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  چکیده 

اطالعات در بستر  یمختلف فناور یهاجا شده در شبکهدرصد اطالعات جابه یندهآ یهادر سال

 یدهندهنشان یندر نظر گرفته شده است. ا یابر یانشرا یندهآ یمفهوم ابر باز براد. خواهد بو یابریانشرا

مختلف  یهاکه سازمان یباز است به طور یافزار منبع باز و واسط کاربراستفاده از استاندارد باز، نرم

 یبر رونیز  یجهقابل تو یرتأث یابر یانشراابر واحد به اشتراک بگذارند.  یکخود را در  یرساختبتوانند ز

باز متشکل از  یادگیریآسمان  یکانداز چشم ینبنابراخواهد داشت.  یادگیریو  یآموزش هاییطمح

محدود شود.  یادگیرندگاناز  یگروه خاص یانهاد  یکبه  تواندینم یادگیریباز متفاوت وجود دارد.  یابرها

قادر خواهند  یادگیرندگانخواهد شد.  مختلف ارائه یاز مؤسسات آموزش یادگیریدر آسمان  یمواد آموزش

 یهدف اصل. یوندندارجح بپ یادگیریو به جوامع  یندانتخاب نما یادگیری یارحج را برا یادگیریبود منابع 

راستا  ین. در اباشدیبه ابر م یسنت یمراکز آموزش یرساختانتقال ز یبرا یپژوهش، ارائه نقشه راه یندر ا

کننده مصرف ینکهو ا کندیرا مشخص م یسنوع سرو یس،. مدل سرومیدار یازن یسمدل سرو یکما به 

اثرات  یادگیری، یکردرو یناز چن کند. یریتمد یدرا با یزیکننده چه چدارد و فراهم یتیچه مسئول

 یادگیرندگان. رودیانتظار م یو مؤسسات آموزش یادگیرندگان یبرا یمیعظ یو اقتصاد یآموزش

بهتر و  یشرفتدر دوره دارند که منجر به پ یتئق خود و بدون محدوددر عال یشتریب یریپذانعطاف

 ینبا کمتر یانفراد یهادوره یقادر به ارائه یآموزش اتمؤسس یگرد ی. از سوشودیم قیتبه موف یابیدست

 د بود.ندر سراسر جهان خواه یادگیرندگانبه  ینههز

 

 SaaS ،PaaS ،IaaSرایانش ابری، آموزش و یادگیری، واژگان كلیدی: 
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 مقدمه 

به  یتجار هاییتو موفق سازییامکانات مجاز ینترنت،اتصال به ا هاییتقابل یشافزا یلبه دل یراخ یهادر سال یابر یانشرا

 ینچند یرو یا یگرهستند که با همد ینترنتمتصل به ا سرورهای ی،ابر یانشمحبوب شده است. در اصل را اییندهطور فزا

. دهدیارائه م ینترنتا یمحصول رو یلتحو یبه جا یسرا در قالب سرو هایتقابل ی،ش ابریاناند. رادهش یعنقاط مختلف توز

 هایینهافزار، حذف هزسخت یبانیو پشت یتنها یب یقدرت محاسبات ید،سه مورد جد یابر یانشکاربر در رابطه با را یک یبرا

  ) 1392ی و همکاران،لوح موسو( ورد استفاده وجود دارد.مقدار منابع م یو امکان پرداخت برا یدجد یافزارهاسخت
رس که منابع را در دست ییهاسیو سرو یآموزان، مطالب آموزشاز تعداد دانش یمیبا توجه به رشد عظی آموزش ستمیابعاد س

    (Fernández et al, 2012) هستند.در حال رشد  ییبه طور نما دهند،یقرار م

ضرورت  کیآموزش مؤثرتر،  و منابع، جهت موجود یهایاز فناور یریگآموزان با بهرهدانش یبهتر برا یریادگی طیمح کی

 ،یچابک ،یریپذاسیمتعدد آن از جمله در دسترس بودن، مق یهایژگیهدف با توجه به و نیا یبرا یفناور نیدتریمف است.

   (Aldakheel ,2012) است. یابر انشیبر حسب تقاضا، را یهاسیدر سرو نانیاطم تیو قابل پذیریاالستیک

 یتقاضا راتییبا تغ یو قادر به سازگار ستندیآموزش ن یو توسعه شرفتهیپ جوامع یازهایمرسوم، مناسب ن یآموزش یهاشکل

به  ازین بودن،منبع باز  ای یبدون در نظر گرفتن تجارو یادگیری  آموزش یکاربرد یها. برنامهباشندیدر زمان نم یریادگی

را  گریدیکبا مؤسسات  یهمکار تیبا توجه به استاندارد باز، قابل یابر انشیدارند. را اهرساختیز یبر رو ادیز یگذارهیسرما

 Chandran and).سازدیمؤسسات را در سراسر جهان برآورده م یآموزش یغن دیمحتوا و تول یو همکار نمودهفراهم 

Kempegowda 2010)  
کنندگان  نیبه تأمی آموزش ستمیبزرگ است. ساخت س اسیدر مق یبرداربهره یهابر ابر در معرض روش یمبتن یمدل آموزش

. شوندیم رهیها در ابر ذخکه داده یاست در حال یافزارسخت لیاز وسا یاگسترده فیابر سپرده شده و قادر به اجرا در ط

دادن  ابزار،و  میمفاه ،یفناور یبرا یبه روزرسان کیآن فقط  شود،یمعلمان نم نیگزیبه طور کامل جا مبتنی بر ابرآموزش 

 فایو مشارکت در توسعه و ساخت را ا یرهبر یهاآموزش است. معلمان هنوز نقش یها براو روش میو مفاه دیجد یمحتوا

 یندهیاست که آو یادگیری آموزش  ینهیدر زم یابر انشیرا یبر ابر استفاده از فناور یخواهند کرد. در واقع آموزش مبتن

 آموزش است. یبرا ازیمورد ن یافزارهاجهت نرم یافزار الزم و منابع محاسباتشامل سخت مؤسسات آموزشی رساختیز
(Masud and Huang, 2012) 

را ارائه  یمختلف یهایو معمار را شروع نموده و یادگیریدر آموزش  یابر انشیاستفاده از را یبرا یقاتیتحق ،یمؤسسات آموزش

 اند.داده

افزار منبع باز و ی استفاده از استاندارد باز، نرمدهندهمفهوم ابر باز برای آینده رایانش ابری در نظر گرفته شده است. این نشان

های مختلف بتوانند زیرساخت خود را در یک ابر واحد به اشتراک بگذارند. بنابراین ربری باز است به طوری که سازمانواسط کا

تواند به یک نهاد یا گروه خاصی از متشکل از ابرهای باز متفاوت وجود دارد. یادگیری نمی 1انداز یک آسمان یادگیری بازچشم

در آسمان یادگیری از مؤسسات آموزشی مختلف ارائه خواهد شد. یادگیرندگان قادر  یادگیرندگان محدود شود. مواد آموزشی

خواهند بود منابع یادگیری ارحج را برای یادگیری انتخاب نمایند و به جوامع یادگیری ارجح بپیوندند. از چنین رویکرد 

پذیری رود. یادگیرندگان انعطافتظار مییادگیری، اثرات آموزشی و اقتصادی عظیمی برای یادگیرندگان و مؤسسات آموزشی ان

شود. از سوی بیشتری در عالئق خود و بدون محدودیت در دوره دارند که منجر به پیشرفت بهتر و دستیابی به موفقیت می

                                                           
1 Open Learning Sky 
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 های انفرادی با کمترین هزینه به یادگیرندگان در سراسر جهان خواهد بود. هنوزی دورهدیگر مؤسسه آموزشی قادر به ارائه

 (Fasihuddin et al, 2012)تحقیقات بیشتری به منظور امکان چنین رویکردی در حال انجام است.

 ی،منابع آموزش یغن یدو تول یکدیگربا  یمراکز آموزش یهمکار یادگیری،در آموزش و  یابر یانشهدف از استفاده از را

 .باشدیم هاینهو کاهش هز یکاربرد یهامنابع، توسعه برنامه ینو تأم سازیینههب

EDX1 به صورت  2012باشد که در اواسط می 2یک همکاری مشترک بین دانشگاه هاروراد و مؤسسه فناوری ماساچوست

های برخط تواند در دورهیکند سکویی را ایجاد کرده است که هر کسی مادعا می EDXمنبع باز شروع به کار کرده است. 

ها از بهترین ها بهترین دورهدریافت کند. آن MITxشرکت نموده و پس از ارزیابی و موفقیت در مواد درسی یک گواهینامه از 

های اند. اهداف آنان باالتر از ارائه دورهاساتید و بهترین موضوعات مختلف از علم و فناوری تا علوم انسانی را گسترش داده

 .وزشی و محتوا استآم

ؤسسات های مؤسسات برای حرکت به سمت آن الزم است مبا توجه به جدید بودن فناوری رایانش ابری در دنیا و تالش

انتقال  یبرا یپژوهش، ارائه نقشه راه یندر ا یهدف اصل. ریزی داشته باشندبرای انتقال به رایانش ابری برنامه آموزشی نیز

را  یسنوع سرو یس،. مدل سرویمدار یازن یسمدل سرو یکراستا ما به  ین. در اباشدیبه ابر م ینتس یمراکز آموزش یرساختز

با چنین رویکردی کند.  یریتمد یدرا با یزیکننده چه چدارد و فراهم یتیکننده چه مسئولمصرف ینکهو ا کندیمشخص م

بر ابر که توسط  یمبتن یکاربرد یهار و با استفاده از برنامهکمت یینهخود را با هز یف( وظایرانمدرسان و مد یران،کاربران)فراگ

با  یابر یانشبر اساس را یادگیریآموزش و  یکاربرد یها. مدل برنامهدهندیابر ارائه شده، انجام م یسدهندگان سروارائه

منابع انجام  یگذارشتراکمطلوب و به ا یصبا سرعت باال، تخص یمحاسبات هاییتداده، قابل بوهان سازییرهاستفاده از ذخ

 .گیردیم

 

 بررسی رایانش ابری

افزارها  و سرورهایی که در مراکز داده، آن نرم افزارها را اجرا افزارهای اینترنتی به صورت سرویس، سختابری به نرمرایانش

از  یبانیجهت پشت یدمختارو خو یریپذاسیباال، مق نانیاطم تیبه قابل ازین وتریکامپ یهاسینمایند، اشاره دارد. سرومی

ارائه  یبه جا نترنتیا قیکه از طر هاسیاز سرو یاندهیبه تعداد فزا  XaaS یابر انشیدر همه جا را دارند. در را یریپذدسترس

 با افزاریک نرم(، SaaS3)سرویسافزار به عنوان نرممدل د، اشاره دارد.. در شویداده م لیتحو تیدر سا ای یبه صورت محل

 افزارنرم خرید مجوز یا سرور اندازیراه بابت ایهزینه هیچ مشتری و شود،می اجرا مشتری هزاران مرورگر در گسترده اریمعم

 شبکه ظرفیت و سازیذخیره عامل،سیستم افزار،راهی برای اجاره سخت (،PaaS4)سرویس عنوان فرم بهپلتمدل در . دهدنمی

یک بستر مجازی است را به  که ایرایانه زیرساخت(، IaaS5) سرویسساخت به عنوان زیرمدل در  .باشدمی اینترنت روی بر

  اجرای و استقرار جهت را اساسی محاسباتی منابع سایر و ها شبکه سازی،ذخیره پردازش، ،IaaS .دهدصورت سرویس ارائه می

  .آوردمی های استاندارد در شبکه فراهمبه صورت سرویس کنندهمصرف افزارنرم

                                                           
1 www.edx.org 
2Massachusetts Institute of Technology(MIT) 
3 Software as a Service  
4 Platform as a Service 
5 Infrastructure as a Service 
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برای  فقطزیر ساخت ابر ، ابرخصوصیباشد. در می 4و عمومی 3، هیبرید2، گروهی1به صورت خصوصی مدل های پیاده سازی ابر

اشتراک زیرساخت برای گروه های  ،ابر گروهیدر . شوده سازمان یا یک شخص ثالث مدیریت میوسیل به و باشدیک سازمان می

 ساخت زیر گذاشتن اشتراک به با که هستند این دنبال به و دارند یکسان نیازهای سازمان چندین که جایی در. باشدخاص می

. شودمی فروخته بزرگ مقیاس با هایابر به مشتریان با زیرساخت ،ابر عمومیدر . گردداستفاده میر بهره مند شوند، اب مزایای از

ابر در  .گیردبه صورت اشتراکی در اختیار کاربران قرار مید و منابع گردمی ارائه اینترنت طریق از و پویا صورت به ها سرویس

های استاندارد یا اختصاصی به همدیگر فناوریبه وسیله است که ترکیبی از دو یا چند ابر )خصوصی،گروهی یا عمومی(  هیبرید

 (Lohmosavi et al, 2013).سازندکاربردی را فراهم میقابلیت حمل داده و برنامه های واند متصل شده

 

 ی یک مدل سرویسائهار

 نییگام به گام است که تع یندیفرآ ،یابر انشیرا یهاسیمهاجرت مراکز داده موجود به سرو ای یابر انشیبستر را جادیا

دار هدف یندیخواهد کاست و فرآ زیآن ن یهانهیاز هز ،مهاجرت نیضمن کاهش زمان انجام ا ندیفرآ نیا یمناسب برا یهاگام

 . کردرا دنبال خواهد 

های فیزیکی تبدیل کنند. اما سیستمرا حفظ می 1ای شکل شوند ویژگی معماری سه الیهها به ابر حمل میهنگامی که برنامه

 (Sosinsky, 2010)شوند.های مجازی میبه سیستم

که  سازد،یفراهم م IaaSو  SaaS ،PaaS یهاسیاز سروابرها با استفاده  یدر باال یریادگی طیمح کی ،بر ابر یآموزش مبتن

را حذف خواهد  یو نگهدار ریافزار، صدور مجوزها، تعمنرم یبه روزرسان SaaSرا به دنبال دارد.  یریپذاسیو مق یریپذانعطاف

و  هاتیقابل یا با اجرار یآموزش طیمح ستمیاکوس یریادگی طیمح PaaS. ردیگیانجام م هارنامهبه ب یدسترس هیال نیکرد. در ا

 رایانش ابری است. تیفیو ک تیغلبه بر مشکالت امن یبرا IaaS. کندیم یبانیو پشت تیخاص، حما یهاواسط

های کاربردی برخط که روی ابر میزبان شده، محیط ترکیب یادگیری چهره به چهره سنتی با ابزارهای دیگر مانند برنامه

 .(Aldakheel, 2012)بخشد.یادگیری سنتی را بهبود می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Private 
2 Community 
3 Hybrid 
4 Public 

زیرساخت به 

 عنوان سرویس

سیبه عنوان سرو سکو  

سیوان سروبه عن افزارنرم  

ای رایانش ابری: معماری سه الیه 1شکل  
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را به صورت سرویس به و یادگیری های آموزش های ابر، قابلیتدهندگان سرویسها و مراکز آموزشی به عنوان ارائهدانشگاه

های ابر از جمله دسترسی سلف سرویس، دسترسی ی ویژگیدهندگان ابر باید همهدهند. همچنین ارائهکنندگان ارائه میمصرف

به و یادگیری سازی نمایند. ساخت سیستم آموزش اخت در صورت استفاده را پیادهپذیری و پردمبتنی بر شبکه، االستیک

ها را در مستأجری را به چندمستأجری تبدیل کرده و دادههای تککنندگان ابر سپرده خواهد شد و آنان باید برنامهفراهم

 زیرساخت ذخیره کنند.

 نشان داده شده است.یادگیری آموزش و  ایهیستمس یبرا یابر یانشبر را یمبتن یسمدل سرو 2در شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مركز داده مركز داده مركز داده مركز داده

 (OpenNebulaاَبَرناظر)

افزار به عنوان سرویسنرم  

 سکو به عنوان سرویس

 ANEKAسکوی ابر  

 زیرساخت به عنوان سرویس

کاتالوگ پورتال                                         سرویس واسط كاربر هیال   

یادگیریآموزش و  هاییستمس یبرا یابر یانشبر را یمبتن یسمدل سرو : 2شکل  
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 به عنوان سرویس زیرساخت 
باشد که نیاز است برای ی سرویس ابر میدهندهی تمام عناصر زیرساخت مورد نیاز در طرف ارائهدهندهیک زیرساخت، نشان

 اند. این منابع در یک مرکز داده قرار داده شدهسازی و منابع شبکه که ، ذخیرهسرورهاسرویس ابر فراهم شود، شامل 

قرار  یآموزشمؤسسات سازی را در اختیار ی رایانش ابری، محاسبات قدرتمند و ظرفیت ذخیرههای آمادهاستفاده از زیرساخت

ا سرعت باال را ها و محاسبه بسازی انبوه دادهخواهد داد و در نتیجه آموزش مبتنی بر ابر، یک مرکز داده بزرگ برای ذخیره

 (Madan et al., 2012)خواهد داشت.

 های مجازی است. های فیزیکی و ماشیندر این معماری زیرساخت شامل ماشین

 

 ماشین فیزیکی 

قرار خواهند گرفت. در ابر ها و مراکز داده سروردر  ،یقرار گرفتن در مؤسسات آموزش یبه جا یابر، منابع آموزش طیدر مح 

این منابع شامل  شوند. یکربندیو پ یانداز، راهی آموزشیهادوره یدادهگاهیو پا شرفتهیاطالعات پ تیریمد یبرا دیبا سرورها

ها اطالعات فراگیران، مدرسان، مدیران، کتابخانه مجازی، محتوای آموزش شامل متن، صدا، تصویر، فیلم و غیره است. این داده

سازی شاهد خواهیم بود. همچنین در ای را در فضای ذخیرههای آینده رشد فزایندهتند و در سالروز در حال افزایش هسروزبه

های کاربردی است. استفاده از رایانش ابری در های مختلف برنامهگیری، آرشیو و شکلنیاز به پشتیبان مؤسسات آموزشی

یستم انتقال کمک خواهد کرد. آن فضای دهندگان محتوا و سدارای مزایایی است که به سرویس مؤسسات آموزشی

 سرورهایهای بزرگ برای استقرار جهانی محتوا، توان محاسباتی برای سازی بزرگی را برای نگهداری کتابخانه، شبکهذخیره

خت کم آورد. اتصاالت با پهنای باند زیاد و زیرساها و یک موتور برای رمزگذاری، رمزگشایی و تغییر رمز محتوا فراهم میرسانه

هایی منحصر به فردی دارد که آن را به یک سکوی هزینه، استفاده از جریان ویدیویی را آسان کرده است. رایانش ابری قابلیت

 (Sosinsky ,2010)کند.تبدیل می کنندگانا و تصویر برای مصرفمناسب برای جریان عظیم صد

 

 یمجاز نیماش 

مناسب است.  اریبس یاساس یهارساختیز یبرا یسازیمجاز ،یسازرهیمانند محاسبات و ذخ نیسنگ فیاز وظا یاریبس یبرا

 (Liu et al., 2011).شودیانجام شود را موجب م تواندینم یکیزیف رساختیموارد که توسط ز یبرخ یسازیمجاز

 تیریمدشوند. ها شروع و متوقف میهای سرویسهای مجازی روی یک ماشین فیزیکی برای پاسخگویی به درخواستماشین

منابع بر حسب تقاضا را  عیو توز ردیگیانجام م یسازیبا استفاده از مجاز سازی و مدیریت یکنواختهای ذخیره، قابلیتمنابع

پیشنهاد  .دیآیافزار فراهم مسخت هیدر هنگام برخورد با ال یشتریب یریپذانعطاف یسازیمجاز قی. از طرسازدیم ریپذکانام

های فیزیکی به عنوان یک استخر منابع مجازی تبدیل شود بر روی هر گره فیزیکی اََبرناظر قرار داده شود، در نتیجه ماشینمی

 پذیری و تعادل بار مؤثر است.سایی تقاضاهای یادگیرندگان الکترونیکی برای مقیاسسازی در شناخواهند شد. مجازی

های مختلفی از اَبَرناظرها کند. گونهعامل را برقرار میافزار و سیستمسازی فناوری است که ارتباط بین سختمدیریت مجازی

، XENشوند. که عبارتند از نونی به کار گرفته میسازی در ابرهای محاسباتی کوجود دارند که به عنوان ابزار اصلی مجازی

VMWare ،KVM ،VirtualBox .مدیر ماشین مجازی مایکروسافت و بسیاری دیگر ، 

 سازی نشان داده شده است. افزاری متن باز و تجاری برای مجازیهای نرمترین فناوریبرخی از مناسب 1در جدول 
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 سازهای مجازی: فناوری1جدول 

 KVM Xen VMWare هاویژگی
Microsoft 

hyper-V 

RedHat 

 نوع
سازی مبتنی مجازی

 بر کرنل)کامل(
 سازی نیمهمجازی

سازی مبتنی مجازی

 بر کرنل)کامل(

سازی مبتنی مجازی

 بر کرنل)کامل(

سازی مبتنی بر مجازی

 کرنل)کامل(

ویژگی 

 اصلی

هر ماشین مجازی 

را به عنوان یک 

روند لینوکس 

معمول در نظر 

 گیردمی

از مهاجرت ماشین 

مجازی در حال انتقال 

 کندپشتیبانی می

ای از محصول خانواده

را برای مدیریت 

زیرساخت مجازی 

 کندفراهم می

های قادر است تماس

میهمان را به تله 

 بیندازد

  اَبَرناظر مبتنی بر تصویر

با حجمی 

 مگابایت(200کم)

  رابط کاربری بهبودیافته

 و مبتنی بر متن

 ل مدیریتی یک پورتا

 دارد

 منبع باز تجاری تجاری منبع باز منبع باز گواهینامه

پشتیبانی 

سیستم 

 عامل

Linux-

windpws 

Linux-BSD-

Solaris –Plan9-

ReactOS 

- - - 

 

 رساختیکل ز تیریمد هفیوظ ،یمجاز یهانیکنترل و نظارت بر ماش ه،یبا فراهم کردن امکانات پا یمجاز رساختیز تیریمد

 .باشدیرا دارا م ایاز منابع پو یاستخر در یمجاز

 دهد.میبرخی از ابزارهای تجاری و متن باز  مورد استفاده برای مدیریت زیرساخت مجازی را نشان  2 جدول

 

 افزار برای مدیریت زیرساخت مجازی: نرم 2جدول

 افزارهای متن بازنرم

 هاویژگی
 Openstack 4آنوملی 3نبوالی متن باز 2نیمبوس 1اكالیپتوس

 ابرناظر ماشین مجازی
Xen 

KVM 
Vmware 

Xen 
 

Xen 

KVM 

Vmware 

Xen 

KVM 

 
Xen-LXC-UML 

KVM 
Vmware 

ESX/ESXi 
 

 نوع ابر
 عمومی

 خصوصی

 یعموم

 یخصوص

 یعموم

 یخصوص

 ترکیبی

 یعموم

 یخصوص

 یعموم

 یخصوص

پشتیبانی 

 عاملسیستم
Linux Linux Linux - 

- 

                                                           
1 Eucalyptus 
2 Nimbus 
3 OpenNebula 
4 Anomaly 
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 - -    مقیاس پذیری

 Ec2,S3,EBS Ec2 سازگاری
 باز

 1سکوی چندمنظوره
- 

- 

 نویسیچارچوب برنامه

 (2)زبان توسعه

Java ،

Hibernate ،
Axis2 

Java,Python Java یو روب 
و  روبی

PHP و
Python 

- 

 مقاومت در برابر خطا

کالسترهای جدا 

از هم در داخل 

ابر اکالیپتوس 

احتمال خطای 

همبسته را 

 کاهد.می

های در بررسی گره

ل کار به صورت حا

 دوره ای و بازیابی

تواند از نو کارها می

آغاز شود و 

های مجازی در ماشین

حال اجرا بازیابی 

 شوند.

اتصال پایگاه داده 

پیوسته برای 

سازی اطالعات ذخیره

میزبان و ماشین 

 مجازی

 

های سرویس

سرریز، 

رخداد بد و 

 شکست

- 

 قابلیت همکاری

چندین رابط 

تعامل با استفاده 

ز زیرساخت ا

 ابتدا به انتها

اجماع »استانداردها:

 «نسبی و کد کاری

های ابرها بین سرویس

 EC2نظیر دسترسی 

آمازون و ابر میزبانی 

کشسان قابلیت 

 همکاری دارد

قابلیت 

انتقال ابر و 

قابلیت 

همکاری بین 

فروشندگان 

 بین ابری

- 

 

های وب برای کند و از سرویسستاندارد یک چارچوب تعریف میکند. این اپشتیبانی می OASIS WSRFنیمبوس از استاندارد 

بر مبحث قابلیت همکاری متمرکز است که برای  Enomalyکند. ابر مدل کردن و دسترسی به وضعیت منابع استفاده می

  (1392و همکاران، یحمد)اکنند.را فراهم می IaaSسیستم ابر تجاری امری اساسی است. اغلب ابرهای متن باز مدل 

OpenNebulaسازی، نظارت و سازی، شبکه، مجازی، برای مدیریت زیرساخت مراکز داده توزیع شده ناهمگن است. آن ذخیره

استفاده شود.  OpenNebulaاز  گرددیم شنهادکند. پیزون میهای چند الیه هماهنگ و موامنیت را برای استقرار سرویس

OpenNebula و  3هاپذیری زیرساخت ابر را با افزایش تعداد میزبانمزایای بسیاری دارد. از نقطه نظر مدیریت زیرساخت، مقیاس

مجازی و فیزیکی در مراکز  های توزیع شدهکند. همچنین مدیریت متمرکز برای تمام زیرساختها به طور پویا تنظیم میخوشه

ها بیشتر گذارداده را دارد. این موجب تضمین استفاده به طور مؤثر از منابع شده و تعداد منابع فیزیکی را از طریق ادغام خدمت

جویی در فضا را موجب خواهد ها و صرفهکنندههای ناشی از مدیریت، مصرف انرژی، خنککاهش داده و در نتیجه کاهش هزینه

                                                           
1 open, multi-platform 
2 development  language 
3 Hosts 
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 1های ائتالفنظر ایجاد کنندهدهد. از نقطهپذیر است و به سرعت به نیازهای کاربران پاسخ مینظر کاربر مقیاس. از نقطهشد

 OpenNebulaها را ادغام نمایند. توانند مستقر کنند و مراکز داده و محصوالت یا سرویسسیستم، کاربران، هر نوع ابری را می

 باشد. یافته است برای هر مرکز داده مناسب میپذیر و با واسط توسعهطافکه منبع باز، انعبه دلیل این

 اند.با یکدیگر مقایسه شده IaaSدهندگان ارائه 3در جدول 

 

 IaaS دهندگانارائههای ویژگی :3جدول

 هاویژگی

 
 IaaSدهندگان ارائه

 های عاملسیستم
اَبَرناظر 

 سازیمجازی
 گذاریقیمت

پشتبانی 

ساعت در 24

 روز هفته7

 یزبانیم

 یبیترك

AMAZON EC2 Linux, 

Windows Xen 
و  هاInstanceبستگی به 

 مناطق متفاوت دارد
 ندارد ندارد

FLEXISCALE 
Linux, 

Windows Xen 
بستگی به واحد خریداری 

 شده دارد
 دارد دارد

GOGRId 
Linux, 

Windows Xen دارد دارد پرداخت در صورت استفاده 

JOyENT 
SmartOS, 

windows 
 دارد دارد - -

RACKSPACE Linux Xen - دارد دارد 

ARSyS 
Linux, 

Windows 
 دارد دارد - -

 

هایی مانند عاملکنند و از سیستماستفاده می Xenاز  GoGridو  Amazon EC2، Flexiscaleدهندگان مانند برخی از ارائه

Linux  وWindows کنند. پشتیبانی میAmazon EC2 روز هفته را ندارد. به غیر از  7روز و ساعت شبانه24فنی در  پشتیبانی

Amazon EC2 آورند. یعنی یک ترکیب از ابر)مجازی(، اختصاصی)فیزیکی( و مرتب کردن را فراهم می 2همگی میزبانی ترکیبی

 ,Salas-Zárate and Colombo-Mendoza)آورند.های متصل شده از طریق شبکه خصوصی اختصاصی را فراهم میگذارخدمت

2012) 

 

افزارهای دیگر و یک و نرم افزار، وب سرور داده، میانافزار، سیستم عامل، پایگاه کاربردی در مدل سنتی نیاز به سختیک برنامه

 تیم کارشناسان مدیریت سیستم و شبکه دارد. 

PaaS آورد. بنابراین هر کس با اتصال به اهم میهای کاربردی را روی اینترنت فرتمام زیرساخت مورد نیاز برای اجرای برنامه

ی در رایانش ابری، الیه های قوی بسازد و به آسانی توسعه داده و برای کاربران در هر جا قرار دهد. سکوتواند برنامهاینترنت می

 یسازیغن یراحل مناسب براه کی سکوشود. های باالتر سرویس استفاده میافزاری است که از آن برای ساخت الیهنرم

ی همچنین یک محیط برای توسعهاست.  یو عموم یابر خصوص یهاطیدر مح کیاالست یریپذاسیبا مق یکاربرد یهابرنامه

اند که سکوهایی ارائه دهند که بر روی ماشین مجازی دهندگان به دنبال این بودهآورد. توسعهها را فراهم میساخت برنامه

                                                           
1 Integrators 
2 Hybrid  hosting 
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Hypervisor ی ر عین حال از چارچوب برنامهاجرا شده و دASP.Net های تجاری مانند استفاده نمایند و از برنامهSQL Server 

ای را در ابر توسعه داده سازد برنامهباشند. این روش فرد را قادر می Vitual Studioنویسی بر روی پشتیبانی کرده و قابل برنامه

های عمومی را به همراه دارند که به استقرار و طراحی ا اغلب ابزارها و سرویسهکه توسط دیگران نیز قابل استفاده باشد. سکو

ها، کنند مانند ابزار توسعه دهنده برای تیم همکاری، ابزار تست، وسایل سنجش عملکرد برنامه و قابلیتبرنامه کمک می

  (Sosinsky ,2010)سازی.سازی وب سرویس و ابزارهای ذخیرهگذاری، پایگاه داده و مجتمعنسخه

 ها نشان داده شده است.های آنهمراه با برخی از ویژگی PaaSانواع  4در جدول
 

 هاهای آنهمراه با برخی از ویژگی PaaS: انواع 0جدول 

 سکوی شركت PaaSانواع 

های زبان

نویسی برنامه

 پشتیبانی شده

پایگاه 

 داده

 سیستم

 عامل پایه
 هاقابلیت هاویژگی

Heroku Heroku 

 

 یسکو

 یبرنامه

 یکاربرد

 وب

Ruby 

Java 

Clojure 

Pythton 

Scala 

Node.js 

 
SQL 

NOSQ

L 

 
Debia 

Debia-

based 

ubuntu 

 پذیریمقیاس 

 نظارت 

 پشتیبانی 

 بازیابی 

اضافه کردن 

های قابلیت

-addقدرتمند با 

ons 

AppEngine 

 

 
Google 

 

سکوی 

های برنامه

کاربردی 

 وب

 
Pythton 

Java 

 
- - 

 آسان برای شروع 

 مدیریت کم 

 پذیری مقیاس

 خودکار

 قابل اطمینان 

نصب و راه انداری 

 افزارهای اضافینرم

 
Force.com 

 
Salcesforce 

 

سکوی 

های برنامه

 کسب و کار

 
Apex 

Visualforce - - 

 قوی 

 یادگیری آسان 

 بسیار قابل تنظیم 

 add-onایجاد 
وسط توسعه ت

 دهندگان

 
Aneka 

 

دانشگاه ملبورن 

 استرالیا

 

سکو برای 

های زمینه

تجاری، 

علمی و 

 آموزشی

C#, C++, VB, 

Delphi, 

Java/IKVM 

زبان 20و بیشتر از 

 نویسیبرنامه

   های پشتیبانی از مدل

 نویسی/توسعهبرنامه

 بندیهای زمانالگوریتم 

 منابع تخصیص سیاست 

 امنیت 

 کاهش هزینه 

 بود قابلیت اطمینانبه 

 سادگی 

 پذیریانعطاف 

 زمان سریع برای قیمت 

 االستیک پذیری 

پشتیبانی از ابر 

 خصوصی و عمومی

Windows 

Azure Microsoft  
C#, VB.NET, 

C++,  های و زبان

 بسیار

 
SQL 

 

 
 ینصب و راه اندار

 یاضاف یافزارهانرم
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 کیانتخاب  های متفاوت حائز اهمیت است.دهندگان مجموعه زبانبرای آموزش از نقطه نظر توسعه PaaSجهت انتخاب یک 

 محتوا مؤثر خواهد بود. دیتول یهانهیمناسب در کاهش هز یسکو

Heroku تأسیس شد.  2007ی کاربردی ابر است که در سال یک سکوی برنامهHeroku  یک راه جدید برای ساخت و توسعه

دهندگان های آن برای توسعهکند. سرویسنویسی مختلف پشتیبانی میبرنامههای های کاربردی وب است و از زبانبرنامه

، استقرار، انجام سرورهادرصد وقت خود را صرف کدنویسی نموده و نگران مدیریت 100دهد که افزار این امکان را مینرم

منبع باز است و به طور قابل  Herokuنویس است. وری برنامهبهره Herokuپذیری نباشند. شعار های مداوم و مقیاسعملیات

 کند. ها کمک میتوجهی در یک طیف گسترده به پروژه

خود را به  تیدر نظر دارد تا موقع Herokus Rubyابر  یبرنامه کاربرد سکویداشتن  اریبا در اخت Salesforce.com تیسا

 مستحکم بخشد.  یتوسعه دهندگان برنامه کاربرد یعنوان مقصد نسل بعد

، به سختی قابل حمل هستند و پشتیبانی کمی برای اجرای Apexبه دلیل کدنویسی با زبان  Force.comهای کاربردی هبرنام

 های کاربردی اجرا شده در ابر دارند. برنامه

Force.com های کاربردیبه شدت با یک پایگاه داده در ابر یکپارچه شده است. بنابراین برای یک مجموعه تخصصی از برنامه 

 های مشتری در مرکز عملیات قرار دارند مناسب است. ابر که داده

Windows Azure   وAppEngine شان قابل مقایسه هستند. هر دو در رویکردهای اساسیPaaS دهند که سهولت را ارائه می

ی اعتماد هند. هر دو سابقهددهنده را وعده میهای کاربردی برای معمار و توسعهاستفاده، تعمیر و نگهداری ساده از برنامه

نماید. پشتیبانی می Net.نویسی های برنامهاز تمام زبان Wndows Azureطوالنی برای ارائه سرویس در روی اینترنت را دارند. 

AppEngine و زبان(های پشتیبانی شده توسط یک یکپارچگی تنگی در جاواJVMفراهم می ) آورد. بزرگترین تفاوتWindows 

Azure و AppEngine  بین ادغام SQL Azure  در سکوی رایانش ابری مایکروسافت است. در دسترس بودن یک پایگاه داده در

های کاربردی مهم هایی که برای طیف وسیعی از برنامههای پیچیده بر روی دادهیافته و عملیاتوجوهای ساختابر از پرس

 (Polze , 2010)کند.است، پشتیبانی می

 یسینوبرنامه یهابه دنبال انواع مدل ییدر حال رشد هستند و کاربران نهاو یادگیری آموزش  یهاستمیس یکاربردیهابرنامه

 است. ازیمورد ن یکاربردیهابرنامه بیدر ترک یریپذطافانع نیهستند. همچن شانیکاربردیهابرنامه یجهت نوشتن و توسعه

 یاجرا سیمتعدد، سرو یسینومهبرنا یهااز لحاظ مدل یاشرفتهیپ یهایژگیوآموزشی  طیبا مح Anekaفرم ادغام پلت

 یهاو مدل هاNET ،API.از  یبانیپشت لیبه دل Aneka. آوردیرا فراهم م ایتأمین منابع پو سیو سرو یکاربردیهابرنامه

جهت  Aneka نیابر است. همچن طیدر محآموزشی  یکاربردیهابرنامه یتوسعه یبرا یمناسب ینهیمختلف گز یسینوبرنامه

 یکاربردیهابرنامه یاجرا یبرا یادیز یمحاسبات یهااز نمونه جهیو در نت دینمایم یبانیپشت یعموم یاز ابرها ایتأمین منابع پو

 .ندکاستفاده  تواندیم

PaaSابر است. حل مسائل  قیداده شده از طر لیوب تحو یکاربرد یهاساخت برنامه یبرا هاطیافزار و محتوسعه نرم ی، ابزارها

 نیابر است که در ا یکاربردبرنامه سکو کی Anekaافزار است. دهندگان نرمتوسعه یهاینگران ازباال،  ییو کارا یریپذاسیمق

. دهدیم دیبریه ای یعموم ،یابر خصوص کیآماده ابر را به  یکاربردیهاآسان برنامه یتوسعه یازهنفوذ کرده و اج میمفاه

Aneka یهاسیرا گسترش داده که در آن سرو ابر فراهم آورده و سکو یکاربردی هابرنامه عیسر یتوسعه یبرا یالتیتسه 

 یبرا سیبه عنوان سرو حل سکوراه کی Anekaشوند.  کپارچهیبر ا یوکار روتوسعه کامل کسب یبرا یبه راحت توانندیم یاضاف
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 تیفیداده شده و ارائه ک صیبودجه تخص زاستفاده ا یسازنهیدر تقاضا، به یریپذسایابر است که مق یکاربرد یهاتوسعه برنامه

 . آوردیرا به طور شفاف فراهم م سیمطلوب سرو

مجموعه  رایاست ز ریپذانعطاف Aneka. سازدیرا م Anekaکل چارچوب  هیپا NET.بر  یمبتن یگراسیسرو یمعمار کی

 Aneka یاهسته یهاتی.  قابلشوندیمستقر م یکاربردیهاخاص از برنامه یازهایشده و بر اساس ن یآن سفارش یهاسیسرو

است که موجب بازگشت  تیریو سهولت مد یکاربردیهابرنامه عیسر یتوسعه ،یریپذتوسعه ،یریپذانعطاف ،یشامل سازگار

  (.Sukumar et al. n.d).شودیاطالعات م یفناور تیریقابل مالحظه در توسعه و مد ییجوو صرفه هیسرما

 QOSکه  یزمان ا،یتأمین  منابع به طور پو ی، براIaaS یگان اصلدهندارائه دیبریه یاز استقرارها Anekaتر از همه مهم

 یدهندگان ابرهاارائه یتأمین  منابع بر رو یبرا تیحما Aneka یهایژگیاز و یکی. کندیم یبانیشود، پشت نیتضم تواندینم

عامل  ستمیس بر یمبتن ندوزیو کی Windows Azureاست.  GoGridو  EC2 ،Windows Azureمانند آمازون  یعموم

 . دهدیابر را ارائه م یهاسیاز سرو یاگسترده فیابر است که ط سکو کی Windows Azure ابر است. سکو یهاسیسرو

ادغام شده است که استفاده از  Windows Azure یابر عموم یهارساختیاز ز یکیبا  Aneka سکو (Wei et al, 2011) در

به کاربران  . ادغام دو سکوآوردیفراهم م Aneka PaaSمنبع  یدهندهرا به عنوان ارائه Windows Azure یمحاسبات سیسرو

 یهااز نمونه یادینفوذ کرده و استقرار تعداد ز Anekaمحاسبات ابر  به Windows Azure امکان خواهد داد که قدرت سکو

از ادغام  Windows Azure سکو انیمشتر نیفراهم آورد. عالوه بر ا یبه صورت مواز یکاربردیهابرنامه یاجرا یبرا یمحاسبات

 ،یکاربرد یهابرنامه یاجرا یهاسیسرو ،دمتعد یسینوبرنامه یهاآن از لحاظ مدل شرفتهیپ یهایژگی، وAneka با سکو

از تأمین  منابع  تی. حمارندیگیرا در آغوش م ایتأمین منابع پو یهاسیو سرو یگذارمتیو ق یحسابدار یهاسیسرو

Windows Azure ،یریپذو انعطاف یریپذتوسعه ،یسازگار گریبار د کی Aneka دهدیرا نشان م. 

Aneka یهاحلاست و راه ریپذانعطاف ،یکاربرد یهابرنامه یهاحلراه تیریکه در مد دهدیائه مار گراسیسرو یمعمار کی 

 تیریمد یواختصاص منابع برا ایرزرو منابع به طور پو ت،یامن ،یگذارمتیو ق یحسابدار یهاسیبازارگرا از جمله سرو تیریمد

SLA  و الزاماتQOS آوردیرا فراهم م  . 

 یعملکرد یازهاین یبراو یادگیری  یآموزش یکاربردی هامجموعه برنامه یهیتمرکز بر تهچارچوب،  ارائه شده این هیالدر 

 یباال یهانهیبه هز ازینآموزشی  یهااستفاده مؤثر و کارآمد از منابع مرتبط است. سکو ،آموزشدر  یاصل ی. مسئلهاستخاص 

 ،یزیربرنامه یادیبه مقدار ز ازیبه ابر ن یفعلآموزشی  یهاستمیس قالدارند. انت یکاربرد یهاو برنامه رساختیدر ز هیاول

 مقاله نیدر ا د.بر ابر دار یمبتن یریادگی طیبا مح یسازگار یبرا سکو یو معمار یجار یهاهیال رییو تغ شیآزما ،یسازآماده

Aneka طیمح یبرا یسفارش یکاربرد یهاساخت برنامه یچارچوب برا کیبه عنوان  یکربندیو قابل پ ریپذانعطاف یسکو کی 

دهندگان ارائه یاز تأمین منابع بر رو Aneka. شودیم شنهادیپ یخصوص ای یعموم یابرها یها بر روو استقرار آنآموزشی 

 یهااز مدل یبانیاز منابع و پشت کارآمدو استفاده  یریپذاسیرا جهت مق Anekaجا  نی. ما در اکندیم تیحما یعموم یابرها

  .میکنیم شنهادیپو یادگیری آموزش  طیدر مح یکاربرد یهابرنامه یجهت ساخت و توسعه یسینوتلف برنامهمخ

 

 افزار به عنوان سرویسنرم 

دهد که در سراسر جهان در اینترنت موجود بوده و به طور معمول از افزار به عنوان سرویس، برنامه میزبانی را نشان مینرم

افزارها ، جایگزین نصب نرمSaaSهای افزار تعامل دارد. سیستممترسی است و کاربر به طور مستقیم با نرطریق مرورگر، قابل دس

 در محل هستند. 
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های کاربردی ابر به عنوان یک محیط یادگیری شخصی، جهت افزایش یادگیری استفاده فراگیرنده از انواع ابزار و برنامه

 نماید. می

میل، تقویم، مترجم افزارها شامل جیاین نرم .ردیدر ابر بهره بگ SaaS یهاباط با دروس خود از برنامهدر ارت تواندیم رندهیفراگ

باشند. ابداع و غیره می 1وریهای بهرهو استفاده از برنامه Zoho Office Suiteبرخط گوگل،  Quick Bookزبان گوگل، 

های تجاری با کیفیتی مشابه های مهم در این بستهآورد زیرا قابلیتمیهای پرکاربردی را پایین ، قیمت برنامهSaaSهای برنامه

 گردد. تر به صورت برخط عرضه میاما قیمتی بسیار پایین

در ارتباط با آموزش را از فروشندگان  SaaSهای گوناگون استفاده شود. آن برنامه 2کنندهگردد از یک تجمیعپیشنهاد می

افزار به عنوان سرویس مدل نرم 3در شکل  کند. ی دیجیتالی عرضه میعنوان یک سکو یا بستهآوری نموده و به مختلف جمع

 نشان داده شده است. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 الیه واسط كاربر  

 است.  های سکوی کاربران)یادگیرنده، مدرس، مدیر( به قسمتیک نقطه ورود برای همه

 کیتوسط  تیاحراز هو ی. ورود کاربران براآوردیکاربران فراهم م یهمه یبرا یعموم یدسترس کیپورتال،  کی پورتال:

 است. افتهیها اختصاص است که به آن یازاتیها و امتشناسه منحصر به خودش و نقش

دسترسی به ها و در دوره یسینو، ناممشاهده دروس و تنظیم رابط کاربریروند  لیو تسه عیرتال آموزش به منظور تسروپ

و  ردیگیقرار م پورتال یبر رو ایبه صورت پو یآموزش میها و تقو. اطالعات دورهگرددمی یطراحزشی های آموسرویس

 باشد: یم هئرتال آموزش قابل اراوکاربران پی زیر به هاسیسرو

 یآموزش هایسرویسو امکان استفاده از  یآموزش میتقو مشاهده  

 یآموزش یانتخاب، رزرو و ثبت نام در دوره ها امکان  

 یآموزش یهانهیهز یکیپرداخت الکترون امکان  

 ( غیره، صدا و لمی)سند، مقاله، کتاب، عکس، فیکیالکترون کتابخانه 

 ها هیاخبار ، فراخوانها و اطالع یرسان اطالع 

                                                           
تر و با های دیگر سریعهای آفیس هستند که استفاده از آن به نسبت استفاده از راههمان برنامه Productivity Applicationsوری یا بهره هایبرنامه 1

  وری باالتر است.بهره
2  Aggregator 

به عنوان سرویس افزار نرم  :3شکل   
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با سطح دسترسی است. کاتالوگ سرویس اطالعاتی نظیر چه و یادگیری های آموزش شامل انواع سرویس كاتالوگ سرویس:

شوند، چه کسی مالک ها به هم مرتبط میهایی در دسترس هستند، چگونه از سرویس استفاده کنیم، چگونه سرویسسرویس

ی ابر، کاتالوگ سرویس مربوط به ابر کنندهسرویس است، سطوح دسترسی سرویس و ماهیت قراردادهای سرویس است. مصرف

ی سرویس ابر برقرار نموده و قرارداد سرویس را با فراهم کنندهکند، سپس های مناسب را درخواست میرا مرور کرده و سرویس

 کند. در نهایت از سرویس استفاده می

 

  گیریبحث و نتیجه
که از  دهدیانجام شده نشان م تحقیقات. ردیمورد توجه قرار بگ یابر انشیدر را تواندیاست که م یموضوعو یادگیری آموزش 

 یابر انشیبا استفاده از را مورد توجه قرار گرفته است. یابر انشیدر بستر را یسیروموضوع آموزش به عنوان س 2009سال 

و بنابر  ریپذاسیمق ر،یپذمتمرکز، انعطاف ورتمحتوا( به ص تیریمد ،یریادگی تیریمد ،یآموزش ی)محتوایارائه خدمات آموزش

سازی شده و فی ارائه شده است ولی کمتر پیادههای مختلدر کارهای انجام شده معماری .شودیدرخواست به مخاطب ارائه م

 اند. سازی را به تحقیقات آینده واگذار نمودهپیاده

ی الیه است. در الیه 4شد. این مدل شامل  پیشنهادو یادگیری  یآموزش هایمدل سرویس برای محیطدر این مقاله یک 

در سازی بزرگی برای ذخیره منابع آموزشی و اطالعات رههای فیزیکی رایانش ابری، ظرفیت ذخیهای ماشینزیرساخت، قابلیت

سازد. همچنین های کاربردی مختلف را مهیا میی برنامهگیری و توسعهکاربران قرار داده و همچنین امکان پشتیبانحال رشد 

ازی توزیع منابع بر ستوان استفاده نمود. مجازیهای فیزیکی رایانش ابری در وظایف سنگین میاز محاسبات قدرتمند ماشین

 پذیری و تعادل بار مؤثر است.  پذیر ساخته و برای مقیاسحسب تقاضا را امکان

پذیر و قابل پیکربندی ارائه شد. به عنوان یک سکوی انعطاف Anekaگرای در الیه سکو به عنوان سرویس، معماری سرویس

Aneka یجهت ساخت و توسعه یسینومختلف برنامه یهامدلاز  یبانیاز منابع و پشت کارآمداستفاده  ی،ریپذاسیمق 

این است که با حمایت از ابرهای عمومی و  Anekaهای آورد. از قابلیترا فراهم میآموزشی  طیدر مح یکاربرد یهابرنامه

 نماید.قدرت سکوهای دیگر برای استقرار منابع محاسباتی استفاده می

های کاربردی رایانش ابری در های ابزار و برنامهگیری شخصی با استفاده از قابلیت، یادگیرنده یک محیط یادSaaSی در الیه

 آورد.جهت مدیریت و افزایش یادگیری فراهم می

د به عنوان یک نقشه راه برای مؤسسات و توانمی آموزش و یادگیری یبرا ی بر رایانش ابرینمبت سیسرومدل مقاله  ایندر 

جویی در هزینه، های آموزش از جمله صرفهحرکت به سمت رایانش ابری برای حل چالشمراکز آموزشی در کشور، جهت 

های کاربردی مورد استفاده و توسعه برنامه یمنابع آموزش یغن یدو تول یکدیگربا  یمراکز آموزش یهمکار ،تأمین بهینه منابع

 قرار گیرد. 
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