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 چكیده 

ها است.  سیستم  حوزه از بسیاری در دارای کاربردهایی آن و شعار شده یک به مبدل ابری رایانش تازگی به

ست، زیرا برای ( مبتنی بر راه کارهای چند گانه ا  Cloud ERPنوین برنامه ریزی منابع سازمانی ابری )

ابری، ایجاد شده است. این  خدمات عنوان برنامه ریزی منابع سازمانی به کارکرد های سرعت دهی به ارایه

 نرم افزار به عنوان خدمت "ویژه ابری به بررسی این است که چطور خدمات و مطالعه برای تالشی مقاله

(SaaS ) "کند می مکک پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی ابری به. 

 

(،  برنامه ریزی منابع SaaS(، نرم افزار به عنوان خدمت )Cloud Computingرایانش ابری )كلیدی:  گانواژ

 (  Cloud ERPسازمانی ابری )
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CLOUD ERP – A SOLUTION MODEL  
 
Abstract  
Recently, cloud computing has become a slogan and it has applications in many 

areas. New enterprise resource planning system cloud (Cloud ERP) solutions based 

on multiple, because the speed of the delivery of enterprise resource planning 

functions as a cloud service, has been created. This article is an attempt to study 

how cloud services for "software as a service (SaaS)" to implement enterprise 

resource planning helps cloudy. 
 
Keywords: Cloud Computing, SaaS, Cloud ERP 

 

 

 

 
 

 

 مقدمه

 بسیار کار های راه به صنایع و است تغییر حال در به سرعت کار و سازمانی، کسب های سیستم لحاظ از جهانی، سطح در      

 منحنی تصاحب حال در ها شرکت هستندو رکود در حال خروج از جوامع اقتصادی از بسیاری حال عین در نیاز دارند و تخصصی

عملیات، یک نیاز  وری بهره افزایش .تالش  زیاد است و پول نیازمند و حل آنها پیچیده ربسیا صنعتی مشکالت .رشد می باشند

 .هستند تکامل حال در سازمان ها، ظهور حال در نیازهای به رسیدگی برای همیشگی است. پلتفرم های برنامه ریزی منابع انسانی

 تواند می برنامه ریزی منابع انسانی امروزه. است کرده تغییر اساساله اس چند دوره یک طی در برنامه ریزی منابع انسانی از استفاده

برنامه ریزی منابع سازمانی ابری به عنوان مدلی چاره ساز در حال تکامل  .زمینه ای به کار برده شود نوع هر در شرکتی هر برای

 دیگر نیازمند  سازمانها، . فروشنده دارد حمایت به بستگی آن کنترل و است ساده است. استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی ابری

       .نیستند دیگر های هزینه و اضافی های سرور تحمل

 تضمین تجاری های سازمان از نمایندگی به برنامه ریزی منابع سازمانی را تواند می فروشنده برنامه ریزی منابع سازمانی ابری     

 است.  سریع و باشد، آسان متصل اینترنت به که تجاری ای سازمانیبر سازی برنامه ریزی منابع سازمانی، پیاده .کند

است.  برنامه ریزی  (SaaS)ابری، نرم افزار به عنوان خدمت  محاسبات خدمات از پرکارترین نوع و ترین محبوب حاضر، حال در     

 آوری فن به را برای دسترسی دود، شرکتهای کوچکتر و با بودجه مح (SaaS ERP)منابع سازمانی نرم افزار به عنوان خدمت 

 در با باال کارایی آن، پذیری مقیاس و باال پذیری انعطاف  .صرفه توانمند می سازد به مقرون با یک شیوه  نکردنی باور های

 برای کلیدی را تنظیمات (SaaS)کمتر موجب می گردد تا نرم افزار به عنوان خدمت نگهداری و گسترده خدمات ، بهتر دسترسی

 افزار نرم تحویل مدل یک به شدن در حال تبدیل ای فزاینده طور این روش به .پردازش ابری در اختیار داشته باشد سریع سعهتو

سایت حمایت می کند. شیوع روند به  وب خدمات های آوری فن از استفاده گرا  با سرویس معماری سازی پیاده از که است جهانی

 است، یافته افزایش سازی، مجازی پلتفرم های و پردازشی مبتنی بر وب های گزینه ظهور با ،به عنوان خدمت  کارگیری نرم افزار

 .هستند بزرگ "ابر رایانشی"در  حال بسط به یک سرعت، سازمانی، به های زیرساخت

یافتن اینکه  برای و برنامه ریزی منابع انسانی، شناخت می دهد سازی پیاده در ابری رایانش تاثیر ماهیت مقاله، در مورد این     

می توانند موجب برنامه ریزی منابع سازمانی با هزینه کار کمتربا  (SaaS)خدمات ابری بیرونی نرم افزار به عنوان خدمت چطور

تجربه ساده، سریع و بهترشوند، تالش می کند. این مقاله همچنین دامنه و منافع برنامه ریزی منابع سازمانی ابری را شناسایی می 

 د.نمای
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 رایانش ابری :

داده فوق  مرکز بعدی نسل و سازی مجازی پویا، تواند مخزن حافظه می نوآورانه، توزیعی پردازش یک عنوان به رایانش ابری،     

توانند هزینه  می کاربران.تسهیم می شوند هزینه ها ترتیب همین به و منابع ابری، رایانش با .آورد فراهم العاده کاربردی سازمان را

 همچنین یک های پرداختی را با توجه به میزانی که استفاده می کنند و نیازی که در هر زمان دارند،کاهش دهند. رایانش ابری

 ذخیره یا و فرم، پلت افزار، سخت افزار، نرم آنهایی هستند که ابری، رایانش های کار راه دهندگان ارائه. خوب است کار و کسب مدل

خودتان  و افزار هایی که شما خریداری سخت یا محفظه های فشرده ی دیسک و .ینترنت ارایه می دهندا روی بستر بر را گر ها،

کاربری شما  اساس بر معین زمانی محدوده را در ماهانه های هزینه معمول طور به ابری، دهندگان ارائه. ندارند وجود نصب نمایید،

 .مطالبه می کنند

 
 : منابع پردازش ابری 1شكل 
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 : نمودار رشد پردازش ابری 2شكل 

 
 

 مدل های پردازش ابری :
 
 

در ذیل تعریف  به طوریکه ابر های ترکیبی و خصوصی ابر عمومی، ابر به را می توان که رایانش ابری می دهد نشان 3 شکل.     

 مختلف پردازش ابری آورده شده است، دسته بندی کرد:  های مدل

و  است شده ساخته بزرگ صنعتی گروه یک یا مردم عموم دسترسی که برای ابری های اختزیرس :پردازش ابری عمومی الف. 

 است. ابری خدمات فروش یک سازمان به متعلق

یک  یا سازمان توسط است ممکن آن .کنند می کار سازمان یک برای تنها ابری که های زیرساخت :پردازش ابری خصوصی ب.

 زمان یا خارج از سازمان باشند.در سا است ممکن و اداره شود ثالث شخص

موجودیت  است که برای( عمومی یا و جامع، خصوصی،) ابر چند یا دو از ابری متشکل های زیرساخت :پردازش ابری تركیبی  ج.

قابلیت حمل برنامه های کاربردی و  اختصاصی که و فناوری های استاندارد شده توسط بطوریکه برپا می گردند، فرد به منحصر های

 ابرها(. میان در سرعت دهی به ابر برای تعادل بار مثال عنوان به) طالعات را فعال می سازد، به یکدیگر وابسته هستند.ا
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 : مدل های پردازش ابری 3شكل 
 

 خدمات پردازش ابری :
 

 :آوری گردند جمع دسته سه در توانند می ابری را نشان می دهد که دهندگان ارائه توسط شده ارائه خدمات 4. شکل      

 یک عنوان را به افزار نرم است که  (SaaS )" خدمتیک  عنوان به افزار نرم" یا و ابری افزاری نرم خدمات SAAS  :  الف.

 و نگهداری تعمیر، و مشتری، تحویل می دهد شخصی های رایانه روی بر آن، اجرای و نصب به نیاز بدون اینترنت، از طریق سرویس

 یبانی را آسان می سازد.پشت

 خدمت که یک عنوان به را آن و افزار را پوشش داده نرم از ای الیه (PaaS )" یک خدمت  عنوان به پلت فرم" PAAS  :  ب.

 های استقرار برنامه قابلیت دیگر، عبارت به استفاده قرار گیرد ارائه می دهد. باالتر مورد سطح در خدمات ساخت برای تواند می

 توسط شده پشتیبانی ابزارهای و نویسی برنامه های زبان از استفاده با ابری مربوط به مصرف کننده، های زیرساخت کار یاکسب و 

 ذخیره یا و عامل، سیستم های سرورها، شبکه، جمله از ابری مدیریت و کنترل زیر ساخت های کننده، مصرف .دهنده است ارائه

 .کنترل دارد محیط میزبانی برنامه کاربردی پیکربندی احتماال و شده مستقر کاربردی های هبرنام بر ولی را بر عهده ندارد، سازی

 زیرساخت، معمول طور است که به " ( IaaS  )یک خدمت  عنوان به زیر ساخت"خدمات زیر ساخت های ابری یا IAAS  : . ج

 مراکز فضای افزار، نرم سرورها، خرید جای به .دهندسرویس ارایه می  یک عنوان به سازی را مجازی محیط بستر ای و رایانه های

  .سپاری شده اند کامال برون منابعی را خریداری می کنندکه مشتریان در ازای آنها شبکه، تجهیزات یا و ای داده

 

 و سطح( ههزین نتیجه در و) شده مصرف منابع مقدار و می شودابزار رایانش در نظر گرفته  به عنوان معمول طور به سرویس این

 .است خصوصی مجازی سرور ارائه تحول برای یک این .فعالیت را منعکس خواهد کرد
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: خدمات ابری 4شكل   
 

 سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی :

 یکپارچه و مبتنی آن نرم افزاری .دهد می پوشش را تولید کل خط که اصطالحی است (ERP) سازمانی منابع ریزی برنامه       

مورد استفاده  انسانی منابع و مواد، مالی، منابع ملموس، های دارایی جمله از خارجی، و داخلی منابع مدیریت برای است که یانهرا بر

 نیازهای برآوردن برای توانید می شما زیرا بسیار پر منفعت است قرار می گیرد.  سازگاری با این قابلیت برای هر کسب و کاری

 تمامی بین اطالعاتی در کردن جریان تسهیل آن هدف  .ادغام کنید دیگر های بسته ی و یا باسفارش را فرد آن به منحصر

 پایگاه یک بر روی معمول، طور بیرونی است. به ذینفعان با ارتباطات مدیریت و سازمان مرزهای داخل در کار و کسب عملکردهای

 و کسب عملیات تمام برنامه ریزی منابع سازمانی های سیستم ومشترک برپا می گردد  بستر رایانشی از استفاده با و مرکزی داده

 .گسترده تحکیم می کنند و یکنواخت سیستمی یک محیط در را کار

 افزار بخش سخت واحد های یا در تمامی و مستقر شود تواند برروی سرور مرکزی می سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی یک      

 کسب تا دهد می اجازه شیوه توزیعی .محلی را ارائه می دهند، توزیع گردد شبکه یک در ارتباط اریبرقر و "خدمات" که افزار نرم و

 و پیچیده گنجاندن سیستم های رایانه ای به نیاز بدون مختلف، فروشندگان از بخش هایی سیستمی نرم افزار گردآوری به کار و

 نرم معماری خواهند کرد، بپردازد.  برنامه ریزی منابع سازمانی یکن استفاده آنها کامل ظرفیت از که حوزه هایی در قیمت گران

 و کسب محل عملیاتی پراکنده ی سازمانی ، بین تمامی بخش های جغرافیای توزیع اطالعاتی را در و جریان که عظیم است افزاری

اثرات تصمیمات  کار، و کسب اجرای کامل بر جامع مروری تا با آن این امکان را برای مدیران فراهم می آورد .کند می پشتیبانی کار

 منابع از استفاده برای بزرگ سازمان یک شیوه برنامه ریزی برنامه ریزی منابع سازمانی به .خود را در روش تولید مشاهده نمایند

 گ و بیشتر صنعتیسازمان های بزر در برنامه ریزی منابع سازمانی های سیستم این، بر سابق  .دارد اشاره سازمانی خود، گسترده

 کرده تغییر ساله چند دوره یک طی در برنامه ریزی منابع سازمانی بطور بنیادی کاربرد حال، این با. می گرفت قرار استفاده مورد

 زمینه ای،  عملیاتی کرد. نوع هر در ، شرکتی نوع هر در توان می را امروزه،  برنامه ریزی منابع سازمانی .است
 
 
 

 ع سازمانی ابریبرنامه ریزی مناب
 

 می نامند. بیشتر "نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمانی ابری" ابری را در محیط افزار برنامه ریزی منابع سازمانی مستقر نرم       

 رنامهب تا این امکان را فراهم می آورند که بار ساخته شده اند فناوری تعادل و سازی مجازی از استفاده با ابری های محیط( نه همه)

  استقرار یابند. داده پایگاه منابع کاربردی برروی چندین سرور و های

استقرار یک راه کار برنامه ریزی منابع سازمانی پایه  برای تحول گرا، رویکرد یک عنوان به برنامه ریزی منابع سازمانی ابری        

صرفه است. برنامه  به مقرون و کارآمد پذیر، مقیاس زگار،سا پذیر، انعطاف که کاری را فراهم می آورد راه گذاری شده است. آن
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 کار و کسب حساس اطالعات ارائه برای بزرگی را موفقیت کار، و کسب مدیریت افزار نرم یک عنوان به ریزی منابع سازمانی ابری

 .است کرده فراهم

خواهند همزمان با کاهش هزینه های  می که است مشتریانی برای (SaaS) یک خدمت عنوان به برنامه ریزی منابع سازمانی      

در حین  توانند می ، برنامه ریزی منایع سازمانی را بدست آورند. مشتریان ارتقاء و افزار، نرم افزار، سخت مدیریت بدون پیش رو،

کاهش  برای راداخلی  های های خود، ابر داده های سرور به محلی و نیاز دسترسی سازی یکپارچه در طول  بیشتر کنترل اعمال

 افزاری، برپا نمایند. سخت های هزینه تداوم

 در توانند می که کاربردی بهنگام و یا میزبانی شده اشاره دارد های برنامه به اغلب    (SaaS)خدمت  عنوان به افزار نرم     

 زیرساخت مدیریت و استقرار مسئولیت طور دقیق  به SaaS فروشنده گردند.  استفاده سازمانی منابع ریزی برنامه های سیستم

 خنک و قدرت شبکه، به دسترسی داده، مرکز فضای ها، داده پایگاه عامل، سیستم افزار نرم سرورها ،) فناوری اطالعاتی های

 اجرا ایبر را (غیره و ، گیری پشتیبان ارتقاء برنامه ،/  ها تکه ارتقاء زیرساخت ،/  وصله ها) نیاز مورد های پروسه و( غیره و کنندگی،

 یک عنوان کاملی که به افزار نرم خدمت،  یک عنوان به افزار مجموعه راه کار نرم افزاری را مدیریت می نماید. نرم می پذیرد و

 یا و مختلف نهایی کاربران اجرا می گردد و به ابر روی بر افزار خدمت ارائه گشته را برجسته می نماید. نمونه ی واحدی از نرم

 ری خدمت رسانی می کند.مشت های سازمان

 دهنده ارائه در سرتاسر اینترنت توسط فرایندی توصیف گردد که عنوان به است ممکن (SaaS) خدمت یک عنوان به افزار نرم     

در  پرداخت" گذاری قیمت ساختار را بر مبنای مختلفی های برنامه ، با استفاده اززیر ساخت های ابری،(ASP) خدمات نرم افزای 

 .رهایی یابد خود کامپیوتر روی بر افزار نرم اندازی راه و نصب از تا مشتری  شود می موجب فراهم می آورد. این "! خرید شما ازای

نرم افزار به  "مزیت بزرگ  .را نادیده می گیرد پشتیبانی و حفاظت عملیات مداوم، افزار؛ نرم نگهداری عظیم بار همچنین نیز  آن

 پیشین نرم افزاری است. نسخه های جرایا ، توانایی "عنوان خدمت

افزاری دانشگاهی  نرم مدلهای در دیگر موارد، از بیش عملیاتی را و مالی مزایای  "نرم افزار به عنوان خدمت"مدل نرم افزاری      

 هزینه از تر ارزان اتبمر نیز  پایین است و به اشتراک معمول هزینه طور به و کم است بسیار عملیاتی هزینه  .است اثبات رسانده به

درآمد، این امر امکان پذیر است.  با معماری نرم افزار  مدل مبتنی بر ماهانه ی های هزینه به توجه با مجوز است ،چراکه  درخواست

 این خدمات اشتراکی مجوز دهی می نماید. آن به منظور ارائه مشتریان برای افزاری را  نرم دهنده، ارائه به عنوان خدمت ، یک

برنامه، نیاز خودر  دانلود به منظور اینترنت به دسترسی به همراه سرور یک یا و کامپیوتر یک مشتری با امکان را فراهم می آورد تا

 برای قیمت گران افزار نرم/  افزار سخت خرید از موجب می گردد تا مشتری که این افزار بهره برداری نماید، نرم از و ابرطرف نماید

کاربران ،  گروه کل برای منفرد  یا  کاربر هر افزار برای آن همچنین این امکان را فراهم می آورد تا نرم .رهایی یابد مهبرنا یک اجرای

 قانونی گردد.
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 (SaaS: درصد برنامه های تحویل شده در مدل نرم افزار به عنوان خدمت ) 5شكل 

 

(، مدیریت ERPبرنامه ریزی منابع سازمانی ) اموری همچون : برای دمت، کار، نرم افزار به عنوان خ و هم اکنون در کسب      

 تدارکات، خدمات، میز مدیریت صورتحساب،(، صدورComputerized HR(،  منابع انسانی رایانه ای)CRMروابط مشتری )

 غیره رایج شده است. و اسناد مدیریت کار، گردش های سیستم

 

 ریآینده برنامه ریزی منابع سازمانی اب

در آینده برنامه ریزی منابع سازمانی ابری یک موضوع مهیج خواهد بود. درپنج سال آینده، ارائه دهندگان و مشتریان بیشتری       

به برنامه ریزی منابع سازمانی ابری گرایش پیدا می کنند و در نتیجه اینکه ، بسیاری از سیستم های قدیمی به احتمال زیاد خواهد 

نرم افزاری که در سیستم عامل های قدیمی در حال اجرا  است رفته رفته منسوخ می گردد. به روز رسانی  شد. بازنشسته خواهند

دیگر نیازی به انتظار برای دیسک ها و اعالم خرابی به  .های ابری و کنترل نسخه ها، به سرعت و به طور منظم به وقوع می پیوندند

اری، و پس از آن به روز رسانی های وصله را انجام می دهید، نیست. کاربر نهایی کاربران خود، در زمانی که شما تست، بارگذ

 .تصدیق و تأیید خواهد کرد که سیستم برای هدف آنها مناسب است و استفاده بهینه از سیستم را موجب خواهد شد
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 : مزایای برنامه ریزی منابع سازمانی ابری 6شكل 

 
 
 
 
 

 نتیجه گیری

ردی برنامه ریزی منابع سازمانی ابری ، موجب تقاضای فوق العاده از سوی شرکت ها برای مقابله با چالش های برنامه های کارب       

برنامه ریزی منابع سازمانی ابری یک مدل بلوغ استقرار است، چرا که فرصت بیشتری را برای سرمایه گذاری  .کسب و کار شده اند

که این، استانداردسازی را طریق گردانندگان اقتصادی موجود، مورد تشویق قرار می  در برنامه ریزی منابع سازمانی فراهم می آورد

تراز کشش برای برنامه ریزی منابع سازمانی ابری  .دهد و فرصتی را برای تمرکز بیشتر بر فعالیت های استراتژیک فراهم می آورد

 .تم در حال تکامل است بسیار مهم استنیازمند انتظارات واقع بینانه است. ارتباط ذینفعان در زمانی که سیس
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