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 مقدمه

ی انعطاف پذیر را برای یکپارچه سازی و توسعه نرم افزار زیرساختالکترونیک سازمانی  هایدرگاه

 دهندختیار کاربران خارج سازمان قرار میهای موجود فراهم می نماید و اطالعات الزم را در ا

(Hazra, 2002 .)پردازش و سازیذخیره منابع به یابیدست یشیوه 1ابری محاسبات پیدایش 

 استاندارد هایسازوکار طریق از آسان دسترسی هایویژگی وجود. نمود دگرگون را اطالعات

 یمسئلهامروزه . ایش داده استاقبال به خدمات ابری را افز 4خودکار افزایش و شبکه ارتباطی

 مدیریت. است شده تبدیل بزرگ هایسازمان ناپذیرجدایی جزء به ابری هازیرساخت از استفاده

 خود سازمانی هایهزینه ابری هایمحیط از استفاده با تا هستند تالش در همواره هاسازمان این

 تأثیر ابری خدمات انتخاب در صحیح مدیریت(. Ross & Blumenstein, 2015)دهند کاهش را

 هن نادرست، انتخاب که ایگونه به ،دارد ابری خدمات کارآمدی و هزینه کاهش این بر سزایی به

 هایهزینه بلکه شود،نمی هاهزینه کاهش و کارآمدی افزایش در بسیاری از موارد موجب تنها

 ساعته چهار خاموشی که است زده تخمین ساینس آماری سازمان. دهدمی نیز افزایش راسازمانی 

 دالر میلیون 174 حدود تجاری شرکت 744 برای 4415 فوریه 40 در آمازون ابری خدمات

 آپیکا شبکه ترافیک کنترل سازمان همچنین(. Condliffe, 2017)است داشته همراه به خسارت

 اهشک 44% دچار حداقل برتر فروشخرده 144 از فروشخرده 70 سایت که است نموده ادعا

 نامناسب هایانتخاب از که خسارات این یهمه وجود با (.Condliffe, 2017)است شده عملکرد

 اشیا اینترنت وابستگی میزان مثال، برای. است داشته رشد همواره ابری محاسبات شود،می ناشی

 ازشردپ برای اشیا اینترنت توسط شدهآوریجمع اطالعات و است یافته افزایش ابری محاسبات به

همچنین با گسترش  .(MacGillivray et al, 2016)گردندمی ارسال ابری داده مراکز به

ها به امری ها و افزایش تنوع خدمات ابری موجود، انتخاب خدمت ابری برای سازمانزیرساخت

 طریق از( 4411) 1نور و همکاران توسط گرفتهانجام پژوهش نمونه پیچیده بدل شده است. برای

 ازنظر خدمات زیاد شمار این. است شده ابری خدمت 6606 کردن پیدا به موفق غتیل جستجوی

 و یپذیردسترس مانند خدمات کیفیت پارامترهای محاسباتی، هایقابلیت خدمت، مکان قیمت،

 مناسب ابری خدمت انتخاب فرایند تا است شده موجب و دارند تفاوت یکدیگر با باند پهنای میزان

 پژوهشی جامعه اخیر هایسال در تا است شده موجب امر همین. نباشد پذیرامکان سادگی به

 این های زیادی درپژوهش در نتیجه و باشد داشته ابری خدمت انتخاب مبحث به ایویژه توجه

                                                           
1 Cloud Computing 
2 Automatic 
3 Noor et al, 2013 
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 ،میشومی وروبر عمدههای این حوزه با دو دیدگاه ا بررسی پژوهشباست. به انجام رسیده زمینه 

 و کنندابری بررسی می کننده خدمتتامین منظرنتخاب خدمت ابری را از هایی که ااول پژوهش

کننده خدمت ابری و بهبود عملکرد ماشین بیشتر معطوف به کاهش هزینه تامین هاهدف آن

سازمان برای اجاره خدمت ابری  هایی که از منظردوم پژوهش .(Nedev, 2018)است مجازی

بر گونه دوم متمرکز شده و با محور  حاضر پژوهش ،(Elhabbash et al, 2019)گیردانجام می

 تزیرساخهای انتخاب ابری به دنبال تعیین و اولویت بندی شاخصه زیرساختقرار دادن خدمات 

 به عنوان خدمت می باشد.

 یفضا یعال یشورا صوبهقانون برنامه پنجم توسعه و م 06ماده  4مصوب در تبصره  فیطبق تعر

و  هاچیبه همراه سوئ 1نترنتیبر قرارداد ا یمبتن یاعات کشور، شبکهاطال ملیشبکه  " یمجاز

 یو اخذ اطالعات یداخل یدسترس یهاکه درخواست یاست به صورت یاو مراکز داده هاابیریمس

 نشود و یابیریخارج کشور مس قیاز طر وجهچیبه ه شوندیم ینگهدار یکه در مراکز داده داخل

. در حال حاضر "در آن فراهم شود یو امن داخل یو خصوص ترانتنیا یهاشبکه جادیامکان ا

و  یو اختصاص یعموم دیپرسرعت نسل جد یارتباط یهامشتمل بر شبکه، اطالعات ملی شبکه

 یهاپرسرعت تمام دستگاه یامکان دسترسند قادر که است یردولتیو غ یمراکز داده امن دولت زین

ا ر یکیخدمات الکترون یهاو درگاه یاطالعات یهاانهو مردم به سام یخصوص یهابنگاه ،یدولت

آجا  در  شبکه ملی اطالعات پیوستن به .(1156، الدینی بیدمشکیزین و زادهاصلی)فراهم کند

ضمن کاهش هزینه های سخت افزاری و نگهداری تجهیزات می تواند امکان تعامل با سایر بخش 

با  . همچنینداده آنها را برای آجا به ارمغان آوردهای دولتی و استفاده از اطالعات پایگاه های 

یکپارچه سازی فرآیند های کاری در خدمت رسانی به مراجعات مردمی سرعت، دقت و کارایی را 

گسترش خدمات الکترونیک عدم و سازمانی  هایدرگاهتوامان فراهم نماید. تعلل در بروز رسانی 

 ، درمواردی به دلیل عدمفتن فرصت ایجاد شدهضمن تحمیل هزینه های اداری باال و از دست ر

. را برای سازمان در پی خواهد داشتنارضایتی و لطمات حیثیتی  شایسته به مراجعان،پاسخگویی 

از این فرصت و فراهم آوردن امکان خدمت رسانی به جامعه هدف در آجا  گیریبهرهاز طرفی 

حجم  از آنجاییلکترونیکی آجا می باشد. های اابری مناسب برای درگاه زیرساختنیازمند گزینش 

 های خاص یکگسترده است و از طرفی سیاست فرآیندهای کاری آجا، کارکنان و مراجعان بسیار

امن و قابل اعتماد لحاظ گردد، شناسایی و اولویت بندی  زیرساختسازمان نظامی باید در انتخاب 

مدیران فاوای آجا الزامی به نظر  ابری برای تصمیم گیری صحیح زیرساختانتخاب  هایشاخصه

  .می رسد

                                                           
1 IP 
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 های پژوهشمبانی نظری و پیشینه

 های اطالعات سازمانی:درگاه

سال  صطالح درگاه در  سی مینور 1555ا سط هال سی نت 1تو شرکت  بود  4که آن زمان رئیس 

شبکه های اینترمرکز ارائه خدمات و اطالعات  کیتوان یرا م ابداع گردید. درگاه ستر  تی و انبر ب

 یبانیتپشی و ساز کپارچه، یکردن یاختصاصی، ریانطباق پذ دانست که بر چهار اصل اینترنتی

اطالعاتی سازمان  هایدرگاه( 1555) 1یلمنت. )et al, 2020 Ramos‐Diazی استوار است)انجمن

جی ، نرم افزارهای کاربردی می داند که سااازمانها را قادرمی سااازند تا اطالعات داخلی و خار را

ذخیره شاااده را در دساااترس قرار دهند و برای کاربران یک دروازه منحصااار را ایجاد کنند تا 

صمیمات کاری مرتبط را اتخاذ نمایند موردنیازاطالعات  سازی و ت صی  شخ  ,Breu )"خود را 

Ward & Murray, 2000.) ابزاری اساات که سااازمان ها را به ، الکترونیک سااازمانی هایدرگاه

سی به اطالعات یاری می کندمنظور مدیریت  ستر سازی،  و و د صی  شخ شش ویژگی  دارای 

 هایدرگاه (.Li, Yang & Liang, 2015)اساات بندیطبقهادغام، جسااتجو، انتشااار، همکاری و 

ی انعطاف پذیر را برای یکپارچه سااازی و توسااعه نرم افزار های زیرساااختالکترونیک سااازمانی 

این  .م را در اختیار کاربران خارج ساااازمان قرار می دهندموجود فراهم می نماید و اطالعات الز

شوند. این دو هدف شامل ها مستقر میاساسا با دو هدف طراحی و در سطح سازمان هایدرگاه

 (.Hazra, 2002)روز می باشدهمدیریت متمرکز اطالعات در سازمان ها و ارائه خدمت اطالعاتی ب

خودکار  ها به همراه دارند شاااامل:برای ساااازمان نیکالکترو هایدرگاهیایی که امهمترین مز

هزینه های اداری  ،فرآیند های خودکار شده و همراه با افزایش دقت و سرعت سازی فرآیندی:

نرم افزار های کاربردی تحت  هزینه کاهش یافته فناوری اطالعات: و کاغذ حذف می گردد.

سریع سیار  سعه یافته و توب ب ساز ولید می گردند.تر و با هزینه کمتری تو  مان:مزیت رقابتی 

و در جهت برآورد  خود را ارزیابی می کنند مراجعانامروزه ساااازمان هایی که به سااارعت نیاز 

می توانند مزیت رقابتی داشااته باشااند. نیاز مراجعان تنها زمانی  حداکثری آن تالش می کنند،

زمان مناسااب قرار گیرد. پاسااخ داده می شااود که اطالعات صااحیحی در اختیار کارکنان در 

سعه بهتر پیش سازمان ها در تو شتری، مدیریت اطالعات بهنگام به  بینی ها، مدیریت روابط با م

شتری  با  سرعت بی سازمانی کمک می کند. عالوه بر آنها می توان با  روابط و گردش کار درون 

رقبا  سه با سایرتغییرات هماهنگ شد و پشتیبانی بهتری برای تصمیم گیری های خود در مقای

                                                           
1 Halsey Minor 
2 CENT 
3 Tillman 
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الکترونیک سازمانی شامل بسته  هایدرگاه بازگشت باالی سرمایه: (.Li et al, 2015)انجام داد

ست و  شی کمتر ا سفار ستم های  سی سبت به  ست که هزینه آن ن های نرم افزاری مختلفی ا

سرمایه  شت باالی  سانتری را نیز دارند. بازگ سعه آ نیک والکتر هایدرگاههمچنین نگهداری و تو

شان می دهد، نرم افزار های کاربردی  ست که ن ساس نتایجی ا شده،  هایدرگاهبر ا سته بندی  ب

ساده شی ارزانتر نگهداری  سفار ستم های  سی سایر  سبت به  سریعتری دارند و ن سعه  تر و تو

ند نان:.(Scheepers, 2006)هسااات کارک گاه  افزایش بهره وری  کاربران در که  جایی  از آن

سازمان ست الکترونیک  سب بد ست را در زمان منا آورند، در زمان و انرژی آنها می، اطالعات در

جهت جستجوی اطالعات صرفه جویی می شود. این زمان ذخیره شده می تواند در دیگر کارها 

بب افزایش بهره وری می گردد جه سااا  & Sun, Zhang, Lu)صااارف شاااود و در نتی

Zhang,2011.) :های غیر امکان ارتباط با سازمان تشریک مسایی و همکاری فراسازمانی

جااز  لت  آ هت تحقق دو کاری در ج ندیم و هم یازم ها ن عات آن به اطال های خود  کار  که در 

های درگاه دستتترستتی ستتاخت یافته به اطالعات ستتازمان:الکترونیک کمک می گردد.

به  الکترونیک سااازمانی نقطه واحدی را برای ورود به هر بخش اطالعاتی سااازمان، بدون توجه

ستقرار آن فراهم می نمایند  & Hashem, Yaqoob, Anuar, Mokhtar, Gani)مکان ا

Khan, 2015.)  الکترونیک در بکار گیری همزمان فناوری های واکنشی)نشر  هایدرگاهتوانایی

سب در دسترس بوده وئاطالعات( و ارا شتراک اطالعاتی( دارد، بطوری که اطالعات منا برای  ه )ا

با توجه به مزایایی که  (.Scheepers, 2006) ر زمان مناسااب توزیع می شااود.افراد مرتبط د

های از طریق درگاه ت الکترونیکاخدمالکترونیک سازمانی برشمرده شد، توسعه  هایدرگاهبرای 

آجا به کارکنان و مراجعان  ، فرصااتی تاریخی برای تحول در نحوه خدمت رسااانیالکترونیک آجا

سازمانخود فراهم می کند. امک سایر  ستای کاهش بار مراجعات و ها ان تشریک مساعی با  در را

شتی ست. این مهم در بحران همه  نیز رعایت پروتکل های بهدا سترش آنها از مهمترین نتایج گ

 به کارکنان و مراجعان باشد.  شایسته کرونا می تواند گامی موثردر راستای خدمت رسانی 1گیری

 :و خدمات ابری محیط های ابری

ی خود تعریف درستی نوبه بههای ابری ارائه شده است که هریک تعاریف متعددی برای محیط

ن به تواتعاریف این زمینه می نیترشدهشناختهیکی از  عنوانبهاما ؛ انداز این محیط را ارائه داده

ری اشاره نمود. طبق تعریف این مستند محاسبات اب 4موسسه ملی استاندارد و فناوریمستند 

 ی به اشتراک گذاشتهیابی به مجموعهسازی فراگیر و برحسب نیاز جهت دستمدلی برای فراهم

                                                           
1 Pandemic  
2 NIST 
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های کاربردی و خدمات، سازی، برنامه، منابع ذخیرهگزارهاتخدماز منابع محاسباتی مانند شبکه، 

زی ساارائه داده است. این مدل محاسباتی دارای پنج مشخصه، سه مدل خدمت و چهار نوع پیاده

سهم خود را در فراگیر شدن این الگوی پردازشی  شدهگرفته در نظرهای از مشخصه هرکداماست. 

 از: اندعبارتکنند و ایفا می

 خود را بدون نیاز به تعامل مستقیم  موردنیازتواند منابع کننده می: مصرفبر اساس تقاضا

 به دست بیاورد. کنندهنیتأمبا 

 دسترس قابلارتباطی استاندارد  1یقراردادهاشبکه و  : منابع از طریقدسترسی وسیع 

چاق  4یسکوهاکنندگان از طریق شود تا طیف وسیعی از مصرفهستند. این امر موجب می

ی پایین به استفاده از این الگو افزارسختی با توان هاسامانههای همراه و و الغر مانند تلفن

های توان به رایانهطرز تفکر به وجود آمدند، می یی که با اینهاسامانه ازجملهروی بیاورند. 

 اشاره نمود. 1بوککروم حملقابل

 به این معنی که منابع متعددی در کنار یکدیگر جمع شده است و با 0منابع استخر شده :

سازی، توان به چند نفر خدمت ارائه کرد. این قابلیت به کمک مجازیهریک از منابع می

گیرد. همچنین در این نوع خدمت، ازی منابع به کاربران صورت میو آزادس 7اختصاص دادن

ان تواند مکدر سطح باالتر کاربر می حالنیباامکان دقیق خدمت از دید کاربر مخفی است. 

 خدمت خود را در سطح کشور یا ایالت مشخص نماید.

 د توانعی مییابند. این افزایش در مواقها در زمان نیاز افزایش می: قابلیتسریع نیتأم

 رسد کاربر به منابع نامحدود دسترسی دارد.ی که به نظر میاگونهبهخودکار باشد. 

 ی ابری منابع خود را بر اساس معیارهای مختلفی هاسامانه: هاسنجش و کنترل خدمت

کنند. نوع خدمت ی پرداختی بر اساس میزان استفاده، کنترل و مدیریت میمانند هزینه

. همچنین بگذارد تأثیرتواند بر روی این معیار حافظه، پردازنده و پهنای باند میدریافتی مانند 

را نظارت کند و در صورت لزوم،  شدهارائههای تواند میزان مصرف و خدمتمی کنندهنیتأم

ز توان ابنابراین می؛ ی این اطالعات را در اختیار مشتری نیز قرار دهدسازشفافجهت ایجاد 

ری تاستفاده نمود و در آینده خدمات مناسب کنندهنیتأمریافتی و عملکرد این اطالعات د

 انتخاب کرد.

                                                           
1 Protocol 
2 Platform 
3 Chromebook 
4 Pooled Resources 
5 Allocate 
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های سازی بیان شده است که هریک در شرایطی، در محیطبرای محیط ابری چهار نوع پیاده

. ابر عمومی 4و ترکیبی 1از: ابر عمومی، خصوصی، انجمنی اندعبارتهستند و  استفادهقابلسازمانی 

است. توسط یک سازمان تجاری، دانشگاهی،  دسترسقابل 1وم افراد و از طریق اینترنتتوسط عم

 تررفهصبههزینه مقرون  ازنظرشود و نسبت به سایر ابرها ها مدیریت میدولتی یا ترکیبی از آن

که در ابرهای خصوصی یافت  است 0هایی مانند منابع اختصاصیاما از طرفی فاقد ویژگیاست.

ای که در مورد ابرهای خصوصی حائز اهمیت است این است که این زیرساخت کتهشود. نمی

ی همچون کنندگاننیتأمشود؛ بلکه امروزه همیشه توسط خود سازمان ایجاد و مدیریت نمی

ن بنابرای؛ دهندهای مشترک، ابرهای خصوصی ارائه میتر از خدمتآمازون با دریافت مبلغی بیش

 خواهد بود. رگذاریتأثهای سازمان در انتخاب و امنیت زینهدر اینجا نیز پارامتر ه

، 7خدمت عنوانبهافزار خدمات محاسبات ابری در سه سطح اصلی نرم سطوح خدمات ابری:

خدمات دیگری  وجودنیبااشوند. ارائه می 5خدمت عنوانبهو زیرساخت  6خدمت عنوانبهسکو 

 )5خدمت عنوانبه( و سیستم تشخیص نفوذ 16Wanis et al, 20) 0خدمت عنوانبهمانند شبکه 

Yassin et al, 2012) اند؛ شدهمشاهدهخدمات جدید در مقاالت  عنوانبههای اخیر نیز در سال

 شود.پذیری عمومی هنوز به همان سه سطح مربوط میاما دسترس

ی افزارسختی بستر با ارائه خدمت عنوانبهزیرساخت  به عنوان خدمت ابری: زیرساخت

ی شود تا در کنار استفادههای مجازی موجب میگیری از ماشینبه سازمان و با بهره 14مجازی

ها ارائه شود. این خدمت کاربران را ترین میزان کنترل زیرساخت به سازمانبهینه از منابع، بیش

 نیازپذیری آن بیهایی مانند مکان زیرساخت، تقسیم کردن داده، امنیت و مقیاساز دغدغه

توان شوند که از این جمله میهای دیگری هم ارائه میدر کنار این خدمت، خدمت معموالا کند. می

های های مجازی محلی و بستهپی اختصاصی، شبکه، آی14ی بارکننده، متعادل11دیوار آتشین

 بدون نیازافزارهای قدیمی خود را ی نرمراحتبهتوانند ها میافزاری را نام برد. همچنین سازماننرم

                                                           
1 Community 
2 Hybrid 
3 Internet 
4 Reserved 
5 SaaS 
6 PaaS 
7 IaaS 
8 NaaS 
9 IDSaaS 
10 Virtual 
11 FireWall 
12 Load Blancer 
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های پذیرینویسی مجدد در این سطح اجرا نمایند. با توجه به انعطافها یا برنامهبه تغییر نیازمندی

قلمداد  ی مانند آجاهاترین گزینه برای سازمانخدمت مناسب عنوانبهاین سطح، زیرساخت 

 شود.می
 پژوهش مرور نظام مند ادبیات

انتخاب  حیطه در پیشین مطالعات کامل پوششاطمینان از  منظور به رو پیش تحقیق در

 عاتاطال اساس بر. است شدهاستفاده  ادبیات مندنظام بررسی از ،به عنوان خدمت ابری زیرساخت

 مطالعات بررسی از روش این، مندنظام ادبیات ارائه با 1(4410پژوهش سیداوی) از شده استخراج

 لمشک از اصلی ایده قدم، این در :تحقیق مشکل دهیشکل ،اول قدم :است قدم پنج شامل گذشته

 رحلهم این در: مرتبط مطالعات تعیین ،دوم قدم .کنیممی بیان تفصیل به را تحقیق با مرتبط

 انجام تحقیق موضوع با مرتبط مقاالت از کامل ایمجموعه یافتن برای جستجو بایستمی

 :شامل دانشده گرفته نظر در رو پیش مطالعه برای که( وفارسی انگلیسی) کلیدی کلمات.گیرد

Cloud Computing, Cloud Service, Cloud Selection, Cloud Service Selection, 

Cloud Service Factors, Cloud Selection Factors, Cloud Service Selection Factors 

امل انتخاب ابر، عوامل انتخاب عو، خدمت ابری عوامل ، انتخاب خدمت ابری،یانتخاب ابر رایانش ابری، خدمت ابری،

 خدمت ابری

 وردم فوق کلیدی کلمات با مرتبط هایپژوهش یافتن منظور به مقاالت معتبر هایداده پایگاه

 IEEE, Elsevier, Scopus, Google :از بودند عبارت داده هایپایگاه این. گرفتند قرار جستجو

Scholar, Research Gate, LinkedIn نتیجه باال، در شده معرفی کلیدی ماتکل به توجه با 

 ارزیابی ،سوم قدم  .آورد بدست شده بردهنام هایداده پایگاه از را مرتبط مقاله 1460 تعداد جستجو

 ات پرداخت شدهیافت مقاالت در تردقیق بررسی به بایستمی مرحله این در :شده یافت مقاالت

 هچکید و عنوان فقط شده،یافت مقاالت لیست از گذر اولیندر .نمود انتخاب را مناسب مقاالت

 مورد 011 عدد به اول گذر از پس شده نگهداری مقاالت تعداد. گرفت قرار مطالعه مورد مقاالت

 گذر این از پس. شد مطالعه دقیق طور به تحقیقات این در هایافته بخش دوم گذر در .رسید

 464 هایبخش تمامی آخر، و سوم گذر در .رسید مورد 464 عدد به مانده باقی مقاالت تعداد

 وضوعم با مستقیم کامالا ارتباط با مقاالت تا گرفت قرار بررسی و مطالعه مورد ماندهباقی مقاله

 چهارم قدم .رسید 157 عدد به ماندهباقی مقاالت تعداد سوم گذر از پس. شوند انتخاب تحقیق

 ایهخالص قدم، این در :تحقیقات این نتیجه شوگزار نهایی شده یافت مقاالت از خالصه بیان ،وپنجم

 .ها در بخش مرور ادبیات آمده استترین آنمهم که برخی از شد تهیه مطالعه مورد مقاله 157 از

                                                           
1 Siddaway, 2014 
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ح های سطنامهتوافق ی صنعتیهارسد بررسی استانداردبه نظر می ادبیات مندنظام مروردر ادامه 

ابری باشد. بر این  زیرساختهای انتخاب هی شاخصتواند کمک موثری در معرف، میابری خدمت

ی المللنیبصنعت ابری از سازمان  ی خدمتهانامهتوافق یمشخطاساس، استانداردها و 

در ادامه با هدف شناسایی کامل گشت.  بررسی  ENISA، استاندارد ISO/IECاستانداردسازی 

مورد یک از این استاندارد ها خدمت ابری در هر  هایویژگی ،زیرساختانتخاب  هایشاخصه

ای هدر صورتی که ویژگیبررسی دقیق قرار گرفت و ضمن تطبیق آنها با یافته های قبلی 

به ا هاین ویژگی، دست نیامده بوده مند ادبیات بدر بررسی نظام ،استانداردهاشده در این مطرح

با ، دهش عوامل اکتشافر بهتبه منظور سازماندهی همچنین  .گردیداضافه لیست عوامل اکتشافی 

 ودننممنظم ها، شاخصبندی به دسته نسبتها، نامهتوافقاین  از الگوهای ارائه شده دراستفاده 

یافته این عوامل  ه سازمانو همچنین ارائ ها برای دریافت نظرات پانل خبرگی در مرحله بعدآن

 .دیگرد اقدام در نتیجه تحقیق

 پیشینه پژوهش

ابری تا کنون صورت گرفته را  زیرساختال کارهایی که در زمینه انتخاب در این بخش به اجم

به صورت جدولی خالصه ارایه  همین بخشدر انتهای  مقاالت برگزیدهبررسی نموده و نتایج 

توسط گارک و همکاران  SMI های ابری به نامبندی خدمتیک چارچوب برای رتبه گردد.می

های کیفیت اساس نیازمندی های ابری بربندی خدمتبهرت آن هدفکه  گردیدارائه  1(4411)

ر بر اب تأثیر، گوییزمان پاسخ  :پژوهشاین در  شدهدر نظرگرفته هایشاخصه .بودخدمات کاربر 

تطابق خدمت ابری با نیازهای مشتری،  ی، درجهدشدهیکربن تولدی اکسیدمحیط مانند میزان 

 1، شفافیت(دهدنامه به کاربر پاسخ میض توافقبدون نقابری کسری از مواقع که خدمت ) 4دقت

یک خدمت با  یریپذ، درجه تعامل(مشتری هایپردازشتغییرات خدمت بر عملکرد  تأثیر)

ماشین مجازی،  یاجاره ی، ثبات، هزینه0پذیری، قابلیت اطمینانهای دیگر، دسترسخدمت

درتکمیل این .7پذیریی و مقیاسها، قابلیت استفاده، بازدهبا تغییر نیازمندی یریپذقیتطب

تضمین کیفیت خدمات  یبنارمیک سیستم انتخاب خدمت ب 6(4411پژوهش کریم و همکارانش )

، کاربر نهاییای مدل سه الیه در این مقاله شدهبندی استفاده. همندانتها ارائه دادبهانتها

بر  عالوهدر این پژوهش است.  زیرساخت یکنندهنیو تأم واسط عنوانبه افزارنرم یکنندهنیتأم

                                                           
1 Garg et al, 2013 
2 Accuracy 
3 Transparency 
4 Reliability 
5 Scalability 
6 Karim et al, 2013 
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نظر  نیز در انتخاب خدمت ابری مد کنندهنیتأم 1امنیت و شهرتپژوهش قبل،  هایشاخصه

روشی را برای رتبه بندی و  4(4411)رحمان و همکارانشده توسط ارائه یمقاله است. داشته

یند روش فراد که از ابری با استفاده از پارامتر های کیفیت خدمات پیشنهاد دا زیرساختانتخاب 

اساس مقادیر فعلی  ها بربندی خدمترتبه یجابه. در این روش کندمی استفادهدرختی تحلیل 

کند و در های متفاوت استفاده میها در زمانکیفیت خدمات آن یتاریخچه از، کیفیت خدمات

یک  1(4411)انمنزل و همکار .کندها نیز توجه میصورت استفاده از میانگین به واریانس آن

 تحلیلعنوان خدمت بر اساس روش فرایند برای انتخاب زیرساخت به (MC2) چارچوب بانام

ای معیارها به یکدیگر وابسته هستند و تغییر یک در فرایند تحلیلی شبکه .ندای ارائه دادشبکه

 پذیریمقیاسمانند  کیفی هایشاخصهاین مدل  است. رگذاریتأثپارامتر بر مقدار پارامترهای دیگر 

ها بیان نشده است. در مورد هزینه آن یساز یکم یاما نحوهاست را تا حدودی در نظر گرفته 

 0اپریاماری و جای است. را در نظر گرفته آموزش تر، پشتیبانی وپذیری بیشانعطافهای نیز هزینه

ح انتخاب صحیمنظور هایی پرداختندکه یک سازمان به( در تحقیق خود به بررسی مؤلفه4410)

شده است که گیرد. در این مطالعه یک مدل جامع ارائهخدمت ابری مورداستفاده خود در نظر می

گیرد. این مدل های اصلی و حیاتی در امر انتخاب خدمت ابری از دید سازمان را دربر میمؤلفه

همچنین  های پیشین درزمینه پذیرش پردازش ابری وهای است که از پژوهشجامع شامل مؤلفه

های موردبررسی قرار نگرفته افزار که در سایر پژوهشهایی مانند موقعیت فیزیکی سختمؤلفه

های ی یک مدل اعتماد جهت انتخاب خدمتارائه باهدفای مقاله 7(4417یانگ) و فان است.

پذیری، قابلیت اطمینان، همچون دسترس شاخص هاییاین پژوهش  تر ارائه دادند.ابری مطمئن

 و انگت گرفته است. در نظرپذیری، پاسخ سریع و میزان کنترل را پذیری، انعطافات، مقیاسثب

های ارزیابی میزان اعتماد خدمات ابری با اشاره به دو گروه اصلی از روش 6(4415ش)همکاران

ی نظرات کاربران خدمت ابری( و مزایا و ریکارگبههای های نظارت کیفیت خدمات و روش)روش

، تالش کردند تا از ترکیب هر دو روش برای ارزیابی میزان اعتبار خدمات ابری هرکدامب معای

و پاالیش  اعتمادرقابلیغیکی از نقاط قوت این پژوهش شناسایی کاربران  استفاده کنند.

ها نیز تنها زمان پاسخگویی، گذردهی و قابلیت اطمینان در ها است. در آزمونبازخوردهای آن

                                                           
1 Reputation 
2 Rehman et al, 2013 
3 Menzal et al, 2013 
4 Mary & Jayapriya, 2014 
5 Fan & Yang, 2015 
6 Tang et al,2017 
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 منظور بههای ابری را بندی خدمتسامانه رتبه 1(4415)همکاران و ده است. ایزنوکنظر گرفته ش

، 1اوراکل مانند موجود، 4یهاپلتفرمها بیان کردند که های موجود ارائه دادند. آنرفع نواقص سامانه

 دهند و کاربرانوار نمایش میهای مناسب را فهرستهای کاربران تنها خدمتبا دریافت درخواست

فاده اطالعات را با است هاپلتفرمها را مقایسه کنند یا بعضی از این ی این خدمتراحتبهتوانند نمی

بندی تعداد زیاد خدمت ابری مناسب کشند که برای بیان رتبهاز نمودارهای رادار به تصویر می

ها استفاده کرده است و تن 0این پژوهش در بررسی موردی خود از نمودارهای گوگل. نیست

 و ثجاتو .گرفته استپذیری، زمان پاسخ، قابلیت اطمینان و هزینه اجاره را در نظر دسترس

 6از ترکیب دو روش فرایند تحلیل درختی و تاپسیس به همراه اعداد خاکستری 7(4410همکاران)

 هایشاخصهاند. از روش فرایند تحلیل درختی برای مشخص کردن وزن هر یک از استفاده کرده

وند. شبندی میها رتبهبه کمک تاپسیس خدمت آن از پسخدمات استفاده شده است و کیفیت 

از: هزینه اجاره خدمت، عملکرد، میزان  اندعبارتگرفته در این پژوهش  در نظرهای شاخصه

 و فایفی ال سازی و حافظه موقت.پایداری عملیات ورودی/خروجی، عملکرد حافظه ذخیره

نه خودکار فرایند انتخاب خدمت ابری ارائه دادند. این سامانه یک ساما 5(4410)همکاران

و  0از سازمان اسمارت دیتا آمدهدستبههای مناسب را با توجه به الگوی واقعی بارکاری خدمت

 کند. این پژوهشهای کاربران شناسایی میی درخواستاز تاریخچه آمدهدستبهمنابع درخواستی 

کیفیت های شاخصه کند.استفاده می 14ابع تخمین چگالی کرنلو ت 5بندی نایو بیزاز دسته

 سومو در نظر گرفته شده است.در این پژوهش ها های سازمان و عملکرد خدمتخدمات، سامانه

های بندی خدمتحل برای رتبهاز ترکیب چند روش برای ارائه یک راه 11(4410)همکاران و

 کنندگاننیتأمبرای شناسایی  14ر از افراز هایپرگرافاند. به این منظواستفاده کرده اعتمادقابل

 10برای ارزیابی میزان اعتماد، از ویژگی هلی 11بازمانخدمت ابری مشابه، از تابع نگاشت متغیر 

                                                           
1 Ezenwoke et al, 2017 
2 Platform 
3 Platform 
4 Google Charts 
5 Jatoth et al, 2018 
6 Grey Numbers 
7 Al-Faifi, 2018 
8 Smart Data 
9 Naive Bayes Classifier 
10 Kernel Density Estimation Function 
11 Somu et al, 2018 
12 Hypergraph 
13 Time-Varying Mapping Function 
14 Helly Property 
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سازی مگس میوه و از الگوریتم بهینه اعتمادقابلکنندگان خدمت ابری برای انتخاب تأمین

شاخصه ای از این خالصه 1تفاده شده است. جدول ها اسبندی بهینه خدمتبرای رتبه 1دودویی

دهد.بندی شده نشان میها به صورت دستهرا بر اساس اهداف آن ها

                                                           
1 Binary Fruit Fly Optimization Algorithm 
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 پیشیندر تحقیقات  ابری زیرساخت انتخاب هایشاخصه از ایخالصه (1) جدول

 امنیتی ملکردیع
 داده از حفاظت

 شخصی
ل سازمانی-محیطی

عام
 

ی
ها

 
ی

صل
ا

(
ص

اخ
ش

 
ها

 /)

ت
یقا

حق
ت

 
ستر

د
س

ی
پذیر

 

ی/ تاخیر
خگوی

س
ن پا

زما
 

ت
ظرفی

ی 
شتیبان

پ
ستفاده 

ی ا
سان

آ
 

ی
س پذیر

مقیا
 

ی و خاتمه
ت پذیر

ش
برگ

 

ن
ت اطمینا

قابلی
 

ت
ی و احراز هوی

س
ستر

د
 

ی
رمزنگار

 

ت
ت رویداد و نظار

ثب
ی 

ب پذیر
سی

ت آ
مدیری

 

ت
حاکمی

 

ق
صدی

ی ت
ستاندارد ها و مکانیزم ها

ا
 

شا
ی و اف

ی نگهدار
ت ها

حدودی
م

 

س
ع ر

ال
ت و اط

شفافی
ی

ان
ی داده 

ت جغرافیای
موقعی

 

تأثیر
 

ط
حی

ابر بر م
شد 

ت مدیر ار
حمای

ی 
ی کار فن

ش نیرو
آموز

 

ن کننده
ت تامی

شهر
 

هزینه اجاره
شبکه 

هزینه 
ن 

بازخورد کاربرا
 

     -      -      - - - -  - - 
استاندارد 
ISO/IE

C 

     - -     - - -    - - - -  - - 
 اندارد است

ENISA 

   -   -  - - - -  - -  -  - - -  - - 

گارگ و 

همکاران 

(4411) 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - 

هی و 

همکاران 

(4414) 

 -  - - - - -   -   - - - - - - - -  - - 

یانگ و 

4همکاران)

411) 
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- - - - - -  - - - - - - - - - -   - - - - - 

چن و 

همکاران 

(4414) 

-  -  - - -  - - - - -  - -  - -  - - - - 

سلطانی و 

4همکاران)

410) 

  - - -  -  -  -    - - - - - - - - - - 

فان و 

4همکاران)

417) 

  - - - - - - - - - - -  - -  - - - -  - - 

و  گارگ

منتگومری 

(4417) 

- - - - - - - -   - -  -  -  -  - - - -  

یو و 

همکاران 

(4417) 

      -  - - - - - - - -  -   -   - 

پاتینیو 

تاکیس و 

4همکاران)

416) 

- - - - - - - - - - - - -  - -  - - - - - -  

اسپوسیتو 

و 

4همکاران)

416) 
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   -   -  - - - -  - - -  - - - -  - - 

دینگ و 

4همکاران)

415) 

-   - - - -  - - - - - - - -  -  - - - - - 

تانگ و 

4همکاران)

415) 

-    -  - - -  -  - -  -   - -  -  - 

ایزنوک و 

4همکاران)

415) 

   - - - -  - - - - - - - -  - - - - - -  

عبدالباسط 

و 

4همکاران)

410) 

   -   -       - - -  - - -  - - - 

جاتوس و 

4همکاران)

410) 

   - - - - - - - - - - -  -  - - - -  - - 

ال فایفی و 

همکاران 

(4410) 

-  -  - -  - - - - - -  -   - -  - -   

سومو و 

4همکاران)

410) 
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    -   - -  - -  - -  -    -  -  

میزر و 

ن همکارا

(4410) 

   -   -   -    - - -  - - -  -  - 

الهام باش 

و همکاران 

(4415) 
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 وش تحقیق پژوهشر

 استفاده از نتایج تحقیقاتبا  کاربردی پژوهشباشد. از نوع کاربردی می ،این پژوهش از نظر هدف

وسایل، تولیدات، ساختارها و ها، ابزارها، بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش

شود. هدف تحقیق کاربردی توسعه دانش کاربردی الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می

 ایهپژوهشمند با بررسی نظام تا در گام اول شده تالش پژوهش این در. در یک زمینه خاص است

 نامه سطح خدمتتوافق تیاستاندارد صنع دواین حوزه وهمچنین مقایسه تطبیقی یافته ها با 

 مشخصهای الکترونیک آجا برای درگاهابری  زیرساختانتخاب  هایشاخصهابری  1کنندگانتامین

ازی از روش دلفی ف های اکتشافیشاخص، پاالیش و تایید نهایی گسترشو در گام دوم به منظور 

 توزیع آن در میانبدترین و -نامه مخصوص روش بهترینو نهایتا با تهیه پرسش شوداستفاده 

هرکدام از عوامل موثر بر انتخاب خدمت ابری، با و رتبه ، وزن آجا دانشگاهی و فنی خبرگان

 آید. از روش بهترین بدترین بدست می گیریبهره

 فازی دلفی روش 

دلفی یک فرآیند قوی مبتنی بر ساختار ارتباطی گروهی است که در مواردی که دانشی  روش

در دسترس باشد با هدف دستیابی به اجماع گروهی در بین خبرگان استفاده ناکامل و نامطمئن 

 کنترل شده بازخورد و تکرار نام،بی پاسخ از: اندعبارت دارد کهویژگی  چهار روش این .می شود

 قضاوت های واقعی،موقعیت از بسیاری . در(Hsu et al. 2010آماری ) گروهی پاسخ نهایت در و

 و هاهداد به عبارت دیگر شود؛ تفسیر و بیان قطعی کّمی اعداد به صورت تواندنمی متخصصان

 موجود قطعیت عدم و ابهام علت به واقعی های دنیایسیستم کردن به منظور مدل قطعی اعداد

غلبه بر  (. در این راستا به منظورKannan et al. 2014است ) گیرندگان ناکافیقضاوت تصمیم در

ارائه شد، ابزار  1567های فازی که به وسیله لطفی زاده در سال هاین مشکل، نظریه مجموع

 .Bouzon et alگیری است)مناسبی برای مقابله با ابهام و عدم قطعیت موجود در فرآیند تصمیم

تفاده اس اکتشافیهای (. بنابراین در این پژوهش از روش دلفی فازی به منظور تأیید شاخص2016

 و ایشیکاوا توسط که است های فازیمجموعه نظریه روش دلفی و زاین روش ترکیبی ا شود.می

پانل خبرگان است. در ارتباط اندازه دلفی  روشنکته مهم در اجرای  شد. ارائه 4(1551)همکاران

 ؛(Mullen, 2003برای دلفی سنتی و دلفی فازی اجماع نظر وجود ندارد) موردنیازبا اندازه پانل 

نفر  10تا  14( یا بین Cavalli-Sforza et al, 1984) 14تا  0گان بین اما اندازه معمول پانل خبر

 در پژوهش حاضر اعضاء پانل خبرگان گروهی از مدرسان .(Okoli and Pawlowski, 2004است )

                                                           
1 Service Level Agreement (SLA) 
2 Ishikawa et al. 1993 
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نحوه  باشند.میفاوای آجا اطالعات در حوزه  ، مدیران و کارشناسان فناوریدانشگاهی محققانو 

)سنوات کاری (، تجربهتحصیالت کارشناسی یژگی دانش )حداقلو 0ها براساس شناسایی آن

تمایل و زمان کافی برای شرکت در پژوهش بوده است. در جدول  ،سال( 7مرتبط با فاوا بیش از 

 ای اعضاء پانل خبرگان دلفی نشان داده شده است.های حرفهویژگی 4
 آجا مشخصات اعضاء پانل خبرگان حوزه پردازش ابری (2)جدول 

 سطح تحصیالت سابقه کاری  درجه، نان و نشان عنوان شغلی همارش

 دکتری 17 سرهنگ علی خلیلی مدرس دانشگاه 1

 دکتری 10 سرهنگ بهنام عبدی مدرس دانشگاه 4

 دکتری 0 سرهنگ بهمن کاظمی مدرس دانشگاه 1

 دکتری 5 سرهنگ مهدی اکبری  مدرس دانشگاه 0

 دکتری 14 فیسرهنگ اکبر شر مدیر فناوری اطالعات 7

 کارشناسی ارشد 14 سرهنگ حسین رضوانی مدیر فناوری اطالعات 6

 کارشناسی ارشد 6 اعیل عامریماس 4سرهنگ محقق در رشته فناوری اطالعات 5

 کارشناسی ارشد 5 مهدی جوادی 4سرهنگ  محقق در رشته فناوری اطالعات 0

 رشناسی ارشدکا 7 سرگرد محسن طالیی محقق در رشته فناوری اطالعات 5

 کارشناسی 6 سرگرد احسان نوروزی کارشناس اجرایی فناوری اطالعات 14

 کارشناسی 5 رضا شهریاری 4سرهنگ کارشناس اجرایی فناوری اطالعات 11

 کارشناسی 7 سروان موسی حمداله زاده کارشناس اجرایی فناوری اطالعات 14

 (:Bouzon et al, 2016) از اندعبارت فازی دلفی روش هایگام

 پژوهش؛ نظری مبانی جامع مرور با ابری زیرساخت انتخاب هایتعیین شاخصه :اول گام

 .حوزه این مدیران و متخصصان نظرهای آوریجمع :دوم گام

راحی طالکترونیک نامه به صورت پرسشپس از تعیین اعضاء پانل در هر مرحله  بعد این گام در

 ایمتغیره آن در که ارسال گردید،م افزار مکاتبات اداری از طریق نراعضا پانل  سپس برایشد و 

 مثلثی فازی اعداد از پژوهش این در .رودمی کار به شاخص هر اهمیت بیان برای ،1 جدول زبانی

 رارق مختلف پژوهشگران توجه مورد دفعات به آن فهم در سادگی دلیل به که شودمی استفاده

�̃� آن در و است گرفته = (𝑙, 𝑚, 𝑢) و است مثلثی فازی عدد کی u, m ,l ترتیب به 

 .است ممکن ارزش ترینبزرگ و ترینمحتمل ترین،کوچک
 گیری تصمیم هایشاخص تایید برای کالمی هایعبارت (3) جدول

 عدد فازی متغیر زبانی فارسی تغیر زبانی انگلیسیم

Very Low (0,0,0.25) خیلی کم 

Low (0,0.25,0.5) کم 

Medium (0.25,0.5,0.75) متوسط 

High (0.5,0.75,1) زیاد 
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Very High (0.75,1,1) خیلی زیاد 

 شاخص هر اکتسابی ارزش مقدار مقایسه طریق از کار این :پراهمیت هایشاخص تأیید :سوم گام

 از استفاده ولی شود؛می محاسبه طریق چند از آستانه مقدار. پذیردمی صورت �̃�ه آستان مقدار با

 رایب .است هاروش اتکاترین قابل از یکی آستانه مقدار عنوان به هاشاخص ارزش گینمیان مقدار

 میانگین محاسبه برای سپس شده، محاسبه خبرگان نظرهای مثلثی فازی مقادیر باید ابتدا کار این

 فازی عدد که است الزم منظور بدین .شود محاسبه هاآن فازی میانگین دهنده، پاسخ n نظرات

  از یک هر برای τ مثلثی فازی عدد محاسبه .گیرد قرار محاسبه مورد شاخص هر مثلثی

 :گیردمی صورت زیر روابط از استفاده با هاشاخص

 مقدار �̃�𝑖𝑗.دارد اشاره گیریتصمیم شاخص به j اندیس و خبره فرد به iاندیس  باال، روابط در

 شاخص هر ارزش فازی میانگین �̃�𝑗و گیرنده تصمیم هر توسط شاخص هر اکتسابی فازی ارزش

 ثقل، مرکز روش به ،1 رابطه طریق از شده محاسبه فازی مقادیر میانگین همچنین است؛

 .شودمی زداییفازی

𝑐𝑟𝑖𝑠𝑝 =
𝑎+2𝑏+𝑐

4
     

 (6)  

τ̃ه شد زداییفازی مقدار اگر باال مقادیر محاسبه از بعد ≥ �̃� به و تأیید موردنظر شاخص ،باشد 

τ̃شده زداییفازی مقدار اگر ولی شود؛می وارد گیریتصمیم اصلی مرحله ≤ �̃� ،اخصش باشد 

 .شودمی رد نظر مورد

 بدترین-بهترین روش

. در این شد ارائه (4417)رضایی جعفر توسط 4417 سال در بدترین-بهترین رتبه بندی روش

 یک ره بین زوجی مقایسه و شده مشخص گیرندهتصمیم توسط شاخص بدترین و بهترین روش

�̃�𝐢𝐣 = (𝒂𝒊𝒋, 𝒃𝒊𝒋, 𝒄𝒊𝒋) ;  ∀𝒊 = 𝟏, 𝟐, … , 𝒏 , ∀𝒋 = 𝟏, 𝟐, … , 𝒎  (1)  

�̃�𝑗 = (𝑎𝑗, 𝑏𝑗, 𝑐𝑗) (4)  

𝑎𝑗 =  min(𝑎𝑖𝑗) (1)  

𝑏𝑗 = (∏ 𝑏𝑖𝑗)
1

𝑛 

𝑛

𝑖=1

 
(0)  

𝑐 = max (𝑐𝑖𝑗) (7)  
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 برای حداقل اکثرحد مسئله یک سپس .گیردمی صورت هاشاخص دیگر و شاخص دو این از

 فرمول یک روش این در همچنین .گرددمی حل و فرموله مختلف هایشاخص وزن کردن مشخص

 :ولا گام .است شده گرفته نظر در مقایسات اعتبار بررسی جهت ناسازگاری نرخ محاسبه برای

 به هاشاخص مجموعه .شود تعیین گیریتصمیم هایشاخص مجموعهبایست در این گام می

 :دوم گام .است موردنیاز تصمیم یک گرفتن برای که شودمی تعریف{ n,...,c2,c1c} صورت

 شاخص( مطلوبیت ترینکم و اهمیت ترینکم دارای) بدترین و (ترمطلوب تر،مهم) بهترین

 عریفت کلی طور به را شاخص بدترین و بهترین گیرندهتصمیم مرحله این در .گرددمی مشخص

 ارجحیتدر این مرحله  :سوم گام .گیردنمی صورت مرحله این در ایمقایسه هیچ کند،می

 بهترین ارجحیت بردار. گرددمی مشخص 5 تا1 اعداد با هاشاخص سایر به نسبت شاخص بهترین

 در .شودمی داده نمایش Bn,...,aB2,aB1(aB=A( صورت به هاشاخص دیگر به نسبت شاخص

 واضح است،( j) شاخص به نسبت( B) شاخص رینبهت ارجحیت دهندهنشان Bja ذکرشده، بردار

 بدترین به نسبت هاشاخص همه ارجحیتدر این گام نیز  :چهارم گام .است 1BBa= که است

 شاخص بدترین به نسبت هاشاخص سایر ارجحیت بردار. شودمی مشخص 5 تا 1 اعداد با شاخص

 ارجحیت jwaذکرشده،  ربردا در. شودمی داده نمایش nw,...,a2w,a1w=(awA( صورت به را

 :پنجم گام .است 1wwa= که است واضح است،( W) شاخص بدترین به نسبت( j) شاخص

n) شودمحاسبه  هاوزن بهینه مقادیر بایست در این گاممی
*w...,  ,2

*, w1
*w). وزن تعیین برای 

𝑤𝑗 𝑎𝐵𝑗هایزوج ها،شاخص از یک هر بهینه = 𝑤𝐵/  و𝑎𝑗𝑤 = 𝑤𝑗/𝑤𝑤 سپس شده، تشکیل 

|عبارات تا شود پیدا حلیراه باید ها، j همه در شرایط این کردن برآورده برای
𝑤𝐵

𝑤𝑗
− 𝑎𝐵𝑗|  و

|
𝑤𝑗

𝑤𝑤
− 𝑎𝑗𝑤| همه برای را j نبود غیرمنفی به توجه با .نماید حداکثر است، شده حداقل که هایی 

 :نمود فرموله( 5) رابطه صورت به را مدل توانمی اوزان مجموع و هاوزن

min 𝑚𝑎𝑥𝑗 [|
𝑤𝐵

𝑤𝑗
− 𝑎𝐵𝑗| , |

𝑤𝑗

𝑤𝑤
− 𝑎𝑗𝑤|]     (5)  

∑ 𝑤𝑗
𝑠.𝑡.
𝑗 = 1 𝑤𝑗 ≥ 0, 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑗  

 :نمود تبدیل 0 مدل به را 5 مدل توانمی همچنین

𝑀𝑖𝑛 𝜀  

|
𝑤𝐵

𝑤𝑗
− 𝑎𝐵𝑗| ≤ ε, 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙 𝑗  
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|
𝑤𝑗

𝑤𝑤
− 𝑎𝑗𝑤| ≤ ε, 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑗      (0)  

∑ 𝑤𝑗 = 1𝑤
𝑗  𝑤𝑗 ≥ 0, 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑗  

 اب هاشاخص اوزان مقاله این در و است شده ارائه زیر صورت به نیز فوق تابع خطی مدل البته

 .آیندمی دست به خطی مدل از استفاده

𝑀𝑖𝑛 𝜀   
|𝑤𝐵 − 𝑎𝐵𝑗  𝑤𝑗| ≤ 𝜀, 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑗   

|𝑤𝑗 − 𝑎𝑗𝑤 𝑤𝑤| ≤ 𝜀, 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑗     (5)  

∑ 𝑤𝑗 = 1𝑤
𝑗  𝑤𝑗 ≥ 0, 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑗  

nبا حل مدل فوق مقدار بهینه )
*,..., w2

*, w1
*w)  و𝜀  (4417 ,)رضایی .آیدبه دست می ∗

𝜀از  با استفاده 𝜀شود. واضح است که مقدار می محاسبه سازگاری نرخ آمده، به دست ∗ تر بزرگ ∗

𝑎𝐵𝑗که جایی دهنده نرخ سازگاری باالتری است. از آننشان × 𝑎𝑗𝑤 = 𝑎𝐵𝑊  و𝑎𝐵𝑊 ∈

{1,2, …  سازگاری هایدست آورد. با استفاده از شاخصه ب 𝜀توان حداکثر مقدار است، می {9,

 .را محاسبه کرد سازگاری توان نرخمی شده ارائه فرمول و 0 جدول در ودموج

 بدترین -بهترین روش از استفاده با سازگاری های شاخص (4) جدول

BWa 1 4 1 0 7 6 5 0 5 

 7810 0811 1807 4805 4846 1801 1844 4804 4844 ازگاریسشاخص 

 تعدد به توجه با تر باشد نتایج سازگاری بیشتری دارد.نرخ سازگاری به صفر نزدیک هرچه مقادیر

 در پژوهش ترراحت انجام باعث روش این انتخاب ها،روش سایر در موردنیاز زوجی هایمقایسه

 و ترباال دقت به توانمی روش این انتخاب دالیل دیگر از همچنین. گردید کمتر مراتب به زمانی

 .نمود اشاره روش این انجام نتایج بیشتر ثبات و پیوستگی

 ی پژوهشتجزیه و تحلیل یافته ها

 تایید عوامل موثر بر انتخاب خدمت ابری 

نظام مند ادبیات شاخص که از مرور 40ابری،  زیرساختانتخاب  هایشاخصه أییدبه منظور ت

گرفتند و از خبرگان  نامه مخصوص روش دلفی فازی قراردست آمد، در سواالت پرسشه ب پژوهش 

نرخ سازگاری (14) =
𝜀 ∗

شاخص سازگاری
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در نهایت پس از تجزیه و تحلیل  پاسخ دهند. خواسته شد مطابق با شرح این روش به سواالت

شاخص تایید و انتخاب گردید. بر  41مرحله در مجموع  پنجهای پرسشنامه روش دلفی طی هداد

 سنجی زمانی است که تفاوت میزانف فرایند نظرتوق (Cheng & Lin, 2002)نظر اساس 

باشد که در این تحقیق تفاوت مقدار  4/4ی شده هر مرحله با مرحله قبلی کمتر از یزدافازی

بود. نتایج روش  4/4های تایید شده کمتر از برای شاخص چهارم و پنجمزدایی شده مرحله فازی

 نشان داده شده است. 7دلفی فازی در جدول 

 نتایج روش دلفی فازی (5)جدول 

 نتیجه آزمون انگین فازی زدایی شدهمی میانگین فازی اخصش

11480 (4874،4851،1) (11R) پذیریسدستر  عدم رد 

50584 (487،485،1) (12R) پاسخگویی/ تاخیرزمان  عدم رد 

40485 (4800،4805،1) (13R) ظرفیت  عدم رد 

54184 (4811،4876،1) (14R) پشتیبانی  عدم رد 

07486 (4811،4850،1) (15R) آسانی استفاده  عدم رد 

54486 (4801،4801،1) (16R) مقیاس پذیری  عدم رد 

05184 (4،4871،4855) برگشت پذیری و خاتمه  رد 

05084 (487،4805،1) (21R) قابلیت اطمینان  عدم رد 

16484 (4810،4860،4850) (22R)دسترسی و احراز هویت  عدم رد 

07486 (4844،4864،1) (23R) رمزنگاری  عدم رد 

 عدم رد 48650 (484،4816،4851) (24R) و نظارت ثبت رویداد

45485 (4814،4870،4857) (25R) مدیریت آسیب پذیری  عدم رد 

56485 (4816،4854،4851) (26R) حاکمیت  عدم رد 

66184 (4845،4807،4855) (27R)استاندارد ها و مکانیزم های تصدیق  عدم رد 

) (31R) محدودیت های نگهداری و افشا ،14845،4870 ) 0486  عدم رد 

11485 (4815،4866،1) (32R) شفافیت و اطالع رسانی  عدم رد 

04485 (4800،4861،1) (33R) موقعیت جغرافیایی داده  عدم رد 

70486 (4840،4855،4851) (41R) ابر بر محیط تأثیر  عدم رد 

 عدم رد 48511 (481،4850،1) (42R) حمایت مدیر ارشد

) آموزش نیروی کار فنی 4،4805،1484 ) 16084  رد 

 عدم رد 4865 (4811،4805،4850) (43R) شهرت تامین کننده

 عدم رد 4850 (4800،4801،1) (44R) هزینه اجاره

04485 (4810،4875،4800) (45R) هزینه شبکه  عدم رد 

71184 (4841،4801،4865) بازخورد کاربران  رد 

75584 (4،48604،4805) مقدار آستانه   
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 1شده از ادبیات تحقیق  اکتشاف شاخصه 40دهد که از بین لفی فازی نشان مینتایج روش د

عامل  41رد و  "بازخورد کاربران"و  "آموزش نیروی کار فنی"، "پذیری و خاتمهبرگشت"عامل 

 یید شدند. دیگر تأ

 عوامل موثر بر انتخاب خدمت ابری رتبه بندی

، رگیخب دریافت نظرات پانلبدترین و -یننامه مخصوص روش بهتردر این مرحله با تهیه پرسش

ین ده اششده از مرحله قبلی، طبق مراحل تشریحابری تایید زیرساختانتخاب های شاخصه وزن

مشخص  هاشاخصترین اهمیتترین و کمبه این منظور ابتدا مهم گردد.روش، محاسبه می

 شود. در گامتعیین می صشاخترین اهمیتترین و کمشوند، سپس برای هر دسته نیز مهممی

رای شود. بها پرداخته میترین شاخص نسبت به دیگر شاخصبعد به تعیین بردار ارجحیت مهم

 ترین شاخص را نسبت به سایرتعیین این بردار از خبرگان خواسته شده است تا ارجحیت مهم

میانگین گرفته شده آوریهای گردمشخص نمایند و در نهایت از داده 5 تا 1ها از عدد شاخص

 آید.بدست می 14تا  6و نتایج در جدول شده 
 ابری زیرساختترین عامل نسبت به دیگر عوامل موثر بر انتخاب ارجحیت مهم (6)جدول 

 1R 2R 3R 4R ترین عاملهمم

2R 180 1 6 781 

 

 ترین شاخص نسبت به دیگر عوامل عملکردیارجحیت مهم (7) جدول

 11R 12R 13R 41R 15R 16R ترین شاخصهمم

11R 1 185 4 785 184 080 

 
 ترین شاخص نسبت به دیگر عوامل امنیتیارجحیت مهم( 8) جدول

 21R 22R 23R 24R 25R 62R 27R ترین شاخصهمم

21R 1 686 680 187 486 785 680 

 

 ترین شاخص نسبت به دیگر عوامل حفاظت از داده شخصیارجحیت مهم (9)جدول 

 31R 32R 33R ترین شاخصهمم

33R 081 780 1 

 
 سازمانی -ترین شاخص نسبت به دیگر عوامل محیطیارجحیت مهم (11)جدول 

 41R 42R 43R 44R 45R ترین شاخصهمم

44R 685 185 081 1 480 
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رای ب گردد.ترین شاخص تعیین میاهمیتسپس بردار ارجحیت دیگر شاخص ها نسبت به کم

 حاصل شد. 17الی  11رده و نتایج جداول تعیین این بردار نیز مانند گام قبل عمل ک
 ابری زیرساختارجحیت کم اهمیت ترین عامل نسبت به دیگر عوامل موثر بر انتخاب  (11)جدول 

 1R 2R 3R 4R ترین عاملاهمیتمک

3R 780 081 1 1 

 
 ارجحیت کم اهمیت ترین شاخص نسبت به دیگر عوامل عملکردی (12)جدول 

 11R 12R 13R 14R 15R 16R ترین شاخصاهمیتمک

14R 781 085 485 1 4 186 

  
 ارجحیت کم اهمیت ترین شاخص نسبت به دیگر عوامل امنیتی (13)جدول 

 21R 22R 23R 24R 25R 26R 27R ترین شاخصاهمیتمک

23R 680 0 1 180 186 187 486 

 
 ارجحیت کم اهمیت ترین شاخص نسبت به دیگر عوامل حفاظت از داده شخصی (14)جدول 

 31R 32R 33R ترین شاخصاهمیتمک

32R 485 1 685 

 

 سازمانی -ارجحیت کم اهمیت ترین شاخص نسبت به دیگر عوامل محیطی (15)جدول 

 41R 42R 43R 44R 45R ترین شاخصاهمیتمک

41R 1 780 0817 580 685 

از وزن نهایی هر یک ، ابری زیرساختانتخاب های شاخصههای فوق برای در نهایت با حل مدل

 ، نشان داده شده است.16که در جدول  محاسبه گردید آنها
 آجاابری در  زیرساختانتخاب های از شاخصهاوزان نهایی و رتبه بندی هر یک  (16)جدول 

 بقهط
وزن 

 طبقه
 رتبه وزن شاخص

 48144 (R1عملکردی ) مؤلفه

 48404 1 (R11پذیری )سدستر

 48410 4 (R14پاسخگویی/ تاخیر )زمان

 48115 1 (R11ظرفیت )

 48450 6 (R10پشتیبانی )

 48144 7 (R17آسانی استفاده )

 48165 0 (R16مقیاس پذیری )
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 48101 (R4امنیتی ) مؤلفه

 48111 1 (R41قابلیت اطمینان )

 48455 7 (R44دسترسی و احراز هویت)

 48470 6 (R41رمزنگاری )

 484161 0 (R40ثبت رویداد و نظارت )

 48106 4 (R47مدیریت آسیب پذیری )

 48161 1 (R46حاکمیت )

 48410 5 (R45استاندارد ها و مکانیزم های تصدیق)

حفاظت از داده  مؤلفه

 (R1های شخصی )
48154 

 48411 1 (R11محدودیت های نگهداری و افشا )

 48154 4 (R14شفافیت و اطالع رسانی )

 48155 1 (R11)موقعیت جغرافیایی داده 

سازمانی  -محیطی مؤلفه

(R0) 
48145 

 48145 7 (R01ابر بر محیط ) تأثیر

 48404 4 (R04حمایت مدیر ارشد )

 48105 0 (R01شهرت تامین کننده )

 48467 1 (R00هزینه اجاره )

 48417 1 (R07هزینه شبکه )

𝜀مقدار   ∗ 170.0 

 17100 نرخ سازگاری 

 

ه ب از نظر امنیت شود کهبدترین مشاهده میو  ریزی خطی روش بهترینمهبا حل مدل برنا

 های امنیتیمهمترین شاخصه "قابلیت اطمینان، مدیریت آسیب پذیری و حاکمیت"ترتیب

هستند. گذار  تأثیرابری  زیرساختدرصد در انتخاب  1081با وزن  هستند، این طبقه از شاخص ها

دسترس پذیری خدمت، زمان پاسخگویی و ظرفیت "ای هشاخصهبه ترتیب از حیث عملکرد، 

درصد در انتخاب نهایی  14ها بوده است و  با اهمیت ترین شاخصه "سخت افزاری ماشین مجازی

با  "و شفافیت و اطالع رسانی موقعیت جغرافیایی"نظر حفاظت از داده شخصی ماز موثر هستند. 

هزینه اجاره، حمایت مدیر ارشد و هزینه " به ترتیب نظر سازمانی و محیطیمو از  درصد 1584

های الکترونیک ابری برای درگاه زیرساختانتخاب ر مهمترین شاخصه ها ددرصد  1485با  "شبکه

 . را تشکیل می دهند بر اساس اجماع خبرگان آجا
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 دهاگیری و پیشنهانتیجه

ازی و توسعه نرم سرا برای یکپارچه پذیرزیرساختی انعطاف های الکترونیک سازمانیدرگاه

دهند. و اطالعات الزم را در اختیار کاربران خارج سازمان قرار می نمودهافزارهای موجود فراهم 

با فرآیندهای کاری گسترده، مراجعان حقیقی و  ،ای متشکل از چهار نیروی مجزاآجا مجموعه

انند مالکترونیک  هایدرگاههای با توجه به قابلیت .است و پراکنده در کل کشورحقوقی متعدد 

ای ه زیرساخت توسعهو بی اثر سازی فاصله جغرافیایی،  امکان یکپارچه سازی فرآیندهای کاری

ت اخدمتوسعه  است. آجا، همواره مورد تاکید سلسله مراتب فرماندهی بوده در الکترونیک

نحوه  و اریدر امور اد برای تحول بی بدیل، فرصتی الکترونیک آجا هایدرگاهاز طریق  الکترونیک

از بسترهای امن شبکه  گیریبهرهاست.  بدست دادهآجا به کارکنان و مراجعان  خدمت رسانی

این می سازد و میسر  را های خارج آجابا ارگان همکاری و تبادالت اطالعاتی ملی اطالعات، زمینه

 ه ازساخت یافت به اطالعات آسان دسترسیمهم خدمت رسانی به مراجعان را سرعت بخشیده و 

ها این درگاه .خواهد نمودتامین آجا  برای مدیران و فرماندهان را فراسازمانیهای داده پایگاه

رائه ابری ا رایانشکه اغلب بر پایه  اند افزارینرم و سازیذخیره پردازشی، های زیرساخت نیازمند

اب انتخ ری،اب زیرساختاز طرفی پارامتر های مختلف کیفی و کمی دخیل در انتخاب  می گردد.

بدل نموده مدیران فاوای آجا  چالشرا به مهمترین ها این درگاه جهتمناسب و امن  زیرساخت

جهت ابری  زیرساختانتخاب های شاخصهبندی و رتبه شناسایی با هدف این پژوهش .است

های انتخاب شاخصه حوزه تحقیقادبیات نظام مند بررسی ابتدا با  ،آجا الکترونیکهای درگاه

گیری از روش دلفی فازی و . سپس با بهرهنموده استبندی و دستهرا تعیین  ابری  یرساختز

در  کرده وتعدیل و نهایی  پاالیش، اکتشافی را هایهشاخص آجا ه دانشگاهی و فنیخبر14نظرات 

 رتبه بندی نموده را شده از مرحله قبلتایید هایشاخصهبدترین -رینروش بهت کمکبا  انتها

توان به سادگی فرآیند اجرای آن در مقایسه می بدترین-بهترین دالیل به کارگیری روش . ازاست

که نیاز به مقایسات زوجی زیادی دارند اشاره  1یسلسله مراتب لیتحل ندیفراهایی همچون با روش

ه ئدهی اراهای وزنتری را نسبت به سایر روشکرد و همچنین این روش نتایج قابل اطمینان

ای است که منجر های مقایسهدلیل آن هم استفاده کمتر از داده .(Guo & Zhao, 2017)دهدمی

گردد و همچنین از سوی خبرگانی که زمان به گریز از ناسازگاری در مقایسات توسط خبرگان می

پژوهش . نتایج (4417)رضایی، باشدبرداری میمحدودی برای پاسخگویی دارند بیشتر قابل بهره

بیشترین درصد  1081با های امنیتی شاخصه ابری زیرساختکه در انتخاب  دحاضر نشان دا

                                                           
1 Analytic Hierarchy Process 
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 ,Mary & Jayapriya, 2014; Tang et al )های این نتیجه با نتایج پژوهش. اهمیت را داراست

2017; Maeser, 2018 )به امنیتی، اولین شاخص مهم  1قابلیت اطمینان. دارد کامل همخوانی

در بازه زمانی استفاده مطابق با  ست عملکرد خدمت ابریمعنی اجرای درست و بدون شک

می  قیدنامه سطح خدمت . این شاخصه به صورت کمی در توافقنامه سطح خدمت استتوافق

نامه اقدامات گردد و البته باید همواره مورد پایش و نظارت قرار گیرد تا در صورت نقض توافق

مدیریت آسیب  امنیتی . دومین شاخصگیردالزم برای تغییر خدمت یا تامین کننده صورت 

های در حال زیرساختهای فنی آوری منظم اطالعات آسیببه معنی جمعاست که  4پذیری

 سومین شاخص ها است.پذیریاستفاده با هدف ارزیابی و مقابله با خطرات مرتبط با آن آسیب

ی آن خدمت سیلهنظامی است که به و . حاکمیتاستدر خدمت ابری  1حاکمیت امنیتی مهم

 های خدمتآن مدیریت تغییرات و به روز رسانی ترین حوزهشود. اصلیابری هدایت و کنترل می

در جایگاه دوم درصد  14با وزن عملکردی های ابری شاخصه زیرساختدر انتخاب  .ابری است

 ;Yang, Lin & Dou, 2013)که این نتیجه در بسیاری از پژوهش های مرتبط اهمیت قرار دارد

Senarathna et al, 2018) جزء مهمترین به عنوان خدمت ابری  زیرساختدر خصوص  نیز

است.  0پذیریدسترس از منظر خبرگان عملکردی خدمت ابری مهمترین شاخص .هاستشاخصه

شاره ا قابل استفاده بودن خدمت ابری در بازه زمانی تقاضا شده ابری به زیرساختدسترس پذیری 

ابری)گذردهی، حافظه، توان  زیرساختهای مجازی ماشین 6و ظرفیت 7خگوییزمان پاس .دارد

را به  هااین شاخصه های مهم عملکردی هستند. اغلبپردازنده مرکزی و ...( از دیگر شاخصه

ابری توسط تامین کننده ارائه می گردد و همچنین امکان  در توافقنامه سطح خدمتکمی صورت 

پایش کننده خدمات ابری مانند ها یا  زیرساختمدیریت کننده ای نظارت بر آن از طریق سایت ه

 حفاظت از داده شخصی نیز فراهم می باشد. (0گارتنر یقاتیوابسته به موسسه تحق) 5یکلود هارمون

تامین کننده  14و شفافیت و اطالع رسانی 5موقعیت جغرافیایی هایدرصد و با شاخصه 1584نیز با 

میرات سخت افزاری یا خروج از دسترس برنامه ریزی شده خدمت بازه های زمانی تعدر خصوص 

                                                           
1 Reliability 
2 Vulnerability Management 
3 Governance 
4 Availability 
5 Response Time 
6 Capacity 
7 www.cloudharmony.com 
8 Gartner 
9 Geographical Location of Cloud Service Customer Data 
10 Openness, Transparency, and Notice 
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از نظر باید  شبکه ملی اطالعات در سازی دارایی اطالعات آجاذخیره. در انتخاب موثرندابری 

طی محیدر بخش  های سازمان همخوانی داشته باشد.با سیاست خدمت دسترسی بهمکانی و بازه 

)شامل ، حمایت مدیر ارشد و هزینه شبکهزیرساخت ارهها هزینه اجو سازمانی مهمترین شاخصه

بوده است. سازمان(  ISPهای مجازی اجاره شده و هزینه هزینه انتقال اطالعات بین ماشین

و نتیجه بدست آمده در  باشندهای عملیاتی خود میها همواره به دنبال کاهش هزینهسازمان

اما  (.Elhabbash et al, 2019)ه استانجام گرفته مورد توجه بود بسیاری از پژوهش های

توان توجه به هزینه اتصال به اینترنت و ای که در نتایج این تحقیق قابل ذکر است را مینکته

های مجازی)هزینه شبکه(، عالوه بر هزینه اجاره خدمت های انتقال اطالعات بین ماشینهزینه

ابری مجموع هزینه اجاره و هزینه  تزیرساخدانست به بیان دیگر تابع هزینه مدنظر در اجاره 

مغفول مانده است. با های انتخاب خدمت ابری گردد، که در بسیاری از رویکردشبکه را شامل می

زیر برای مدیران فاوای های اجرایی و مدیریتی یشنهادتوجه به نتایج حاصله از پژوهش حاضر پ

 آجا قابل تامل است:

 های الکترونیک ارائه خدمات آجا و همچنین درگاه بکارگیری خدمات ابری در داخل سازمان

های ذی ربط است. با توجه به اینکه بسیاری از نیازمند اخذ مجوز از سلسله مراتب و ارگان

سله جلب حمایت سل کالت رایانش ابری با فناوری های امنیتی جدید مرتفع گردیده است،مش

بخشی و مشخص نمودن دقیق و باید با آگاهی  و راهبرد گذاری در این زمینه مراتب

 کارشناسانه نقاط قوت و ضعف صورت پذیرد. 

  های ابری با اولویت ابرهای خصوصی در مراکز داده امن شبکه ملی  زیرساختمهاجرت به

و عملیاتی نمودن سامانه های الکترونیک آجا باید مد نظر اطالعات در طراحی، پیاده سازی 

ای در زیر مجموعه وتولید ز توسعه سامانه های جزیرهمدیران محترم فاوا باشد. جلوگیری ا

های الکترونیک باید محور فعالیت های ههای جامع و یکپارچه سازی آن در قالب درگاسامانه

 باشد. فاوای آجا تولید سامانه های الکترونیک

  ،راه اندازی مرکز داده اختصاصی در بستر با توجه به توسعه شتابان شبکه ملی اطالعات

ورود به رایانش ابری عالوه بر بهره مندی از مزایای این رویکرد مانند مقیاس پذیری،  ذکور وم

دغدغه های امنیتی می تواند راهکار مناسبی برای  ،امکان یکپارچه سازی فرآیند های کاری

 سلسله مراتب در این خصوص باشد.

 بررسی تاریخچه ارایه نامه سطح خدمت ابری باید از طریق پارامترهای ادعایی در توافق

برخی از این پارامتر  به این دلیل اهمیت دارد که راستی آزماییخدمات راستی آزمایی گردد. 

بکه مربوط ترافیک شکیفیت بستر ارتباطی و گویی به عواملی مانند ها مانند تاخیر/زمان پاسخ
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پایش و نظارت بر استفاده از سامانه های  که خارج از اختیار تامین کننده است. ،گردندمی

مانند کلود هارمونی می تواند اطالعات جامعی را از تاریخچه و میزان  های ابریزیرساخت

 .فراهم نمایدخدمات ابری  کمیواقعی پارامترهای 

 های ابری گسترش و عمق سامانه های مدیریت دانش سازمانی می تواند از طریق زیرساخت

های مشابه مورد توجه قرار گرفته است، به عنوان انبیشتری یابد این مهم در بسیاری از سازم

در ارتش ایاالت متحده آمریکا نمونه ای برخط از سامانه مدیریت  1ای کی او نمونه سامانه

 ه می گردد.ئهای ابری ارا زیرساختدانش است که با کمک 

 های ابری باید مد نظر باشد:زیرساختموارد زیر در انتخاب و بکارگیری 

 تم و تامین سیس انتخاب مسیرهای ارتباطی جایگزینیایی استفاده از خدمات ابری با هدف پا

هستند و توسط مسئولین فاوای آجا باید مد نظر قرار اهمیت  حائز های پشتیبان داده بسیار

 .گیرند

 از منظر امنیتی  درگاه الکترونیک استفاده شده آزمایش کیفیت نرم افزارهای کاربردی

می تواند  5444، استاندارد های آزمون کیفیت نرم افزارها مانند ایزو تمورد تاکید اسبسیار

 در این خصوص راه گشا باشد.

 حفظ یکپارچگی داده و جلوگیری از  روز محدود سازی دسترسی،هب هایاستفاده از روش

پیش بینی  آجا باید در سامانه های نرم افزاری دخل و تصرف یا حذف ناخواسته اطالعات

 گردد.

 اده از فناوری های الزم برای کنترل دسترسی درون و بیرون سازمانی مانند دیواره های استف

ازمان س و ارتباطی شبکه داخلی زیرساختباید در آتش و سامانه های پایشگر ترافیک داخلی 

 پیش بینی گردد.

 نقش را بازی می نماید که اطالعات میان یک ها زمانی بیشترین توجه به رمزنگاری داده

 روزههای رمز نگاری بکه عمومی و اینترانت داخلی رد و بدل می گردد. استفاده از روششب

 .لحاظ گردد سامانه ها در کلیه تبادالت اطالعاتی و قابل اعتماد باید

  به عنوان خدمت ابری از اهمیت  زیرساختانتخاب  هایهشاخصابعاد و   کلیهبه همزمان توجه

سایر ابعاد نمی تواند تضمین کننده انتخاب یکی و غفلت از  توجه به ویژه ای برخوردار است.

  باشد. و قابل اعتماد درست

 در تحقیقات آتی پیشنهاد می گردد عالقه مندان موارد زیر را دنبال نمایند:

                                                           
1Army knowledge online (AKO) 
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 بدست آمده در  هایشاخصههای تصمیم گیری چند معیاره برای اولویت بندی از سایر روش

 های گروهیگیریین برای کنترل عدم قطعیت در تصمیمهمچن ،این پژوهش استفاده شود

 شود. گیریبهرهاز اعداد فازی یا اعداد خاکستری 

  ی سطح خدمت تامین کنندگان برترهانامهتوافقبرای افزایش غنای کار می توان با بررسی 

بررسی و پارامتر های موجود در را  1، آی بی ام4، گوگل1آمازونهای ابری مانند زیرساخت

 .حاضر تطبیق داد پژوهش با یافته هایرا آن 
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