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ابری؛ رایانش 

الکترونیک سالمت  توانمندسازی  بستر   

معصومه�انصاری2،1
مهرداد�خالدیان3

مریم�پورثانی4

چکیده
است� شده� باعث� دیجیتال،� دنیای� به� بشر� وابستگی� و� رایانه�ای� فناوری�های� روزافزون� گسترش�
محققان�همواره�به�دنبال�راهی�برای�سرعت�بخشیدن�و�ارتقای�خدمات�به�مشتریان�خود�باشند��
یکی�از�این�فناوری�ها�استفاده�از�امکانات�ابر�و�رایانش�ابری�است��رایانش�ابری�طبق�تعریف�مؤسسه�
ملی�فناوری�و�استاندارد،�مدلی�برای�فراهم�کردن�دسترسی�آسان�براساس�تقاضای�کاربر�از�طریق�
شبکه�است��پردازش�ابری�استفادۀ�اشتراکی�از�برنامه�ها�و�منابع�در�محیط�شبکه،�بدون�مالکیت�و�
مدیریت�آنها�است��مدل�رایانش�ابری�برای�صنعت�سالمت�و�سیستم�های�ذخیرۀ�اطالعات�بیمار�
نظیر�پروندۀ�سالمت�الکترونیک،�فرصت�هایی�هم�چون�کاهش�هزینه�های�نرم�افزاری،�ارتقای�سریع�و�
دائم�نرم�افزار،�ظرفیت�نامحدود�ذخیره�سازی�و�قابلیت�اطمینان�بیشتر�به�داده�ها�را�به�همراه�داشته�
است��پروندۀ�الکترونیک�سالمت�مدل�اطالعاتی�استاندارد�شدۀ�مستقل�از�سیستم�های�اطالعاتی�
مراقبت�بهداشتی�است�و�هدف�اولیۀ�آن�پشتیبانی�از�خدمات�بهداشتی�یکپارچه،�باکیفیت،�مؤثر�و�
مداوم�بوده�و�حاوی�اطالعات�گذشته�،�حال�و�آینده�نگر�است��با�توجه�به�اینکه�فرآیندهای�پردازش�
اطالعات�سالمت�بیماران�از�طریق�جمع�آوری�و�تجزیه�و�تحلیل�اطالعات�سالمت،�پیچیده�و�زمان�بر�
است�و�مشکالت�دسترسی�و�عدم�یکپارچگی�اطالعات،�آن�را�طوالنی��و�دشوارتر�می�کند؛�رایانش�
ابری�جدیدترین�راهکار�برای�ذخیره�سازی�و�دسترسی�مؤثر�بدون�محدودیت�های�مکانی�و�زمانی�
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به�اطالعات�حوزۀ�سالمت�است�
پروندۀ� پزشکی،� اطالعات� سالمت،� اطالعات� اطالعات،� ذخیرۀ� ابری،� رایانش� کلیدواژه ها:�

الکترونیک�سالمت�

مقدمه
رشد�روزافزون�فناوری،�دنیا�را�با�انقالبی�جدید�مواجه�ساخته�است،�به�طوری�که؛�مؤسسه�ای�که�از�
فناوری�اطالعات�و�شبکه�های�ارتباطی�بی�بهره�باشد،�به�تدریج�از�جریان�ارتباطات�جهانی�دور�خواهد�
شد��ازاین�رو،�عرصه�های�صنایع�مختلف،�ارتقای�کیفیت�و�افزایش�بهره�وری�خود�در�دنیای�پررقابت�
امروز�را�منوط�به�استفاده�از�فناوری�اطالعات�می�دانند��عرصۀ�صنعت�سالمت�نیز�باوجود�تمام�فراز�
و�فرودها�از�این�تحوالت�مصون�نمانده�است��نظام�سالمت�همواره�به�منظور�ارتقای�سطح�سالمت�
و�بهبود�نتایج�بالینی�و�مالی�خود�در�راستای�بهره�مندی�از�آخرین�دستاوردها�و�فناوری�ها�گام�های�
مؤثری�برداشته�است�)1(��سیستم�های�اطالعات�بیمارستانی5،�سیستم�های�ذخیرۀ�اطالعات�بیمار�
الکترونیک6،�سیستم�های�اطالعات�دارویی،�سیستم�های�درمانی�و�جراحی،� پروندۀ�سالمت� نظیر�
سیستم�های�پیگیری�درمان،�سیستم�های�درمان�از�راه�دور7،�سیستم�های�راهبری�پرستار،�ربات�های�
جراح،�سیستم�های�پذیرش�بیمار�و�بسیاری�روش�های�دیگر،�از�جمله�تأثیرات�فناوری�در�حوزۀ�
بهداشت�و�درمان�هستند�و�هدف�مشترک�همگی،�تسهیل�در�بهره�وری�از�اطالعات�سالمت�و�درمان�
است��رایانش�ابري�به�عنوان�یک�فناوري�جدید؛�با�زیرساخت�اینترنتي�و�راهکارهاي�جدید،�مزایاي�
قابل�توجهي�را�در�ارائۀ�خدمات�پزشکي�به�صـورت�الکترونیکي�به�همراه�داشـته�است�)2(��ظهور�
پدیدۀ�رایانش�ابري�تغییری�اساسـي�در�مسـیر�سرویس�هاي�نوآورانه،�توسعه�یافته،�مقیاس�بندي�

شده�و�به�روز�شدۀ�فناوري�اطالعات�را�موجب�شده�است�)2(��
رایانشی� منابع� اینترنت،� موفقیت� نیز� و� ذخیره�سازی� و� پردازشی� فناوری�های� سریع� پیشرفت� با�
ارزان�تر،�قوی�تر�و�در�دسترس�تر�از�قبل�شده�اند�و�سازمان�های�دولتی�برای�ارائۀ�خدمات�و�برآورده�
ساختن�نیازهای�زیرمجموعۀ�خود،�شروع�به�استفاده�از�معماری،�بسترها�و�برنامه�های�رایانش�ابری�
کرده�اند�)1(��این�روزها�استفاده�از�مجازی�سازی8،�بهره�گیری�از�رایانش�ابری�9و�جایگزین�کردن�
بسترهای�سنتی�با�فناوری�های�نوین�از�موضوعات�مورد�بحث�محافل�فناوری�اطالعات�است�)5(�

�
رایانش ابری

فناوري�رایانش�ابري�اخیراً�به�عنوان�یکي�از�مهمترین�مباحث�مربوط�به�حـوزۀ�توسـعۀ�سیستم�هاي�
بازمی�گردد،� �1955 سال� به� ابری� رایانش� اساسی� مفهوم� ��)6( اسـت� شـده� مطـرح� اطالعـات�

5. Hospital Information System
6. Electronic Health Record
7. Telemedicine
8. Virtualization
9. Cloud Computing
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"ممکن�است�روزی� اظهار�کرد:� بنیان�گذاران�هوش�مصنوعی،� از� هنگامی�که�جان�مک�کارتی10،�
رایانش�به�عنوان�یک�صنعت�همگانی�سازماندهی�شود"�)7(�سالس�فارس�11در�سال��1999موفق�
شد�برنامه�های�سازمانی�را�به�عنوان�اولین�نمود�از�رایانش�و�در�قالب�وبگاه�های�ساده،�در�اختیار�
مشتریان�قرار�دهد�)8(��با�پیشرفت�فناوری�اطالعات،�نیاز�به�انجام�کارهای�محاسباتی�در�هر�جا�و�
هر�زمانی،�با�رفع�موانع�و�محدودیت�هایی�از�قبیل�فضا،�سخت�افزار�و�نرم�افزار�به�وجود�آمده�است�و�

در�حال�حاضر،�رایانش�ابری�آخرین�پاسخ�فناوری�به�این�نیازهاست��
�رایانش�ابری�طبق�تعریف�استاندارد�مؤسسۀ�ملی�فناوری�و�استاندارد�12مدلی�برای�فراهم�کردن�
دسترسی�آسان�و�از�طریق�شبکه،�به�مجموعه�ای�از�منابع�رایانشی�قابل�تغییر�و�پیکربندی�)مانند�
کاربر� تقاضای� اساس� بر� و�خدمات(� کاربردی� برنامه��های� ذخیره�سازی،� فضای� سرورها،� شبکه��ها،�
است��این�دسترسی�باید�بتواند�با�کمترین�نیاز�به�مدیریت�منابع�و�یا�دخالت�مستقیم،�فراهم�کنندۀ�
نرم�افزارها،�خدمات��و�اطالعات�باشد��رایانش�ابري�به�معنی�توسعه�و�به�کارگیري�فناوري�کامپیوتر�
برمبناي�اینترنت�و�به�صورت�مشترک�و�سهمیه�بندي�شده�است�)9(��این�شکِل�نویِن�ارائۀ�خدمات�
اطالعاتی،�در�چند�سال�اخیر�توجه�بسیاری�را�به�خود�جلب�نموده�است��اگر�چه�ایدۀ�شبکه�ای�
شدِن�ارائه�و�دریافت�این�خدمات�به�دهۀ�شصت�میالدی�بازمی�گردد،�اما�اجرایی�شدن�آن�بسیار�

نوظهور�است�)10(�
زیرساخت� و� نرم�افزار� مانند�سخت�افزار،� اطالعات� فناوری� دنیای� منابع� ابری،� رایانش� فناوری� در�
در�قالب�مدل�های�مختلفی�ارائه�می�شوندکه�از�همگی�آن�ها�تحت�عنوان�سرویس�یاد�می�شود��
هر�یک�از�این�مدل�ها�برای�توسعه�دهندگان�و�مصرف�کنندگان،�میزان�دسترسی�مشخصی�را�به�
زیرساخت�های�موجود�در�این�فناوری�فراهم�می�کند��کاربران�می�توانند�براساس�نیاز�و�دانش�فنی�
که�در�اختیار�دارند،�یکی�از�خدمات�ارائه�شده�را�بدون�در�اختیار�داشتن�نرم�افزارها�و�سخت�افزارها�
انتخاب�و�استفاده�کنند)11(��کاربران�رایانش�ابری،�مالکان�زیرساخت�های�فیزیکی�نیستند�بلکه�
منابع�پردازشی،�پراکنده�و�متعلق�به�مالکان�متعدد�هستند��به�عبارت�دیگر؛�از�طریق�پردازش�ابری�
می�توان�به�جای�حفظ�اطالعات�روی�رایانۀ�شخصی،�آن�را�روی�ِسروری�در�اینترنت�و�یا�تعداد�
زیادی�از�رایانه�ها�نگهداری�و�در�فضای�ابر13)اینترنت(�ذخیره�کرد��در�صورت�اتصال�به�اینترنت�و�
وجود�پهنای�باند�کافی،�می�توان�اطالعاتی�نظیر�داده�ها،�تصاویر،�فایل�های�ویدئویی�و�����را�با�استفاده�
از�دستگاه�های�مختلفی�نظیر�تلفن�همراه،�کامپیوتر�کیفی�و�کیوسک�های�اینترنت،�به�ِسرور�مورد�
نظر�منتقل�کرد�)9(��کاربران�رایانش�ابری�به�منظور�کنترل�ترافیک،�مدیریت،�راه�اندازی،�نگهداری�
صرف� را� خود� زمان� و� هزینه� و� نمی�کنند� پرداخت� هزینه�ای� خود� نیاز� مورد� خدمات� افزایش� و�
بر� این�مدل� گسترش�وب�و�زیرساخت�های�فناوری�اطالعات�سازمانی�می�کنند��در�واقع،�اساس�
ایدۀ�دریافت�خدمات�از�طریق�شبکه�استوار�است�و�نه�محصول�)10(��در�هنگام�انتقال�اطالعات�به�
10. John Mc. Carthy
11. Salesforce
12. National Institute of Standards and Technology
13. Cloud
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ابر،�نیازی�به�ذخیرۀ�فایل��یا�به�خاطرسپاری�محل�ذخیرۀ�اطالعات�توسط�کاربر�نیست،�بلکه�فضای�
ابر�به�کاربر�اجازه�می�دهد�تا�بانک�های�اطالعاتی�را�ایجاد�و�حفظ�کرده�و�یا�آن�ها�را�توسعه�دهد��
با�یکدیگر� ابری� ارتباطات�که�در�مدل�رایانش� چهار�گرایش�عمدۀ�مطرح�در�فناوری�اطالعات�و�
تالقی�می�کنند؛�مجازسازی�،�گسترش�سرویس�دهی�بر�اساس�نیاز�کاربران،�ارائۀ�خدمات�اینترنتی�و�

نرم�افزارهای�دسترسی�آزاد�هستند)10(��
تقسیم�بندی�ابرها�از�نظر�نوع�خدماتی�که�ارائه�می�کنند؛�

���،14)SAAS(نرم�افزار�به�عنوان�سرویس�گر
���،15)PAAS(سکو�به�عنوان�سرویس
����)7(�16)�IAAS(زیرساخت�به�عنوان�سرویس

تقسیم�بندی�ابرها�از�نظر�نوع�پدیدار�شدن�در�سازمان�به�توصیۀ�مؤسسۀ�ملی�فناوری�و�استانداردهای�
آمریکا؛
ابر�عمومی17:�شناخته�شده�ترین�مدل�رایانش�ابری�از�نگاه�کاربران�است��در�این�مدل،�� 

زیرساخت�ابر�به�نحوی�طراحی�می�شود�که�دسترسی�به�آن�ازطریق�شبکه�های�عمومی�همچون�
اینترنت�برای�گروه�بزرگی�میسر�باشد��نمونۀ�این�نوع�ابر،�خدمات�وب�آمازون�18است�

ابر�اختصاصی�19: در�این�حالت،�مراکز�داده�های�ابر�به��طور�خاص�برای�استفادۀ�کارکنان�� 
به�شبکه)های(�سازمان�متصل� تنها� ابر�اختصاصی� پیاده�سازی�می�شوند�� یک�سازمان،�طراحی�و�
است�و�افرادی�که�خارج�از�آن�شبکه�قرار�دارند�قادر�به�استفاده�از�منابع�سازمان�نیستند��مدیریت�
این�ابر�توسط�خود�سازمان�یا�شرکت�طرف�قرارداد�با�سازمان�انجام�شود��مایکروسافت�هایپر�وی�20

نمونه�ای�از�این�نوع�ابر�است�
ابر�گروهی�21: برای�پاسخگویی�به�نیاز�خاص�اجتماعی�از�شرکت�ها�و�مصرف�کنندگانی�� 

تدارک�دیده�می�شود�که�اشتراک�هایی�با�یکدیگر�دارند��این�ابر�متعلق�به�تعدادی�از�سازمان�هاست�
که�بنا�به�دالیلی�ازجمله�مالحظات�مشترک�ترجیح�می�دهند�که�از�یک�ابر�استفاده�کنند��در�این�

مدل،�مدیریت�بر�عهدۀ�یکی�از�سازمان�ها��یا�همۀ�آن�هاست)ان�آی�اس�تی(�22
ابر�ترکیبی23: در�این�مدل،�از�دو�ابر�عمومی�و�اختصاصی�در�سازمان�استفاده�می�شود)10(�� 

14. Software Az A Service
15. Platform Az A Service
16. Infrastructure Az A Service
17. Public Cloud
18. Amazon Web Services
19. Private Cloud
20. Microsoft Hyper-V.
21. Community Cloud
22. NIST (National Institute of Standards and Technology)
23. Hybrid Cloud
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سالمت الکترونیک و پروندۀ الکترونیک سالمت
به�منظور�ارتقای�کیفیت�و�سرعت�ارائۀ�خدمات�به�بیماران،�فناوری�»پزشکی�از�راه�دور24«�به�عنوان�
راهکاری�جدید�مطرح�شده�است��پزشکی�از�راه�دور�یک�اصطالح�کلی�در�حوزۀ�فناوری�اطالعات�
سالمت�است�که�روش�های�مختلف�تبادل�اطالعات�پزشکی�را�برای�حفظ�یا�بهبود�وضعیت�سالمت�
بیماران�دربر�می�گیرد�)12(��برای�محقق�شدن�پزشکی�از�راه�دور�سالمت�الکترونیک�مطرح�می�شود��
سالمت�الکترونیک�25زمینۀ�جدیـدي�از�تلفیـق�انفورماتیک،�پزشکي،�بهداشت�عمومي�وتجـارت�
وتکامل� ارتقاء� آن،� با� مرتبط� فناوری�های� و� وب� جهاني� شـبکۀ� طریـق� از� و� اسـت� الکترونیـک�
مي�یابد��سازمان�بهداشت�جهاني�26سالمت�الکترونیک�را�به�عنوان�استفادۀ�امن�و�مقرون�به�صرفۀ�
با� بهداشـت�و�سایر�حوزه�های�مرتبط� از�حـوزه�هـاي� وارتباطـات�در�پشتیباني� فناوري�اطالعات�
مي�کند� تعریف� پژوهش� و� دانش� بهداشت،� آموزش� نظارت،� بهداشـتي،� خـدمات� جملـه� از� آن،�
ارائـۀ� ارتقـاء�کیفیـت�مراقبـت�هـاي�سـالمت،� الکترونیک�مي�توان�بـه� از�اهـداف�سالمت� ��)13(

مراقبـت�هـاي�سالمت�به�صورت�یکپارچه،�و�بهبود�دسترسي�به�خدمات�اشـاره�نمـود�)14(��
در�سالمت�الکترونیک�همۀ�داده�هاي�بیمار�در�قالب�پروندۀ�الکترونیک�سالمت،�یک�محل�واحد�
ذخیره�می�شوند�و�پزشکان�مي�توانند�به�راحتي�و�از�طریق�سـوابق�الکترونیـک�به�اطالعات�سالمت�

بیمار�دسترسـي�داشـته�باشند�)15(��
پروندۀ�الکترونیک�سالمت�)ای�اچ�آر�(�27یکی�از�نیازهای�پزشکی�از�راه�دور�است��از�نظر�ایزو�پروندۀ�
الکترونیک�سالمت�مخزنی�است�از�اطالعات�معطوف�به�سالمت�مورد�مراقبت،�به�شکلی�که�قابل�
پردازش�با�یارانه�باشد،�به�شکلی�ایمن�قابل�نگهداری�و�انتقال�بوده�و�در�دسترس�کاربران�متعدد�
و�مجاز�قرار�گیرد��پروندۀ�الکترونیک�سالمت،�مدل�اطالعاتی�استاندارد�شده�ای�است�که�مستقل�
از�سیستم�های�اطالعاتی�مراقبت�بهداشتی�است��هدف�اولیۀ�آن،�پشتیبانی�از�خدمات�بهداشتی�
یکپارچه،�باکیفیت،�مؤثر�و�مداوم�است�و�حاوی�اطالعات�گذشته�نگر،�حال�و�آینده�نگر�است�)16(�
اطالعات� به� محدودیت� بدون� دسترس�پذیری� سالمت� الکترونیک� پروندۀ� در� ��)ISO/TC215(

متمرکز�و�روزآمد�اهمیت�ویژه�ای�دارد�

ذخیره سازی اطالعات سالمت در فضای ابر
با�توجه�به�تغییر�نظام�سالمت�و�تحول�دیدگاه�بیماری�نگر�به�سالمت�نگر�و�فردنگر�به�جامعه�نگر�در�
سالیان�اخیر،�تصور�استفاده�از�فناوری�در�ارتقای�کیفیت�خدمات�سالمت�تقویت�شده�است�)17(��
پروندۀ�الکترونیک�سالمت�از�طریق�فضای�ابر�و�به�وسیلۀ�سازماندهي�بهتر�پرونده�هاي�بیماران،�کادر�
بهداشتي�و�درماني�را�قادر�می�سازد�که�در�زمان�و�هزینه�ها�صرفه�جویی�کنند�و�مراقبت�از�بیماران�

را�بهبود�بخشند،�بدین�ترتیب�فرآیند�تشخیص�و�درمان�آسان�تر�مي�شود�)1(��

24. Telemedicine
25. Electronic Health
26. WHO (http://www.who.int/topics/ehealth/en/)
27. Electronic Health Records (EHRs)
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تجزیه�و�تحلیل� و� جمع�آوری� طریق� از� بیماران� سالمت� اطالعات� پردازش� فرآیندهای� و� مراحل�
اطالعات�سالمت�فرآیند�پیچیده�و�زمان�بری�است�و�مشکالت�دسترسی�و�عدم�یکپارچگی�اطالعات،�
آن�را�طوالنی�تر�و�دشوارتر�می�کند�)18(��اهمیت�یکپارچگی�در�پرونده�ها�برای�سهولت�دسترسی�به�
اطالعات�سالمت�غیرقابل�انکار�است��از�طرفی،�یکپارچگی�تالشی�است�که�در�هنگام�دسترسی�به�
داده�ها،�در�دامنۀ�ابر�نهفته�است�)19(�و�استفاده�از�فضای�نهفته�در�ابر،�امکان�ذخیره�سازی�اطالعات�

را�به�صورت�یکپارچه�ایجاد�می�کند�)20(��
درج�اطالعات�سالمت،�تجمیع،�تجزیه�وتحلیل�و�دسترسی�به�اطالعات�سالمت�به�منظور�تغییر�و�
اصالح�رفتار�و�تصمیم�گیری�بالینی�و�جایگزینی�اطالعات�روزآمد�از�مراحل�درج�اطالعات�در�پروندۀ�
الکترونیک�سالمت�است��با�توجه�به�هم�راستایی�امکانات�ایجاد�شده�توسط�مدل�رایانش�ابری�و�
تسریع� و� تسهیل� باعث� ابری� رایانش� از� استفاده� الکترونیک�سالمت،� پروندۀ� ملزومات� و� مراحل�
دسترسی�به�اطالعات�بهداشتی�بیماران�در�قالب�پروندۀ�الکترونیک�سالمت�خواهد�شد��در�شکل��1

چرخۀ�ثبت�و�مصرف�اطالعات�سالمت�در�مدل�رایانش�ابری�نشان�داده�شده�است�

شکل 1: چرخۀ ثبت و مصرف اطالعات سالمت در مدل رایانش ابری منبع:
�https://www.hpcwire.com/29/02/2012/cloud_computing_helps_fight_pediatric_

cancer/;�)5�December,2016(

فرصت های ایجاد شده در ذخیرۀ اطالعات سالمت
ابری�برای�سازمان�ها�و�مراکز�مختلف�به�ویژه�مراکز�بهداشتی�و�درمانی،�فرصت�ها� مدل�رایانش�
و�مزیت�هایی�را�به�همراه�دارد��بهات��و�همکاران�در�پژوهش�خود�در�سال��2011به�کاربردهای�
فناوری�رایانش�ابری�و�مزایایی�که�استفاده�از�این�فناوری�در�سیستم�اطالعات�مکانی�به�همراه�
دارد،�پرداخته�اند��معماری�ارائه�شده�از�سوی�آن�ها�از�دو�بخش�اصلی�تشکیل�شده�است��بخش�اول�
یک�واسط�وب�است�که�براساس�فناوری�وب�282پیاده�سازی�شده�و�قابلیت�بارگذاری�روی�سیستم�
28. Web 2.0
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کاربران�را�دارد�و�می�تواند�بر�اساس�نیاز�کاربران،�سفارشی�شودو�بخش�دوم�شامل�هستۀ�اصلی�
سرویس�به�کاربران�است��رابط�میان�کاربران�و�هستۀ�اصلی؛�همان�واسط�وب�در�بخش�اول�است�
)21(��آن�ها�هستۀ�اصلی�را�به�پنج�الیۀ�اصلی�تقسیم�کردند�که�شامل�الیه�های�برقراری�ارتباط،�

ذخیره�سازی،�منطق،�خدمات�رسانی�یکپارچه�و�تنظیمات�بین�پنج�الیه�است�)4(�
مزایای�رایانش�ابری�در�مراکز�و�سیستم�های�بهداشتی�و�درمانی�نیز�مشهود�است��بعضی�از�مهم�ترین�
این�مزایا�و�کاربردها�عبارت�اند�از:�کاهش�هزینه�های�سخت�افزاری)حذف�خدمات�تعمیر�و�نگهداری(�
بیشتر�فرمت� نرم�افزار،�سازگاری� ارتقای�سریع�و�دائم� نرم�افزاری�)22(،�توسعه�پذیری�خدمات،� و�
به�داده�ها� بیشتر� قابلیت�اطمینان� نامحدود�ذخیره�سازی�اطالعات�حوزۀ�سالمت،� اسناد،�ظرفیت�
)افزایش�امنیت(،�دسترس�پذیری�همیشکی�و�جهانی�به�اطالعات�بهداشتی�و�درمانی�)دسترسی�از�
هر�جا��و�عدم�وابستگی�به�مکان(،�در�اختیار�داشتن�آخرین�و�جدیدترین�اطالعات�سالمت�)سهولت�
در�به�روزرسانی(،�همکاری�گروهی�ساده�تر�)سهولت�در�اشتراک�داده�ها�بین�گروه�های�تصمیم�گیر�
و�متخصصان�حوزۀ�سالمت(،�استقالل�داده�ها�نسبت�به�سخت�افزارها�)23(،�انجام�خودکار�بسیاري�
از�وظایف�مدیریتي�)22(،�سهولت�در�تهیۀ�نسخه�های�پشتیبان،�متمرکز�کردن�داده�ها،�برقراری�

موافقت�نامۀ�سطح�خدمات�)10(��
با�توجه�به�اهمیت�تجزیه�و�تحلیل�هزینه-سودمندی�در�حوزۀ�سالمت�و�عدم�تحمیل�هزینۀ�اولیۀ�
خرید�تجهیزات،�کاربران�رایانش�ابری�می�توانند�در�سرمایۀ�الزم�برای�خرید�سخت�افزار�و�نرم�افزار�
و� رایانشی� منابع� ارائۀ� در� تجهیزاتی� و� زیرساختی� زمانی،� اشتراک� کنند�� صرفه�جویی� خدمات� و�
دسترسی�آسان�تر�و�ارزان�تر�به�اطالعات�حوزۀ�سالمت،�از�دیگر�مزایای�اقتصادی�رایانش�ابری�است��
از�طرفی�به�دلیل�عدم�نیاز�به�وجود�فضا�)مجازی�و�حقیقی(�برای�ذخیره�سازی�اطالعات�بهداشتی-

درمانی،�هزینه�های�آرشیو�نیز�در�استفاده�از�این�روش�حذف�می�شود�)3(�
اطالعات�پزشکی�پرونده�های�سالمت�الکترونیک�به�راحتی�در�فضای�ابر�ذخیره�می�شوند�و�بدون�
نیاز�به�تجهیزات�سخت�افزاری�و�نرم�افزاری�در�دسترس�کاربران�و�کادر�بهداشت�و�سالمت�قرار�

می�گیرند�)شکل�2(��

شکل 2: کاربران مدل رایانش ابری در مراکز اطالعات سالمت منبع:
�)http://www.freedompacs.net(;�)2�October,2015(
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مدل�رایانش�ابری�و�بهره�گیری�از�آن�در�پزشکی�برای�گروه�بهداشت�و�درمان�و�متخصصان،�بیماران�
مختلف� بخش�های� در� اطالعات� انتقال� و� ذخیره�سازی� در� ابر� از� است�� سودمند� بیمارستان�ها� و�
پزشکی�نظیر�پرونده�های�پزشکی�قانونی�)24(،�پزشکی�از�راه�دور�)25(،�انفورماتیک�پزشکی�)12(،�
پشتیبانی�از�مراکز�داده�های�پزشکی�)25(،�مراقبت�سالمت�از�راه�دور�)17(�استفاده�می�شود��در�
شکل��3برخی�کاربردهای�مختلف�ذخیرۀ�اطالعات�سالمت�محور�در�فضای�ابر�مانند�دسترسی�به�
تصاویر�تشخیصی�پزشکی،�اطالعات�بهداشتی�بیماران،�بحث�و�تشخیص�از�راه�دور�و�دسترسی�به�
گزارش�های�بیماران،�برای�متخصصان�مختلف�گروه�بهداشت�و�درمان�هم�چون�متخصصان�بالینی�

و�پژوهشی�قابل�مشاهده�است�

شکل 3: کاربردهای ذخیرۀ اطالعات سالمت محور در فضای ابر برای کاربران اطالعات 
سالمت منبع:

�)http://amiht.com/products.htm(;�)2�October,2015(

چالش های پیش روی رایانش ابری 
چالش�ها� این� از� برخی� هستند�� مطرح� چالش�ها� و� مسائل� از� مجموعه�ای� ابری� رایانش� مدل� در�
عبارت�اند�از�مسائل�امنیتی�مانند�خطر�شنود،�سرقت�اطالعات،�تجاوز�به�حریم�خصوصی�کاربران،�
اقتصادی،� رکود� مقابل� در� آسیب�پذیری� �،)19( مخفی�سازی� �،)26( کامل� اطمینان� قابلیت� عدم�
قابلیت�کنترل�و�کارایی،�مدیریت�مهاجرت�از�محیط�های�کامپیوتر�شخصی�محور�به�محیط�وب�
عمومی،� ابر� در� مثال،� عنوان� به� سالمت�� حوزۀ� اطالعات� به� دسترسی� در� شفافیت� عدم� و� �)9(
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سازمان�هیچ�گونه�دسترسی�به�مراکز�داده�های�خدمات�دهنده�ندارد�و�اطالعات�سازمان�از�زیرساخت�
خدمات�دهنده�همان�مقداری�است�که�از�سوی�آن�شرکت�در�اختیار�سازمان�قرار�داده�شده�است��
اختالفات�حقوقی�و�قانونی�مانند�ذخیرۀ�اطالعات�در�مراکز�داده�هایی�که�در�خاک�کشور�دیگری�

قرار�دارند�نیز�می�تواند�در�اختالفات�حقوقی�برای�دسترسی�های�سازمان�مشکل�ساز�شود��
وابستگی�به�خدمات�دهنده�هم�مطرح�است��برای�مثال�در�ابر�عمومی،�سازمان�و�کاربران�به�شرکت�
خدمات�دهنده�کاماًل�وابسته�هستند�و�بسته�به�داده�های�ذخیره�شده�اگر�به�هر�دلیل�این�شرکت�
و� ارائه�دهندگان� توسط� سازمان�ها� اطالعات� شدن� محبوس� دلیل� به� زند،� سرباز� خدمات� ارائۀ� از�
رایانش� با�مشکالت�جدی�روبه�رو�شود�)26(��هر�چند�مزایای� استانداردها،�ممکن�است�سازمان�
ابری�برای�مراکز�حوزۀ�سالمت�بسیار�مغتنم�هستند�اما�این�مسائل�در�حوزۀ�دسترسی�به�اطالعات�

سالمت�جزء�چالش�های�اصلی�محسوب�می�شوند�

جمع بندی
مدل�رایانش�ابری�با�ویژگی�هایی�که�دارد�برای�ذخیره�سازی،�یکپارچه�سازی�و�دسترس�پذیرکردن�
اطالعات�حوزۀ�سالمت،�بدون�وابستگی�زمانی�و�مکانی،�از�کارایی�قابل�توجهی�برخوردار�است��به�
دلیل�اهمیتی�که�اطالعات�حوزۀ�سالمت�و�بسترهای�نگهداری�آن�ها�هم�چون�پروندۀ�الکترونیک�
حوزۀ� در� دسترسی� تسهیل� و� یکپارچگی� به�منظور� مغتنم� فرصتی� ابری� رایانش� دارند،� سالمت�
پزشکی�و�سالمت�به�شمار�می�آید��نباید�فراموش�کرد�که�رایانش�ابری�مانند�هر�مدل�و�فناوری�
دیگری�دارای�مزایای�و�چالش�هایی��است�که�نباید�از�کنار�آنها�به�سادگی�عبور�کرد��مدل�رایانش�
ابری�به�عنوان�مدلی�غالب�و�تغییر�جهتی�اساسی�در�ارائۀ�خدمات�اطالعاتی�حوزۀ�سالمت�مطرح�
است�و�رصد�تحوالت�آن�و�طراحی�سیستم�های�یکپارچۀ�سالمت�تحت�ابر�یا�سیستم�های�ابری�
پزشکی�29نه�تنها�یک�امر�مطلوب،�بلکه�یک�ضرورت�حیاتی�به�شمار�می�رود��با�شناسایی�فرصت�ها�

و�چالش�های�این�مدل�می�توان�از�آن�در�حوزۀ�بهداشت�و�درمان�به�صورتی�مؤثر�استفاده�کرد�
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