
1 

 (:CLOUD COMPUTINGمحاسبات ابری) 
  

 فهرست 
 . مقدمه1   
 . تعریف علمی محاسبات ابری2   
 مزایای آنها Haasو Saas. فناوری 3   
 . سیستم عامل وبی و رابط مجازی و ارتباط آن با محاسبات ابری4   
 ی. نقش سیستم های توزیع شده و الگوریتم های موازی در محاسبات ابر5   
 . شرکت ها و کار های انجام شده در محاسبات ابری6   
 . محاسبات ابری در برنامه نویسی وب7   
 . بررسی محاسبات ابری از دید شبکه های کامپیوتری8   
 . ساختار معماری و شبکه ایی ابر9   
 . پروتکل در محاسبات ابری11   
 

 مقدمه:
 
 یط کار به منزل برده ايد؟آيا تا به حال کارهاي مهم خود را از مح    
 و يا تاکنون به دسترسي جهاني به اسناد و فایل های خود فکر کرده اید؟    

همچون باال بودن  آیا تا کنون شده که برای ویرایش فایل های خودتان به نرم افزار کاربردی خاصی نیاز پیدا کرده باشید و یا اون نرم افزار را به دالئلی    
ر دسترس نداشته باشید.یافرصت نصب اون نرم افزار را در اختیار نداشته باشید یا فضای کافی برای نصب اون نرم افزار های سنگین را هزینه ها و... د

 نداشته باشید...یا دوست داشته باشید از آخرین نسخه های آن نرم افزار استفاده کنید؟
تری خودتان را به دلیل اینکه از لحاظ سخت افزاری توانایی اجرای نرم افزار یا نرم افزارهای آیا خسته نشده اید که هر چند سال یکبار باید سیستم کامپیو

 خاصی را ندارد تنها به همین دلیل با هزینه های سرسام آور ارتقا دهید؟
مهمترین فایلهای روزمره خود را از خود تمام یا بخشی از  Storage Mediaکردن هاردیسک کامپیترتان و یا گم کردن Crashآیا تا به حال شده به دلیل 

 دست داده باشید؟
 خواننده مورد عالقه خودتان ناراحت هستید؟cdها خسته نشده اید؟آیا هنوز از خراب شدن  Dvdها و  cdآیا از رایت کردن و شرایط نگهداری 

 و هزاران هزار نگرانی و مشکل دیگر.....
پیچیده امروز انسان ها با آن دست به گریبانند را نام بردیم و تا حدودی مقدمه ایی در خور شان برای  خب ما در باال بخشی از مشکالتی را که در دنیای

 این چنین بحثی جنجالی را پیش کشیدیم و حاال که ذهن شما را برای ادامه بحث مشتاق تر کردیم اصل مطلب:
سبات ابری مطالبی راشنیده ویا خوانده باشید و یا حداقل با موضوع آشنا باشید شاید شما هم در روزنامه ها مجالت و یا هرمحفل کامپیوتری راجع به محا

را تا حدودی تشریح کنم باید عرض کنم که  ITو اگر بخواهم به طور ساده ولی جامع این موضوع و در واقع نظریه ایی جنجالی را در علم کامپیوتر وحتی 
کاربردی و حتی ارتباطات و نیز سیستم عامل هم مرتبط شده وآنها را از لحاظ سخت افزاری و هم از لحاظ این موضوع به آینده کامپیوتر ها و نرم افزار های 

 نرم افزاری تحت تاثیر خودش قرار داده تا حدی که نظر شرکت های بزرگ چند ملیتی همچون مایکروسافت را هم به خودش جلب کرده.

شکل دیگر اینترنت است که به صورت عام و فراگیر در آمده است.در واقع این واژه ابر بعد دیگری را هم منظور از واژه ابر در محاسبات ابری در واقع همان 
 شامل می شود و آن این است که ما از ماهییت این دوده ایر از لحاظ منابع سخت افزاری و نرم افزاری اطالع درستی نداریم .

 محاسبات ابری چیست؟
ایی را که با دوستتان در پارک گرفته اید را ویرایش کنید .عکس را وارد کامپیوتر خودتان میکنید.برای عمل ویرایش جدا فرض کنید میخواهید یکی از عکس ه

منظور شما نرم  از توانایی کار کردن با نرم افزار های ویرایش عکس .شما باید آن نرم افزار را هم در کامپیوتر خود داشته باشید.فرض کنید که برای این
می باشد.پس مسلما این نرم افزار رایگان نبوده و Adobeفتوشاپ را انتخاب کرده اید .همانطور که میدانید این نرم افزار کاربردی تحت انحصار شرکت افزار 

افزار که درست هم نیست که از نسخه های کپی شده و کرک شده استفاده کنید .پس در مرحله اول نیاز دارید که هزینه ایی را بابت خرید این نرم 
 معلوم نیست که چه زمان دیگه ایی می خواهید از این نرم افزار استفاده کنید بپردازید.

ر خودتان به اندازه نصب این اصال فرض کنید که این نرم افزار را خریده اید و در اختیار دارید آیا فرصت نصب این نرم افزار را دارید ایا اصال در هاردیسک کامپیوت
دارید ؟چون منطقی نیست که چنین نرم افزار کامل و از لحاظ حجم بایتی سنگینی را بعد از استفاده اون هم هر چند وقت یکبار در هارد نرم افزار فضا 

رو بگیره  تالف زمانداشته باشید مجبورید زمانی را هم صرف پاک کردن این نرم افزار از کامپیوتر کنید..فراموش نکنید که کامپیوتر و فناوری آمده تا جلوی ا
 نه خودش باعث هدر رفتن زمان بشه.اما بعد از دسترس بودن محاسبات ابری دیگر الزم نیست همه این مشکالت را تحمل کنید چون شما عکس مورد

یش شده می توانید آپلود کرده و سپس از نرم افزار آنالین فتوشاپ این شرکت استفاده کرده و بعد از اتمام کار عکس را ویراAdobeنظر خو را روی سرور 
اده از آن را پیدا تحویل بگیریدو اگر بخواهید از نسخه های پیشرفته این نرم افزار های وبی استفاده کنید با پرداخت هزینه ایی به مراتب کمتر اجازه استف

 میکنید وخیلی کارهای دیگه...
 در یکی از سایت ها شخصا مثال جالب رو دیدم که از این قراره:

تان داشته  رق! شما براي اينکه از وسايل و تجهیزات برقي در خانه يا محل کارتان استفاده کنید الزم نیست يک ژنراتور يا کارخانه برق در خانهدرست مثل ب
مات برق صنعتي رويد و از خد مي  تر باشند مثالا   کنید. حاال اگرمصارف برقي شما بیشتر و متفاوت باشید، بلکه به ازاي هزينه مشخصي برق را اجاره مي

 کنید. استفاده مي
شامل اما محاسبات ابری به همین جا ختم نمیشه چون مصلبی که در باال به آن اشاره شد در واقع یکی از جنبه های بسیار عظیم محاسبات ابری را 

 میشه...
این امکان را به شما میدهد ..که فضایی در حدود یکی دیگر از جنبه های محاسبات ابری مبحث اشتراک گذاری فایل ها و داشتن فضای مجازی است..که 

در اختیار  میلیون گیگا بایت در اختیار داشته باشید تا هرآنچه را که میخواید در ان ذخیره و توسط وسایلی چون موبایل و... در هر کجایی که هستید1
 داشته باشید...

ذخیره سازی دیگری استفاده کنید چون فایل ها و اسناد شما در هرجایی در اختیار  ها ویا حتی رسانه هایcdبا محاسبات ابری دیگر نیاز نیست که از 
سترده شما هستند..هزینه های کمتری بابت سخت افزار و سیستم های قویتر و با ظرفیت نگهداری اطالعات بیشتر می پردازید...چون نیاز نیست ابر گ

 همه چیز را فراهم کرده به راحتی یک کلیک کردن...
دالر و حتی بیشتر بابت استفاده از نرم افزار های آفیس بپردازید.عموما نرم افزار ها دارای  211زی به خرید نرم افزار گران قیمت ندارید ..الزم نیست نیا

 امروزه عرضه میکند. Google Docsنسخه ای رایگان می باشند .البته این بسیار بهتر از پرداخت هایی است که 
ها )خصوصا برای فتوشاپ(بروز شده و عمال نیازی به آپدیت Plug in–پشتیبانی –ولوژی پیشرفته ابری دائما نرم افزار ها از لحاظ امکانات با استفاده از تکن

 های دستی و... ندارند..
افزار ارائه شده است را به بعد این نرم  2117که در نسخه های docxی رابا فرمت wordمطلب بعد راجع به سازگاری اسناد است مثال شاید شما سند 
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استفاده میکند پس نمی تواند به فایلی که شما برایش فرستاده اید MicroSoft Word 2003در سندی به کار برده اید ولی دوست شما از نرم افزار 
 واهد آمد .سازگاری بین فرمت ها در ابر بوجود نخ -دسترسی پیدا کند...ولی این ابر قدرتمند این مشکل را حل می کند.چون نا

 بکند و اطالعات از بین برود... Crashهاردیسک نیست که–نیست که گم بشه  flash memoryبه ابر برای نگهداری داده ها می شود اطمینان کرد چون 
 تازه مبحث محاسبات ابری جزئی به نام سیتم عامل وبی رو هم شامل میشه...

 اما عیب این ابر تنها در یک نکته است :
 منیت اطالعات را که کاربران در روی ابر می گذارند را تضمین میکندچه کسی ا

 و نکته آخر و نقل از یکی از سایت ها:
 )) اما ما بايد چه كنیم، ايران در كجاي اين راه جديد است؟ آيا ما خود را براي پذيرش اين تكنولوژي جديد آماده كرده ايم؟

در كشور آمادگي پذيرش اين پديده  ITهاي سرويس دهنده اينترنت، خود را آماده كرده اند؟ آيا پايانه هاي آيا ما قدم در اين را گذاشته ايم؟ آيا شركت 
 جديد را دارند؟ و سوال هاي بسیار ديگري كه هنوز بي جواب مانده اند. ((

 تعریف مختصر و علمی محاسبات ابری:  
 cloud computing ی توسعه و بکارگیری شیوه هایی از محاسبات کامپیوتری در فضایی بر مبنای اینترنت )رایانش یا محاسبات ابری( در واقع به معن

، ذخیره Officeافزارهایی چون  های ما، چگونگی استفاده ما از نرم ای است درباره آینده رایانه ( بحث یا نظریهcloud computingمحاسبات ابری )  است. 
 و ...  ها یا اسنادمان، و حتی سیستم عامل وبی فایل

 محاسبات ابری دو زمینه بزرگ زیر را تحت پوشش خود قرار میدهد: 
 
1( .Softwear As A Service)Saas 
2( .Service Hardwear As A)Hass 

Saas و انقالب نرم افزاری 
مربوط میشود و نمونه ساده و ملموس تر آن  است و در واقع به گروه نرم افزار های آنالین”نرم افزار به مانند یک سرویس ”این سرویس در واقع به معنای  

ها و فرمهای خودتان را بسازید و ویرایش و  میباشد و توسط آن میتوانید فایل های متن ، صفحه گسترده، و پرزنتGoogle Docهمان آفیس آنالین یا 
توسط شرکت Haasاند بخشی از یک ایده هستند که تحت نام  پدید آمده 2های مرتبط با وب  افزارها آنالین که به کمک فناوری مدیریت کنید. همه این نرم

.را  Microsoft Officeافزارهای سنتی را نخواهید داشت افزار به عنوان سرویس استفاده کنید بسیاری از مشکالت نرم آمازون بوجود امدنداگر از یک نرم
کنید. عالوه بر مشکالت نگهداری و به روزرسانی، در  ای شبکه استفاده میه در نظر بگیرید. فرض کنید شما در سازمان خودتان از آفیس روی کامپیوتر

گیرد. به کمک چنین امکانی، یا با  دسترس بودن اطالعات هم مسأله بزرگی است. مایکروسافت دارد در نسخه بعدی آفیس امکانات آنالین در نظر می
ها یا شبکه خود باشید. در واقع  افزار روی کالینت نگهداری و به روزرسانی نرمشما دیگر الزم نیست نگران  Google Docsاستفاده از سرویسی مثل 

 افزار آفیس را. کنید، نه نرم خرید و از آن استفاده می ای که مایل باشید( را می شما سرویس آفیس آنالین )حاال از هر ارائه کننده
هایی است که کارهای مضاعفی را عالوه بر رسالت Pluginبگیرید این نرم افزار دارایهست را در نظر  Adobeیا حتی نرم افزار فتوشاپ را که در انحصار  

های بروز مطلع نباشید ،ویا از حوصله Plug inاصلی نرم افزار انجام میدهند ،در حالت عادی ممکن است آن را در اختیار نداشته باشید یا حتی از وجود 
 دچار مشکل شده باشد و... شما خارج باشد که آن را دانلود و نصب کنید،یا

نرم افزار ها شما شاید تا حاال قبل از استفاده از نرم افزار های کاربردی بزرگ مثل آفیس به زمان تلف شده نصب توجه نکرده باشید ولی با فناوری آنالین  
مربوطه دسترسی پیدا خواهید کرد و بابت نسخه های فقط با یک اتصال ساده و یا حتی دائمی با نسخه های رایگان این نرم افزار ها از طریق وب سایت 

اشید ژنراتور یا تخصصی تر باید مثل زمانی که با یک اتصال آسان از برق خانگی بهره مند میشوید و هزینه اش را میپردازید برخورد کنید نه اینکه مجبور ب

  کارخانه تولید برق را بخرید...
 توجه کرده ایداصال به فضای اشغال شده نصب نرم افزار  
یمی تر آن نرم تا حاال شده توسط نرم افزار خاصی فایلی را ایجاد کنید و ان را برای دوستتان ارسال کنید و دوستتان به دلیل در اختیار داشتن نسخه قد 

 (2117در نسخه های قبل و بعد از Wordافزار نتواند آن فایل را باز کند)مثل فایل های 
هستند که در طی Cloud Pandaوس ها یکی از مهمترین و شایع ترین مشکالت روزمره کاربران است ولی آنتی ویروسهایی مثلبه روز رسانی آنتی ویر 

ایت خودش ) سالهای اخیر بر طبق استراتژی نرم افزار های وبی ایجاد شده اند و جستجوی خودش را هم بصورت آنالین و با استفاده از پایگاه داده وب س
 ر ابری( و هم توسط پایگاه داده داخلی مانند باقی آنتی ویروس ها انجام میدهد.بر اساس ساختا

با هزینه کمتر و هزاران هزار مشکل دیگر که باعث از یاد رفتن این موضوع میشه که کامپیوتر ها آمدند تا کار ها آسان تر،بی دردسر تر و از همه مهمتر  
  انجام بشوند...

  Haasتوضیح 
 Haasافزاری به صورت سرویس وجود دارد که آن را مشابه  برای بهره برداری از توان سخت ای ، ایدهSaas شرکت آمازون می دانند، توجه کنید که وب

سازی )و نه لزوماا پردازشی(  به آن ، بخشی که تنها به توان ذخیرهHaasمی نامیم مشابه چنین سرویسی هستند.EC2های امروزی که آنها را  هاستینگ
 ت ابری می باشد اشاره دارد.محاسبا

به کمک محاسبات ابری شکل میگیرد و در چنین حالتی الزم نیست شرکت ها ،موسسات و افراد هزینه تامین Haas & Saasمجازی سازی و جادوی  
 سخت افزار و نرم افزار و شبکه را متحمل شوند.

کامپیوتر شما را )خصوصا حافظه(به خود اختصاص میدهند،شما شاهد کارایی بهتر افزایش کارایی توسعه یافته:با وجود برنامه های کمتری که منابع  
Pc حافظه بار خود هستید به عبارت دیگر کامپیوتر های یک سیستم سریع تر بوت و راه اندازی می شوند زیرا فرایند ها و برنامه های کمتری هستند که به

 میشوند.
مند میشود از لحاظ سخت افزاری باال و قدرتمند باشد)کاهش هزینه -ه ابر متصل شده و از مزایای آن بهرهالزم نیست که سیستم کامپیوتری که با آن ب 

بلیت سخت افزار مورد نیاز(،توجه کنید که ابر گونه ی خاصی از خدمات اینترنتی است و امروزه حتی گوشی های تلفن همراه هم دارای این چنین قا
 هایی هستند.

رید ظرفیت هاردیسک کامپیوتر خودتان را افزایش دهید. در حالی کهابر ظرفیت نا محدودی را در اختیار شما قرار میدهد)صدها پتا تا چه زمانی قصد دا 
 کردن ،ساده و از همه جا در دسترس Crash<یک میلیون گیگا بایت(.بدون -بایت

 ر.و اما مهمترین ارمغان ابر از دید بعضی از متخصصین:همکاری گروهی ساده تر بروی پروژه ها و اسناد و به اشتراک گذاری راحت تر و سریع ت 
 و...CD , DVDعدم نیاز به هیچگونه رسانه ذخیره ساز اضافی و حتی  
   

 دو بحث مهم در این خصوص مطرح است 
 
 ((Virtualization( یا در کل یاVirtual Machine-vm. بحث ماشین مجازی)1
 . الگو ریتم های موازی و سیستم های توزیع شده2

مپیوتری و ماشین مجازی در واقع بر طرف کننده تفاوت سیستم های متصل به ابر.چرا که پیشتر گفتیم امکان دارد که کاربران نه تنها با سیستم های کا
له دستگاه های دیگری همچون موبایل قصد اتصال به ابر را داشته باشند و به دو طریق میشود این تفاوت ها نیز تحت سخت افزار های متفاوت بلکه بوسی
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 را بر طرف کرد :
ده . اول اینکه ماشین مجازی از سمت سیستم متصل شونده باشد که در اینصورت نیاز به وجود نرم افزار ی داریم که بنابر سیستم در حال استفا1

 ود.متفاوت خواهد ب
  . و یا خود ابر به صورت هوشمند زیرساخت برطرف کننده را داشته باشد.یعنی در واقع ماشین مجازی در سیستم ابر وجود داشته باشد.2

 سیستم های توزیع شده در عرصه سیستم عامل وبی
وسعت یک کشور و حتی وسیع تر قصد فعالیت  در یک دسته بندی سیستم های نرم افزاری زمانیکه سیستمهای چند کاربر ه در یک شبکه به بزرگی و 

وجود ندارد. Dial-upو یا حتی Lan،Wanداشته باشد به دالئلی همچون ترافیک ،سرعت ، امنیت ،حجم مبادالت و...امکان استفاده از شبکه های مثل 
موعه ای از کامپیوتر های مجازی را که به یکدیگر درواقع در تعریفی تخصصی تر محاسبات ابری به سیستم های توزیع شده و موازی اطالق میشود که مج

متصل هستند را شامل میشود.سیستم عامل های وبی باید در یک محیط شبکه ایی اجرا بشوند طوری که کاربر اصال متوجه نباشد که پردازش های 
 مورد درخواست او در چند کامپیوتر مجزا اجرا شده و نتیجه نهایی به وی تحویل میشود.

ز دالئل دیگری که باعث وجود سیستم های توزیع شده در عرصه محاسبات ابری و سیستم عامل وبی میشود سرعت باالی آن و اجرا شدن یکی ا 
خاصی  همزمان روی چند کامپیوتر است و همچنین به دلیل توزیع شدن اطالعات ،ابر ما همگن گسترده میشود و بانک های اطالعاتی در دیتا سنتر های

 شوند و اگر زیر ساختی دچار مشکل بشود ابر مختل نخواهد شد. مجتمع نمی
ها و احتیاجات کاربران از طریق  و از معایب اینکه:یستم عامل کامپیوترهای شخصی صرفا به یک واسط برای اتصال به شبکه تبدیل شده و همه سرویس 

ترین آنهاست. مسلما تحقق چنین رویایی  دارند. سرعت اتصال یکی از مهمهای تحت وب تامین شوند. البته در این راه مشکالتی هم وجود  سیستم عامل
تواند باعث بروز مشکالت زیادی برای کاربران شود. مشکل بعدی که  پذیر نیست، ضمن اینکه قطع احتمالی ارتباط می امکان ADSL 128Kیا  dial upبا 

 دهی سرورهای موجود چقدر است؟ و ظرفیت سرویس البته بیشتر یک چالش فنی است این است که اصوال قابلیت اعتماد
 الگو ریتم های موازی در عرصه سیستم عامل وبی 

تقسیم الگوریتم های موازی الگوریتم هایی هستند که بر خالف الگوریتم های سریالی سنتی توانایی این را دارند که برنامه به قسمت های مختلفی  
 ای مختلف اجرا شده و سپس برای کسب نتیجه مطلوب نتایج کنار هم قرار بگیرند.شده و هر قسمت جداگانه بروی پردازنده ه

های مدرن، بسیار سریع تر از  های موازی، به دلیل کارکرد پردازنده های موازی ارزشمندند زیرا اجرای عملیات محاسباتی بزرگ از طریق الگوریتم الگوریتم 
 خیلی سریع بسیار سخت تر از ساختن یک کامپیوتر با تعداد زیادی پردازنده   یک کامپیوتر با یک پردازنده   های متوالی است. ساخت اجرای آنها با الگوریتم

 کندتر با توان عملیاتی یکسان است.
رو هر های خاص نظری وجود دارد. قسمتی از هر الگوریتم موازی، متوالی است، از این  های موازی نیز محدودیت با این حال، برای سرعت الگوریتم 

اشباع اضافه کردن تعداد بیشتری پردازنده افزایش توان عملیاتی را در پی ندارد و تنها باعث باال بردن  اشباع دارد. بعد از آن نقطه   الگوریتم موازی یک نقطه  
 شود. هزینه و خسارات می

 شود. کنند تخمین زده می ده( که مصرف میهای پردازن های موازی بر اساس حافظه و زمانی)تعداد سیکل هزینه و پیچیدگی الگوریتم 
 در عرصه سیستم عامل های وبی چه فعالیت هایی انجام شده

 
1 .Google Waveای کاربردی است که پیشخوانی اشتراکی برای دو یا چند کاربر مختلف در درون مرورگرها به وجود آورد؛ جایی که  ویو، برنامه :گوگل

ها را مانند پست الکترونیکی ردوبدل کنند، از سیستم  توانند پیام های گوناگون بپردازند. آنها می ل اطالعات با فرمتکاربران بتوانند به سادگی به تباد
ها را به  ارکرسان فوری استفاده کنند، مستندات با حجم باال و حاوی متن، تصویر و گرافیک را به اشتراک بگذارند یا با کمک یکدیگر ویرایش کنند، ابز پیام

توانند پس از اتمام  های چند کاربره بپردازند. کاربران می ویو به بازی ویو بکشند و برای استفاده در اختیار بگیرند و به عنوان مثال در فضای گوگل گوگل درون

برای کاربرانش امکان برقراری ارتباط ها و سایر امکانات غنی،  نقشه ویدئو،  عکس،   ویو با متن، کار، نتیجه را ذخیره و حاصل کار را در وب منتشر کنند. گوگل
تواند  کنید. هر کسی در موج شما می ویو موجی را ایجاد و افراد دیگر را به آن اضافه می کند. شما در گوگل و کار کردن را به طور همزمان و برابر فراهم می
توانند برایتان جواب بگذارند یا  ها می نترنتی بدین ترتیب بهره گیرد. آنشده استفاده کند و از سایر منابع ای از این امکانات متنی و تصویری و کاربردی غنی

  کنند، همان موقع ببینید و با ابزارهایی قدرتمند، را دوستان یا همکارانتان در موج تایپ می چه توانید آن حتی به طور مستقیم موج را ویرایش کنند. شما می
  ها را همزمان ویرایش کنید آن

 (:Google chrome osتن باز) سیستم عامل م 
هاي دل،  که اکثر شرکت  هاي دسکتاپ عامل  شود. با وجود پیروزي مايکروسافت در سیستم اجرا مي x86و پردازنده  ARMعامل روي پلتفرم اين سیستم 

که هفت نسبت به ويستا داشت، باعث شد که هاي بااليي  کنند و همچنین با ورود ويندوز هفت به بازار و قابلیت پي از ويندوز استفاده مي ايسوز و اچ
هايي که  هاي متن باز و محدوديت ها آشنايي کاربران با مزيت عامل داشته باشند. اما پس از سال کاربران وفادار ويندوز رضايت نسبي را از اين سیستم

رو اگر ويندوز  بسته بودن مايکروسافت خسته شوند. از اين کند باعث شده است کاربران نسبت به اين رويکرد هاي مختلف خود ايجاد مي ويندوز در نسخه
رو است  هاي متن باز دوام بیاورد از اين عامل  تواند در مقابل موج گرايش به سیستم همین روند رو به رشد را نیز داشته باشد پس از گذشت چند سال نمي

صورت جدي وارد شده است. از طرفي گوگل با قراردادي که  وگل نیز به اين حوزه بهافزاري يعني گ هاي نرم ترين شرکت که عالوه بر لینوکس، يکي از بزرگ
بیني دور از انتظار نیست  بوک خود استفاده کنند، اين پیش عامل در نوت پي، لنوو، کوالکام و توشیبا بسته است که از اين سیستم هاي ايسر، اچ با شرکت

عامل کروم همانطور که گفته شد محیطي مبتني بر محاسبات ابري است که به صورت آنالين به  د. سیستمدست آور بوک را به که سهم زيادي از بازار نوت
آيد  وجود مي هاي ابري محصوالت خود گاهي به دلیل اختالالتي که در شبکه به کند. البته اين تاکید ويژه گوگل به ويژگي منابع مختلفي دسترسي پیدا مي

اي در محاسبات  ) يکي از دو پروتکل محبوب براي پیشگیري از اختالالت شبکه IMAPعامل با استفاده از  ه در اين سیستمشود ک رو مي با مشکالتي روبه
عامل متن باز )چه در  را دارد( اين اشکال را به حداقل رسانده است.اين حرکت رو به جلوي گوگل در مسیر سیستم  POPابري است که عملي همچون 

به لینوکس، به گوگل متمايل   هاي نزديک عامل  ترين سیستم بوک( باعث شده است که اوبونتو به عنوان يکي از نزديک ه در نوتهاي هوشمند و چ تلفن
 شود 

Microsoftو عرصه محاسبات ابری 
حصوالت مختلف مایکروسافت با ای دارد.شکل های زیر ارتباط م افزاری دنیا به محاسبات ابری نگاه ویژه مایکروسافت هم به عنوان یکی از رهبران نرم 

 دهد محاسبات ابری را نشان می
 محاسبات ابری در برنامه نویسی وب 
کنیم، منظور فقط درست کردن یک  نویسی وب صحبت می کند. این روزها دیگر وقتی از برنامه نویسی وب روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می برنامه 

توانم برای ارتباط  های تحت وب هستیم. به عنوان مثال من در یاهو، جیمیل و الیو اکانت دارم. می امهسایت نیست. امروز ما تولید کننده برن وب
هایی مثل  افزارهای مسنجر هر یک از این سه سرویس را جداگانه روی سیستم عامل دسکتاپم نصب کنم ولی راه بهتری هست: استفاده از سرویس نرم

meebo های مختلف دسترسی پیدا کرد. نمونه خوب دیگر  د به اکانتشو که به کمکشان خیلی راحت میdesktop two جکس و  هست. با جادوی ای
هایتان را بخوانید، چت کنید، وبالگ بنویسید یا فیدهایتان  هایتان را آپلود کنید، موسیقی گوش کنید، ایمیل توانید فایل فلش در این سیستم عامل وبی می

افزارهای وبی آفیس برای ساخت سندهای مختلف متنی یا  ها اضافه کنید ابزارهای آنالین ویرایش و خلق تصاویر یا نرم نهبه این نمو …را مرور کنید و 
 ها. ها و صفحه گسترده ارائه

ط با شبکه شناسیم به یک واسطه برای ارتبا های دسکتاپی که امروز می شود که سیستم عامل توسعه ایده سیستم عامل وبی نهایتا به این منجر می 
های دسکتاپ یک مزیت دیگر هم  تبدیل شوند و کاربر بتواند تمام نیازهای خود را از طریق سیستم عامل وبی برطرف کند. کاهش پیچیدگی سیستم عامل
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ای  ن هر وسیلهتوا ای نصب کرد. اگر کارکرد سیستم عامل دسکتاپ در حد ارتباط با شبکه کاهش پیدا کند می توان آن را روی هر وسیله دارد: می
(deviceرا به شبکه متصل کرد. در چنین شرایطی مساله دیگر این نیست که از راه دور المپ )  های منزلتان را روشن و خاموش کنید، ساعت دیجیتال

تان هماهنگ کند  مل وبیهای شما روی سرور سیستم عا افزار قرار مالقات تواند خودش را با نرم سیم به شبکه متصل است می شما که با یک ارتباط بی
 تا به خاطر خواب ماندن قرارتان را از دست ندهید!

های خود را به شکل یک ویدئو  تواند برنامه ای فعلی را به کلی دگرگون کند. در واقع یک شبکه تلویزیونی می تواند مدل رسانه این مساله همچنین می 
کاربر متصل امکان تعامل مستقیم با محتوا را داشته باشد( و تلویزیون شما به عنوان  ساعته روی سیستم عامل وبی شما پخش کند )که هر 24بالگ 

های وبی است، در یک  ها را دریافت کند و نمایش بدهد.جستجوپذیری چالش بزرگ سیستم عامل ای که قابلیت اتصال به شبکه را دارد، آن برنامه وسیله
را به اشتراک بگذارید. یک نمونه خوب فعلی سرویس  …از متن، ویدئو، تصویر، موسیقی، لینک و توانید هر محتوایی اعم  سیستم عامل وبی شما می

wixi است  
 شبکه های کامپیوتری را توسط سه المان زیر بررسی می کنند:

 . توپولوژی1
 . معماری2
 . پروتکل3
 ات ابری به فرم ابر هست. توپو لوژی در واقع نحوه آرایش هندسی یک شبکه را مشخص می کند که درباره محاسب 
 ساختار معماری شبکه ابر  
. در شبکه  Client - Serverو  Peer-To -Peerبه دو گروه عمده معماری که عمدتا" در شبکه های کامپیوتری استفاده می گردد ، اشاره می نماید :  

به منظور اشتراک فایل ها ، چاپگرها و دستیابی به  workgroupسرویس دهنده اختصاصی وجود نداشته و کامپیوترها از طریق  Peer-To-Peerهای 
، سرویس دهنده و یا سرویس دهندگانی اختصاصی وجود داشته ) نظیر یک  Client - Serverاینترنت ، به یکدیگر متصل می گردند . در شبکه های 

می نمایند . در اکثر  log onسرویس ها و خدمات ارائه شده ، به آن در ویندوز ( که تمامی سرویس گیرندگان به منظور استفاده از  Domainکنترل کننده 
 به منظور پیکربندی شبکه های کامپیوتری ، استفاده می گردد  Client - Serverسازمان و موسسات از معماری 

یک فایل  Clientود تورنت شما ابتدا به عنوان یک فایل دریافت میکنید.اما در سیستم دانل Serverاز  Clientبه طور مثال در زمان دانلود شما به عنوان یک 
تورنت رو باز کنه و با  کم حجم به نام ترکر یا دنبال کننده و حجم فایل و جزئیات دیگری در اونها ذخیره شده... بعد از اينكار بايد نرم افزاری که بتونه فایل

- Peer-Toه فایل مورد نظر وصل می کنیم و دانلود شروع میشه.به صورت نظیر به نظیر)استفاده از اون نرم افزار کالینت تورنت خودمون رو به منابع دارند
Peer ) 

 پروتکل در محاسبات ابری  
 پروتکل ، مجموعه قوانین الزم به منظور مبادله اطالعات بین کامپیوترهای موجود در یک شبکه را مشخص می نماید  
 میباشد Xmppنمونه تا به امروز هست که جدیدترین و کامل ترین Google Waveپروتکل  
 است هم در محاسبات ابری استفاده شده است  IBMشرکت  Token ringاز پروتکل های  
 : )مدیریت و دسترسی انتقال فایل( که پروتکل دسترسی به فایل است در محاسبات ابری  FTAMپروتکل  
 نت برای نظارت بر شبکه ها و اجزای شبکه در محاسبات ابری می باشد : )پروتکل مدیریت شبکه ای ساده( پروتکل اینتر SNMPپروتکل  
 : پروتکل اینترنت برای برقراری ارتباط با میزبانهای راه دور و پردازش محلی داده ها در محاسبات ابری می باشد  Telnetپروتکل  
 NCP  پروتکل هسته مرکزی در محاسبات ابری می باشد : 
 STP وتکل : قسمتی از پشته پرIPX/SPX  مربوط به شرکتNovell  در محاسبات ابری می باشد 

 RIP فاصله -: پروتکل مسیریابی مبتنی بر بردارRFC  اساس یک الگوریتم می باشد که در محاسبات ابری استفاده شده است 
 SLIP  پروتکلی که برای تبادل یک :TCP/IP بری می باشد روی یک اتصال سریال می باشد مثل مودم در محاسبات ا 
 PPP  پروتکلی بسیار پیشرفته تر از :SLIP  که برای اتصال سریال می باشد در محاسبات ابری می باشد 
 CSMA/CD  هنگامی که در شبکه تصادم داده ها بوجود آید، یک دوره تناوبی انتظار، جهت کاهش تصادم ها تحمیل می شود در محاسبات ابری می :

 باشد 
 


