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منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

دكتر امين نظارات(عضو هيئت علمي دانشگاه آقاي  جناب"كتابي كه در دست داريد با همت 

از يكايك اين گراميان و تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است  "پيام نور)

  تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

bookmarket@mft.info 
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  پیشگفتار
هر چه که به محیط اطراف می نگري کاربردها و نیازهاي رایانشی را بیشتر می توان مشاهده کرد. 

ن کم شده است که تشخیص مرزها بسیار سخت شده است. دیگر نمی مختلف آن چنافاصله بین علوم 
توان با اطمینان گفت الگوریتمهاي یادگیري ماشینی زیر مجموعه اي از علم رایانه است یا علم فیزیک؟ 
کاربردهاي رایانش در سایر علوم آن چنان فراوان شده است که صفت محاسباتی در کنار علوم دیگر 

هاي فیزیک محاسباتی، شیمی محاسباتی، مکانیک محاسباتی و ... را می سازد. قرار می گیرد و رشته 
این دالیل و دهها دلیل دیگر باعث شده است که دیگر توانمندي هاي رایانشی و محاسباتی به یک گروه 
علمی اختصاص نداشته باشد. این گسترتگی آنقدر است که کاربران عادي نیز براي امور روزمره خود به 

محاسباتی و ذخیره سازي نیازمند شده اند، براي ارسال مکاتبات و نامه ها خود، براي نگهداري و توان 
هستند. مفهوم رایانش فراگیر و  "خدمات محاسباتی"محاسبات حسابهاي مالی و ... نیازمند سرویسهاي 

یلی شبیه همگانی که زمانی توسط مک کارتی مطرح شد و براي شنوندگان این ایده به یک داستان تخ
بود، امروز محقق شده است و کاربران دیگر نیازمند خرید تجهیزات محاسباتی و ذخیره سازي نیستند و 
می توانند در قالب یک خدمت آن را اجاره نمایند بدون اینکه نگران تغییرات تکنولوژي و نگهداري 

بستر منجر به رشد سایر  باشند. تکنولوژي هاي این حوزه به سرعت در حال رشد و تکامل هستند و این
تکنولوژي ها از جمله اینترنت اشیاء و کالن داده نیز شده است. در این کتاب سعی کرده ایم که 

  تاریخچه کاملی از تکامل این حوزه و تکنولوژي ها و استانداردهاي آن ارائه شود. 

ي داده محور و روند ها برنامهدر این کتاب که جلد سوم و آخر از سري کتابهاي رایانش ابري است  
هاي  رایانش سیار، رایانش فراگیر و شبکه همراه با خطوط پشتیبانی ابرهاي اینترنتی تغییرات آینده

ه هاي شبکه ارزیابی و مرور پروژ عمومی، خصوصی و علمی و در ابتدا، ابرهاي شوند. بحث می اجتماعی
 ,IBM, SGI, Salesforce.comهاي شبکه و ابرهاي ساخته شده توسط  پروژه شوند از جمله می

NASA, و CERNشوند.  داده محور ارزیابی می رایانش مقیاس پذیر . الزامات و شرایط مربوط به
با توان  محاسباتیهاي رایانشی با عملکرد باال و براي ابرهاي  سپس، معیارهاي عملکرد براي شبکه

ر اینترنت اشیاء و نحوه استفاده از قابلیتهاي در پایان نیز به کاربردهاي ابر دشوند. عملیاتی باال ارائه می
  پردازشی و ذخیره سازي ابرها در اینترنت اشیاء اشاره می شود.
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مطمئنا این کتاب خالی از نقص نیست، از شما خواننده محترم تقاضا دارم که در صورت مواجه با هر 
را مطلع  aminnezarat@gmail.comایراد و یا داشتن پیشنهاد اصالحی از طریق ایمیل بنده 

نیز به عنوان منبعی براي مطالب مرتبط با   www.astek.irو  www.hpclab.irفرمایید. سایت 
  موضوعات این کتاب در دسترس مخاطبین محترم می باشد.

  با تشکر

  دکتر امین نظارات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


