بِ ًام خذا

هروس آهَزش ػلوی وبرثردی جْبد داًطگبّی هطْذ

سایاًص ابشی
استبد راٌّوب
دوتر هحوذ ػجذالْی

گردآٍرًذگبى:
حسیي ػجبسیبى چرهی – هصطفی ػجبض زادُ – اهیر حسیي ػبجسی
ػلی ًبجی

تبثستبم 94

1

فْشست

 1فصل اٍل سایاًص ابشی
 1.1هضایا ٍ ًمط لَت Cloud Comuting
ً 1.1ماط ضعف Cloud Computing
 1.1چِ کساًی هی تَاًٌذ اص هضایای  Cloud Computigبْشُ هٌذ ضًَذ
 1.1چِ کساًی بایذ اص  Cloud Computingاستفادُ کٌٌذ
 1.1چِ کساًی ًبایذ اص  Cloud Computingاستفادُ کٌٌذ
ً 1.1وَداس هفَْهی سایاًص ابشی
 1.1تعشیف سایاًص ابشی
 1.1همایسِ با هذل ّای دیگش سایاًص
 1.1تاسیخچِ
1.11

التصاد سایاًص ابشی

1.11

ساختاس هذل

1.11

ٍیظگی ّای کلیذی

1.11

پیادُ ساصی هذل

1.11

سساًِ رخیشُ ساصی ابشی

1.11

هیاى ابش

1.11

چالص ّا

1.11

اًتماد اص ٍاطُ

1.11

ًگاّی بِ آیٌذُ

 1فصل دٍم سایاًص ابشی چٌذ سساًِ ای
 1.1چٌذیي چالص بٌیادی دسهَسد سایاًص هالتی هذیا دس ابش
ً 1.1.1اّوگي بَدى سشٍیس هالتی هذیا
ً 1.1.1اّوگي بَدى QOS
ً 1.1.1اّوگي بَدى ضبکِ
2

ً 2.1.4اّوگي بَدى دستگاُ
 2.2هفاّین بٌیادی سایاًص ابشی هالتی هذیا
 2.3سابطِ بیي ابش سساًِ ای ٍ سشٍیس ّای ابش سساًِ ای
 2.4کاسّای هشتبط
 2.5ابش آگاُ بِ هالتیهذیا
 2.6هعواسی سایاًص – ابشی – سساًِ ای
 2.7پشداصش هَاصی ٍ تَصیع ضذُ هالتی هذیا
 2.8بشسسی هَسدی
 QOS 2.9ابش سساًِ ای
 2.10بشًاهِ ّای هالتی هذیای آگاُ بِ ابش
 2.11رخیشُ ساصی ٍ اضتشان گزاسی
ٍ 2.12یشایص ٍ تشکیب
 2.13اًطباق ٍ اسسال
 2.14پشداخت سساًِ
 2.15خالصِ
 1فصل سَم تَاصى سایاًص ابشی
 1.1تَاصى باس
 1.1.1تَاصى باس چیست
 1.1.1اّویت تَاصى باس
 1.1.1اًَاع الگَسیتن ّای تَاصى باس
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 1.1.1.1تَاصى باس ایستا
 1.1.1.1تَاصى باس پَیا
 1.1.1فشآیٌذّای تصوین گیشی تَاصى
 3.1.5هعیاسّای الگَسیتن ّای تَاصى باس
 1.1.1الگَسیتن ّا ٍ سٍش ّای تَاصى باس
 1.1.1.1الگَسیتن خَضِ بٌذی فعال
 1.1.1.1الگَسیتن کاٍش صًبَس عسل
 1.1.1.1گشایص ًوًَِ گیشی تصادف
 1.1.1.1سٍش کاستي
 1.1.1.1سٍش سٍیذاد هحَس
 1.1.1.1تَاصى باس هبتٌی بش سشٍس سای سشٍیس ّای تَصیع ضذُ ی ایٌتشًتی
 1.1.1.1هٌطك فاصی
 1.1.1.1هذل پیام گشا
 1.1.1.1الگَسیتن Min-Min
 1.1.1.11الگَسیتن Min-Max
 1.1.1.11الگَسیتن تَاصى باس دٍ هشحلِ ای LBMM+OLB
 1.1.1.11الگَسیتن Queue-Idle_Join
 1.1.1.11سیاست تَاصى باس هشکضی بشای هاضیي ّای هجاصی
 1.1.1.11سٍش کَلًَی هَسچِ ّا
 1.1همایسِ الگَسیتن ّای هطشح ضذُ
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 1.1چگًَگی یافتي کَتاّتشیي هسیش تَسط هَسچِ ّا
 1.1ضشح الگَسیتن
ً 1.1تیجِ
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فصل اٍل
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همذهِ
پیذایص هفبّین اسبسی رایبًص اثری ثِ دِّ  ۰۶۹۱ثبزهی گردد .زهبًی وِ جبى هه وبرتی[ٍاشًُبهِ  ]۰۱اظْبر داضت وِ «رایبًص
هوىي است رٍزی ثِ ػٌَاى یىی از صٌبیغ ّوگبًی سبزهبًذّی ضَد» .تمریجب توبم ٍیصگیْبی اهرٍز رایبًص اثری (تذارن االستیه،
ارائِ ثِ صَرت یه صٌؼت ّوگبًی ،ثرخط ثَدى ٍ تَّن دسترسی ثِ ػرضِ ًبهحذٍد) ثِ ّوراُ همبیسِ ثب صٌؼت ثرق ٍ ضىلّبی
هصرف ػوَهی ٍخصَصی ٍ دٍلتی ٍاًجوٌی را پبرن ّیل داگالض در وتبثی وِ ثب ػٌَاى «هطىل صٌؼت ّوگبًی رایبًِ» در سبل
 ۰۶۹۹هَرد ثررسی لرار دادٍ .اشُ اثر در ٍالغ ثر گرفتِ از صٌؼت تلفي است ثِ ایي گًَِ وِ ووپبًیْبی ارتجبطبت راُ دٍر وِ تب دِّ
 ۰۶۶۱تٌْب خطَط ًمطِ ثِ ًمطِ اختصبصی ارائِ هیوردًذ ،ضرٍع ثِ ارائِ ضجىِّبی خصَصی هجبزی ثب ویفیتی هطبثِ ٍ لیوتْبی
ووتر ًوَدًذً .وبد اثر ثرای ًوبیص ًمطِ هرزی ثیي ثخطْبیی وِ در حیطِ هسئَلیت وبرثرًذ ٍ آًْبیی وِ در حیطِ هسئَلیت
ػرضِ وٌٌذُ ثىبر گرفتِ هیضذ .رایبًص اثری هفَْم اثر را ثِ گًَِای گسترش هیدّذ وِ سرٍرّب را ًیس ػالٍُ ثرزیر سبختّبی
ضجىِ در ثر گیرد..
سبیت آهبزٍى ثب هذرى سبزی هروس دادُ خَد ًمص هْوی در گسترش رایبًص اثری ایفب ورد .ثؼذ از حجبة دات-وبم آًْب دریبفتٌذ وِ
ثب تغییر هروس دادُّبی خَد  -وِ هبًٌذاغلت ضجىِّبی رایبًِای در ثیطتر اٍلبت تٌْب از  ٪۰۱ظرفیت آى استفبدُ هیضذٍ هبثمی
ظرفیت ثرای دٍرُّبی وَتبُ اٍج هصرف در ًظر گرفتِ ضذُ ثَد  -ثِ هؼوبری اثر هیتَاًٌذ ثبزدُ داخلی خَد را ثْجَد ثخطٌذ.
آهبزٍى از سبل  ۰۱۱۹اهىبى دسترسی ثِ سبهبًِ خَد از طریك ٍة سرٍیسْبی آهبزٍى را ثر پبیِ رایبًص ّوگبًی ارائِ ورد .در سبل
 ،۰۱۱۲گَگل ٍ آی ثی ام ثِ ّوراُ چٌذ داًطگبُ پرٍشُای تحمیمبتی در همیبسی ثسري را در زهیٌِ رایبًص اثری آغبز ًوَدًذ.
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