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Top 10 Skills for 2017
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Top 10 Skills for 2017
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رایانش ابري و سیستم هاي توزیع شده
تحلیل هاي آماري و داده کاوي
چهارچوب هاي توسعه و معماري وب
نرم افزارهاي یکپارچه سازي
طراحی واسط کاربري
 شبکه و امنیت اطالعات
توسعه موبایل
ارائه داده
 بازاریابیSEO/SEM
مدیریت و سیستم هاي ذخیره سازي



مثال
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مثال
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مثال
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راه حل
 تامین منابع و استفاده از سرورهاي بیشتر

 مهاجرت به ابر
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طرح مساله

 دش خواهد فراگیر آنچنان اطالعات فناوري از استفاده آینده، سال 20 الی 15 طی 
!بود نخواهد صرفه به مقرون محلی پردازش که
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هزینه هاي سرمایه گذاري

صرفه جویی در زمان

الگوي بهینه مصرف



ریمقايسه استفاده از سرويس محلی و سرويس اب
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بعمصرف بهینه منا
65%

مقیاس پذیري 
بهتر
87%

استقرار 
سریع تر

95%

کاهش هزینه 
اجرا و نگهداري

98%

.استفاده از سرویس هاي ابري در سازمان مزایاي زیر را به ارمغان می آورد



رايانش ابری چيست؟

 تعریف اول
 ر از رایانش ابري اجازه دسترسی به نرم افزارها و سرویس هاي کاربردي در محلی دو

.کاربر از طریق اینترنت را فراهم می کند

 تعریف دوم
 یوترها می این کامپ. ابر، گروهی از کامپیوترها است که با یکدیگر در ارتباط هستند

صی یا توانند سرورهاي شبکه و کامپیوترهاي شخصی باشند که به دو صورت خصو
.عمومی در ارتباط هستند
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)NIST( آمريکا استاندارد و فناوری ملی موسسه تعريف
 یازن اساس بر و آسان فراگیر، دسترسی داشتن براي است مدلی ابري محاسبات•

  سازي،ذخیره فضاي سرورها، شبکه ها، مانند( محاسباتی منابع از مجموعه اي به شبکه
 دخالت به نیاز و زحمت کمترین با بتوان که )سرویس ها و کاربردي برنامه هاي

.شوند آزاد یا شده فراهم سرعت به سرویس، فراهم کننده
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انواع مدل های رايانش ابری

 استقرار هاي مدل
  هدف
 ساخت زیر ماهیت و محل
 ابر ماهیت

سرویس هاي مدل
 کاربر نیاز اساس بر متفاوت هاي سرویس
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NISTمدل های استقرار بر اساس 

 خصوصی ابر
 کند می کار سازمان یک براي تنها.
شود مدیریت دیگري شرکت یا سازمان خود توسط است ممکن.
گیرد قرار سازمان بیرون یا درون تواند می.

 گروهی ابر
 یکسان نیازهاي با سازمان چندین براي ساخت زیر گذاري اشتراك به
 شود مدیریت دیگر شرکت یک یا عضو هاي سازمان توسط تواند می.
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NISTمدل های استقرار بر اساس 

 عمومی ابر
 است موجود عموم براي همگانی رایانش مدل اساس بر.
 است ابري هاي سرویس فروشنده سازمان یک آن مالک.
 است تر ارزان ها مدل دیگر با مقایسه در.

 ترکیبی ابر
 یزن را خودشان فرد به منحصر هویت کدام هر که ابري مدل چند از است ترکیبی 

.کنند می حفظ
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NISTمدل های سرويس دهی بر اساس 
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NISTمدل های سرويس دهی بر اساس 
 سرویس عنوان به افزار نرم )SaaS(
 دهد می ارائه سرویس مرورگر مانند واسط یک طریق از برنامه.
 است فروشنده عهده بر ساخت زیر تا افزار نرم به مربوط موارد تمامی.
 باشد می مرکزي بصورت افزار نرم رسانی روز به.
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NISTمدل های سرويس دهی بر اساس 
 سرویس عنوان به فرم پلت )PaaS(
 زیر روي بر را شده خریداري یا و شده ساخته کاربردي هاي برنامه تواند می مشتري 

.دهد قرار ابر ساخت
سرویس دهکنن فراهم توسط که شود نوشته نویسی برنامه زبان با باید ها برنامه این 

 .شود پشتیبانی ابر،
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نمونه يک سايت برنامه نويسی آنالين
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NISTمدل های سرويس دهی بر اساس 
 سرویس عنوان به فرم پلت )IaaS(
 هاي ساخت زیر مجازي، سازي ذخیره فضاي مجازي، هاي ماشین همچون امکاناتی 

 می فراهم مشتریان براي منابع عنوان به کاربردي افزارهاي سخت سایر و مجازي
 .شود
 دارد کنترل سازي ذخیره فضاي و عامل هاي سیستم همچون مواردي در مشتري.
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نمونه يک هاست ابری
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NISTمدل های سرويس دهی بر اساس 
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NISTويژگی های اصلی رايانش ابری بر اساس 

 تقاضا بر مبتنی سرویس انتخاب
 شبکه به گسترده دسترسی
 منابع گذاري اشتراك به
 سریع پذیري انعطاف
 دهی گزارش و محاسبه سرویس
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مزايا و داليل حرکت به سمت ابر

کاربران کامپیوترهاي کارآیی بهبود
مالی هاي هزینه کاهش
کمتر نگهداري هزینه
نامحدود سازي ذخیره ظرفیت
اسناد به همیشگی دسترسی
ها محدودیت بردن بین از
محاسباتی قدرت افزایش
.......
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معايب و محدوديت ها
 افزارها نرم برخی محدود ویژگی
 دارند ريکمت امکانات معمولی هاي نمونه به نسبت وب بر مبتنی کاربردي هاي برنامه اکثر.

 شبکه به وابستگی
 ذیرپ امکان استفاده آن بدون و باشد می شبکه وجود به نیاز ابر خدمات از استفاده براي 

.نیست

اتصال سرعت به وابستگی

 خصوصی حریم و امنیت

قانونی هاي جنبه
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کردند اولين شرکتهايی که به سمت ابر حرکت
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فضای ذخيره سازی) ۱(مثال موردی 
 كاشترا به را آنها دهد، قرار ابر در را خود اطالعات می تواند کاربر سرویسها این در 

  .کند ویرایش نیز را خود اسناد و بگذارد
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  Google Driveمزايای استفاده از 
رایگان سازي ذخیره فضاي گیگابایت 15 به دسترسی

 دلخواه هاي فرمت با ها فایل آپلود

ها فایل براي دسترسی سطوح تعیین

شده گذاشته اشتراك به هاي فایل براي کامنت و پیام کردن مشخص

آفالین بصورت اسناد به دسترسی

قابلیت به بودن مجهز Optical Character Recognition

قابلیت با اسناد پیشین هاي هخنس به دسترسیSee revision history
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Office 365) ۲(مثال موردی 
 مورد در مایکروسافت Office :دهد می توضیح گونه این 365
"Office  به ،Office هاي برنامه به دسترسی شامل که است اشتراکی طرح 365

.باشد می اینترنت طریق از وري بهره خدمات دیگر عالوه
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Office 365مزايای استفاده از 
 اشتراك خرید با Office  پرداخت افزار نرم خرید براي زیادي مبلغ که این جاي به 365

Office مشترك توان می شود :کرد استفاده زیر امکانات از و شد 365

کامل نسخه Office 2016  

در سازي ذخیره فضاي ترابایت یک One Drive

60 رایگان ماهانه تماس دقیقه Skype
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Microsoft Azure) ۳(مثال موردی 
 Microsoft Azure جاد،ای براي که است مایکروسافت ابري رایانش پلتفرم یک 

.شود می استفاده جهانی شبکه طریق از افزارها نرم مدیریت و توسعه

Microsoft Azure و ابزارها زبان ها، توسط را افزارها نرم که دارد را قابلیت این 
 افزارهاي نرم ادغام امکان دهندگان توسعه به و کرده ایجاد مختلفی چارچوب هاي

.می دهد را خود عمومی
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بعد از ثبت نام Microsoft Azureکنترل پنل 

39

C1



Slide 39

 C1۳۰/۰۶/۱۳۹۶ ؛CIBtrc



  Microsoft Azureمزايای استفاده از 
 مزایاي جمله از Microsoft Azure مدیریت با سایت وب ساخت به توان می 

.کرد اشاره لینوکسی و ویندوزي محتواي
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  Microsoft Azureمزايای استفاده از 
 مزایاي جمله از Microsoft Azure از مجازي هاي ماشین ساخت به توان می 

 Oracle مانند تخصصی مجازي هاي ماشین حتی یا و لینوکسی یا و ویندوزي نوع
.کرد اشارهSharePoint و
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  Microsoft Azureمزايای استفاده از 
 دنیا منطقه 19 در دیتاسنترهایی در را مختلف سرویس 60 از بیش مایکروسافت 

 ارشسف سرور دلخواه تعداد به می تواند مشتري هر اینکه به توجه با و می دهد ارائه
  .می کنند پشتیبانی را Azure دنیا سراسر در سرور هزاران دهد،
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  Microsoft Azureمزايای استفاده از 
 جذاب ویژگی هاي از یکی Azure امکانAuto Scaleمی توان آن در که است 

 هب رسید سرور منابع استفاده از مشخصی حد به سایت وب وقتی کرد مشخص
.شود اضافه بیشتري منابع سایت، ترافیک مدیریت براي خودکار صورت
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مثال هايي از کاربردهای محاسبات ابری
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•Wikipedia  :دانشنامه
•Amazon :کتابفروشی برخط
•YouTube :به اشتراك گذاري فایلهاي ویدئویی
•Skype :ارتباطات تصویري و صوتی برخط
•Google)Gmail, Calendar, Talk, Docs and Sites(

•Facebook :شبکه اجتماعی هوشمند
•Flickr :اشتراك گذاري تصاویر

•Slideshare :اشتراك گذاري اسالیدها
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