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 مقدمه:
 یبه طور قابل ملحظه ا(  (IoTاءیاش نترنتیا یها/حسگرهاگذشته تعداد دستگاه در چند سال

حساس  درنگیب یکاربرد یهادر برنامه یمحاسبات یاز تقاضا یبانیپشت یاست. برا افتهی شیافزا
 یگوال کیاند، شده عیتوز ییایکه به صورت جغراف یائیاش نترنتیا یها/حسگرهادر دستگاه ریبه تاخ

 یکیدمحاسبات مه در نز ،یشده است. به طور کل یمعرف "محاسبات مه"به نام  یمحاسبات دیجد
و  یسازرهیذخ ،یمحاسبات یهاتیو قابل ردیگیقرار م اءیاش نترنتیا یها/حسگرهادستگاه

ی محاسبات بررسبه طور جامع به  کتاب  نی. ما در ادهدیبر ابر را گسترش م یمبتن یبندشبکه
 کیکه به عنوان  ییهاموجود در مه یهاالشچمه و فناوری های مرتبط با آن میپردازیم. همچنین 

و  کنندیعمل م یابر یو مراکزداده اءیاش نترنتیا یها/حسگرهادستگاه نیب یانیم یهیل
 یبندا با دستهر نهیزم نیمقالت موجود در ا نی. همچنمیکن یحوزه را بررس نیدر ا یفعل یهاتوسعه

. مییمان ییمحاسبات مه را شناسا یموجود در حوزه یقاتیتحق یهاتا شکافداده خود مطابقت 
 .     میدهیارائه م زیرا ن قاتیتحق یبرا ندهیآ یرهایما بر اساس مشاهدات خود مس ن،یعلوه بر ا

خاطبین گرامی ماز  یرد.دانشجویان گرامی قرار گپژوهشگران، اساتید و  توجه موردامید است این اثر 
در  مولفینبا  m.a.torkamani@gmail.comهای خود را از طریق ایمیل م دیدگاهیتقاضا دار

 دنظریتجدرد های احتمالی کتاب موهای بعدی اشکالت یا کاستیمیان بگذارند تا انشال در ویرایش
بازنگری و به خاطر کار  ی گلدکتر علدانم از زحمات آقای در پایان وظیفه خود می قرار گیرد.
شر ایران، رسانی چاپ و نسامانه اطلع انتشارات ارسطو وهمچنین از مدیریت  ولمی اثر ویرایش ع

 جناب آقای حسین قنبری، تشکر و قدردانی نمایم.
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 به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست

 همه عالم که همه عالم ازوست عاشقم بر

 

سایه  ساخته تا در نصیبمو مادری فداکار خدای را بسی شاکرم که از روی کرم، پدر 

جودشان درخت پربار وجودشان بیاسایم و از ریشه آنها شاخ و برگ گیرم و از سایه و

بر سرم  در راه کسب علم و دانش تلش نمایم. والدینی که بودنشان تاج افتخاری است

یه هستی نامشان دلیلی است بر بودنم، چرا که این دو وجود، پس از پروردگار ، ما و

از و نشیب دستم را گرفتند و راه رفتن را در این وادی زندگی پر از فر .ام بوده اند

 آموختند.

 …تقدیم به وجود با ارزشتان 

 آزیتا یزدانی

 

 

 

 

 

 
                                                    



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 فصل اول                                        

 پردازش ابری

 

 

 

 مقدمه-1-1
مجازی تکنیک  و نحوه پیدایش آن به همراه شبکه محاسبات ابریای از تاریخچهدر این فصل 

 .ایمرا مورد بررسی قرار دادهدر محیط ابر  2و مهاجرت ماشین های مجازی 1سازی

چالش های  و مسائل  و همچنین انواع ابر، مدل های پردازشی ارائه شده آن در ادامه مروری بر ابر,
در پایان . ضرورت انجام این تحقیق و اهداف پژوهش آورده شده است و در نهایت مهم موجود در ابر

 است. آورده شدهتشریح ساختار پایان نامه  به همراهفصل کل صه و نتیجه گیری ازاین فصل خل
 

 چیست؟ محاسبات ابری-1-2
است که می توان آن را پس از آب, برق, گاز و تلفن به بوده سیر تکاملی محاسبات به گونه ای 

, کاربران براساس نیازهایشان و بدون از سرویساین مدل در  عنوان عنصر اساسی پنجم فرض نمود.
از آن استفاده می توجه به اینکه یک سرویس در کجا قرار دارد و یا چگونه تحویل داده می شود, 

                                                 
1 -Virtualization 
2 - Virtual Machine Migration 
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های محاسباتی ارائه شده است که سعی سیستماین از  بسیار زیادینمونه های تا به امروز . کنند
سیستم های محاسباتی ترین این شناختهدارند چنین خدماتی را به کاربران ارائه دهند. برخی از 

که از  3انبوهمحاسبات  جدیدترین نوع آن،و  2ایمحاسبات شبکه ,1عبارتند از: محاسبات خوشه ای

محاسباتی, از دید  نوع سیستماین سه  تمیزان محبوبیآن به عنوان محاسبات ابر یاد می شود. 
نمایش  1-1در شکل  این ارزیابیقرار گرفته است که نتیجه  بررسیموتور جستجوی گوگل مورد 

اولیه آن در سال  نسلابری, پس از ظهور  رایانشداده شده است و حاکی از آن است که محبوبیت 
روبرو شده است و کماکان این محبوبیت نسبت به سایر رویکردهای محاسباتی با اقبال زیادی , 2007

 .[8] در حال افزایش است

 

تر، شبکه و ابر در سالهای میزان محبوبیت سه سیستم محاسباتی کلسگوگل از ارزیابی  1-1شکل
 2008و  2007

را مورد بررسی ابتدا سیر تکاملی سیستم ها  زیرساخت,بعد محاسبات ابری از به منظور درک بهتر 
نسل اولیه سیستم های . قرار خواهیم داد تا جایگاه محاسبات ابری بیش از پیش نمایان گردد

یک سیستم در این سیستم های محاسباتی  ,تشکیل می دهند 4بزرگکامپیوتر های  محاسباتی را

                                                 
1 -Clustering Computing 
2 -Grid Computing 
3 -Cloud Computing 
4 -Mainframe 
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سی منابع محاسباتی دسترواحد به  1کاربران از طریق یک پایانهوجود داشت که در آن  بسیار بزرگ

این سیستم ها کوچکتر  زمان با پیشرفت تکنولوژی در ساخت مدارات مجتمع، . به مرورداشتند
گرفتند.  شدند و با توان پردازشی بیشتر بصورت رایانه های شخصی در اختیار همه کاربران قرار

جهات  یلیو از خ کنندیکه با هم کار م شودیگفته م یانهاز چند را یبه گروه محاسبات خوشه ای
هستند و از نظر سخت  این رایانه ها معمول متجانس در نظر گرفت. یانهرا یکها را آن توانیم

عمول به م یوتریکلستر کامپ یکاجزا  افزاری و حتی نرم افزاری )سیستم عامل( مشابه هم هستند.
 یاپردازش و  قدرت یشها با هدف افزاکلستر ین. اشوندیمتصل م یکدیگربه  یمحـل شبکه یلهوسـ

 یا سرور به یکنظر نسبت  ینو معمولً از ا یشودم یلتشک یسهااطلعات و سرو یریدسترس پذ
 یشودم یمبخش تقس 4به  ینگتر است. خدمات کلستر مقرون به صرفه تر و مطمئن یتک یوترکامپ

 که عبارتند از:
 یکدر قالب  یوترچند کـامپ یسکهارد د یحالت فضا یندر ا:  2ذخیره سازی خوشه ای 

 ین. در واقع در ا شودیدرآمده و اسـتفاده م یکپارچهواحد و  یستمس یلفا یکحجم و 
 یکشده و هـمه آنها از  یلتبد یسکهـارد د یکبه  یوترهاتمام کامپ یسـکحالت هارد د

و  یستمس یلفـا یریتکند که مد یکمک م روش ینکنند. ا یواحد استفـاده م یفضا
 یها راحـت تر شـود، از طرف یلکردن فا یصب برنـامـه ها و کپدر ن یتاعمال محـدود

  یستمس یتو به طبع امـن یو کنترل سطح دستـرس  یریبکاپ گ یاتحـالت عمل یندر ا
 .یشودم یشترب یزن

 
 رسد در صـورت عدم  یبه حداکثر م یریحـالت دسـترس پـذ یـندر ا: 3دسترسی بال

کـه از نظر اطلعات و  یگرد گره یـکبه  یکاتومات، کاربر گره یک  یبه دسـترس یتموفق
کاربر  یاتعمل ینا ینعملکرد کامل مشابه است، منتقل شـده و در ح یدارا دهییسسرو

 .شودیمتوجه انتقال نم

 یشـبکه به صـورت مسـاو یکو فشـار  یورود یکحـالت حجم تراف یندر ا:4توازن بار 
به حداکثر  یو دسـترس یده یسل سروشـده و سـرعـت عـم یـمها تقـسگره  یـنب

                                                 
1 -Terminal 
2 Storage cluster 
3 High Availability:   
4 Load Balancing 
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گره  یهآن به بق یکتراف یده یسازسرو گرهدر صورت خـارج شدن  ین. هـمچنیرسدم
کـاربر خـارج از کلسـتر عمل متوجه  یاتعمـل ینا ینمنتقل شده و در حـ یکسـان یها

 .یشودنم یگرد گره یکانتقال به 

 گره( یوتـر)هر کامـپ یو نرم افـزار یحـالت از قـدرت سخت افـزار یندر ا: 1کارایی بال 

از  یادیحجم ز شودیو باعث م یشوداسـتفاده م یندفرا یکانجام  یبرا یبه صورت مواز
با عنوان  یدر موارد ینگحالت از کلستر ینانجام شود. ا یپردازش در مدت زمان کمتر

 .شودیرده ماز آن نام بپردازش موازی  یا یپردازش مواز

همان طور که از ساختار خوشه مشخص است، اینکه سیستم ها از نظر سخت افزاری و نرم افزاری 
به صورت متجانس باشند به نوعی محدودیت به حساب می آید. ضمن اینکه منابع عملیاتی نمی 

ت توانند به صورت توزیع شده و در فواصل جغرافیایی گسترده شده باشند. برای حل این مشکل
یا شبکه به وجود آمدند.  2دسته جدیدی از سیستم های محاسباتی با عنوان محاسبات مشبک

بنابراین تعداد بسیار زیادی منبع محاسباتی کوچک در شبکه ای تحت عنوان محاسبات داوطلبانه 
 با اتصال مجموعه ای از این سیستمدر نهایت  به هم پیوستند و توان پردازشی عظیمی بوجود آوردند.

نیازهای پردازشی به امکان پاسخگوی  که به وجود آمدهای کوچک, شبکه ای با توان پردازشی بیشتر 

 علی رغم تحول صورت گرفته در سیستم های محاسباتی، کماکان اما .را دارا بودبیشتر و سنگین تر 
نیازهای پردازشی به شکل فزاینده ای درحال افزایش بودند و نیاز به سیستم های محاسباتی بزرگتر 

 اختصاصی در سرتاسری تعداد زیادی از شبکه ها به همین خاطرشد. می احساس  همچنان و قوی تر
یا  دگری را با نام محاسباتیهای شبکه نوع جدیدی از اینترنت به هم متصل شدند و  جهان به کمک

شبکه را به صورت  یکموجود در  یوترکامپ ینمشبک منابع چند یانشبوجود آوردند. را مشبک
که مساله  رودیبکار م یزمان یشترمورد ب ین. اکندیمساله استفاده م یک یکار بر رو یهمزمان برا

( SETI) ینیهوش فرا زم یمورد جستجو برا ینمعروف در ا یامد نظر باشد. نمونه یفن یا یعلم
تا  دهندیاجازه م SETIپروژه مردم در سرتاسر جهان به  یناست. در ا @Home یدر پروژه 

از هوش درون هزاران ساعت از  ییهانشانه یرا در جستجو برا یوترهایشانکامپ یکارب یهازمان
مشبک،  ینهخوب در زم یاز کاربردها یگرد یکی ضبط شده به اشتراک بگذارند. یوییراد یهاداده

. در باشدی( مBOINC) یاشبکه یانشدر را یباز برکل یرساختز -مشبک یمربوط به انجمن جهان

                                                 
1 High Performance 
2 Grid Computing 
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خود که انتخاب  CPUکم از توان استفاده نشده از پردازش  یا یادهر مقدار، ز توانیدیم ین پروژها
برنج  یدولت یتلش برا ینهدر زم ینپروتئ یتاشدگ هاییشآزما یشبردکمک به پ یرا برا کنیدیم

 .یدگرسنگان جهان اختصاص ده یهتغذ یتر براتر و با دواممرغوب

 
 محاسباتی تغییرات مدل های 2-1شکل 

 
 اما، علیرغم نامتناجس بودن سیستم های کامپیوتری از نظر سخت افزار و همچنین سیستم عامل

از اشت که بسیار زیاد در سازمان ها و مراکز داده اینترنتی وجود دسیستم های کامپیوتری هنوز 
به منابع  . ایناستفاده نشده و بخش زیادی از توان محاسباتی آنها هدر می رفتظرفیت آنها تمام 

 یا , زیرانمی توانستند در شبکه محاسباتی گرید بصورت اختصاصی بکار گرفته شونددلیل مختلفی 
مکان استفاده و یا از لحاظ امنیتی در بسیاری سازمان ها ا ری تعریف شده بودبرای آنها وظیفه دیگ

از  بهره گیریا بی می بود که جدید   بنابراین نیاز به رویکردی .از منابع محاسباتی امکان پذیر نبود
تلف مورد فناوری های مجازی سازی این منابع را بصورت قابل انعطاف و پویا برای کاربردهای مخ

 ده قرار داد و از تمام ظرفیت آن ها بطور موثر استفاده کرد.استفا
ردازنده، شامل حافظه، پ یاز سخت افزار و منابع سخت افزاردر تکنیک مجازی سازی تلش می شود 

و استفاده  یراه انداز یبرا یوتریکامپ یستمس یکدر  دیگر منابع،و  حافظه رم، پهنای باند یسک،د
جازی ماستفاده شود. به طور کلی دو نوع عامل به صورت همزمان  میستس یکاز  یش( بیزبانی)م

 سازی وجود دارد:
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در سرور  یساز یعامل مخصوص مجاز یستمس یکاز در این نوع از مجازی سازی  -1
 یستمدر س یسکمثل رم، پردازنده و د یگرفتن منابع اصل یاردر اختبه منظور   1یزیکیف
 ینصب م 2که به عنوان مهمان ییعاملها یستمس ینمنابع ب یریتو مد یو واگذار یزبانم

 ظیفهکه و یزبانعامل م یستمبه س یساز ینوع مجاز ین، در ااستفاده می شود شوند
 3فوق ناظر دارد بر عهده عاملها را یستمس ینسرور ب یو منابع اصل I/O یمکنترل و تقس
 .گفته می شود

 یک یساز یمجاز از نوع ینا ر. ددارد یخانگ یو کاربردها یشگاهینوع دوم جنبه آزما -2
نصب  نماعامل یستمچند مرحله در س ظرفدارد  یآسان یارنرم افزار که نصب و کاربرد بس

مکان شود و ا ینصب م یهعامل اول یستمدر س یگرید یو مثل هر برنامه کاربرد کنیم یم
 یم را به ما شخصی یوتردر لپ تاپ و کامپ یگریعامل د یستمس یا یمجاز ینماش یجادا

 VMWare Workstationتوان به  ینوع م ینا ینمونه ها یندهد. از جمله معروفتر
 اشاره نمود. Virtual Boxو 

به کمک تکنیک مجازی سازی این امکان وجود دارد تا هر میزان که توان محاسباتی کاربران نیاز 
 در لیه زیرساختنوع از مجازی سازی این دارند، برایشان تولید و در اختیارشان قرار داده شود. 

که امکان استفاد از منابع محاسبات و ذخیره سازی را بصورت یک  انجام می شودمحاسبات ابر 
 4انتزاعیواقع به کمک تکنیک مجازی سازی یک لیه سرویس بر حسب نوع نیاز فراهم می آورد. در 

امکان مدیریت پویای منابع فیزیکی  ایجاد می گردد که بدین ترتیببر روی کلیه منابع فیزیکی 
 (.4-1و  3-1.)شکل [9]حاصل می شود

 
 ز داده بدون مجازی سازی: مرک3-1شکل 

                                                 
1 Host 
2 Guest 
3 hypervisor 
4 -Abstract 
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 : مرکز داده با مجازی سازی )محاسبات ابری(4-1شکل 
 

که زیرساخت را به عنوان خدمات به مشتریان ارائه می  بنابراین محاسبات ابری از دید زیرساخت,
مجموعه ای از رایانه  شامل به گونه ای سیستم های توزیع شده و موازی اطلق می گردد که دهد

 تورصبکامل این رایانه ها فرآیند تخصیص منابع سرورها در . دمتصل به یکدیگر هستن های مجازی
ات توافق می گردد. سرویس دهی در این رایانه ها بر اساسعرضه انجام می پذیرد و به مشتریان پویا 

در طول انجام مذاکرات سرویس دهندگان و سطح سرویس  ارائه می شوند. توافقات 1سطح سرویس
و بر اساس این قرارداد کیفیت خدمات ارائه شده توسط سرویس  می گردند منعقدمصرف کنندگان 

 .دهنده تضمین می گردد
دمات در خرویس ها و محاسبات ابری سعی دارد نسل جدیدی از مراکز داده ای را, با ارائه کردن س

دمات خماشین های مجازی شبکه شده به صورت پویا, به گونه ای ممکن سازد که ارائه دهندگان 
ری ارائه کنند کاربردی بتوانند سرویس ها و برنامه های کاربردی را با انعطاف پذیری و سهولت بیشت

 اشند.دسترسی داشته بو کاربران نیز بتوانند از هر جایی از دنیا به برنامه های کاربردی 

                                                 
1 Service level Agreement 
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 قبل از مجازی سازی بعد از مجازی سازی

 5-1شکل 

 
 : مقایسه سیستم های مجازی شده و سیستم های سنتی6-1شکل 

 
، 1امکان دسترسی به سرویس های مختلفی همچون برنامه های کاربردی ,یمحاسبات ابر سیستمدر 

توسعه برنامه های مبتنی بر کلود و غیره از طریق ابزارهای مختلفی  3، سکوهای2فضای ذخیره سازی
از هر نقطه ای که  4همچون رایانه های شخصی، تبلت ها، تلفن همراه و دستگاههای دستیار همراه

 به اینترنت اتصال وجود داشته باشد امکان پذیر است.
و  ر سمت سرورها قرار می گیردبه جای قرارگیری در سمت کاربر, د محاسباتی منابعدین ترتیب ب 

شوند را ارائه می دهند. هزینه  شناخته می 5محاسبات همگانینوع جدیدی از محاسبات که با عنوان 
                                                 
1 Software as a service 
2 -Storage as a Service 
3 - Platform as a Service 
4 - PDA 
5 - Utility Computing 
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این نوع از خدمات که در سمت سرور عرضه می شوند و کاربران از طریق اینترنت به آنها دسترسی 
همانند خدمات عمومی آب، برق، گاز و تلفن، دارند، بر اساس میزان استفاده افراد محاسبه می شود. 

 محاسبات ابری را نیز پنجمین نوع از خدمات سرویس عمومی به حساب می آورند.
ر اهمیت محاسبات ابری در آینده خدمات محاسباتی به قدری پر رنگ است که شرکتهای بسیا

ابت ه در حال رقبزرگی هموچون آمازون، مایکروسافت، گوگل، سان و غیره به شدت در این حوز
وری توسعه سریع و تسلط این گونه از محاسبات در دنیای فناهستند که این موضوع نشان از 

 .[8] اطلعات دارد

 بررسی انواع ابر-1-2-1
 .[10] در یک تقسیم بندی، ابراها به دو دسته تقسیم می شوند

ده شای طراحی توده های ابری که نمونه های محاسباتی را فراهم می کنند و به گونه  -
 اند که با افزایش تعداد نمونه های محاسباتی, قابلیت مقیاس پذیری دارند.

ی در توده های ابری که ظرفیت محاسباتی را فراهم می آورند و با ایجاد مقیاس پذیر -
 ظرفیت, برای پشتیبانی از برنامه های کاربردی استفاده می شوند.

 
ای از توده آمازون نمونه  Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)خدمات 

به ازای هر  دلر 0,1هزینه ای  آمازونمی باشد. یک نمونه محاسباتی ابر با نمونه های محاسباتی 
 Xeonیا   Opteronپردازشگر  to 1.2GHz 1دارد و توان محاسباتی در حدود  ساعت استفاده

 را فراهم می I/Oدیسک سخت و امکان مدیریت عملکرد  160Gbytesحافظه و  1.7Gbytesبا 
حاسباتی اشاره کرد که نمونه های ماکالیپتوس آورد. از نمونه های کدمتن باز هم می توان به 

 آمازون دارد. EC2مشابه توده ابری  APIبرحسب تقاضا را فراهم می کند و واسط 
اشاره کرد. سیستم  Googles MapReduceاز نمونه سیتم های گروه دوم می توان به 

MapReduce  نشان داده شده است , یک چارچوب  زیر 7-1که شمایی از عملکرد آن در شکل
ود در نرم افزاری برای پشتیبانی از محاسبات توزیع شده بر روی مجموعه های عظیم داده موج

از محصولت کدمتن بازی است که  Hadoopکلسترهای رایانه ای می باشد. سیستم 
MapReduce .را پیاده سازی کرده است 


