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 چکیده

هدف از . استخدمت  کنندگانفراهمها و های اصلی تمامی سازمانی بهینه از منابع از دغدغهاستفاده

ی زیرساخت الیه. استمحاسبات ابری، فراهم نمودن مخزنی نامحدود از منابع برای پاسخ به هر درخواستی 

این منابع شامل منابع محاسباتی،  .استابری  خدمات ازیموردنابر، مسئول فراهم نمودن منابع  خدمتعنوان به

. رویکردهای جاری در زیرساخت ابر از سه سیستم جداگانه برای مدیریت استسازی ای و منابع ذخیرهمنابع شبکه

 افزارها وگوی نرمتواند پاسخمدیریت مجزّای منابع زیرساخت ابر نمی د.نکنهر یک از این منابع استفاده می

از طرفی کارایی منابع  .باشد نیاز دارند، شدهتضمین خدمتکه به یک سطح کیفیّت  ایچندرسانههای خدمت

دیریت مدر این مقاله ابتدا به معرفی دو سیستم ی این منابع است. زیرساخت ابر وابسته به مدیریت یکپارچه

را بع ی مناسیستم مدیریت یکپارچهو زیر معیارهای معیارهای اصلی  ،سپس اهداف. پردازیمی منابع مییکپارچه
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Abstract 

The optimal resource utilization is an important concern for the 

organizations and the service providers. The goal of cloud computing is 

to provide the unlimited reservoir of resources for responding to all the 

requests coming from the workloads and applications. The IaaS layer is 

responsible for providing physical and virtual resources (compute, 

network and storage resources) for upper layers. Current approaches in 

cloud infrastructure, use three separate management systems for each of 

these resources. Separate management of cloud infrastructure resources 

cannot respond effectively and efficiently to the applications and 

multimedia services which require guaranteed quality of services. The 

performance of the cloud infrastructure resources relates to the 

integration of the resource management. In this paper we first describe 

two resource integration management systems. Then we describe the 

goals, the criteria and sub-criteria of resource integration management 

system. At the end, we compare these two systems based on their feature 

sets and the mentioned criteria and sub-criteria. 
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 مقدمه -۱

خدمات  یراهکارهایی برای ارائه محاسبات ابری

های مشابه با صنایع همگانی به شیوه فناوری اطالعات

کند. این بدین )آب، برق، تلفن و ...( پیشنهاد می

دسترسی به منابع فناوری اطالعات در معنی است که 

ی اونهگبه ،زمان تقاضا و بر اساس میزان تقاضای کاربر

از راه اینترنت به کاربر  ریپذاسیمقپذیر و انعطاف

که کاربر تنها هزینه  طورهمانشود. تحویل داده می

پردازد، در صورت برق یا آب مصرفی خود را می

بر تنها هزینه خدمات کار ،استفاده از رایانش ابری نیز

خود )اگر هزینه از کاربر دریافت  مورداستفادهرایانشی 

 شود( را پرداخت خواهد کرد.

 عنوانبه رساختیززیرساخت ابری یا  خدمات

ای که عموماً یک بستر ، زیرساخت رایانهابر خدمت

دهند. ارائه می خدمت صورتبهاست را  مجازی

بدون در نظر گرفتن مکان  خدمت عنوانبه رساختیز

 نیتریاصل عنوانبهی، افزارسختفیزیکی تجهیزات 

مبتنی بر محاسبات ابری در  خدماتبخش در ارائه 

شود و نیاز به سطح باالیی از انتزاع از نظر گرفته می

  .[1]ها و تجهیزات داردمعماری شبکه، پروتکل

افزار و افزار و نرمتخرید سخ یجابهکاربران 

یا تجهیزات شبکه، همۀ این  و مرکز دادهفضای 

کامالً  خدمتیک  صورتبهرا  هارساختیز

کنند. صورتحساب شده خریداری می 1یسپاربرون

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

۱ Outsource 
۲ Ubiquitous 

و  2معموالً بر اساس مدل رایانش همگانی خدمت

 نیبنابرا شود،صادر می شدهمصرفمیزان منابع 

این  .[2]میزان فعالیت است کنندهمنعکسهزینه، 

 خدماتمدل عرضۀ  افتهیتکامل درواقعشیوه 

 عنوانبه رساختیزاست. کاربران  خصوصی مجازی

کامل کنترل و پیکربندی  طوربه توانندیم خدمت

بر  اندلیماکه خود  گونههمانمنابع زیرساختی را 

از شرکت  S3 [4]و  EC2 [3]برای مثال  عهده بگیرند.

 عنوانبه رساختیزای موفقی از هآمازون نمونه

 هستند. خدمت

ها نسل جدیدی از شبکه 3افزار محوری نرمشبکه

های ی مجازی، سوییچهااست که با استفاده از الیه

مرکزی، استانداردهای ارتباطی  کنندهکنترلمجازی، 

سعی  ،سطح باال 4ی کاربردیبرنامه هایرابطو 

ها کند برخی از کارهای کنترلی و مدیریتی سوییچمی

 صورتبهتر های باالشبکه را در الیه هایمسیریابو 

-ی نرمشبکهبه زبان دیگر  .[5]دافزاری انجام دهنرم

افزار را کاهش داده و وابستگی به سخت افزار محور

افزاری و هوشمندی شبکه را افزایش های نرمقابلیت

های ها و شرکتسازماندهد. از این رهگذر می

ریزی و توانند خودشان اقدام به برنامهگسترده می

های تقابلی تانویسی برای شبکه خودشان کرده برنامه

سفارشی و اختصاصی را به وجود بیاورند که نتیجه 

 ،1شکل جدیدی برای مشتریان است.  خدماتآن 

 دهد.را نشان می افزار محوری نرمشبکهمعماری 

3 Software-defined Networking (SDN) 
4 Application Program Interface (API) 
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 محور افزارنرم یشبکه یکل ی: معمار(1-شکل)

 یاهو رویکرد افزار محوری نرمشبکهتفاوت بین 

وی ر شبکه بر یافزارنرم ءاین است که جز ،نیازاشیپ

 یا یک پردازنده به معماری شبکه افزودهو یک سرور 

 یافزارنرم جزء ،افزار محوری نرمشبکه رشود. دمی

 اساسبر مسئول سطح کنترل یک شبکه است. 

، مدیریت و کنترل افزار محوری نرمشبکهچارچوب 

از  ،است یافزارنرم صورتبه طورمعمولبهکه  هاشبکه

ار افزی نرمشبکهتمرکز اصلی  .شودیمالیه داده جدا 

 کنترل بر روی جداسازی الیه داده از الیه  محور

ا هها ارسال دادهاستوار است که وظیفه اصلی سوئیچ

این   ای از دستورات است.مجموعه با استفاده از

ر محو افزارنرم یکنندهکنترلدستورات توسط یک 

بخش  افزار محوری نرمشبکهشوند. در مدیریت می

کنترل شبکه است. یکی از  یهمسئول الی یافزارنرم

 ای استانجام کارهای شبکه این سیستمهای انگیزه

د. نیستن یسازادهیپاضافی قابل  افزارنرمکه بدون 

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

۱ Applications 

۲ Software-defined Compute (SDC) 

بر روی  کهیدرصورت افتهیوسعهت 1کاربردهای

ل شوند قادر به کنتر یسازادهیپشبکه  عاملستمیس

نی یه میاال ،شبکه عاملستمیسها هستند. این سوئیچ

ای ه. یکی دیگر از انگیزهاستبین سوئیچ و کاربرد 

انتقال قسمتی از پیچیدگی  افزار محوری نرمشبکه

 یجابهمحور است  افزارنرم کنندهکنترلشبکه به 

 شبکه متکی یافزارسختاینکه فقط به تجهیزات 

 باشند. 

قابلیت  ،افزار محوری نرمشبکهاز مزایای 

. زمانی که [7]استو نوآوری در آن  یریپذانعطاف

سطح داده و کنترل در یک وسیله فیزیکی مدیریت 

این  افزارانیمو  افزارنرمبه این دلیل که  ،شودمی

 قابلیت ،نیستند رییتغقابل یراحتبهتجهیزات 

این اما در  ،و نوآوری وجود ندارد یریپذانعطاف

الیه کنترل این  الیه داده از یجداسازبا  هاشبکه

 گردد.قابلیت فراهم می

، محور افزارنرمی شبکه مفهوم گسترشپس از 

های و استفاده از قابلیت کنترلجداسازی الیه 

 یزن ی ابرهای مرکز دادهدیگر بخش در نویسی،برنامه

که در  2افزار محورنرم یهمحاسب مطرح گردید. مفهوم

به  شودمحاسباتی مرکز داده مطرح میمحیط 

های مجازی بع و ماشینسازی و مدیریت منامجازی

به انتزاع منابع  افزار محورنرم یهمحاسب .[8]پردازدمی

پردازد و مخزنی از منابع پردازشی فیزیکی می
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کند و این منابع را به فراهم میپردازشی مجازی 

 دهد.های مجازی تخصیص میماشین

به جداسازی الیه نیز  1افزار محورساز نرمذخیره

سازی از الیه داده و مدیریت سیستم ذخیره کنترل

توان می افزار محورساز نرمذخیرهپردازد. از مزایای می

 سازهای ناهمگون به درخواستبه پاسخ پویای ذخیره

افزار ساز نرمذخیرهشاره کرد. امتغیر  2یحجم کارها

سازی ای ذخیرهروشی برای فراهم نمودن فض محور

. در [9]استهای فیزیکی و مجازی برای میزبان

سازی هتمامی توابع ذخیر افزار محورساز نرمذخیره

بنابراین نیازی به اند شدهافزار تعبیهدرون نرم

سازی اختصاصی و پیچیده نیست. تجهیزات ذخیره

 مراتببه افزار محورساز نرمذخیرهقابلیت انعطاف در 

های سخت سنتی است. بیشتر از دیسک

زار افیک نرم افزار محورساز نرمذخیرهی کنندهکنترل

 سازیسازی است که فضای ذخیرهاتوماسیون ذخیره

کند. این گسترش و متمرکز میرا ساده، قابل

کننده با فراهم نمودن مخزنی از منابع و انتزاع کنترل

سازی بر های ذخیرهخدمتآن، به همراه ارائه خودکار 

 شده، باعث کاهش زمانهای تعریفساس سیاستا

  .[10]گرددگویی، هزینه و ریسک میپاسخ

 بیان مسئله -۱-۱

تنها  ،و ابر سازیمجازیهای موجود در حلراه

 سازی ومحاسباتی، ذخیره منابعاجازه انتزاع اولیه از 

ها اغلب دهند. این روشظرفیت می ازلحاظشبکه را 

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

۱ Software-defined Storage (SDS) 

۲ Workloads 

-سازی انتزاع منابعشان، تنها به استانداردبرای ساده

-های وابسته به خود میسازی معماری سیستم

صورت مجزا، برای اکنون مدیریت منابع بهپردازند. هم

 سازی، برای کاربردهامنابع شبکه، محاسباتی و ذخیره

ای که نیازمند یک کیفیت هچندرسان خدماتو 

. [11]، مناسب نیستهستندشده تضمین خدمت

بعالوه، مدیریت منابع کنونی قابلیت مدیریت منابع 

-هی و ذخیرناهمگون که شامل منابع شبکه، محاسبات

افزارهای سازی در کنار دیگر منابع مانند سخت

 را ندارند.  3های گرافیکیپردازشریزی و برنامهقابل

 

 یمحاسبات ابر ی: ساختار کنون(2-شکل)

عنوان دهد که در زیرساخت بهنشان می ،2 شکل

ابر، منابع مربوط به محاسبات، شبکه و  خدمت

از هم توسط صورت مجزا و مستقل ساز، بهذخیره

ند. شومربوطه، کنترل و مدیریت می یکنندهکنترل

شود، تخصیص منابع تعریف می یحجم کارزمانی که 

کننده بر اساس منابع موجود انجام توسط هر کنترل

3 Graphics Processing Unit (GPU) 
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به کارهای  1گیرد. برای مثال زمانی که یک کارمی

ی منابع کنندهگردد، کنترلتقسیم می 2ترکوچک

های ارهای کوچک را به ماشینمحاسباتی هر یک از ک

-مجازی با کمترین میزان مصرف منابع تخصیص می

ی منابع محاسباتی فقط از منابع کنندهدهد. کنترل

پردازشی آگاه است و دیدی درباره منابع شبکه و یا 

ی شبکه نیز بدون در کنندهساز ندارد. کنترلذخیره

رل تنظر گرفتن دیگر منابع موجود در بستر ابر، به کن

مدیریت  پردازد.های ترافیکی میو مدیریت جریان

-گوی نرمتواند پاسخمجزّای منابع زیرساخت ابر نمی

 3که به یک سطح کیفیّت خدمتخدماتی افزارها و 

مدیریت نیاز دارند، باشد. از طرفی  شدهنیتضم

یکپارچه منابع، باعث افزایش کارایی این منابع خواهد 

در این مقاله ابتدا به معرفی دو سیستم مدیریت  شد.

که توسط دانشگاه تورنتو و شرکت  ی منابعیکپارچه

پردازیم. سپس اهداف، می است، شدهارائهام بیآی

معیارهای اصلی و زیر معیارهای سیستم مدیریت 

با  تیدرنهادهیم. ی منابع را شرح مییکپارچه

 هایاز سیستم های هر یکاستفاده از مجموعه ویژگی

 پردازیم.می هاآن، به مقایسه شدهیمعرف

 :استی مقاله به شرح زیر ادامه

برای  شدهارائههای به معرفی معماری 2بخش 

ر د پردازد.می ی منابع زیرساخت ابرمدیریت یکپارچه

 یمعیارها و اهداف سیستم مدیریت یکپارچه 3بخش 

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

۱ Job 

۲ Tasks 

3 Quality of Service 

ی مقایسهبه  4منابع شرح داده خواهد شد. در بخش 

بر اساس  2در بخش  شدهیمعرفهای معماری

، 3های هریک و معیارهای بخش مجموعه ویژگی

گیری نیز شامل نتیجه 5بخش  پرداخته خواهد شد.

 و کارهای آتی خواهد بود.

 شدهانجامکارهای  -۲

-زیرساخت نرمسیستم مدیریت منابع  -۲-۱

 4افزار محور

 معماری [12] ,[11] در و همکاران توماس لینآقای 

و چگونگی فعال کردن  محور افزارنرمزیرساخت 

بر روی آن را  محور افزارنرمی شبکه کاربردهای

 ضعفنقطهبرای غلبه بر . ایشان اندکردهمعرفی 

 را محور افزارنرمزیرساخت رویکرد مدیریتی موجود، 

 ل و مدیریتبرای کنتر ی،افزارنرمرویکردی  عنوانبه

ر ، بای و محاسباتی ناهمگونیکپارچه منابع شبکه

. در اندکردهمعرفی ]SAVI5 ]13 یپروژهروی بستر 

زیرساخت ، مدیریت مرکزی محور افزارنرمزیرساخت 

ی اتمحاسبای و ، مدیریت منابع شبکهمحور افزارنرم

 یدهکننکنترل ابر و یهکنندکنترلرا با استفاده از 

زیرساخت کند. ، کنترل میمحور افزارنرمی شبکه

برای  را افزودنیماژول مدیریت منابع  محور افزارنرم

 برنترل شبکه، مدیریت خطا و غیره ، کیبندزمان

عهده دارد و بر اساس این ایده که تمامی منابع شبکه 

 یسازادهیپ ،هستند یسازیمجازتی قابل و محاسبا

4 Software Defined Infrastructure Resource Management 

System (RMS) 
5 Smart Applications on Virtual Infrastructure 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwiC6tndiK7HAhWk33IKHVL9A_A&url=http%3A%2F%2Fwww.savinetwork.ca%2F&ei=ZcDQVcKjBaS_ywPS-o-ADw&usg=AFQjCNFdlHbz57Ze1mJU2fQaIIoI83ri1A&sig2=oVHN0KQxl_Nsuvv8RrIo-w&bvm=bv.99804247,d.bGQ
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شده است. در طراحی زیرساخت آن از اصول رایانش 

برای کنترل و مدیریت منابع ناهمگون  ،ابری

  است. شدهاستفاده

معماری سطح باالی سیستم مدیریت ، 3شکل 

 دهد.را نشان می محور افزارنرمزیرساخت منابع 

است، مدیر  شدهدادهکه در شکل نشان  گونههمان

تواند منابع را با استفاده می محور افزارنرمزیرساخت 

ر ی شبکه و مدیکنندهکنترلی ابر، کنندهکنترلاز 

های توپولوژی، کنترل و مدیریت نماید. موجودیت

، 1خارجی منابع مجازی را از منابع ناهمگون همگرا

 افزارنرمزیرساخت توسط سیستم مدیریت منابع 

کنند. منابع ناهمگون همگرا، از یدریافت م محور

 است. شدهلیتشکمنابع فیزیکی و مجازی 

ابر مسئول مدیریت منابع  کنندهکنترل

های مجازی و ی ماشینریقرارگمحاسباتی، مکان 

افزار ی نرمشبکه کنندهکنترل. استتخصیص حافظه 

یک مشخصه شبکه را گرفته و آن را به  محور

 هانآکند و ترجمه می دستورات پیکربندی سطح باال

 یشبکه تیباقابلای، را بر روی تجهیزات شبکه

 کند.نصب می افزار محورنرم

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

۱ Converged Heterogamous Resources 

 

 رساختیمنابع ز تیریمد ستمیس یمعمار: (3-شکل)
 محور افزارنرم

از منابع شبکه، ارتباط  یفهرستمدیر توپولوژی 

های هر یک از و نظارت و سنجش داده هاآنبین 

کند. همچنین مدیر توپولوژی، میمنابع را نگهداری 

 افزارنرمزیرساخت اطالعات منابع بروز را برای مدیر 

مدیریت منابع با آگاهی از توپولوژی  منظوربه محور

از مدیر  محور افزارنرمزیرساخت کند. مدیر فراهم می

وصیات و سنجش هزینه توپولوژی برای تنظیم خص

د، کنتفاده میهای منابع اسداده یروزرسانبهمنابع و 

مدیر توپولوژی، توپولوژی شبکه فیزیکی و  کهیدرحال

مجازی و اطالعات وضعیت ارتباطی، به همراه نظارت 

زیرساخت های سنجش را برای مدیر منابع و داده

 کند.فراهم می محور افزارنرم
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محور با  افزارنرم رساختیز تیریمد ستمی(: س4-)شکل 

 اُپن فلو و اُپن استک یکنندهاستفاده از کنترل

، طراحی سطح باالی سیستم مدیریت 4شکل 

ی هکنندکنترلبا استفاده از  محور افزارنرمزیرساخت 

را نشان  [14] 2اُپن استکی کنندهکنترلو  1اُپن فلو

 شدهلیتشکاز چهار بخش اصلی  دهد. این طراحیمی

( 3)، اُپن استک( 2) های مرزی،( گره1)است: 

 افزارنرمزیرساخت ( مدیر 4) ی اُپن فلو وکنندهکنترل

های مرزی، منابع شبکه و محاسباتی . در گرهمحور

 ناهمگون متفاوتی وجود دارد.

شود، مشاهده می 4که در شکل  طورهمان

، کنترل و مدیریت منابع اُپن استکی کنندهکنترل

ی منابع سازیمجازمحاسباتی مجازی را با استفاده از 

ی اُپن کنندهکنترلدهد. محاسباتی فیزیکی انجام می

د. شوای استفاده میفلو برای کنترل منابع شبکه

-ی اُپن فلو تمامی رویدادها را از سوئیچکنندهکنترل

ل جدو کند و یکاُپن فلو دریافت می تیباقابلهای 

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

۱ OpenFlow 

۲ OpenStack 

زیرساخت سازد. مدیر ها میجریان به همراه عمل

تمامی اعمال مدیریتی را بر اساس  محور افزارنرم

و و اُپن فل اُپن استکی کنندهکنترلهایی که از داده

های مناسب دهد و واکنشکند انجام میدریافت می

ند. کای مشخص میرا برای منابع محاسباتی و شبکه

 «مدیر ماژول»یک  محور فزارانرمزیرساخت مدیر 

ها های خاص دارد. این ماژولبرای مدیریت ماژول

کنترل شبکه،  ی، ماژولبندزمان ماژول از: اندعبارت

 ماژول شبکه سبز.مدیریت تحمل خطا و  ماژول

 افزارنرمزیرساخت تمرکز سیستم مدیریت منابع 

ت که مسئولی است، بر روی ماژول کنترل شبکه محور

 حورم افزارنرمی شبکههای کاربردی ی برنامهسازفعال

ممکن است  اُپن فلوی کنندهکنترلرا بر عهده دارد. 

از یک پراکسی استفاده کند تا دسترسی چندین 

ورت ص باواسطهبه منابع شبکه  اُپن فلوی کنندهکنترل

نقش یک  [15] 3فلووایزرپذیرد. در این طراحی، 

 و چندین اُپن فلوهای پراکسی شفاف بین سوئیچ

بکه منابع ش فلووایزر. رادارند اُپن فلوی کنندهکنترل

ها را به دهد و کنترل هر یک از این برشرا برش می

این  کهیدرحالدهد ی مختلف میهاکنندهکنترل

از یکدیگر مجزا هستند. با استفاده از  کامالًها برش

تواند کنترل و دسترسی هر کاربر فقط میفلووایزر 

 برش شبکه مخصوص به خود را داشته باشد.

3 FlowVisor 



 

 افزار محوربا استفاده از رویکرد نرم مروری بر معیارهای مدیریت یکپارچه منابع در زیرساخت ابر

 1398، سال 4پیاپی، شماره دوم، سال دوم، شماره شدهتوزیع هایسامانهمحاسبات و  فصلنامه دو، هانی ح. .س بیات، .م                

 

9 

 

 ۱افزار محورمحیط ابر نرم -۲-۲

-یی به چالشگوپاسخبرای  محور افزارنرممحیط ابر 

و  2چابکی زمانهمهای مربوط به برآورده کردن 

 .[1] ,[16]آمد به وجودی مصرف منابع سازنهیبه

به جداسازی انتزاع منابع، از  محور افزارنرممحیط ابر 

ی برجسته هاتیقابلو بر روی  پردازدیممنابع واقعی 

تمرکز دارد.  حجم کارها موردنظرکارایی منابع برای 

حجم همچنین به تعریف  محور افزارنرممحیط ابر 

حجم و با جداسازی این تعاریف از  پردازدیم کارها

 ارحجم کهای اصلی، برقراری ارتباط بین مشخصه کار

 مداوم طوربهمناسب و  صورتبه ی منابعهاتیقابلو 

بین میزان  یشامل رابطه حجم کار. ردیگیمصورت 

وان ت، است. میرندیپذانجاممنابع و کارهایی که باید 

که یک روش تحلیلی - [18]حجم کاراز مدل کردن 

 اصلی باهدف، حجم کارهای نیبشیپبرای محاسبه و 

، اجتناب از حجم کارهامدیریت و توزیع یکسان 

ده کردن اهداف تحمیل بار اضافی به منابع و برآور

 نیز بهره برد. -است خدمتسطح 

ه استفاد باعث محور افزارنرممحیط ابر استفاده از 

بهینه از تمامی منابع زیرساخت ابر خواهد شد و منابع 

صورت پویا و میزان نیازشان و به بر اساسبه کارها 

در  کهیدرحالخودکار تخصیص داده خواهد شد، 

 حجمصورت دستی به ههای ابر امروزی منابع بمحیط

-قسمت محور افزارنرممحیط ابر  شود.داده می کارها

، محور افزارنرمی شبکهافزار محور )های مختلف نرم

( افزار محورساز نرمذخیره، افزار محوری نرممحاسبه

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

۱ Software Defined Cloud Environment (SDCE) 

را با یکدیگر تجمیع کرده و الیه کنترل و مدیریت 

ی کنترل این الیه .[19]کندها را یکپارچه میآن

ارچه، حاصل تجمیع و انتزاع منابع یکپ

ی یک سیستم است که این منابع شامل زیربرنامهقابل

سازی است. ای و ذخیرهمنابع محاسباتی، شبکه

ی است که قادر به اسامانهمنظور از سیستم در اینجا، 

مشخص  حجم کارهای یک پاسخگویی به نیازمندی

ر یسازی پویا در پاسخ به تغیاست و قابلیت بهینه

 حجم کاررا دارد. برای مثال یک  وکارکسبنیازهای 

به چه میزان منابع محاسباتی و  کندیممشخص 

ساز احتیاج دارد و سیستم نیز با انتزاع این ذخیره

میزان درخواست  برحسبپویا و  صورتبهمنابع، آن را 

 دهد.، در اختیار آن قرار میحجم کار

 افزارنرممحیط ابر ، اجزاء معماری کلی 5شکل 

 حجم کارهادهد. در باالترین سطح، را نشان می محور

گرافی از کاربردها و خدمات( وجود دارد.  صورتبه)

الگوهای موجود، به  بر اساس حجم کاری انتزاع الیه

دهد. پاسخ می حجم کارهاهای خدمات و نیازمندی

سطح، منابع ناهمگون محاسباتی،  نیترنییپادر 

هایشان با سازی بر اساس قابلیتای و ذخیرهشبکه

، ی از منابع ناهمگونمخزنشوند و یکدیگر ترکیب می

 ی کنترلگیرد. الیهدر اختیار الیه مدیریت قرار می

را به منابع،  حجم کارهای نگاشت یکپارچه، وظیفه

جم ح موردنظرنتیجه  بر اساسپویا و بهینه و  صورتبه

 ده دارد.و شرایط عملیاتی محیط ابر، بر عه کار

۲ Agility 
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 محور افزارنرمابر  طیمح ی: معمار(5-شکل)

برای برآورده کردن  محور افزارنرممحیط ابر 

برای اجرای بهینه و  شدهفیتعری هااستیساهداف و 

 برد:ی زیر بهره میفنّاوراز سه  حجم کارهاخودکار 

 یزیربرنامهقابلی هارساختیز 

  زبانی برای تشریح توپولوژی، اهداف و

 حجم کاری هااستیس

  حجم کاری سازنهیبهالیه تنظیم و 

، وظیفه حجم کاری سازنهیبهالیه تنظیم و 

نگاشت بهینه منابع مجازی به زیرساخت فیزیکی، با 

ی، دسترسی به داده و ریپذیدسترستمرکز بر روی 

 را دارد. حجم کارارتباط بین تمامی اجزاء 

 ع بر اساس، انتزاع منابمحور افزارنرممحیط ابر در 

تجمیع منابع ناهمگون  .[16]ی منابع استهاتیقابل

ابع ی منبنددسته، نیازمند هاآنی هاتیقابلبر اساس 

است. برای مثال در  حجم کاربر اساس مشخصات 

مورد منبع محاسبات، سرعت نخ، تعداد نخ و همچنین 

گیرد. انتزاع منابع قرار می موردتوجهی نخ هشکمیزان 

 یجداسازقدم در  نیترمهم هاآنهای بر اساس قابلیت

حال  . درحجم کارهاستتخصیص منابع ناهمگون به 

 و است هاآنتخصیص منابع بر اساس ظرفیت  حاضر

های موجود در مشخصات منابع، نادیده گرفته تفاوت

رای ب هاتیقابل. ترکیب انتزاع منابع برحسب شودیم

 افزارنرمی شبکهمحور،  افزارنرم یمحاسبهسه حوزه 

 افزارنرمافزار محور، زیرساخت ساز نرمو ذخیره محور

 .آوردیم ودبه وجرا  محور

ترین ابر مهم حجم کارمدیریت و تنظیم خودکار 

محیط ابر است.  محور افزارنرممحیط ابر هدف 

، بستر محاسبات اُپن استکبه همراه  محور افزارنرم

ی، ایجاد، سازفعالو مسئول  کندیمابری را فراهم 

ی ابر خصوصی، عمومی و یا ریکارگبهپیکربندی و 

سل آینده معماری . ن[19]ترکیبی خواهد بود

با  محور افزارنرممحیط ابر محاسبات ابری توسط 

ط ای که توساستفاده از تنظیمات خودکار و پیشرفته

یم، تعیین گردندیمابزارها و موتورهای الگو فراهم 

 . شود

معماری مرجع  هست [19]که برگرفته از  6شکل 

اُپن را به همراه زیرساخت  محور افزارنرممحیط ابر 

 دهد.مینشان  استک
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 محور افزارنرممرجع محیط ابر  ی: معمار(6-شکل)

 به همراه اُپن استک 

، کاربر زیرساخت )کاربر ابر(، کاربردها 3و  2، 1در 

برای مثال تعیین میزان )ی زیرساخت هااستیسو 

سطح  هنامموافقتمنابع، تعیین حد آستانه و یا تعریف 

، مدیریت عملیات، 4. در کندیمخدمت( را فراهم 

ی هااستیسی، تعریف باندهیدمسئول نظارت و 

امنیتی، مدیریت پیکربندی و مدیریت تغییرات است. 

محیط ابر یا مرکز کنترل  ، الیه کنترل5قسمت 

است که از آن به مغز سیستم تعبیر  محور افزارنرم

شود. این قسمت با استفاده از الگوها، یک رابط می

اویر تص قرار دادنی پیکربندی، مدیریت، کاربری برا

یمهای مجازی و خدمات امنیتی را فراهم ماشین

را  محور افزارنرممحیط ابر ، بخشی از 6. شماره کند

مسئول  اُپن استککه با استفاده از  دهدیمنشان 

-طراببا استفاده از  حجم کارهاتنظیم خودکار منابع و 

ی کاربردی است. این بخش همچنین به برنامه های

ی و استانداردساز، هااستیسانتزاع منابع، تعریف 

پردازد و خودکارسازی بر اساس الگوهای موجود می

فراهم  حجم کارهایی را برای هادستورالعملمجموعه 

و  ایتا بتوانند از منابع محاسباتی، شبکه کندیم

 بهینه بهره ببرند. صورتبهی سازرهیذخ

ها و اهداف سیستم کنترل و عیارم -3

 ی منابعمدیریت یکپارچه

اهداف و معیارهای سیستم کنترل و مدیریت 

توان به شش دسته اصلی یمرا  ی منابعیکپارچه

، بهینگی و تعامل مدیریتهزینه، پویایی، امنیت، 

خود شامل  هادستهی کرد. هر یک از این بندطبقه

 شدهداده، نشان 7هایی است که در شکل یرشاخهز

کنترل و مدیریت یکپارچه  دئالیااست. یک سیستم 

ی تمامی دربردارندهبایست یممنابع زیرساخت ابر، 

معیارهای مذکور باشد. در ادامه به تشریح مختصر هر 

 پردازیم.یمیک از این اهداف 
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 منابع کپارچهی تیریمد ستمیس یارهای(: مع7-)شکل 

 هزینه: -3-۱

ی یک مرکز داده بسیار اندازراهی ی اولیههزینه

 ییک سیستم کنترل یکپارچه .[20]است آورسرسام

منابع باعث استفاده بهینه از منابع خواهد شد و دیگر 

ی مرکز داده، تجهیزات بیش از نیاز اندازراهدر 

های اولیه کاهش خریداری نخواهد شد و هزینه

با توجه به فراهم نمودن تجهیزات همچنین  یابد.یم

سازها، تجهیزات شبکه( بر اساس نیاز یرهذخ)سرورها، 

های مربوط به و نه بیش از نیاز مصرفی، هزینه

در یک سیستم مدیریت  هاآنتعمیرات و نگهداری 

به  یزن مشتری یابد.یمی منابع بسیار کاهش یکپارچه

پرداخت  بهااجارهکند، یممیزان منابعی که مصرف 

کند و دیگر نیاز نیست فقط برای لحظات اندکی یم

دهد، منابعی یمرخ  حجم کارهاکه فورانی در 

ایستا اجاره نماید. در سیستم  صورتبهازحد نیاز یشب

 پویا در صورتبهی منابع، منابع مدیریت یکپارچه

مشتری تخصیص داده  حجم کارزمان درخواست به 

یی که به آن نیاز ندارد، منابع هازمانشود و در یم

  گردد.یمآزاد 

 پویایی: -3-۲

ی ریپذانعطافیکی از زیر معیارهای پویایی قابلیت 

های تجاری سازمان کهیدرحالاین مشخصه است. 

سریع با وضعیت در حال  طوربهقصد دارند خود را 

ی افزاینده طوربهتطبیق دهند،  وکارکسبتغییر 

سیستم مدیریت یکپارچه منابع  کند.اهمیت پیدا می

های یاستسبایست بتواند خود را با شرایط و یم

 حجم کارپویا به  صورتبهمختلف تطبیق دهد و 

که نیاز یدرصورت. [21]ورودی واکنش نشان دهد

ها و الگوهای تخصیص یاستسسازمان به تغییر در 

 بایستیماست، این سیستم  هادرخواستمنابع به 

 خود را با شرایط جدید منطبق کند.

 معیارهای پویایی یکی دیگر از زیر یریپذاسیمق

 زارافنرمزیرساخت سیستم مدیریت و کنترل  است.

ی طراحی گردد تا بتواند به هر اگونهبهباید  محور

های کاربردی . برنامه[22]پاسخ دهد حجم کارمیزان 

نند با بتوا شوند، بایدطراحی می این سیستمکه برای 

یطوربهباشند  ریپذاسیمق حجم کاروجه به تقاضا و ت

را حفظ  موردنظر خدمتو توافق با سطح  ییکارا که
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لب به قابلیت اغ 1کنند. اصطالح کشسانی

اشاره دارد، به خاطر اینکه ها ی برنامهریپذاسیمق

باید برای افزایش مقیاس آماده باشند، بلکه باید  تنهانه

پایین  حجم کاری که درزمانبتوانند مقیاس خود را 

اضافی  منابعآید، کاهش دهند تا از مصرف می

هم  ستیبایممنابع در این سیستم  جلوگیری شود.

 شیافزاقابلعمودی  صورتبهافقی و هم  صورتبه

، ازسرهیذخباشند. برای مثال در افزایش عمودی منبع 

سیستم باید این قابلیت را داشته باشد که به فضای 

ی تحت شبکه، سازهارهیذخی سرورها و سازرهیذخ

دیسک اضافه گردد و در افزایش افقی نیز این افزایش 

ی سازرهیذخبا اضافه کردن سرورها و یا فضاهای 

  ی است.سازادهیپتحت شبکه قابل 

های بنیادی هر سیستمی که یتقابلاز یکی دیگر 

 گسترشقابلشود یمدر حوزه فناوری اطالعات تولید 

بودن آن است و سیستم مدیریت یکپارچه منابع نیز 

از این امر مستثنا نیست. این سیستم باید قابل توسعه 

 رطوبهبتوانند  دهندگانتوسعهو گسترش باشد و 

های جدید به آن یتقابلمداوم آن را بهبود ببخشند و 

 اضافه کنند.

 امنیت: -3-3

ز اباید تنها در دسترس افراد و کاربران مج منابع

وانند اطمینان حاصل قرار بگیرند و کاربران باید بت

ماند. یک مورد امن باقی می هاآنهای کنند که داده

 ر اینترنتاز اهمیت این موضوع زمانی است که افراد د

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

۱ Elasticity 

۲ Buffer Overflow 

ای، اطالعات محرمانه را مثالً قصد دارند توسط برنامه

جابجا  ی زیرساخت ابردهکنننیتأمبین شرکت و 

های امروزی با استفاده از در محیط کنند. امنیت

تصدیق هویت و  رمزنگاری، اعتبار سنجی، هایروش

. در این شودیمفرآیندهای حسابرسی قوی انجام 

در هر  ستیبایمی مناسب امنیتی هاسیستم، شیوه

و  یسازادهیپهای طراحی سیستم، یک از جنبه

امن و  صورتبهردها باید . کاربشود وارداستقرار آن 

ب را برای کاربران های مناسکه تنها داده ییهاواسطبا

باشند. در حین  شدهیطراحکنند، مجاز ارائه می

باید مراقب کدهایی که  دهندگانتوسعه، یسازادهیپ

هایی ی سیستم در مقابل تکنیکریپذبیآسه منجر ب

شوند، می 3داده گاهیپاتزریق به یا  2سرریز بافرنظیر 

ند. منابع بر روی زیرساخت فیزیکی اشتراکی ارائه باش

و هر منبع فیزیکی بین چندین کاربر به  شوندیم

طراحی سیستم  نیبنابرا، شودیماشتراک گذاشته 

به هر  شدهدادهی باشد تا منابع تخصیص اگونهبهباید 

 . [23]کاربر از دیگر کاربران ایزوله شده باشد

این  باید به کاربر مدیریت یکپارچه منابع سیستم

عنوان در یچهبهو منابع  هادادهاطمینان را بدهد که 

معرض تهدیدات امنیتی قرار نخواهند گرفت و 

استفاده از یک بستر فیزیکی مشترک برای کاربران و 

ها یدسترسمشتریان متفاوت، با ایزوله کردن منابع، 

این سیستم باید از  درواقع یر است.پذامکان هادادهو 

باالیی برخوردار  4قابلیت اطمینان و قابلیت اعتماد

3 SQL Injection 
4 Reliability 
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و کارهایی که روی  های کاربردیامهبرنباشد و 

کار از  عنوانچیهبه در حال اجرا هستند، هاعامل

. روشی [24]ها از بین نرونداینکه داده ترمهمنیافتند و 

ین برای ا خدمت عنوانبهری زیرساخت که در معما

ها را ی طراحی گردید این است که برنامهویژگ

 یاهنیماشطراحی کنیم که بتوانند روی  یاگونهبه

مجازی اجرای خود را ادامه دهند و اگر یک سرور 

 نیترکوچکفیزیکی دچار مشکل شد برنامه بدون 

روی ماشین مجازی دیگر به  خدمتاختالل در ارائه 

-برای اطمینان از وجود نسخه فعالیت خود ادامه دهد.

 1هایرا به تکه هادادههای مختلف از داده نیز، 

شکنند و هر تکه را روی چندین سرور کوچکی می

طراحی سیستمی که همچنین  .[25]کنندذخیره می

شده منابع را مدیریت کند، باعث یعتوز صورتبه

خرابی از یک نقطه نخواهد شد. در طراحی 

های کنترلی، تهدید خرابی از یک نقطه کمتر یستمس

گیرد. سیستم مدیریت منابع یمقرار  موردتوجه

، با توجه به اینکه تمامی منابع زیرساخت ابر یکپارچه

ن بسیار را باید کنترل و مدیریت کند و خرابی آ

 صورتبهبایست حتماً یمبار خواهد بود، یانز

 سازی گردد.یادهپشده و یا کالستر یعتوز

 مدیریت: -3-4

 ی جدید در کنارافزارهاسختپشتیبانی از تجهیزات و 

زیرساخت موجود، برای فراهم نمودن منابع 

های یتاولوسازی از یرهذخی و اشبکهمحاسباتی، 

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

۱ Chunk 

۲ Image 

نابع است. این سیستم سیستم مدیریت یکپارچه م

موجود در مرکز  ناهمگون بایست از تمامی منابعیم

ازی سیمجازداده پشتیبانی کند و قابلیت انتزاع و 

. برای مثال [11]این منابع ناهمگون را داشته باشد

 هازجملهای مختلف یمعمارتوان به پشتیبانی از یم

x86  ی مختلفهاشرکتو یا پشتیبانی از محصوالت 

 و وابسته نبودن به محصول یک شرکت اشاره کرد.

ی اهگونبهمدیریت یکپارچه منابع، سطح انتزاع را 

انتزاعی و  صورتبهدهد که همه اجزا افزایش می

 و شدهبیترکند سریع باهم مجازی باشند و بتوان

 ها و سکوهای سطح باالتری را تشکیل دهند.برنامه

این سیستم یک مخزنی از منابع برای تخصیص به 

اگر یک بخش نتواند الیه  و کندیمفراهم  حجم کارها

داری و استحکام کافی برای انتزاعی با پای

برای محاسبات ابری  خود فراهم کند، یهادرخواست

در محاسبات ابری، نگهداری . مناسب نخواهد بود

یی کافی نیست و تنهابهماشین مجازی  2تصویر

اهمیت بیشتری دارد. در حقیقت  3قالبداری نگه

ایجاد  قالبشود و تصویر از روی نگهداری می قالب

 هاقالبیک انتزاع پایدار با فراهم نمودن  .[26]دشومی

و الگوهای مناسب برای تخصیص منابع در زمان 

 .دیآیم به وجودواست درخ

ترین اهداف سیستم مدیریت یاصلیکی دیگر از 

یکپارچه منابع، تنظیم خودکار و مدیریت پویای منابع 

پویا و توسط خود سیستم  صورتبهاست. منابع باید 

3 Template 
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مدیریت شوند و مدیر سیستم و کاربر، کمترین نقش 

. تخصیص منابع به [18]را در مدیریت آن داشته باشد

های مجازی بر اساس میزان ینماشو  حجم کارها

انجام  الگوهاها و یاستسو با توجه به  هاآندرخواست 

ی هازمانپویا و در  صورتبهخواهد  شد. سیستم 

گیرد و یا به یم حجم کاریاز منبعی را از یک موردن

 دهد.یمآن اختصاص 

ر نیز یکی از زی حجم کاری مدیریت و تنظیم پویا

 «حجم کار»از مفهوم . استمعیارهای مدیریت منابع 

گسترده در محاسبات توری، برای تعریف و  طوربه

ی و نیبشیپو  مشخص کردن کارها و منابع

ی منابع برای کارها، برای کسب کارایی باال، سازنهیبه

ی مدیریت در حوزه حجم کار. [27]شوداستفاده می

منابع، اغلب متشکل از یک ارتباط پیچیده بین 

، عوامل مدیریت و افزارهاانیمخدمات، کاربردها، 

است که توسط الیه انتزاع  شدهعیتوزهای داده پایگاه

حجم گردد. اجرای صحیح یک مشخص می رحجم کا

، نیازمند ارتباط و نگاشت این اجزاء با منابع کار

ی هااستیسزیرساخت مناسب، بر اساس اهداف و 

. این [28]است حجم کارو مشخص آن  موردنظر

-یی چون دسترسیهایازمندینشامل  هااستیس

یی جاجابهپذیری مداوم، توزیع بار خودکار، 

ی ریپذاسیمقخودکار و  صورتبهی مجازی هانیماش

 خدمتخودکار، برای برآورده کردن اهداف سطح 

 .است

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

۱ MapReduce 
۲ Worker 

 بهینگی: -3-5

اشاره شد باال بردن کارایی  نیازاشیپکه  طورهمان

در ابر مستلزم مدیریت منابع  شدهارائهخدمات 

زیرساخت آن با آگاهی از دیگر منابع است. این 

یز سیستم های متمامشخصه شاید یکی از ویژگی

ی دیگر است. هاستمیساز  مدیریت یکپارچه منابع

 و سرعتبه این سیستمای نتواند در چنانچه برنامه

اده شود، کاندیدای خوبی برای آن سهولت تحویل د

تدارک سریع خدمت به همراه کاهش . نخواهد بود

از  نیز زمان پاسخ برای خدمات حساس به تأخیر

اهداف اصلی سیستم مدیریت منابع یکپارچه است. 

این سیستم با آگاهی از میزان منابع تخصیص 

ه ی باگونهبهتواند منابع را یم حجم کارهابه  شدهداده

ی جدید تخصیص دهد که به کاهش هادرخواست

. بیانجامد خدمتیت زمان پاسخ و افزایش سطح کیف

تواند یم، این سیستم [29] 1ریدوسمَپ برای مثال در

با پویش میزان منابع مصرفی یک ماشین مجازی 

را بر عهده  4کاهشو یا  3نگاشتی که وظیفه 2عامل

توسط این  شدهاشغالو یا میزان پهنای باند  دارد

ماشین، کار ورودی جدید را به ماشینی تحویل دهد 

که نتیجه آن در کمترین زمان ممکن تحویل داده 

عی ی منابهر سیستم مدیریت یکپارچهدر ضمن  شود.

ی باشد که سرباری اگونهبهشود باید یمکه طراحی 

 به سیستم اضافه نکند.

3 Map 

4 Reduce 
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 عامل:ت -3-6

با توجه به تغییر ماهیت ارائه و دریافت خدمات با 

در  شدهارائههای خدمتاستفاده از محاسبات ابری، 

را  99.999 یریپذیدسترسزیرساخت ابری باید 

بته ال از دسترس خارج نشوند. گاهچیهداشته باشند و 

 پذیریاین مقدار جنبه عمومی دارد و میزان دسترسی

همیت آن بستگی و درجه ا خدمتبه نوع  خدمت

به  خدمت. برای مثال درجه اهمیت [30]دارد

های خدمات پزشکی خدمتی عکس با گذاراشتراک

ه این موضوع ب درگذشتهنیست.  سهیمقاقابلگاه هیچ

معنای استفاده از سرورهایی بود که بتوانند با کمترین 

اما امروزه ، تعمیر شوند، 1در دسترس نبودنمیزان 

-معناست که اجزای زیرساخت برنامه کار به ایناین 

اختاللی در  گونهچیهتوانند بدون های کاربردی می

و امنیت، جایگزین شده و یا ارتقا داده  یریپذدسترس

در بستر ابر این  خدمتی ارائه هایازمندیناز  شوند.

از روز بتواند به خدمات  هرلحظهاست که کاربر در 

م ه باشد، بنابراین سیستخود دسترسی داشت موردنظر

مدیریت یکپارچه منابع، منابع را با توجه به میزان 

و بر اساس الگوهای  حجم کارهاو  هادرخواست

دهکنندرخواستپویا در اختیار  صورتبه، شدهفیتعر

 .دهدیمی منبع قرار 

یی برای مدیریت هادرگاهبایست یماین سیستم 

کاربران فراهم یاز برای سطوح مختلف موردنمنابع 

ی زیرساخت کنندهفراهم. مدیر سیستم 3][1نماید

ی اگونهبهرا  الگوهاها و یاستس، خدمت عنوانبه

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

۱ Downtime 

بابت  هازآنچکند که مشتریان نتوانند بیش یمتعریف 

مصرف نمایند. مشتریان  اندکردهآن هزینه پرداخت 

توانند یمیاردارند اختبا استفاده از درگاهی که در 

نظارت داشته باشند  ندارداریاختروی منابعی که در 

خود را تعریف نمایند.  موردنظرها و الگوهای یاستسو 

 رمحو افزارنرمزیرساخت سیستم کنترل و مدیریت 

 رتصوبهها و الگوها، منابع را یاستسنیز با توجه به 

دهد. کاربران برای یمتخصیص  حجم کارهاپویا به 

وانند تیمپویش میزان منابع مصرفی و منابع آزاد نیز 

 هاآناز درگاه و یا داشبوردی که سیستم در اختیار 

 گذارد استفاده نمایند.یم

قابل  ستیبایم شودیمسیستمی که طراحی 

 شودیمی باشد. اگر سیستمی که طراحی سازادهیپ

پیچیدگی زیادی داشته باشد مدیران شبکه از آن 

سیستمی مناسب  نیبنابرااستقبال نخواهند کرد، 

 اشد.ی بسازادهیپپیکربندی آن ساده و قابل است که 

-مدیریت منابع زیرساخت نرمارزیابی  -4

بر اساس  محور افزارنرممحیط ابر و  افزار محور

 معیارها

توسط دانشگاه  شدهارائه معماریبررسی  از پس

 شدهارائهو همچنین معماری  [12] ,[11]رنتو در تو

، حال به 2بخش در  [17] ,[16] در امبیآیتوسط 

یمعرف ارزیابی این دو معماری بر اساس معیارهای

مجموعه پردازیم. مالک ارزیابی، می 3بخش در  شده

هست که طراحان هر دو سیستم در  2هاییویژگی

۲ Feature Set 
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. هر دو سیستم اندکردهاشاره هاآنمقاالت خود به 

ی بسیار فراوانی به زیرساخت هاتیقابل، شدهارائه

ی وربهره. افزایش کنندیمابر اضافه  خدمت عنوانبه

و کارایی زیرساخت به همراه فراهم نمودن منابع برای 

ی باالیی ابر و فراهم نمودن منابع مجازی جدا هاهیال

هت باال بردن امنیت، برای چندین مشتری به ج هماز 

توسط هر دو سیستم است.  شدهفراهمی هاتیقابلاز 

پن اُاز دیگر نقاط مشترک هر دو سیستم استفاده از 

 خدمت عنوانبهبرای فراهم نمودن زیرساخت  کتاس

 ابر است.

سیستم  بانامو همکاران مدلی که توماس لین 

معرفی کردند  محور افزارنرمزیرساخت مدیریت منابع 

ی زیرساخت ابر تمرکز دارد. اشبکهشتر بر قسمت بی

 رمحو افزارنرمزیرساخت ی کنندهکنترلدر این مدل، 

ی شده است و با استفاده از سازادهیپماژوالر  صورتبه

ی کنندهکنترلی ابر، کنندهکنترلاطالعاتی که از 

و مدیریت توپولوژی دریافت  محور افزارنرمی شبکه

یمی انتها به انتها را مسیریابی هاکیتراف، کندیم

ی هاکیترافبرای  خدمت. افزایش کیفیت سطح کند

. تاسحساس به تأخیر، از مزایای اصلی این سیستم 

های در آزمایش کهآنمزایای  نیترمهمیکی دیگر از 

ی باال و ریپذاسیمقاست،  شدهمشاهدهی سازهیشب

 یی به هر میزان درخواست از طرفگوپاسخقابلیت 

شبکه است. همچنین این سیستم قادر است تا به هر 

میزان، ماژول کنترل شبکه به آن اضافه گردد و 

کارایی آن در سطح مطلوب باقی بماند. ماژول کنترل 

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

۱ RESTful 

 زارافنرمزیرساخت ی سیستم مدیریت منابع شبکه

 افزارنرمی شبکهی کنندهکنترل، برای ارتباط با محور

-استفاده می 1فولرِستارد های استانداز درگاه محور

 کند.

 زیرساختمشکل اصلی سیستم مدیریت منابع 

عدم تمرکز بر دیگر اجزای زیرساخت  محور افزارنرم

ی است. البته به دلیل سازرهیذخابر همچون منابع 

قابلیت اضافه  ،ماژوالر بودن این سیستم در آینده

یی برای مدیریت و کنترل منابع هابخشکردن 

ی ممکن است وجود داشته سازرهیذخمحاسباتی و 

باشد. از دیگر ایرادات سیستم مذکور، قابلیت شکست 

برای منابع  هایریگمیتصماست. تمامی  2از یک نقطه

ر است که د واگذارشدهزیرساخت ابر، به یک سیستم 

. شودیمصورت خرابی، کل سیستم با مشکل مواجه 

کنندهکنترل، محور افزارنرمی شبکهی کنندهترلکن

ی ابر و مدیریت توپولوژی تمامی رخدادهای 

ی، برای ریگمیتصمبایست برای زیرساخت را می

ارسال نمایند تا بر  محور افزارنرمزیرساخت مدیریت 

ی نماید، حال ریگمیتصمت دریافتی، ااساس اطالع

ی هایازمندیناگر این سیستم دچار اختالل گردد 

 ی حساس تأمینهاکیترافبرای  خدمتکیفیت سطح 

نخواهد شد. این سیستم همچنین تخصیص پویای 

گیرد. مدیریت و را در نظر نمی حجم کارهامنابع به 

 های یکترین قابلیتاز مهم حجم کارتنظیم پویای 

ی منابع است و بدون این سیستم مدیریت یکپارچه

واهد فاده بهینه از منابع نخقابلیت، سیستم قادر به است

۲ Single Point of Failure 
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بود. یکی دیگر از ایرادات این سیستم فراهم نکردن 

داشبورد برای پویش و مانیتورینگ منابع آزاد و 

های مجازی است. مدیر به ماشین شدهدادهتخصیص 

ی منابع با استفاده از یک سیستم مدیریت یکپارچه

تواند بر منابع زیرساخت ابر داشبورد مناسب می

ت داشته باشد و بر اساس میزان منابع آزاد و نظار

خود را اعمال  موردنظرهای سیاست ،افتهیصیتخص

 کند.

 امبیآیکه توسط  محور افزارنرممحیط ابر مدل 

ی تمامی منابع سازکپارچهاست به ی شدهیمعرف

یمو معماری جامعی ارائه  پردازدیمزیرساخت ابر 

معماری مرجع این سیستم را نشان  ،6. شکل دهد

 ،حجم کارهاو با تعریف الگوهای مختلف برای  دهدیم

ی منابع و مدیریت و کنترل سازکپارچهانتزاع منابع، ی

متمرکز، تخصیص خودکار منابع بر اساس تقاضا و 

ی مصرف منابع در مرکز داده را بر عهده داد. سازنهیبه

 ارحجم کمیزان  از دیگر مزایای این سیستم، توجه به

بر اساس میزان نیاز و تغییر  هاآنو تخصیص منابع به 

تقاضا است.  برحسبدر زمان و  افتهیصیتخصمنابع 

اقد ف محور افزارنرمزیرساخت سیستم مدیریت منابع 

. ردیگینمرا در نظر  حجم کارچنین قابلیتی است و 

 حجم، تعریف الگو و تنظیم خودکار حجم کارانتزاع 

ی زیرساخت هایازمندین نیترمهمکی از ی 1کار

ی ریپذیدسترسابر است. مدیریت  خدمت عنوانبه

ی مجازی روی هانیماشآسان و قرار دادن پویای 

 و یا عبور از حد آستانه ازکارافتادندر زمان  هازبانیم

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

۱ Workload Orchestration 

مصرف منابع در یک میزبان، قابلیتی است که سیستم 

 .کندیمفراهم  محور افزارنرممحیط ابر 

فاقد سیستمی برای  محور افزارنرممحیط ابر 

 یتفهرسآگاهی از توپولوژی است. مدیریت توپولوژی 

 ، وضعیت تجهیزات وهاآناز منابع شبکه، ارتباط بین 

های ارتباطی، پیکربندی تجهیزات شبکه و لینک

در شبکه را نگهداری  شدهمصرفمیزان منابع آزاد و 

 ی منابع در صورتچهکند. سیستم مدیریت یکپارمی

عدم آگاهی از توپولوژی شبکه قادر به واکنش سریع 

 و مناسب در زمان رخداد خرابی در شبکه نخواهد بود.

 توان بهاز نقاط ضعف مشترک هر دو سیستم می

-برای فراهم نمودن زیرساخت به اُپن استکتمرکز بر 

 یاشاره کرد. سیستم مدیریت یکپارچه خدمتعنوان 

ید محدود به یک سیستم برای فراهم مناسب، نبا

ی زیرساخت باشد و باید این قابلیت را نمودن الیه

داشته باشد تا از هر سیستمی که چنین بستری را 

کند، استفاده نماید. از نقاط قوت برای آن فراهم می

ی انتزاع هر دو سیستم، توجه به فراهم نمودن الیه

یدار برای پایدار است. استفاده از یک فوق ناظر پا

ی، قابلیت افزارسختفراهم نمودن انتزاع منابع 

و کاراتر برای  ترنهیبهصورت مدیریت منابع را به

 کند.ی منابع فراهم میسیستم مدیریت یکپارچه

بر های هر دو سیستم مذکور را ، قابلیت1جدول 

-های هر دو سیستم نشان میمجموعه ویژگی اساس

ای در مقاالت اشاره هاآنهایی که به دهد. قابلیت
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 هاآننشده است و نسبت به وجود و یا عدم وجود 

ان نش «مشخص نیست»نیز با عنوان  اطمینان نداریم

 .اندشدهداده

 گیری و کارهای آتینتیجه -5

ی گویو پاسخ ی منابع ناهمگونمدیریت یکپارچه

ترین اهداف ورودی به ابر از مهم یحجم کارهاپویا به 

ر دباشند. ی منابع مییکپارچه مدیریتهای سیستم

به معرفی دو سیستم مدیریت  ابتدا این مقاله

ای ه. سیستماشاره شدی منابع زیرساخت ابر یکپارچه

افزار محور توسط مدیریت منابع زیرساخت نرم

-افزار محور توسط آیدانشگاه تورنتو و محیط ابر نرم

 فراهم نمودن بستری برای یدر پام، هر یک بی

ی منابع ناهمگون زیرساخت ابر مدیریت یکپارچه

زار افهستند. سیستم مدیریت منابع زیرساخت نرم

ای زیرساخت محور بیشتر بر روی قسمت شبکه

کند. سازها را لحاظ نمیتمرکز دارد و مدیریت ذخیره

 یبه مدیریت یکپارچه تنهانهافزار محور محیط ابر نرم

 پردازد، بلکهابر میتمامی منابع ناهمگون زیرساخت 

دی و تخصیص خودکار منابع به ورو یحجم کارها به

ها و الگوهای ها، سیاستبر اساس نیازمندی هاآن

. در این مقاله همچنین به توجه دارد شدهفیتعر

ی های مدیریت یکپارچهاهداف و معیارهای سیستم

 اختصاربهمنابع اشاره شد و هریک از این معیارها 

به مقایسه دو سیستم مذکور  در ادامهشرح داده شد. 

های هردو پرداخته شد و هر مجموعه ویژگیبر اساس 

 دو سیستم مورد ارزیابی قرار گرفت.

با  در این مقاله مورداشارهی هاتحلیل معماری

 یتمامبهسازی نیازمند دسترسی استفاده از شبیه

های مختلف آن اجزاء معماری به همراه کد قسمت

به درخواست از نویسندگان مقاالت،  با توجهاست که 

تواند شامل کارهای آتی میاین امر ممکن نشد. 

نابع ی مسازی سیستم کنترل یکپارچهطراحی و پیاده

 یتوسعه استفاده از ناهمگون زیرساخت ابر با

های ازش دادهباشد. پرد بازمتن یهاکنندهکنترل

بایست در کنار هایی است که میحجیم از قابلیت

سازی منابع و تخصیص خودکار منابع به یکپارچه

قرار گیرد. موردتوجه، حجم کارها
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محمد بیات مدرک  

رشته  کارشناسی خود را در

ادبیات انگلیسی در سال 

از دانشگاه قم و  1385

مدرک کارشناسی ارشد خود 

را در رشته مهندسی 

های کامپیوتری در سال کامپیوتر گرایش شبکه

از دانشگاه امیرکبیر اخذ کرده است. ایشان  1394

باشند. در حال حاضر مدیرعامل شرکت ویرا رایان می

های پژوهشی مورد عالقه ایشان اینترنت زمینه

 باشد.اشیاء، محاسبات ابری و محاسبات مه می

 
 

سید حسن هانی طبایی 

 مدرک کارشناسی خود

را در رشته مهندسی 

کامپیوتر از دانشگاه 

صنعتی اصفهان در سال 

و مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته  1366

مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف در سال 

اخذ کرده است. ایشان در حال حاضر عضو  1369

های ت علمی دانشگاه آزاد کاشان هستند. زمینهأهی

اینترنت اشیاء، هوش پژوهشی مورد عالقه ایشان 

 باشد.های تصمیم یار میتجاری و سیستم

 

 


