
 

 

ا و مراکز هخدمات استفاده از تکنولوژی رایانش ابری در کتابخانه

 رسانی: ارائه نقشه راهاطالع

 2نصرت ریاحی نیا، 1محمود سنگری

 شناسیمطالعات دانش

 833تا  801ص ، 81بهار ، 81شماره ، پنجمسال 

 85/81/89تاريخ دريافت: 

 18/88/81تاريخ پذيرش: 

 چکیده
رايانش ابری مدل آينده فناوری اطالعات و ارتباطات است. اين فناوری حرکت کتابداران و کاربران 

نجام اين هدف از ا کند.سهیل میهای مشارکتی و تعاونی تولید دانش تايجاد شبکه یسوبهها را کتابخانه

ه نقشه رسانی و ارائها و مراکز اطالعپژوهش بررسی خدمات استفاده از تکنولوژی رايانش ابری در کتابخانه

پژوهش حاضر با روش بررسی متون به ارائه خدمات استفاده از تکنولوژی رايانش ابری در  است. بوده راه

ها يی در هزينهجورايانش ابری عالوه بر اينکه باعث صرفه شده است.رسانی پرداخته ها و مراکز اطالعکتابخانه

برداری مديريت و بهره، پذيریدهد. دسترسافزارهای مختلف را میشود به کاربران اجازه دسترسی به نرممی

رسانی العز اطها و مراکتر از منابع از مزايای ديگر استفاده از تکنولوژی رايانش ابری در محیط کتابخانهبهینه

بزرگ و  توانند عصرای هستند که میبنیادهای فناورانه، های مبتنی بر رايانش ابریقالب آيد.می حساببه

 رسانی خلق کنند.ها و مراکز اطالعجديدی را در کتابخانه

 نقشه راه، رسانیها و مراکز اطالعکتابخانه، رایانش ابری: کلیدی هایواژه
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 مقدمه

ر نويدبخش انتظار استفاده از آن د، ای جديد همگام با فوايد رايانش ابریهظهور تکنولوژی

 شناخت ناکافی و مقاومت، عدم آگاهی، وجودنيباارسانی است. ها و مراکز اطالعکتابخانه

 مشاهدهقابل ظاهربههای مبتنی بر فناوری ابر امری است که ها در استفاده از سرويسکتابخانه

با وجود روند رو به رشد پذيرش نقش و اهمیت تکنولوژی رايانش ، یرهای اخاست. در سال

شاهد رشد کم موضوعات و مباحث اصلی مرتبط با اين ، و مراکز علمی هاسازمانابری در 

 -فناوری در متون و منابع هستیم. مقاالتی که با موضوعیت رايانش ابری در مجالت علمی

ای انههای کتابخحث رايانش ابری و سیستمبه مب ندرتبه، پژوهشی به چاپ رسیده است

 اند.پرداخته

ع و فراگیر به مناب شدهعيتوز، مدلی است که به ارائه دسترسی آسان، رايانش ابری

های مبتنی لیتقاب، پردازد. در رايانش ابریمی، محاسباتی تجمیعی و مشترک قابل پیکربندی

اختی های زيرسبه دانش دقیق از فناوری خدماتی که بدون نیاز عنوانبهبر فناوری اطالعات 

مبتنی  شود. يک سامانه رايانشیارائه می، گیردو کمترين تالش مديريتی در دسترس قرار می

بردی را افزارهای کارنوع تولیدات آن و نیاز مشتری به نصب و مديريت نرم بر اساس، بر ابر

ود را های خکنند تا هزينهمیها کمک سرويس ابری به شرکت دهندگانارائهکند. رفع می

. با توجه کاهش دهند هاآننسبت به هزينه باالی نصب تجهیزات زيرساختی و نیز محافظت از 

های عمومی و خصوصی مبتنی بر ابر در در کشور ما سرويس، های بیان شدهبه قابلیت

و  یسازادهیپبرای  فقدان نقشه راه، ترين داليل اين امرها متداول نبوده است. از مهمکتابخانه

از به نی، . برای تحقق اين مهم در کشوراستراهبردی اين سامانه طبق استانداردهای جهانی 

. در اين تحقیق يک نقشه راه استتدوين نقشه راه با رويکرد جامع در اين عرصه ضروری 

ها نهاهای پیشین و بسترهای تجاری برای کتابخسازی رايانش ابری با بررسی مدلبرای پیاده

 شود.رسانی ارائه میو مراکز اطالع

 يیبنا ريزدهد که تأسیسات کنندگان آن اين فرصت را میعرضه خدمات ابری به تأمین»

 دارای شرايط، هزينۀ مکان و منابعی چون انرژی ازنظرخود را در نقاطی مستقر کنند که 
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 رسد و شبکه محملاست. در اين مدل نقش عنصر مکان به حداقل می یترصرفهبهمقرون 

اين نکته است ، ها در مدل ابریهای پیش روی سازمانارائه خدمات خواهد بود. از فرصت

برای  يیبناريزخدمات ابر ديگر مسئول ريسک ايجاد تأسیسات  کنندهمصرفهای که سازمان

 هندکنند نخواهای نوآورانه به مشتريان خود عرضه میارائه خدمات نوينی که در قالب طرح

ند و در کننده افزايش دهتوانند مصرف خود را از تأمینمی، بنابراين در صورت موفقیت؛ بود

 پرداخت يیربنايزای برای تأسیسات های نوآورانه هزينهصورت عدم موفقیت در طرح

 «توانند با دلگرمی و اطمینان بیشتری دست به نوآوری بزنندمی هاآناند. بدين ترتیب نکرده

 (.8180، همکاران و )قبادپور

، ردیافزارهای کاربنرم، هايی شامل سرورهارايانش ابری تجمیع و ترکیبی از زيرساخت

 هاآنافزاری متنوع و ناهمگن است که در افزاری و نرمها و سکوهای سختداده

 اندشدهواقعتوانند بدون آگاهی دقیق از مکانی که در آن می ذکرشدههای زيرساخت

 (.0888، 8ار گیرند )کلیوویقر مورداستفاده

است که توسعه اينترنت و افزايش ضريب نفوذ آن و مخصوصاً شبکه اينترنت  ذکرانيشا

ی تواند در محورهای ديگری نیز طراحو اينترانت ملی در ارتقای سطح دولت الکترونیک می

قیق تح در اين، سعی بر آن شده جهتنيازامحور رايانش ابری است.  هاآنيکی از  ؛ کهشود

ه هايی بزرگ کهمچنین شرکت ؛ وبه معرفی اين فناوری نوين و معماری آن پرداخته شود

 اهآنهای کوچک و متوسط داخلی از خدمات اندازی اين سامانه را دارند تا شرکتتوان راه

 مند شوند.بهره

سازی و موانع موجود در جهت پیشبرد فرهنگ اهم مشکالت پیاده، نتايج اين تحقیق

، هاشنهادیپ، ربرد و استفاده از رايانش ابری را بیان خواهد کرد. با استفاده از اين نتايجکا

ا ارائه ههای رايانش ابری در کتابخانهراهکارها و نقشه راهی با توجه به استفاده از شاخص

ها اين پژوهش حاضر در راستای بررسی رايانش ابری و کتابخانه، اين اساس خواهد شد. بر

ای سازی سامانه رايانش ابری سازمانی برکند که به ارائه نقشه راه برای پیادها دنبال میهدف ر

                                                           

1. Klyuev 
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ر موارد زي ازجمله، رسانی بپردازد. همچنین اهداف فرعی ديگرها و مراکز اطالعکتابخانه

 :استمدنظر 

 ابری شبرای ايجاد نقشه راه در جهت توسعه رايان موردنیاز. شناسايی پارامترها و متغیرهای 8

 شناخت و رعايت استانداردهای رايانش ابری، . بررسی0

رسانی ها و مراکز اطالعکلیه کتابخانه مورداستفادهروش پژوهش فوق از نوع کاربردی و 

 باشند.است که تمايل به استفاده از خدمات رايانش ابری می

ان بع مختلف را نشيک تعاريف متفاوت رايانش ابری از منا جدول .تعريف رايانش ابری

ست. های مختلف بررسی شده ادهد. در اين تعاريف بررسی رايانش ابری از ابعاد و پلتفرممی

م که توانیم مشاهده کنیبا بررسی دقیق اين تعاريف سه ويژگی اصلی رايانش ابری را می

 از: اندعبارت

است نابع الزم را درخوتوانند سفارش دهند و مکاربران می توانايی ارتقاء منابع درخواستی:

زايش و ها از منابع کامپیوتر افکنندهها از استفادهباشند. درخواستکنند. اين منابع پويا می

 طوربهی تواند با زيربنای اصلسازی میحداکثر ظرفیت شبکه و ذخیره، کنندکاهش پیدا می

 مکرر سازگاری ايجاد نمايد.

ره های اينترنت ذخیهای مجازی از طريق پلتفرممنابع رايانش ابری در ماشین سازی:مجازی

انجام  موقعهبهای کاربران از منابع پذيری و پذيرفتن درخواستشود. اين افزايش دسترسمی

 گیرد.می

 صورتبهمديريت و حفاظت از منابع مجازی ابری در ابر  نگهداری و مديريت رايگان:

ری کنند که تعاريفی برای رايانش ابمی ها به ما کمکشوند. اين تحلیلرايگان حفاظت می

ها داده و پلتفرم مديريت یخود نگهدار، است یمجازمطرح شوند: رايانش ابری  بیترتنيابه

 (.0888، 8ترانگ) استبرای کاربران 

  

                                                           

1. Truong 
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 منبع هاويژگی تعاريف

 0881، 8ارتینگه نگهداری و مديريت رايگان، سازیمجازی هاآنسازی منابع و نگهداری و مديريت مجازی

 اشتراک و استفاده از منابع در محیط شبکه
، درخواست بر اساس یسازفراهم

 نگهداری و مديريت رايگان
 0888، 0اسکايل

شبکه  جایبهو داده در اينترنت  افزارنرمتوانايی ارتباط 

 محلی يا هارد
 0881، 1هاموند سازیمجازی

با واسطه  ایيک سبکی از کامپیوتر که توانايی گسترده

های تکنولوژی اطالعات دارد و اين خدمات را از ويژگی

 دهندطريق اينترنت و خدمات چندگانه به مشتريان ارائه می

 ،درخواست مشتريان بر اساستهیه منابع 

 سازیمجازی
 3گارتنر

 ای از منابعدسترسی همگانی راحت و آسان به مجموعه
، انعطاف سريع خدمات، ادغام منابع

 نیاز بر اساس یدهسيسرو

موسسه ملی فناوری و 

 5های آمريکااستاندارد

ت پويا خدمات تحت ابر با کیفی طوربه، رايانش ابری. سازی ابریرايانش ابری و ذخیره

 هانآتوان که می ابری یسازرهیذخآورد. خدمات باال و کاربری روی اينترنت را فراهم می

سازی شامل انتقال ذخیره، ری در نظر گرفتخدماتی عادی در رايانش اب صورتبهرا 

 يک سرويس است. صورتبهاطالعات 

 یازسرهیذخداده است. خدمات  یسازرهیذخ، های اصلی محاسبات ابریيکی از استفاده

فاده با است، يیهرجاها در ابر در هر زمان و دهند تا از راه دور به دادهابری به کاربران امکان می

ه ابر ها بمصرف دسترسی پیدا کنند. انتقال داده یدرازاپرداخت  ورتصبهاز هر دستگاه 

ديگر نیازی نیست که نگران  چراکهآسايش زيادی برای کاربران به همراه دارد 

خود  یافزارسختو مديريت زيرساخت  یسازادهیپهای کالن و زياد در گذاریسرمايه

 باشند.

، بودن نهيهزکميلی همچون: در محاسبات ابری به دال یسازرهیذخمکانیزم »

مشتريان خود را در رابطه با نگهداری و  یهاینگرانو بستر مستقل از مکان  یريپذاسیمق
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5. National Institute of Standards and Technology(NIST) 
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اين واقعیت که مشتريان  اگرچهتا حد زيادی کاهش داده است.  هادادهی مديريت ذخیره

ت دادن ا از دسی نوعی ريسک در رابطه بدهندهها را ندارند نشانديگر مالکیت فیزيکی داده

 های حسابرسی بههای امنیتی سرويس. برای اجتناب از ريسکهاستدادهو يا خراب شدن 

ین کنند شده را تضم یسپاربرونهای داده یريپذیدسترسرسند تا جامعیت و نظر بحرانی می

ه يک ک اتباتقابلهای و به میزانی از اعتبار در محاسبات ابری دست يابند. مالکیت داده

 ستابرای تأيید جامعیت داده بدون بازيابی بر روی سرويس شناخته شده  یرمزگذارکنیک ت

فهم سرويس حسابرسی استفاده شود. از طرفی امروزه محاسبات ابری  منظوربهتواند می

ای خیلی بزرگ برده که در های کاربردی را به يک مرکز دادهافزارها و برنامهنرم درواقع

ی از در ابر يک یسازرهیذخباشند. نمی نانیاطمقابلکامل و  صورتبهآنجا سرويس و داده 

د اين است دهکاری که يک کامپیوتر انجام می نيترساده. استکیفیت سرويس  یهاجنبه

 ینهرزماانجام دهد و عمل بازيابی را  ريپذیدسترسرا در يک فضای  یسازرهیذخکه عمل 

 (.8188، )يزدانی« نجام دهدنیاز بود ا شدهيیشناساکه توسط کاربر 

 افزارنرمشود: سرويس شکل ارائه می 1رايانش ابری در . های ارائه خدمات در محیط ابرمدل

پلتفرم  های مدلسرويس بستر ابری و سرويس زيرساخت ابری که به ترتیب با نام، ابری

خدمات  عنوانهبو مدل تأسیسات زيرساختی  خدمات عنوانبهافزار خدمات؛ مدل نرم عنوانبه

عمومی و آمیخته ، گروهی، شکل خصوصی 3شوند. همچنین رايانش ابری به شناخته می

 پردازيم.می هرکدامشود که به نوع نیاز کاربر بستگی دارد که در ادامه به معرفی آماده می

 هایفزارانرميابند تا از کاربران اين امکان را می، در اين مدل :8خدمات عنوانبهافزار مدل نرم

شوند استفاده کنند. بدين ترتیب حتی يک اندازی میموجود در ابر که توسط خود ابر راه

ند و نیازی ها کفايت کافزارنرمگیری از اين تواند برای بهرهدستگاه مرورگر وب ساده نیز می

ين ا ها يا قابلیت پردازش باال در پايانه وجود نخواهد داشت. به تعريفی سادهبه نصب برنامه

شود که از راه اينترنت در اختیار کاربران قرار ی ابری اطالق میافزارنرمهای مدل بر سرويس

                                                           

1. Software as a Service (SAAS) 
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 در کامپیوترهای شخصی نیست. در گذشته هاآننصب يا اجرای ، گیرند و نیازی به خريدمی

 (.8188، شده است )شیندرمی ادي 8پی، اس، دهندگان اين خدمات با عنوان ایاز ارائه

 طورهبو تأسیساتی ابر ندارد و  یافزارسختمديريتی بر امکانات ، حالت کاربر در اين

برد. ابر خود را به شکل يک محیط افزارهای موجود در ابر بهره میخاص از کاربردهای نرم

دهد. پردازش واحدی از يک های گوناگون نشان میافزارنرمکاربری به همراه میانجی و 

 های ايمیل وشود. سرويسجرا شده و به کاربران متعددی ارائه میافزار در محیط ابر انرم

 اين مدل هستند. کارگیریبههايی از پردازهای آنالين نمونهواژه

دهد که افزاری را به کاربر ارائه میای نرماين خدمات بسته :0خدمات عنوانبهمدل پلتفرم 

برد. اين مدل خدمات شامل میان  توان از آن برای تولید خدمات در سطحی باالتر بهرهمی

ن مدل گردد. در اياطالعات و تنظیم اتصاالت می، تبادل پیغام، ها و امکانات تجمیعافزارنرم

ه خود ايجاد آنچ منظوربهيابد که امکانات آن را در تأسیسات ابری کاربر اين امکان را می

ی پشتیبانی شده توسط ابر خواهد آرايش دهد و يا از امکاناتی که با زبان و ابزارهامی

 (.8188، شیندر) ردیگبهره ، اندنويسی شدهبرنامه

نويسی نامههای برپرداخت و جستجوی اينترنتی گرفته تا زبان، های شناسايیاز سرويس

در زمان استفاده از ، های اطالعاتیسازی مثل بانکهای ذخیرهپی و روش، اچ، جاوا و پی

 (.8111، گیرند )هزاوهاليه قرار میرايانش ابری در اين مدل يا 

اند. به آن را مدل غالب پردازش ابری دانسته. 1خدمات عنوانبهمدل تأسیسات زيرساختی 

 کننده خدمات به محیطیمعنی دريافت خدمات زيرساختی از طريق ابر است که دريافت

ط د که توسنوعی خدمات دسترسی دارد. اين مدل داللت بر تجهیزاتی دار عنوانبهمجازی 

ی را ط یافزارسختو نیازهای  یسازرهیذخ، شوند و پردازشمديريت می دهندهارائهشرکت 

ل به اندازی تجهیزات زيربنايی در اين مدکنند. تأمین و به راهپشتیبانی می، عملیات هرگونه

در يک ، های کاربرهاست. بديهی است که در اين مدل افراد و شرکتعهده اين شرکت

                                                           

1. Application Service Providers (ASP) 

2. Platform as a Service (PAAS) 

3. Infrastructure as a Service (IAAS) 
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س و پردازند و از تأسیاند هزينه میبابت آنچه به هنگام نیاز مصرف کرده انعطافبلقامدل 

 توان استفاده از تأسیساتگردند. با مثالی ساده میتأمین تجهیزات ساختاری معاف می

نوعی خدمات ابری روشن ساخت. زمانی که کاربران تصاويری را در  عنوانبهزيربنايی را 

ها کهکنندگان اين شبسازی تأمیناز ظرفیت ذخیره درواقعدهند می های اجتماعی قرارشبکه

د ها غالباً اين امکان برای کاربران وجواما در وبالگ؛ برندمی برای حفاظت تصاوير خود بهره

ندارد. در اين شرايط کاربران ناچار هستند نخست تصوير را در پايگاهی که اين خدمات را 

های کنند و سپس پیوند آن را در وبالگ قرار دهند. از ديگر مثالسازی کنند ذخیرهارائه می

طح س یسازیمجازهای فیزيکی و مجازی محاسباتی و توان به ماشیناين مدل يا اليه می

 ،اشاره کرد که آمازون در پیشرفت اين اليه سهم بسزايی داشته است )هزاوه هاعاملستمیس

8111.) 

 از قرار زير است: ازی رايانش ابریسو استانداردهای پیاده هامدل

خاص برای يک سازمان در نظر گرفته شده است که متعلق  طوربهابر  گونهاين: 8یخصوصابر 

شود و به نیازهای خاص آن به همان سازمان است و توسط خود آن مديريت و هدايت می

های کاربردی امهبرن، افزارهادهد. در اين شرايط اين ابر حاوی کلیه نرمسازمان پاسخ می

سودمند و ساير امکاناتی است که از طريق شبکه در اختیار کارکنان آن سازمان يا مشتريان 

 گیرد.احتمالی آن قرار می

ها و : تأسیسات ابر اجتماعی برای پاسخگويی به نیاز خاص اجتماعی از شرکت0یگروهابر 

تعدادی  د. اين ابر متعلق بهشوکنندگان که دارای اشتراکاتی هستند تدارک ديده میمصرف

دهند از يک ابر مالحظات مشترک ترجیح می ازجملههاست که بنا به داليلی از سازمان

هاست و يا همه آن هاآناستفاده کنند. در اين حالت مالکیت و مديريت ابر به عهده يکی از 

 (.8188، )يزدانی

                                                           

1. private cloud 

2. community cloud 
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، یدولت، اعم از خصوصی هاسازمان : تجهیزات اين ابر برای استفاده عموم مردم و8یعمومابر 

های از سازمان هرکدامشود. مالکیت و مديريت آن را آموزشی و غیره بکار گرفته می

رکت ها و شتوانند بر عهده داشته باشند که منوط به توافق میان آن سازمانمی الذکرفوق

 تأسیسات است. کنندهفراهم

که حاصل ترکیب شدن دو يا چند نوع ابر  است: نام ديگر اين ابر پیوندی 0ختهیآمابر 

های یو سازگار هایاستانداردسازهايی که که توسط فناوری استبا يکديگر  شدهمشخص

کنند. در می ردوبدلدهند در شرايطی قرار دارند که اطالعات را میان خود الزم را انجام می

برای کاربردهای خاص با پیوند ها تمايل دارند در زمان اوج مصرف و يا بسیاری موارد سازمان

 (.0880، 1بااتکنند )برداری میان ابر متعلق به خود و ابر عمومی از مزايای اين نوع ابر بهره

 :پردازيممی هاآننوع استاندارد نیز وجود دارد که در ادامه به معرفی  0برای رايانش ابری 

ای و چارچوب پايه : اين استاندارد مجموعه اصطالحاتISO/IEC 17788استاندارد  -

يف . اين استاندارد به بررسی و تعاراستنمايد و البته در حال گسترش ساختاری را بیان می

 نوانعبهافزار بندی خدمات ابر شامل: نرمهمچنین طبقه، اصطالحات رايج در رايانش ابری

 مايند.نخدمت را ارائه می عنوانبهخدمت و زيرساخت  عنوانبهافزاری بستر نرم، خدمت

 گسترش ابر یهامدل: اين استاندارد به بررسی واژگان ISO/IEC 17789استاندارد  -

نمايد. در اين استاندارد چندين نمودار و تعاريف مانند ابر خصوصی و عمومی را مشخص می

 (.8181، های ارتباطی رايانش ابری با يکديگر وجود دارد )حسنیجهت تشريع جنبه

شور ای شبیه اين در داخل کمطالعه، جام شده توسط پژوهشگرانبا توجه به جستجوهای ان

 های ديجیتال و نقشاز کشور با محور کتابخانه در خارجهايی اما پژوهش؛ انجام نشده است

 کنیم.در ادامه اشاره می هاآنانجام شده است که به تعدادی از  هاآنرايانش ابری در 

رايانش  بر اساسسازی يک فايل ان ذخیره( پژوهشی با عنو0880) 3سوسا و هرنداندز

در اين پژوهش به بررسی خدمات  هاآن، های ديجیتال انجام دادندابری در محیط کتابخانه

                                                           

1. public cloud 

2. hybrid cloud 

3. Bhatt 

4. Sosa & Hernandez 
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منبع  افزارمنرسازی فايل در محیط ابر خصوصی و ترکیب با استفاده از سازی و پیادهذخیره

تند و ختلف رايانش ابری پرداخسازی سطوح مباز پرداختند. نويسندگان به ارزيابی و پیاده

ازی سهای ذخیرهخدماتی برای راهنمايی کارمندان بخش فناوری اطالعات که به زيرساخت

 ارائه دادند.، کنندها توجه میفايل

و  أکیدتهای ديجیتال با ( در پژوهشی به بررسی معماری کتابخانه0881) 8زانگ و وانگ

ای ش تلفیق بین تکنولوژی رايانش ابری و ساختارهنقش رايانش ابری پرداختند. در اين پژوه

تم کتابخانه های سیسمدل بر اساسقرار گرفتند و در پايان  موردبررسیهای ديجیتال کتابخانه

ای رايانش ابری پرداختند و مدلی را بر آن اساس ارائه های دادهبه بررسی اليه، ديجیتال

 .کردند

عنوان رايانش ابری و ساختارهای آن در  ( در پژوهشی با0881) 0چوکواهو و الوال

د و خاص نیجريه به بررسی فواي طوربه(: یتالیجيد) یکیالکترونهای خدمات کتابخانه

های الکترونیکی در نیجريه پرداختند و در پايان دياگرام ساختارهای خدمات کتابخانه

نشگاهی نیجريه ای داهشماتیکی از کنترل دسترسی به رايانش ابری و اقتباس آن با کتابخانه

 .کردندارائه 

ی های مرکز( در پژوهشی میزان استفاده از رايانش ابری را در کتابخانه0881) 1يوواراج

 38قرار داد. هدف از انجام اين تحقیق که از  موردبررسیدانشگاهی کشور هندوستان 

کت داشتند نفر در آن شر 389کتابخانه مختلف دانشگاهی در کشور هند انتخاب شده بود و 

. اعتماد و امنیت رايانش ابری در محیط کتابخانه بود، سازیمیزان ديدگاه کتابداران به ذخیره

کثريت به ابزارهای رايانش ابری اعتماد دارند و ا یسختبهنتايج نشان داد که بیشتر کتابداران 

ن امر های خدمات تحويل مدرک را بر ايابزارهای ديگری همچون استفاده از مدل هاآن

منابع را  ها وامنیت داده مسئله، دلیل عدم استفاده از رايانش ابری نيترمهمدادند و ترجیح می

 بیان کردند.

                                                           

1. Zhang, & Wang 

2. Chukwhu & Lawal 

3. Yuvaraj 
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ی خدمات دانش کتابخانه هايپژوهش یهامدل( در پژوهشی با عنوان 0883) 8ماين

فرايندها ، جنبه مجموعه دانش 1به بررسی ، ديجیتال بر پايه موبايل با استفاده از رايانش ابری

در  و ؛های ديجیتال با استفاده از رايانش ابری پرداختندو استفاده از دانش خدمات کتابخانه

ای های ممکن برهای روبرو با خدمات ابری موبايل و استراتژیها و چالشپايان به فرصت

 سازی خدمات دانش ابری اشاره کردند.پیاده

بر ال پايگاه( کتابخانه ديجیتپلتفورم )ن ايجاد ( در پژوهشی با عنوا0883) 0بو و يو، وانگ

از اين پژوهش معماری و پلتفورم کتابخانه  هاآنرايانش ابری پرداختند. هدف اصلی  اساس

های رايانش ابری بود و سپس چگونگی تخصیص منابع در ويژگی بر اساسديجیتال 

ی هاها و زيرساختهای ديجیتال بیان شده است. پس از بیان چارچوب و اليهکتابخانه

 ر اساسببه توصیف تخصیص منابع ، رايانش ابری بر اساسمعماری کتابخانه ديجیتال 

 پرداختند. 1الگوريتم کلود سیم

معماری خدمات ابر در  هایپژوهش( در پژوهشی به بررسی 0883) 3زاهو و کوآنگ

ژوهش ابتدا در اين پ هاآنتکنولوژی رايانش ابری پرداختند.  بر اساسهای ديجیتال کتابخانه

رار دادند ق موردبررسیتکنولوژی رايانش ابری  بر اساسهای و ساختارهای خدمات پلتفروم

يجیتال های دکننده در کتابخانههای عملو سپس به توصیف فرايندهای خدمات و مکانیسم

 اند.خدمات رايانش ابری پرداخته بر اساس

رسانی عها و مراکز اطالکتابخانه. مت رايانش ابریمرکز داده به س عنوانبهانتقال کتابخانه 

با رشد سريع فناوری مواجه هستند. روند نوسازی و  ؛ وشوندمرکز داده شناخته می عنوانبه

های قابلیت استفاده از، وری در تجهیزاتاستفاده از عملکرد و بهره منظوربهها تجهیز کتابخانه

قال داده انت عنوانبهتوان دهد. اين فرايند را میايش میفناوری جديد همانند رايانش ابری افز

کمک  که استيک مرکز داده شامل استانداردهايی  عنوانبهگويند. انتقال کتابخانه می

 و فرايندهای درونی يک سازمان داده کاهش پیدا کند. افزارنرم، افزارکند تعداد سختمی

                                                           

1. Min 

2. Wang, Bo & Xu 

3. CloudSim 

4. Zhu & Kuang 



135 

 ...ها و در کتابخانه یابر یانشرا یخدمات استفاده از تکنولوژ 

 

ال
س

 
جم

پن
، 

ره 
ما

ش
81، 

ار 
به

81
 

 

د و اين رونسازی میرسانی به سمت مجازیعها و مراکز اطالبا توجه به اينکه کتابخانه

باعث کاهش  ؛ وباشندها میدهندهسازی جايگزين تجهیزاتی همانند سرويسمجازی

ه ک استای از منابع مجموعه دهندهنشان، سازیگردد. عملیات مجازیهای عملیاتی میهزينه

ذاشته شوند. با استفاده گبدون در نظرگرفتن مکان جغرافیايی يا پیکربندی فیزيکی به اشتراک 

ن روند. اولیهای سازمان به سمت انتقال به ابر پیش میدهندهسرويس، سازیاز اين مجازی

رش اما همچنان که ابر خصوصی گست؛ استاستفاده از ابر خصوصی ، قدم انتقال به سمت ابر

رد. يکی ه بهای ابر عمومی نیز بهرتوان از ويژگیمی، کندپیدا کرد و فناوری پیشرفت می

 ها و تجهیزاتکاهش هزينه، هادهندهکردن سرويسسازی و يکپارچهديگر از مزايای مجازی

 ای کمتر و فضای فیزيکی کمتری نیاز دارند.شبکه

از اين  هرکدامتوان می، های رايانش ابری که در باال به آن اشاره کرديمدر انواع مدل

به اين  کنند نیز بیان کردرايانش ابری حرکت می هايی که به سمترا برای کتابخانه هامدل

، خدمت استفاده کنند عنوانبههايی که قرار است از مدل زيرساخت کتابخانه کهصورت 

د. اگر ابر مديريت شو دهندهارائهاشاره به تجهیزات و ابزارهايی دارد که بايد توسط شرکت 

هیه ن ابزارها و تجهیزات زيرساختی را تمستقل دارنده ابر باشد بايد خود اي طوربهکتابخانه 

که با آن قرارداد دارد واگذار خواهد شد.  دهندهارائهدر غیر اين صورت به سازمان ، نمايد

 و عاملستمیسکل بستر رايانشی که همان ، خدمت عنوانبهی افزارنرمدر مدل بستر 

ها افزارنرمم هرگاه در مدل سو ؛ وشودهای مرتبط در قالب خدمتی واحد ارائه میسرويس

ه افزارهايی ککاربران اين امکان را به دست خواهند آورد تا از نرم، خدمت باشند عنوانبه

استفاده نمايند و نیازی به خريد يا نصب و اجرای ، اندازی کرده استکتابخانه در ابر خود راه

 در کامپیوترهای شخصی نیست. هاآن

ا عنوان بررسی اجمالی خدمات رايانش ابری در در پژوهشی ب (0883) 8موتای و راکیش

ی ابر ا بر پايهههای اطالعاتی و خدمات فعلی کتابخانهها به بررسی چگونگی سیستمکتابخانه

ردها در ها و مديريت رويکپرداختند و به پشتیبانی خدمات حال و آينده کاربران کتابخانه

                                                           

1. Shekar & Mutayya 
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، واصله پژوهشگران بايد سعی کنند فنويسندگان کردند ک تأکیدمحیط ابری اشاره کردند. 

 عنوانهببستر ، خدمت عنوانبهسازی ابری در خدمت زيرساخت ها را در ذخیرهمزايا و فرصت

 خدمت شناسايی کنند. عنوانبهافزار خدمت و نرم

در پژوهشی به موضوع کاربرد و انتقال رايانش ابری در  (0883) 8فرد و قربانینوشین

ها نشان داد که امکانات محاسبات ابری در نه ملی پرداختند. بررسیتأمین خدمات کتابخا

های تهديد و امنیت اطالعات وری و ارتباطات اتربخش و مقولهافزايش بهره، کاهش هزينه

 .کردندها را بیان های مرتبط با استفاده از رايانش ابری در کتابخانهاز نگرانی

ابع و افزايی ناشی از اشتراک منهم، بخانه ابریگیری کتاترين داليل ايجاد و شکلاز مهم

کنند ( بیان می8183زاد )ای است. مرادی و حسینکتابخانههای بینساير اشکال همکاری

، لفحق مؤ، سازیمجموعه، مديريت، ای با رويکرد ابریمباحث و ارکان مطرح در کتابخانه

راهبردهای اصلی توسعه علمی هر  ازجمله، است. افزون بر اين یدهسازمانمنابع انسانی و 

ذيری به هنگام پدستیابی به منابع اطالعاتی گسترده و نهادينه کردن فرهنگ دسترس، کشوری

 ازجملهها ارتباط با نقش کتابخانهدرنگ برای کاربران و پژوهشگران است که اين امر بیو بی

ه مسئولیت کتابداران ک های ديجیتالی وکتابخانه ديجیتال نیست. اگر مسئوالن کتابخانه

سرعت  وری وگويی در قبال جامعه علمی و پژوهشی را بر عهده دارند برای افزايش بهرهپاسخ

های ههای کتابخاندستیابی به اطالعات از رايانش ابری استفاده کنند و به کاهش هزينه

 شود.منابع علمی منجر می نهیبهديجیتال و تأمین 

قرار ابر استفاده و است. رسانیر در محیط کتابخانه و مراکز اطالعمزايای حاصل از استقرار اب

ان که به دو دسته آشکار و پنه استرسانی دارای مزايای ها و مراکز اطالعدر محیط کتابخانه

ار ابر حاصل از استقر آشکار یايمزاپردازيم. می هرکدامکه در ادامه به بیان  شودتقسیم می

 از: اندعبارت

 اختتأمین زيرس -

 ی تجمیع شده از اطالعاتهای دادهايجاد پايگاه -

                                                           

1. Ghorbani & Nooshinfard 
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 مديريت داده جایبهتمرکز بر استفاده از داده  -

 اطالعات بین ذينفعان مختلف یگذاراشتراکتسهیل و بهبود به ، استانداردسازی -

 اطالعاتی. یهاستمیسو يکپارچگی  -

ت ستفاده راهبردی از اطالعاتوان به اها میو از مزايای پنهان استقرار ابر در اين نوع محیط

خصصین ها و استفاده از متها و زمان برای انجام فعالیتتسهیل استفاده از فرصت، تجمیع شده

 (.83، زادهحسین و توان نام برد )مرادیدر ديگر امور کتابخانه را می

. هر اليه استهای رايانش ابری ها و مدلتعدادی از اليه بر اساسطراحی اين چارچوب 

ها رابطه های هر مدل از اليهداده ؛ وکنددماتی مشخص برای اليه باالتر از خود فراهم میخ

های متناظر با اين پايگاه به ارائه اليه ؛ کهمتناظری با واسط کاربر و پايگاه رايانش ابری دارند

های ها و پلتفرومتوانند به همه درخواست. کاربران نیز میکندواسط برقرار می

را در  هاآن یراحتبه ؛ وگذاری شده و منابع موجود در پايگاه دسترسی داشته باشنداشتراک

 لهیوسهبپايگاه کتابخانه ديجیتال که  بر اساسفراخوانی نمايند. ، هر زمان که خواسته باشند

خدمات ، هفت نوع خدمات استاندارد شامل خدمات منابع، رايانش ابری ساخته شده است

 ذاروگگشتخدمات ، خدمات جستجوی منابع، سازید خدمات نمايهايجا، نويسیفهرست

ها و خدمات مديريت کتابخانه را خدمات مديريت اطالعات داده، )بروسینگ( منابع

 توانند ارائه دهند.می

داده  محیط رايانش ابری نمايش بر اساسچارچوب پلتفورم کتابخانه ديجیتال  8در شکل 

از عوامل و  هرکداماين چارچوب رابطه و تعامل  در شدهمشخصهای شده است. فلش

، دنمايدهد. زمانی که کاربر توسط رابط منبعی را جستجو میها را نشان میالگوريتم

های مديريت کتابخانه کنترل و در منابع موجود در کتابخانه درخواست او توسط الگوريتم

 ،که منبع فهرست شده است هايیسازی و کلیدواژههای نمايهجستجو شده و از طريق روش

 گردد.ارسال می کنندهمراجعهپس از کنترل دقیق آن به 
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 . طراحی چارچوب پلتفورم کتابخانه دیجیتال بر اساس محیط رایانش ابری1شکل 

راک های کاربردی مختلف به اشتتوان سرور را برای برنامهبا استفاده از رايانش ابری می

پیدا  بنابراين تعداد سرورها کاهش، ع مشترک را فراهم کردگذاشت و مکان دسترسی به مناب

به همین دلیل از رايانش ابری در کتابخانه ، ها خواهد شدکند و منجر به کاهش هزينهمی

اليه تشکیل شده است  1سیستم کتابخانه ديجیتال از ، کنیم. در اين مدلديجیتال استفاده می

ای رابطه ،باشند. در کنار اين رابطهر در ارتباط میبدون واسطه و مستقیم با کارب هرکدامکه 

های اليه درخواست کاربر را از طريق واسط درخواست و برنامه 1وجود دارد که هر 

منبع  به، درخواست خود را اعالم نمايد نکهيازاپسو کاربر  شدهارسالدرخواست به کاربر 

 وردبررسیمدر سیستم کتابخانه  درخواستی خود دست پیدا خواهد کرد. اگر منبع درخواستی

ه کرده هايی که منبع درخواستی موجود را ارائسیستم لیست تمام کتابخانه، وجود نداشته باشد

تخاب کتابخانه توسط کاربر )با توجه به نوع ابری که در کتابخانه موجود است و ناز ا پسو 

، فاده نمايد )زانگ و وانگتواند از منبع درخواستی استکاربر می، کند(از آن استفاده می

الی دهنده پايگاه داده کتابخانه ديجیتنشان، شود(. هر ابری که در اين محیط تشکیل می0881

ه اين ک تواند ترکیب شودمی تربزرگهر دو يا چند ابر در يک ابر  ؛ واستدر يک دانشگاه 
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ابری در  وع سیستمامر نیز بسته به نوع درخواست کارشناسان کتابخانه دارد که از کدام ن

 خواهند استفاده نمايند.محیط کتابخانه ديجیتال می

اده از رايانش مکان استف نيترمهم. های ديجیتالچگونگی استفاده از رايانش ابری در کتابخانه

اک . آنجا که منابع بسیار زيادی برای اشتراستهای دانشگاهی و ديجیتال ابری در کتابخانه

توانند از يک کتابخانه که از رايانش ابری زيادی می یهانشگاهداوجود دارد و همچنین 

يجیتال با های ديک کتابخانه کهیهنگامکند در اشتراک منابع آن سهیم شوند. استفاده می

ها ابخانههای مشترکی که ساير کتتواند با انبوهی از دادهمی، رايانش ابری ارتباط برقرار کند

های دانشگاهی کمک بسیار زيادی به ديگر کتابخانه ؛ وتفاده نمايداس، اندنیز با آن همسو شده

ا استفاده تواند از اين تکنولوژی بنمايد. کتابخانه میای ديجیتال در سراسر دنیا میو دانشکده

آمازون استفاده نمايد. با پرداخت حداقل میزان ، بوکسیف، از خدماتی مانند گوگل داک

ريد و توانند مقدار بسیار کمی را صرف خهای ديجیتال میتابخانهک، قیمت. با استفاده از ابر

 ای نمايند )آرورا وهای شبکهافزار و زيرساختنگهداری منابع و ديگر منابع مانند سخت

 (.0888، 8همکارانش

ونه ی راهی که چگنقشه، در مرحله طراحی .رسانیها و مراکز اطالعطراحی نقشه راه کتابخانه

 ،سانی از حالت کنونی به حالت نهايی که همان استفاده از رايانش ابری استرمرکز اطالع

. ستاسازی امکانات موجود در کتابخانه تکامل و يکپارچه، بايد نشان داده شود. اولین مرحله

های مرکز و افزايش ای برای مهار هزينهاولین مرحله و پايه عنوانبهدر اين مرحله که 

مرحله جداسازی است. کتابخانه ، . در دومین مرحلهاستنداردسازی وری از طريق استابهره

به اين امر مرحله انتزاع  اصطالحبهکند که های ديگر جدا میتجهیزات خود را از سرويس

شود. مرحله سوم در نقشه راه در يک مرکز گويند و باعث اشتراک منابع در سازمان میمی

ه سريع و خودکار اجرا شوند. در اين مرحله تمام هايی کاستفاده از سرويس، رسانیاطالع

های مجازی کرده و شبکه، شدهکپارچهيهای مرکز از طريق معماری از پیش اطالعات و داده

. کنندکرد میدرهم اصطالحبهو محاسبات مجازی را با يکديگر  دهندهسيسرو، موجود

                                                           

1. Arora et al.l 
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کردن مفاهیم رايانش ابری  . اين مرحله عملیاستابر سازمان کتابخانه ، چهارمین مرحله

ته خدمات سودمند در نظر گرف صورتبهمنابع فناوری اطالعات ، مراحل قبلی بر اساساست. 

 جاهمهسرويس ابری در ، شوند. زمانی که مفاهیم رايانش ابری در سازمان عملی شدمی

ط محی پذير خواهد بود. در اينهای مجازی بین ابرها امکانحاضر بوده و جابجايی ماشین

طراحی  بر اساسشوند. گذاشته می پويا به اشتراک صورتبهانواع ابرها وجود دارند و منابع 

ده و کنندگان پاسخ داتوانند به نیازهای مراجعهها میکتابخانه، و استفاده از اين نقشه راه

مندان و رريزی داشته باشند. همچنین با ارائه اين نقشه کابرنامه هاآننیاز  بر اساسهمچنین 

شوند. در  ندمنظام صورتبهبرای آينده  فکر کردنتوانند تشويق به ها میمديران کتابخانه

شده  ها ارائهرايانش ابری در کتابخانه لهیوسبهيک شمايی از نقشه راه طراحی شده  جدول

 است.

روع در فرايند تدوين نقشه راه نیز فازهايی وجود دارد که در فاز اول که همان ش

ريزی تدوين و تکمیل جدول برنامه نگريتدوتشکیل گروه  استهای تدوين نقشه راه فعالیت

ی منابعی بندانتخاب موضوعات و دسته، بايد در نظر گرفته شوند. فاز دوم در مرحله تدوين

د ن. در مرحله بعدی نیازماستمهم ، که دارای اولويت برای اينکه در محیط ابر قرار بگیرند

ر فاز بعدی د، استوضعیت فنی فعلی مجموعه و سازمان  ناوری و بررسی و شناسايیتوسعه ف

گیری تمرکز های پشتیبانی و پینقشه راه تهیه شده و انجام فعالیت یساز یاتیعملتوانیم به می

 هايی که در مرحله ابتدايی اينکتابخانه، شوديک مشاهده می جدولکه در  طورهماننمايیم. 

يعنی  ،توانند از ابر همگانی برای مجموعه خود استفاده نمايندمی، برنده به سر مینقشه را

 ،لزومی بر اينکه در ابتدا بر ابری جدا سوار شوند، زمانی که به جداسازی منابع پرداختند

توانند همکاری کرده و منابع می، باشندديگری که دارای ابر می یهاسازمانوجود ندارد و با 

ند از ابر تواکتابخانه می، شد کرددرهماشتراک بگذارند. زمانی که منابع آماده و  خود را به

خانه کتاب، در اين حالت دو نوع ابر خصوصی وجود خواهد داشت، خصوصی استفاده نمايد

ابر خصوصی که تنها خود کتابخانه مالک آن است و يا با اشتراک با ابر خصوصی سازمان 

 ؛ وامیمتوانیم اين را بننیز می ختهیآماين صورت يک نوع ابر  کند که درديگر همکاری می

کرد و جداسازی کرده و آماده ارائه خدمات به منابعی را که درهم، زمانی که کتابخانه
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تواند از ابر درونی يا همان ابری که خود کتابخانه ساخته است می، استکنندگان مراجعه

 (.0883، 8نگمستقل استفاده نمايد )زو و کوا صورتبه

 
 (.0214، )زو و کوانگ، . نقشه راه استقرار رایانش ابری0شکل 

جب رايانش ابری مو. رسانیها و مراکز اطالعبه آينده رايانش ابری در کتابخانه ینگاهمین

ب سود را های جديد کسها روششکوفايی بیشتر تجارت الکترونیکی شده و برای شرکت

بهبود بخشی و ، گذاریدهندگان خدمات ابر از طريق اشتراکبه همراه خواهد داشت. ارائه

نصب  توانند به سود دست يابند و با يک بارافزار میافزار و سختگذاری بیشتر در نرمسرمايه

رسانی العها و مراکز اط. کتابخانهکنندتوانند نیازهای کاربران متعددی را برطرف افزار مینرم

های زيادی را برای توانند منابع و دادهاين پديده می نیز با توجه به گسترش يافتن

ترشدن کنندگان خود در تمام دنیا ارسال نمايند. البته اين گستردگی نیازمند گستردهمراجعه

نمايد. افزارهای ذخیره و بازيابی را طلب میو پهنای باند و گستردگی نرم میسیبهای شبکه

بودجه  یتاما با توجه به وضع؛ هاستينهدر هز جويیهصرف، یابر يانشمهم را يایاز مزا يکی

به کاهش  یازن مديران، هادر کتابخانه یابر يانشرا یاجرا یبرا نیست مطلوب هادر کتابخانه

ان يرداران و مداز کتاب یتعداد، خدمات ينبودن ا يگانرا ينکههستند. البته با توجه به ا هاينههز

 دارند. يشگرا هایناورف اين از استفاده به هاکتابخانه

 گیرینتیجهو ث بح

ها ها امکانات خود را گسترش دهند و در هزينهشود سازمانرايانش ابری باعث می

يی نیز هارسانی چالشجويی نمايند. برای رسیدن به رايانش ابری برای مراکز اطالعصرفه

                                                           

1. Zhu, Kuang 
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ه برای . البتکندمی ها را برطرفوجود دارد. البته استفاده از استانداردهای موجود اين چالش

استفاده بهتر از استانداردهای رايانش ابری و استفاده از اين توانايی نیازمند زيرساخت مناسب 

که  است اجراقابلهايی اجرا شود. اجرای رايانش ابری در کتابخانه دقتبهاست که بايد 

ها خانهامکانات کتابتوانند از افزاری و بودجه کمتری دارند و میافزاری و سختامکانات نرم

ز طريق استفاده کنند و ا، و ساير مراکز پژوهشی که روی ابر به اشتراک گذاشته شده است

 تر نیاز مراجعان خود را برطرفهای الکترونیکی از مراکز قویاشتراک منابع و دسترسی

گوی اسخپ، ترين زمان ممکنکتابداران بايد در سريع، نمايند. در دنیای الکترونیک امروز

کاربران اينترنتی خارج از کتابخانه و غیرحضوری باشند. لذا با استفاده از رايانش ابری بسیاری 

اد. توان انجام دها میای را بدون مراجعه حضوری کاربران به کتابخانهاز خدمات کتابخانه

 کارگیریهبشود. با نیز نامیده می زيستمحیطفناوری سبز و دوستدار ، یفناوراز اين  روازاين

 سهولت و ارتقا يابد. یتوجهقابلتواند به میزان انجام بسیاری از امور می، رايانش ابری

خالقیت ، توانند به ارتقای علمیمی، با استفاده از امکانات رايانش ابری که قبالً گفته شد

 کند. رايانش ابری در داخل کشور نیز با تهديداتی نظیرو نوآوری کاربران نیز کمک می

ای گذاری و تأمین منابع مالی برنیاز به سرمايه، در ديگر کشورها کاربهآمادههای زيرساخت

 گاندهندارائهکمبود ، گذاریمزايای اقتصادی و سرمايه نامتقارن بودن، هاايجاد زيرساخت

ح روست. در سطهای بخش دولتی نسبت به خصوصی روبهزيرساخت خدمات و محدوديت

شناخت درست و دقیق نداشتن از وضعیت فعلی و آتی صنعت فناوری کالن با توجه به 

اما در  ؛توان وضعیت متفاوتی را انتظار داشتاطالعات در کشور درباره رايانش ابری نیز نمی

که اين  هايیرسانان از مزايای رايانش ابری و فرصتکتابداران و اطالع، هادر کتابخانه، انتها

لتشان داشته در راستای رسا، ها و کتابداران برای بهبود وضعیتانهتوان برای کتابخفناوری می

ا و کتابداران هايجاد حس رقابت و تشويق کتابخانه، دادن تیاهمو  تأکیدباشد را آگاه کنیم؛ 

ان کتابدار ژهيوبهرسانی به کاربران رايانش ابری در راستای خدمات یریکارگبهدر 

ه خدمات به اعضای علمی جامعه را بر عهده دارند و مسئولیت ارائ درواقعدانشگاهی که 

های کالن رايانش ابری های مادر در تعريف برنامهها يا سازمانتوجه به نقش دولت درنهايت
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ديجیتالی را  هایدر کتابخانه ژهيوبه، ایگیری در بستر کتابخانهسازی آن برای بهرهو پیاده

 بايد مدنظر قرار داد.

تواند به سیستم می، مدل ابری تهیه شده باشد بر اساسخانه ديجیتال که کاربر در يک کتاب

يرايش کند و بخواند و و، مطابق با نیازش دسترسی داشته باشد شدهرهیذخکامپیوتری و منابع 

افزايش و بهره دانش در کتابخانه ذخیره کند. گستره  عنوانبهرا  هاآنتواند . سپس میغیره

های مبتنی بر ای يا کشوری باشد. قالبمنطقه، واند چند کتابخانه محلیتاين نوع کتابخانه می

ها هتوانند عصر بزرگ و جديدی را در کتابخانای هستند که میرايانش ابری بنیادهای فناورانه

 رسانی خلق کنند.و مراکز اطالع

 منابع

 .31-30 ،98، فیتماهنامه کنترل کی(. رايانش ابری. عصر رايانش ابری. 8181) .سعید، حسنی

، گزارش ويژه، . ترجمه رضا کرداصطالحات مهم حوزه رايانش ابری(. 8188) .ديود، شیندر

0(81) ،11-18. 

(. از پردازش ابری تا کتابخانه ابری: ارائه 8180) .افسون، پورتابت و نادر، نقشینه ،وفا، قبادپور

ت پردازش و مديري پژوهشنامهپیشنهاد طراحی کتابخانه با الگوی پردازش ابری. 

 .199-158، (3)01، اطالعات

(. امنیت اطالعات در رايانش ابری: چالشی برای 8183) .پری، زادهحسین و شیما، مرادی

 تهران.، هاهمايش ملی ايمنی در کتابخانههای امروز. کتابخانه

یلگران تحلای نوين. پديده، : رايانش ابریcloud computing(. درباره 8111) .بابک، هزاوه

 .30-38 ،(09-01)1، عصر اطالعات

ی کنفرانس ملهای ديجیتال. (. کاربرد محاسبان ابری در کتابخانه8188) .محسن، يزدانی
 دانشگاه سلمان فارسی کازرون.، شیراز، فناوری و جهاد اقتصادی
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