فنی

بررسی مزایای  Linuxبهعنوان سیستمعامل  serverشبکهی نرمافزارهای تخصصی
نفتی  -قسمت دوم
پرستو امامی ،شرکت نفت خزر

-1پایداری و قابلیت اطمینان (در قســمت قبل
توضیح داده شد).

 -2ادامهی مبحث امنيت ()Security

در ادامــهی مباحث قســمت قبــل  ،میتوان
نتیجهگیری کرد که در شــبکههای لینوکسی،
سیســتمها بهمعنای واقعی ،سیستمهایی چند
کاربره هســتند و مهمتر اینکه بــرای هر فایل
تکی یا هر دایرکتوری میتوان سطوح دسترسی
کاربران و گروههــای کاربری تعریف کرد و هر
کاربر بهصورت پیشفرض دارای یک محدودهی
امن اطالعاتی است.
مطلب حائزاهمیت دیگــر در ارتباط با کاربران
و گروههای کاربری این اســت که هر کاربر در
سیستم لینوکس یک دایرکتوری شخصی بهنام
 homeخواهد داشــت کــه در آن فضا دارای
اختیارات و دسترســی کامل به فایلهای خود
میباشــد و میتوانــد در آن محیط ،به ایجاد و
1

حذف فایل یا عملیات دیگر بپردازد و هیچیک
از کاربــران یــا گروههــای دیگر بهجــز کاربر
ریشه( )rootنخواهند توانســت به اطالعات او
دسترسی یابند( .نکتهی مهم امنیتی)
در سیستمهای لینوکسی هر کاربری که مالک
یا ایجادکنندهی یک فایل یا دایرکتوری باشــد،
خواهد توانست با تعیین سطوح دسترسی فایل
یا دایرکتــوری مربوطه برای دیگــر کاربران یا
گروههای کاربری ،آنــان را از امکان خواندن و
ایجاد تغییــر و یا اجرای فایل اجرایی محروم یا
بهرهمند سازد.
بدیهی است که مجوزهای تعریف شده برای یک
گروه کاربری بر روی تمام اعضای آن گروه اعمال
شــده و هر کاربر عضو آن گروه از تمام مزایا یا
محدودیتهای موصوف بهرهمند خواهد شــد.
هستهی لینوکس ( )Linux kernelاین امکان
را به کاربرانی که هویت آنها تصدیق شده باشد

میدهد تا بتوانند به فایلها و دایرکتوریهایی
که مجوز دسترسی دارند ،دست یابند.
در لینوکس ،هویت هر کاربر با یک شناســهی
کاربــری کــه تحتعنــوان ( uidبرگرفتــه
از  )User IDشــناخته میشــود ،مشخص
میگــردد .در عین حال ،یــک بانک اطالعاتی
در سیســتمعامل لینوکــس وجــود دارد که
 Usernameهــر کاربر بههمراه  uidوی در آن
به ثبت میرسند.
زمانیکــه در لینوکس یــک کاربر جدید ایجاد
میکنیم ،اطالعات این کاربر به بانک اطالعاتی
مذکور افزوده شــده و در فایلــی تحتعنوان
 passwdکه در مســیر  etc/passwd/قرار
دارد ،جدولی مانند جدول 1ایجاد میشود:

 1نمونه فایل passwd

نام فیلد

جزئیات

سایر توضیحات

Username

نام کاربری برای ورود به سیستم

میبایست بین  ۱تا  ۳۲کاراکتر طول داشته باشد.

Password
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رمز عبور کاربر که با حرف  xنمایش داده و رمزگذاری شده است.

رمز عبور زمانی که در لینوکس تایپ میشود بهعلت حفظ
محرمانگی ،هیچگاه نمایش داده نمیشود.

(User ID (UID

شناسهی گروه کاربری

این شناسه در مسیر  etc/group/ذخیره میشود.

User Info

این فیلد اختیاری است و این امکان را به ما میدهد تا در صورت نیاز ،اطالعات بیشتری
از کاربر ذخیرهسازی کنیم.

-

Home Directory

مسیر قرارگیری دایرکتوری  homeکاربر

home/username/

Shell

مسیر قرارگیری  Shellپیشفرض کاربر

برای مثالbin/bash/ :
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البته تنوع امکان ساخت  userدر سیستمعامل
 linuxنیز میتوانــد به حفظ امنیت اطالعات
کمک کند که در ادامه به معرفی انواع  userدر
سیستمعامل لینوکس میپردازیم:
کاربر نوع اول :کاربر مدیر root ،یا super user

زمانیکــه سیســتمعامل لینوکــس را نصب
میکنیــم کاربــر rootیــا administrator
بهصورت خودکار ایجاد میشود.
این کاربر میتواند تمامی سرویسها و جزئیات
سیســتمعامل لینوکس را مدیریــت کرده و
به تمامــی منابع و بخشهای سیســتمعامل
دسترســی کامل دارد .مدیریــت نحوهی کار
سایر کاربران با سیستم (ایجاد /حذف /ویرایش
کاربــران و همچنین تعیین و کنترل ســطوح
دسترســی کاربران به هر یــک از بخشهای
سیستم) بر عهدهی مدیر سیستم است.
دسترســیهای این کاربر آنقدر باال اســت که
اشــتباهات احتمالــی وی میتوانــد منجر به
صدمه دیدن  Kernelسیستمعامل شود و کل
سیستم را دچار مشکل کند.
کاربر نــوع دوم :کاربــر عــادی Regular ،یا
Normal
دســتهی بعدی ،کاربران عــادی یا Regular

 Accountsهســتند که این دسته از کاربران
صرفــا میتوانند بــه سیســتمعامل لینوکس
وارد شــده و کارهای روزمره و اســتانداردی
مثل اجرای برنامههای کاربردی ،اســتفاده از
پردازشگرهای متنی ( ،)Text Editorاستفاده
از پایگاههــای داده و مرورگرهــای وب و ...را
انجام دهند .در واقع کارهایی که به یک کاربر
عادی داده میشود ،نیاز به پیکربندیهای فنی
ندارد.
همانطور که ذکر شد ،هر کدام از این کاربران
برای خودشــان یک پوشهی خانگی یا home
 directoryدارنــد کــه میتواننــد درون این
 home directoryفایلهــای خودشــان را
ذخیره کنند .بــا توجه به اینکه کاربران عادی

معموال دارای دسترسیهای مدیریتی نیستند،
نمیتوانند بهصورت تصادفی فایلهای حساس
سیســتمعامل را حذف یا دســتکاری کرده و
مشــکل خاصی برای سیســتم ایجاد کنند .به
این دســته از کاربــران  Normal Usersهم
گفته میشود.
کاربران نوع ســوم :کاربران سرویس Service
 Accountsیا Network Accounts

دســتهی بعدی انواع کاربران سیســتمعامل
لینوکــس ،کاربران ســرویس یــا Service
 Accountsهستند .همانطور که از اسم این
نوع کاربران هم پیدا اســت از این نوع حساب
کاربــری در لینوکس بــرای ارائهی خدمات یا
سرویس استفاده میشود.
ســرویسهایی مثل وب ســرور آپاچیcash ،
 ،serverایمیل ســرورها ،سرویسهای، DNS
بازی و حتی پرینت ،بــرای انجام فرآیندهای
خود در سیســتمعامل هر کــدام به یک کاربر
ســرویس نیاز دارند تا بتوانند اجرا شوند و به
منابع موردنیاز خود در سیستم دسترسی پیدا
کننــد .این نوع حســابهای کاربری در واقع
واسط بین سرویسهای ما و کامپیوتر هستند
تا ســرویس و کامپیوتر بتوانــد با هم صحبت
کنند.
برخی از خدماتی که توســط این ســرویسها
انجام میشود فقط برای سیستمعامل Local
و برخی دیگر برای شبکه ارائه میشود و برخی
از کاربــران  Service Accountمیتواننــد
فعالیتهای شبکه را مانیتور و مدیریت کنند.
بهدلیل فعالیــت این کاربــران   Serviceدر
شبکه از آنها بهعنوان  Network Accountیا
حساب کاربری شبکهای هم یاد میشود.
کاربــر نوع چهارم :کاربر سیســتم یــا System
Account

بعــد از اینکــه سیســتمعامل لینوکس نصب
میشود ،عالوه بر کاربر  rootکه عنوان کردیم،
یک نام کاربری از ما سئوال میشود تا بتوانیم

بــرای کارهای روزمرهی خــود و قبل از ایجاد
کردن هر نوع کاربر دیگر اســتفاده کنیم .این
کاربر نه دسترسیهای کامل کاربر  rootرا دارد
و نه به اندازهی کاربران عادی محدودیت دارد.
در واقــع این کاربر بعد از مدیر سیســتم ،در
سیستمعامل ایجاد شــده و میتواند به برخی
از برنامههای امنیتی و تنظیمات سیستمعامل
دسترســی داشته و آنها را تغییر دهد .اگر یک
کاربر عادی بخواهد ایــن کارها را انجام دهد،
نیاز به دسترســیهای باالتر و احراز هویت در
سطح باالتر را دارد.
کاربر نوع پنجم :کاربر Pseudo

این کاربر ،در واقع یک نوع کاربر واسط است که
ایــن امکان را میدهد تا بتوان در حال حاضر از
دسترسیهای کاربر باالتر برای اجرای برنامهها
استفاده کرده و یا با دسترسی دیگری سرویس
یا دستور خود را اجرا کرد .از  Pseudoبهعنوان
یک کپی از کاربر  rootنام برده میشود.
در واقع در لینوکس این امکان فراهم شــده که
در صــورت نیاز اجازه دهیم تــا کاربران عادی،
بتوانند بهصورت موقت از بعضی دسترسیهای
مدیر سیستم برخوردار شده و کارهایی که نیاز
به سطح دسترسی ریشه دارند را عملی سازند.
برای این کار ،دو دستور مختلف وجود دارد که
عبارتنــد از sudo :و  suکه تفاوتهای این دو
دستور در جدول 2ارائه شده است:
 2مقایسهی دستورات  sudoو su
su

sudo

زمانیکه با استفاده از این دستور
قصــد داریــم دسترســیهای
مدیریتــی را به کاربــری بدهیم،
میبایست رمز عبور مدیر سیستم
را وارد کنیــم( .ارائهی رمز عبور
مدیر سیســتم به کاربران نرمال
هرگز توصیه نمیشود).

زمانیکــه بــا اســتفاده از
این دســتور قصد داریم
دسترسیهای مدیریتی را
به کاربری بدهیم ،نیاز به
وارد کردن رمز عبور کاربر
داریم نه رمــز عبور مدیر
سیستم.

زمانیکــه کاربــری با اســتفاده از

دستور  suبه مجوزهای مدیریتی این دستور از قابلیتهای
دسترســی پیدا کند ،ایــن کاربر بیشتری برخوردار بوده و
امــکان انجام هــر کاری را خواهد به نوعی ایمنتر است.
داشت.

ایــن دســتور از قابلیتهــای این دســتور قابلیتهای
زیادی دارا است.
اندکی برخوردار است.
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فنی

 -3وجــود  قابلیتهای فایل سیســتم  XFSدر
لینوکس

یکی دیگــر از مزایای انتخاب شــبکهی تحت
لینوکس برای سایتهای نفتی ،امکان استفاده
از فایل سیستم  xfsدر سیستمعامل لینوکس،
در اینگونه شبکههای مهم است.
این ماهیت در سیستمعامل ،نحوهی نگهداری
و ســاختار نگهداری فایلها بر روی پارتیشنها
و دیسکها را مشــخص میکند .فایل سیستم
 XFSاز انواع فایل سیستمهای جدید محسوب
شده و برای استفاده در محیطهایی که با حجم
زیادی فایل سروکار دارند بهصورت ویژه طراحی
شده است.
در واقع  Xfsیکی از فایل سیســتمهایی است
که بهعنوان فایل سیستم جانبی برای سرورهای
لینوکسی میتواند جایگزین  ext3و ext4شود
و در محیطهای کالن ســازمانی کاربرد خوبی
دارد.

در ایــن گزارش به بیان بخشــی از قابلیتهای
فایل سیستم  xfsو مزایای این فایل سیستم در
شبکههای نرمافزاری تحتلینوکس میپردازیم.
فایل سیســتم  xfsبهعنوان یک فایل سیستم
دارای قابلیت  Journalingاست که با استفاده
از الگوریتــم تعادل  B-Treeطراحی شــده و
امکان پیدا کردن فایلها را در سریعترین زمان
ممکن به ما میدهد .یکی از اولویتهایی که در
طراحی این فایل سیســتم در نظر گرفته شده
اســت ،پشــتیبانی از فایلهای بسیار حجیم و
تعداد فایلهای بسیار زیاد است.
پیــش از پرداختن به معماری ســاختار  xfsو
مزایای این فایل سیستم به توضیحی کوتاه در
مورد  Journalingمیپردازیم:
در شرایطی که در حال انتقال  ،dataبه هر دلیلی
از جملــه قطع ناگهانی برق یا قطعی سیســتم
مواجه شــویم (که در اینصورت امکان تخریب
و حذف اطالعــات ،باال اســت) ،وجود ویژگی

 Journalingدر فایل سیستم از تخریب دیتا
جلوگیری بهعمل میآورد .در شکل 5کلیات این
موضوع نمایش داده شده است.
هنگامیکه کامپیوتر بهطــور ناگهانی خاموش
میشــود ،ممکن اســت اطالعــات حافظهی
ذخیرهسازی دائمی دچار آسیب شوند .چون در
این حالت مقداری از اطالعات بر روی حافظهی
ذخیرهســازی موقت و در حال پردازش توسط
پردازشگر است و بخش دیگری روی حافظهی
ذخیرهســازی دائمی قرار دارد و سیستم فایل
وارد حالتی بهنــام  Half-Finishedیا حالت
نیمهتمام میشــود .معموال در اینگونه موارد،
سیستم پس از روشن شدن مجدد ،روال خاصی
را جهت بررسی اشکاالت حافظهی دائمی دنبال
میکند.این امر ممکن است زمان زیادی بهطول
بینجامد و بــرای اطمینــان از صحت کارکرد
سیســتم فایل بایستی در هر بار شروع سیستم
این روال دنبال شود.

 5استفاده از روش Journalingدر فایل سیستم

همانگونه که در شــکل 5مشاهده میشود،
در اینگونــه فایل سیســتم ،قســمتی بهنام
 Journalوجــود دارد که تمــام تغییراتی را
که باید در  storageثبت شــوند را همانند
یک سیســتم گزارشگیری ،ذخیره میکند.
به ایــن مکانیزم در اصطالح ،سیســتم ثبت
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وقایــع فایلهــا میگوینــد( .یک پروســه
در  Backgroundبهصــورت نامحســوس
تغییــرات را دنبال کرده و اطالعات موردنیاز
را در  Journalمینویسد) .این موضوع باعث
میشــود تا در صورت بروز هر گونه مشکل،
امکان رفع نقص ســریعتر شــده و از طرفی

نیاز به بررســی سیســتم فایل در هر بار که
سیستم شروع بهکار میکند ،نباشد.
اینک به توضیح بیشتر نحوهی عملکرد فایل
سیســتم  xfsمیپردازیم .معماری کلی فایل
سیســتم مذکور در شکل 6نمایش داده شده
است.
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 6معماری کلی فایل سیستمxfs

خیلی از وظایف مرتبط با فایل سیستم در xfs

به شــکل متفاوتی انجام میشوند که از جمله
آنها میتوان به  ، quotaتعمیر فایل سیســتم
و حتی مکانیزم کپی کردن فایلها اشــاره کرد.
این تفاوتها به خاطر نحوهی عملکرد متفاوت
فایل سیســتم  xfsدر مقایســه با ســایر فایل
سیستمها اســت .یکی از مهمترین قابلیتهای
 xfsکــه باعث میشــود ما بتوانیــم فایلهای
بســیار حجیم و تعداد زیادی فایل را نگهداری
کنیم قابلیتــی بهنــام allocation group
است که مقیاسپذیری ( )Scalabilityبسیار

زیادی به این فایل سیســتم میدهد .هر یک از
 allocation groupهایــی که در  xfsوجود
دارند ،برای خودشان  inodeهای خاص دارند و
فضای خالی و ایجاد allocation groupهای
دیگــر را مدیریت میکنند که بــا این مکانیزم
امکان استفادهی همزمان از فایل سیستم برای
پردازشهــا و  threadها برای دسترســی به
سرویسها فراهم میآید .این موضوع به شدت
در محیطهــای  Enterpriseباعث باال رفتن
کارآیی سیستم میشود.
یکی از دالیل کارآمدی  ، xfsنحوهی مدیریت

 extentها است .در واقع یک  extentمجموعه
یــا گروهی از  blockها اســت کــه در قالب
یــک موجودیت ،آدرسدهی میشــوند .مزیت
اســتفاده از  extentها این اســت که بهجای
اینکه تکتک فایلهای موجود بر روی سیستم
آدرسدهی شــوند (تکتک بلوکهای حافظه)
فایل سیستم تنها تعداد بسیار کمتری extent
را آدرسدهی میکند و در نتیجه در آدرسدهی
تعداد فایلهای بســیار زیاد عملکرد و کارآیی
بسیار بهتری را ارائه میدهد .شکل 7بهصورت
شماتیک این موضوع را نشان میدهد.

 7آدرسدهی در xfs
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یکی دیگــر از قابلیتهای بســیار مفید
قابلیتــی بهنــام  delayed allocationیــا
تخصیص فضای با تاخیر است .زمانیکه یک
فایل ایجاد میشــود ،محتویات آن در حالت
عادی در بافر  cashو سپس بر روی دیسک
نوشــته میشــوند Xfs .در ایــن فاصلهی
زمانی تا جاییکه ممکن اســت تاخیر ایجاد
میکنــد زیرا یک فایل جدیــد قبل از اینکه
بر روی دیسک نوشته شــود یا بعد از ایجاد
آن اطالعاتــی دارد کــه آن را تغییر میدهد  -4امکان ایجاد Clustering
و تاخیــر موجود این فرصــت را میدهد که از دیگر مزایای انتخاب شبکهی تحتلینوکس
تغییرات قبل از نوشته شدن بر روی دیسک برای ســایتهای نفتی ،پشــتیبانی بســیار
سریعتر نوشــته و ذخیره شــوند .با داشتن خوب لینوکس از تکنیک کالسترینگ است.
کمی تاخیر در نوشتن فایل بر روی دیسک ،همانگونه که میدانیم در سایتهای مذکور
سیســتم این فرصــت را پیــدا میکند که از نرمافزارهــای تخصصــی نفتی اســتفاده
بلوکهای حافظهی نزدیک و پشتســرهم را میشود .اطالعات تولید شده ()dataها بسیار
پیدا کرده و فایل را برای دسترســی سریعتر پرحجم بــوده و بعضا عملیات و محاســبات
xfs

 8مفهوم کالسترینگ
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آماده کند .در واقع
تا حــدود زیادی جلــوی Fragmentation
دادهها بر روی دیسک را میگیرد.
قابلیت دیگری که در  xfsوجــود دارد Direct I/O
اســت که فایــل بههیچ عنوان بافر نشــده و
مســتقیما بر روی دیسک نوشــته میشود.
اینکار باعــث کاهش میزان  I/Oسیســتم
میشود و  xfsاین فرآیند را گارانتی میکند.
Delayed Allocation

پیچیــده و زمانبری روی اطالعــات انجام
میشود.
بــه دالیل مذکور ،کالســترینگ در اینگونه
شــبکهها بســیار مفید و در بعضی شرایط،
ضروری است.
کالسترینگ در لغت بهمعنای "خوشهبندی"
بوده و مفهوم آن در شــبکه این اســت که
چندین ســرور بهطور همزمان یک سرویس
را ارائــه میدهنــد و هر ســرور را میتوان
بهعنوان یک خوشــه در نظــر گرفت .مفهوم
کالســترینگ ،بهطــور کلــی در شــکل8
نمایش داده شــده اســت .البته بهکارگیری
و پیادهســازی این مفهوم در شــبکه مزایای
بســیاری دارد که در ادامــهی مطلب به آن
پرداخته خواهد شد.

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 178


"کالســترینگ"

یکی از مزایــای بهکارگیری
افزایش ســرعت عملکرد در ارائهی ســرویس
اســت .دلیــل این امر این اســت کــه وقتی
درخواستی به مجموعهی کالستر شده میرسد
چنانچه اولین ســرور نتواند به درخواست فوق
پاســخ دهد درخواســت فوق به سرور بعدی
ارجاع داده میشود ()Failover Clustering
و چنانچه همهی سرورها بدون هیچ مشکلی
به درخواســتها پاســخ دهند بــار پردازش
درخواستها بین سرورها توزیع شده و سبب
 Load Balancingمیشود که در نهایت به
افزایش سرعت پاســخگویی به درخواستها
منجر میشود.
ســرویس کالســترینگ برای برنامههایی که
تحت هر شرایطی باید اجرا شده و در حالت
اجرا باقــی بمانند (حتی زمانــی که یکی از
سرورها از ســرویس خارج شده باشد) بسیار
مناسب است .سرورهای کالستر بیشتر برای
برنامههایــی بهکار میروند کــه مدت زمان
زیــادی را در حافظه میماننــد و یا تعویض
دادهی بیشتری را انجام میدهند.
مفهوم کالســترینگ یا همان خوشهبندی در
محیط یــک  Application Serverزمانی
مطرح میشــود که بخواهیم سیســتمهایی
مقیاسپذیر و مقاوم در برابر خرابی داشــته
باشــیم به این معنــی که با افزایــش بار و

باال رفتــن تعداد درخواســتها از ســرور،
ســرور قدرت پاســخدهی به حجم بیشتری
درخواست را داشته باشد و یا در صورت بروز
خرابی سامانه همچنان قادر به پاسخگویی و
تحمل شرایط خرابی باشد.
بــرای توضیح بیشــتر مقیاسپذیری ،که در
شــبکههای موضوع بحث مــا ،نقش مهمی
را ایفا میکند ،مبحث انــواع مقیاسپذیری
مطرح میشود.
در کل ،مفهــوم مقیاسپذیری به دو شــکل:
عمودی و افقی مطرح میشود.
در مقیاسپذیری عمودی ما ســرور موجود
را بــه تجهیــزات ســختافزاری بیشــتر و
قویتر مجهــز میکنیم .بهعنوان مثال تعداد
بیشــتری حافظه به ســرور اضافه میکنیم
یا دیســک سخت بیشــتری در اختیار سرور
قــرار میدهیم .گاهی نیز تعداد هســتههای
پردازنــده را افزایش میدهیمُ .حســن این
روش در این است که سیستمعامل بهصورت
اتوماتیک ،ســختافزار جدیــدی که افزوده
شــده اســت را تشــخیص میدهد و تقریبا
نیازی به تغییر در سطح برنامههای کاربردی
نیست.
در مقیاسپذیری افقی ،ما ســرورهای جدید
به مجموعهی ســرور موجود اضافه میکنیم
به این معنا که سرور قدیمی موجود تغییری
نخواهد داشت بلکه ما با شبکهای از سرورها
(که به اصالح به هر سرور در این شبکه گره

یا نود گفته میشــود) شــروع بهکار کرده و
به مرور این شــبکه را گسترش میدهیم .در
حقیقــت به مرور ما به این شــبکه ،گرههای
بیشــتری میافزاییم .در مقیاسپذیری افقی
معموال نیاز به پیکربنــدی و تنظیم ( )tune
نودهای جدید و باز نویســی application
داریم.
در ادامه به توضیح مختصری در مورد مفاهیم
مهم موجود در کالسترینگ میپردازیم:
خوشه (:)cluster
خوشــه یا کالســتر به مجموعهای از نودهای
کامپیوتری توزیع شــده گفته میشــود که با
یکدیگر شــبکه شــدهاند .معموال این شــبکه
یک شبکهی  LANاســت .هدف این نودهای
کامپیوتــری تقســیم بهینــهی کار موجود ،از
طریق ارتباط با یکدیگر اســت .از زاویهی دید
کسی که از خوشه استفاده میکند خوشه مانند
یک سیســتم واحد و یک کامپیوتر واحد دیده
میشود(.شکل)9
در حقیقت هدف اصلی از تشــکیل کالســتر،
توانایی پاســخ به تعداد بیشــتری درخواست و
انجام حجم بیشــتری از کار در زمان کمتر ،در
مقایسه با یک ماشین واحد است که این موضوع
در شــبکههای نرمافزاری تخصصی (مخصوصا
زمانی که نیاز به محاســبات ریاضی پیچیده و
پروســههای زمانبر دارند) ،مزیت بسیار مهمی
محسوب میشود.

 9عملکرد خوشه بهعنوان یک سیستم واحد
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در ســایتهای نرمافزارهــای تخصصــی،
تشــکیل خوشــه هم بهمعنی افزایش تعداد
 application serverهــا بــر روی یک نود
(یعنی یک ســرور) و هم بهمعنــی افزایش
تعــداد  application serverهــا بههمــراه
نودهای جدید است.
متوازنساز بار (:)load balancer
معموال هر نود در خوشــه قابلیــت توازن بار را
دارد به این معنی کــه در صورتی که بار کاری
یک نود بسیار باال است ،آن نود درخواستهای

جدیــد را به نود دیگر در همان خوشــه واگذار
میکنــد .امــا گاهی ایــن وظیفه بــه عهدهی
مولفهای دیگر به اســم متوازنساز بار یا همان
 Load Balancerگذاشــته میشود بهنحوی
که هر درخواست ورودی به خوشه ابتدا توسط
متوازنساز بار بررسی و سپس با استفاده از یک
الگوریتم مشــخص ،به نودی در خوشه واگذار
میشود که برای پردازش درخواست متناسبتر
باشــد .معموال نودی انتخاب میشود که دارای
حجم باری کمتری است.

بدینترتیب درخواســتهای جدید به ســمت
نودهای با فشار کاری باال هدایت نمیشوند .در
صورتــی که بار کاری یک نــود که قبال تحت
فشــار کاری باال بوده اســت ،کم شود مجددا
متوازنساز بار درخواستهای جدید را بهسمت
این نود هدایت میکند .این موضوع در شکل10
نشان داده شده اســت .در حقیقت متوازنساز
بار به نوعی تقســیمکنندهی درخواستها بین
نودهای موجود اســت به نحــوی که به هر نود
بیش از حد توان ،بار و فشار تحمیل نشود.

 10استفاده از متوازنساز بار ( )load balancerدر کالستر

روشــهای مختلفــی برای تقســیم بار وجود
دارد که توسط متوازنســاز بار بهکار گرفته
میشوند .بعضی از آنها عبارتند از:
 -۱ارسال درخواست ورودی جدید به اولین
نود موجود و در دسترس
 -۲ارسال درخواست ورودی جدید بهصورت
نوبتی
 -۳روش  sticky sessionکــه در آن
درخواســتهای بعــدی در یــک session
همــواره به همــان نودی هدایت میشــوند
که اولین درخواســت ایــن  sessionبه آن
فرستاده شده بود.
نکتــهی مهــم این کــه متوازنســاز بار به
پارامترهــای مختلف یک نود نــگاه میکند،
مثال به میزان  cpu usageآن نود و یا پهنای

پانویس ها
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باند آزاد یک نود و در صورت مناســب بودن
شرایط و کم بودن بار کاری ،درخواست را به
آن نود هدایت میکند.
رونوشت ( :)replication
معموال در هر یک از نودهای یک خوشه (هر
یک از ســرورها) یک رونوشــت از دادهها و

 11رونوشت یا  replicationدر کالسترینگ

محاســبات انجام شــده در سطح خوشه (در
سرورهای دیگر) وجود دارد(.شکل)11
در حقیقــت ،وجــود رونوشــت امــکان به
اشتراکگذاری داده در ســطح خوشه را در
اختیار نودها قرار میدهد و جامعیت داده را
برای خوشه فراهم میکند.

