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چکیده
رایانش ابری یک طرح جدید برای تحویل اطالعات و خدمات با استفاده از فناوری های موجود است که از بستر اینترنت به عنوان ارتباط
میان کاربر و سرور استفاده می کند .هدف اصلی رایانش ابری فراهم آوردن منابع محاسباتی  ،ذخیره سازی و ارتباطی به شکلی امن ،
سریع و مبتنی بر سرویس از طریق اینترنت است.
رایانش ابری یک قالب جدید در ارائه برنامه های کاربردی با هدف به اشتراک گذاشتن داده ،دانش ،اطالعات  ،محاسبات و خدمات در بین
کاربران است  .با ورود رایانش ابری به طور حتم عملکرد کتابخانه ها در آینده با تغییرات عمیقی روبرو خواهد شد  .استفاده از این
تکنولوژِی باعث بوجود آمدن فرصت های جدیدی برای کتابخانه ها خواهدشد .

کلمات کلیدی :رایانش ابری ،کتابخانهی ابری ،مفاهیم و ساختار ابر  ،تکنولوژی ابر
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.1مقدمه
"رایانش ابری" به عنوان مفهومی جدید در حوزه فناوری اطالعات به مجموعه ای از منابع مجازی گفته میشود که در بستر یک شبکه
پرسرعت(اغلب اینترنت) مجموعه ای از سرویس های سخت افزاری را برای کاربر فراهم میکند[ .]Buyya,2009بسیاری از محققان اعتقاد
دارند که تقریبا همه خدمات ابر می توانند در زمینه کتابخانه ها اجرا شود اعتقاد ما نیز بر این است که اگراز ساختار ،مفاهیم و
کاربردهای رایانش ابری به طور دقیق آگاه شویم خواهیم توانست از مفهوم رایانش ابری در خدمات نرم افزار ،سرویس های ذخیره سازی
،پلت فرم های خدماتی و سرویس های یکپارچه سازی در کتابخانه ها استفاده کنیم .
همانطور که می دانیم جامعه کتابخانه برای ساخت فرهنگ یک جامعه  ،توزیع اطالعات مفید و اجرای آموزش اجتماعی بسیار مهم است .
در جامعه کتابخانه ک نونی که با چندین نوع ساختار (مانند کتابخانه های نهادی ،مشارکتی  ،روستایی  ،سیار و الکترونیکی) مواجه ایم  ،ما
همیشه شاهد مشکالتی از قبیل کمبود منابع قابل دسترسی ،کمبود اعتبار ،کمبود نیروی متخصص و به روز رسانی های کند هستیم ،به
همین علت وجود ساختار ابر کتاب خانه ای قادر خواهد بود بسیاری از این مشکالت را به راحتی حل و فصل نماید  .وجود رایانش ابری عالوه
بر اینکه باعث توسعه در کتابخانه ها می شوند قادر خواهد بود تا به بررسی کیفیت و سرویس تولید کنندگان خدمات ابری بادقت و نظارت
بیشتری پرداخته شود.
در این مقاله قص د داریم ابتدا مروری بر ساختار رایانش ابری را مطرح می کنیم تا به وسیله آن جامعه کتابداری بتوانند بطور اجمالی با
ساختار ،معماری،اجزا  ،مزایا وچالش ها و انواع مدلهای خدماتی و زیرساختی رایانش ابری آشنا شوند و به نتایج فعالیت های صورت
گرفته از ابر کتابخانه ا ی درکشورهای اروپایی و آسیایی اشاره شوند تا با شاخص های بهبود عملکرد کتابخانه ها از طریق این تکنولوژِی
آشناشوند  .درپایان این مقاله به باور سودمندی این تکنولوژِی برای استفاده از کتابخانه ها خواهیم رسید تا در آینده ای نه چندان دور از
این فناوری عالوه بر سهولت در انجام فعالیت های کتابخانه ای  ،به فعالیت هایی جهت تولید،اشتراک و مدیریت دانش بپردازیم.
 .2تعریف رایانش ابری
سازمان ملی استانداردها و تکنولوژی آمریکا (NIST) 1متداولترین تعریف را برای مفهوم رایانش ابری به صورت زیر ارائه کرده است
رایانش ابری مدلی است که تالش میکند ،منابع محاسباتی قابل پیکربندی مانند شبکه ها ،سرویس دهنده ها ،منابع ذخیره سازی و
سرویس ها را در اختیار کاربران قرار دهد .به طوری که هر کاربر به راحتی ،در هر کجای جهان به محض درخواست بتواند از این منابع
استفاده کند و آنها را آزاد سازد که این کار با کار مدیریتی بسیار کم و کمترین تعامل در ارائه دهندگان سرویس انجام خواهد شد
در این تعریف پنج مشخصه اساسی وجود دارد
 ارائة خدمات براساس تقاضای مشتری بهصورت انتخابی :سرویسها میتوانند برحسب نیاز و تقاضای مشتریان ،بدون نیاز
به دخالت نیروی انسانی ،به هرکاربر تخصیص داده شوند .


دسترسی گسترده روی شبکه :سرویسها بهصورت فوری و ازطریق مکانیزمهای استاندارد قابلدسترسی هستند .



اشتراک منابع :کلیه منابع برای امکان ارائه سرویس و خدمات موازی به چند مشتری به اشتراک گذاشته شدهاند ،درحالیکه
به تقاضای همه مشتریان پاسخ داده میشود .



قابلیت انعطاف :منابع با سرعت زیاد و در مقیاسهای مختلف قابلارائه هستند و به این ترتیب سیستمها میتوانند در اندازۀ
مورد نیاز پیادهسازی شوند و از دید مشتریان منابع نامحدود بهنظر میرسند .



قابلیت اندازهگیری و تضمین کیفیت سرویس :خدمات و سرویسها قابلیت اندازهگیری را بهصورت کمی و کیفی را دارند
که این امر امکان استفاده از سرویس را براساس میزان استفاده و کیفیت سرویس میسر میکند.
1National Institute of Standards and Technology
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مدلها و خصوصیات اساسی ابر در شکل زیر نشان داده شده است .

شکل :1تعریف  NISTاز رایانش ابری
 .2عناصر زیربنایی رایانش ابری
عناصر زیربنایی رایانش ابری شامل محاسبات گرید،مجازی سازی و فوق ناظر و وب 2و معماری سرویس گرا می باشد که در زیر به
اختصار درباره آنها توضیح می دهیم
 2.1رایانش گرید
سیستم رایانش گرید2امکان دسترسی به منابع مختلف ،به صورت راه دور را فراهم میکند .منابع شامل کامپیوترهای خانگی  ،ابررایانه ها
،کالسترها ،مالتی پروسسورها  ،دستگاه های ذخیره سازی  ،بانکهای اطالعاتی ،نرم افزارها  ،پردازنده ها ،حافظه و سایر منابع است .این
منابع میتوانند از لحاظ جغرافیایی در هرنقطه ای از جهان قرار گرفته باشند .فناوری گرید منابع محاسباتی ناهمگن را به یکدیگر متصل
میکند و کل این ساختار همانند یک ماشین مجازی یکپارچه و واحد در نظر کاربر میباشد .
 2.2مجازی سازی
مجازی سازی3عضو جدایی ناپذیر برای هر ابر است  ،ابرها باید چندین کاربرد کاربر یا حتی هزاران یا میلیونها کاربرد را اجرا کنند و تمام
کاربردها بگونه ای در اختیار کاربران قرار گیرد که گویی بصورت همزمان اجرا میشوند و از تمام منابع موجود در ابر استفاده میکنند این
کار ها در ابر توسط قسمت مجازی سازی انجام می شود
دالیل ابرها برای مجازی سازی
دالیلی که ابرها مایلند با مجازی سازی سازگاری یابند به شرح ذیل می باشد:
 )1یکپارچه سازی کاربردها و سرویس دهنده ها.
 )2قابلیت نمایش  :بطوری که شرایط منبع برای کاربردهای مختلف تفاوت آشکاری داشته باشد.
)3افزایش دسترسی به کاربری:مجازی سازی امکان بهبود سریع از توقف های بدون برنامه ریزی را عملی میسازد .
 )4بهبود قابلیت پاسخگویی :ارائه منابع ،نظارت و نگهداری بصورت خودکار انجام میشود و منابع مشترک قابل دستیابی و استفاده مجدد
میباشند .

1 Grid computing
2 virtualization
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نکته قابل توجه این است که رایانش ابری هم بستر نرم افزاری و هم سخت افزاری را مجازی میکند ولی گرید منابع محاسباتی و داده ها را
مجازی میکند.
 2.3وب 2
در واقع هدف وب  2بینیاز کردن ما از سیستمعامل است ،میتوان گفت اینترنت و به طور مشخص وب  2مهمترین عامل در شکلگیری
پردازش ابری میباشد .وب  2جزیی از پردازش ابری است.
 2.4معماری مبتنی بر سرویس)SOA(4
مهم ترین مزیت معماری مبتنی بر سرویس  ،سهولت در استفاده مجدد و تغییر هدف اجزای خاص و سهولت در امر نگهداری سیستم
است .عالوه بر این مزیتها ،کاهش پیچیدگی و هزینه نگهداری و ارتقای سیستم های اطالعاتی موجود به جای جایگزینی یک جای آنها از
دیگر خصوصیات بارز معماری مبتنی بر سرویس در ابر می باشد  .بر اساس منطق معماری مبتنی بر سرویس ،سیستم های نرم افزاری
بزرگ می توانند از گردآوری مجموعه هایی از عملکردهای مستقل و قابل استفاده مجدد تشکیل گردند.
 .3بررسی اجمالی از معماری ابر سطح باال
رایانش ابری از معماری مبتنی بر سرویس براساس مجموعه ای از سرویسها که با یکدیگر در حال ارتباط هستند استفاده میکند .تاکنون
معماریهای مختلفی برای ابر پیشنهاد شده است
شکل زیر نمونه ای از این معماری ها می باشد.

شکل :2معماری ابر

در رایانش ابری انواع مختلفی از سرویسها بصورت مجازی وجود دارند .یکی از معماری های مرسوم و پایه ای مدل  4الیه بر پایه سرویس
های ابر میباشد که شامل  4الیه فابریک ،منبع یکنواخت  ،بستر و کاربرد است.
 الیه فابریک:5این الیه شامل منابع سخت افزاری وسرویس های فیزیکی مثل منابع محاسباتی ،منابع ذخیره سازی و منابع
شبکه می باشد.
13. Sservice-oriented architecture
1.Fabric layer
1
.uniform resource layer
2.Litter layer
3 Application layer
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 الیه منبع یکنواخت:6این الیه شامل سرویس های زیرساخت است که معموالً با مکانیزم مجازی سازی طراحی می شوند  ،به
طوری که با الیه باالیی که شامل کاربران نهایی ،پایگاه داده ها و سیستم فایل منطقی میباشد در ارتباط هستند .کتابخانه ها
بجای خرید تجهیزات میتوانند توسط این الیه به تجهیزات و سخت افزارهای مورد نیاز با هزینه پایین دسترسی داشته باشند.
 الیه بستر :7این الیه مجموعه ای از ابزارهای تخصصی ،میان افزارها و سرویس ها) مانند محیط میزبانی وب و سرویس
زمانبندی (را برای پشتیبانی از کاربردها ارائه می دهد .در این الیه بستر به عنوان سرویس فراهم میشود.
 الیه کاربرد :8این الیه شامل کاربردهایی است که در ابر اجرا میشوند .وظیفه این الیه فراهم آوردن نرم افزار به عنوان
سرویس برای کاربر نهایی است .معموالً تمامی کاربردهای این الیه میتوانند بدون نیاز به نصب و اجرای نرم افزار خاصی با
استفاده مرورگر وب مورد استفاده قرار گیرند.
 .4سرویسهای محاسبات ابری
ابرها از 2نظر قابل دسته بندی هستند اول از نظر خدماتی که ارائه می کنند که به این خدمات مدل سرویس دهی یا اشکال ارائه محاسبات
ابری می گویند و در واقع نوعی منابع است که در این فناوری از طریق اینترنت در اختیار کاربران گذاشته میشود.
براساس نظر موسسه استاندارد محاسبات ابری در سه شکل ارائه شده است:
.1نرم افزار به عنوان سرویس ()Cloud Software as a Service
.2سکو به عنوان سرویس ()Cloud Platform as a Service
.3زیرساخت به عنوان سرویس ()Cloud Infrastructure as a Service
به این ترتیب با نام های  Saasو  Paasو  Iaasشناخته میشوند در ادامه به بررسی هر یک پرداخته می شود.
 4.1نرمافزار به عنوان سرویس ()Saas

9

نرم افزارها می توانند از طریق جستجوگران وب یا برنامه مشترک در دسترس باشند Saas.یک سرویس فوق العاده است ،زیرا هزینه آن
برمبنای استفاده است در این سرویس کاربر یا مصرف کننده  ،شبکه  ،ذخیره سازی  ،عملکرد سیستم و سرور و ....را کنترل نمی کند .از
نمونه های موفق سرویس  Saasمیتوانیم به سرویس  Gmailاز شرکت  Googleاشاره کنیم].[Sethi,2015
 4.2سکو به عنوان سرویس ()Paas

10

از طریق این سرو یس کسانی که خواهان ایجاد نرم افزارهای خودشان هستند می توانند زیرساخت ها و ابزارهای برنامه ریزی را توسط
فروشندگان تهیه نمایند و Paasتوسط توسعه دهندگان نرم افزار برای توسعه نرم افزارهای مورد استفاده قرار گرفته است  .یک مثال خوب
موتوربرای این پلت فرم خدماتی تولید نرمافزار  Google Appsاست که امکان اجرای برنامههای کاربردی توسط زیرساخت گوگل را
فراهم کرده است[Sethi,2015] .

9. Software as a Service
10
. Platform as a Service
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 4.3زیرساخت به عنوان سرویس ()Iaas

11

از طریق این سرویس  ،مصرف کنندگان می توانند به شبکه  ،امکانات ذخیره سازی ،پردازشی و سایر منابع برای رسیدن به اهداف خود
دست پیدا کنند  .این نوع از سرویس های رایانش ابری عموما توسط مدیران  ITیا سیستم اجرایی مورد استفاده قرارمی گیرد  .مصرف
کنندگان این سرویس می توانند نرم افزارها  ،سیستم های عملیاتی و ....را نصب کنندالزم به ذکر است که اجازه کنترل کامل روی منابع
 ITبه درخواست کنندگان داده می شودو اما این مصرف کنندگان روی زیرساخت های ابری هیچ گونه کنترلی ندارند این درحالی است که
روی عملکرد سیستم ها،ذخیره سازی و نرم افزارهای توسعه یافته کنترل دارند].[ Sethi,2015
دومثال بسیار معروف از  Iaasمی توان به شرکت  Googleو  IBMبه شرح زیر اشاره داشت
Google – managed hosting, development environment 
International Business Machines (IBM) – managed hosting 
 .5مدل های پیاده سازی ابرها
ابرها از نظر قابلیت رویت و نوع پایداری آنها در سازمان ها به  4دسته تقسم می شوند  .سازمان  ITمی توانند بسته به نوع استفاده  ،برنامه
های خود را بر روی ابرهای عمومی(خارجی)،گروهی  ،خصوصی  ،ابرهای ترکیبی و یا خصوصی قرار دهند .اصطالحات عمومی ،خصوصی و
ترکیبی به مکان وابسته نیستند .ابرهای عمومی معموال در اینترنت هستند و ابرهای خصوصی معموال در یک محدوده خاص قرار دارند .
ابرهای خصوصی می توانند در فضاهای اشتراکی نیز قرار داده شوند] اکبری. [1392 ،
12

 5.1ابرهای عمومی

ابرهای عمومی برای استفاده عموم است که ممکن است توسط سازمانهای دولتی یا موسسات تجاری کنترل شود وابر عمومی برای کنترل
از راه دور کتابخانه است .یکی از مزایای ابرهای عمومی این است که آنها می توانند بسیار بزرگتر از ابرهای خصوصی باشند و بر حسب
تقاضا  ،بزرگ یا کوچک شوند .شرکت های مایکروسافت و گوگل از نمونه های بارز تهیه کنندگان سرویس ابر عمومی هستند]اکبری،
. [1392
 5.2ابرهای خصوصی

13

ابرهای خصوصی برای استفاده انحصاری یک سازمان یا کتابخانه که شامل چندین مصرف کننده هستند ایجاد می شوند بطوریکه بتواند
بیشترین حد کنترل بر روی داده  ،امنیت و کیفیت سرویس را داشته باشد .ابرهای خصوصی ممکن است در مرکز داده یک سازمان
قرارخود داشته باشد یا اینکه در مکانی اشتراکی واقع شده باشد  .ابرهای خصوصی می توانند توسط بخش ITخود سازمان یا اینکه توسط
یک سرویس دهنده ابری ایجاد شده و مدیریت شوند .
مزیت ابرهای خصوصی امنیت بیشتری است که ناشی از قرارگیری تجهیزات در درون مرزهای سازمان و عدم ارتباط با دنیای خارج ناشی
میشود .اما بهره گیری از ابرهای خصوصی مشکالت ایجاد و نگهداری را به همراه دارد .یک راه حل میانه برای دوری از مشکالت ابرهای
خصوصی و در عین حال بهره مند شدن از مزایای ابرهای خصوصی ،استفاده از ابر خصوصی مجازی است .ابر خصوصی مجازی بخشی از
زیر ساخت یک ابر عمومی است که برای استفاده اختصاصی یک سازمان کنار گذاشته میشود و دسترسی به آن تنها از راه شبکه خصوصی
مجازی امکانپذیر است( .به عنوان نمونه میتوان از ابرخصوصی آمازون نام برد.

11
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 5.3ابرهای ترکیبی
در ابرهای ترکیبی ،هر دو مدل خصوصی و عمومی با هم ترکیب میشوند  .توانایی ترکیب ابر خصوصی با منابع یک ابر عمومی میتواند برای
تامین سطح سرویس مورد نیاز در زمان مواجه با نواسان های حجم کار استفاده کرد  .رایج ترین نمونه های مشاهده شده از این مدل در
بکارگیری ابرهای ذخیره سازی برای پشتیبانی از برنامه های وب  2می باشد.
پیچیدگی ابرهای ترکیبی بیشتر از آن جهت است که چگونه برنامه ها را بین دو ابر عمومی و خصوصی توزیع کنیم  .از جمله موضوعاتی
که در این خصوص باید مد نظر قرار داد ،ارتباط بین داده و منابع پردازشی است .ویژگی هایی مانند امنیت ،انعطاف پذیری و قطعیت در ابر
ترکیبی کمتر است.
14

 5.4ابرهای گروهی( انجمنی)

در این مدل چندین سازمان که تقریبا حرفه و نیازمندیهای آن ها مشترک است  .منابع و سرویس هایشان را با هم به اشتراک می گذارند و
یک ابر انجمنی را تشکیل می دهند .
 5.5ابرخاص منظوره
ابرهای ارائه دهنده زیرساخت سرویس های همه منظوره ای را ارائه می دهند که می توانند مورد استفاده دامنه وسیعی از مشتریان با
سناریوهای کاربردی متعدد قرار گیرد  .در مقابل این گونه ابرها ،ابرهای دیگری مثل ارائه دهندگان سکو به عنوان سرویس وجود دارند که
دامنه مشتریان محدودتری دارند و برای اهداف خاصی طراحی گردیده اند که به این گونه ابرها خاص – منظوره اطالق می شوند.
 .6نگاهی اجمالی به روند اجرای کار در سیستم رایانش ابری

شکل.3ترسیم روند اجرای کار در سیستم یک ابر
وقتی کاربر نیاز خود را از طریق وجه مشترک کاربری خود با سرور اعالم می کند بخش مدیریت خدمات را از مسیر سرویس دهی سوابق
خود که قبال با نیازهای کاربر تنظیم شده است انتخاب می کند  ،سپس منبع مناسب برای کاربر توزیع می گردد .مسیرسرویس دهی
فهرستی است که کاربر می تواند با ابزار پیشرفته  ،پاسخگو به آماده سازی محیط عملیاتی روی نقاط توزیع شده منابع توسط مدل
مدیریتی که برگزیده شده است باشد .در این م یان بخش نظارت مسئول کنترل  ،ثبت و نظارت بر شرایط آن نقطه توزیع شده است
.ابزارهای توسعه نیز برای آماده سازی محیط عملیاتی جهت کاربر نهایی وظایف خود را انجام می دهد]. [Jing,2012

25. community clouds
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 .7پیشینه ای از ابرکتابخانه ای درکشورهای اروپایی و آسیا
تالشهای انجام گرفته در زمینه ابرکتابخانه ای در سال  2016میالدی با درج یک مقاله کامل با عنوان یک کتابخانه قابل اشترک مبتنی
بر ابر ،متشکل از رفتارهای همکاری برای ساخت مدل مبتنی برعامل از ژورنال الزویر بر اهمیت این موضوع تاکید کرد .این مقاله با
همکاری سه تن از صاحب نظران این ط رح از دانشگاه ایالت تگزاس  ،دانشگاه ایالتی میشیگان و دانشگاه تگزاس در سن آنتونیو ارائه شده
است].[ Du,2016
الزم به ذکر است که 9دانشگاه از  10دانشگاه برتر دنیا کتابخانه های تخصصی خود را به فناوری رایانش ابری مجهز ساخته اند .توسعه این
خدمات فراتر از مجموعه های سنتی کتابخانه ای در اکثر کشورهای دنیا توسط گنجینه کتابخانه ملی استرالیا ) (NLAبه خوبی شرح داده
شده است .این کتابخانه برای انجام دو کار از وب استفاده نموده است .این کار در ابتدا با ترکیب مجموعه های کتابخانه های استرالیایی با
سایر منابع اطالعاتی و مجموعه های مهم استرالیایی و بین المللی مانند ویکیپدیا و سپس با باز گذاشتن بیشتر این مضامین انجام می شود
طوری که مردم بتوانند آن را عالمت بزنند ،ویرایش و جمع آوری کرده و آن را مرور کنند]. [Kroski,2009
در اکثر کشورهای اروپایی  ،سیستم اتوماسیون منبع باز کتابخانه ای که غنی از نرم افزارهای اورجینال تحت وب است وجود دارد که از نرم
افزار به عنوان خدمات سرویس دهی) (Saasاستفاده شده است .
ازدیگر نمونه تحقیقات انجام شده در سال  2015می توان به بررسی مقاله ای از کشور امارات پرداخت که اثر ابر رایانه را در کتابخانه های
الکترونیک امارات متحده عربی بررسی کرده اند  .دراین پژوهش به بررسی و کشف راه حل های بالقوه برای کتابخانه های الکترونیک در
سراسر موسسات آموزشی در امارات متحده عربی پرداخته شده است  (UAE).هدف اصلی از این مطالعه را بررسی امکان استقراریک ابر
خصوصی مدل زیرساخت به عنوان سرویس ) (Iaasدر کتابخانه عنوان کرده است که این هدف را از محدوده تخریب پروتکل های حفظ
حریم خصوصی در کتابخانه الکترونیکی انتخاب کرده اند .روش توصیفی در این مقاله استفاده از تکنیک های کیفی ،نمونه گیری هدفمند و
تجزیه و تحلیل محتوایی می باشد که این یافته ها نشان می دهد که ارائه راه حل های ذخیره سازی طوالنی مدت یک گزینه جذاب است
و می تواند دنیای جدیدی درپاره ای از مسائل مختلف کتابخانه ها شود .عالوه بر موارد ذکر شده  ،این مقاله دربطن تحقیق خود به
مواردی پرداخته است که به حفظ داده ها در ابر برای کمک به جریان کار در کتابخانه اشاره دارد و کاهش وظایف کتابداران در آن
متمرکز شده است]. [El Khatib,2015
در کشور کره هم تالش بسیار خوبی برای محاسبات ابری در کتابخانه ها صورت گرفته است  ،از میان این تحقیقات می توان به مجموعه
مقاله هایی با عنوان  :توسعه کتابخانه تحت عصر محاسبات ابری  ،جامعه متحد کتابخانه بر روی محاسبات ابری و کاربردهای رایانش
ابری درآینده کتابخانه که در سال 2012و 2011منشر شده است اشاره نمود][Sun,2012
ک ره جنوبی در راس بسیاری از شاخص های فناوری اطالعات قرار دارد ،همچنین برنامه شبکه ملی اطالعات در این کشوربه خوبی اجرا
شده است .بنابراین برنامه ها ،استراتژی ها ،طرح ها و لوایح مرتبط با رایانش ابری کره جنوبی می تواند راهنمای خوبی برای پژوهش و
تحقیق باشد.
رایانش ابری در مراکز آسیایی مانند هند به تدریج در مراکز تحقیقاتی و تجاری بنا شده است.این درحالی است که همین کشور به صورت
چشمگیری در حال توسعه ساختار ابری در سایر مراکز مدیریت دانش از جمله کتابخانه هاست]. [Mahalakshm,2012
در کشور ژاپن نیز برای ساخت زیرساخت های بزرگ رایانش ابری کتابخانه ای طرح ریزی های وسیعی را انجام داده اند این زیرساخت ها
در سال  2015کامل شده است و هدف آن را تحکیم همه زیرمجموعه های  ITکتابخانه ها برای کارآمدتر شدن و کاهش هزینه ها اعالم
کرده اند ].[ Xuan chen,2016
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الزم به ذکر است در پایان این بخش یادآور شویم که فناوری رایانش ابری در دو سال متوالی  2016و  ،201۷رتبه اول را در بین مهارت
های مورد نیاز در بین فرصت های شغلی کسب کرده است .این بررسی که در بین کشورهای مختلف صورت گرفته است حاکی از آن است
که کشورهای آمریکا  ،آلمان  ،فرانسه  ،هند و چین بیشترین متقاضی متخصصین حوزه رایانش ابری بوده اند.
 .8مزایای رایانش ابری در کتابخانه ها
 توانایی قدرتمند رایانش ابری  :رایانش ابری ساختار قدرتمندی را برای شبکه های ذخیره سازی قدرتمند و با توانایی
محاسباتی متوسط  10تریلیون بار در هر ثانیه برای هرکاربر جهت تکمیل تنوع با نیازهای اجرایی،تجاری و کاربردی به وجود
می آورد]. [Sun,2012
 مدیریت آسان :هزینه نگهداری زیرساخت اعم از نرم افزار و سخت افزار ساده شده و درنتیجه  ITسازمان کمتر دچار دردسر
می گردند.به عالوه در سطح کاربر همه آنچه که نیاز است یک مرورگر به اضافه یک خط اتصال به اینترنت میباشد مزیت دیگر
سهولت در مقیاس پذیری است[.]El Khatib,2015
 کاهش هزینه ها:مهمترین مزیت برای سازمان های کوچک و متوسط کتابخانه ای  ،کاهش هزینه ها به خاطر بهره گیری از
صرفه جویی ناشی از مقیاس است.رایانش ابر از صرف هزینه برای سیستم های محاسباتی گران و نیروی انسانی متخصص
جلوگیری می نماید .هزینه ها تنها به ازای استفاده محاسبه میشوند[.]Deng,2009
 ایجاد فرصت های جدید:رایانش ابری ،استفاده از برنامه هایی که تا پیش از این در کتابخانه ها غیر ممکن بودند را ممکن می
سازد  ،برنامه هایی مانند برنامه های محاور ه ای سیاری که حساس به مکان یا بستر خاصی بودند.
 خدمات بدون وقفه  :رایانش ابری بایستی همیشه در دسترس باشد  .قطعی در ارائه خدمات بعد از امنیت بزرگترین چالش
این تکنولوژِی است .
 مدیریت فجایع :در صورت اتفاق افتادن فجایع ،وجود یک سایت خارج از محل  ،خدمات ابر امکان تهیه و بازیابی نسخه
پشتیبان را آسان می کند.
 مدیریت متمرکز:خدمات ابری کتابخانه ای که از پشتیبانی در سطح سیستم ابر عمومی سود می برند باعث افزایش اعتماد و
امنیت به سیستم به خاطر استفاده از مدیریت متمرکز بواسطه بهبود سازگاری میان برنامه ها و همچنین بروز رسانی سریع آنها
می شود.
 سود اقتصادی باال :رایانش ابری دارای مزیت های اقتصادی باالیی برای کتابخانه ها می باشد این در حالی است که هزینه های
ذخیره سازی برای تولیدکنندگان خدمات رایانش ابری تنها  1/10از هزینه های عملیاتی و تنها  1/3از قدرت پردازش برای هر
سیستم کامپیوتر است در حالیکه پهنای باند هزینه ها در محاسبات ابری به نصف می رسد ].[Sun,2012
 .9چالش های رایانش ابری برای کتابخانه
 امنیت :مهمترین نگرانی و چالش در خصوص این فن آوری امنیت اطالعات و داده ها می باشد .سپردن اطالعات محرمانه به
یک شرکت ،باعث تردید در حرکت به سمت رایانش ابری است .ولی در نهایت کاربران مجبور به برونسپاری قسمتی ازاطالعات
خود و نگهداری از سایر آنها خواهند شد .
 توسعه نرم افزارهای ابر :توسعه و بروز آوری سریع نرم افزارهای استفاده شده جهت کارآمد بودن و حضور درمیدان رقابت
الزم و ضروری است از طرف دیگر بروزآ وری این نرم افزارها با اصل همیشه در دسترس بودن در تناقض است زیرا نیازبه قطع
سرویس ها در زمان بروزرسانی است [.]Jadeja,2012
 اشتراک منابع :رقابت جهت تصرف منابع برای افزایش کیفیت امری اجتناب ناپذیر میان کارگزاران کتابخانه است که این
رقابت منجر به تقسیم نامساوی و بوجود آمدن تاخیر و حتی قطعی 15در سرویس دهی میشود
2. Outage
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 محاسبه هزینه :نحوه محاسبات هزینه ها برای خدمات ابر از سوی ارائه کنندگان مشکل تر از سایر سیستم های سنتی مانند
مراکز داده ای است که هزینه ها بر اساس مصرف منابع استفاده محاسبه میشود.برای محاسبه هزینه های ابری عواملی
مانندتولید و طراحی مجدد نرم افزار برای پشتیبانی از قابلیت استفاده چندگانه ،کارکرد شبکه مجازی ،هزینه باالسری به خاطر
استفاده از ناظر ماشین مجازی و استفاده از تسهیالت امنیتی باید در نظر گرفته شوند [.]Neamtiu,2011
 .10نتیجه گیری :
رایانش ابری به دلیل ارتقاء سطح خدمات دهی  ،مدیریت متمرکز و توسعه کتابخانه ها مفهوم سودمندی برای کتابخانه های عمومی
محسوب می شود.استفاده از این فناوری عالوه براینکه برای کتابخانه های کوچک (به لحاظ کمبود منابع)بسیار مفید و موثر است نقش
چشمگیری را برای به اشتراک گذاشتن منابع و گشترش منابع اطالعاتی دارد .وجود این تکنولوژی در کتابخانه ها می تواند به کاهش
هزین ه های زیرساختی در کتابخانه ها کمک شایانی بکند به این دلیل که این فناوری از فضای مجازی سازی استفاده می کند کابران می
توانند بدون داشتن دغدغه نسبت به محدودیت های زمانی و مکانی به منابع مورد نیاز خود از طریق موبایل یا با دستگاه های کوچک قابل
حمل شخصی دست یابند و از خدمات منابع الکترونیکی کتابخانه ای بهره مند شوند.همچینین رایانش ابری نقش سودآوری رابرای
کارکنان عرصه علم اطالعات و دانش شناسی ایفا می کند به این ترتیب که آنها را درگیری ذهنی و عملی به ساختار  ITمجموعه دور می
کنند و آنها می توانند با انرژِی و نشاط بیشتری به عملکرد و کارایی خود متمرکز شوند .همچنین حضور این فناوری قادر خواهد بود
کتابخانه ها را به فضای اشتراک گذاری اطالعات نزدیک کند  .این فناوری سبب همکاری بین کتابخانه ای می شود ،کتابخانه ها می توانند
با توافق هم بخش های مشترکی از ابرداده ها را برای ایجاد مجموعه مشارکتی ،حفاظت و یا دیجیتال سازی کنند  .فناوری رایانش ابری
می تواند با برقراری حفاظت و ایمنی  ،بهترین گزینه برای خدمات ذخیره سازی اطالعات  ،بایگانی و نگهداری باشد.
آنچه که از ساختار رایانش ابری در ایجاد تحول کتابخانه ها گفته شد باور این عقیده است که با ابر می توانیم بیش از پیش به رسالت و
ارزش کتابخانه ها نزدیک تر شویم .

1. Amazon’s Elastic Cloud
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