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 چکيده
و دیگر فنآوری هایی که به تازگی  2پردازش ابری برای یکپارچه کردن فنآوری های نوینی مانند وب 

عرضه شده اند، به کار می رود تا با موضوعات روزمره بتوان به کلیه نیازهای کاربران در فضای اینترنت 

ین روش گروه های بزرگی از پاسخ داد. نمونه ای از پردازش ابری که می توان به آن اشاره کرد، درا

سرورها که معموال از نظر هزینه هم می توانند ارزان باشند، با هم به صورت شبکه در می آیند. 

مهندسی نرم افزار با یک روند ساده که شامل مجموعه فعالیتهایی است که به طور همزمان در مسیر 

در وب سرویس های ابری و  مشخص اعمال می شوند. در روند سریع تغییر محیط های محاسباتی

ودر نهایت به این نتیجه می فرآیندهای توسعه دهنده های نرم افزار با چالش جدی روبرو شده اند .

 .اه های سنتی توسعه نرم افزار استپردازش ابری یک نمونه موفق به جای ررسیم که 

 .اینترنت - 2وب  -پردازش ابری  -مهندسی نرم افزار  :يديکل گانواژ
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 1 نازنين نجفی،  1 هما مهدي پور،  1 مهدي نژادفرحانی

 واحد مالرد، دانشگاه آزاد اسالمی ، تهران ، ایران باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ، 1
  

 

   نام نویسنده مسئول:
 نژادفرحانی مهدي

 ابري پردازش محيط مطالعه اي بر تغييرات مهندسی نرم افزار در
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 مقدمه
پردازش ابری به معنای توسعه و به کارگیری فنآوری پردازش بر مبنای اینترنت است. در واقع روشی از محاسبات کامپیوتری در 

فضایی است که قابلیت مرتبط با فنآوری اطالعات به عنوان سرویس با خدمات برای کاربر عرضه می شود و به کاربر امکان می دهد بدون 

تخصصی در مورد فنآوری در اینترنت به سرویس مبتنی بر فنآوری دسترسی داشته باشد و کنترل زیر ساخت های فنآوری داشتن اطالعات 

 که از آنها پشتیبانی می کند را ردست بگیرد.

ضه و دیگر فنآوری هایی که به تازگی عر 2در واقع می توان گفت پردازش ابری برای یکپارچه کردن فنآوری های نوینی مانند وب 

ه می شده اند، به کار می رود تا با موضوعات روزمره بتوان به کلیه نیازهای کاربران در فضای اینترنت پاسخ داد. نمونه ای از پردازش ابری ک

است که ابزارهای عمومی تجاری را به صورت آنالین عرضه می کند تا کاربران بتوانند در  google apps1توان به آن اشاره کرد، سرویس 

 لتی که اطالعات و نرم افزار های آنها روی سرور موجود است، از طریق مرورگر اینترنتی به آنها دسترسی داشته باشند. این فناوری از نظرحا

 .فناوری برتر دنیا قرار گرفته است11محققان علم کامپیوتر چنان مهم بوده است که،پردازش ابری در لیست 

 

 نحوه کارکرد پردازش ابري -1
روش گروه های بزرگی از سرورها که معموال از نظر هزینه هم می توانند ارزان باشند، با هم به صورت شبکه در می آیند. در دراین 

حقیقت با برقراری ارتباط خیلی قوی و پرسرعت بین این گروه از سرورها، بستری آماده برای گسترش و حرکت داده بین این مجموعه ها 

 .[1] ت به نوعی یک ابر شبکه به وجود می آیدآماده می شود و می توان گف

کاربران هیچ مالکیتی بر زیر ساخت های این فنآوری ها ندارند، تنها می توانند به این سرویس ها دسترسی داشته باشند و یا این زیر 

به عنوان سرویس استفاده کنند و در ساخت ها را اجاره کنند. آنها می توانند برهزینه های قابل مالحظه خود فائق آیند و از منابع موجود 

 [2]عوض، هزینه آنچه را که در این زمینه استفاده کرده اند، پرداخت کند 

با اشتراک گذاری فنآوری های کامپیوتری غیر ملموس و میرا، بین مشترکان اینترنتی، میزان استفاده از این ابزارها افزایش می یابد و 

 افزایش سرعت در توسعه نرم افزارها، هزینه این کار تا اندازه زیادی کاهش می یابد. سرورها بی استفاده نمی مانند و با

یکی از تاثیرات این رهیافت افزایش قابل مالحظه ظرفیت های کامپیوتر است و کاربران مجبور به ارتقاء کامپیوتر خود نیستند. این به 

فتد که به کاربران امکان می دهد در یک زمان پاسخ زیرساخت های اشتراک گذاری با گسترش پهنای باند خطوط پرسرعت اتفاق می ا

 متمرکز کامپیوتری که در فضای دیگر قرار گرفته اند را دریافت کنند. 

فناوری برتر دنیا قرار گرفته است و سال 11این فناوری از نظر محققان علم کامپیوتر چنان مهم بوده است که،پردازش ابری در لیست 

نوان سال پردازش ابری نام گرفته است . انتظار می رود این شیوه همانند اینترنت که فصل جدیدی از زندگی را به مردم نیز به ع 2111

 معرفی کرد، زندگی افراد  جوامع را دگرگون کند .

ی و انتهایی، وقتی از پردازش به صورت یک ابر حرف می زنیم ،بهتر است یک ابر رایانه ای را در دو قسمت فرض کنیم،بخش ابتدای

 این دو قسمت توسط یک شبکه به هم متصل می شوند.این شبکه معموال اینترنت است .

 "ابر"بخش ابتدایی همان قسمتی است که کاربران مشاهده می کنند و اطالعات و شکل ظاهری نرم افزارها است.بخش انتهایی همان 

جزء بخش ابتدایی  که برای ارتباط با بخش انتهایی مورد استفاده قرار میگیرد نیزرایانه ای است که پردازش ها را در بر می گیرد.نرم افزاری 

 است.

بخش انتهایی یا همان ابر ، از چندین کامپیوتر و سرور و واحدهای ذخیره تشکیل شده است. از نظر نرم افزاری ،ابر دارای هر گونه نرم 

 یریت ابر و نظارت بر ترافیک و تبادالت اطالعات را بر عهده دارد.افزاری میتواند باشد. در این میان ،رایانه نیز وظیفه مد

                                                           
ادر برنامه ها و ذخیره سازی فایل ها تحت وب و از طریق مرورگرهاست بدون آنکه کاربر نیاز به خریدن آن نرم افزارها داشته باشد. کاربران قاز یک سری  1

 خواهد بود وارد حساب کاربری خود شده و به فایل ها و ابزارهای مورد نیازشان دسترسی داشته باشند.

شامل فایلهای متنی، جداول  Google Docs( ابزارهای تولیدی )Google Calenderو  Gmail-GTalkتباطی )ابزارهای ارائه شده شامل ابزارهای ار

 ( هستند.Google Sitesو  iGoogleو فایلهای ارائه، 

Google Apps ا را مطابق به موسسات این اجازه را می دهد تا از این سرویس تحت دامنه شخصی خودشان استفاده کنند و حتی ظاهر این برنامه ه

 سلیقه خودشان برای همخوانی با موسسه خویش تغییر دهند. 
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واژه ابر در واقع واژه استعاری است که به اینترنت اشاره میکند و در نمودارهای شبکه ها نیز از شکل ابر برای نشان دادن شبکه 

ابری جزئیات فنی اش را از دید کاربران پنهان می  اینترنت استفاده میشود .دلیل تشبیه اینترنت به ابر در این است که اینترنت همچون

 [1] سازد و الیه ای از انتزاع را بین این جزئیات فنی و کاربرانش به وجود می آورد.

 نیز وظیفه پردازش ها و ارسال اطالعات به ابر را دارند. "Middleware"در داخل خود یارانه ها نرم افزارهای چندمنظوره ای رابط 

 

 چالش هاي پردازش ابري مزایا و -2
 . با استفاده از پردازش ابری ،کاربران می توانند از هر کجا و در هر زمان از اطالعات استفاده کنند و به ابر وارد شوند 

  پردازش ابری هزینه های سنگینی را که شرکت ها برای سخت افزار متحمل میشوند، کاهش می دهد  .دیگر نیازی به خرید هارد

 ظرفیت وپردازشگرهای پیشرفته نیست.دیسک های پر

  هزینه خرید نرم افزارها نیزتا حد بسیاری کم میشود .زیرا دیگر نیازی به خرید یک نرم افزار برای هر کاربر نیست.تنها یک نرم

عات و نفوذ پذیری افزار که برای پردازش ابری طراحی شده است ،برای تمام یک مجموعه کافی است.  تنها نگرانی پردازش ابری، امنیت اطال

 ن سیستم است.

  یکی دیگر از مزایای پردازش ابر ی این است که کاربران نیازی به روزرسانی نرم افزارها و یا اجبار به استفاده از نرم افزارهای

 دهد. قدیمی )به دلیل هزینه زیاد ارتقای آنها(ندارد. زمانی که برنامه مبتنی بر وب باشد ارتقاها به صورت خودکار رخ می

  مساله سازگاری اسناد که بر کامپیوتر کاربران ایجاد می شود با سایر سیستم عامل ها یا برنامه های کاربردی دیگران سازش پذیر

است.تمام اسنادی که با استفاده از برنامه های کاربر دی مبتنی بر وب ایجاد می شوند،می تواند توسط سایر کاربرانی که به آن برنامه 

 ترسی دارند،خوانده شوند.کاربردی دس

  وقتی که کاربر یک سند را در مکانی ویرایش کند ،این نسخه ویرایش شده همان چیزی است که در سیستم محل دیگری قابل

 [4] [3] مشاهده است و تا وقتی که به ابر متصل باشد،هیچ گاه در معرض خطر استفاده از یک نسخه تاریخ گذشته نخواهد بود.

 

 زش ابري در مهندسی نرم افزارتاثير پردا -3
در جریان نیم قرن گذشته بسیاری از سخت افزارها مثل کامپیوتر ،حافظه ها،شبکه های ارتباطی بسیار پیشرفته کرده اند به طوری 

کاربران و  که نیازمند نرم افزارهای پیچیده شده اند.توسعه نرم افزاری نه تنها شامل پیشرفت تکنولوژی سخت افزاری بلکه شامل پیشرفت

 نرم افزارهای پیشرفته هم میباشد.

مهندسی نرم افزار با یک روند ساده که شامل مجموعه فعالیتهایی است که به طور همزمان در مسیر مشخص اعمال می شوند.این 

 روند توضیح می دهد که چگونه یک نرم افزار با سطح دید میانی کار میکند و سرانجام محصول را به پایان می برد.

 تمامی پیشرفت های فرآیند نرم افزار از مفهوم سازی تاعمل و فراخوانی و بازگشت چرخه کامل سازی نرم افزار نامیده می شود.

SDLC .[5] شامل چهارچوب فعالیت هایی نظیر طراحی ،کدینگ،تست،حفاظت و بازگشت می باشد 

ه همین دلیل موفقیت های محصوالت نرم افزاری از بقیه موارد از آنجایی که نرم افزارها در زمان پیشرفت غیر قابل دیدن هستند ب

مهندسی پیچیده تر است. بر همین اساس مدیران کنترل پروژه های نرم افزاری فعالیت های چتر گونه ای را بر ای کنترل و مانیتورینگ 

،کنترل کیفیت ، اندازه گیری ،مدیریت پیکر بندی فعالیت های پیشرفت نرم افزار اعمال می کنند.از جمله این فعالیت ها به مدیریت بحران 

 و .... اشاره کرد .

کم بود بودجه،کابر پسند درصد پروژه های نرم افزاری به دالیل مختلف به شکست می انجامند.دالیلی مانند برنامه ریزی ،01بیش از 

 نبودن و ... در اکثر این پروژه ها ارتباط و هماهنگی الزم بین اجزا تشکیل دهنده آنها وجود ندارد.

باعث افزایش نمایی SDLC نیاز به تغیرات در نرم افزار یکی از دالیل اصلی پیچیدگی می باشد.گنجاندن تغییرات در مراحل بعدی 

 پروژه خواهد شد.

http://www.rcsj.ir/


 64 -34، ص 1931 پاییز،  11، شماره  ی علمی پژوهش در علوم رایانهمجلـه
ISSN: 2745-3673  

http://www.Rcsj.ir 

 

 
 

 الشهاي تاثير پردازش ابري و مهندسی نرم افزارچ -4
در روند سریع تغییر محیط های محاسباتی در وب سرویس های ابری و فرآیندهای توسعه دهنده های نرم افزار با چالش جدی روبرو 

ننده در سراسر دنیا شده اند . در این چالش ها شامل پلتفرم های ناهمگن و وب سرویس های عرضه شده و پراکندگی شرکت های عرضه ک

 می باشد .

تا کنون گردآوری نیازمندی ها توسط مهندسین و تحلیل گران سیسیتم صورت می گرفته است اما اکنون الزم است تولیدکنندگان 

 نند.ابر نیز به طور کامل به این گروه ملحق شوندوبه عنوان پشتیبانی کننده ،طرح و برنامه ریزی فازهای توسعه نرم افزار فعالیت ک

 تولید کنندگان ابر میتوانند د ر زمینه های زیر وارد عمل شده و به سئواالت زیر پاسخ دهند:

مدیریت -6مدیریت بحران  -0برنامه ریزی  -4تخمین هزینه ها -3استفاده مجدد از اجزاء -2چه تعداد  تولیدکننده نیاز است؟ -1

 اطمینان از کیفیت-8مدیریت تغییر  -7پیکربندی  

مزایای مهم پردازش ابری صرفه جویی در هزینه ها برای عمل تست کدها می باشد .چون فاز تست و بررسی کدها تنها فازی  یکی از

 است که می تواند به طور مجزا از طرف مهندسین اجرا شوند پردازش ابری می تواند بستر مناسبی جهت اجرای این کار قرار گیرد.

ه استفاده از وب سرویس ها و نرم افزارهای متن باز رایگان موجود در ایر ،به جای پردازش توسعه دهنده های نرم افزار تمایل ب

موجود داشته باشند.سپس مشغول  2مستقیم آنها دارند .توسعه دهندگان نرم افزار باید دارای تخصص فراوانی در تولید نرم افزار از بخش های

.بازسازی نرم افزارهای موجود نیازمند بهترین ساختار در معماری زیر ساخت و هزینه نوشتن نرم افزار و ساختن یک برنامه یکپارچه شوند 

موثر در ساخت آن می باشد.در تکنولوژی های سخت افزاری اخیر  کامپیوترها به صورت چند هسته ای هستند که قابلیت اتصال به شبکه را 

و توسعه یافته  و همگام پیشرفت های سخت افزار و شبکه پیشرفت کنند .  نیز دارند و مهندسین نرم افزار باید تالش کنند به صورت موازی

برای  [4] و معماری اینترنت SOA ، استانداردهای وب سرویس، XML مهندسین نرم افزار باید تالش خود را معطوف و پروتکلهای اینترنت،

 [6] کنند. Web2بهبود فضای 

افزار باید قابلیت انتقال ماژوالر و اتفاقی بین سرورها را به صورت                              تولید کنندگان می توانند در این موضوع که نرم

Load Balancing .بر روی ابر اصرار بورزند 

 فاز نگهداری نیز باید شامل تولیدکنندگان ابر باشد.اینجا یک جابه جایی کامل مسئولیت بین توسعه دهنده نرم افزار و تولید کننده ابر

وجود دارد . به دلیل تقابل توسعه دهنده های ابر ،مشتریان باید یک قرارداد  با توسعه دهندگان ابر امضا کنند که در آن محافظت و 

 پشتیبانی از اطالعات مهمترین بخش حقوقی توسعه دهندگان ابرباشد.

ع ابر از نظر عمومی یا خصوصی بودن یا مرکب مشخص در میان فعل و انفعاالت میان مهندسین نرم افزار و توسعه دهندگان ابر باید نو

شود.در ابر های خصوصی کنترلهای زیادتری نسبت به ابرهای عمومی توسط کاربران وجود دارد. مشتریان همچنین میتوانند استفاده از ابر 

دهند .فواید ابر خصوصی انفعال کمتری خصوصی را به جای ابر عمومی جهت اطمینان کارایی و مقبولیت و حق تقدم باالتر مورد بررسی قرار 

 را برای توسعه دهنده های ابر از لحاظ امنیت ،کارایی ،میزان در دسترس بودن اطالعات به وجود می آورد .

                                                           
2 Component 
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مهندسی نرم افزار ابتکاری ،نیازمند بکارگیری تمامی فواید پردازش ابری است تا چالشهای آن را کاهش دهد و راه پیشرفت آن را 

را پیشنهاد میکنیم . یک مدل سریع النتقال برای پردازش ابری که به نام  XPد .در اینجا ما یک نسخه از برنامه نویسی پیشرفته هموار کن

 برنامه نویسی ابر ی نامگذاری شده است .

ر  هستند .قوانین و این فتزها مانند برنامه ریزی ،طراحی،ترکیب ساختار ،تست و پیشرفت سازی نیازمند برهم کنش با فراهم کننده اب

فعالیت هایی که توسط فراهم کننده های ابر و توسعه دهنده های نرم افزار انجام میشود  در جدول نشان داده شده است . بررسی منابع بر 

 روی پلتفرم ابر توسط فراهم کننده های ابر در فاز گردآوری نیازها انجام خواهد شد .

اری سخت افزار ،طراحی سطوح ،طراحی نوع داده ها ، تخمین بودجه و برنامه ریزی زمانی پروژه معماری نرم افزار بر  اساس نقشه معم

همگی با همکاری فراهم کننده های ابر انجام خواهد شد .در طول اجرای فاز زیر ساخت یک برنامه،اگر وب سرویس ها با هم یکی شوند 

خطاها کاسته خواهد شد و این امر به وسیله وساطت فراهم کننده ی ابر ،قوانین  جایی که تعداد زیادی از موسسات قرار گرفته اند،از میزان

 نگهداری فراهم کننده ی ابر بر  اساس توافقنامه کیفیت سرویس اجرا می شود.

ند استفاده از استاندارد یک نرم افزار برای تخمین فعالیت توسعه دهنده های نرم افزار از ساختار ابر استفاده کند .این استاندارد نیازم

 یک روش برای تخمین هزینه زیر بنایی خود است.

 پروژه های نرم افزار به دسته تقسیم شده اند : Cocomoدر مدل 

 بنیانی 

 نیمه جدا شده 

 جاسازی شده بر طبق اندازه نرم افزاری 

زمان  Cocomoیم . در مدل ایتدایی ما این مدل تخمین هزینه را یک کالس جدید از پروژه نرم افزار بر ای پلتفرم ابر توسعه داد

 پیشرفت و تعداد نفرات الزم توسط روابط زیر مشخص شده اند .
Effort Applied = a(KLOC)b 

Development Time = c(Effort Applied)d 
No. of  People = Effort Applied / 

Development 

 

دازش ابری انجام می دهیم.ارزشهای نمونه ضرایب در مدلهای برای پر a,b,c,dدر این بخش یک آزمایش با ارزشهای معمولی از 

 مختلف پروژه های نرم افزار در جدول زیر آورده شده است.

 

برای پردازش  a,bافزایش می دهد .ضرایب  4را به  aدر بررسی های صورت گرفته طبق جدول تعامل اضافی با فراهم کننده ابر ضریب

برای پردازش ابری  c,dکالس دیگر است .به همین نحو ضرایب 3که منحنی تالش ها تندتر از بقیه  ابری تعیین کننده هستند . به طوری

 کالس دیگر دارد . 3تعیین کننده هستند به طوری که منحنی زمان پیشرفت تندی نسبت به 

 س ارائه شده است .کال 4برای  Kloc 01تا 11شکل زیر نمونه ای از تخمین تالش ها برای یک پروژه به اندازه مختلف از 
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 Effort Appliedدر حالت 

 

 کالس مذکور می باشد. 4شکل زیر نمونه ای از بررسی نظیر به نظیر از توسعه های نرم افزار برای تخمین زمان پیشرفت برای 
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 گيري نتيجه 
شد مهندسی نرم افزار سخت تر از پردازش ابری یک نمونه موفق به جای راه های سنتی توسعه نرم افزار است. موضوع موجب خواهد 

می قبل به بحث توسعه ابر بپردازد. در این میان امور نیازمند برای توسعه نرم افزار کاهش یافته ولی ارتباطات و هماهنگی به پروژه اضافه 

 شود
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