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چکیده
رايانش توزيعشده با توزيع کار بر روي چندين رايانه و استفاده از قدرت رايانشی آنها ،براي انجام محاسبات سنگین بهکار میرود و
داراي مدلهاي متفاوتی است .سازمانهايی که نیاز به محاسبات باال دارند ،براي توزيع کار بر روي چندين ماشین ممکن است از هر
يک از اين مدلها بهره ببرند .اين تنوع مدلها و تشخیص بهترين مدل رايانشی توزيعشده چالشی است که سازمانها با آن روبرو
هستند و ممکن است با ناديده گرفتن اين موضوع متضرر شوند .بنابراين براي شناخت مدل رايانشی مناسب يک سازمان ،شناخت
ويژگیهاي هر مدل و مقايسه آنها با يکديگر ضروري است .به اين منظور در اين مقاله  31ويژگی از سه مدل پراستفاده رايانش
توزيعی (خوشهاي ،توري و ابري) بررسی میشود تا به بینش دقیقتري از آنها و ويژگیهايشان دست يافته و مدل رايانشی مناسب هر
سازمان مشخص گردد .در نتیجه اين مقايسه میتوان گفت براي کاربردهايی که نیاز به محاسبات باال در مدت زمانی طوالنی دارند
رايانش خوشهاي بهترين راه حل و براي کاربردهايی که نیاز به توان عملیاتی باال و دسترسی باال يا مقیاسپذيري نامحدود دارند ،رايانش
ابري مناسب است .همچنین براي بهره گیري از زيرساخت موجود يک سازمان بدون نیاز به سرمايه گذاري اضافی ،استفاده از رايانش
توري بهترين گزينه است.
واژگان کلیدی :سیستمهاي توزيعشده ،رايانش ابري ،رايانش توري ،رايانش خوشهاي ،مقايسه.

 -1مقدمه
در رايانش توزيعشده 1مجموعهاي از فرآيندها براي رسیدن به هدفی واحد با يکديگر همکاري میکنند .رايانش توزيعشده داراي انواع
متفاوتی است که در شکل( )1نشان داده شده است.
رایانش توزیع شده
رایانش جنگلی
رایانش مه ای

رایانش همگانی

رایانش ابری

رایانش خوشه ای

رایانش نظیر به نظیر

رایانش توری

شکل  :1دستهبندي رايانش توزيعشده

فناوريهاي رايانش خوشهاي ،رايانش توري و هم اکنون رايانش ابري ،اجازه میدهند تا با تجمیع منابع ،حجم عظیمی از قدرت
رايانشی بهصورت يک سیستم مجازي واحد ،در دسترس باشد.
زمانی رايانش با کارايی باال 2به سازمانهايی محدود میشد که توانايی خريد ابررايانهها را داشتند .نیاز به رايانش با کارايی باال در
مقیاس کوچکتر و ارزانتر منجر به شکلگیري رايانش خوشهاي در دهه 1980شد .رواج اينترنت و دسترسی به رايانههاي پرقدرت و
شبکههاي پرسرعت روش استفاده از رايانهها را تغییر داد .رايانش توري در اواسط دهه  1990با هدف بهرهگیري راه دور از قدرت
رايانشی بالاستفاده رايانههاي ديگر به وجود آمد .در ابتدا رايانش توري توفیق چندانی نداشت ولی پس از گذشت چندين سال يک راه
 نويسندۀ مسئول
Distributed Computing
)High Performance Computing (HPC
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مؤثر براي اشتراک منابع و حل مسائل رايانشی با کارايی باال شد .رايانش ابري ،گونهاي از رايانش توزيعشده است که در سال  2007پا
به عرصه ظهور گذاشت و مخزنی از منابع رايانشی را فراهم آورد که از طريق اينترنت قابلدسترسی هستند .رايانش ابري باعث شد تا
سازمانها بتوانند از منابعی همچون شبکه ،کارساز ،3حافظه ،برنامههاي کاربردي و غیره بدون نیاز به سرمايهگذاري زياد براي خريد،
راهاندازي و نگهداري آنها استفاده کنند .منابع برحسب تقاضا ،4بدون هیچ پیشپرداخت يا ذخیرهکردنی تخصیص داده میشوند که
باعث بهبود بهرهوري از منابع میشود.
به منظور مقايسه مدلهاي رايانشی ،مطالعات متعددي همچون ] [5-13صورت گرفته است .از اين میان تنها ] [7,8,9هر سه اين
مدلها را بررسی کردهاند و البته داراي کمبودهايی میباشند که اين مقاله آنها را پوشش میدهد .بهعنوان مثال ويژگی همگام بودن با
اهداف سبز ،هزينه تغییر سرويس ،مدل تجاري ،نوع برنامهها و غیره در هیچ يک از مقاالت فوق بررسی نشده است .به دلیل محدوديت
فضا ،از بررسی جامع اين ويژگیها پرهیز شده و تنها مقايسه آنها در جدول  1آمده است .در اين مقاله بعد از معرفی مختصر سه مدل
رايانشی خوشهاي ،توري و ابري بهمنظور انتخاب مناسب با توجه به کاربرد موردنظر ،مقايسهاي جامع بر روي ويژگیهاي آنها انجام
میشود و کاربردي که هريک از مدلها میتوانند در آن مفید باشند ذکر خواهد شد.
در ادامه اين مقاله ،در بخش دوم سه مدل رايانشی خوشهاي ،توري و ابري معرفی خواهد شد .ضمن معرفی هر مدل ،معماري و
انواع رايانشهاي مربوط به آنها نیز آورده شده است .پس از آن در بخش سوم ويژگیهاي اين مدلها از جنبههاي مختلف ،با يکديگر
مقايسه خواهد شد .در بخش چهارم کاربرد هر يک از اين مدلها بیان شده و در انتها ،نتیجهگیري ارائه خواهد شد.

 -2مدلهای رایانشی خوشهای ،توری و ابری
فهم دقیق مدلهاي رايانشی توزيعشده سبب بهبود درک تفاوتهاي آنها خواهد شد و در اين بخش ،با مروري اجمالی بر سه مدل
رايانش خوشهاي ،رايانش توري و رايانش ابري ،زمینه براي مقايسه آنها فراهم میشود.

 -2-1رایانش خوشهای
براي سالها رايانش با کارايی باال توسط ابررايانهها انجام میشد .اما ظرفیت ابررايانهها محدود بود و نیاز به قدرت پردازشی باالتر
بهمنظور چیره شدن بر مشکالت رايانشی ،خوشهها را جايگزين ابررايانهها کرد که با هزينهاي کمتر دسترسی به قدرت رايانشی باالتري
را فراهم میآوردند] .[7خوشه مجموعهاي از رايانههاي مستقل و موازي يا توزيعشده است که بهوسیله شبکههاي پرسرعت به هم
متصل میباشند(شکل.)2
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کارگر

کارگر

کارگر

کارگر

کارگر

کارگر

کارگر

کارگر

شبکه پرسرعت

شکل  :2معماري رايانش خوشهاي

رايانش خوشهاي بهصورت فرمانده/فرمانبر 5پیکربندي میشود .در اين مدل فرمانده مديريت فرمانبرها و تقسیم کار را به عهده دارد و
پس از دريافت درخواست کاربر ،آن را بین تمام فرمانبرها توزيع میکند تا يک خوشه تشکیل شود .اين رفتار باعث توزيع متوازن کار
رايانشی بر روي ماشینهاي متفاوت میشود و باعث بهبود عملکرد سیستم خوشهاي میشود .خوشهها اغلب براي اهداف رايانشی به کار
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On Demand
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میروند و براي کارهايی با ورودي و خروجی بسیار باال ،مناسب نیستند .بهطورکلی خوشهها با هدف تعادل بار ،دسترس پذيري باال و
کارايی باال به کار میروند که انواع خوشهها را تشکیل میدهد(شکل )3ولی هماکنون رايانش خوشهاي بیشتر براي محاسبات با کارايی
باال به کار میرود.
رایانش خوشه ای
خوشه با کارایی باال

خوشه با توازن بار

مبتنی بر نرم افزار

خوشه با دسترس پذیری باال

مبتنی بر سخت افزار
شکل  :3دستهبندي رايانش خوشهاي ][6

در رايانش خوشهاي با دسترسپذيري باال ،خوشهها با استفاده از رايانههاي افزونه 6که براي فراهم آوردن خدمات هنگام از کار افتادن
ديگر رايانهها به کار میروند دسترسپذيري باال را تأمین میکنند .کارايی سیستم نیز در اين نوع خوشه به دلیل حذف نقطه واحد شکست ،بهبود
يافته است .آنچه هماکنون در مدلهاي رايانش خوشهاي براي دسترسپذيري به کار میرود استفاده از فرمانبرهاي افزونه (نرمافزاري)
است و لزومی به استفاده از رايانههاي افزونه (سختافزاري) نیست.
هنگامیکه چندين رايانه در يک خوشه به هم متصل شدهاند ،در واقع توان رايانشی خود را به عنوان يک رايانه مجازي واحد به اشتراک
گذاشتهاند .اين رايانهها با هم در اجراي رايانش عظیم و کالن دادهها 7همکاري میکنند که اين کار با يک رايانه تنها امکانپذير نیست.
از ديدگاه کاربران آنها چندين رايانه هستند ولی همانند يک رايانه مجازي واحد عمل میکنند .تصوير يک رايانه واحد توسط میانافزار
خوشه به وجود میآيد.

 -2-2رایانش توری
رايانش توري همانند شبکه توزيع برق ،رايانش را در يک حالت توزيعشده انجام میدهد و زيرساختی ارائه میدهد که میتواند شامل
ايستگاههاي کاري ،کارسازها ،ابررايانهها يا سیستمهاي خوشهاي به هم پیوسته نیز باشد(شکل .)4
ابررایانه

نا ر

خوشه

شکل  :4معماري رايانش توري

رايانش توري ،رايانههاي مستقر در چندين محدوده مديريتی متفاوت را براي رسیدن به يک هدف مشترک يا حل يک مسئله واحد
ترکیب میکند .اين هدف ممکن است بهبود کارايی سیستمها ،دسترسی به داده يا تقويت سرويسها باشد که انواع تور را تشکیل
میدهد و در شکل ( )5نشان داده شده است.
رایانش توری
تور خدماتی
بر حسب تقاضا

مشارکتی

تور داده ای

چند رسانه ای

تور رایانشی

ابررایانش توزیع شده

توان باال

شکل  :5دستهبندي رايانش توري][4
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درواقع تور نوعی سیستم توزيعشده يا موازي است که به اشتراکگذاري ،انتخاب و تجمیع منابع خودگردان توزيعشده را بهصورت پويا
در زمان اجرا و برحسب میزان دسترسپذيري ،کارايی ،هزينه و کیفیت سرويس قادر میسازد.

 -2-3رایانش ابری
رايانش ابري مفهوم جديدي نیست ،بلکه تغییر شکلی از مدلهاي پیش از خود ،همانند رايانش خوشهاي ،رايانش توري و رايانش
همهبهر 8است .تعاريف گوناگونی براي رايانش در دنیاي تجاري و علمی وجود دارد ] [1ولی طور مجموع میتوان تعريف زير را براي
رايانش ابري در نظر گرفت.
ابر يک سیستم توزيعشده و موازي است که از مخزنی مشترک از منابع مجازي شده در مراکز داده بزرگ تشکیل شده است .اين منابع
میتوانند بهصورت پويا پیکربندي شده و از طريق يک مدل پرداخت در ازاي استفاده 9که توافقات سطح سرويس سفارشیشده بین
فراهمکننده و مشتري را تضمین میکند ،بهرهبرداري شوند .همچنین اين منابع میتوانند به سرعت ،بدون دخالت سرويسدهنده
تخصیص داده شده يا آزاد شوند و کاربر از مديريت سختافزار آزاد است.
آنچه از تعريف فوق و ديگر تعاريف موجود در اين حوزه برداشت میشود اين است که يک ابر بايد ويژگیهاي زير را داشته باشد:
منابع مجازي شده و انتزاعی
•
پرداخت در ازاي استفاده
•
ظرفیت انعطافپذير براي نمايش منابع نامحدود
•
واسط سرويس به خود
•
در شکل ( )6معماري ابر به طور انتزاعی و گويا نشان داده شده است.

مرک داده

مرک
داده

مرک داده

شکل  :6معماري رايانش ابري

رايانش ابري بهطورکلی به فناوري مجازيسازي 10وابسته است .در گذشته استفاده از مجازيسازي باعث از دست رفتن کارايی
نرمافزارها نسبت به حالت عادي (اجرا بر روي سختافزار) میشد .اما در چندين سال گذشته سازندگان پردازنده نوعی پشتیبانی
سختافزاري از مجازيسازي را تعريف کردند که باعث مقبولیت بیشتر اين فناوري و استفاده در مدلهاي رايانشی شده است].[5
در رايانش ابري حداقل سه خدمت ارائه میشود :زيرساخت ،بُنسازۀ 11نرمافزاري و نرمافزار که به ترتیب تحت عناوين  PaaS ،IaaSو
 SaaSشناخته میشوند .عرضه منابع مجازي شده (از قبیل منابع رايانشی ،انبارشی و ارتباطی) بر حسب تقاضا تحت نام زيرساخت
بهعنوان سرويس ( )IaaSشناخته میشود .خدمت ديگري که در سطح باالتري از انتزاع ارائه میشود و يک ابر را قابل برنامهنويسی
میسازد ،تحت نام بُنسازه بهعنوان سرويس ( )PaaSشناخته میشود .در باالترين سطح انتزاع در ابر ،برنامههاي کاربردي از طريق
درگاه وب تحت نام نرمافزار بهعنوان خدمت ( )SaaSارائه میشود.
مستقل از اينکه چه نوع خدمتی توسط ابر ارائه میشود ،يک ابر میتواند در يکی از دستههاي ابرعمومی ،خصوصی ،انجمنی و
ترکیبی 12قرار گیرد .اين دسته بندي در شکل( )7نشان داده شده است.
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رایانش ابری
ابر ترکیبی

ابر عمومی

ابر انجمنی

ابر خصوصی

ابر خصوصی مجازی
شکل  :7دستهبندي رايانش ابري

تقسیمبندي ابرعمومی ،خصوصی و انجمنی ،برحسب افرادي است که از ابر استفاده میکنند .ابرترکیبی شامل هر ترکیبی از سه ابر
ديگر است مانند ترکیب ابرخصوصی با ابرعمومی که با هدف دستیابی توأم به امنیت و منابع نامحدود ايجاد میگردد .البته
دستهبنديهاي ديگري از جمله ابرخصوصی مجازي 13و ابر مديريتشده 14نیز وجود دارند ] [1که کمتر مورد استقبال قرار گرفتهاند.

 -3مقایسه رایانش خوشهای ،توری و ابری
در نگاهی گسترده ،مفاهیم خوشه ،تور و ابر ويژگیهاي مشترکی دارند اما در جزئیات با هم متفاوت هستند .بهطورکلی رايانش
توزيعشده نسبت به رايانش متمرکز مزايايی همچون کارايی ،توان عملیاتی ،دسترسپذيري و قابلیت اطمینان و معايبی همچون امنیت
کمتر و مديريت پیچیدهتر دارد .هرکدام از اين مزايا و معايب ،در مدلهاي رايانشی توزيعشده ،شکل متفاوتی دارند .در اين بخش
نگاهی موشکافانه به اين سه مدل خواهد شد تا تفاوتهاي آنها بهتر شناخته شود.
در ابتدا نگاهی به وضعیت مقبولیت اين سه مدل انداخته میشود .مقبولیت يک فناوري در طول زمان متغیر است .در شکل( )8با
استفاده از ابزار روند نماي گوگل ،15مقبولیت عبارتهاي رايانش خوشهاي ،رايانش توري و رايانش ابري ،در ده سال اخیر نشان داده
شده است.
رایانش خوشهای
رایانش توری
رایانش ابری

شکل  :8سیر جستجوي (مقبولیت) عبارتهاي رايانش خوشهاي ،رايانش توري و رايانش ابري در گوگل

با توجه به شکل( )8می توان گفت که به طور کلی رايانش ابري از مقبولیت بیشتري نسبت به رايانش توري و خوشهاي برخوردار است.
قابل ذکر است که با توجه به چرخه هايپ گارتنر 16رايانش ابري] ،[22اين شکل رايانش ابري به دلیل دوره اوج انتظارها( 17سال
 2010تا  )2012پس از ظهور فناوري(سال  )2007و کاهش آن در دوره سرخوردگی( 18سال  )2014است .با ظهور رايانش ابري،
رايانش توري مقبولیت خود را تا حدي از دست داده است .رايانش خوشهاي نیز پس از گذشت سالهاي بسیار پس از ظهور به يک
ثبات نسبی رسیده است.
در بررسی ويژگیهاي اين سه مدل ،بهدلیل اينکه شرح ويژگی مدلها و تشريح مقايسه تکتک آنها با هم در قالب اين مقاله
نمیگنجد ،نتايج بهصورت خالصه در جدول  1نشان داده شدهاست.
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جدول  :1مقايسه سه مدل رايانشی خوشهاي ،توري و ابري][1-17,23-30

ردیف

خوشه

ویژگی

ابر

تور

1

تخصیص منابع

متمرکز

نامتمرکز

متمرکز و نامتمرکز

2

مديريت منابع

متمرکز

توزيعشده

متمرکز و توزيعشده

3

همبستگی

قوي

سست و قوي

سست

4

اشتراک منابع
(چند مستاجري)

ندارد

دارد

دارد

5

تعداد منابع

محدود

محدود

نامحدود

6

تجانس منابع

همگن

ناهمگن

ناهمگن

7

کشسانی

ندارد

ندارد

دارد

8

مجازيسازي

کم

کم

کامل

زيرساخت شبکه

10

مقیاس شبکه

اختصاصی،
پهناي باند باال
LAN

اينترنت،
پهناي باند کم
WAN

معموالً اختصاصی،
پهناي باند باال
MAN

11

پروتکل ارتباطی

MPI, PVM

MPI

SOAP,REST,HTTP

12

محلّیبودن داده

مرتبط با نیاز

ندارد

دارد

امنیت

زياد ،منابع غیر اشتراکی

متوسططططططططط
SSO,GSI,X509

کمSSL ،
 SSO,X509و مجازيسازي

قابلیت اطمینان

کم

متوسط

زياد

قابلیت همکاري

خطططوب ،از طريطططق زبطططان و خطططططوب ،از طريطططططق کم ،از طريق وبسرويس
استانداردها
استاندارد

9

13
14
15
16

استاندارد

دارد

دارد

ندارد

17

مقیاسپذيري

کم ،افقی

زياد ،افقی

بیشتر از تور ،عمودي و افقی

18

اندازه کارها

بزرگ

بزرگ

کوچک و متوسط

19

مبتنطططی بطططر برنامطططه ناآگطططاه از برنامطططه کطططاربردي
کیفیطططت سططططح مبتنی بر سیستم
(زمان پاسخ ،دسطترسپذيري ،کططططاربردي (بهتططططرين (دسطططترسپذيري ،کشسطططانی
خدمت
برحسب تقاضا)
تالش)
بهرهوري خوشه)

20

پیچیدگی

کم

زياد

متوسط

21

شفافیت دسترسی

دارد

بیشتر از خوشه

بیشتر از تور

22

کاربرپسند

کم

بیشتر از خوشه

بیشتر از تور

23

توافططططق سطططططح محدود
(امنیت ،قابلیت اطمینان)
سرويس

24

سرويس به خود

25

معماري خدمتگرا ندارد
HPC, HTC
نوع برنامهها

26
27

30
31

ندارد

دارد

دارد

دارد

 HPC, HTC, MTC,تعاملی ،تراکنش گراHSC ،

Batch

مدل تجاري

ندارد

پططططططروره محططططططور پرداخططططت در ازاي اسططططتفاده
(انعطافپذير)
(انعطافناپذير)

هزينه

در کوتاهمدت زياد،
در طوالنیمدت کم

در کوتاهمططدت کططم ،در در کوتاهمدت کمتر از خوشه و
تور ،در طوالنیمطدت بیشطتر از
طوالنیمدت زياد
خوشه و تور

28
29

ندارد

دارد
دارد
(مدل درخواست/پاسخ) (مدل خود انطباق)

هزينه تغییر خدمت

کم

کم

زياد

مالکیت

بیشتر انحصاري

بیشتر غیر انحصاري

ابر عمومی/خصوصی انحصطاري
و ابر مشترک غیر انحصاري

اشتراک منابع

اشتراک منابع و مجازيسازي

مناسطططب اهطططداف خیر

سبز

ابر[19]19

در نهايت رويکردهاي رايانشی همچون خوشه روي
دارد که همپوشانی آنها در شکل( )9نشان داده شده است.

 ،تور روي

ابر،20

ابر روي

تور21

] [1و تور روي

خوشه22

] [18نیز وجود

رایانش توزیع شده
رایانش
خوشه ای

رایانش ابری

روی ابر

رایانش خوشهای

رایانش توری روی ابر /ابری روی تور

رایانش توری
روی خوشه

رایانش توری

شکل :9همپوشانی مدلهاي رايانشی خوشهاي ،توري و ابري

 -4رویکرد سازمانها در مواجه با رایانش خوشهای ،توری و ابری
در ابتدا الزم به ذکر است که رايانشهاي توزيعشده محدود به اين سه مدل نیستند و مدلهايی قديمی همچون رايانش نظیر به نظیر و
مدلهاي جديدتري همچون رايانش جنگلی] [20و رايانش مهی] [21نیز وجود دارند .رايانش نظیر به نظیر کاربرديتر بوده و همچنان
وجود دارد ولی کمتر استفاده میشود .اما دو رايانش جنگلی و مهی کمتر کاربردي شدهاند و بیشتر جنبه تئوري دارند .در اين بخش
مناسبترين مدل رايانشی توزيعشده براي دستههاي مختلف کاربرد را بررسی خواهیم کرد.
بهترين مدل رايانشی توزيعشده براي برنامههاي کاربردي با کارايی باال ،رايانش خوشهاي میباشد .زيرا در اين مدل همبستگی بین
رايانهها بسیار قوي است و محاسبات در شبکه محلّی با پهناي باند باال صورت میپذيرد که با سرعت باال انتقال اطالعات را انجام
میدهد .اما در صورتی که توان عملیاتی باال 23نیاز باشد بايد از رايانش ابري استفاده کرد تا با استفاده از ويژگیهاي مجازيسازي و
چند مستأجري بتوان از حداکثر توان سیستم استفاده کرد.
براي برنامههاي کاربردي که نیاز به امنیت دارند نیز مدل رايانش خوشهاي به دلیل اينکه در زيرساخت شبکه داخلی يک سازمان انجام
می شود مناسب است .امنیت در رايانش توري و ابري به دلیل خروج اطالعات از زيرساخت سازمان يک چالش است و هماکنون امنیت
رايانش ابري جزء مسائل داغ تحقیقاتی میباشد.
بهترين مدل براي سازمان هاي نوپا در عرصه فناوري اطالعات براي بهکارگیري برنامههاي کاربردي خود ،استفاده از رايانش ابري است.
زيرا در اين مدل منابع نامحدود با کمترين هزينه در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت .اين سازمانها بايد توجه داشته باشند که در
صورت موفقیت طرح خود بايد مدل تجاري برنامه خود را بسازند و در صورت مقرونبهصرفه نبودن از اجراي طوالنیمدت برنامههاي با
محاسبات باال بر روي ابر پرهیز کنند.
در بسیاري از سازمانها اکثر کارمندان داراي يک رايانه شخصی میباشند که با توجه به قدرت پردازشی آنها بهره بسیار کمی از آن
میبرند .در اين سازمانها در صورتی که داراي تعداد زيادي کارمند میباشند ،کسب دانش و بهکارگیري رايانش توري از رايانههاي
کارمندان میتواند بهعنوان يک مدل پردازشی در کنار ديگر مدلها يا بهعنوان جايگزين آنها ،بسته به کاربرد مفید باشد و از تحمیل
هزينههاي اضافی به سازمان جلوگیري کند.
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بسیاري از سازمانها با دادهها حجیم سر و کار دارند .دادههاي هر سازمان ساالنه بهطور متوسط  50درصد رشد میکنند ] [31و چالش
اصلی در برنامههاي کاربردي انتقال داده و محلی بودن داده میباشد ،بهطوريکه تا سال  2020براي کار با دادههاي حجیم به جاي
ارسال داده به سوي منابع رايانشی ،بايد رايانش را به سوي دادهها ارسال کنیم ] .[32انتقال دادهها به پردازندههايی با فاصله دور يک
تنگنا میباشد .در سرعت ورودي/خروجی نیز تفاوتهاي چشمگیري از ديسکهاي محلی تا شبکههاي گسترده وجود دارد که میتواند
بر کارايی برنامه کاربردي تأثیر گذارد .براي فائق آمدن بر اين چالش ،دادهها بايد بر روي چندين رايانه توزيع شوند و رايانش براي اجرا
شدن به بهترين مکان به منظور کم کردن هزينه ارتباطات هدايت شوند .براي مثال سیستم نگاشت-کاهش 24گوگل که بر سیستم
فايل گوگل سوار است به اين شکل عمل میکند.
رايانش ابري میتواند از انبارش متمرکز يا توزيعشده استفاده کند و دادهها را بر روي منابع توزيع کند؛ بنابراين در ابر با توجه به
استفاده از انبارش توزيعشده محلیت داده امکانپذير خواهد بود .ولی انتقال اولیه دادهها به ابر براي پردازش توزيعشده همراه با
محلّیبودن داده ،کار ساده يا مقرونبهصرفهاي نخواهد بود .در رايانش توري انبارش داده معموالً بهصورت سیستم فايل مشترک است
که باعث از دست رفتن محلیت دادهها میشود ] .[5در رايانش خوشهاي امکان توزيع دادهها بر روي رايانهها و انجام رايانش مربوط به
همان دادهها در رايانه مربوطه وجود دارد ولی اين کار بايد توسط کاربر صورت پذيرد و بهصورت خودکار توسط میانافزار خوشه
امکانپذير نیست] .[24البته برخی از میانافزارها مانند اسپارک] [33در ترکیب با سیستم فايلهاي توزيعشده مانند سیستم فايل
توزيع شده هادوپ 25که بايد توسط کاربر نصب شده باشد ،محلّیبودن داده را فراهم میآورند .بنابراين محلّیبودن داده امکانپذير است
ولی ساده نیست.
بنابراين براي کار با دادههاي حجیم با توجه به ديگر ويژگیهاي برنامه کاربردي میتوان بین رايانش خوشهاي و ابري به ترتیب يکی را
انتخاب کرد.
براي سازمانهايی که نیاز به مقیاسپذيري در يک بازه کوتاه دارند ،مانند سازمان سنجش هنگام اعالم نتايج ،رايانش ابري به دلیل
ويژگی ارائه منابع نامحدود مناسب خواهد بود .با توجه به منابع محدود استفاده از رايانش خوشهاي براي اين دسته از عملیات
مقرونبهصرفه يا جوابگو نخواهد بود.
در سازمانهايی که چندين برنامه کاربردي توزيع شده يا متمرکز که توان عملیاتی بااليی ندارند و نیاز دارند در بُنسازههاي جدا از هم
اجرا شوند ،رايانش ابري به دلیل ويژگی چندمستاجري مناسب خواهد بود .البته در رايانش خوشهاي با استفاده از ابزارهاي جديدي
همچون داکر 26يا مسوس [34] 27میتوان اين دسته از برنامهها را اجرا کرد .اما اين راهحلها نسبت به ويژگی مجازيسازي و چند
مستأجري پیچیده و در ابتداي راه خود هستند.
مسئلۀ گرمايش جهانی و انباشت گازهاي گلخانهاي در جو ،به دلیل استفاده از انرري مبتنی بر کربن که سوخت آن باعث ايجاد دي
اکسید کربن میشود ،نگرانیهايی را در جوامع جهانی به وجود آورده است .اين نگرانیهاي در فناوري اطالعات باعث پديدار شدن
رايانش سبز شده است .به طور کلی رايانش سبز به معناي رايانشی با حداقل استفاده از انرري الکتريسیته است .از طرفی هزينههاي
انرري الکتريسیته درصد بااليی از هزينههاي عملیاتی يک سازمان را تشکیل میدهند و هدف از سبز بودن کاهش اين نوع هزينه و در
نتیجه کاهش تولید گازهاي گلخانهاي است .رايانش ابري با استفاده از مجازيسازي و چندمستاجري در صورت امکان ،با جابهجايی
ماشینهاي مجازي از يک کارساز به کارساز ديگر ،امکان خاموش کردن برخی سیستمها را در زمان کم بودن بار میدهد .اين امکان تا
حد زيادي مرهون مجازي سازي است که بدون تغییر در اجراي خدمات اين امر را ممکن میسازد .بنابراين در سازمانهايی که به دنبال
اجراي رايانش سبز در مراکز داده خود هستند ،بهترين انتخا ب رايانش ابري است .البته بايد توجه داشت که روشهاي متعددي براي
رايانش سبز در خوشه موجود است که میتوان از مديريت منابع مبتنی بر حامل 28مانند داکر ،نام برد.
بنابر مطالب ارائه شده در اين بخش و ويژگیهاي مطرح شده در بخش  3بهترين مدل رايانشی با توجه به هدف يک سازمان به طور
خالصه در جدول  2پیشنهاد شده است.
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 -5نتیجهگیری
در اين مقاله نشان داده شد که مدلهاي رايانشی خوشهاي ،توري و ابري با توجه به اشتراکهايی که در معماري و برخی ويژگیها
دارند ،در بسیاري از جنبه ها متفاوت هستند .براي اين کار ابتدا مختصري در مورد رايانش توزيعشده و ظهور مدلهاي رايانشی بیان
شد .سپس با مروري بر تعاريف ،معماري و تقسیمبندي هر مدل رايانشی ،زمینه براي مقايسه ويژگیهاي آنها فراهم شد .سپس به
مقايسه جامع ويژگیهاي مدلهاي رايانشی خوشهاي ،توري و ابري پرداخته شد که بهصورت خالصه در جدول  1آورده شد .در نهايت
بهترين مدل براي اجرا هر نوع برنامه کاربردي در يک سازمان بررسی شد که در جدول  2نشان داده شد.
جدول  :2رويکرد سازمانها در انتخاب مدل رايانشی
ویژگیهای

هدف سازمان

مدل

دلیل

توان پردازشی

خوشه

همبستگی باال

بهرهوري

ابر و تور

چند مستأجري

4،26

امنیت

خوشه

زيرساخت شبکه داخلی

10،13،30

هزينه اولیه پايین

ابر

عدم نیاز به خريد
سیستمهاي پردازشی

27،28

به کارگیري
سیستمهاي موجود

تور

پردازش هدف دار در
کنار ساير پردازشهاي
معمول

3،4،6،9،10

کار با دادههاي
حجیم

ابر و
خوشه

تعامل مناسب با سیستم
فايلهاي توزيع شده

12

مقیاسپذيري
متناسب

ابر

منابع نامحدود

5،7،17

سبز بودن

ابر

مجازيسازي و چند
مستأجري

4،8

مرتبط
3،9،26

اين مقاله کمک میکند که مدلهاي رايانشی ،با شناسايی ،شناخت ويژگیها و تفکیکشان از يکديگر ،بهصورت صحیحی مورد استفاده
قرار گیرند .در کارهاي آتی برخی از اين ويژگیها به طور مستقل در هر سه مدل مورد ارزيابی و آزمون قرار خواهد گرفت تا تفاوتها به
طور دقیقتر نشان داده شود .ضمن اينکه برخی از ويژگیها همچون صحت داده ،حريم خصوصی ،جداسازي داده و بارکاري ،نظارت
کاربر ،بازيابی خودکار ،پیکربندي پويا ،کارايی سیستم و برخی ويژگیهاي ديگر در اين مقاله بررسی نشدهاند .همچنین بیان چالشهاي
پیشرو و ابزارهاي متعارف مورد استفاده براي هر مدل ،در کارهاي آتی میتواند باعث درک بیشتري از تفاوتها و شباهتها شود.
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