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چكیده

با توجه به الزامات اسناد باالدستي ،سیاستهای کلي سازمان و استاندارد مديريت امنیت اطالعات ( ،)ISMS:ISO27001شناسايي و اجرای راهکار
الکترونیکي مناسب و امن که دسترسي به منابع و خدمات مختلف سازمان را در خارج از سازمان براساس میزان نیاز و تقاضای کاربران روی انواع دستگاههای
موجود شبکه
مقیاسپذير و امن ايجاد نمايد ،مسئلهای ضروری ميباشد .از اين رو ،در پژوهش حاضر نخست نیازمندیها و وضعیت موج
رايانهای بهگونهای انعطافپذير ،مق
و فناوری اطالعات سازمان ،شناسايي شد و سپس معیارها و نقاط ضعف (معايب) و قوت (مزايا) فناوریهای متداول رايانش ابری ،مطالعه ،استخراج ،جمعآوری و با
استفاده از متدولوژی فرآيند تحلیل شبکهای ( )ANPارزيابي شد .در نتیجه ،مدل رايانش ابر ترکیبي به عنوان مدل مناسب برای سازمان انتخاب شد و مناسبترين
فناوری متداول برای الية زيرساخت به عنوان سرويس ( ،)IaaSفناوری  VMware VCloud Suiteتعیین شد و برای اليههای پلتفرم به عنوان سرويس
مناسبي برای دورکاری کاربران و ذینفعان
( )PaaSو نرمافزار به عنوان سرويس ( ،)SaaSفناوری  Parallel RASlتعیین و انتخاب شد .در پايان مدل امن و مناسب
سازمان بر روی انواع دستگاههای رايانهای همراه طراحي شد.

واژههای کلیدی :مقیاسپذيری ،دورکاری ،فرآيند تحلیل شبکه ( ،)ANPمدل رايانش ابری ،زيرساخت بهعنوان سرويس (.)IaaS
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ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺪﻟﻰ ﺍﻣﻦ ﻭ ﻣﻘﻴﺎﺱﭘﺬﻳﺮ

 -1مقدمه
با توجه به پیشرفت چشمگیر فناوری اطالعات در دنیا ،الزم است
مناسبي که بتواند دسترسي به منابع و خدمات سازماني را برای
راهکار مناسب
کاربران و ذینفعان سازمان از راه دور و در يک محیط منعطف و پیشرفته
با قابلیت توسعهپذيری و دسترسپذيری باال و ببه صورت مقیاسپذير و امن
فراهم سازد ،شناسايي و اجرايي شود .يکي از فناوریهای رو به رشد که
نظر محافل علمي و تجاری را به خود جلب کرده است رايانش ابری
ميباشد .در اغلب کشورها و شرکتهای بزرگ ،تحقیقات و سرمايهگذاری
در اين زمینه شروع شده است .به نظر ميرسد موضوع رايانش ابری در
آينده نزديک نقش مهمي را در صنايع مختلف ايفا خواهد کرد .رايانش ابری
متکي بر تکنولوژی مجازیسازی است .مجازیسازی يکي از ايدههای مفید
و مؤثر در افزايش بهرهوری سیستمهای سختافزاری و نرمافزاری ميباشد،
و به عنوان يک تکنولوژی جديد ،امکان تجمیع و يکپارچگي منابع
سختافزاری و نرمافزاری مختلف را فراهم کرده و آنها را برای اجرای
وظايف مختلف آماده ساخته است ،تا آنجا که همه کاربران دسترسي به
محیطهای اختصاصي خود را بهصورت امن و مقیاسپذير احساس ميکنند.
زيرساختها با استفاده از تکنیکهای مجازیسازی و رايانش ابری ،منابع و
سرورها را در هر جا و در هر زمان که الزم باشد مهیا ميکنند .بنابراين،
استفاده از رايانش ابری در سازمانها با توجه به مزايای فراوان آن يک
ضرورت است .داشتن يک الگو و مدل جديد برای ببهکارگیری و ارائه
خدمات فناوری اطالعات ،مشابه خدمات همگاني آب ،برق و تلفن که
امکان دسترسي به منابع و خدمات مختلف را در زمان تقاضا و بر اساس
میزان نیاز کاربر بهگونهای انعطافپذير و مقیاسپذير فراهم کند برای اکثر
سازمانهای بزرگ ،ببهويژه سازمان بنادر و دريانوردی که مرجعیت حمل و
نقل دريايي و تعامالت حساس و پررقابت بینالمللي را به عهده دارد،
ضروری و اجتنابناپذير ميباشد .از اين رو ،طراحي مدل و ارائه راهکاری
مناسب از طريق ببهکارگیری رايانش ابری ( )Cloud Computingبرای
دورکاری مأمورين ،پیمانکاران و کاربران و ذینفعان دريايي و بندری در
خارج در سازمان بنادر و دريانوردی ،بهعنوان يک نیاز و ضرورت اساسي،
هدف اصلي اين پژوهش ميباشد.

 -1-1بیان مسئله
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با گسترش فزاينده حمل و نقل دريايي ،سازمان بنادر و دريانوردی در
عمل با حجم عظیمي از دادهها مواجه شده که مديريت آنها با بهرهگیری از
ابزارهای سنتي ،مشکل و پرهزينه شده است .بنابراين ،مديريت موثر
عملیات بندری نیازمند ارائه خدمات مناسب تبادل اطالعات و دادهها
ميباشد .از يکسو ،ايجاد يک بستر الکترونیکي که بتواند ارائه خدمت
مناسب میان ذينفعان و فعاالن بندری را ببه صورت مقیاسپذير ،تسريع و
تسهیل کند ،ضرورت دارد .از سوی ديگر ،رايانش ابری که يک مدل
رايانشي بر پايه مجازیسازی است و الگوی تازهای برای ببهکارگیری و ارائه
خدمات فناوری اطالعات ميباشد ،دسترسي به منابع و خدمات مختلف را
در زمان تقاضا و براساس میزان نیاز کاربران بهگونهای انعطافپذير و
اينتــرنت يا اينترانت برای متقاضي فراهم ميکند .مسئله
مقیاسپپــذير از راه اينت

اصلي اين پژوهش ،شناسايي و ارائه راهکار و مدل مناسب برای دسترسي
کاربران به خدماتي است که سازمان ارائه ميدهد .در اين تحقیق ،ابتدا
وضعیت فعلي شبکه موجود در سازمان و فناوریهای متداول رايانش ابری
بررسي و تحلیل شد ،سپس شاخصها و معیارهای ارزيابي در نشستي با
خبرگان سازمان شناسايي ،تعیین و تحلیل گرديد تا با توجه به سیاستها،
امکانات ،ظرفیتها و تجهیزات موجود ،بهترين تکنولوژی و مناسبترين
مدل برای سازمان طراحي شود.

 -2-1ضرورت انجام تحقیق

در ارتباط با اهمیت و ضرورت انجام اين پژوهش ،دالئل مختلفي
ميتوان ارائه داد که در اينجا به برخي از آنها ب اين شرح اشاره ميشود.
( )1التزام به مفاد اسناد باالدستي و برنامه کالن فناوری اطالعات و
ارتباطات 1سازمان بنادر و دريانودری )1( ،التزام به رعايت استاندارد مديريت
امنیت اطالعات در خصوص امنیت دورکاری (ISMS:ISO27001-
 )9( ،)A.6.2.2تأکید مرکز تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیکي
سازمان ملل ،9بر تسهیل تجارت و توسعه استانداردهای تجارت الکترونیکي
پشتیباني از بهکارگیری پنجره واحد تجاری و مجازیسازی و رايانش
مانند پشتی
ابری )1( ،ايجاد چارچوبي انعطافپذير ،کمهزينه و سريع برای استفاده
الکترونیکي در همهجا و همه وقت ،روی همه سیستمعاملها و
خدمات الکترونیک
دستگاههای رايانهای از طريق اينترانت و اينترنت )9( ،ايجاد راهکاری
مناسب و امن برای بهرهبرداری کاربران دورکار و مأمورين از سامانهها و
نرمافزارهای اداری و اختصاصي در خارج از سازمان )1( ،ايجاد راهکاری
مناسب و امن برای توسعه ،رفع نقايص و مشکالت سامانهها و نرمافزارهای
سازماني توسط برنامهنويسان و پیمانکاراني که امکان دسترسي محلي به
نرمافزارها و سامانهها ندارند )7( ،ايجاد راهکاری سريع و امن ،برای رفع
معايب و مشکالت سامانهها و نرمافزارهای حیاتي سازمان که الزم است ببه
مشکالتشان مرتفع شود و نیز
صورت لحظهای در هر ساعت از شبانهروز ،مشکالت
وفت از سامانه )8( ،ارائه راهکاری کمهزينه و امن برای
پشتیباني تماموف
مکانیزهشدن مکاتبات طبقهبندیشده و محرمانه سازمان )5( ،التزام به
رعايت استاندارد مديريت امنیت اطالعات در خصوص خطمشي مديريت
ريسک و استفاده از دستگاههای سیار (،)ISMS:ISO27001_A.6.2.1
( )11ايجاد راهکاری مناسب و آسان در راستای عدم خرابکاری داده و
کنترل و جلوگیری از نشر اطالعات سازمان.
يکي از داليل مهم و اصلي انجام اين تحقیق ،ايجاد دورکاری امن
برای کاربران دورکار و مأمورين در سفرهای خارج از کشور ،و ارتقای امنیت
شبکه و حفاظت از دادههای فضای تبادل اطالعات با جداسازی فضای
عمومي اينترنت از بستر شبکه داخلي يا اينترانت ببهويژه پس از انتشار
ويروسهای مخرب صنعتي  Flameو  Stuxnetدر اکثر تأسیسات
صنعتي و حساس کشور ميباشد.

 -3-1اهداف پژوهش

هدف کلي اين پژوهش حصول اطمینان از امنیت دورکاری و ارائه
خدمات الکترونیکي مناسب در ببهکارگیری دستگاههای سیار/همراه ،و هدف
)2. Informatin Comunicatin Technology Master Plan (ICTMP
3. UN Centre for Trade Facilitation and E-business.
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کاربردی آن ،ارائه خدمات الکترونیک بهگونهای امن ،انعطافپذير و
مقیاسپذير ،و افزايش مديريت متمرکز و امنیت شبکه رايانهای از طريق
ارائه مدل و راهکاری مناسب ببه منطور بهرهبرداری از منابع و خدمات
سازمان توسط کاربران در بیرون از سازمان ميباشد.

 -2روش تحقیق

)4. Analytic Network Process (ANP

 -3تجزیه و تحلیل دادهها
 -1-3شناخت وضعیت موجود فناوری اطالعات و

ارتباطات سازمان

با مطالعه اسناد برنامه کالن فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان
( ،) ICTMPاطالعات گرانبهايي (سازمان بنادر و دريانوردی )1951 ،به
اين شرح بهدست آمد )1( :شناخت کلي از مأموريت ،استراتژی ،اهداف
کالن ،سیاستها و محورهای اصلي شرح وظايف سازمان بنادر و
دريانوردی )1( ،دانش حاصل از ارزيابي سیستمهای اطالعاتي سازمان)99( ،
شناخت زيرساخت شبکه محلي ( )LANو گسترده ( )WANسازمان و
نتايج حاصل از ارزيابي آنها )1( ،دانش حاصل از ارزيابي تعامالت سازمان
نقلي بندری و دريايي کشور و ( )9دانش
با ذینفعان و جامعه حمل و نقل
حاصل از ارزيابي زيرساخت شبکه فعلي سازمان.
در يک نگاه کلي ميتوان گفت که در سازمان بنادر و دريانوردی،
شبکهای پیادهسازی شده است که وظیفه آن برقراری ارتباط بین سیستم-
های موجود در بنادر ،ساختمان مرکزی واقع در تهران و برخي از شعب
سازمان با يکديگر و همچنین با سرورهای موجود در Server Farm
ميباشد .ساختار شبکه ارتباطي سازمان را ميتوان از ديدگاههای مختلف به
اين شرح بررسي کرد )1( :ششبکه گسترده (شبکه ارتباطي  )WANبین
بنادر ،شعب و ساختمان مرکزی واقع در تهران )1( ،مرکز داده يا Server
 Farmمستقر در ساختمان مرکزی )9( ،سرويسهای شبکه )1( ،شبکه
محلي ( )LANبین ساختمان مرکزی واقع در تهران ،بنادر و شعب)9( ،
سیستم مديريت و مانیتورينگ شبکه و ( )1امنیت سايتهای اصلي و
ارتباطات.

 -1-1-3شبكه گسترده (شبكه ارتباطی )WAN

شبکه گسترده سازمان بنادر و دريانوردی در سطح شهر تهران و بنادر
ارتباطي آن ،اينترانت
دريای خزر ،خلیج فارس و دريای عمان که زيرساخت ارتب
و اينترنت ميباشد ،پیادهسازی شده است .مراکز موجود در شبکه گسترده
سازمان بنادر و دريانوردی به اين شرحاند )1( :حداقل  1مرکز در تهران
شامل ساختمان مرکزی ،ساختمان شماره ،1ساختمان فرمانیه ،و ساختمان
کیش و  )1( ،...تعداد  11بندر شامل امیرآباد ،گز ،نوشهر ،انزلي ،شرفخانه،
شهید رجايي ،بوشهر ،امام خمیني و خرمشهر که ارتباط
چابهار ،شهید باهنر ،شهی
مستقیم با مرکز دارند و ( )9تعداد  8بندر وابسته ،شامل لنگه ،قشم ،کیش،
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اين تحقیق بر مبنای هدف ،کاربردی است و از نظر جمعآوری و
تحلیل دادهها توصیفي ـ پیمايشي ميباشد .جمعآوری دادهها برای
مدلسازی و بررسيهای مفهومي و منطقي در مراحل مختلف ايجاد
سیستم به اين شرحاند )1( :برای گردآوری مفاهیم اولیه و مفروضات
نظری ،مطالعاتي در بارة انواع روشها ،فناوریها و تکنیکهای طراحي و
آنالیز سیستم انجام گرفت .با جستجو در سايتها و مطالعه مقاالت و
بررسي استانداردهای بینالمللي ،اطالعات خوبي جمعآوری شد)1( ،
بهمنظور شناخت وضعیت فعلي شبکه و فناوری اطالعات سازمان ،مستندات
برنامه کالن فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان بنادر و دريانوردی
( )ICTMPمطالعه و بررسي شد و اهداف و مشخصات تجهیزات
زيرساخت رايانهای و سامانههای اطالعاتي موجود استخراج گرديد )9( ،از
طريق شرکت در برخي ججلسات و سمینارهای مرتبط با مجازیسازی و
رايانش ابری ،و نیز تحقیق میداني در وضعیت شبکه موجود و مدلها و
مشابهي که در شرکتها و سازمانهای ديگر پیادهسازی شده
راهکارهای مشابه
است ،اطالعات خوبي در زمینة موضوع پژوهش جمعآوری شد )1( ،با انجام
مصاحبههای تخصصي متعدد ساختيافته/غیرساختيافته با مديران
وکارشناسان سازمان بنادر و دريانوردی ،ببهويژه کارشناسان فني (خبرگان) و
مشاورين اداره کل فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان و اعضای کمیته
امنیت اطالعات سازمان ،نیازهای اطالعاتي ،ريسکهای امنیت اطالعات
سازمانCSF ،های سازماني و ارزش اطالعات سازمان مشخص شد)9( ،
جهت شناخت شبکه و وضعیت موجود سامانههای اطالعاتي و مسائل
مرتبط با آن ،پرسشنامهها و جدوال تخصصي جمعآوریشده در سند
 ICTMPسازمان ،بررسي و در تدوين و طراحي مدل نهايي استفاده شد .با
توجه به اينکه دادهها و متغیرهای اين تحقیق بیشتر پیرامون ببهکارگیری
تکنولوژیهای رايانش ابابری و انتخاب بهترين مدل و فناوری متناسب با
شرايط و محدوديتهای سازمان بنادر و دريانودری بود ،پس از تعیین
شاخصهای ارزيابي ،تکنولوژیهای مختلف با يکديگر مقايسه تکنیکي،
تحلیل و ارزيابي شد تا بهترين مدل و راهحل برای سازمان شناسايي و
انتخاب شود.
فرايند انجام بررسيها به اين شرح بود )1( :انجام مصاحبههای فني و
تخصصي با خبرگان سازمان بنادر و دريانوردی و بنادر تابعه )1( ،انجام
مصاحبه فني و تخصصي با سازمانها و شرکتهايي که طرح مجازیسازی
و يا قسمتي از آن را پیادهسازی کردهاند )99( ،انجام مصاحبه فني و مشاوره
با خبرگان و متخصصین تولیدکنندگان و فروشندگان ( )Vendorsطرح
1
رايانش ابری )1( ،استفاده از مدل/روش فرآيند تحلیل شبکهای )(ANP
جهت ارزيابي و انتخاب مناسبترين فناوری )9( ،تهیه جداول نقاط ضعف
(معايب) و نقاط قوت (مزايای) تکنولوژیها و مدلهای رايانش ابری برای

تعیین معیارها و شاخصهای ارزيابي مشترک )1( ،تشکیل ماتريس معیارها
و گزينههای انتخابي و امتیازدهي به هر سلول ماتريس با توجه به میزان
نقاط ضعف و قوت هر گزينه )7( ،تحلیل و انتخاب مناسبترين طرح ومدل
بر اساس روش فرآيند تحلیل شبکهای ( )ANPبا کمک يا نرمافزار
 Super Decisionو ( )8ارائه راهکار موردنیاز سازمان بنادر و جامعه
دريايي و بندری کشور و طراحي مدل مناسب برای نصب بر روی اکثر
تجهیزات رايانهای کاربران بهويژه روی دستگاههای رايانهای همراه و
بهرهبرداری امن از سامانهها و نرمافزارهای اداری و اختصاصي سازمان در
خارج از سازمان.

ﻣﻘﻴﺎﺱﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻭﺭﻛﺎﺭﻯ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻭ ﺫﻯﻧﻔﻌﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺭﺍﻳﺎﻧﺶ ﺍﺑﺮﻯ /ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺤﻤﺪﻯ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺪﻟﻰ ﺍﻣﻦ ﻭ ﻣﻘﻴﺎﺱﭘﺬﻳﺮ
گناوه ،عسلويه ،خارک ،فريدونکنار و آبادان که دارای ارتباط غیرمستقیم با
مرکز ميباشند.

 -2-1-3تعیین میزان دسترسی به مسائل امنیتی سامانه
اطالعاتی سازمان

برای تعیین میزان دسترسي به مسائل امنیتي سامانههای اطالعاتي
سازمان ابتدا فهرستي از سامانههای اطالعاتي حیاتي سازمان تهیه شد و
سپس با انجام مصاحبههای حضوری با خبرگان و راهبران حوزة کاربردی
هر سامانه ،مسائل امنیتي و میزان دسترسي به آنها با توجه به مديريت
ريسک هر سامانه ،مشخص شد .جدول ( )1نتايج ححاصل از تحلیل
سیستمهای اطالعاتي اصلي موجود در سازمان را از نظر قابلیت محرمانگي
( )Confidentialityنشان ميدهد.
جدول ( :)1تحلیل بر اساس قابلیت محرمانگی
عنوان
سییستم جامع درييايي )(IMAS
س
سسییستم مدييرييت کاالهای متفرقه

قابلیت محرمانگی
(پارامتر  1تا )9
کم ( )9متوسط ( )1زياد ()5
*
*

)(GCOMS

سیستم مديريت و نظارت کانتینری
()CCS, TCTS
الکترونییک فرزيين
سسییستم سازمان الکترون

*
*

)(ICAN

مالي (نماد)
سسییستم مال
انساني
اداری و منابع انسان
پورتال سازمان

*

*

*

جدول ( )1نتايج حاصل از تحلیل سیستمهای اطالعاتي اصلي موجود
را از نظر قابلیت صحت/يکپارچگي ( )Integrityنشان ميدهد.
جدول ( :)2تحلیل براساس قابلیت صحت/یكپارچگی
صحت/یكپارچگی (پارامتر  1تا )9
عنوان
متوسط ( )1زياد ()5
کم ()9
*
سسییستم جامع درييايي
*
سسییستم مدييرييت کاالهای متفرقه
*
سیستم مديريت و نظارت کانتینری
*
الکترونییک فرزيين
سسییستم سازمان الکترون
*
مالي (نماد)
سسییستم مال
*
انساني
اداری و منابع انسان
*
پورتال سازمان

جدول ( )99نتايج حاصل از تحلیل سیستمهای اطالعاتي اصلي موجود
را از نظر دسترسپذيری ( )Avalabilityنشان ميدهد.
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جدول ( :)3تحلیل براساس دسترسپذیری
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عنوان
سسییستم جامع درييايي
سسییستم مدييرييت کاالهای متفرقه
سیستم مديريت و نظارت کانتینری
الکترونییک فرزيين
سسییستم سازمان الکترون
مالي (نماد)
سسییستم مال
انساني
اداری و منابع انسان
پورتال سازمان
جامعه بندری
سسییستم جامع

دسترسپذیری (پارامتر  1تا )9

کم ()9

*

متوسط ()1

*
*
*

زياد ()5
*
*
*

*

 -3-1-3محدودیتهای ببهکارگیری رایانش ابری در
سازمان

با توجه به مصاحبه حضوری صورتپذيرفته با مديران ذیربط و
خبرگان حوزههای مرتبط سازمان ،سیاستها ،خطمشيهای کلي ،شرايط و
محدوديتهای ببهکارگیری مجازیسازی و در سطح گستردهتر ببهکارگیری
رايانش ابری به اين شرح مشخص شد )1( :عدمتغییر عمده در معماری
زيرساخت شبکه سازمان )1( ،استفاده بهینه از تجهیزات و منابع موجود)99( ،
پشتیباني و نگهداری و حرکت به سوی
جلوگیری از افزايش هزينههای پشت
کاهش هزينهها )1( ،ارائه خدمات نسبتاً مطلوب و ارزان به مشتريان و
ذینفعان سازمان )9( ،ارائه خدمات مناسب از طريق سامانههای اطالعاتي
به کاربران و مشتريان و پیادهسازی طرحي که موجب حداقل وقفه در
خدمترساني و حداکثر پايداری و تکرّر ( )Redundancyدر زيرساخت
سامانههای اطالعاتي و خدمات ميشود )1( ،تأمین امنیت مناسب برای
ارائه خدمات به مشتريان در داخل سازمان ،و برای ساير سازمانها و
یت مناسب با پرهیز از
امنیت
ذینفعان جامعه حمل و نقل دريايي )7( ،برقراری امن
منابع و هزينههای گزاف )8( ،تأمین امنیت اطالعات با رعايت اسناد
اتالف مناب
باالدستي ببه منظور ايجاد راهکاری برای جلوگیری از خروج اطالعات
سازمان به خارج از سازمان )5( ،ايجاد راهکاری امن که با کمترين هزينه،
اسناد و اطالعات الکترونیکي دارای طبقهبندی ،ببهصورت مکانیزه بین
کاربران مجاز به گردش درآيد ،و ( )11ارائه راهکار و مدلي که از طريق
ارائه خخدمات مناسب به مشتريان ،امکان سودآوری را برای سازمان فراهم
کند.

 -2-3شناخت مفاهیم و اصول رایانش ابری
 -1-2-3اصطالحات فنی

مجازیسازی ( :)Virtualizationمجازیسازی تکنولوژیای است
وسییله آن مميتوان دو ييا چند سسییستم عامل و نرمافزار را بهطور
که ببهه وس
همزمان بر روی ييک سرور فیزيکي اجرا کرد بهنحوی که باعث بهرهوری
تمامي منابع
بهیینه از تمام
در هزيينههای سختافزاری و نرمافزاری و استفاده به
ستمي شود.
سختافزاری سسییستم
رايانش/محاسبات ابری :مدلي است که ببر اساس تقاضای کاربران،
دسترسي آسان و مقیاسپذير به ابر را از طريق شبکه به مجموعهای از
منابع رايانشي قابل تغییر و پیکربندی به سرويسهای موردنیاز فراهم
ميکند.
 :)Software as a service( SaaSزيرساخت نرمافزاری
چندکاربرهای است که امکان استفاده از نرمافزارهای فراهمکننده ابر را
برای مشتری میسر ميسازد.
 :)Platform as a Servise( PaaSبستر به عنوان يک سرويس
کاملي را برای برنامهنويسان و توسعهدهندگان
که زيرساخت نرمافزاری کامل
نرمافزاری فراهم ميکند.
 :)Infrastructure as a Service( IaaSزيرساخت به عنوان
سرويس ،مدلي است که در آن زيرساخت کامپیوتری مانند سرور ،منابع
ذخیره و شبکه را به عنوان سرويس تحويل کاربر ميدهد.

ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ /ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ /ﺷﻤﺎﺭﻩ  //22ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ 96
 :9ICTMPبه سند برنامه کالن فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان
بنادر و دريانودری اطالق ميشود.
ابر عمومي ( :)Public Cloudيک زيرساخت بزرگ رايانش ابری در
خارج از مکان کاربر ميباشد که از طريق اينترنت ميتوان به فضای ابر و
اطالعات موردنظر در هر زمان و مکان دسترسي پیدا کرد.
ابر خصوصي ( :)Private Cloudيک زيرساخت رايانش ابری است
که توسط يک سازمان برای استفاده داخلي خود به وجود ميآيد.
ابر انجمني ( :)Community Cloudيک اشتراک ابری است که
بین دو يا چند سازمان دارای شرايط مشابه ،به اشتراک گذاشته ميشود.
رکیبي ( :)Hybrid Cloudترکیبي از حداقل دو ابر است که در
ابر تترکیبي
آن ابرها شامل مخلوطي از دولتي ،خصوصي ،و يا انجمني ميباشند.
مصرفکنندة ابر ( :)Cloud Consumerشخص يا سازماني که برای
حفظ ارتباط کسب و کار از سرويس ابر استفاده ميکند..
مسئولي
تولیدکنندة ابر ( :)Cloud Providerفرد ،سازمان و يا نهاد مسئول
دسترسي اشخاص ذينفع اقدام
که نسبت به ساخت يک سرويس برای دسترس
ميکند.
مم ّیّز ابر ( :)Cloud Auditorگروهي که ميتواند ارزيابي مستقلي از
خدمات ابر ،اطالعات عملیات سیستم ،عملکرد و امنیت اجرای ابر انجام
دهد.
واسطهگر ابر ( :)Cloud Brokerواسطهای که امکان برقراری اتصال
و حملونقل را بین ارائهدهندگان ابر و مصرفکنندگان ابر فراهم ميکند.

 -2-2-3تعریف رایانش ابری

براساس تعريف مؤسسه ملي فناوری و استانداردها ،رايانش ابری مدلي
است برای فراهم کردن دسترسي آسان از طريق شبکه به مجموعهای از
منابع پردازشي قابل تغییر و پیکربندی متناسب با تقاضای کاربران مانند
شبکهها ،کارسازها ،فضای ذخیرهسازی ،برنامههای کاربردی و سرويسها،
که بايد اين دسترسي با کمترين نیاز به مديريت منابع و دخالت مستقیم
فراهمکننده سرويس ،امکانپذير باشد و به سرعت فراهم شود ( NIST,
.)2011

 -3-2-3مزایای رایانش ابری
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رايانش ابری دارای مزايای فراواني به اين شرح ميباشد )1( :باعث
چابکي در تدارک منابع ميشود ،به اين معنا که کاربر ميتواند میزان منابع
مورد نیاز خود را به سرعت کاهش يا افزايش دهد )1( ،کاهش هزينه را در
پي دارد .اين فناوری هزينهها را به میزان زيادی کاهش ميدهد و هزينه
رايانش ابری ،مشتريان
سرمايهای را به هزينه عملیاتي تبديل ميکند .زيرا رايان
را از مخارج سختافزاری ،نرمافزاری و خدمات و هزينههای نصب و
نگهداری نرمافزارهای کاربردی محلي ميرهاند .همچنین هزينه توسعه
نرمافزاری را کاهش ميدهد و فرآيندهای اجرايي را مقیاسپذيرتر ميکند،
( )9هزينه کاربران سیستم را کاهش ميدهد .به اين سبب که کاربر برای
کامپیوتر
اجرای برنامههای کاربردی مبتني بر وب ،نیاز به استفاده از يک کامپیوت
قدرتمند و گرانقیمت ندارد .چون برنامههای کاربردی بر روی ابر اجرا
ميشوند ،نه يک رايانه شخصي ،و سیستم کاربر نیازی به توان پردازشي

زياد يا فضای ديسک سخت ندارد )1( ،هزينههای نرمافزاری کاهش
کاربر
مييابد .چون بهجای خريد برنامه نرمافزاری گرانقیمت برای هر کارب
نصــب روی سســرور خرييــداری ميششــود،
ک نسخه برای نص
ط ييــک
فقــط
رايــانه ،فق
راي
( )9کاربران مي توانند در هر مکاني و با هر دستگاهي (مثل  ،PCتبلت و
غیر آن) و به کمک يک مرورگر وب يا نصب  ،Cloud Client Agentاز
باشنــد،
اينتــرانت به سامانههای مورد نیاز دسترسي داشته باشن
رنت يا اينت
اينتــرنت
راه اينت
( )1ويژگي چندکاربری رايانش ابری ،امکان اشتراکگذاری منابع و
هزينههای بینگروهي کاربران را فراهم ميکند )7( ،قابلیت اطمینان بااليي
دارد )8( ،مقیاسپذير است يعني کاربران ميتوانند در زمان تقاضا و به
صورت پويا منابع مورد نیاز خود را فراهم کنند و نیازی به تدارک اولیه برای
زمانهايي با حداکثر بار مصرفي ندارند )5( ،امنیت بسیار بااليي دارد .چون
تمرکز دادهها ،وجود منابع امنیتي بیشتر و پیچیدهتر ،عدم دسترسي مستقیم
کاربران به اطالعات ،جداسازی سرور فارمها از يکديگر ،جداسازی فضای
اينترنت از اينترانت ،ببهکارگیری فناوریای که باعث ميشود کاربران
ببهجای اصل نرمافزارها و اطالعات به تصاوير نرمافزارها و اطالعات
پشتیببانگیری و روشهای
دسترسي داشته باشند و استفاده از قابلیتهای پشتی
انتقال زنده ماشینهای مجازی و منابع ذخیره و اطالعات ،باعث ميشود
امنیت سازمان بسیار افزايش يابد )11( ،به دلیل عدم نیاز به نصب
برنامههای کاربردی برای هر کاربر ،نگهداری دادهها برای کاربران آسانتر
و کمهزينهتر ميباشد )11( ،میزان مصرف منابع برای کاربران سنجشپذير
ميشود .به عبارت ديگر ،منابع در رايانش ابری بايد قابل اندازهگیری باشند
و الزم است میزان مصرف منابع برای هر کاربر و هر منبع براساس
ری ششــود،
گیــری
انه انانــدازهگی
اهــانه
گي ،ممــاه
فتــگي،
ه ،ههــفت
روزانــه،
ي ،روزان
اعتــي،
ای سســاعت
دهــای
واحــده
واح
( )11کامپیوترهای يک سسیستم مبتني بر رايانش ابری ،سريعتر بوت و
حافظه
تری را به حافظ
کمتری
راهاندازی مي شوند زيرا آنها فرآيندها و برنامههای کم
سیستم بار ميکنند )19( ،کاربران سرويسهای ابری نبنبايد نگران مسئله
سازگاری اسنادی که بر روی کامپیوتر خود دارند با ساير سیستم عاملها يا
باشند ،چون تمام اسنادی که با استفاده از
برنامههای کاربردی ديگران باشن
کاربردی توسط ابر ايجاد ميشوند بدون هیچ مشکلي برای همة
برنامههای کارب
کاربران رايانش ابری قابل استفادهاند )11( ،سرويسدهندگان رايانش ابری
کاربــران ققــرار ميدهند،
ظرفیت مناسبي را برای ذخیرهسازی در اختیار کارب
قفل ،و
( )19برخالف سیستمهای شخصي که در آن ممکن است کامپیوتر قف
ديسک سخت آن خراب ( )crashشود و تمام دادههای ارزشمند کاربر از
بین ببرود ،کامپیوتری که بر روی ابر خراب شود بر دادههای کاربر هیچ
تأثیری نميگذارد .يعني اگر کامپیوترهای شخصي کاربر خراب شود ،تمام
دادهها هنوز هم آنآنجا و بر روی ابر وجود دارند و کماکان در دسترس
ميباشند .در دنیايي که تنها تعداد اندکي از کاربران به طور مرتب از
دادههای مهم خود نسخه پشتیبان تهیه ميکنند ،محاسبات ابری بهترين
انتخاب در زمینه محافظت از دادهها به شمار مي رود )11( ،دسترسپذيری
آسان به اطالعات در هر نقطه ،يکي ديگر از مزايای رايانش ابری است .آيا
تا به حال دادههای مهم خود را از محیط کار به منزل بردهايد؟ و يا تا کنون
به همراه بردن يک يا چند فايل مهم را فراموش کردهايد؟ اين موضوع در
محاسبات ابری رخ نميدهد زيرا شما اسناد و فايلهای خود را همراهتان
شمــا
حمل نميکنید .در عوض ،اين اسناد و فايلها بر روی ابابــر ميمانند و شم

ﻣﻘﻴﺎﺱﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻭﺭﻛﺎﺭﻯ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻭ ﺫﻯﻧﻔﻌﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺭﺍﻳﺎﻧﺶ ﺍﺑﺮﻯ /ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺤﻤﺪﻯ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺪﻟﻰ ﺍﻣﻦ ﻭ ﻣﻘﻴﺎﺱﭘﺬﻳﺮ
کامپیوتر و اتصال اينترنتي يا اينترانتي وجود
ميتوانید در هر جا که يک کامپ
داشته باشد به آنها دسترسي پیدا کنید )17( ،همکاری گروهي در رايانش
ابری سادهتر ميشود .به اشتراک گذاشتن اسناد ،شما را مستقیماً به
بسیاری از کاربران ،اين يکي
همکاری بر روی اسناد هدايت ميکند .برای بس
از مهمترين مزايای استفاده از رايانش ابری است ،زيزيرا چندين کاربر بهطور
همزمان ميتوانند بر روی اسناد و پروژهها کار کنند .اسناد بر روی ابر قرار
دارند ،نه روی کامپیوترهای شخصي .تنها چیزی که کاربران نیاز دارند يک
کامپیوتر با قابلیت دسترسي به اينترنت يا اينترانت است و ( )18آخرين و
بهترين مزيت رايانش ابری ،کاهش وابستگي به سختافزار است .در
رايانش ابری کاربران ديگر مجبور نیستند به يک نرمافزار يا يک کامپیوتر
خاص محدود باشند .ديگر به خريد يک نسخه خاص از يک برنامه برای
يک وسیله خاص ،يا ذخیره کردن اسناد با يک فرمت و فونت مبتني بر يک
ابزار ويژه نیاز ندارند .فرقي نميکند که کاربران از چه نوع سختافزاری
استفاده ميکنند زيرا اسناد و برنامههای کاربردی ،در همه حال يک شکل
خواهند داشت.
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بهطور کلي رايانش ابری به سه سطح اصلي به اين شرح :نرمافزار به
عنوان سرويس ( ،)SaaSبستر به عنوان سرويس ( )PaaSو زيرساخت به
عنوان سرويس ( )IaaSتقسیم ميشود .در ششکل ( )1سه سطح اصلي
رايانش ابری نشان داده شده است .سطوح فرعي ديگری نیز برای
سرويسهای رايانش ابری مطرح است که ميتوان تمام آنها را با XaaS
يعني مفهوم همه چچیز به عنوان سرويس دستهبندی کرد.

شكل ( :)2مدل مرجع رایانش ابری طبق معماری موسسه ملی فناوری و
استانداردها ()NIST, 2011

در شکل ( )1مدل مرجع رايانش ابری و در جدول ( )9بازيگران اصلي
رايانش ابری و تعاريف آنها بر اساس الگوی مؤسسه ملي فناوری و
استاندارها ارائه شده است.
جدول ( :)5بازیگران اصلی رایانش ابری در مدل مفهومی مرجع NIST

بازیگر
مصرفکننده ابر
تولیدکننده ابر
ممیزکننده ابر
واسطهگر ابر

حامل سرويس ابر
شكل ( :)1سطوح مختلف رایانش ابری
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 -4-3مدلهای بهکارگیری و پیادهسازی ابر

ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ

مدلهای بهکارگیری ابر بر اساس روند استقرار و گسترش ابر ،به چهار
گروه )1( :ابرعمومي )1( ،ابرخصوصي ))99( ،ابر انجمني و ( )1ابر ترکیبي تقسیم
ميشوند .هر يک از انانواع ابرهای خصوصي و انجمني را ميتوان به صورت
درونسسازماني با منابع داخلي و يا برونسازماني با منابع خارجي پیادهسازی
کرد .ابرهای ترکیبي نیز ترکیبي از ابرهای عمومي ،خصوصي يا انجمني
ميباشند .در جدول ( )1انواع مدلهای پیادهسازی ابرها ارائه شده است.

تعریف
شخص يا سازماني که يک رابطه تجاری با سرويسدهنده
ابر برقرار ،و از خدمات آن استفاده ميکند.
يک فرد ،سازمان و يا موجوديتي که مسئول تأمین خدمت
برای مصرفکنندگان خدمات ابر است.
گروهي که ارزيابي مستقلي بر روی خدمات ابر ،عملیات
سیستم اطالعات ،کارايي و امنیت ابر انجام ميدهند.
موجوديتي که کارايي ،استفاده و توزيع خدمات ابر را مديريت ،و
میان مصرفکننده و فراهمکننده ابر به عنوان واسط عمل ميکند.
واسطهای که امکان برقراری اتصال و انتقال خدمات ابر را میان
فراهمکنندگان و مصرفکنندگان ابر میسر فراهم ميکند

 -5-3دستهبندی خدمات بر اساس نوع گسترش ابر

برای دستهبندی خدمات بر اساس نوع گسترش ابر نخست بايد کاربرد
و مزايا و معايب انواع گسترش ابر را تحلیل کرد و سپس نتايج بهدست آمده
از آنها را از طريق مذاکره و مصاحبه حضوری با مديران ،نخبگان و راهبران
ذيربط هر سامانه اطالعاتي و خدمات مربوطه ،بهمنظور تعیین شاخصهای
موردنظر برای آنالیز و انتخاب نوع گگسترش ابر بهکار گرفت.
مزايا و دالييلي را که ميتواند سبب ترجیح ابر خصوصي توسط سازمان
باشد به اين شرحاند )1( :کسب و ککار سازمان دادهها و برنامههای
6. On- site- private or insourced- private
7. Outsourced- private
8. On- site- community or insourced- community
9. Outsourced- community

ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ /ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ /ﺷﻤﺎﺭﻩ  //22ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ 96
پايداری ( )Stabilityو دسترسپذيری بيوقفه به مشتريان درونسازماني
از طريق شبکه داخلي و به مشتريان بینسازماني از طريق شبکههای بین
سازماني با رعايت حداکثر تمهیدات امنیتي ارائه شوند )9( ،آن دسته از
سامانههای اطالعاتي و خدمات مربوطه که طبقهبندی خاصي نندارند اما
برای ادامه کسب و کار سازمان ارزش بااليي دارند و حوزه سرويسدهي
آنها نیز فراتر از سازمان است (مانند سرورهای ايمیل و پايگاههای اجتماعي
توانند از طريق شبکههای عمومي (مانند اينترنت) با
و تبلیغاتي سازمان) ميتوان
لحاظ تمهیدات امنیتي در خخارج از شبکه داخلي و يا تلفیقي از هر دو شبکه
داخلي و بیروني سازمان ارائه شوند و ( )1آن دسته از خدمات و سامانههای
اطالعاتي حساس که با مجوز اسناد باالدستي و کمیته حراست ICT
وانند
مشخص ميشوند و يا مدير ارشد سازمان ريسک آنرا ميپذيرد ميتتوان
مشابه سناريوی فوق ارائه شوند.
انتخاب مدل گسترش رايانش ابری
برای طراحي مدل نهايي ،تنها انتخ
بايد سطوح مختلف رايانش ابری يعني زيرساخت به عنوان
کافي نیست ،باي
سرويس ( ،)IaaSپلتفرم به عنوان سرويس ( )PaaSو نرمافزار به عنوان
سرويس ( )SaaSنیز تحلیل و ارزيابي شوند تا مناسبترين فناوری برای
هر سطح ،انتخاب و در مدل نهايي استفاده شود.

کاربردیای است که کنترل و امنیت آنها از اهمیت ويژهای برخوردار است،
( )1کسب و کار سازمان جزئي از يک صنعت است که نیازهای امنیتي و
محرمانگي خاص و سختگیرانهای را ميطلبد )9( ،سازمان به اندازه کافي
بزرگ است که بتواند مزايای گسترش و اجرای مرکز رايانش ابری را بهطور
مؤثر و مفید تحقق بخشد )1( ،سازمان مراکز داده بزرگ با ظرفیت خالي
فراواني دارد ،بنابراين ممکن است استفاده از ابر عمومي برای سازمان
گرانتر تمام شود )9( ،سازمان به کاربران زيادی سرويس ميدهد ،استفاده
از ابر خصوصي ميتواند منبع درآمد خوبي برای سازمان باشد )1( ،دادههای
سازمان حیاتي و حساساند و سازمان ننیاز به کنترل اطالعات در ديواره
آتش خود دارد )7( ،مرکز داده بايد با قوانین و مقررات دولتي تطابق داشته
باشد ،بنابراين ابر خصوصي ترجیح دارد و ( )8سازمان به کارآيي حساس،
مثال باالی  %55دسترسپذيری نیاز دارد .بنابراين ابر خصوصي ميتواند
تنها گزينه برآوردکننده نیاز سازمان باشد (احمدی و همکاران.)1951 ،
برای بررسي و تحلیل سناريوهای مختلف و انتخاب سناريوی بهتر،
نسبت به ارزشدهي مدلهای مختلف رايانش ابری برحسب شاخصها و
معیارهای کلي اقدام شد .در امتیازدهي مدلها ،برای امتیاز کم اعداد  1تا ،99
متوسط  1تا  1و زياد  7الي  5در نظر گرفته شد ،که جدول ( )77بهدست آمد.
امتیازدهي از طريق مصاحبه حضوری و نشست با مديران و خبرگان
سازمان در حوزههای مرتبط انجام شد .برای تعیین شاخصهای انتخاب
مدلهای پیادهسازی رايانش ابری اين موارد در نظر گرفته شد)1( :
سامانههای اطالعاتي و سرويسهايي که دارای طبقهبندیاند ،طبق اسناد
باالدستي ببه سبب مخاطرات امنیتي نبايد برای ذخیره ،پشتیباني و يا
هرگونه بهرهبرداری به خارج از سازمان منتقل شوند )1( ،سامانههای
هايي که طبقهبندی خاصي ندارند اما برای کسب و کار
اطالعاتي و سرويسهاي
سازمان ارزش حیاتي دارند بهتر است در شبکه داخلي سازمان با حداکثر

 -6-3مجازیسازی در الیة زیرساخت

با استفاده از روش  ANPو به کمک نرمافزار  Super Decisionو
با توجه به شاخصها و معیارهای تعیینشده ،مناسبترين فناوری در اليه
 IaaSرايانش ابر خصوصي برای سازمان بنادر و دريانوردی به اين شرح
تعیین و انتخاب شد تا به واسطه آن ،هم در اليه سرورها و هم در منابع
ذخیره و شبکه ،مجازیسازی انجام شود .ببا استفاده از روش  ANPابتدا
ربوطه و گگــزينههای منتخب تعیین ششــدند.
ههــدف و سپس ششــاخصهای ممــربوطه

جدول ( :)6مقایسه انواع ابرها بر اساس ویژگیها و خصوصیات اصلی آنها

نوع ابر

ویژگی
دسترسي به خدمات
مرکز داده ابر
مديريت ابر
مقیاسپذيری
پرداخت هزينه
سرمايهگذاری
تخصیص منابع
قابلیت ذخیرهسازی
مدت ذخیرهسازی
انتظار کارآيي
سطح دسترسي
امنیت و محرمانگي

ابر خصوصی

ابر عمومی
اينترنت
فراهمکننده ابر
فراهمکننده ابر
بسیار
طبق مصرف کاربر
غیرکاربر
پويا ،طبق نیاز کاربر
در حد گیگابايت
محدود
پايین
در سطح جهان
پايین

ابر انجمنی

شبکه خصوصي و اينترانت
اختیار سازمان مالک ابر
مالک ابر
محدود
به عهده سازمان است
کارفرما
پويا/غیرپويا و اختصاص ثابت
نامحدود و در اختیار مالک
ميتواند نامحدود باشد
بسته به میزان منابع
سطح جغرافیائي محدود
باال و خوب

ابر ترکیبی
اينترنت و يا شبکه خصوصي
فراهمکننده ابر و بین سازمانها
منتخب سازمانهای دخیل
نسبتا باال
بسته به میزان استفاده از ابر عمومي
بسته به میزان استفاده از ابر عمومي
پويا و غیرپويا
در حد ترابايت
متوسط
بسته به پهنای باند
بسته به الگوی سازماني
پايین يا باال بسته به نوع منابع

شبکه خصوصي بین سازمانها
بین سازمانها
شرکت عضو يا شرکت ثالث
متوسط
طبق قرارداد بین شرکتها
توسط اعضا
پويا/غیرپويا بسته به قرارداد سازمانها
در حد ترابايت
ميتواند نامحدود باشد
بتسه به میزان منابع موجود
بسته به پراکندگي اعضا
متوسط
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شاخصها

مدل رایانش

وابستگي به شبکه
اختفای محل بارکاری از ديد کاربران
ريسک چند کاربری
ورود/خروج دادهها و محدوديت کارآيي
قوة امنیت در برابر تهديدات خارجي
هزينههای مهاجرت به ابر
امکان گسترش منابع

عمومی
9
5
7
9
9
9
8

خصوصی
استفاده از منابع داخلی
1
9
9
1
7
8
9

انجمنی

استفاده از منابع بیرونی
9
1
1
1
9
1
1

استفاده از منابع داخلی
1
9
1
9
9
7
9

استفاده از منابع بیرونی
9
1
9
1
1
1
1

ترکیبی
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هدف ،انتخاب مناسبترين فناوری درخصوص مجازیسازی حوزه سرورها
در اليه توزيع سرويس زيرساخت ( )IaaSرايانش ابری خصوصي برای
سازمان بنادر و دريانوردی بود .شاخصهای ارزيابي عبارت بودند از)1( :
میزان دسترسپذيری و کارآيي )1( ،قابلیت مجازیسازی بر اساس نوع
معماری ابرناظر )9( ،داشتن امتیاز اصلي ( )Original licenceو پشتیباني
مناسب )1( ،قابلیت تطبیق با ساير فناوریهای پرکاربرد رايانش ابری)9( ،
قابلیتهای مديريت ريسک و امنیت ،مانند پشتیباني از  AAAيا
محرمانگي ،تمامیت داده ،انکارناپذيری و قابلیتهای امنیتي مختص اليه
مجازیسازی مانند شبکه مجازی امن با  IDSو  ،IPSمديريت هويت
VMها ،قابلیت جداسازی اينترنت از اينترانت در تمام سطوح شبکه ،اعمال
امنیت برای کاربران نهايي و قابلیت مديريت ريسک در خدمات رايانش
ری که خدمترساني آن به هنگام مواجهه با ريسک ،دچار اختالل ننشود و
ابابری
يا دارای حداقل وقفه باشد )1( ،مقیاسپذيری ،به اين معنا که با افزايش
تعداد کاربرهای سیستم ،کارآيي آن کاهش ننیابد )7( ،توسعهپذيری به اين
معنا که مرکز داده مجازی به راحتي بتواند از عهده کارکردهای جديد و
نیازمندیهای مربوط به کارآيي سیستم برآيد )8( ،میزان هزينههای
سرمايهای ،يعني هزينههايي که در آينده باعث سوددهي ميشوند مانند
هزينههای فضای مرکز داده ،تتجهیزات سختافزاری و نرمافزاری اعم از
برنامههای کاربردی ،مجازیسازی و مانیتورينگ و مديريتي )5( ،میزان
هزينههای عملیاتي ،يعني هزينههايي که ببه صورت جاری برای ببهکارگیری
يک محصول يا سیستم در نظر گرفته ميشود مانند هزينههای برق جهت
تغذيه تجهیزات ،هزينههای پشتیباني و نگهداری )11( ،داشتن مديريت
مجازیسازی سرور ،منابع ذخیره و شبکه )11( ،قابلیت خودکار توزين بار در
منابع سرورها و منابع ذخیره )11( ،داشتن مقاومت در برابر خطا)19( ،
افزايش کارآيي نرمافرارها با ببهکارگیری  Cacheدر سمت سرور و ()11
امکان مهاجرت زنده ماشینهای مجازی در حال اجرا و امکان مهاجرت
منابع ذخیرهساز.
با قراردادن اهداف ،شاخصها و گزينههای فناوری ببهکار گرفتهشده
برای اليه زيرساخت رايانش ابری در نرمافزار  ،Super Decisionنتیجه
ارزيابي برای انتخاب مناسبترين تکنولوژی سرويس زيرساخت ،ببه اين
صورت بهدست آمد که فناوری " VMware vSphere
… "{ESXi,vCenter server,به عنوان بهترين و مناسبترين
تکنولوژی برای طراحي مدل نهايي در اليه زيرساخت رايانش ابر خصوصي
سازمان بنادر تعیین و انتخاب شد .شکل ( )9آنالیز فناوریهای اليه
زيرساخت رايانش ابر خصوصي سازمان را نشان ميدهد.
با استفاده از روش  ANPبه کمک نرمافزار  Super Decisionو با
توجه به شاخصهای تعیینشده ،برای انتخاب مناسبترين فناوری در اليه
 ،PaaSتوزيع رايانش ابر خصوصي برای سازمان بنادر و دريانوردی به اين
شرح مشخص و انتخاب شد تا ارائه سرويس در الية پلتفرم مانند ايجاد
زيرساخت دسکتاپ مجازی ( 11)VDIبرای يک سری از کاربران خاص
مانند برنامهنويسان و توسعهدهندگان سیستمها فراهم شود.
برای انتخاب فناوری مناسب رايانش ابری در اليه پلتفرم ،بر اساس
روش  ANPابتدا بايد هدف ،سپس شاخصهای مربوطه و گزينههای
انتخابي تکنولوژی مربوط به اليه  PaaSتعیین شوند .به منظور انتخاب
10. Virtual Desktop Infrastructure

مناسبترين فناوری درخصوص مجازیسازی اليه توزيع سرويس پلتفرم
( )PaaSرايانش ابر خصوصي برای سازمان بنادر و دريانوردی ،شاخصهای
ارزيابي به اين شرح ( )1نصب و راهاندازی/پیادهسازی آسان )1( ،قابلیت
ايجاد زيرساخت دسکتاپ مجازی )9( ،داشتن امتیاز اصلي (اليسنس
اوريجینال) و پشتیباني مناسب (با توجه به مسائل سیاسي و تحريم کشور)،
( )1قیمت مناسب خريد نرمافزار مجازیسازی همراه با امتیاز اصلي)9( ،
امنیت و احراز هويت )1( ،دسترسپذيری باال )7( ،تعادل/توزين بار)88( ،
پیکربندی پشتیباني و بازيابي )5( ،قابلیت مديريت کالينت و لگاريتمگیری،
( )11مقیاسپذيری و ( )11پشتیباني از انواع ابرناظرها ()Hypervisors
تعیین شدند.

زیرساخت رایانش ابر خصوصی سازمان
شكل ( :)3آنالیز فناوریهای الیه زیرس

 -7-3تعیین گزینههای مناسب برای سرویس
پلتفرم رایانش ابر خصوصی

فناوریهايي که در سرويس پلتفرم رايانش ابر خصوصي بهکار گرفته
شدند شامل ()99( ،2X RAS {VDI} )1( ،Citrix Xen Desktop )1
،Microsoft RDS 2012 {VDI} )1( ،Citrix VDI in a Box
( Vmware Horizon View )9و (Ericom PowerTerm )1
باشنند.
 WebConnectميباش
جهت تعیین و انتخاب گزينهها و فناوریهايي که در سرويس پلتفرم
رايانش ابر خصوصي استفاده ميشوند ،به فناوریهای رايج اليه سرويس
پلتفرم رايانش ابر خصوصي امتیازدهي شد .طیف امتیازدهي به  9سطح از 1
الي  11به اين شرح تقسیم شد :برای امتیاز ضعیف اعداد  1تا  ،1متوسط 9
تا  ،8خوب اعداد  5تا  ،11خیلي خوب  19تا  11و عالي اعداد  17تا  11در
نظر گرفته ششد ،که جدول ( )8به دست آمد.
با قراردادن اهداف ،شاخصها و گزينههای فناوری مورد استفاده برای
اليه زيرساخت رايانش ابری در نرمافزار  ،Super Decisionارزيابي
جهت انتخاب مناسبترين تکنولوژی سرويس زيرساخت صورت پذيرفت و
در نهايت ،فناوری } 2X RAS {VDIبه عنوان بهترين و مناسبترين
تکنولوژی برای طراحي مدل نهايي در اليه پلتفرم رايانش ابر خصوصي
سازمان بنادر مشخص و انتخاب شد .در شکل ( )1آنالیز انتخاب
مناسبترين فناوری اليه  PaaSبرای طراحي مدل نهايي سازمان نشان
داده شده است.
با استفاده از روش  ANPو به کمک نرمافزار  Super Decisionو
با توجه به شاخصها و معیارهای تعیینشده ،بهترين و مناسبترين فناوری
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امتیاز اوريجینال و پشتیباني مناسب
قیمت ننرمافزار و امتیاز اورييجینال
امنیت و احراز هويت
دسترسپذيری باال
تعادل /توزين بار
پیکربندی پشتیباني و بازيابي
کالينت و لگاريتمگیری
قابلیت مديريت کالين
مقیاسپذيری
پشتیباني از انواع ابرناظرها
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شكل ( :)5آنالیز انتخاب مناسبترین فناوری الیه  SaaSبرای طراحی مدل
نهایی سازمان

پس از تحلیل هر سه الية  PaaS ،IaaSو  SaaSبرای انتخاب
مناسبترين فناوری به تفکیک هر اليه ،اکنون ميتوان به ططراحي مدل و
راهکار مطلوب پرداخت .طراحي مدل نهايي سازمان بنادر و دريانوردی از
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در الية سرويس  SaaSرايانش ابر خصوصي برای سازمان بنادر و
دريانوردی ،به شرح زير تعیین و انتخاب شد تا ببه واسطة آن ،رايانش ابری
در اليه نرمافزار به عنوان سرويس برای کاربران نهايي طراحي و اجرا شود.
براساس روش  ANPابتدا هدف ،سپس شاخصهای مربوطه و گزينههای
تکنولوژی مربوط به الية  SaaSتتعیین شدند .هدف ،انتخاب مناسبترين
فناوری درخصوص مجازیسازی الية توزيع سرويس پلتفرم ()SaaS
رايانش ابر خصوصي برای سازمان بنادر بود .شاخصهای ارزيابي مشترک
در بین فناوریهای الية  SaaSبه اين شرح بود)1( :نصب و راهاندازی
آسان و سريع ،که نصب و راهاندازی فناوریهای فوق ببه جز  Citrixنسبتاً
آسان بود و حتي نصب و راهاندازی  2Xاز بقیه فناوریها آسانتر بود و به
زمان کمتری برای نصب نیاز داشت )1( ،قابلیت انتشار نرمافزار بر روی
نترانت با ببهکارگیری حداقل پهنای باند .چون انتشار
بستر اينترنت و ايينترانت
نرمافزار توسط  Citrix ZenAppو  2X RASنسبت به VMware
 Horizon Viewاز لحاظ مصرف منابع بهینهتر است (،)Citrix, 2014
( )9پشتیباني مناسب ،همراه با اخذ امتیاز و توسعه و ببهروزرساني آن (با
توجه به مسائل سیاسي و تحريم کشور) )1( ،هزينة پايین نسبت به
فناوریهای مشابه )9( ،ارتقای امنیت با امکان احراز هويت و حداکثر
روشهای فیلترينگ )1( ،دسترسپذيری باال )7( ،قابلیت تعادل/توزين بار،
( )8پشتیباني از انواع کالينتهای ابری ( Mobile App, Thin Client
… )5( ،), Zero Client,WebBrowsersقابلیت گزارشدهي)11( ،
پشتیبــاني
مقیاسپذيری )11( ،مديريت و کنترل کالينتها از راه دور )11( ،پشتیب

محلي توسط شرکت تولیدکننده ببهه همراه توسعه و بروزرساني)19( ،
پشتیباني از انواع کالينتهای ابری ( Mobile App,Thin Client
… )11( ،)Zero client,Web Browsersامکان تفکیک و ايزوله
کردن مجازی Server Farmها از يکديگر و ( )19امکان Web Based
کردن تمام نرمافزارهای کاربردی سازمان با پشتیباني از .HTML5
گزينهها يا فناوریهای مورد نظر برای الية  SaaSرايانش ابر خصوصي
شامل ()99( ،2X RAS {App} )1( ،Citrix Xen App )1
}Vmware Horizon )1( ،Microsoft RDS 2012 {App
 ،Ericom PowerTerm WebConnect )9( ،View/Thin Appو
(WebGateway )11ميباشند .براساس شاخصهای فوق امتیازدهي به
فناوریهای الية  SaaSبرای رايانش ابر خصوصي سازمان انجام شد .طیف
امتیازدهي به  9سطح از  1الي  11به اين شرح تقسیم شد :برای امتیاز ضعیف
اعداد  1تا  ،1متوسط  9تا  ،88خوب اعداد  5تا  ،11خیلي خوب  19تا  11و
عالي اعداد  17تا  11در نظر گرفته شد ،و جدول ( )5به دست آمد.
در نتیجه ،فناوری } 2X RAS {Appبه عنوان بهترين و
مناسبترين تکنولوژی برای طراحي مدل نهايي در اليه نرمافزار سرويس
در رايانش ابر خصوصي سازمان بنادر تعیین و انتخاب شد .شکل ( )9آنالیز
انتخاب مناسبترين فناوری اليه  SaaSرا برای طراحي مدل نهايي
سازمان نشان ميدهد.
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پشتیباني محلي مناسب ،امتیاز و توسعه و بروزرساني
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امکان تفکیک و ايزولهکردن مجازی Server Farmها از يکديگر تا کاربران
نهايي آنها.
امکان  Web Basedکردن تمام نرمافزارهای کاربردی با پشتیباني از
HTML5
قابلیت گزارش دهي و لگاريتمگیری
عدم وابستگي به سیستمعامل کاربر/پشتیباني از اکثر  OSها
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سه الية سرويس زيرساخت ،پلتفرم و سرويس نرمافزار تشکیل شده است.
برای مجازیسازی زيرساخت تجهیزات فعال مرکز داده سازمان همانگونه
که در تحلیل روش  ANPمشاهده شد ،از مجموعه فناوری Vmware
 Vsphere Serverيا  Vmware Vcloud Suiteاستفاده شد .برای
طراحي مدل در اليههای پلتفرم و نرمافزار به عنوان سرويس (،)SaaS
پس از ارزيابي و آنالیز نهايي ،فناوری  2X or Parallel RASاز بین
ساير تکنولوژیهای موجود انتخاب شد.
اکنون با توجه به جداسازی شبکه اينترانت و اينترنت توسط راهکار
مجازی رايانش ابر خصوصي ميتوان مدل نهاييای را که مناسب سازمان
أکید بر ارتقای امنیت جداسازی Server
بنادر و دريانوردی ميباشد با تتأکید
Farmهای نواحي مختلف شبکة سازمان از لحاظ طبقهبندی محرمانه و
توانند
میزان وقفه در سرويس مشخص کردServer Farm .هايي که ميتوان
برای ارتقای امنیت در شبکه سازمان بنادر استفاده شوند شامل ()1
 Server Farmمربوط به اينترنت يعني سرورهايي است که برای
بهرهبرداری کاربران ،شبکه اينترنت روی آنها زيربار ميباشند ،و نیز کلیه
سرورهايي که بايد به نوعي با شبکه اينترنت مرتبط باشند مانند سرور
میلها ،سايت سازمان و غیر آنServer Farm )1( ،هايي که
نرمافزارهای حیاتي و حساس از لحاظ کسب و کار سازمان روی آنها نصب
شدهاند بهطوری که حداکثر وقفه سرويس در آنها نميتواند بیشتر از 19
دقیقه باشدServer Farm )9( ،هايي که نرمافزارهای دارای طبقهبندی
محرمانه تا خیليمحرمانه مانند اتوماسیون محرمانه سازمان ،روی آنها نصب
شده استServer Farm )1( ،هايي که نرمافزارهای اختصاصي و مهم
سازمان روی آنها نصب شده و حداکثر وققه سرويس سازماني برای آنها
نميتواند بیشتر از  1ساعت باشدServer Farm )9( ،هايي که
نرمافزارهای اختصاصي و مهم سازمان روی آنها نصب شده و حداکثر وققه
سرويس سازماني برای آنها نميتواند بیشتر از  18ساعت باشد و ()11
عمــومي سســازمان روی
ردی و عم
کاربــردی
Server Farmهايي که ننــمافزارهای کارب

2X
RAS
}{App
17
16
12
15
17
16
15
14
15
15
17
17

Citrix
Xen
App
4
16
8
4
13
16
15
14
12
15
15
14
14

Microsoft
RDS

WebGateway
14
2
18
4
14
16
15
14
10
15
13
6

16

16
15
12

آنها نصب شده و وققه سرويس سازماني برای آنها تا  7روز ،صدمات
زيادی به کسب و کار سازمان وارد نميآورد.
بنابراين ،مشابه شکل ( )1بايد جهت کنترل داراييهايي اطالعاتي در
ابر ،روش مديريت مخاطرات مشخصي اعمال شود ،تا امنیت اطالعات و
اعتمادسازی و اطمینان از صحت داراييها فراهم گردد.

شكل ( :)6دستهبندی داراییهای اطالعاتی سازمان جهت اعمال مدیریت
مخاطرات

همانگونه که در شکل ( )11نشان داده شده است داراييهای دارای
طبقهبندی سری و ببهکلي سری به داليل مخاطرات باال و حیاتيبودنشان
نبايد از طريق رايانش ابری برای کاربران انتشار يابد .بنابراين پیش از هر
نباي
نوع تصمیمگیری در مورد استفاده از ابر مربوطه ،بايد ارزيابي دقیقي از
مخاطرات داراييهای اطالعاتي سازمان ،براساس عوامل امنیتي،
محرمانگي ،جامعیت و دسترسپذيری ،برای ابر مزبور انجام شود .براساس
دو عامل ( )1میزان اهمیت داراييهای سازمان و ( )1میزان شفافیت
دهندة ابر ،ميتوان مخاطرات ببهکارگیری رايانش ابری را ارزيابي کرد.
ارائهده
پس از ارزيابي مخاطرات سامانههای سازمان ،بايد براساس مدل
مطلوب طراحيشده توسط رايانش ابری دسترسي هر سامانه از طريق
ازماني فراهم ککرد
مربوطه را برای کاربران و ذینفعان سســازماني
 Server Farmمربوط
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تا عالوه بر دسترسپذيری باال از امنیت مطلوبي نیز برخوردار باشند.

ريسک پايین

ريسک ناشناس

اهمیت /ارزش سازمان

ريسک مديريتشده

ريسک باال

شفافیت ارائهدهند ابر

مراجع
.1
.1
.9

شكل ( :)7ارزیابی مخاطرات بهکارگیری رایانش ابری در راستای مدیریت

.1

وب ببــرای دورکاری
مطلــوب
دل مطل
ی ممــدل
راحــی
طــراح
 -8-3ط

.9

ریسک

بهرهبرداران سازمان

پس از آنالیز فناوریهای متداول رايانش ابری ،مدل و راهکار مطلوب
برای دورکاری بهرهبرداران و ذینفعان سازمان بنادر و دريانوردی که به
صورت امن ،منعطف و مقیاسپذير روی انواع دستگاههای رايانهای همراه
قابل نصب باشد ببه اين صورت طراحي شد:
( )1فناوری  VMware vCloud Suiteبرای استفاده در
مجازیسازی الية زيرساخت رايانش ابری سازمان انتخاب شد،
( )1فناوری  Parallel RAS , 2X MDMبرای ببهکارگیری درالية
پلتفرم رايانش ابری و مديريت دستگاههای رايانهای همراه/سیار انتخاب شد و
( )9فناوری  Parallel RAS, 2X Clientبرای استفاده در الية
نرمافزار به عنوان سرويس رايانش ابری سازمان بنادر و دريانودری و
ذینفعان آن تعیین و انتخاب شد.
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در اين پژوهش پس از شناخت وضعیت موجود سازمان بنادر و
دريانوردی و فناوریهای متداول رايانش ابری ،نخست نسبت به تعیین
شاخصهای مورد تايید خبرگان سازمان و تهیه جداول و ماتريسهای مزايا
(نقاط قوت) و معايب (نقاط ضعف) فناوریها اقدام شد .سپس فناوریهای
مذکور برای تجزيه و تحلیل دادهها امتیازبندی شد و با استفاده از روش فرآيند
تحلیل ششبکهای ( )ANPو نرمافزار  Super Decisionمناسبترين فناوری
برای هر الية رايانش ابری تعیین شد .در نتیجه ،مدل رايانش ابر ترکیبي
برای سازمان انتخاب شد ،که در آن مناسبترين فناوری برای الية زيرساخت
به عنوان سرويس ( ،)IaaSفناوری  VMware vCloud Suitو برای
اليههای پلتفرم به عنوان سرويس ( )PaaSو نرمافزار به عنوان سرويس
( ،)SaaSفناوری  Parallel RASتعیین شد و دستآخر ،مدل امن و
مناسب برای دورکاری کاربران و ذینفعان سازمان بنادر و دريانوردی بر روی
انواع دستگاههای رايانهای همراه/سیار طراحي شد.
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مجازیسازی؟.
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Abstract:

W

ith regard to requirements of upper-level documents, general policies and information security management
standards, It is necessary to create a suitable and secure electronic solution that can provide the access to

resources and various services of the organization from outside of the Organization’s intranet coverage according to the
user’s need and demand on all mobile devices in form of flexibility, scalability and security.
So at first phase, existent needs and conditions of organization information technology were studied, derivation and
collection were analyzed with the use of Analytic Network Process (ANP) methodology. For Port and Maritime
Organization, Hybrid cloud computing model was selected and the most suitable current technology for infrastructure
layer of cloud (IaaS) , “VMware vCloud Suite” and for platform (PaaS ) and software layers (SaaS) as a services , “2X
or Parallel RAS ” was selected. In the last phase, the suitable and secure model for teleworking of organizations’ users
and beneficiaries by all mobile devices was designed.
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Service, Mobile Devices.
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