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ذخیرهسازی ابری
تعریف :
الگوی خدماتی است که در آن دادهها از راه دور نگهداری ،مدیریت و پشتیبانی شده و از طریق یک شبکه
در دسترس کاربران قرار میگیرد و می تواند یک فضا برای آپلود و دانلود اطالعات به صورت آنالین در
اختیار کاربران قرار میدهد.
•بدین دلیل ابر نامیده چون با وجود الیه های مختلف از دید کاربر پنهان است و استفاده کنند
فقط از آن لذت می برد« .ابر» استعاره از «اینترنت» است و وجه شباهت آن ،مخفی بودن
جزئیات فنی از کاربر است.
•در واقع نرم افزارها بجای نصب بر روی سیستم کاربر و اشغال فضا ذخیره سازی ،استفاده از
حافظه ،و پردازشکر بر روی ابرنصب می شود و کاربرانی که قصد استفاده از این نرم افزارها را
دارند از طریق اینترنت به ابر متصل و در کثری از زمان با سرعتی بیشتر از اجرای ان در
کامپیوتر ،اجرا می گردد.
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•موضوع استفاده شبکه ای از داده ها از گذشته های دور مد نظر بوده است
•در ابتدا بحث پردازش خوشه ای Cluster Computingو بعد  Grid Computingمطرح شد
ولی چندان راه به جایی نبردند
•با معرفی و طراحی مدلی جدید بنام پردازش ابری  cloud computingدنیای پردازش و
محاسبات به کلی تغییر کرد

دامنه پژوهش
ذخیرهسازی ابری می تواند به کتابخانهها در ذخیرهسازی اطالعات ،بازیابی اطالعات و
ارائه خدمات به کاربران کمک نماید تا با صرف هزینه ،زمان کمتر ،دسترسی به منابع از
هر نقطه و در هر زمان امکانپذیر باشد .چارچوب و هدف مقاله حاضر به شرح زیر است:

بررسی مفهوم پردازش ابری و ذخیرهسازی ابری؛
الگو ،معماری و استانداردهای ذخیرهسازی ابری اطالعات در فضای مجازی و انواع
سیستمهای ذخیرهسازی ابری؛

خدماتی که کتابخانه در محیط ابری ارائه میدهد
نقش کتابخانهها و کتابداران در محیط پردازش ابری.
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پیشینه پژوهش
قبادپور ،نقشینه و ثابتپور ( :)1392بررسی و معرفی مدلهای پردازش ابری و
تحوالتی که در ارائه خدمات اطالعاتی در کتابخانهها خواهند داشت پرداختند.
عباسی و آبام ( :)1392ویژگی های موجود و بالقوه سیستمهای مدیریت و اشتراک

دانش مبتنی بر پردازش ابری در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی را مورد بررسی قرار
دادهاند.
رامش و یاداگیری ( :)2012سیستمی را برای برنامه ریزان ،سیستم تحلیلگران،

مدیران ،کتابداران معرفی کردند تا بتوانند راه حل های مبتنی بر ابر را برای کتابخانه
ارائه دهند.
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کومار و دیگران ( :)2012به بررسی برنامه کاربردی تکنولوژی ابری در کتابخانه

دیجیتال پرداخته اند.

الگوهای ذخیرهسازی ابری
خدمات ذخیرهسازی ابری عمومی
خدمات ذخیرهسازی ابری خصوصی
ذخیرهسازی ابری هیبرید (دوگانه)
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نرمافزار به عنوان سرويس SaaS

این سرویس بنا به درخواست کاربر ،به صورتی ارائه می شود که پردازشی
منفرد از یک نرم افزار در محیط ابر اجرا می شود و میتواند همزمان به
چندین کاربر نهایی سرویسدهی کند.
به کمک این سرویس دیگر نیازی به نصب نرمافزار روی رایانهی مشتری
نیست و باعث تسهیل در پشتیبانی میشود؛ زیرا نرمافزار تنها روی یک
سرویسدهندهی مرکزی نصب شده و توسط آن اداره میشود.
جهت بروزرسانی نرمافزار نیز ،تنها نرمافزار سرویسدهنده نیاز به ارتقا
دارد.
بزرگترین مزیت این سرویس ،دسترسی دائمی کاربر به نرمافزار در هر
نقطه ،بهوسیلهی بستر اینترنت استOnline ،Google Docs .
Sales force ،Photoshopو CRMرا میتوان مثالهای خوبی از این
شیوه دانست.
•

بستر به عنوان سرويس PaaS
•
•
•

•
•

به کمک این سرویس مشتری این امکان را دارد که نرمافزار خریداری شده یا ساخته
شده توسط خود را ،روی بستر ابری قرار دهد و آن را کنترل و تست کرده یا تغییر
دهد.
همچنین شرکتهای ارائه دهندهی این سرویس ،نرمافزار را جهت ایجاد بستر مناسب
برای برنامهنویسی در اختیار مشتری قرار میدهند.
در این حالت تنها محدودیت مشتری عدم نظارت بر زیرساخت زیرین ،شبکه یا
سرویشدهندههاست.
به وسیلهی این سرویس دیگر نیازی به خریداری سرویسدهندهی اختصاصی و گران
قیمت نیست.
شرکت گوگل با سرویس App Engineنمونهای از این خدمات را عرضه میکند.
همچنین مایکروسافت نیز اخیراً Azure Platformرا به عنوان بستری برای رایانش
ابری معرفی کرده است.

•

•
•
•

زيرساخت به عنوان سرويس IaaS

این سرویس با فراهم کردن توان پردازشی ،شبکهها ،فضای
ذخیرهسازی و منابع پایهای رایانشی ،نیاز مشتری را به خرید
سختافزار و تجهیزات مختلف شبکه از بین میبرد.
بدین صورت کاربر قادر است سیستمعامل یا نرمافزارهای
موردنظر خود را در زیرساخت ابر قرار داده ،پردازش کرده یا
از آنها استفاده کند.
باید یادآور شد که در این سرویس کاربر کنترل بیشتری
نسبت به زیرساخت دارد.
یکی از معروفترین انواع این سرویس ،خدمات رایانش ابری
EC2شرکت آمازون است.

معماری ذخیرهسازی ابری
در ذخیرهسازی ابری چند الیه داریم:

–نرمافزار نهایی (واسط) که کاربر با آن سر و کار دارد
–در پشت نرمافزار نهایی یکالیه ابزار میانی وجود دارد که منطق ذخیرهسازی
نامیده میشود.
•این الیه ویژگیهای گوناگونی را اعمال مینماید ،نظیر کپى کردن رکورد یا داده در محلی دیگر و داده کاهی.

–در نهایت ،نرمافزاری که عملیات پسزمینه را اجرا میکند و ذخیرهسازی فیزیکی
دادهها را فراهم میآورد.
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معماری ذخیرهسازی ابری
در سادهترین حالت ،یک سیستم ذخیرهسازی ابری نیازمند یک سرور دادهها است که به اینترنت متصل شده است.
یک کالینت (مثل یک کاربر رایانه که مشترک یک شرکت خدمات ذخیرهسازی ابری شده است) رونوشتهایی از
فایلها را از طریق اینترنت برای مراکز دادهها ارسال میکند که بعداً اطالعات مورد نظر را ثبت و ضبط میکند .زمانی
که کالینت تمایل دارد تا اطالعات را بازیابی کند ،او میتواند با استفاده از یک رابط مبتنی بر شبکه به دادههای مورد

نظر دسترسی داشته باشد .سپس سرور ،فایلها را برای کالینت بازمیفرستد یا به کالینت اجازه میدهد تا به فایلها را
روی خود سرور دسترسی داشته و آنها را مورد استفاده قرار دهد.
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گروههای درگیر در ذخیرهسازی ابری
 چهار گروه کلیدی در حوزه ذخیرهسازی ابری دخیل می شوند:

مشترکین (کاربران) ذخیرهسازی ابری
ارائهدهندگان خدمات ذخیرهسازی ابری

توسعهدهندگان خدمات ذخیرهسازی ابری
کارگزاران خدمات ذخیرهسازی ابری
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مزیتهای ذخیرهسازی ابری
(1

خدمت محور

(2

تحمل پذیری خطا

(3

چند جنبهای

(4

مجازی سازی

(5

مدیریت داده

(6

هزینة راهاندازی ناچیز

(7

مقیاس پذیر

(8

استقالل از وسیله

(9

تداوم و قابلیت اعتماد
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نقاط ضعف
اطمینان رایانش ابری

سرمایه دار
اینترنت

رایانش
ابری
عدم
همکاری

حریم
خصوصی

سرویسهای کتابخانه در محیط ابری

 در دو حالت کلی کتابخانه می تواند در ابرهای اطالعاتی حضور داشته
باشد:

ابر کتابخانه ای :کتابخانه خود مالک ابر باشد و خدماتی
نظیر سایر ارائه کنندگان ابر ارائه کند

استفاده کننده از ابرها باشد .یا واسط میان ابر و کاربران
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کتابخانه در محیط ابری
 خدمات از راه دور
 تمرکز داده های کتابخانه ای
 خدمات متمرکز و ملی یا منطقه ای و اشتراک منابع (برای کتابخانه ملی)
 پردازش سریع اطالعات
 دسترسی سریع به اطالعات

 تعامل راحت تر با کاربران
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نقش جدید کتابخانهها و کتابدارها در محیط ابری

 گردش و تحویل مدرک
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تأمین دسترسی به مجموعههای فیزیکی بهویژه موارد منحصربهفرد
توسعه مجموعهها
مدیریت مجموعهها
ارائه آموزش کاربر و خدمات کاربر
همکاری در انجام تحقیقات (طراحی هستیشناسی ،ساماندهی اطالعات ،فهم کاربران)
پردازش و به اشتراک گذاشتن ارزش اطالعات با مشتریان کتابخانهها
انتشار از مجموعههای کتابخانه منحصربهفرد
کتابداری مجازی
ابزارها و خدمات جدید
خدمات ذخیرهسازی /میزبانی و بایگانی /نگهداری دادهها

خدمات ویژه در کتابخانههای ابری

 سرویس جستجوی یکپارچه می تواند پاسخ کاربران منابع کتابخانه را از طریق یک جستجوگر با کیفیت باال پاسخ
میدهد.
 سرویس دسترسی بیدرنگ میتواند از طریق یک ابر عمومی به اشتراک گذاشته شده توسط کتابخانهها ظرفیت
ذخیرهسازی بینهایتی برای کتابخانهها به ارمغان بیاورد.
 سرویس شناسایی یا آگاهی با استفاده از تأسیس ابر عمومی مشترک میتواند به میزان فراوانی به صرفهجویی در
نیروی انسانی و منابع یاری رساند.
 سرویس تمامی مردم :منابع مشترک کتابخانهها بر روی اینترنت برای عموم مردم در اختیار است.

 خدمات مدیریتی در کتابخانهها
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برنامههای کاربردی پردازش ابری در کتابخانهها

 ساخت کتابخانه  /انبار دیجیتال
 جستجوی دادههای کتابخانه
 میزبانی وبسایت
 ذخیرهسازی فایل
 ایجاد قدرت اجتماعی
 خودکارسازی کتابخانه
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نتیجهگیری

• ذخیرهسازی ابری ،مدلی از فضای ذخیرهسازی آنالین شبکهیی است که در آن دادهها در حافظههای مجازی
ذخیرهسازی میشود.
•افرادی که نیاز دارند دادههایشان میزبانی شود ،فضای ذخیرهسازی را دریافت میکنند یا با پرداخت هزینه تهیه
میکنند و آن را برای نیازهای خویش به کار میبرند.
•رشد و گسترش پردازش ابری در کتابخانهها میتواند خدمات ارائه شده توسط کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی را
گسترش دهد.
•با به کارگیری شیوههای جدیدی از ذخیرهسازی ابری می تواند نحوه ذخیرهسازی و بازیابی داده ها را تغییر دهد و

هزینههایی که برای پردازش دادهها صرف می شود را کاهش دهد.
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