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 چکیده

 عرضه، ایبر تازه الگویی که است اینترنت مانند ایرایانه هایشبکه  پایه بر رایانشی مدل ابری رایانش

 کارگیریبه با( رایانشی منابع سایر و بستر، افزار،نرم زیرساخت، شامل) رایانشی خدمات تحویل و مصرف

 ستعارها اینجا در ابر. استشده ایجاد ابر و رایانش کلمه دو ترکیب از «ابری رایانش. »کندمی ارائه شبکه

 در آنچه و صحنه پشت از معمولی کاربر که است اینترنت مانند وسیع هایشبکه از ایشبکه یا شبکه از

 کلش از نیز ایرایانه هایشبکه نمودارهای در( ابر داخل مانند) ندارد دقیقی اطالع افتدمی اتفاق آن پی

 .شودمی استفاده اینترنت  شبکه دادن نشان برای ابر

 پنهان ربرانکا دید از را اشفنی جزئیات ابر همچون اینترنت که است این در ابر به اینترنت تشبیه دلیل 

 کی آنچه مثال عنوان به. آوردمی وجود به کاربران و فنی جزئیات این بین را انتزاع از ایالیه و سازدمی

 زا که است آنالین تجاری کاربردی هایبرنامه کند،می ارائه ابری رایانش افزارینرم خدمات  دهندهارائه

 روی اطالعات، و کاربردی افزارهاینرم. شودمی ارائه کاربران به دیگر افزارهاینرم یا وب مرورگر طریق

 فیمخ کاربر دید از جزئیات. گیردمی قرار کاربران اختیار در تقاضا براساس و گردندمی ذخیره سرورها

 کنندیم استفاده آن از که ابری زیرساخت فناوری مورد در کنترل یا آشنایی به نیازی کاربران و مانندمی

 .ندارند

 پردازش و محاسبات از رایانش جای به متون بعضی در که است "Computing " کلمه ترجمه رایانش

 یفتعر اساس بر زیرا. نیست کلمه این از کاملی معادل پردازش و محاسبات البته. استشده استفاده

 ای هارایانه عملیات و رایانه از استفاده معنای به واژه این النگمن آکسفورد، مانند معتبر هاینامهواژه

 نمونه طوربه. است امور این از یکی تنها پردازش و محاسبه و دهدمی انجام رایانه یک که است اموری

 و مدارک ترتیب همین به پردازد،می پردازش و محاسبه به فرامین اجرای برای که طورهمان رایانه یک

 فراهم را افراد میان ارتباط ایجاد امکان کند،می ذخیره خود سخت صفحه یا دیسک هارد در را هافایل

 رایانه علوم معنای در عالوه به. است صرف پردازش و محاسبه یک از بیش چیزی امور این که آوردمی

 ”و” calculation ”مانند دارند، وجود «پردازش» و «محاسبه» کلمات برای دیگری هایمعادل

processing ”، ودش مفاهیم این درک در اشتباه منشأ تواندمی یکدیگر با کلمات این تمایز عدم که. 

 

 


