
ذیلی اظ قوب حتی . قبیس ذیلی اظ قوب کبضثطاى ٖعیع ثب انُالح کالؾتطیٌگ آقٌبیی ًساقتِ ثبقیس

اهب کؿبًی کِ کوی ترههی تط ثِ قًیِ ًگبُ . ًیبظی ّن ًساضیس کِ ثساًیس کالؾتطیٌگ ثِ چِ هٌٗبؾت

 ضٍ زًجبل کٌٌس هُوئٌبً هیسًٌٍس کالؾتطیٌگ اظ حیبتی تطیي networkingکٌٌس ٍ ثحث ّبی قجکِ ٍ 

ٍ هْوتطیي تکٌَلَغی ّبییؿت کِ ّط قطکت ثعضگی ثبیس تبثٕ ٍ اؾتفبزُ کٌٌسُ اظ ایي تکٌَلَغی ثبقِ 

قطکت ّبی ثعضگی ّوچَى گَگل، . زض غیط ایي نَضت یک ثبظًسُ زض زًیبی ًت ثِ حؿبة هیبز

یبَّ، هبیکطٍؾبفت ٍ ذیلی اظ قطکتْبی زیگِ اظ کالؾتطیٌگ ثطای ثجبت ٍ زٍام ؾطٍضّبی ذَزقَى 

. ٍ ؾطٍیؽ زّی ثِ کبضثطاى اؾتفبزُ هیکٌٌس

 اظ ایي تایذزض ازاهِ ثِ هٗطفی کالؾتطیٌگ ٍ ایٌکِ چطا ّط قطکتی ٍ ؾطٍیؽ زٌّسُ ای زض زًیبی ًت 

 .تکٌَلَغی اؾتفبزُ کٌس، ذَاّین پطزاذت

 کالسترینگ چیست؟
کالؾتطیٌگ ثِ گطٍّی اظ ؾطٍضّب قبهل یک یب ثیكتط اظ یک ؾطٍض گفتِ هیكَز کِ ثب یکسیگط ًطم 

. افعاضی هكرم ضا اجطا هیکٌٌس کِ ًتیجِ ی آى احتوبل ذُبی کوتط ٍ ؾطٖت لس ثبالتط ثطًبهِ ّبؾت

ؾطٍیؽ کالؾتطیٌگ ثیكتط ثطای ؾبظهبى ٍ قطکتْبیی ثِ کبض هیطٍز کِ ثطًبهِ ی آًْب تحت ّط 

قطایُی ثبیس اجطا قَز ٍ زض حبلت اجطا ثبقی ثوبًس حتی ظهبًی کِ یکی اظ ؾطٍضّب اظ ؾطٍیؽ ذبضج 

زض ؾطٍیؽ کالؾتطیٌگ توبهی ؾطٍضّب ّوبى ثطًبهِ ٍ قَاًیٌی ضا کِ ثبقی ؾطٍضّب اجطا . قسُ ثبقس

هیکٌٌس اجطا ذَاٌّس کطز لصا اگط ؾطٍضی اظ ؾطٍیؽ ذبضج قَز ثبقی ؾطٍضّب ثالفبنِ قطٍٔ ثِ کبض 

ظهبًی کِ ؾطٍض اظ ؾطٍیؽ ذبضج قسُ زٍثبضُ ثِ کبض .  گفتِ هیكَزFailoverذَاٌّس کطز کِ ثِ آى 

 Failbackثِ ایي ٖول . افتبز ثبقی ؾطٍضّب آگبُ هیكًَس ٍ ضًٍس ٖبزی زٍثبضُ ازاهِ ذَاّس یبفت

. گفتِ هیكَز

: زٍ ًَٔ کالؾتطیٌگ ضا پكتیجبًی هیکٌس2003ٍیٌسٍظ ؾطٍض 



ؾطٍضّبی کالؾتط  .1
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ؾطٍضّبی کالؾتط ثیكتط ثطای ثطًبهِ ّبیی ثِ کبض هیطًٍس کِ هست ظهبى ظیبزی ضا زض حبفِٓ هیوبًٌس ٍ 

 گفتِ هیكَز کِ Stateful Applicationsیب تَٗیى زازُ ی ثیكتطی ضا اًجبم هیسٌّس کِ ثِ آًْب 

 یب ؾطٍضّبی ایویل هبیکطٍؾبفت ضا ًبم Microsoft SQLهیتَاى ؾطٍضّبی ثبًک اَالٖبتی ًٓیط 

ؾطٍضّبی زض کالؾتطیٌگ ًَز ًیع ًبهیسُ هیكًَس ٍ ّوگی ًَز ّب اظ یک ؾطی ثطًبهِ ٍ زازُ ی . ثطز

لصا ّط کسام اظ ًَزّب هیتَاًٌس زضذَاؾت ّبی کالیٌت . ذبل ٍ زیگط اهکبًبت قجکِ اؾتفبزُ هیکٌٌس

ثطای هَاقٕ يطٍضی  $ Passive یب غیطفٗبل Activeتٌٓین کطزى ًَز کِ ثتَاًس فٗبل . ضا اًجبم زٌّس

. زؾت ذَز قوبؾت #فٗبل قَز

 ٍ 2003ثطای هثبل یک ؾطٍض کالؾتط ؾبزُ هیتَاًس قبهل زٍ ًَز ثبقس کِ ّط زٍ ثبیس ٍیٌسٍظ ؾطٍض

Microsoft SQL ِضا زض حبلت اجطا زاقتِ ثبقٌس ٍ ّط زٍ ث NAS ِقجکِ زؾتطی زاقتِ ثبقٌس ک 

 ٍ Activeیکی اظ ًَز ّب ثبیس . اَالٖبت هطثٌَ ثِ ثبًک زازُ ضا زضٍى ذَزـ شذیطُ کطزُ اؾت

زض حبلت هٗوَل ًَز فٗبل ثِ نَضت ٖبزی ثِ کبض ذَز ازاهِ هیسّس ثِ .  ثبقسPassiveزیگطی ثبیس 

زضذَاؾت ّبی کالیٌت ّب پبؾد هیسّس ٍ اَالٖبت ضا اًتقبل ٍ یب زضیبفت هیکٌس اهب اگط ًَز فٗبل ثِ 

ّط زلیلی اظ ؾطٍیؽ ذبضج قس ًَز غیطفٗبل ثِ ؾطٖت اظ ؾطٍیؽ ذبضج قسى ًَز فٗبل ضا تكریم 

الجتِ ایي ضٍـ یک . هیسّس ٍ ذَز فٗبل هیكَز ٍ ثِ زضذَاؾت ّبی کالیٌت ّب ضؾیسگی هیکٌس

 ّویكِ یکی اظ ؾطٍضّب ثی کبض هیجبقس ٍ تب Ative/Passiveهكکل ٖوسُ زاضز کِ زض ایي ضٍـ 

ظهبًی کِ ؾطٍض اٍل اظ ؾطٍیؽ ذبضج ًكَز کبضی اًجبم ًویسّس اهب ثؿتِ ثِ ًَٔ ثطًبهِ هیتَاى 

ؾطٍضکالؾتط ّب ضا ََضی َطاحی کطز کِ ثتَاًٌس کبضّبی هطثٌَ ثِ ثطًبهِ ٍ ٍْبیف ضا ثیي یکسیگط 

. تقؿین کٌٌس ٍ ثبظزّی ؾطٍیؽ ضا ثبال ثجطًس



 
جسای اظ ًَزّبی زضٍى کالؾتط کِ زض حبل اجطا ّؿتٌس یک ؾطٍض کالؾتط پطٍتکل ٍ ًبم اذتهبنی 

ذَز ضا زاضز ثٌبثطایي اگط ؾیؿتوی ثب ذُب هَاجِ قَز تغییط زض ٖولکطز ؾطٍض ثطای کالیٌتی کِ 

زضذَاؾت ذَز ضا نبزضکطزُ اؾت احؿبؼ ًویكَز ٍ کالیٌت زضذَاؾت ذَز ضا ثِ ّوبى هقهس 

زض چٌیي هَقٗی ؾطٍض غیطفٗبل زضذَاؾت ضا گطفتِ ٍ ضؾیسگی هیکٌس ثٌبثطایي کبّكی . اضؾبل هیکٌس

. زض کبضایی ٍ اجطای زؾتَضالٗول ّب ٍجَز ًساضز

ًکتِ ای کِ ثبیس زض ًٓط زاقت ایي اؾت کِ ًَٔ ٍیٌسٍظ ّبیی کِ کبهپیَتطّبی یک کالؾتط اجطا 

. هیکٌٌس ًیع ثبیس یکی ثبقس
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. ًَٖی اظ کالؾتطیٌگ هیجبقس کِ ّن قبثلیت زؾتیبثی ثبالتط ٍ ضاحت تط ٍ ّن ْطفیت ثیكتطی زاضز

NLB ثطای ثطًبهِ ّبیی َطاحی قسُ اؾت کِ ٍاثؿتگی زازُ ای کوتطی زاضًس ٍ ایي زازُ ّب کوتط 

تغییط هیکٌٌس کِ گبّبً حتی هوکي اؾت فقٍ ذَاًسًی ًیع ثبقٌس ٍ ظهبًی ظیبزی ضا زض حبفِٓ ثبقی 

 VPN ٍ ؾطٍضّبی FTP گفتِ هیكَز ٍ هٗوَالً زاضای پطٍتکل Statelessثِ ایي ثطًبهِ ّب . ًوبًٌس

 یک فٗل ٍ اًفٗبل جسا هحؿَة هیكَز پؽ Statelessزضذَاؾت ّط کالیٌت ثِ ثطًبهِ ّبی . ّؿتٌس

هیتَاى زضذَاؾت ّب ضا زض هیبى توبهی ؾطٍضّب تَظیٕ کطز تب ثتَاى لس هَضز پطزاظـ ثطًبهِ ّب ضا زاضای 

. تٗبزل کطز



 کالؾتط، توبهی ؾطٍضّبی ثطای ذَز هٌجٕ NLBثِ جبی زاقتي یک هٌجٕ اَالٖبت؛ زض یک 

ًطم افعاض کالؾتطیٌگ زضذَاؾت . اَالٖبتی یکؿبًی زاضًس ٍ ّوگی ًیع اظ ًَٔ ؾطٍضّبی فٗبل ّؿتٌس

ّط کسام اظ ًَز ّب کِ زضذَاؾت ّبی ذَز ضا هؿتقالًِ پطزاظـ . کالیٌت ضا ثیي ًَزّب تَظیٕ هیکٌس

هیکٌس اظ اَالٖبت هحلی ذَز اؾتفبزُ هیکٌس ٍ ٌّگبهی کِ یکی اظ ؾطٍضّب ذطاة قَز ثقیِ ی 

. ؾطٍضّب هقساضی اظ زضذَاؾت ّبی اضؾبل قسُ ثِ ؾطٍض ذطاة ضا ثطهیساضًس ٍ اجطا هیکٌٌس

ٌّگبهی کِ یک ؾطٍض ثِ فطو یک ضکَضزی ضا زضیبفت هیکٌس ٍ آى ضا زض زیتبثیؽ شذیطُ هیکٌس 

ثقیِ ی ؾطٍضّب اجبظُ ی زؾتطؾی ثِ آى ضکَضز ضا ًساضًس تب ظهبًی کِ ثقیِ ی ؾطٍضّب ًیع آى ضکَضز ضا 

ٌّگبهی کِ یک ؾطٍض ثِ فطو یک ضکَضزی ضا زضیبفت هیکٌس ٍ آى ضا .زض زیتبثیؽ ذَز شذیطُ کٌٌس

زض زیتبثیؽ شذیطُ هیکٌس ثقیِ ی ؾطٍضّب اجبظُ ی زؾتطؾی ثِ آى ضکَضز ضا ًساضًس تب ظهبًی کِ ثقیِ ی 

. ؾطٍضّب ًیع آى ضکَضز ضا زض زیتبثیؽ ذَز شذیطُ کٌٌس

NLBٌّگبهی کِ .  ٖالٍُ ثط زؾتطؾی ثبالتط ٍ ضاحتی ثیكتط قبثلیت ثعضگتط قسى هقیبؼ ضا ًیع زاضز

تٗساز زضذَاؾتْب ثیكتط هیكَز تٌْب کبضی کِ هیكَز ایي اؾت تٗساز ؾطٍضّبی کالؾتط ضا ثیكتط کطز 

توبهی ًؿرِ ّبی ٍیٌسٍظ . کِ زض ایي نَضت ّط ؾطٍض تٗساز زضذَاؾت کوتطی ضا پطزاظـ هیکٌس

.  ؾطٍض ضا پكتیجبًی هیکٌٌس32 ثطای ّط کالؾتط 2003

 پیاده سازی و کالستر کردى
اٍلیي ًکتِ ای کِ ثبیس قجل اظ تهوین ثِ کالؾتط کطزى یک ؾطی ؾطٍض هس ًٓط زاقتِ ثبقیس ایي اؾت 

کِ ّسف قوب اظ کالؾتط کطزى چیؿت ٍ چِ اًتٓبضی اظ کالؾتطیٌگ ذَز زاضیس یب ثِ ٖجبضت زیگط 

ثطای ثطذی اظ ؾبظهبى ّب کِ . چقسض ثِ زؾتطؾی ثبالتط، ضاحتی ثیكتط ٍ یب هقیبؼ ثعضگتط ًیبظ زاضیس



زؾتطؾی ثبالتط ٍ ثیكتطی ضا هیُلجٌس کالؾتطیٌگ ثب زؾتطؾی ثیكتط ثِ ایي هٌٗی اؾت کِ اظ کبض افتبزى 

ؾطٍضّب ٍ ثطًبهِ ی آًْب ثِ ّیچ ٍجِ قبثل قجَل ًیؿت ٍ کالؾتطیٌگ ثبیس ضاُ حلی ثطای ؾِ هكکل 

: ٖوسُ ی ظیط پیسا کٌس

 ثؿیبضی اظ ذُبّب هوکي اؾت ثبٖث ایي قَز کِ یک ثطًبهِ ثِ :خطاهای نرم افساری .1

ذَز ثطًبهِ ثب زضؾت کبض ًکطزى هیتَاًس یک زلیل ثبقس، ثركی اظ اجعای . زضؾتی کبض ًکٌس

ؾیؿتن هیتَاًس ثبٖث ایي کبض قَز یب ایٌکِ ؾیؿتن ٖبهل یک ؾطی هكکالت ضا زاقتِ ثبقس کِ 

هكکالت ًطم افعاضی هیتَاًس ثب آپگطیس کطزى . ثبٖث قَز توبهی ثطًبهِ ّب ثب هكکل اجطا قًَس

ؾرت افعاضی ًیع ضخ زّس، هوکي اؾت ثب ثطًبهِ ّبی جسیس کِ ضٍی ؾیؿتن ًهت هیكَز 

اهب تب . ّورَاًی ًساقتِ ثبقس ٍ الجتِ یب ثب ٍجَز ٍیطٍؼ یب ّط کس هرطة زیگطی زضٍى ؾیؿتن

ثطای هثبل ًهت ًکطزى آپسیت  $ظهبًی کِ هسیط اقساهبت ٍ پیكگیطی ّبی الظم ضا اًجبم زّس 

یک کالؾتط هیتَاًس ثطًبهِ ضا زض زؾتطؼ  #ّبی ًطم افعاضی زض توبهی ؾطٍضّبی یک کالؾتط 

کالیٌت ّب قطاض زّس ّطچٌس کِ هوکي اؾت یک یب چٌس ٖسز اظ ؾطٍضّبی کالیٌت ثب ثطًبهِ 

. هكکل زاقتِ ثبقٌس

 ّبضز زضایَ، في ّبی ذٌک کٌٌسُ، هٌبثٕ تغصیِ ٍ ثقیِ ی اجعای :هشکالت سخت افساری .2

ؾرت افعاضی هیتَاًس ثبٖث هكکل قَز کِ زض ایي حبلت کالؾتطیٌگ ثطًبهِ ی کوکی ضا 

ٖالٍُ ثط ایي . اجطا هیکٌس زض نَضتی کِ هوکي اؾت ذُبیی ؾرت افعاضی ضخ زازُ ثبقس

کالؾتطیٌگ هیتَاًس ایي اهکبى ضا ثِ هسیطاى هیسّس کِ ثتَاًٌس کبضّبی هطثٌَ ثِ ًگْساضی 

ؾرت افعاضی ضا اًجبم زٌّس ثسٍى ایي کِ هججَض ثِ اظ ؾطٍیؽ ذبضج کطزى یک ثطًبهِ حیبتی 

. ثبقٌس

 زض یک کالؾتط کِ اظ ًٓط جغطافیبیی زاضای ؾطٍضّبی پطاکٌسُ هیجبقس، :هشکالت هکانی .3

ؾطٍضّب هوکي اؾت زض ؾبذتوبى ّبی هرتلف یب قْطّبی هرتلف ثبقٌس، نطف ًٓط اظ ایٌکِ 

ثب ایي کبض هیتَاى ًطم افعاضّبی حیبتی ضا زض ًقبٌ هرتلف ثطای کبضثطاى هرتلف قبثل زؾتطؼ 



ؾبذت هعیت زیگط ایي ضٍـ ایي اؾت کِ اگط ّط حبزثِ ای ّوبًٌس آتف ؾَظی یکی اظ 

. هکبى ّبی کالؾتطیٌگ ضا اظ ثیي ثجطز ثبظ ّن کالؾتطیٌگ ثطًبهِ ضا زض زؾتطؼ قطاض هیسّس

 

  High Availabilityهیساى دستیاتی تاال 
هیعاى زؾتیبثی کِ قوب ًیبظ زاضیس ثِ گًَبگًَی فبکتَضّبی قوب ثؿتگی زاضز کِ قبهل ًَٔ ثطًبهِ ّبیی 

زض . کِ اجطا هیکٌیس، اًساظُ، هکبى ٍ تقؿین هکبًْبی کبضثطاى ٍ ًقف ثطًبهِ ّب زض ؾبظهبى قوب هیجبقس

 #ّویكِ زض حبل اجطا ثبقس  $ثطذی اظ هَاضز زاقتي یک ثطًبهِ ای کِ ّویكِ زض زؾتطؼ کبضثطاى ثبقس 

هقساض قبثل زؾتیبثی ثَزى . ثطای ضاحتی ثیكتط ذَاّس ثَز اهب زض حبلتی زیگط ایي اهط يطٍضی هیجبقس

یک ثطًبهِ زض یک ؾبظهبًی کِ ثِ آى ثطًبهِ ًیبظ زاضز هیتَاًس ثِ ضٍـ ّبی هرتلف زض تٌٓین ٍ 

پیکطثٌسی کالؾتطیٌگ آى ًقف زاقتِ ثبقس کِ اظ جولِ ای اًْب هیتَاى ثِ ًَٔ کالؾتطی کِ اؾتفبزُ 

هیكَز، تٗساز ؾطٍضّب زض کالؾتط، تَظیٕ ثطًبهِ ّب ضٍی ؾطٍضّبی کالؾتط ٍ هکبى ؾطٍضّبی کالؾتط 

. اقبضُ کطز

زض زؾتطؼ ثَزى هٗوَالً ثِ نَضت زضنسی اظ ظهبى ثیبى هیكَز کِ یک ثطًبهِ هیتَاًس زض حبلت اجطا 

ثِ ایي هٌٗی اؾت یک ثطًبهِ ثطای " 99 قبثل زؾتطؼ ثَزى Availabilityثبقی ثوبًس ثطای هثبل 

قبثلیت زض " 99 ؾبٖت اظ کل یک ؾبل ضا ًویتَاًس زض حبل اجطا ثبقس یٌٗی ثطًبهِ ای کِ 87.6هست 

ثطای ثِ زؾت آٍضزى هیعاى .  ؾبٖت اظ اجطا ذبضج قَز87.6زؾتطؾی ثَزى ضا زاضز ًویتَاًس ثیكتط اظ 

زؾتطؾی ًویتَاى فقٍ ثِ پیبزُ ؾبظی کالؾتطیٌگ تَجِ زاقت ثلکِ ثطای ایٌکبض ًیبظ ثِ ًهت ؾرت 

افعاض جبًجی زیگط ّن زاضیس کِ ثتَاًس هیعاى کبضایی ؾرت افعاض ٍ ًطم افعاض ضا اضظیبثی ٍ آًْب ضا تؿت 

ثِ هجطز ایٌکِ تقبيبی .  ذَز پیبزُ ؾبظی کٌیسITکٌس ٍ ّوچٌیي ؾیبؾتْبیی ضا ثطای کل ؾبذتوبى 

زؾتطؾی ثِ ثطًبهِ ثبالتط هیطٍز هیعاى ظهبى، پَل ٍ تالقی کِ ثطای زؾتیبثی ثِ آى هیعاى زؾتطؾی هَضز 

 Reliabilityضاحتی " 95هوکي اؾت فکط کٌیس کِ ثطای هثبل ضؾیسى اظ . ًیبظ اؾت ًیع ثیكتط هیكَز

کبض ضاحتی ثبقس اهب زض ٍاقٕ قیوت ًْبیی ثؿیبض گطاى توبم ذَاّس قس " 99ثِ 

 



 

Scaling Clustersافسایش هقیاس کالستر  
ّط زٍ ًَٔ کالؾتطیٌگ قبثلیت پیبزُ ؾبظی زض هقیبؼ ّبی ثعضگتط ضا زاضًس ثسیي هٌٗی کِ قوب هیتَاًیس 

. کبضایی کالؾتط ذَز ضا هُبثق ًیبظ ذَز ٍ هیعاى ضقس ؾبظهبى ذَز ثبال ثجطیس

Sacling Up :  افعایف کبضایی ؾطٍضّب ثب اضتقب زازى ؾرت افعاض آًْب، ايبفِ کطزىRAM یب ،

ّبی ؾطیٗتط اظ ضاُ ّبیی ّؿتٌس کِ هیتَاى ثِ افعایف کبضایی کالؾتط CPU، قطاض زازى L2کف 

ٍ قوب ثبیس . ثْجَز کبضایی زض ایي ضٍـ ثِ ًَٔ پیبزُ ؾبظی کالؾتط قوب ًیع ٍاثؿتِ هیجبقس. کوک کٌس

ایي هیعاى افعایف تَاًبیی ضا ثطای توبهی ؾطٍضّب اٖوبل کٌیس چطا کِ هوکي اؾت کبهپیَتط فٗبل زاضای 

قسضت ثیكتطی ثبقس ٍ ظهبًی کِ اظ کبض هیبفتس کبهپیَتطّبی غیطفٗبل ًتَاًٌس هیعاى کبض زضذَاؾت قسُ 

. ضا اًجبم زٌّس ثٌبثطایي ثبیس توبهی ؾطٍضّبی کالؾتط زض یک ؾُح اظ تَاًبیی قطاض زاقتِ ثبقٌس

Scaling Out : ظهبًی کِ قوب یک ؾطی زضذَاؾت ضا ثیي ؾطٍضّب . ايبفِ کطزى ؾطٍض ثِ کالؾتط

تَظیٕ هیکٌیس ثب افعایف ؾطٍضّب ایي هیعاى پطزاظـ ثب تقؿین قسى کوتط هیكَز، افعایف ؾطٍض ضا 

.  اًجبم زازNLBهیتَاًس زض ّط زٍ ًَٔ ؾطٍضکالؾتط ٍ 

 کبض ضاحتی هیجبقس ثِ ایي ٖلت کِ ّط ؾیؿتن زض ایي کالؾتط NLBايبفِ کطزى یک ؾطٍض جسیس ثِ 

زاضای هٌجٕ اَالٖبت هؿتقل اؾت لصا ايبفِ کطزى یک ؾطٍض جسیس کبضی ضاحت هیجبقس، ثِ ََضی 

کِ ثب کپی کطزى هٌجٕ اَالٖبت ٍ ثطًبهِ زضٍى ؾطٍض جسیس هیتَاى آى ضا ثِ کالؾتط ايبفِ ًوَز 

 هیجبقس، چطا کِ زض ایي ًَٔ NLBايبفِ کطزى یک ؾطٍض جسیس ثِ کالؾتط ؾطٍض کوی پیچیسُ تط اظ 

کالؾتط توبهی ؾطٍضّب اظ یک هٌجٕ اَالٖبتی هكتطک اؾتفبزُ هیکٌٌس، ثب تَجِ ثِ تٌٓیوبت ؾرت 

. افعاضی قوب افعایف هقیبؼ هیتَاًس ثؿیبض گطاى ٍ یب قبیس ّن غیط هوکي ثبقس

هحسٍزیت زیگطی ّن ثطای افعایف هقیبؼ کالؾتطّب ٍجَز زاضز ٍ آى ًَٔ ؾیؿتن ٖبهلی اؾت کِ زض 

ؾطٍضّب هَضز اؾتفبزُ قطاض هیگیطز، ظهبًی کِ اقسام ثِ افعایف یک ؾطٍض جسیس هیکٌیس ثبیس ثجیٌیس 

لیؿت ظیط ًَٔ ؾیؿتن ٖبهل ٍ تٗساز . ؾیؿتن ٖبهل قوب اظ چِ هبکعیون ؾطٍضی پكتیجبًی هیکٌس

: هبکعیون ؾطٍضّبیی کِ پكتیجبًی هکٌٌس ضا ًوبیف هیسّس



ّوچٌیي ٌّگبم اضتقبی ؾرت افعاضی ؾطٍضّب ًیع هحسٍزیت ّبیی اظ َطف ؾیؿتن ٖبهل ٍجَز زاضز 

: کِ ثِ قطح ظیط اؾت

 چه تؼذاد کالستر ؟
اگط قوب قهس اجطای ثیف اظ یک ثطًبهِ ضا ثب قبثلیت زؾتطؾی ثبال زاقتِ ثبقیس ثبیس تهوین ثگیطیس کِ 

ؾطٍضکالؾتطّب هیتَاًٌس چٌسیي ثطًبهِ ضا ثِ نَضت ّوعهبى . چِ تٗساز کالؾتط هیرَاّیس زاقتِ ثبقیس

اجطا ًوبیٌس ثٌبثطایي قوب هیتَاًیس تٗسازی ثطًبهِ ضا ضٍی یک ؾطٍض کالؾتط اجطا ًوبییس یب ایٌکِ ؾطٍض 

. کالؾتطّبی جسا ایجبز ًوبییس تب ّط کسام یک ثطًبهِ ضا اجطا ًوبیٌس

 کالستر سرور جذا ترای ترناهه ها 
 زاضیس ٍ قهس اجطای ایي ثطًبهِ ّب ضا ثب اؾتفبزُ اظ ؾطٍضکالؾتط Statefullثطای هثبل قوب زٍ ثطًبهِ 

زاضیس، ؾبزُ تطیي ضٍـ ایي اؾت کِ یک ؾطٍضکالؾتط ایجبز کٌیس ٍ ّط زٍ ثطًبهِ ضا ضٍی ؾطٍضّبی 

اگط یکی اظ کبهپیَتطّب ثب ذُب هَاجِ قسُ ٍ اظ ؾطٍیؽ ذبضج قَز ثبقی ؾطٍضّب ثبیس . آى اجطا ًوبییس

. تَاًبیی اجطای ثطًبهِ ّبی آى ضا زاقتِ ثبقٌس



ترکیبی از دو حالت قبل  

روش دیگر ایجاد کالستر سرور جدا براي ھر برنامھ است کھ سرورھاي ھر کالستر بھ 
صورت جداگانھ کار میکنند و خطایی در ھر کالستر باعث تاثیر گذاري روي برنامھ ي 
ھمان کالستر میشود، شبھ عالوه سرورھاي باقی مانده تنھا یک برنامھ را سرویس دھی 

مینمایند. ایجاد سرورھاي جدا از قابلیت دسترسی باالتري برخوردار است اما پیاده سازي 
آن گرانتر تمام میشود چرا کھ نیاز بھ تعداد سرورھاي بیشتري است. 

ترکیثی از دو حالت قثل 

ٖالٍُ ثط ایي قوب هیتَاًیس تطکیجی اظ ایي زٍ حبلت ضا ًیع زاقتِ ثبقیس ََضی کِ یک کالؾتط ؾطٍض 

ایجبز کٌیس کِ زض اى زٍ ؾطٍض فٗبل زاقتِ ثبقیس ٍ ّط کسام اظ ثطًبهِ ّب ضٍ ضٍی یک ؾطٍض فٗبل ًهت 

. ٍ یک ؾطٍض غیطفٗبل زاقتِ ثبقیس کِ ثِ ٌَٖاى پكتیجبى ّط زٍ ثطًبهِ ضا ضٍی آى ًهت ًوبییس. ًوبییس

زض نَضتی کِ یکی اظ ؾطٍضّبی فٗبل اظ ؾطٍیؽ ذبضج قَز ؾطٍض غیطفٗبل ٍْیفِ ی آى ضا ثِ ْٖسُ 

هیگیطز زض نَضتی کِ ّط زٍ ؾطٍض فٗبل اظ ؾطٍیؽ ذبضج قًَس ؾطٍض غیطفٗبل ثِ جبی ّط زٍ ؾطٍض 



ثؿتگی ثِ قوب زاضز کِ تَاًبیی ٍ ْطفیت ؾطٍض غیطفٗبل زض حس اجطای . زیگط ؾطٍیؽ زّی هیٌوبیس

. یک ثطًبهِ ثبقس یب ّط زٍ ثطًبهِ

 تا هن NLBادغام دو تکنولوشی کالسترینگ سرور کالستر و 

ثطای کالؾتط کطزى  # Server Clusters یب NLB $تهوین ثطای ایٌکِ اظ چِ ًَٔ کالؾتطیٌگی 

اهب زض ثطذی هَاقٕ ثطای ثبظزّی ثْتط هیتَاى . ذَز اؾتفبزُ هیکٌیس ثِ ًَٔ ثطًبهِ ی قوب ثؿتگی زاضز

 اجطا Availablityکالؾتطّب ضا ثب ّن زیگط تطکیت ًوَز ٍ ثطًبهِ ّب ضا ثب کیفیت ثْتطی اظ لحبِ 

ثْتطیي هثبل ثطای ایي گًَِ ؾطٍضّب هیتَاًس ؾیؿتن ذطیس الکتطًٍیکی ثبقس کِ ٍة ؾبیت ثِ . ًوَز

کِ اظ ًَٔ  $زض ایي ًَٔ َطاحی ٍة ؾطٍضّب . کبضثطاى اجبظُ هیسّس ثِ نَضت آًالیي ذطیس ًوبیٌس

کِ اظ $ اجطای ذَز ؾبیت ضا ثِ ْٖسُ هیگیطًس ٍ ؾطٍضّبی زیتبثیؽ  # ّؿتٌس Statelessثطًبهِ ّبی 

ٍْیفِ ی شذیطُ ی اَالٖبت هكتطیبى، هحهَالت ٍ ؾفبضقبت  # ّؿتٌس Statefullًَٔ ثطًبهِ ّبی 

 ثطای هیعثبًی ٍة ؾطٍضّب اؾتفبزُ کٌیس ٍ NLBذطیس آًْب ضا شذیطُ هیکٌٌس ٍ قوب هیتَاًیس اظ کالؾتط 

.  ّب ثطای ؾطٍضّبی ثبًک اَالٖبتی اؾتفبزُ ًوبییسServer Clusterاظ 



 Network Load Balancingاستفاده از 
 پیكتیجبًی هیكَز اهب اؾتفبزُ اظ 2003ثب تَجِ ثِ ایٌکِ ّط زٍ ًَٔ کالؾتطیٌگ کطزى تَؾٍ ٍیٌسٍظ 

NLB آؾبى تط ذَاّس ثَز ثِ ایي زلیل کِ زاضای ًهت، پیکطثٌسی ضاحت تطی اؾت ثِ ٖالٍُ ی 

ایٌکِ قوب هیتَاًیس اظ ؾرت افعاض هَجَز ًیع اؾتفبزُ کٌیس ٍ ّوچٌیي ًیبظ ثِ ًطم افعاض ايبفِ ای ثط ضٍی 

 ثِ 2003 زض ٍیٌسٍظ NLB Managerهیتَاًیس ثب اؾتفبزُ اظ ثطًبهِ ی . کبهپیَتطّبی ذَز ًساضیس

. ضٍی ؾطٍضّبی کالؾتط ذَز هسیطیت زاقتِ ثبقیس

 NLBهفهوم 
 کبهپیَتط هیجبقس کِ ّوگی اظ یک ؾطی اَالٖبت کپی قسُ ضٍی هٌجٕ 32 کالؾتط قبهل NLBیک 

اَالٖبت ذَز اؾتفبزُ هیکٌٌس کِ کالیٌت ّب ایي ؾطٍضّب ضا ثِ ٌَٖاى ّبؾت قٌبذتِ ٍ ثِ ایي ؾطٍضّب 

 Virtual Network ََضی کبض هیکٌس کِ ضٍی ّط یک اظ ّبؾت ّب یک NLB. هطاجِٗ هیکٌٌس



Adapterًهت هیکٌس کِ کالؾتط ضا ثِ نَضت یک هَجَزیت ًوبیبى هیکٌس  .Virtual 

Adapter آزضؼ آی پی ٍ آزضؼ قجکِ یب MAC هٌحهط ثِ فطز ذَز ضا زاضز کِ هؿتقل اظ آزضؼ 

فیعیکی اؾت کِ ثِ کبهپیَتطّب زض قجکِ زازُ قسُ اؾت ٍ کالیٌت ّب زضذَاؾت ذَز ضا ثِ آزضؼ 

. کالؾتط هیفطؾتٌس ثِ جبی ایٌکِ ثِ آزضؼ یک ؾطٍض ذبل ثفطؾتٌس

ٌّگبهی کِ یک زضذَاؾت اظ َطف یک کالیٌت ثِ آزضؼ آی پی کالؾتط فطؾتبزُ هیكَز ٍ اظ 

ضٍی . َطف کالؾتط زضیبفت هیكَز ایي زضذَاؾت ثِ توبهی ؾطٍضّبی زضٍى کالؾتط اضؾبل هیكَز

ض ثیي ضاثٍ %%ت%%ل%%ی%% ثِ ٌَٖاى یک فNLB کالؾتط، NLBّط کسام اظ ؾطٍضّبی 

ض ایي اهکبى %%ت%%ل%%ی%%ایي ف.  ًَزّب ٖول هیکٌسTCP/IPکالؾتط پكتِ ّبی پطٍتکل ّبی 

زض ایي حبلت ّیچ .  تكریم زّس کسام زضذَاؾت ضا کسام ؾطٍض اًجبم زّسNLBضا هیسّس کِ 

اضتجبَی ثیي ؾطٍضّب ٍجَز ًساضز ٍ ّط یک ثِ ََض هؿتقل اظ ّن کبض هیکٌٌس ٍ زضذَاؾت ّب ضا 

. پطزاظـ هیکٌٌس

.  ثبیس ؾبذتبض قجکِ ی ذَز ضا ثطای ؾطٍضّبی کالؾتط هكرم کٌیسNLBقجل اظ پیبزُ ؾبظی یک 

قبثلیت زؾتطؾی ثبالیی کِ ایي کالؾتط زض اذتیبض قطاض هیسّس چٌساى ضايی کٌٌسُ ًیؿت ثطای ایٌکِ 

هوکي اؾت کبضثطاى قوب زض ٌّگبم اظ ؾطٍیؽ ذبضج قسى یک ضٍتط، ؾَیچ یب قُٕ قسى ایٌتطًت 

زؾتطؾی ذَز ضا ثِ ثطًبهِ اظ زؾت ثسٌّس، اظ آًجبیی کِ ثؿیبضی اظ ؾطٍیؽ ّبی ٍة ٍ ایٌتطًت 

تَؾٍ ایي کالؾتط پكتیجبًی هیكَز ثبیس اهٌیت کبضثطاى ایٌتطًتی زض آى ثطقطاض ثبقس ٍ قوب ثبیس ثِ ایي اهط 

. ًیع ضؾیسگی کٌیس

 NLBطراحی 
زض یک قجکِ ثب تطافیک ثبال کِ قبثلیت زؾتطؾی ثبال ًیع زاضز، ایي قجکِ ثب چٌسیي اضتجبٌ ثِ ایٌتطًت 

زض ّط کسام اظ ضٍتطّب یک .  ّبی هرتلف ثبقسISPٍنل قسُ اؾت کِ ایي اتهبالت هیتَاًس اظ 

Firewall ٍ قجکِ ضا اظ ذُطات ایٌتطًتی حفّ هیکٌس Firewall ِزیگط ًیع اهٌیت زاذلی قجکِ ضا ث 

. ْٖسُ زاضز



 :NLBنوع ػولکرد 
 اؾتفبزُ کٌیس ًیبظ ثِ زاقتي ؾرت NLBؾطٍضّبیی کِ هیرَاّیس ثطای کالؾتط کطزى ثِ ضٍـ 

چیعی ثِ ًبم هرعى اَالٖبت یب زازُ ًیع زض ایي ضٍـ ٍجَز ًساضز کِ ثیي . افعاضی قسضتوٌس ًساضًس

ثطای هثبل قوب ًیبظی ثِ ایي ًساضیس کِ یک هرعى شذیطُ ی اَالٖبت .  قَزShareؾطٍضّبی کالؾتط 

 ذَزـ ًَٖی هحسٍزیت ضا ضٍی ضاثٍ ؾطٍضّبی قجکِ NLBّطچٌس کِ . زض قجکِ زاقتِ ثبقیس

زضحبلت اؾتبًساضز اٖوبل هیکٌس، زض ثطذی هَاقٕ قوب هیتَاًیس اظ ضٍـ زٍهی ًیع ثطای ثطقطاضی اضتجبٌ 

. ؾطٍض ثب قجکِ ثْط ثجطیس

 ٍ ضٍـ Unicastضٍـ :  زٍ ًَٔ ٖولکطز ضا زاضا هیجبقس NLB ثطای 2003ٍیٌسٍظ ؾطٍض 

Multicast. NLB آزضؼ ًقبة آزضؼ فیعیکی ّط ؾطٍض ضا ثب آزضؼ ًقبة آزضؼ ّبی هجبظی 

ؾطٍضّب تَٗیى هیکٌس ٍ ثِ ّیچ ٍجِ اظ آزضؼ ًقبة آزضؼ فیعیکی ًَز ّب اؾتفبزُ ًویکٌس ٍ زض ٍاقٕ 

 Address Resolution. اضتجبٌ ٍاقٗی کبهپیَتطّبی کالؾتط ثِ یک اضتجبٌ هجبظی تجسیل هیکٌس

Protocol یب ARP ٖول ضفٕ کطزى آزضؼ آی پی ؾطٍضّب ضا ثِ یک آزضؼ ًقبة ٍاحس اًجبم 

. هیسّس

ARP ًَٖی پطٍتکل TCP/IP هیجبقس کِ آزضؼ ّبی IP ضا ثِ آزضؼ ّبی ًقبة ٍ یب ؾرت 



 ذبل کبهپیَتط ثبیس آزضؼ ًقبثی IPثطای اًتقبل یک زضذَاؾت ثِ یک آزضؼ . افعاضی تجسیل هیکٌس

 ثِ کل قجکِ IP پیغبهی ضا قبهل یک آزضؼ ARP.  هیجبقس ضا پیسا کٌسIPضا کِ ٍاثؿتِ ثِ آزضؼ 

 MAC آى ثب آزضؼ زاذل پیغبم یکی ثبقس ثبیس آزضؼ IPاضؾبل هیکٌس ٍ کبهپیَتطی کِ آزضؼ 

 ّط ؾطٍض ثِ NLB زض کالؾتط Unicastزض حبلت . ذَز ضا ثب اؾتفبزُ اظ یک پیغبم ثبظگطزاًس

 کِ فطؾتبزُ قسُ اگطچِ پیغبم قبهل آزضؼ آیپی ّوبى کبهپیَتط ثبقس یب آزضؼ ARPزضذَاؾت 

. آیپی ذَز کالؾتط ثِ زضذَاؾت پبؾد ذَاّس زاز ٍ آزضؼ ًقبة کالؾتط ضا ثبظ هیگطزاًس

ثِ زلیل ایي کِ آزاپتَضّبی قجکِ ی توبهی ؾطٍضّبی قجکِ ی کالؾتط اظ یک آزضؼ ًقبة هیجبقس 

الجتِ ؾطٍضّب . لصا ؾطٍضّبی زضٍى کالؾتط ثِ نَضت ًَضهبل ًویتَاًٌس ثب یکسیگط اضتجبٌ ثطقطاض کٌس

 زیگطی اضتجبٌ ثطقطاض کٌٌس ثِ قطٌ Subnet یب ّط Subnetهیتَاًٌس ثب زیگط کبهپیَتطّبی ّوبى 

.  آًْب قبهل آزضؼ ًقبة ًجبقسIPایٌکِ زیتبگطام آزضؼ 

زض ثیكتط هَاقٕ ایي ثبٖث ثطٍظ هكکلی ًویكَز ٍ هٗوَالً ؾطٍضّب ٍ ّبؾت ّب ًیبظی ثِ اضتجبٌ ثب 

ثب ایي حبل اگط اظ ًٓط قوب ؾطٍضّبی زضٍى کالؾتط قوب ثبیس . یکسیگط زض قطایٍ هٗوَلی پیسا ًویکٌٌس

: تَاًبیی ثطقطاضی اضتجبٌ ثب یکسیگط ضا زاقتِ ثبقٌس ایي کبض ثِ زٍ ضٍـ اهکبى پصیط اؾت

 NLBزض ضٍـ چٌسپركی؛ . Multicastتٌٓین ؾطٍضّبی کالؾتط ثِ اؾتفبزُ اظ اظ ضٍـ  .1

یک آزضؼ ًقبة کالؾتط ثِ آزاپتط ضاثٍ قجکِ اذتهبل هیسّس اهب آزضؼ ًقبة انلی آزاپتط 

ثطای زضؾت کبض کطزى ایي ضٍـ ضٍتط ثبیس اظ آزضؾْبی . ضاثٍ قجکِ ضا ًیع ًگِ زاضی هیکٌس

. ًقبة چٌسپركی پكتیجبًی کٌس

ًهت یک آزاپتَض ضاثٍ قجکِ ضٍی ّط یک اظ ؾطٍضّب، یکی اظ آزاپتَضّب ثِ ّوطاُ آزضؼ  .2

. انلی ًقبة آى کِ ثب آزضؼ ًقبة کالؾتط جبیگعیي قسُ اؾت آزاپتَض کالؾتط هیكَز

 ّن هیتَاًس یک آزاپتَض ضاثٍ قجکِ زاقتِ ثبقس ٍ ّن NLBثِ ََض ذالنِ یک ؾطٍض زض کالؾتط 

ثب تطکیت ایي . ّوچٌیي ّن هیتَاًس ثِ ضٍـ تک پركی ٍ چٌسپركی اجطا قَز. ثیف اظ یک آزاپتَض

 ثَجَز هی آیس کِ ّط یک ٍیػگی ّب ٍ هًطات NLB حبلت هوکي ثطای پیکطثطًسی 4تٌٓیوبت 

. ذَز ضا زاضز



 اؾتفبزُ هیكَز ًهت زٍ آزاپتَض ضاثٍ قجکِ زض ّط ؾطٍض ٍ NLBثیكتطیي پیکطثٌسی کِ زض ًهت 

ایي ًَٔ پیکطثٌسی ایي اهکبى ضا هیسّس کِ .  هیجبقسUnicastاجطای آًْب ثِ ضٍـ تک پركی 

ؾطٍضّب ّن ثتَاًٌس ثِ ٌَٖاى یک قطکت کٌٌسُ ی هٗوَلی زض قجکِ حًَض زاقتِ ثبقٌس ٍ ّن ثتَاًس 

هكکلی ّن ثب ثِ زؾت گیطی آزضؾْبی ًقبة . ٍْبیف ذَز ضا ثِ ٌَٖاى یک ؾطٍض کالؾتط اًجبم زٌّس

. چٌسپركی ًساضز ٍ ّیچ هكکلی اظ لحبِ تطافیک ًیع ٍجَز ًرَاّس زاقت



Server Cluster

 Server Clusterطراحی 
 پیچیسُ تط ّؿتٌس ّن زض ازاضُ ی ثطًبهِ ٍ ّن زض ازاضُ ی هٌجٕ NLBؾطٍضکالؾتطّب اظ کالؾط 

ّوبًَُض کِ گفتِ قس ٌّگبهی کِ قهس پیبزُ ؾبظی یک ؾطٍضکالؾتط ضا زاضیس ثبیس ثِ هیعاى . اَالٖبت

قبثل زؾتطؼ ثَزى ثطًبهِ ی ذَز تَجِ زاقتِ ثبقیس اهب ثبیس ایي ًکتِ ضا ّن هس ًٓط زاقتِ ثبقیس کِ 

يوٌبً ؾطٍضکالؾتط ثطای ثطًبهِ ّبیی ثِ کبض .ؾطٍضکالؾتط ثب افعایف ْطفیت گطاى تط ّن ذَاّس قس

هیطٍز کِ ثیكتط زض حبفِٓ قطاض زاضًس ّوبًٌس ؾطٍضّبی ایویل یب ثبًک اَالٖبتی، چطاکِ اَالٖبتی کِ 

ایي اهط زض نَضتی کِ ؾطٍضّب اظ هٌجٕ . زض حبفِٓ ی ایي ؾطٍضّب قطاض زاضز ثبضّب ٍ ثبضّب َٖو هیكَز

اَالٖبتی هؿتقلی اؾتفبزُ هیکطزًس انالً ثِ نطفِ ًجَز چطا کِ اگط چٌیي ثَز ثب ّط زضذَاؾتی اظ َطف 

کالیٌت کِ ًتیجتبً تغییطی ضا زض اَالٖبت یکی اظ ؾطٍضّب ایجبز هیٌوَز ثبیس توبهی ؾطٍضّبی زیگط ثِ 

ثِ . ؾطٖت اَالٖبت ذَز ضا هُبثق ثب آى تغییط هیسازًس کِ کبض ٍ ظهبى ظیبزی اظ ؾطٍضّب گطفتِ هیكس

 کطزى یک هٌجٕ اَالٖبتی ٍاحس ثطای Shareََض کلی هیتَاى گفت کِ ؾطٍضکالؾتط اظ ذبنیت 

توبهی ؾطٍضّب اؾتفبزُ هیکٌس ٍ کالؾتط اَالٖبت هطثٌَ ثِ ثبًک زازُ یب ایویل ضا زضٍى آى شذیطُ 

هیکٌس ٍ ایي هٌجٕ اَالٖبتی ثِ توبهی ؾطٍضّبی زضٍى کالؾتط هتهل اؾت، لصا توبهی ثطًبهِ ّبی 

کالیٌتْب نطف ًٓط اظ ایٌکِ ثِ کسام ؾطٍض ٍنل قسُ اًس اَالٖبت ذَز ضا یک اظ هٌجٕ اَالٖبتی 

. هیگیطًس



کالؾتط کِ توبهی ؾطٍضّب ثب اؾتفبزُ اظ NLBاگط قهس ایجبز یک کالؾتط پطاکٌسُ ضا زاضیس ثط ذالف 

 ثب یکسیگط زض اضتجبٌ ّؿتٌس زض Round Robin DNSیک تکٌَلَغی ذبضجی ّوبًٌس 

ؾطٍضکالؾتط توبهی ؾطٍضّب حتوبً ثبیس ثِ هٌجٕ اَالٖبتی هتهل ثبقٌس حتی اگط زض قْطّبی هرتلف 

. قطاض زاضًس

 تنظیوات سخت افساری یک سرورکالستر
 ضٍی آًْب ًهت اؾت ٍ قوب هیرَاّیس اظ آًْب ثِ ٌَٖاى 2003توبهی کبهپیَتطّبیی کِ ٍیٌسٍظ

ؾطٍضّبی کالؾتط ذَز اؾتفبزُ کٌیس ّوگی ثبیس اظ یک هٗوبضی پطزاظًسُ اؾتفبزُ کٌٌس ثِ ایي هٌٗی 

ّط ؾطٍض زضٍى کالؾتط ثبیس حساقل .  ثیتی ضا ثب ّن تطکیت کٌیس64 ثیتی ٍ 32کِ ًویتَاى ؾیؿتن ّبی 

یک اتهبل ثِ قجکِ ی اؾتبًساضز زاقتِ ثبقس کِ اهکبى زؾتطؾی ثِ ثبقی ؾطٍضّبی کالؾتط ٍ کالیٌتْب 

، زاقتي زٍ اتهبل ثِ قجکِ ثْتط اظ High Availabilityثطای زاقتي قبثلیت زؾتطؾی ثبالتط . ضا ثسّس



یک اتهبل اؾت کِ یکی ثِ قجکِ ی کالیٌتْب هتهل اؾت ٍ زیگطی ثِ قجکِ ای کِ ثیي ؾطٍضّبی 

ٖالٍُ ثط اتهبل اؾتبًساضز ثِ قجکِ ّط ؾطٍض ثبیس یک اتهبل . زیگط اضتجبٌ ایجبز هیکٌس هتهل اؾت

 ٍ SCSI:  ؾِ ًَٔ اضتجبٌ ضا تٗطیف هیکٌس2003ٍیٌسٍظ ؾطٍض. جسا ًیع ثِ هٌجٕ اَالٖبتی زاقتِ ثبقس

. زٍ ًَٔ کبًبل فیجطی کِ زض ازاهِ ی ثحث تَيیح زازُ هیكًَس

SCSI:  ًَٖی Bus ِهیجبقس کِ ثطای اضتجبٌ زؾتگبُ ّبی شذیطُ ٍ زیگط زؾتگبُ ّبی جبًجی ث 

 ثِ ًَٖی زض قکلجٌسی آزاپتَض ّبؾت ّب ثِ کبض SCSIپیبزُ ؾبظی . کبهپیَتط قرهی ثِ کبض هیطٍز

هیطٍز ٍ تٗسازی اظ زؾتگبُ ّبی ٍضٍزی ٍ ذطٍجی کِ قوب ثِ کبضت اضتجبٌ هیسّیس ّوگی اظ یک 

، قوب اظ چٌسیي آزاپتَض قجکِ SCSIزض پیکطثٌسی یک ثبؼ .  هٌبؾت اؾتفبزُ هیکٌسSCSIکبثل 

اؾتفبزُ هیکٌیس کِ ثطای ّط ؾطٍض زض کالؾتط یکی هَضز ًیبظ اؾت ٍ آزاپتَضّب ٍ هٌبثٕ اَالٖبتی ضا ثِ 

.  هتهل هیکٌیسBusیک 

 ًَز زض کالؾتط پكتیجبًی SCSI تٌْب اظ زٍ 2003، ٍیٌسٍظ ؾطٍضBusثِ زلیل هحسٍزیت هٗوبضی 

 SCSI اظ ایي قبثلیت پكتیجبًی هیکٌس ثِ ٖالٍُ کِ قوب اظ 2003 ثیتی ٍیٌسٍظ32هیکٌس ٍ تٌْب ًؿرِ ی 

 هتط 25 پكتیجبًی هیکٌس SCSIثطای کالؾتطّبی پطاکٌسُ اؾتفبزُ کٌیس چطا کِ هبکعیون هتطاغی کِ 

. اؾت

 ، کانال فیثرFiber Channelاستفاده از 
کبًبل فیجط تکٌَلَغی ای ثب ؾطٖت ثبال هیجبقس کِ هٗوَالً ثطای اضتجبٌ ثیي کبهپیَتطّب ٍ زؾتگبُ ّبی 



 کِ اظ تکٌَلَغی SCSIثطذالف . هَضز اؾتفبزُ قطاض هیگیطز # Storage Device $شذیطُ ؾبظی 

هَاظی اؾتفبزُ هیکطز زض ایي تکٌَلَغی اَالٖبت ثِ نَضت ؾطی ضز ٍ ثسل هیكًَس لصا ایي اهط اهکبى 

 100کبًبل فیجط هیتَاًس اَالٖبت ضا ثب ؾطٖت . اًتقبل زازُ ثِ ههبفت ّبی زٍضتط ضا فطاّن هیؿبظز

 اًتقبل زّس؛ ایي ثسیي هٌٗی اؾت کِ اَالٖبت هیتَاًٌس ثب Full Duplexهگبثیت زض ثبًیِ زض حبلت 

. ؾطٖت ثبالیی ثِ نَضت ّوعهبى ٍ زض ّط زٍجْت ضفت ٍ ثطگكت جبثِ جب قًَس

هٗوَل تطیي ضٍـ ثطای پیبزُ ؾبظی یک کبًبل فیجط ایي اؾت کِ آى ضا ثِ نَضت یک ّبؾت آزاپتَض 

زض کالؾتط ؾطٍض ًهت کطز ٍ ؾپؽ اظ آًْب ثطای اضتجبٌ کبهپیَتطّب ثب زؾتگبُ ّبی شذیطُ اؾتفبزُ 

.  اظ زٍ ًَٔ کبًبل فیجط ثطای اتهبل ثِ هربظى اَالٖبتی پكتیجبًی هیکٌس2003ٍیٌسٍظ ؾطٍض. کٌٌس

1. Fiber Channel Arbitrated Loop 
2. Fiber Channel Switched Fabric 

Fiber Channel Arbitrated Loop

 یک تکٌَلَغی حلقِ ای اؾت کِ FCAL یک 2003زض هفَْم ؾطٍضکالؾتط ٍیٌسٍظ ؾطٍض

تٗساز .هتهل هیکٌس # Storage Device $ؾطٍضّبی کالؾتط ضا ثِ تٗسازی اظ هربظى اَالٖبتی 

 تٗساز ؾطٍضّب ضا زض یک 2003 هیجبقس اهب ٍیٌسٍظ ؾطٍض126زؾتگبُ ّب زض ایي حبلت هحسٍز ثِ 

FCAL ِهحسٍز کطزُ اؾت2 ث  .



اَالٖبتی کِ اظ یک زؾتگبُ یب هرعى .  ًَٖی ضؾبًِ ی تؿْین اَالٖبت زض قجکِ هیجبقسFCALیک 

اَالٖبت ثِ ؾطٍضی هٌتقل هیكَز هوکي اؾت اظ هیبى زؾتگبُ ّبی زیگط ٖجَض کي کِ ثبٖث کبّف 

 ایي تکٌَلَغی کالؾتط کطزى FCSFزض هقبیؿِ ثب . پٌْبی ثبًس یک زؾتگبُ زیگط ضٍی قجکِ هیكَز

 هیسّس کِ ْطفیت هربظى Adminؾرت افعاضی، ظیبز گطاى قیوت ًیؿت ٍ ایي اهکبى ضا ثِ 

. اَالٖبتی ذَز ضا ثِ ضاحتی افعایف زّس الجتِ ًویتَاًس ًَز زیگطی ضا ثِ کالؾتط ايبفِ کٌس

Fiber Channel Switched Fabric

 ضا 2 ًیع تٗساز ؾطٍضّبی ثیكتط اظ 2003تٌْب ضٍقی کِ ثِ قط کطزى هربظى اَالٖبتی هیپطزاظز ٍ ٍیٌسٍظ

ایي ضٍـ ثیكتط قجیِ یک ؾَئیچ قجکِ ٖول .  هیجبقسFCSWثطای کالؾتط کطزى آى پكتیجبًی هیکٌس 

ؾَئیچ کطزى ایي اهکبى ضا ثِ . هیکٌس ثِ ایي نَضت کِ ّوِ زؾتگبُ ّب ثِ یک ؾَئیچ هتهل قسُ اًس

زیگط زؾتگبُ ّبی کالؾتط هیسّس کِ ثتَاًٌس ثِ ََض هؿتقین ثب زیگط زؾتگبُ ّب اضتجبٌ ثطقطاض کٌٌس، زض 

 کطزى ثطای قجکِ ٍجَز ًساضز ٍ توبم پٌْبی ثبًس ثطای اضتجبَبت Shareایي ضٍـ ّیچ ضؾبًِ ی 

. زاذل قجکِ هیجبقس



 کِ زؾتطؾی کبهلی ضا ثِ ؾطٍضّب ثطای زؾتیبثی ثِ هٌجٕ انلی اَالٖبت FC-SWیک قجکِ ی 

 ثطای ؾطٍیؽ زّی ثِ ؾطٍضّبی ذَز زض کالؾتط SANایجبز یک .  هیجبقسSANهیسّس ًَٖی اظ 

هیتَاًیس ثب اؾتفبزُ اظ ًهت کطزى . ثیكتط اًُٗبف پصیطی ٍ افعاـ هقبیؽ ضا زض پی ذَاّس زاقت

ؾطٍضّب ٍ هتهل کطزى آًْب ثِ کالؾتط، ًَزّبی ثیكتطی ضا ايبفِ کٌیس یب ْطفیت هرعى اَالٖبتی ذَز 

 هیتَاًیس یک قجکِ ی پطاکٌسُ SANضا ثب ًهت زضایَّبی ثیكتط افعایف زّیس ّوچٌیي ثب اؾتفبزُ اظ 

. زاقتِ ثبقیس حتی زض قْطّبی هرتلف

SAN ثِ هٗوبضی ٍیػُ ای گفتِ هیكَز کِ زض آى هربظى اَالٖبتی ثِ گًَِ ای ثِ ؾطٍضّب هتهل 

.  هیجیٌسLocal Attachedهیكًَس کِ ؾیؿتن ٖبهل ایي زؾتگبّْب ضا ثِ نَضت 

 نصة ترناهه روی سرور



 کِ Stateless کِ ّبؾت ّبی ؾطٍضکالؾتط هٗوَالً اجطا هیٌوبیٌس اظ ثطًبهِ ای Statefulثطًبهِ ّبی 

 ّب اجطا هیكَز ْطفیت ٍ قبثلیت ثیكتطی زاضًس ایي ثِ ایي هٌٗی اؾت کِ اًُٗبف NLBثِ ضٍی 

 زٍ ًَٔ ثطًبهِ ضا 2003ٍیٌسٍظ ؾطٍض. ثیكتطی زض ًهت ٍ پیبزُ ؾبظی ثطًبهِ ضٍی کالؾتط ٍجَز زاضز

. ثطای ؾطٍضکالؾتطّب پیكتیجبًی هیکٌس

 ثطًبهِ ّبیی کِ زض یک لحِٓ فقٍ هیتَاًس ضٍی یک ؾطٍض ثب  :Single-Instanceترناهه ی 

ًوًَِ ی ؾبزُ ای کِ اظ ایي ثطًبهِ ّب . اؾتفبزُ اظ تٌٓیوبتی کِ ثطای ثطًبهِ تٗییي قسُ اؾت اجطا قَز

 ضا ثب DHCPقوب تٌْب ثط ضٍی یک ؾطٍض هیتَاًیس یک .  هیجبقسDHCPهیتَاًس هثبل ظز ؾطٍیؽ 

 هكبثِ ضا ضٍی قجکِ ی IP آى اجطا ًوبییس هگط ایٌکِ ضیؿک ایي کِ احتوبالً آزضؼ Scopeتٌٓیوبت 

ثطای اجطای ایي ًَٔ ثطًبهِ ّب، ثطًبهِ فقٍ ثبیس ضٍی یک ًَز اجطا قَز ٍ ثبقی ًَزّب ! ذَز قجَل کٌیس

اگط ًَز فٗبل اظ ؾطٍیؽ ذبضج قَز یکی اظ ًَزّبی زیگط ثطًبهِ ضا .  قطاض زاضًسStand byزض حبلت 

. اجطا ذَاّس کطز

 ثطًبهِ ّبیی ثب کسّبی هكبثِ یب کپی قسُ کِ هیتَاًٌس ّوبًٌس  :Multiple-Instanceترناهه های 

الجتِ ثطًبهِ ّبیی کِ ثتَاى کسّبی آى ضا ثِ ثرف .  ضٍی چٌسیي ؾطٍض اجطا قًَسNLBؾطٍضّبی 

ّبی هرتلف تقؿین کطز ًیع اظ ایي قجیل ثطًبهِ ّب هحؿَة هیكًَس تب ثتَاًٌس ؾطٍیؿْبی تکویلی ضا ثِ 

ثب ثطذی اظ ثبًکْبی اَالٖبتی هیتَاى ثرف ّبی هرتلفی ضا . ّوطاُ ًَزّبی زیگط کالؾتط اًجبم زٌّس

. ایجبز کطز تب ثِ یک زضذَاؾت ذبل ؾطٍیؽ زٌّس

  :Single Instanceته کار تردى ترناهه های 
 ضٍی ؾطٍضکالؾتط ضاحت تط اظ ًهت ثطًبهِ Single Instanceًهت ثطًبهِ ّبی تک ًوًَِ ای 

 هیجبقس ٍ فقٍ ثبیس یک ًَز کِ ّوبى ًَز فٗبل ثبقس ضا Multiple Instanceّبی چٌس ًوًَِ ای 

ایي ًَٔ ثطًبهِ ّب . پیکطثٌسی کطز ٍ ثبقی ًَزّب غیطفٗبل ذَاٌّس ثَز تب ظهبًی کِ ثِ آًْب احتیبج ثبقس

. ثیكتط زض کالؾتطّبی زٍ ًَزی اؾتفبزُ هیكَز



ثطای اجطا کطزى ثیف اظ یک ثطًبهِ ی تک ًوًَِ ای ضٍی یک کالؾتط ثبیس چٌسیي ثطًبهِ ی ايبفِ ی 

هیتَاى زٍ کالؾتط زٍ ًَزی ثطای ّط ثطًبهِ هجعا ایجبز کطز کِ یک ًَز فٗبل ٍ . زیگط ًیع ًهت کٌیس

هیتَاى یک کالؾتط ؾِ . زیگط ًَز غیطفٗبل ثبقس، اهب ثب ایي ضٍـ ّویكِ زٍ ؾطٍض ثیکبض ذَاٌّس ثَز

ًَزی ایجبز کطز کِ زٍ ًَز فٗبل زاقتِ ثبقس کِ ّط کسام یک ًوًَِ اظ ثطًبهِ ضا اجطا هیکٌس ٍ یک ًَز 

اگط ایٌگًَِ کالؾتط ضا .  ثبقس تب ظهبًی کِ ثِ آى احتیبج ثبقسStandbyغیطفٗبل کِ ثِ حبلت 

پیکطثٌسی کٌیس زض حبلتی کِ ّط زٍ ًَز فٗبل اظ ؾطٍیؽ ذبضج قسُ ثبقٌس، ؾطٍض غیطفٗبل ثبیس قبزض ثِ 

. اجطای زٍ ثطًبهِ زض یک لحِٓ ثبقس

  :Multiple Instanceته کار تردى ترناهه های 
زض یک ثطًبهِ ی چٌس ًوًَِ ای، ثیف اظ یک ثطًبهِ زض یک کالؾتط هیتَاًس ّوبى ثطًبهِ ضا زض یک 

ٌّگبهی کِ ثطًبهِ ّبی چٌس ًوًَِ ای ضا ثِ کبض هیجطیس هیتَاًیس آًْب ضا ثِ ثركْبی . لحِٓ اجطا کٌس

اهب کپی کطزى ثطًبهِ ظیبز هٗوَل ًیؿت ٍ ؾطٍضّبیی کِ اظ ایي . زیگط تقؿین کٌیس ٍ یب کپی کٌیس

 ضا اجطا هیٌوبیٌس ٍ ایي ضٍـ ثیكتط ثطای کالؾتط statelessضٍـ اؾتفبزُ هیکٌٌس هٗوَالً ثطًبهِ ّبی 

NLBثِ کبض هیطٍز  .

قؿوت قؿوت کطزى یک ثطًبهِ ثِ ایي هٌٗی اؾت کِ ٖولکطز ثطًبهِ ضا ثِ ًوًَِ ّبی هرتلفی تقؿین 

ثِ ٌَٖاى هثبل هیتَاًیس یک ثبًک اَالٖبتی ضا . کٌیس کِ ّط قؿوت ضٍی یک ًَز کالؾتط اجطا قَز

 ًَز ََضی اجطا قَز کِ ّط ًَز اَالٖبت 4ََضی پیکطثٌسی ٍ تٌٓین کٌیس کِ ضٍی یک کالؾتط ثب 

ّوبًَُض کِ هكرم اؾت اگط یک . هطثٌَ ثِ یک چْبضم ثبًک اَالٖبتی ضا ثِ ْٖسُ زاقتِ ثبقس

ثطًبهِ ثتَاًس تٗسازی اظ ؾطٍیؿْبی هرتلف ضا زض اذتیبض قطاض زّس ثب ایي ضٍـ هیتَاى ّط ؾطٍیؽ ضا ثِ 

. ْٖسُ ی یک ًَز قطاض زاز



زض ثطًبهِ ّبی چٌس ًوًَِ ای، ثطای تَظیٕ زضذَاؾت ّب ثِ ًَزّبی هتٌبؾت آى ثب تَجِ ثِ تقؿین 

ٌّگبهی کِ زضذَاؾت تَؾٍ ًَزّب . ٍْبیفی کِ ثیي ًَزّب اًجبم قسُ اؾت هکبًیعم ذبنی ًیبظ اؾت

.  قَزassembleپبؾد زازُ هیكَز ّن ثبیس توبهی زضذَاؾت اظ ًَزّبی هرتلف زٍثبضُ ثبظؾبظی ٍ 

ایي هکبًیعم تَؾٍ ؾبظًسگبى ثطًبهِ اًجبم هیكَز ٍ ٖولکطزی ًیؿت کِ ذَز کالؾتط آى ضا اًجبم 

. زّس

ٖول قؿوت کطزى ثطًبهِ ثِ ذَزی ذَز هیتَاًس ثبٖث افعایف کبضایی ثطًبهِ قَز اهب ًویتَاًیس قبثلیت 

ذُب زض یک ًَز یٌٗی اظ کبض افتبزى یک .  ضا ّن اًجبم زّسHigh Availabilityزؾتیبثی ثبال 

ٖالٍُ ثط قؿوت قؿوت کطزى ثطًبهِ ثبیس تٌٓیوبتی ثطای . ثرف ثطًبهِ یب یک ؾطٍیؽ اظ ثطًبهِ

ثطای هثبل زض ثبًک اَالٖبتی کِ ثِ چْبض ًَز تقؿین . گصضاًسى ٍيٗیت ذطاثی ًَزّب ًیع تٌٓین قَز

قسُ اؾت کِ زض ثبال اقبضُ قس هیتَاى ایٌَُض تٌٓین کطز کِ اگط یک ًَز اظ ؾطٍیؽ ذبضج قس ًَز 

زیگطی زض کالؾتط ٍْبیف آى ضا ًیع اًجبم زّس الجتِ ّوچٌیي هیتَاًیس یک یب چٌسیي ًَز غیطفٗبل ضا 

 زاقتِ ثبقیس کِ زض نَضت اظ کبض افتبزى ؾطٍضّبی فٗبل Standbyّن زض کالؾتط ثِ نَضت 

اهب ایي قبثلیت کِ ؾطٍضّب ثتَاًٌس چٌسیي قؿوت ضا زض یک لحِٓ اًجبم . ٍْبیف آًْب ضا اًجبم زٌّس

. زٌّس زض نَضتی کِ ًَزّبی زیگط ثب ذُب هَاجِ قًَس ثطای توبهی ًَزّبی کالؾتط يطٍضی هیجبقس

الجتِ ّویكِ ثبیس ثِ ًیبظی کِ ثطای ضاُ اًساظی کالؾتط ذَز زاضیس فکط کٌیس ٍ ثٗس اقسام کٌیس، اگط 

 ًَزی قوب ٌّگبهی کِ ؾِ ًَز آى اظ ؾطٍیؽ ذبضج قس ّوچٌبى ثِ ؾطٍیؽ 4هیرَاّیس کِ کالؾتط 

زّی ثپطزاظز ثبیس اظ ایٌکِ ؾطٍض چْبضم قوب ثتَاًس ّوعهبى توبهی ثرف ّبی ثطًبهِ ضا اجط اکٌس 



. اَویٌبى حبنل کطزُ ثبقیس

 انتخاب یک هذل حذ نصاب
ثبًک . ّط ًَز زض ؾطٍضکالؾتط یک کپی اظ ثبًک اَالٖبتی کالؾتط ضا زض ضجیؿتط ذَز شذیطُ هیکٌس

اَالٖبتی کالؾتط قبهل هكرهبت توبهی ٌٖبنط هَجَز زض کالؾتط، قبهل اجعای فیعیکی اظ جولِ 

ؾطٍضّب، آزاپتَضّبی قجکِ ٍ زؾتگبُ ّبی شذیطُ یب هربظى اَالٖبتی ٍ آثجکت ّبی کالؾتط اظ جولِ 

ٌّگبهی کِ یکی اظ ًَزّبی کالؾتط ثِ ّط زلیلی ذبهَـ هیكَز، . ثطًبهِ ّب ٍ ؾبیط هٌبثٕ هٌُقی هیجبقس

ٍ ظهبًی کِ ًَز زٍثبضُ آًالیي هیكَز . ثبًک اَالٖبتی آى کالؾتط ٍيٗیتف زیگط آپسیت ًرَاّس قس

یک کپی اظ ثبًک اَالٖبتی کالؾتط ضا ذَاّس زاقت تب زٍثبضُ ثِ ؾطٍیؽ زّی هلحق قَز ٍ ایي کپی 

. ضا اظ هٌجٕ حس ًهبة هیگطز

یک هٌجٕ حسًهبة کالؾتط قبهل توبهی تٌٓیوبت هطثٌَ ثِ زازُ ّبیی هیجبقس کِ کالؾتط ثِ ٌَٖاى 

ضیکبٍضی ًیبظ زاضز ٍ ایي هٌجٕ زضایَی هیجبقس کِ حسًهبة زض آى شذیطُ قسُ اؾت، زض ؾبذت یک 

کالؾتط اٍلیي ًَز ثبیس ثتَاًس کِ کٌتطل هٌجٕ حسًهبة ضا ثِ ْٖسُ ثگیطز ٍ ثِ ایي ضٍـ هیتَاًس 

تٌْب یک ؾیؿتن هیتَاًس کٌتطل هٌجٕ حسًهبة ضا زض لحِٓ ثِ . اَالٖبت ضا زض ایي هٌجٕ شذیطُ کٌس

ًَزّبی ايبفی ثبیس قبزض ثِ زؾتیبثی ثِ هٌجٕ حسًهبة ثبقٌس ٍ اظ ایي ضٍ هیتَاًٌس زض . ْٖسُ زاقتِ ثبقس

. هٌجٕ حسًهبة ثبًکی اَالٖبتی اظ کالؾتط ٍ ضجیؿتطی ّبی ذَز ایجبز کٌٌس

ؾطٍضکالؾتطّبیی . اًتربة هکبى هٌجٕ حسًهبة اظ هْوتطیي ثرف ّبی ؾبذت یک کالؾتط هیجبقس

:  ؾیؿتن ٖبهل آًْبؾت اظ اًَأ هٌبثٕ حسًهبة ظیط پكتیجبًی هیکٌٌس 2003کِ ٍیٌسٍظ 

 یک کالؾتط کِ فقٍ قبهل یک ؾطٍض  :single node clusterکالستر تک نود  .1

هیجبقس، چطا کِ ًیبظی ثِ اقتطاک گصاضی هٌبثٕ شذیطُ قسُ ًیؿت، هکبى شذیطُ کطزى زازُ 



هْوتطیي زلیل اظ ایجبز یک . ّبی ثطًبهِ ٍ هٌجٕ حسًهبة زض زضایَ کبهپیَتط شذیطُ هیكَز

. کالؾتط تک ًَز ثطای تؿت کطزى ٍ تَؾِٗ زازى کالؾتط هیجبقس

  :Single quorum device clusterدستگاه کالستر تک هنثغ حذنصاب  .2
کالؾتط اظ یک هٌجٕ حسًهبة اؾتفبزُ هیکٌس کِ یکی اظ هٌبثٕ شذیطُ قسُ ی ثِ اقتطاک 

ایي ًَٔ اظ حبلت هٌجٕ . گصاقتِ قسُ ای هیجبقس کِ تَؾٍ توبهی ًَز ّب قبثل زؾتطؾی هیجبقس

. حسًهبة زض اغلت کالؾتطّب ًهت هیكَز ٍ هَضز اؾتفبزُ قطاض هیگیطز

 یک ًؿرِ ی جسا اظ هٌجٕ  :Majority Node Set Clusterنود دسته ای کالستر  .3

حسًهبة زض ّط ًَزِ کالؾتط شذیطُ هیكَز ثِ ٖالٍُ کِ هٌجٕ حسًهبة هؿئَل ًگْساضی 

 ثیكتط Majority Node Set Clusterتوبهی کپی ّبیی هیجبقس کِ شذیطُ کطزُ اؾت، 

هٌبؾت ؾطٍضکالؾتطّبیی هیجبقس کِ اظ ًٓط جغطافیبی پطاکٌسُ ّؿتٌس ٍ یب ؾطٍضکالؾتطّبیی 

. کِ یک هٌجٕ اَالٖبتی اقتطاک گصاقتِ قسُ ًساضًس




