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چکیده
رايانش ابری مدل آينده فناوری اطالعات و ارتباطات است .اين فناوری حرکت کتابداران و کاربران
کتابخانهها را بهسوی ايجاد شبکههای مشارکتی و تعاونی تولید دانش تسهیل میکند .هدف از انجام اين
پژوهش بررسی خدمات استفاده از تکنولوژی رايانش ابری در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی و ارائه نقشه
راه است .پژوهش حاضر با روش بررسی متون به ارائه خدمات استفاده از تکنولوژی رايانش ابری در
کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی پرداخته شده است .رايانش ابری عالوه بر اينکه باعث صرفهجويی در هزينهها
میشود به کاربران اجازه دسترسی به نرمافزارهای مختلف را میدهد .دسترسپذيری ،مديريت و بهرهبرداری
بهینهتر از منابع از مزايای ديگر استفاده از تکنولوژی رايانش ابری در محیط کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی
بهحساب میآيد .قالبهای مبتنی بر رايانش ابری ،بنیادهای فناورانهای هستند که میتوانند عصر بزرگ و
جديدی را در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی خلق کنند.
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مقدمه
ظهور تکنولوژیهای جديد همگام با فوايد رايانش ابری ،نويدبخش انتظار استفاده از آن در
کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی است .بااينوجود ،عدم آگاهی ،شناخت ناکافی و مقاومت
کتابخانهها در استفاده از سرويسهای مبتنی بر فناوری ابر امری است که بهظاهر قابلمشاهده
است .در سالهای اخیر ،با وجود روند رو به رشد پذيرش نقش و اهمیت تکنولوژی رايانش
ابری در سازمانها و مراکز علمی ،شاهد رشد کم موضوعات و مباحث اصلی مرتبط با اين
فناوری در متون و منابع هستیم .مقاالتی که با موضوعیت رايانش ابری در مجالت علمی-
پژوهشی به چاپ رسیده است ،بهندرت به مبحث رايانش ابری و سیستمهای کتابخانهای
پرداختهاند.
رايانش ابری ،مدلی است که به ارائه دسترسی آسان ،توزيعشده و فراگیر به منابع
محاسباتی تجمیعی و مشترک قابل پیکربندی ،میپردازد .در رايانش ابری ،قابلیتهای مبتنی
بر فناوری اطالعات بهعنوان خدماتی که بدون نیاز به دانش دقیق از فناوریهای زيرساختی
و کمترين تالش مديريتی در دسترس قرار میگیرد ،ارائه میشود .يک سامانه رايانشی مبتنی
بر ابر ،بر اساس نوع تولیدات آن و نیاز مشتری به نصب و مديريت نرمافزارهای کاربردی را
رفع میکند .ارائهدهندگان سرويس ابری به شرکتها کمک میکنند تا هزينههای خود را
نسبت به هزينه باالی نصب تجهیزات زيرساختی و نیز محافظت از آنها کاهش دهند .با توجه
به قابلیتهای بیان شده ،در کشور ما سرويسهای عمومی و خصوصی مبتنی بر ابر در
کتابخانهها متداول نبوده است .از مهمترين داليل اين امر ،فقدان نقشه راه برای پیادهسازی و
راهبردی اين سامانه طبق استانداردهای جهانی است .برای تحقق اين مهم در کشور ،نیاز به
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تدوين نقشه راه با رويکرد جامع در اين عرصه ضروری است .در اين تحقیق يک نقشه راه
برای پیادهسازی رايانش ابری با بررسی مدلهای پیشین و بسترهای تجاری برای کتابخانهها
و مراکز اطالعرسانی ارائه میشود.
«عرضه خدمات ابری به تأمینکنندگان آن اين فرصت را میدهد که تأسیسات زير بنايی
خود را در نقاطی مستقر کنند که از نظر هزينۀ مکان و منابعی چون انرژی ،دارای شرايط
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مقرون بهصرفهتری است .در اين مدل نقش عنصر مکان به حداقل میرسد و شبکه محمل
ارائه خدمات خواهد بود .از فرصتهای پیش روی سازمانها در مدل ابری ،اين نکته است
که سازمانهای مصرفکننده خدمات ابر ديگر مسئول ريسک ايجاد تأسیسات زيربنايی برای
ارائه خدمات نوينی که در قالب طرحهای نوآورانه به مشتريان خود عرضه میکنند نخواهند
بود؛ بنابراين در صورت موفقیت ،میتوانند مصرف خود را از تأمینکننده افزايش دهند و در
صورت عدم موفقیت در طرحهای نوآورانه هزينهای برای تأسیسات زيربنايی پرداخت
نکردهاند .بدين ترتیب آنها میتوانند با دلگرمی و اطمینان بیشتری دست به نوآوری بزنند»
(قبادپور ،همکاران.)80 ،
رايانش ابری تجمیع و ترکیبی از زيرساختهايی شامل سرورها ،نرمافزارهای کاربردی،
دادهها و سکوهای سختافزاری و نرمافزاری متنوع و ناهمگن است که در آنها
زيرساختهای ذکرشده میتوانند بدون آگاهی دقیق از مکانی که در آن واقعشدهاند
مورداستفاده قرار گیرند (کلیووی.)0088 ،8
شايانذکر است که توسعه اينترنت و افزايش ضريب نفوذ آن و مخصوصاً شبکه اينترنت
و اينترانت ملی در ارتقای سطح دولت الکترونیک میتواند در محورهای ديگری نیز طراحی
شود؛ که يکی از آنها محور رايانش ابری است .ازاينجهت سعی بر آن شده ،در اين تحقیق
به معرفی اين فناوری نوين و معماری آن پرداخته شود؛ و همچنین شرکتهايی بزرگ که
توان راهاندازی اين سامانه را دارند تا شرکتهای کوچک و متوسط داخلی از خدمات آنها
بهرهمند شوند.
نتايج اين تحقیق ،اهم مشکالت پیادهسازی و موانع موجود در جهت پیشبرد فرهنگ
راهکارها و نقشه راهی با توجه به استفاده از شاخصهای رايانش ابری در کتابخانهها ارائه
خواهد شد .بر اين اساس ،پژوهش حاضر در راستای بررسی رايانش ابری و کتابخانهها اين
هدف را دنبال میکند که به ارائه نقشه راه برای پیادهسازی سامانه رايانش ابری سازمانی برای

سال پنجم ،شماره  ،81بهار 81

کاربرد و استفاده از رايانش ابری را بیان خواهد کرد .با استفاده از اين نتايج ،پیشنهادها،
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کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی بپردازد .همچنین اهداف فرعی ديگر ،ازجمله موارد زير
مدنظر است:
 .8شناسايی پارامترها و متغیرهای موردنیاز برای ايجاد نقشه راه در جهت توسعه رايانش ابری
 .0بررسی ،شناخت و رعايت استانداردهای رايانش ابری
روش پژوهش فوق از نوع کاربردی و مورداستفاده کلیه کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی
است که تمايل به استفاده از خدمات رايانش ابری میباشند.
تعريف رايانش ابری .جدول شماره يک تعاريف متفاوت رايانش ابری از منابع مختلف را
نشان میدهد .در اين تعاريف بررسی رايانش ابری از ابعاد و پلتفرمهای مختلف بررسی شده
است .با بررسی دقیق اين تعاريف سه ويژگی اصلی رايانش ابری را میتوانیم مشاهده کنیم
که عبارتاند از:
توانايی ارتقاء منابع درخواستی :کاربران میتوانند سفارش دهند و منابع الزم را درخواست
کنند .اين منابع پويا میباشند .درخواستها از استفادهکنندهها از منابع کامپیوتر افزايش و
کاهش پیدا میکنند ،حداکثر ظرفیت شبکه و ذخیرهسازی میتواند با زيربنای اصلی بهطور
مکرر سازگاری ايجاد نمايد.
مجازیسازی :منابع رايانش ابری در ماشینهای مجازی از طريق پلتفرمهای اينترنت ذخیره
میشود .اين افزايش دسترسپذيری و پذيرفتن درخواستهای کاربران از منابع بهموقع انجام
میگیرد.
نگهداری و مديريت رايگان :مديريت و حفاظت از منابع مجازی ابری در ابر بهصورت
رايگان حفاظت میشوند .اين تحلیلها به ما کمک میکنند که تعاريفی برای رايانش ابری
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بهاينترتیب مطرح شوند :رايانش ابری مجازی است ،خود نگهداری و پلتفرم مديريت دادهها
برای کاربران است (ترانگ.)0080،8
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تعاريف

ويژگیها

مجازیسازی منابع و نگهداری و مديريت آنها
اشتراک و استفاده از منابع در محیط شبکه
توانايی ارتباط نرمافزار و داده در اينترنت بهجای شبکه
محلی يا هارد
يک سبکی از کامپیوتر که توانايی گستردهای با واسطه
ويژگیهای تکنولوژی اطالعات دارد و اين خدمات را از
طريق اينترنت و خدمات چندگانه به مشتريان ارائه میدهند
دسترسی همگانی راحت و آسان به مجموعهای از منابع

منبع
8

مجازیسازی ،نگهداری و مديريت رايگان هارتینگ 0001 ،
فراهمسازی بر اساس درخواست،

اسکايل0008 ،0

نگهداری و مديريت رايگان

هاموند0001 ،3

مجازیسازی
تهیه منابع بر اساس درخواست مشتريان،
مجازیسازی
ادغام منابع ،انعطاف سريع خدمات،
سرويسدهی بر اساس نیاز

گارتنر

3

موسسه ملی فناوری و
استانداردهای آمريکا

5

رايانش ابری و ذخیرهسازی ابری .رايانش ابری ،بهطور پويا خدمات تحت ابر با کیفیت
باال و کاربری روی اينترنت را فراهم میآورد .خدمات ذخیرهسازی ابری که میتوان آنها
را بهصورت خدماتی عادی در رايانش ابری در نظر گرفت ،شامل انتقال ذخیرهسازی
اطالعات بهصورت يک سرويس است.
يکی از استفادههای اصلی محاسبات ابری ،ذخیرهسازی داده است .خدمات ذخیرهسازی
ابری به کاربران امکان میدهند تا از راه دور به دادهها در ابر در هر زمان و هرجايی ،با استفاده
از هر دستگاه بهصورت پرداخت درازای مصرف دسترسی پیدا کنند .انتقال دادهها به ابر
آسايش زيادی برای کاربران به همراه دارد چراکه ديگر نیازی نیست که نگران
سرمايهگذاریهای کالن و زياد در پیادهسازی و مديريت زيرساخت سختافزاری خود
باشند.
مقیاسپذيری و بستر مستقل از مکان نگرانیهای مشتريان خود را در رابطه با نگهداری و
1. Harting
2. scale
3. Hammond
4. Gartner
)5. National Institute of Standards and Technology(NIST
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مديريت ذخیرهی دادهها تا حد زيادی کاهش داده است .اگرچه اين واقعیت که مشتريان
ديگر مالکیت فیزيکی دادهها را ندارند نشاندهندهی نوعی ريسک در رابطه با از دست دادن
و يا خراب شدن دادههاست .برای اجتناب از ريسکهای امنیتی سرويسهای حسابرسی به
نظر بحرانی میرسند تا جامعیت و دسترسیپذيری دادههای برونسپاری شده را تضمین کنند
و به میزانی از اعتبار در محاسبات ابری دست يابند .مالکیت دادههای قابلاتبات که يک
تکنیک رمزگذاری برای تأيید جامعیت داده بدون بازيابی بر روی سرويس شناخته شده است
میتواند بهمنظور فهم سرويس حسابرسی استفاده شود .از طرفی امروزه محاسبات ابری
درواقع نرمافزارها و برنامههای کاربردی را به يک مرکز دادهای خیلی بزرگ برده که در
آنجا سرويس و داده بهصورت کامل و قابلاطمینان نمیباشند .ذخیرهسازی در ابر يکی از
جنبههای کیفیت سرويس است .سادهترين کاری که يک کامپیوتر انجام میدهد اين است
که عمل ذخیرهسازی را در يک فضای دسترسیپذير انجام دهد و عمل بازيابی را هرزمانی
که توسط کاربر شناسايیشده نیاز بود انجام دهد» (يزدانی.)8380 ،
مدلهای ارائه خدمات در محیط ابر .رايانش ابری در  3شکل ارائه میشود :سرويس نرمافزار
ابری ،سرويس بستر ابری و سرويس زيرساخت ابری که به ترتیب با نامهای مدل پلتفرم
بهعنوان خدمات؛ مدل نرمافزار بهعنوان خدمات و مدل تأسیسات زيرساختی بهعنوان خدمات
شناخته میشوند .همچنین رايانش ابری به  3شکل خصوصی ،گروهی ،عمومی و آمیخته
آماده میشود که به نوع نیاز کاربر بستگی دارد که در ادامه به معرفی هرکدام میپردازيم.
مدل نرمافزار بهعنوان خدمات :8در اين مدل ،کاربران اين امکان را میيابند تا از نرمافزارهای
موجود در ابر که توسط خود ابر راهاندازی میشوند استفاده کنند .بدين ترتیب حتی يک
سال پنجم ،شماره  ،81بهار 81

دستگاه مرورگر وب ساده نیز میتواند برای بهرهگیری از اين نرمافزارها کفايت کند و نیازی
به نصب برنامهها يا قابلیت پردازش باال در پايانه وجود نخواهد داشت .به تعريفی ساده اين
مدل بر سرويسهای نرمافزاری ابری اطالق میشود که از راه اينترنت در اختیار کاربران قرار

)1. Software as a Service (SAAS
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میگیرند و نیازی به خريد ،نصب يا اجرای آنها در کامپیوترهای شخصی نیست .در گذشته
از ارائهدهندگان اين خدمات با عنوان ای ،اس ،پی 8ياد میشده است (شیندر.)8380 ،
در اين حالت کاربر ،مديريتی بر امکانات سختافزاری و تأسیساتی ابر ندارد و بهطور
خاص از کاربردهای نرمافزارهای موجود در ابر بهره میبرد .ابر خود را به شکل يک محیط
کاربری به همراه میانجی و نرمافزارهای گوناگون نشان میدهد .پردازش واحدی از يک
نرمافزار در محیط ابر اجرا شده و به کاربران متعددی ارائه میشود .سرويسهای ايمیل و
واژهپردازهای آنالين نمونههايی از بهکارگیری اين مدل هستند.
مدل پلتفرم بهعنوان خدمات :0اين خدمات بستهای نرمافزاری را به کاربر ارائه میدهد که
میتوان از آن برای تولید خدمات در سطحی باالتر بهره برد .اين مدل خدمات شامل میان
نرمافزارها و امکانات تجمیع ،تبادل پیغام ،اطالعات و تنظیم اتصاالت میگردد .در اين مدل
کاربر اين امکان را میيابد که امکانات آن را در تأسیسات ابری بهمنظور ايجاد آنچه خود
میخواهد آرايش دهد و يا از امکاناتی که با زبان و ابزارهای پشتیبانی شده توسط ابر
برنامهنويسی شدهاند ،بهره گیرد (شیندر.)8380 ،
از سرويس های شناسايی ،پرداخت و جستجوی اينترنتی گرفته تا زبانهای برنامهنويسی
جاوا و پی ،اچ ،پی و روشهای ذخیرهسازی مثل بانکهای اطالعاتی ،در زمان استفاده از
رايانش ابری در اين مدل يا اليه قرار میگیرند (هزاوه.)8311 ،
مدل تأسیسات زيرساختی بهعنوان خدمات .3آن را مدل غالب پردازش ابری دانستهاند .به
معنی دريافت خدمات زيرساختی از طريق ابر است که دريافتکننده خدمات به محیطی
مجازی بهعنوان نوعی خدمات دسترسی دارد .اين مدل داللت بر تجهیزاتی دارد که توسط
هرگونه عملیات ،پشتیبانی میکنند .تأمین و به راهاندازی تجهیزات زيربنايی در اين مدل به
عهده اين شرکتهاست .بديهی است که در اين مدل افراد و شرکتهای کاربر ،در يک
)1. Application Service Providers (ASP
)2. Platform as a Service (PAAS
)3. Infrastructure as a Service (IAAS
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مدل قابلانعطاف بابت آنچه به هنگام نیاز مصرف کردهاند هزينه میپردازند و از تأسیس و
تأمین تجهیزات ساختاری معاف میگردند .با مثالی ساده میتوان استفاده از تأسیسات
زيربنايی را بهعنوان نوعی خدمات ابری روشن ساخت .زمانی که کاربران تصاويری را در
شبکههای اجتماعی قرار میدهند درواقع از ظرفیت ذخیرهسازی تأمینکنندگان اين شبکهها
برای حفاظت تصاوير خود بهره میبرند؛ اما در وبالگها غالباً اين امکان برای کاربران وجود
ندارد .در اين شرايط کاربران ناچار هستند نخست تصوير را در پايگاهی که اين خدمات را
ارائه میکنند ذخیرهسازی کنند و سپس پیوند آن را در وبالگ قرار دهند .از ديگر مثالهای
اين مدل يا اليه میتوان به ماشینهای فیزيکی و مجازی محاسباتی و مجازیسازی سطح
سیستمعاملها اشاره کرد که آمازون در پیشرفت اين اليه سهم بسزايی داشته است (هزاوه،
.)8311
مدلها و استانداردهای پیادهسازی رايانش ابری از قرار زير است:
 ابر خصوصی ( :)private cloudاينگونه ابر بهطور خاص برای يک سازمان در نظرگرفته شده است که متعلق به همان سازمان است و توسط خود آن مديريت و هدايت میشود
و به نیازهای خاص آن سازمان پاسخ میدهد .در اين شرايط اين ابر حاوی کلیه نرمافزارها،
برنامههای کاربردی سودمند و ساير امکاناتی است که از طريق شبکه در اختیار کارکنان آن
سازمان يا مشتريان احتمالی آن قرار میگیرد.
 ابر گروهی ( :)community cloudتأسیسات ابر اجتماعی برای پاسخگويی به نیازخاص اجتماعی از شرکتها و مصرفکنندگان که دارای اشتراکاتی هستند تدارک ديده
میشود .اين ابر متعلق به تعدادی از سازمانهاست که بنا به داليلی ازجمله مالحظات مشترک
سال پنجم ،شماره  ،81بهار 81

ترجیح می دهند از يک ابر استفاده کنند .در اين حالت مالکیت و مديريت ابر به عهده يکی
از آنها و يا همه آنهاست (يزدانی.)8380 ،
 ابر عمومی ( :)public cloudتجهیزات اين ابر برای استفاده عموم مردم و سازمانها اعماز خصوصی ،دولتی ،آموزشی و غیره بکار گرفته میشود .مالکیت و مديريت آن را هرکدام
از سازمانهای فوقالذکر میتوانند بر عهده داشته باشند که منوط به توافق میان آن سازمانها
و شرکت فراهمکننده تأسیسات است.
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 ابر آمیخته ( :)hybrid cloudنام ديگر اين ابر پیوندی است که حاصل ترکیب شدن دويا چند نوع ابر مشخصشده با يکديگر است که توسط فناوریهايی که استانداردسازیها و
سازگاریهای الزم را انجام میدهند در شرايطی قرار دارند که اطالعات را میان خود ردوبدل
میکنند .در بسیاری موارد سازمانها تمايل دارند در زمان اوج مصرف و يا برای کاربردهای
خاص با پیوند میان ابر متعلق به خود و ابر عمومی از مزايای اين نوع ابر بهرهبرداری کنند
(باات.)0080 ،8
برای رايانش ابری  0نوع استاندارد نیز وجود دارد که در ادامه به معرفی آنها میپردازيم:
 استاندارد  :ISO/IEC 17788اين استاندارد مجموعه اصطالحات پايهای و چارچوبساختاری را بیان مینمايد و البته در حال گسترش است .اين استاندارد به بررسی و تعاريف
اصطالحات رايج در رايانش ابری ،همچنین طبقهبندی خدمات ابر شامل :نرمافزار بهعنوان
خدمت ،بستر نرمافزاری بهعنوان خدمت و زيرساخت بهعنوان خدمت را ارائه مینمايند.
 استاندارد  :ISO/IEC 17789اين استاندارد به بررسی واژگان مدلهای گسترش ابرمانند ابر خصوصی و عمومی را مشخص مینمايد .در اين استاندارد چندين نمودار و تعاريف
جهت تشريع جنبههای ارتباطی رايانش ابری با يکديگر وجود دارد (حسنی.)8383 ،
با توجه به جستجوهای انجام شده توسط پژوهشگران ،مطالعهای شبیه اين در داخل کشور
انجام نشده است؛ اما پژوهشهايی در خارج از کشور با محور کتابخانههای ديجیتال و نقش
رايانش ابری در آنها انجام شده است که به تعدادی از آنها در ادامه اشاره میکنیم.
سوسا و هرنداندز )0080( 0پژوهشی با عنوان ذخیرهسازی يک فايل بر اساس رايانش
ابری در محیط کتابخانههای ديجیتال انجام دادند ،آنها در اين پژوهش به بررسی خدمات
باز پرداختند .نويسندگان به ارزيابی و پیادهسازی سطوح مختلف رايانش ابری پرداختند و
خدماتی برای راهنمايی کارمندان بخش فناوری اطالعات که به زيرساختهای ذخیرهسازی
فايلها توجه میکنند ،ارائه دادند.
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ذخیرهسازی و پیاده سازی فايل در محیط ابر خصوصی و ترکیب با استفاده از نرمافزار منبع

1. Bhatt
2. Sosa & Hernandez
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زانگ و وانگ )0083( 8در پژوهشی به بررسی معماری کتابخانههای ديجیتال با تأکید و
نقش رايانش ابری پرداختند .در اين پژوهش تلفیق بین تکنولوژی رايانش ابری و ساختارهای
کتابخانههای ديجیتال موردبررسی قرار گرفتند و در پايان بر اساس مدلهای سیستم کتابخانه
ديجیتال ،به بررسی اليههای دادهای رايانش ابری پرداختند و مدلی را بر آن اساس ارائه
نمودند.
چوکواهو و الوال )0083( 0در پژوهشی با عنوان رايانش ابری و ساختارهای آن در
خدمات کتابخانههای الکترونیکی (ديجیتالی) :بهطور خاص نیجريه به بررسی فوايد و
ساختارهای خدمات کتابخانه های الکترونیکی در نیجريه پرداختند و در پايان دياگرام
شماتیکی از کنترل دسترسی به رايانش ابری و اقتباس آن با کتابخانههای دانشگاهی نیجريه
ارائه نمودند.
يوواراج )0083( 3در پژوهشی میزان استفاده از رايانش ابری را در کتابخانههای مرکزی
دانشگاهی کشور هندوستان موردبررسی قرار داد .هدف از انجام اين تحقیق که از 38
کتابخانه مختلف دانشگاهی در کشور هند انتخاب شده بود و  309نفر در آن شرکت داشتند
میزان ديدگاه کتابداران به ذخیرهسازی ،اعتماد و امنیت رايانش ابری در محیط کتابخانه بود.
نتايج نشان داد که بیشتر کتابداران بهسختی به ابزارهای رايانش ابری اعتماد دارند و اکثريت
آنها ابزارهای ديگری همچون استفاده از مدلهای خدمات تحويل مدرک را بر اين امر
ترجیح میدادند و مهمترين دلیل عدم استفاده از رايانش ابری ،مسئله امنیت دادهها و منابع را
بیان کردند.
ماين )0083( 3در پژوهشی با عنوان مدلهای تحقیقاتی خدمات دانش کتابخانه ديجیتال
سال پنجم ،شماره  ،81بهار 81
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1. zhang, wang
2. Chukwhu & Lawal
3. Yuvaraj
4. Min
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فرصتها و چالشهای روبرو با خدمات ابری موبايل و استراتژیهای ممکن برای پیادهسازی
خدمات دانش ابری اشاره کردند.
وانگ ،بو و يو )0083( 8در پژوهشی با عنوان ايجاد پلتفورم (پايگاه) کتابخانه ديجیتال بر
اساس رايانش ابری پرداختند .هدف اصلی آنها از اين پژوهش معماری و پلتفورم کتابخانه
ديجیتال بر اساس ويژگیهای رايانش ابری بود و سپس چگونگی تخصیص منابع در
کتابخانههای ديجیتال بیان شده است .پس از بیان چارچوب و اليهها و زيرساختهای
معماری کتابخانه ديجیتال بر اساس رايانش ابری ،به توصیف تخصیص منابع بر اساس
الگوريتم کلود سیم 0پرداختند.
زاهو و کوآنگ )0083( 3در پژوهشی به بررسی تحقیقات معماری خدمات ابر در
کتابخانههای ديجیتال بر اساس تکنولوژی رايانش ابری پرداختند .آنها در اين پژوهش ابتدا
پلتفرومهای و ساختارهای خدمات بر اساس تکنولوژی رايانش ابری موردبررسی قرار دادند
و سپس به توصیف فرايندهای خدمات و مکانیسمهای عملکننده در کتابخانههای ديجیتال
بر اساس خدمات رايانش ابری پرداختهاند.
انتقال کتابخانه بهعنوان مرکز داده به سمت رايانش ابری .کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی
بهعنوان مرکز داده شناخته میشوند؛ و با رشد سريع فناوری مواجه هستند .روند نوسازی و
تجهیز کتابخانهها بهمنظور استفاده از عملکرد و بهرهوری در تجهیزات ،استفاده از قابلیتهای
فناوری جديد همانند رايانش ابری افزايش میدهد .اين فرايند را میتوان بهعنوان انتقال داده
میگويند .انتقال کتابخانه بهعنوان يک مرکز داده شامل استانداردهايی است که کمک
میکند تعداد سختافزار ،نرمافزار و فرايندهای درونی يک سازمان داده کاهش پیدا کند.
مجازیسازی جايگزين تجهیزاتی همانند سرويسدهندهها میباشند؛ و باعث کاهش
هزينههای عملیاتی میگردد .عملیات مجازیسازی ،نشاندهنده مجموعهای از منابع است که
1. Wang & Bo and Xu
2. CloudSim
3. Zhu & Kuang
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بدون در نظرگرفتن مکان جغرافیايی يا پیکربندی فیزيکی به اشتراک گذاشته شوند .با استفاده
از اين مجازیسازی ،سرويسدهندههای سازمان به سمت انتقال به ابر پیش میروند .اولین
قدم انتقال به سمت ابر ،استفاده از ابر خصوصی است؛ اما همچنان که ابر خصوصی گسترش
پیدا کرد و فناوری پیشرفت میکند ،میتوان از ويژگیهای ابر عمومی نیز بهره برد .يکی
ديگر از مزايای مجازیسازی و يکپارچهکردن سرويسدهندهها ،کاهش هزينهها و تجهیزات
شبکهای کمتر و فضای فیزيکی کمتری نیاز دارند.
در انواع مدلهای رايانش ابری که در باال به آن اشاره کرديم ،میتوان هرکدام از اين
مدلها را برای کتابخانههايی که به سمت رايانش ابری حرکت میکنند نیز بیان کرد به اين
صورت که کتابخانههايی که قرار است از مدل زيرساخت بهعنوان خدمت استفاده کنند،
اشاره به تجهیزات و ابزارهايی دارد که بايد توسط شرکت ارائهدهنده ابر مديريت شود .اگر
کتابخانه بهطور مستقل دارنده ابر باشد بايد خود اين ابزارها و تجهیزات زيرساختی را تهیه
نمايد ،در غیر اين صورت به سازمان ارائهدهنده که با آن قرارداد دارد واگذار خواهد شد.
در مدل بستر نرمافزاری بهعنوان خدمت ،کل بستر رايانشی که همان سیستمعامل و
سرويسهای مرتبط در قالب خدمتی واحد ارائه میشود؛ و در مدل سوم هرگاه نرمافزارها
بهعنوان خدمت باشند ،کاربران اين امکان را به دست خواهند آورد تا از نرمافزارهايی که
کتابخانه در ابر خود راهاندازی کرده است ،استفاده نمايند و نیازی به خريد يا نصب و اجرای
آنها در کامپیوترهای شخصی نیست.
موتای و شیکار )0083( 8در پژوهشی با عنوان بررسی اجمالی خدمات رايانش ابری در
کتابخانهها به بررسی چگونگی سیستمهای اطالعاتی و خدمات فعلی کتابخانهها بر پايهی ابر
سال پنجم ،شماره  ،81بهار 81

پرداختند و به پشتیبانی خدمات حال و آينده کاربران کتابخانهها و مديريت رويکردها در
محیط ابری اشاره کردند .تأکید نويسندگان کردند که پژوهشگران بايد سعی کنند فواصل،
مزايا و فرصتها را در ذخیرهسازی ابری در خدمت زيرساخت بهعنوان خدمت ،بستر بهعنوان
خدمت و نرمافزار بهعنوان خدمت شناسايی کنند.
1. Shekar & Mutayya
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نوشینفرد و قربانی )0083( 8در پژوهشی به موضوع کاربرد و انتقال رايانش ابری در
تأمین خدمات کتابخانه ملی پرداختند .بررسیها نشان داد که امکانات محاسبات ابری در
کاهش هزينه ،افزايش بهرهوری و ارتباطات اتربخش و مقولههای تهديد و امنیت اطالعات
از نگرانیهای مرتبط با استفاده از رايانش ابری در کتابخانهها را بیان کردند.
از مهمترين داليل ايجاد و شکلگیری کتابخانه ابری ،همافزايی ناشی از اشتراک منابع و
ساير اشکال همکاریهای بینکتابخانهای است .مرادی و حسینزاد ( )8383بیان میکنند
مباحث و ارکان مطرح در کتابخانهای با رويکرد ابری ،مديريت ،مجموعهسازی ،حق مؤلف،
منابع انسانی و سازماندهی است .افزون بر اين ،ازجمله راهبردهای اصلی توسعه علمی هر
کشوری ،دستیابی به منابع اطالعاتی گسترده و نهادينه کردن فرهنگ دسترسپذيری به هنگام
و بیدرنگ برای کاربران و پژوهشگران است که اين امر بیارتباط با نقش کتابخانهها ازجمله
کتابخانه ديجیتال نیست .اگر مسئوالن کتابخانههای ديجیتالی و کتابداران که مسئولیت
پاسخگويی در قبال جامعه علمی و پژوهشی را بر عهده دارند برای افزايش بهرهوری و سرعت
دستیابی به اطالعات از رايانش ابری استفاده کنند و به کاهش هزينههای کتابخانههای
ديجیتال و تأمین بهینه منابع علمی منجر میشود.
مزايای حاصل از استقرار ابر در محیط کتابخانه و مراکز اطالعرسانی .استفاده و استقرار ابر
در محیط کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی دارای مزايای است که به دو دسته آشکار و پنهان
تقسیم میشود که در ادامه به بیان هرکدام میپردازيم .مزايای آشکار حاصل از استقرار ابر
عبارتاند از:
 تأمین زيرساخت تمرکز بر استفاده از داده بهجای مديريت داده استانداردسازی ،تسهیل و بهبود به اشتراکگذاری اطالعات بین ذينفعان مختلف -و يکپارچگی سیستمهای اطالعاتی.
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و از مزايای پنهان استقرار ابر در اين نوع محیطها میتوان به استفاده راهبردی از اطالعات
تجمیع شده ،تسهیل استفاده از فرصتها و زمان برای انجام فعالیتها و استفاده از متخصصین
در ديگر امور کتابخانه را میتوان نام برد (مرادی ،حسینزاده.)83 ،
طراحی اين چارچوب بر اساس تعدادی از اليهها و مدلهای رايانش ابری است .هر اليه
خدماتی مشخص برای اليه باالتر از خود فراهم میکند؛ و دادههای هر مدل از اليهها رابطه
متناظری با واسط کاربر و پايگاه رايانش ابری دارند؛ که اين پايگاه به ارائه اليههای متناظر با
واسط برقرار میسازد .کاربران نیز میتوانند به همه درخواستها و پلتفرومهای
اشتراکگذاری شده و منابع موجود در پايگاه دسترسی داشته باشند؛ و بهراحتی آنها را در
هر زمان که خواسته باشند ،فراخوانی نمايند .بر اساس پايگاه کتابخانه ديجیتال که بهوسیله
رايانش ابری ساخته شده است ،هفت نوع خدمات استاندارد شامل خدمات منابع ،خدمات
فهرستنويسی ،ايجاد خدمات نمايهسازی ،خدمات جستجوی منابع ،خدمات گشتوگذار
(بروسینگ) منابع ،خدمات مديريت اطالعات دادهها و خدمات مديريت کتابخانه را
میتوانند ارائه دهند.
در شکل شماره  8چارچوب پلتفورم کتابخانه ديجیتال بر اساس محیط رايانش ابری
نمايش داده شده است .فلشهای مشخصشده در اين چارچوب رابطه و تعامل هرکدام از
عوامل و الگوريتمها را نشان میدهد .زمانی که کاربر توسط رابط منبعی را جستجو مینمايد،
درخواست او توسط الگوريتمهای مديريت کتابخانه کنترل و در منابع موجود در کتابخانه
جستجو شده و از طريق روشهای نمايهسازی و کلیدواژههايی که منبع فهرست شده است،
پس از کنترل دقیق آن به مراجعهکننده ارسال میگردد.
سال پنجم ،شماره  ،81بهار 81
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شکل  .1طراحی چارچوب پلتفورم کتابخانه دیجیتال بر اساس محیﻂ رایانش ابری

با استفاده از رايانش ابری میتوان سرور را برای برنامههای کاربردی مختلف به اشتراک
گذاشت و مکان دسترسی به منابع مشترک را فراهم کرد ،بنابراين تعداد سرورها کاهش پیدا
میکند و منجر به کاهش هزينهها خواهد شد ،به همین دلیل از رايانش ابری در کتابخانه
ديجیتال استفاده میکنیم .در اين مدل ،سیستم کتابخانه ديجیتال از  3اليه تشکیل شده است
که هرکدام بدون واسطه و مستقیم با کاربر در ارتباط میباشند .در کنار اين رابطه ،رابطهای
وجود دارد که هر  3اليه درخواست کاربر را از طريق واسط درخواست و برنامههای
درخواست به کاربر ارسالشده و کاربر پسازاينکه درخواست خود را اعالم نمايد ،به منبع
وجود نداشته باشد ،سیستم لیست تمام کتابخانههايی که منبع درخواستی موجود را ارائه کرده
و پس از انتخاب کتابخانه توسط کاربر (با توجه به نوع ابری که در کتابخانه موجود است و
از آن استفاده میکند) ،کاربر میتواند از منبع درخواستی استفاده نمايد (زانگ و وانگ،8
 .)0083هر ابری که در اين محیط تشکیل میشود ،نشاندهنده پايگاه داده کتابخانه ديجیتالی
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در يک دانشگاه است؛ و هر دو يا چند ابر در يک ابر بزرگتر میتواند ترکیب شود که اين
امر نیز بسته به نوع درخواست کارشناسان کتابخانه دارد که از کدام نوع سیستم ابری در
محیط کتابخانه ديجیتال میخواهند استفاده نمايند.
چگونگی استفاده از رايانش ابری در کتابخانههای ديجیتال .مهمترين مکان استفاده از رايانش
ابری در کتابخانههای دانشگاهی و ديجیتال است .آنجا که منابع بسیار زيادی برای اشتراک
وجود دارد و همچنین دانشگاههای زيادی میتوانند از يک کتابخانه که از رايانش ابری
استفاده میکند در اشتراک منابع آن سهیم شوند .هنگامیکه يک کتابخانههای ديجیتال با
رايانش ابری ارتباط برقرار کند ،میتواند با انبوهی از دادههای مشترکی که ساير کتابخانهها
نیز با آن همسو شدهاند ،استفاده نمايد؛ و کمک بسیار زيادی به ديگر کتابخانههای دانشگاهی
و دانشکدهای ديجیتال در سراسر دنیا مینمايد .کتابخانه میتواند از اين تکنولوژی با استفاده
از خدماتی مانند گوگل داک ،فیسبوک ،آمازون استفاده نمايد .با پرداخت حداقل میزان
قیمت .با استفاده از ابر ،کتابخانههای ديجیتال میتوانند مقدار بسیار کمی را صرف خريد و
نگهداری منابع و ديگر منابع مانند سختافزار و زيرساختهای شبکهای نمايند (آرورا و
همکارانش.)0088 ،8
طراحی نقشه راه کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی .در مرحله طراحی ،نقشهی راهی که چگونه
مرکز اطالع رسانی از حالت کنونی به حالت نهايی که همان استفاده از رايانش ابری است،
بايد نشان داده شود .اولین مرحله ،تکامل و يکپارچهسازی امکانات موجود در کتابخانه است.
در اين مرحله که بهعنوان اولین مرحله و پايهای برای مهار هزينههای مرکز و افزايش
بهرهوری از طريق استانداردسازی است .در دومین مرحله ،مرحله جداسازی است .کتابخانه
سال پنجم ،شماره  ،81بهار 81

تجهیزات خود را از سرويسهای ديگر جدا میکند که بهاصطالح به اين امر مرحله انتزاع
میگويند و باعث اشتراک منابع در سازمان میشود .مرحله سوم در نقشه راه در يک مرکز
اطالعرسانی ،استفاده از سرويسهايی که سريع و خودکار اجرا شوند .در اين مرحله تمام
اطالعات و دادههای مرکز از طريق معماری از پیش يکپارچهشده ،مجازی کرده و شبکههای
1. Arora et all
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موجود ،سرويسدهنده و محاسبات مجازی را با يکديگر بهاصطالح درهمکرد میکنند.
چهارمین مرحله ،ابر سازمان کتابخانه است .اين مرحله عملی کردن مفاهیم رايانش ابری
است .بر اساس مراحل قبلی ،منابع فناوری اطالعات بهصورت خدمات سودمند در نظر گرفته
میشوند .زمانی که مفاهیم رايانش ابری در سازمان عملی شد ،سرويس ابری در همهجا
حاضر بوده و جابجايی ماشینهای مجازی بین ابرها امکانپذير خواهد بود .در اين محیط
انواع ابرها وجود دارند و منابع بهصورت پويا به اشتراک گذاشته میشوند .بر اساس طراحی
و استفاده از اين نقشه راه ،کتابخانهها میتوانند به نیازهای مراجعهکنندگان پاسخ داده و
همچنین بر اساس نیاز آنها برنامهريزی داشته باشند .همچنین با ارائه اين نقشه کارمندان و
مديران کتابخانهها میتوانند تشويق به فکر کردن برای آينده بهصورت نظاممند شوند .در
جدول شماره يک شمايی از نقشه راه طراحی شده بهوسیله رايانش ابری در کتابخانهها ارائه
شده است.
در فرايند تدوين نقشه راه نیز فازهايی وجود دارد که در فاز اول که همان شروع
فعالیتهای تدوين نقشه راه است تشکیل گروه تدوينگر و تکمیل جدول برنامهريزی تدوين
بايد در نظر گرفته شوند .فاز دوم در مرحله تدوين ،انتخاب موضوعات و دستهبندی منابعی
که دارای اولويت برای اينکه در محیط ابر قرار بگیرند ،مهم است .در مرحله بعدی نیازمند
توسعه فناوری و بررسی و شناسايی وضعیت فنی فعلی مجموعه و سازمان است ،در فاز بعدی
میتوانیم به عملیاتی سازی نقشه راه تهیه شده و انجام فعالیتهای پشتیبانی و پیگیری تمرکز
نمايیم .همانطور که در جدول شماره يک مشاهده میشود ،کتابخانههايی که در مرحله
ابتدايی اين نقشه راه به سر میبرند ،میتوانند از ابر همگانی برای مجموعه خود استفاده
شوند ،وجود ندارد و با سازمانهای ديگری که دارای ابر میباشند ،میتوانند همکاری کرده
و منابع خود را به اشتراک بگذارند .زمانی که منابع آماده و درهمکرد شد ،کتابخانه میتواند
از ابر خصوصی استفاده نمايد ،در اين حالت دو نوع ابر خصوصی وجود خواهد داشت،
کتابخانه ابر خصوصی که تنها خود کتابخانه مالک آن است و يا با اشتراک با ابر خصوصی
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بنامیم؛ و زمانی که کتابخانه ،منابعی را که درهمکرد و جداسازی کرده و آماده ارائه خدمات
به مراجعهکنندگان است ،می تواند از ابر درونی يا همان ابری که خود کتابخانه ساخته است
بهصورت مستقل استفاده نمايد (زو و کوانگ.)0083 ،8

شکل  .0نقشه راه استقرار رایانش ابری( ،زو و کوانگ.)0214 ،

نیمنگاهی به آينده رايانش ابری در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی .رايانش ابری موجب
شکوفايی بیشتر تجارت الکترونیکی شده و برای شرکتها روشهای جديد کسب سود را
به همراه خواهد داشت .ارائهدهندگان خدمات ابر از طريق اشتراکگذاری ،بهبود بخشی و
سرمايهگذاری بیشتر در نرمافزار و سختافزار میتوانند به سود دست يابند و با يک بار نصب
نرمافزار میتوانند نیازهای کاربران متعددی را برطرف سازند .کتابخانهها و مراکز
اطالعرسانی نیز با توجه به گسترش يافتن اين پديده میتوانند منابع و دادههای زيادی را برای
مراجعه کنندگان خود در تمام دنیا ارسال نمايند .البته اين گستردگی نیازمند گستردهترشدن
شبکههای بیسیم و پهنای باند و گستردگی نرمافزارهای ذخیره و بازيابی را طلب مینمايد.
يکی از مزايای مهم رايانش ابری ،صرفهجويی در هزينههاست؛ اما با توجه به وضعیت بودجه
در کتابخانهها مطلوب نیست برای اجرای رايانش ابری در کتابخانهها ،مديران نیاز به کاهش
سال پنجم ،شماره  ،81بهار 81

هزينهها هستند .البته با توجه به اينکه رايگان بودن اين خدمات ،تعدادی از کتابداران و مديران
کتابخانهها به استفاده از اين فناوریها گرايش دارند.
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نتیجهگیری
رايانش ابری باعث میشود سازمانها امکانات خود را گسترش دهند و در هزينهها
صرفهجويی نمايند .برای رسیدن به رايانش ابری برای مراکز اطالعرسانی چالشهايی نیز
وجود دارد .البته استفاده از استانداردهای موجود اين چالشها را برطرف میسازد .البته برای
استفاده بهتر از استانداردهای رايانش ابری و استفاده از اين توانايی نیازمند زيرساخت مناسب
است که بايد بهدقت اجرا شود .اجرای رايانش ابری در کتابخانههايی قابلاجرا است که
امکانات نرمافزاری و سختافزاری و بودجه کمتری دارند و میتوانند از امکانات کتابخانهها
و ساير مراکز پژوهشی که روی ابر به اشتراک گذاشته شده است ،استفاده کنند و از طريق
اشتراک منابع و دسترسیهای الکترونیکی از مراکز قویتر نیاز مراجعان خود را برطرف
نمايند .در دنیای الکترونیک امروز ،کتابداران بايد در سريعترين زمان ممکن ،پاسخگوی
کاربران اينترنتی خارج از کتابخانه و غیرحضوری باشند .لذا با استفاده از رايانش ابری بسیاری
از خدمات کتابخانهای را بدون مراجعه حضوری کاربران به کتابخانهها میتوان انجام داد.
ازاينرو از اين فناوری ،فناوری سبز و دوستدار محیطزيست نیز نامیده میشود .با بهکارگیری
رايانش ابری ،انجام بسیاری از امور میتواند به میزان قابلتوجهی سهولت و ارتقا يابد.
با استفاده از امکانات رايانش ابری که قبالً گفته شد ،میتوانند به ارتقای علمی ،خالقیت
و نوآوری کاربران نیز کمک میکند .رايانش ابری در داخل کشور نیز با تهديداتی نظیر
زيرساختهای آمادهبهکار در ديگر کشورها ،نیاز به سرمايهگذاری و تأمین منابع مالی برای
ايجاد زيرساختها ،نامتقارن بودن مزايای اقتصادی و سرمايهگذاری ،کمبود ارائهدهندگان
زيرساخت خدمات و محدوديتهای بخش دولتی نسبت به خصوصی روبهروست .در سطح
اطالعات در کشور درباره رايانش ابری نیز نمیتوان وضعیت متفاوتی را انتظار داشت؛ اما در
انتها ،در کتابخانهها ،کتابداران و اطالعرسانان از مزايای رايانش ابری و فرصتهايی که اين
فناوری میتوان برای کتابخانهها و کتابداران برای بهبود وضعیت ،در راستای رسالتشان داشته
باشد را آگاه کنیم؛ تأکید و اهمیت دادن ،ايجاد حس رقابت و تشويق کتابخانهها و کتابداران
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در بهکارگیری رايانش ابری در راستای خدماترسانی به کاربران بهويژه کتابداران
دانشگاهی که درواقع مسئولیت ارائه خدمات به اعضای علمی جامعه را بر عهده دارند و
درنهايت توجه به نقش دولتها يا سازمانهای مادر در تعريف برنامههای کالن رايانش ابری
و پیادهسازی آن برای بهرهگیری در بستر کتابخانهای ،بهويژه در کتابخانههای ديجیتالی را
بايد مدنظر قرار داد.
کاربر در يک کتابخانه ديجیتال که بر اساس مدل ابری تهیه شده باشد ،میتواند به سیستم
کامپیوتری و منابع ذخیرهشده مطابق با نیازش دسترسی داشته باشد ،بخواند و ويرايش کند و
 . ...سپس میتواند آنها را بهعنوان افزايش و بهره دانش در کتابخانه ذخیره کند .گستره اين
نوع کتابخانه میتواند چند کتابخانه محلی ،منطقهای يا کشوری باشد .قالبهای مبتنی بر
رايانش ابری بنیادهای فناورانهای هستند که میتوانند عصر بزرگ و جديدی را در کتابخانهها
و مراکز اطالعرسانی خلق کنند.
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