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رایــانش ابـــری

ابررایانه  IBMبا نام واتسون ،در راهکار ابری این شرکت ( )BlueMixبصورت یک سرویس قرار گرفت .این امکان باعث میشود قدرت باالیی در ارایه خدمات
و سرویس های الکترونیک حاصل شود بطوریکه بتوانند از هوش مصنوعی بهره برداری کنند .از جمله کاربردهای این ابر رایانه در مسائل مربوط به تصمیم گیری
در حوزه های نظامی ،بانکی و صنعتی میباشد.
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شبـــکه

توسعه راهکار  NSXمحصول وی ام ویر ()network virtualization and security platform

ســرور
تکنولوژی  SGXاینتل ( )Software Guard Extensionsبه عنوان یک فناوری نوظهور ،بدلیل
اینکه یکی از چالش های مهم در حوزه امنیت کالد را هدف قرار داده است ،میتواند طی چندسال آینده بطور
گسترده در زیرساخت های رایانش ابری مورد استفاده قرار بگیرد.
این تکنولوژی متعلق به شرکت اینتل می باشد .در این تکنولوژی مجموعه دستورالعمل های جدید در سطح
پردازنده مورد استفاده قرار میگیرد تا توسعه دهندگان بتوانند کدها و داده های خود را از دسترسی و تغییرات
غیرمجاز محافظت کنند .البته ویژگیها و اهداف دیگری نیز دنبال میشود
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مدیریت رایانش ابری

رویکردهای مبتنی بر  Containerبرای مدیریت کالستر در حال گسترش است .نظیر پروژه Kubernetes
که توسط گوگل بصورت متن باز شروع شده است.

استفاده از فناوری  CoreOSدر حال گسترش است.
 CoreOSیک توزیع جدید از لینوکس است که معماری آن برای بکارگیری در زیرساخت های
جدید مراکز داده (نظیر رایانش ابری) بهبود داده شده است .این معماری توان مقیاس پذیری و استحکام
بیشتری را در بخش زیرساخت فراهم میکند..
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سیستم عامل  /برنامه های کاربردی
گسترش  microserviceها و  cloud native softwareها
میکروسرویس ( )Microserviceیا نرم افزارهای بومی ابری ( )Cloud native softwareسرویس هایی هستند که برای اجرای مدل SaaS
و  PaaSدر مقیاس باال مورد استفاده قرار میگیرند.
در حقیقت میکروسرویس را میتوانیم یک الگوی طراحی ( )Design Patternبرای رایانش ابری در نظر گرفت.
گسترش Docker
فناوری  Dockerبرای تسهیل انتقال کد در حالت نصب شده و آماده اجرا به محل مورد نظر استفاده میشود که به این فرآیند  Shippingگفته
میشود .در حال حاضر این فناوری عمدتا مبتنی بر  Containerاست اما افزونه هایی برای پشتیبانی از ماشین های مجازی نیز برای آن توسعه داده
شده است.

سیستم های ذخیره سازی
استفاده از  Dockerبرای ذخیره سازی
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سیستم عامل  /برنامه های کاربردی
استفاده از  Microsoft Azureبرای بازیابی از سوانح
میکروسافت آژور ( )Microsoft Azureراهکار
اختصاصی شرکت ماکروسافت برای ارائه خدمات
ابری است .سبد سرویس های ماکروسافت در این
راهکار در حال افزایش استو اخیرا در جهت ارائه
سرویس های بازاریابی از سوانح مورد استفاده قرار
گرفته است.
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انتشار  PernixData FVPنسخه  2در حوزه
 Storage Virtualizationبا امکانات مدیریت
خطای حافظه بصورت نرم افزاری
 PernixData FVPیک راهکار مجازی سازی
سیستم های ذخیره سازی در حافظه است تا بتوان
به کارآیی باالیی دست پیدا کرد.
که ویژگی های عمده آن عبارتند از:
Distributed Fault Tolerant Memory
NFS support
Adaptive Network compression
User defined fault domains

بـــررسی اکــوسیستــم هــای ابـــری (سطح سه)

گزارش های موردی

رایانش ابری در چین
کشور چین به عنوان یکی از کشورهای مهم در اقتصاد آسیا و حتی جهان مطرح
بوده است .برنامه های توسعه ای متعددی در چین تا کنون اجرا شده و یا در
دست اجرا هستند .برای نمونه چشم انداز  2020این کشور برای تکنولوژی این
است که چین باید تا سال  2020نبدیل به کشوری نوآوری گرا (به انگلیسی:
 )Innovation-Orientedگردد .عالوه بر آن جز چشم اندازهای این کشور
ظاهر شدن به عنوان قدرتی جهانی در زمینه علوم و فنون تا سال  2050است.

به طور کلی ضعفهایی که می توان از چین در این صنعت نام برد عبارتند از:
عدم تقاضا در بازار محلی
مشکالت راهبری و پرسنلی
قابلیت اطمینان پایین
پشتیبانی ناکافی از مجازی سازی در مراکز مربوطه
خالقیت در تولید هسته تراشه های اصلی
مشکالت بهینگی انرژی در مراکز داده

بر اساس پیش بینی های انجام شده صنعت رایانش ابری در چین در حال
گسترش است .این پیش بینی ها ارزش زنجیره ارزش این صنعت را در بازار چین
بین  163-122میلیارد دالر در  2015پیش بینی کرده اند .دولت چین برنامه
هایی را برای حمایت از این صنعت تدوین و اجرا کرده است که از جمله آن طرح
هایی در برنامه پنج ساله توسعه کشور چین ( )2015-2011است.

مشکالت و نگرانی های امنیتی

علی رغم تمامی پیشرفتهای صورت گرفته هنوز عوامل بازدارنده و محدودیتهایی
وجود دارد که مانع از توسعه محصوالت بر پایه رایانش ابری در چین شده است
که از جمله آنها می توان به این موارد اشاره کرد:
درک ناکافی از رایانش ابری
توسعه کورکورانه محصوالت
سازمان ناکارآمد
تعریف و ساخت عجوالنه پروژه در مراکز رایانش ابری
فقدان کلی هماهنگی
عدم پذیرش رایانش ابری

قوانین حکومتی:

جایگاه رایانش ابری در برنامه های کالن کشور چین

موانع و محدودیت های توسعه

ضعف های صنعت

بر اساس اعالم وزارت صنایع و فناوری اطالعات کشور چین ظرفیت فنی چین
برای توسعه فناوری رایانش ابری توسط نقاط ضعف سیستماتیک در صنایع نرم
افزار و مدار مجتمع محدود شده است .برخی از این محدودیتها عبارتند از:
نبود تکنولوژی های بنیادین
قابلیت نوآوری ناکافی
مشکالت جدی ساختاری پرسنل به علت کاستی ها در سطح باال

ظرفیت فنی چین برای تامین امنیت فناوری رایانش ابری توسط برخی موارد
ساختاری در صنعت امنیت اطالعات چین دچار محدودیت شده است تا جاییکه
وزارت صنایع و فناوری اطالعات چین رتبۀ در کل نسبتاً ضعیف را به آن داده است.
به عالوه مشکالت دیگری نیز در این بین باعث افزایش نگرانی های امنیتی در چین
شده است:

بر اساس قوانین امنیت ملی چین ،اختیاراتی قوی برای دسترسی به داده هایی (گاهاً
حتی سورس کدهای برنامه ها) که در داخل مرزهای جغرافیایی کشو رچین هستند
به دولت این کشور داده می شود .همانطور که از این بررسی به سادگی بر می آید
این مشکالت بیشتر به الیه های پایین تر امنیتی بر می گردد و در واقع ارتباطی به
مدلی به نام رایانش ابری ندارد.
ضعفهای ساختاری:
.1نبود پرسنل زبده در بحث های امنیت اطالعات پیشرفته
.2کاستی در تکنولوژی های بنیادین امنیت اطالعات
.3وابستگی بیش از حد به محصوالت و سرویس های خارجی
 .4نبود شرکت های بزرگ برای هدایت صنعت در این حوزه
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رایانش ابری در آمریکا
برخی برنامه های پیش رو در دولت آمریکا برای سال 2015
(:)NITRD2015
استفاده از رایانش ابری در برنامه  FASTERجهت تسریع در
مدیریت تحقیقات و آموزش حوزه علوم و فناوری.
ادامه استراتژی  OpenGovernmentدر دولت آمریکا با بهره
گیری از رایانش ابری
 FASTERعنوان برنامه ای است که در دولت فدرال آمریکا برای تسریع
در مدیریت تحقیقات و آموزش حوزه علوم و فناوری در حال اجرا است .شروع
این برنامه بطور رسمی مربوط به سال  ۲۰۱۲است .هدف این برنامه بهبود
مشارکت بین آژانس های تحقیقاتی و ایجاد شتاب در پذیرش توانمندی های
پیشرفته مبتنی بر فناوری اطالعات می باشد.
در سال  ۲۰۱۳استراتژی های زیر در دستورکار این برنامه قرار گرفت:
رایانش ابری
وب معنایی و هستان شناسی
دولت باز
تکنولوژی های درحال ظهور
اشتراک دانش ،ایده ها و تجربیات موفق
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عالوه بر استراتژی های فوق ،در سال  ۲۰۱۴دو مورد زیر نیز مورد توجه
قرار گرفت:
ویکی ها و ابزارهای مشارکت آزاد
( EarthCubeپروژه اشتراک دانش در زمینه علوم جغرافیایی)
در سال  ۲۰۱۵تغییراتی در استراتژی های این برنامه داده شد و تمرکز بطور
عمده بر روی موارد زیر قرار گرفت:
رایانش ابری
دولت باز :شامل داده های باز و دسترسی عمومی
ارتباطاتسریعتر
که بر اساس نقشه راه تدوین شده توسط موسسه استانداردهای ملی آمریکا
( ،)293-500 NIST SPعمال کاربرد رایانش ابری در پیشبرد دو استراتژی
دیگر کامال محسوس است.

