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فهرست مطالب
ابري رایانش معماري

دنیا در ابري رایانش بازار تحلیل 

استاندارد معرفی ITU-TY3500

موبایل ابري رایانش

آن هاي ویژگی و همراه ابري رایانش معماري

شرکت معرفی EMC آن هاي مجموعه زیر و

کاربردي هاي نمونه معرفی
3



معماری رايانش ابری

نرم ها، سرویس ابري، و محلی منابع که است سیستم یک پیکربندي ابري رایانش معماري 
.کند می مدیریت را ها شبکه و ابري سازي ذخیره فضاهاي و ها گیرنده سرویس افزارها،

و بنديپیکر و شود می طراحی ابري مشتریان و نهایی کاربر اساس بر ابري رایانش معماري 
.کند می تشریح را اجزاء تمامی تنظیمات

رامدیاگ .است شده ایجاد ابري خدمات دهنده ارائه کار تسهیل هدف با ابري رایانش معماري 
  .دهد می نشان را آنها بین ارتباط و ها بخش تمامی ابري رایانش معماري
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  دنيا در ابری رايانش بازار تحليل
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انرژی جويی صرفه در ابری رايانش تاثير
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داده مراکز و سرور بازار موردی مطالعه
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فزارا نرم سرقت کاهش نتيجه در ارزش دالر ميليارد ۱۴۰ خلق
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بود خواهد ابری بصورت داده مراکز در کاری بار درصد ۸۶ از بيش ۲۰۱۹ سال تا
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  ساخت زير سرويس ارائه برای مختلف شرکتهای بازار سهم مقايسه
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ITU-TY3500 (ISO/IEC 17788)
مخزن یک اساس بر که کند می معرفی ها شبکه و منابع به دستیابی براي را نمونه یک 

 به و تهگذاش اشتراك به را مجازي و فیزیکی منابع و باشد می پذیر مقیاس و پذیر انعطاف
.پردازد می تقاضا بر مبتنی و سرویس بر مبتنی محیط ارائه
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ISO/IEC 17788 مشخصه های
ها شبکه انواع به دستیابی

دلخواه هاي سرویس به دسترسی

اي اجاره چند

تقاضا محض به سرویسهاي

سریع پذیري انعطاف و پذیري مقیاس

منابع از مخزنی ارائه
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ها شبکه انواع به دستيابی
ابعمن به بتوانند زمانی و مکان هر در و ..... تبلت موبایل، مانند دستگاهی هر از کاربران 

.باشند داشته دسترسی مجازي و فیزیکی
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دلخواه های سرويس به دسترسی
تهیه گزارش یا دارند را کننده کنترل نقش کنند، می مانیتور که هایی سرویس به دستیابی 

 که اشدب دسترس در باید مهم ویژگی یک البته .دهند می ارائه صورتحساب حتی یا و کرده
 هک سرویسی هر ازاي به کاربر .است آن بودن دسترس در همیشه و سرویس سازي بهینه

.کند می پرداخت هزینه کند می دریافت
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ای اجاره چند
را مشترك سرویس یک که ابري کاربران از اي مجموعه شود می مشخص اي اجاره چند در 

 قرنطینه حالت در سرویسشان مشخصات و محاسبات همچنین و اطالعات اند کرده اجاره
  .باشد نمی دیگران براي دستیابی قابل و گرفته قرار
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تقاضا محض به سرويسهای
هک حالی در دهد می ارائه زمان کوتاهترین در کاربر به را نظر مورد سرویس قابلیت این 

.دارد سرویس دهنده ارائه با را انفعال و فعل کمترین کاربر
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سريع پذيری انعطاف و پذيری مقياس
توانند یم مجازي منابع آن در که است قابلیتی ها ویژگی ترین کاربردي و مهمترین از یکی 

 .یابند افزایش یا کاهش باال پذیري انعطاف و سرعت با
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منابع از مخزنی ارائه
می عجم یکجا بصورت و شده متراکم مجازي و فیزیکی منابع سرویس این از استفاده با 

 یکارب مشخص زمانی در منبع یک که صورتی در .گویند می "منابع مخزن" آن به که شوند
.گیرد قرار دارد نیاز آن به که کاربري اختیار در تواند می باشد
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رايانش ابری موبايل
هاي برنامه براي ابرها در متمرکز و جدید پارامتر یک عنوان به همراه ابري محاسبات در 

 قطری از عامل سیستم به همراه تلفن از سازي ذخیره و ها داده پردازش موبایل، کاربردي
.شود می انجام اینترنت

تلفن کاربردي برنامه هزار ده از بیش است شده ارائه 2013 سال در که آماري به توجه با 
 میلیون 5.2 از بیش آن از حاصل درآمد که است شده اجرا ابري محاسبات طریق از همراه

.است بوده دالر
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رايانش ابری موبايل
یک به کمبود این و است شده ایجاد همراه تلفن منابع کمبود دلیل به همراه ابري محاسبات 

 یمیل،ا مانند سرویسهایی از استفاده ابري محاسبات از استفاده با تا شده تبدیل فرصت
GPS شود فراهم افزارها نرم سایر و.

در راب دهنده ارائه عنوان به خود همراه تلفن دستگاههاي از یک هر که است این رویکرد یک 
.کنند می ایجاد را نظیر به نظیر شبکه یک و شوند می گرفته نظر
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رايانش ابری موبايل
سنتی مشتري _ عامل معماري در موبایل دستگاههاي MCC می بکار را ابر در منابع تنها 

.بخشند بهبود را قابلیتشان تا گیرند

شده همفرا را امکان این نتیجه در دارند بیشتري منابع مدرن و هوشمند موبایل دستگاههاي 
 بر یمبتن معماري این .بگذارند اشتراك به را منابع خودشان موبایل دستگاههاي که است

.تاس منابع کشف موضوعات مهمترین از یکی مورد این در .شود می نامیده MCC همکاري
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معماری رايانش ابری همراه
دهندگان ارائه همراه، تلفن اپراتور همراه، تلفن کاربران از همراه ابري رایانش معماري 

.است شده تشکیل ابر خدمات دهندگان ارائه و )ISP( اینترنت خدمات

یرندهگ و فرستنده ایستگاههاي مانند پایه ایستگاههاي طریق از همراه تلفن دستگاههاي 
.کنند می برقرار ارتباط اي ماهواره یا و دسترسی نقاط پایه،

مانند همراه تلفن از شده منتقل اطالعات ID دهنده ارائه داده پایگاه و سرور در موقعیت، و 
.شود می مدیریت همراه شبکه

مراهه تلفن کاربران به خروج و ورود مجوز مانند کارهایی توانند می همراه تلفن اپراتورهاي 
.دهند ارائه را

نتقلم ابري دهنده سرویس به اینترنت طریق از ابري سرویس از استفاده براي درخواستها 
.شود می
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برنامه های عمومی رايانش ابری همراه

همراه تلفن تجارت

همراه یادگیري

همراه درمان و بهداشت  

موبایل هاي بازي
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ويژگی های رايانش ابری همراه
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سهم شرکتهای مجازی سازی از بازار
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EMC زير مجموعه های شرکت

30

EMC

توسط EMCخرید مجموعه شرکتهاي
میلیارد دالر  67با رقم  DELLشرکت 

 به عنوان بزرگترین معامله در تاریخ
.فناوري اطالعات می باشد



VMware

شرکتVMware هاي زیرمجموعه از یکیEMC توسط 2004 سال در که است بوده 
 حوزه رد تحوالتی و تغییر منتظر باید که رسد می نظر به .بود شده خریداري شرکت این

 بخش این در متفاوتی استراتژيDELLشرکت که است ممکن زیرا بود، سازي مجازي
.باشد داشته

شرکتVMWareجمله از مختلفی شرکايHPبخش بعضی در آن بازار که است داشته 
 این بین روابط شدن تر پیچیده سبب موضوع این .دارد همپوشانیDellبا سرور جمله از ها

.شد خواهد ها شرکت
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Virtustream

شرکتVirtustreamهاي زیرمجموعه از دیگر یکیEMCدر رسد می نظر به که است 
 بخش در را شرکت این محصوالت سبد و شد خواهد ادغام Dellسازمانی ابر محصول
.کرد خواهد تر قوي ابري رایانش
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Pivotal

شرکتPivotalهاي زیرمجموعه دیگر ازEMCبر افزار نرم توسعه زمینه در که است 
 ایدش بخش این فعالیت، نوع در تفاوت بدلیل .میکند فعالیت ابري هاي فرم پلت روي

 بلوغ رکت،ش این حضور بواسطه ولی باشد داشته ادغام این به نسبت را تاثیرپذیري کمترین
.بود خواهیم شاهد مرتبط فناوریهاي توسعه بخش در را بیشتري
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RSA

شرکتRSAهاي زیرمجموعه دیگر ازEMC بخش عنوان به اکنون که است 
 و راب امنیت بخش در جدیدي اتفاقات منتظر باید طبیعتا .شود می محسوب Dellامنیتی
.بود نیز سازي مجازي
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