1

سمینار

معماری ذخیره سازی ابری
)(Cloud Computing Storage

توسط:
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تقدیر و تشکر
با سپاس از سه وجود مقدس:
آنان که ناتوان شدند تا ما به توانایي برسيم
موهایشان سپيد شد تا ما رو سفيد شویم
و عاشقانه سوختند تا گرمابخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند...
پدرانمان
مادرانمان
استادانمان
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چکیده
تاثير فناوری اطالعات و ارتباطات در مدلهای کسب و کار طرح چالش جدید است .آن آغازی
برای یک مجموعه داده جدید و برنامههای کاربردی مربوطه است .تغيير نيازهای کسب و کار و
انفجار دادههای دیجيتال همچنين نيز تقاضای عظيم برای ذخيره سازی عظيم و کارآمد ایجاد
کرده است .با افزایش هزینهها برای ذخيره سازی الکترونيکي دادهها و منابع مالي محدود مردم
را به فکر در مورد ذخيره سازی ابری انداخت .چنين زیر ساختهایي نياز به تجهيزات قابل
اعتماد و نيروی انساني ماهر برای اداره کردن آن به طور موثر و کار آمد است .ذخيره سازی
ابری یک بخش مهمي از محاسباتي ابری است که ذخيره سازی در آن فراهم شده است ،تقاضا
و پرداخت به ازای هر اساس استفاده در هر جایي از طریق اینترنت است.
سرویسهای ذخيره سازی ابر به طور فزاینده ای توجه همه را به عنوان قابليت انعطاف پذیری و
قابليت اطمينان باال با هزینه کم را که وعده ميدهد به خود جلب کرده است .در چنين
سرویسهایي ،شما ميتوانيد بسياری از فایلهای خود را در مرکز سرویس ذخيره سازی ابر
تصدیق شده ذخيره کنيد ،و شما در مورد فضای تان نگران نباشيد که کافي نباشد یا از دست
برود به دليل اینکه ذخيره سازی قابليت تنظيم به صورت پویا را دارد که از مهمترین ویژگي
ذخيره سازی ابر است .این سمينار بر روی اتخاذ ذخيره سازی ابری تاکيد ميکند .آن تکامل،
اصول طراحي و سرویسهای ذخيره سازی مختلف اش را بررسي ميکند .آن یک معماری کلي
از ذخيره سازی ابری همراه با فرصتها ،دغدغهها و چالشها در اتخاذ ذخيره سازی ابری ارائه
ميدهد .و همچنين ،ما یک راه حل در مورد چگونگي ساخت یک سيستم سرویس ذخيره
سازی ابر براساس پایگاه داده توزیع شده سورس ـ باز ارائه مي دهيم ،به دنبال آن یک طراحي
الیه ای که شامل سرویس وب  ،front-endالیه پردازش تبدیل و الیه ذخيره سازی داده است.
کاربران نهایي به دادههای خود را از طریق رابطهای وب سرویس در این سيستم ميتوانند
دسترسي داشته باشند .عالوه براین ،یک نمونه اوليه کامل سيستم براساس این معماری نشان
داده است.
کلمات کلیدی :ذخيره سازی ابری ،Amazone’s S3،محاسبات ابری ،پایگاه داده توزیع شده،
 ،REST ،SOAPمجازی سازی
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 -1مقدمه
فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTیک بخش جدایي ناپذیر از فرآیندهای کسب و کار است که
تحویل و عملکرد عمليات کسب و کار را تحت تاثير قرار ميدهد .بنابراین شرکتها قسمت
بزرگ از بودجه شان را برای خریداری و نگه داری زیر ساختهای  ICTميکنند .نيازهای کسب
و کار هرگز در همان جا باقي نمي ماند ،آنها تمایل به کوچک شدن و رشد دارند .اما زیر
ساختهای  ICTمعموالً برای پاسخگویي به تقاضا در ساعات اوج مصرف به دست آورده شده
است .بنابراین ،سرمایه گذاری عظيم در راه اندازی سخت افزار و نرم افزار  ICTبه سمت
بيشترین زمان که مورد استفاده قرار گرفته مي رود .بهبودهای مکرر در تکنولوژی تمایل برای
ساختن نرم افزار و سخت افزار موجود را غير متداول کرده است .شرکتها مقدار زیادی را برای
نگه داری زیر ساختهای  ICTصرف ميکنند ،که مخصوصا برای کسب و کارهای کوچک
عملي نيست .دپارتمانهای  ICTباید تمرکز بيشتر به فعاليتهای روزانه مربوط به  ICTبه جای
تمرکز روی فعاليتهای هسته کسب و کار کنند .اما حال با محاسبات ابری ،محاسبات ميتواند
به عنوان یک سرویس کمکي استفاده شود .محاسبات ابری برای تحویل منابع  ITبه عنوان
سرویسهای از طریق اینترنت مراجعه ميکند ،مغایر با ميزباني و عملياتي این منابع به طور
محلي براساس اشتراک یا به ازای پرداخت استفاده ميشود.
جان مک کارتي در سال  1691اظهار کرد که " محاسبات ممکن است روزی به عنوان یک ابزار
کمکي سازمان یابد " .پيش بيني او با افزایش در سرعت شبکه و قابل اطمينان اینترنت تحقق
یافت .محاسبات ابری به مردم اجازه ميدهد تا از آن برای محاسبات ،ذخيره سازی و شبکه به
ازای پرداخت استفاده کنند که مشابه با روش سرویسهای الکتریکي و تلفن که استفاده شده
است  .بسياری از تکنولوژیهای دیگر مانند محاسبات توزیع شده ،مجازی سازی ،محاسبات
شبکه ای و محاسبات کمکي همچنين برای توسعه محاسبات ابری منجر شده است .با توجه به
تعریف موسسه ملي استاندارد و فناوری ) ،(NISTمحاسبات ابری یک مدل برای توانا ساختن
مناسب ،بر روی تقاضا دسترسي شبکه به یک مخزن مشترک از منابع محاسباتي پيکربندی
شده (مانند ،شبکهها ،سرورها ،ذخيره سازی ،کاربردها و سرویسها) که ميتواند به سرعت و با
تالش حداقل مدیریت یا تعامل ارائه دهنده خدمات منتشر شود فراهم شده است.
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محاسبات ابری یک فرصت برای ذخيره داده در ذخيره سازی ابری در عوض ذخيره آن درهارد
دیسک محلي را فراهم ميکند .کاربران نيازی برای نگه داری زیرساختهای ذخيره سازی
بزرگ ندارند .آنها ميتوانند داده را در مرکز داده از راه دور ذخيره ،کنترل و مدیریت کنند با
استفاده از شرکتهای بزرگ مانند  Amazon ،Google ،Microsoft ،Appleو غير ه .به
فایلهای ذخيره شده در ذخيره سازی ابری ميتوان از هر دستگاه با یک اتصال اینترنت
دسترسي پيدا کرد .ذخيره سازی ابری یک جنبه مهم از محاسبات ابری است .ذخيره سازی
ابری به زیرساختهای ذخيره سازی مجازی شده اشاره ميکند که به عنوان یک سرویس در
تقاضا ارائه شده است ،از طریق شبکه برای ذخيره داده و توسط یک بخش ثالث نگه داری شده
است.
محاسبات ابری با توجه به ساختار ،پلت فرم ،و نرم افزار به عنوان سرویس ،که به عنوان
سرویسهای مبتني بر سفارش در یک مدل به عنوان پرداخت هزینه برای کاربران ساخته مي
شوند .در صنعت ،این خدمات برای زیر ساختار به عنوان یک سرویس ( ،)laaSپلت فرم به
عنوان سرویس ( ،)PaaSو نرم افزار به عنوان یک سرویس) (SaaSناميده مي شوند به ترتيب
هستند .اهميت این خدمات در یک گزارش اخير از برکلي که هایالیت شده است" :محاسبات
ابری ،رویای بزرگي از محاسبات را به عنو ان یک نرم افزار کمکي اجرا کرد ،که دارای پتانسيل
برای تبدیل یک بخش بزرگ از صنعت  ،ITساخت نرم افزار حتي جذاب تر به عنوان خدمات
دارد" .با توجه به دستاوردهای تحقيق جاری در مورد محاسبات ابری ،چندین زمينههای
تحقيق مختلف از جمله محاسبات وب ،محاسبات شبکه ،محاسبات توزیع شده و محاسبات
مجازی بسيار ی برای محاسبات ابری امروز کمک کرده است.
اطمينان باشيد که محاسبات ابری باید با ذخيره سازی ابری پيش برود ،به همين دليل است که
ذخيره سازی ابری به طور فزایندهای مورد متوجه قرار گرفته است .اگرچه گاهي اوقات
موفقيتها در ذخيره سازی ابر تکنوژی محورنيست اما اقتصادی در نظر گرفته شده است،
سيستمهای ذخيره سازی ابر تجاری و تحقيقاتي مختلف که در پایان نامه  Tim’sارائه شده
است به ما مي گوید ناحيههای جالب بسياری وجود دارد.
سرویس ذخيره سازی ابر یک زیر ساخت در حال ظهور است که پلت فرمها را به عنوان یک
سرویس ) (PaaSارائه ميدهد .در صنعت ،سرویس ذخيره سازی ساده آمازون (آمازون  )S3به
عنوان بهترین مرجع از خدمات ذخيره سازی ابر در نظر گرفته شده است Amazon S3 .انعطاف
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پذیری مجازی و فضای ذخيره سازی نامحدود را فراهم ميکند ،ما ميتوانيم به خدمات ذخيره
سازی بر اساس ـ اینترنت از طریق استفاده از یک مجموعه ساده رابطها دسترسي داشته باشيم.
کاربران برای ميزان خدمات ذخيره سازی ،دریافت درخواست ،قرار دادن درخواست ،انتقال
دادهها در انتقال اطالعات هر ماه به مدت یکسال هزینه پرداخت ميکنند.
اگر  Amazon S3 APIرا بخوانيد ،ما چندین ویژگي از  Amazon S3را به شرح زیر خالصه
کردیم :اول ،کاربران باکتهایي را ایجاد ميکنند که ميتواند شامل اشياء دلخواه به اندازه 5
ترابایت باشد ،هر یک با باالی  2کيلو بایت از متاد داده همراه است ،به طور کلي ،و ما به
باکتهایي به عنوان کانتينرها و اشياء به عنوان واحد اساسي از داده کاربر مراجعه ميکنيم.
دوم ،کاربران تمام اشيا ء خود را آپلود یا دانلود ميکنند ،هر یک تا  5گيگابایت در هر عمليات،
و اشياها در هر باکت بوسيله کليد منحصر به فرد ،که به کاربر اختصاص داده شده است از
طریق رابطهای  RSETو  SOAPشناسایي ميشود .برای دسترسي به اشياء HTTP ،پروتکل
اوليه است .سومين ،دسترسي به باکتهای  Amazon S3یا درخواستهای اشياء از یک طرح
 HTTPسفارش شده براساس یک کد تصدیق پيام هش ) (HMACاستفاده ميکند .ما مي
خواهيم هر دو کليد دسترسي  IDو کليد دسترسي پنهان هنگامي که یک حساب کاربری ثبت
نام ميکنيم داشته باشيم ،و بنابراین ،هر درخواست حداقل شامل دسترسي کليد  IDتان است،
عناصر انتخاب شده و امضای آنها با استفاده کليد دسترسي پنهان برای محاسبه  HMACاز
عناصر انتخاب شده خروجي است .به محض دریافت یک درخواست تصدیق ،سرویس Amazon

 S3یک کليد دسترسي پنهان که شما ادعای داشتن آن را دارید دریافت ميکند ،و سپس یک
"امضا ء" برای پيام محاسبه ميکند و آن دریافت ميکند که در همان راه است .سپس امضاء را
با امضای ارائه شده توسط درخواست کننده که محاسبه شده است مقایسه ميکند .اگر هردو
امضاء باهم مطابقت داشتند ،سيستم فکر ميکند که درخواست کننده باید به کليد دسترسي
پنهان دسترسي داشته باشد ،و به همين ترتيب اجازه اصلي به کسي کليد برایش صادر شده بود
داده ميشود .درخواست داده ميشود و سيستم پيغام خطا پاسخ ميدهد اگر هر دو با هم
مطابقت نداشته باشند .چهارم Amazon S3 ،سازگاری نهایي را نگه مي دارد ،بنابراین ،کاربران
ممکن نيست جدیدترین محتوای خود را از یک شناسایي شي خيلي زود دریافت کنند بعد از
آنکه رونویسي شده است.
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درسورس -باز ،اکاليپتوس یک زیرساخت برای محاسبات ابری است .آن در  EC2آمازون ساخته
شده است ،که در آن کاربران ماشينهای مجازی را در ابر و اجرای وظایف روی آنها پيکربندی
ميکنند .اکاليپتوس به طورعمده شامل چهارجزء است .جزء پایين ترین سطح کنترلر گره
است ،یک اکاليپتوس ممکن است دارای یک یا بيشتر گره باشد ،یک کنترل کننده گره روی
هرگره اجرا ميشود .کنترل کننده گره سيستم عامل ميزبان و  hypervisorرا روی گره اش
پرس و جو و کنترل ميکند .جزء سطح مياني کنترل کننده خوشه ای است ،یک سيستم
اکالييپتوس ممکن است دارای چندین خوشه باشد ،هر خوشه نياز به یک کنترل کننده خوشه
برای زمانبندی منابع در خوشه اش دارد و شبکه کنترل کننده به هر دو گره اجرایي کنترلر گره
و ماشين در حال اجرا اتصال مي یابد .دو جزء سطح – باال کنترل کننده گره و کنترل کننده
ذخيره سازی هستند ()Walrus؛ قبلي یک رابط وب برای مدیریت ابر و  –EC2سازگار SOAP

را ارائه ميدهد ،و زمانبندی منابع سطح – باال و سيستم حسابداری را انجام ميدهد؛ دومي
 –S3سازگار با سرویس ذخيره سازی ابر ارائه ميدهد.
در سيستم ذخيره سازی ابر دینامو ،یک در دسترس بودن بسيار باالی ذخيره کليد /مقدار در
محيط خوشه توسط امازون توسعه یافته است ،انتخاب "هميشه قابل نوشتن" در دسترس بودن
داده با مبادله ـ خاموش سازگاری نهایي را فرآهم ميکند .کاساندرا یک سيستم ذخيره سازی
توزیع شده برای مدیریت مقادیر خيلي بزرگي از دادههای ساختيافته که سرتاسر بسياری از
سرورهای کاال گسترش یافته اند است .کاساندرا سرویس در دسترس بودن باالیي را با هيچ
نقطه شکست با استفاده از مدل نظير به نظير فراهم ميکند.
یک توجه که ما باید به آن دقت کنيم این است که سيستم ذخيره سازی ابر با سرویس ذخيره
سازی ابر متفاوت است .به طور کلي ،قبلي نميتواند خدمات را برای کاربران محبوب فراهم کند
زیرا این سيستمها برای استفاده  APIآسان نيستند (در کتابچه راهنمای S3آمازون توصيف
شده است).
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-2توانمند سازهای کلیدی برای ذخیره سازی ابری
روش سنتي ذخيره سازی داده به طور محلي درهارد دیسک کاربران برای انجام نيازهای در
حال تغيير کاربران ،که روزانه با دادههای دیجيتال عظيم سر و کار دارد قادر نيست .نسل جدید
از کاربران که مي خواهند در دسترس بودن داده تمام ساعات با استفاده از هر دستگاه از هر
مکان باشد .ذخيره سازی ابری یک انتخاب طبيعي برای چنين کاربرهایي ميشود .توانمند
سازهای کليدی برای ذخيره سازی ابر به شرح زیر مشخص شده اند:
 -1.1رشد وابستگی تمام عملیاتهای کسب و کار در ICT

ادغام کسب و کار و  ICTیک پيش نياز برای موفقيت در این روزها است .کسب .کار مردم به
 ICTبستگي دارد تا مطمئن شود که انها ميتوانند بالفاصله به تغييرات در بازارهای کسب و کار
رقابتي پاسخ دهند و همچنين برای بدست آوردن انعطاف پذیری استICT.همچنين تحویل و
عملکرد عملياتهای کسب و کار را تحت تاثير قرار ميدهد .آن به عنوان یک تفاوت کسب و
کار کليدی برای داشتن برتری سازماني عمل ميکند.
 - 1.2انفجار دادههای دیجیتال در یک نرخ نمایی
ضبط ،جایگزیني و ذخيره داده آسان شده است .هر شرکت انبوهي از دادهها را هر روز توليد
ميکند و رشد آن به طور نمایي است .عالوه بر این ،شرکتها نياز به مقدار بزرگ از داده برای
تبدیل آن به هوش کسب و کار برای ساخت تصميم گيریهای هوشمند تر دارند.
 -1.1مجموعه جدید از داده و کاربردها
کاربران به طور جدی ایجاد و اشتراک مي گذارند محتوا را به شکل متن ،ویدئو و ارسال
ميکنند همراه با نظرات ،برچسبها و رتبه بندی با استفاده وبالگها ،ویکي و غيره ،...است ،که
منجر به یک مجموعه جدید از دادهها و برنامههای کاربردی شده است.
- 1.3مصارف IT

"آوردن دستگاه تان" ( )BYODحرکتي است که به طور گسترده در موسسات آموزشي فني و
در شرکتها به عنوان یک استراتژی صرفه جویي در هزینه اتخاذ شده است .تعداد کمي از
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