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استانداري سیستان و بلوچستان1

:چکیده
ذخیره سازي و پردازش اطالعات طراحی می گردد، انباشتگی اطالعات در این محل ها بسیار زیاد خواهد بود، لذا از آنجا که مراکز داده با هدف میزبانی خدمات و 

رشد و توسعه کاربردهاي فناوري . بایستی این گونه مراکز داراي ویژگی هاي مهمی از جمله قابلیت دسترس پذیري، اطمینان باال و سطح امنیت قابل قبولی باشند
معماري ساختمان و یش روزافزون کاربران، پهناي باند ارتباطی باال و هزینه هاي زیاد مراکز داده باعث گردیده تا اینگونه مراکز داراي تجهیزات، افزااطالعات،

.باشندیتوپولوژي هاي خاص
اینگونه ن یکه مهندسیمراکز داده می باشد بطوراجراي بهترین روش ذخیره سازي جهت پایداري اطالعات در زمان بحران از دغدغه هاي اصلی مدیران سیستم در 

تکنولوژي هاي مجازي سازي سرویسگرها روش مناسبی جهت ارتقاء کارایی سخت افزارها . مراکز را وادار به آنالیز دقیق و استفاده از تکنولوژي هاي روز نموده است
.و کاهش هزینه ها خواهد بود

اطمینان خاطر . قطعی این خطوط ارتباطی از الزامات اعتماد کاربران به زیر ساخت اصلی یک مرکز داده می باشدکانال هاي ارتباطی بین مبدا و مقصد و عدم
روش هاي پایداري مراکز داده و توپولوژي . کاربران در استفاده از اطالعات شان در هر مقطع زمانی حتی مواقع بحران از امتیازات اصلی مرکز داده محسوب می شود

مراکز داده توزیع شده راه حل مناسبی جهت افزایش آستانه . ار آنها براساس نوع خدمات رسانی و اهمیت آنها و ویژگی هاي منطقه اي تعیین می گرددهاي استقر
م و ینمائیمراکز داده در زمان بحران را بررسيداریمختلف پايروش هام کرد یخواهین مقاله سعیدر ا. تحمل پذیري سیستم ها در مواقع بحرانی خواهد بود

.روشی کارا جهت استقرار مرکز داده در منطقه مکران ارائه شود
.مرکز داده مجازي، ذخیره سازي اطالعات، پایداري مراکز داده ، مراکز داده ، افزایش دسترسی:واژه هاي کلیدي

مقدمه- 1

سیستم هاي تجاري و سیستم هاي پردازش عملیات دولتی بیشترین نقش را در اقتصاد دارد پیشرفت تکنولوژي اطالعات با اثر گذاري در 
اکنون مراکز داده به عنوان یک قسمت مهم از . بنابراین پایداريِ قابلیت دسترسی به سیستمها یک نقش مهم در اقتصاد امروز به شمار می آید

از . باشدنی زمان بحران سیستمهاي تجاري میانات الزم جهت مدیریت عملیاتی با پشتیبازیرساخت تکنولوژي اطالعات شامل سرور، ذخیره ساز و امک
از آنجا . شوداین جهت تعداد و موقعیت مراکز داده یکی از عوامل مهم در طراحی آن در زمان بحران براي سیستم هاي تجاري و دولتی محسوب می

تواند هم ، میمرکز دادهاي چند دهه پیش بینی می شود و یک انتخاب ضعیف موقعیت سایتکه ساخت مراکز داده پر هزینه است لذا امکانات آن بر
توپولوژي مرکز داده با بررسی کلی بر روي تکنولوژي هاي فناوري . هاي تجاري و دولتی شودعث از هم گسیختن عملیات در سیستمپرهزینه و هم با

امکانات مرکز داده و بحران هاي محتمل از جمله فاکتور هایی هستند که . ت انتخاب می شوداطالعات و نیازمندي هاي کاربران جهت تبادل اطالعا
.در انتخاب مناسب توپولوژي مرکز داده دخیل می باشد

تهدیدات فیزیکی مانند آتش سوزي و ، بایستی با پیش بینی هاي ایمنی، خساراتداشتن مسئولیت سنگین نگهداري اطالعاتمراکز داده با 
هوشمندانه طبیعی و آسیب با در نظر گرفتن تجهیزات حفاظتی، امکان دستبرد و یا . را به حداقل برساند و حرکات تروریستی اي طبیعیبالی

، در این مراکز ]1[اي و فناوري استطراحی مراکز داده ترکیبی از مالحضات فیزیکی، توپولوژیکی، استراتژیکی ، هزینه. را کاهش دهد فیزیکی 
پذیري در نظر گرفت ، به همین علت توجه به ها را با نیازمندیهاي مختلف از لحاظ پهناي باند ، سطح دسترسی و توسعهانواع سرویس دهندهتوان می

یران  براي نصب یک برنامه جدید ، مدبه عنوان مثال طلبدتمام ابعاد آنها از اهمیت باالیی برخوردار است و مدیریت بر آنها سطح مهارت خاصی را می
نمایند تا بار اضافی و خارج از ظرفیتی براي یک سرویس گیري میآنها تصمیمکاري هاي موجود و بار دهندهفنی با در نظر گرفتن وضعیت سرویس

.دهنده ایجاد نگردد 

ربردي را به خوبی اجرا مراکز داده از نظر معماري داراي الیه هاي مختلف می باشند که می توانند سرویس هاي مورد نیاز برنامه هاي کا
تعیین استراتژي دقیق و صحیح جهت ذخیره سازي اطالعات به منظور بازیابی سریع در کوتاهترین زمان در مواقع بحرانی و با کمترین از . ]2[نمایند

جهت ترکیب TIA-942از سوي انجمن صنایع ارتباطی، استاندارد. ]3[دست دادگی داده از مهمترین وظایف یک مرکز داده به شمار می آید
. ارائه شده است که شامل خصوصیات محیط هاي عملیاتی می باشدیک مرکز داده بر ايبندي مناسب و حداقل وضعیت مورد نیاز
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گیري بهرهروز در مراکز دادهبو از تکنولوژي هاي جلوگیري از اتالف انرژي توان میبا استفاده از نرم افزارهاي مجازي سازي از سوي دیگر 
از راه پایداري خطوط ارتباط شبکه اي، داراي اهمیت بسیارزیادي است وجود مسیرهاي اضافی بین نقاط مبدأ و مقصد به عنوان پشتیبان یکی . نمود

. ]5[هاي افزایش دسترسی می باشد
هاي زمان بحران و عدم توقف سیستمبا نگاه به موارد مطروحه فوق مراکز داده داراي توپولوژي هاي مختلف جهت ماندگاري و پایداري در 

اده تجاري و دولتی است که با آنالیز دقیق وضعیت جغرافیایی منطقه و حساسیت برنامه هاي کاربردي نسبت به انتخاب و اجراي توپولوژي مراکز د
ارتباط این نیزساختار و اجزاء آن و،بعدي در خصوص ویژگی هاي طراحی یک مراکز داده مانند انعطاف پذیري بخشدر . تصمیم گیري می گردد

.اجزاء با یکدیگر بحث خواهد شد

کلیات-2

بایستی به دنبال داشتن تجهیزات جدیدیِبه منظور نزدیک شدن به دنیاي واقعی تري از فناوري اطالعات و به دور از فضاي تجملی و تصنع
گردد، در این صورت مختلف ده باشیم که باعث ایجاد ارزش افزوده بر مولفه هاي تاثیر واقعی تکنولوژي اطالعات برکار، تجارت و سرویس هاي ارائه ش

]19[.به یک مرکز ارزش افزا تبدیل می گردد1مدیریت بسترهاي پیچیده و پرهزینهتکنولوژي اطالعات از یک مرکز هزینه

مرکز داده چیست ؟-1- 2
ارتباطی، امنیتی و تجهیزات الکترونیکی که براي ارائه، نگهداري و هايمرکز داده عبارتست از مجموعه اي از سرویسگرها، زیرساخت

، به طور خالصه مرکز داده محیطی است امن با قابلیت .بکار گماشته می شود) Internet،Extranet،Intranet(پشتیبانی از سرویس هاي تحت شبکه 
براي نائل آمدن به چنین . اطالعات طبقه بندي شده به طور متمرکزگسترش و اطمینان باال به منظور ذخیره سازي، مدیریت، توزیع داده ها و

در برخی .اشدبستري، باید از نرم افزارها و سخت افزارهایی استفاده شود که مطابق با استاندارد بوده و قابلیت تعامل با ساختارهاي دیگر را داشته ب
در اینگونه مدل ها همه چیز براساس استاندارد و با . اخت توجه خاص شده استو مدیریت زیرسمدل هاي مرکز داده به موضوعاتی مانند یکپارچگی

یکپارچگی باعث انعطاف پذیري و پویایی در محیط کار می شود و به سه موضوع کاربران، فرآیندها و اطالعات می پردازد . ]6[هم یکپارچه می باشد
.بودکه براي یکپارچگی سه عامل فوق، پیش نیازهاي زیرالزم خواهد 

 مدل فرآیندها ، فعالیت ها و منابع باید تهیه گردد: مدل سازي فرآیندها.
 برنامه ها و فرآیندها مجدداٌ در چرخه کاري سیستم استفاده شود: تغییر فرآیندها.
 اجازه می دهد منابع اطالعاتی مختلف و برنامه ها با یکدیگر ترکیب  شوند: یکپارچگی اطالعات و برنامه ها.
 منجر به توسعه اطالعات و داده ها به کالس هاي جدیدي از ابزارها و روش هاي جدیدي از تعامالت می شود، این موضوع : دسترسی

.ربطی به نوع اتصال ندارد
 نداجازه می دهدکاربران بصورت سفارشی شده با اطالعات ،برنامه هاي کاربردي ، فرآیندها و افراد تعامل نمای: هماهنگی و همکاري.
 فرآیند را با هدف مدیریت کامل ، مدل کرده وسپس بکار گرفته و تحلیل می نماید: مدیریت فرآیندهاي کاري.

هاي پشتیبان برق و هاي ذخیره سازي و ارتباطی و نیز شامل سیستمهاي کامپیوتري ، تجهیزات جانبی و سیستممراکز داده شامل سیستم
دستگاه هاي تهویه هوا ، سیستم هاي . باالفاصله وارد عمل شده و به پایداري مرکز داده کمک می کند یا تجهیزات اضافی که در صورت خرابی 

.آتشنشانی و ابزارهاي کنترل دسترسی فیزیکی از دیگر تجهیزات مورد نیاز یک مرکز داده می باشد

اصول طراحی مرکز داده -2- 2
ه نیاز دارد و اهداف مورد نظر از طراحی یک مرکز داده باید واضح باشد تا نیل به این ایجاد مرکز داده به برنامه ریزي بسیار دقیق و گسترد

نظر به ویژگی و اهمیت خاص مراکز داده بایستی در طراحی آن اعم از ساختمان ، تاسیسات و نصب تجهیزات سخت افزاري . اهداف امکان پذیر شود
: پنج عامل مهم در طراحی مرکز داده دخالت دارند که عبارتست از ]4[و نرم افزاري مشخصه هاي خاصی رعایت گردد، 

2سادگی-

3قابلیت انعطاف پذیري-

1-Cost center
Simplicity -٢
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4مقیاس پذیري-

5جزء جزء بودن-

6منطقی بودن-

: از طرفی در این طراحی بایستی موارد ذیل را مدنظر قرار داد

.مدن اشتباهات در روند اجرایی مرکز دادهبه منظور جلوگیري از بوجود آ:  7نگاه اجمالی به کل طرح-1

طراحی هاي ساده باعث پشتیبانی، مدیریت و استفاده آسان خواهد شد و در صورت بروز مشکل سریعاً قابل رفع می : 8ساده سازي طرح-2
.باشد

.به دلیل تغییرات تکنولوژي سریعاً قابل بروزرسانی باشد: 9انعطاف پذیري-3

.فکر کردن بصورت جزء جزء طراحی باعث سادگی و انعطاف پذیري در تجهیزات می گردد: 10تفکر جزء جزء بودن-4

.با طراحی محل هاي قرار گرفتن رك ها به شکل بهینه از فضاي مراکز داده استفاده می شود: 11طراحی محل هاي قرار گرفتن رك ها-5

اکز داده داراي چگالی و وزن زیاد می باشند ، باید مطمئن شد سرورها و تجهیزات ذخیره سازي در مر: در نظر گفتن وزن تجهیزات-6
)به دلیل داشتن کف کاذب.(طبقات وزن زیاد را تحمل می نمایند

کاشی هاي آلومینیومی به علت مقاومت باال و وزن کم بهتر از کاشی هاي ساخته شده : استفاده از کاشی هاي آلومینیومی در کف کاذب-7
.با مواد دیگر می باشند

نامگذاري تجهیزات جهت جلوگیري از آشفته شدن می باشد و در صورتیکه کابلی قطع شود به سادگی قابل : 12نامگذاري تمام تجهیزات-8
.پیگیري و رفع است

.داگر تجهیزات و متعلقات آن دیده نشود آشفتگی آنها نیز مشاهده نخواهد ش: پوشیدگی تجهیزات یا متعلقات آن و عدم آشکاري آنها-9

مهمترین تصمیماتی که در طراحی یک مرکز . این روش، موفقیت مرکز داده را در برنخواهدداشت: چشم انداز خوب و تصمیم نادرست-10
فرآیند طراحی، ترکیب بندي ساختاري مرکز داده، سیستم هاي پشتیبانی مرکز داده، امنیت منطقی و : داده بایستی در نظر گرفته شود عبارتنداز

مونیتورینگ سیستم، برنامه ریزي براي توسعه امکان پذیرفیزیکی، 

یک مشکل اصلی در طراحی مرکز داده تصمیم گیري در مورد چگونگی پشتیبانی امکانات و تجهیزات، یا تصمیم گیري درخصوص تعدادي 
گرفته شود یا یک محل متناسب با به عبارت دیگر چگونه تجهیزات متناسب یک محل در نظر . تجهیزات پیش بینی نشده یک مرکز داده است

نگاه کردن به مشکالت از نقطه نظر امکانات و ظرفیت مفید است، و نیز شما می . تجهیزات ساخته شود؟ این موضوعات آیتم هاي قابل تفکري هستند
بودجه ، ناحیه ،  مجوز ساخت : بارتندازتعدادي از محدودیت هاي مهم ع. توانید به محدودیت ها که معموالً به عنوان یک گزینه وجود دارد فکر کنید

با در نظر گرفتن قابلیت ها و محدودیت ها، مهمترین . و بیمه ،  برق، سرمایش،  اتصاالت، شکل و نوع سایت ، فضاي خالی،بار و سنگینی تجهیزات
صمیم برچگونگی اجراي آنچه متناسب محدوده با این آگاهی ،محدودیت ها و نیازها با ت. کار هماهنگ سازي بین افراد طراح و تیم ساخت می باشد

]4[.اگر محدودیت ها زیاد باشد بایستی وسعت دامنه پروژه نیز تغییر کند. پروژه است تعیین می شود

Flexibility -٣

Scalability -٤

Modularity -٥

Sanity -٦

Plan aheal -٧

Keep it simple -٨

Be flexible -٩

Think modular -١٠

Rack Location Units -١١

Label every thing -١٢
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سیستمهاي ذخیره سازي-

روش یا استراتژي بازگشت به اطالعات صحیح در مواقع بحرانی با کمترین از دست دادگی داده در کوتاهترین زمان احیاء، نیاز به یک 
دقیق جهت پشتیبان گیري و ذخیره سازي اطالعات دارد، روش هاي ذخیره سازي با توجه به پیشرفت تکنولوژي فناوري اطالعات ، حجم اطالعات و

.در ادامه شرح مختصري بر پرکاربردترین سیستم هاي ذخیره سازي خواهیم داشت. حساسیت داده ها ، متنوع می باشد

3 -1-(Direct Attached Storage) DAS

به ... در این تکنولوژي که ساده ترین نوع شبکه ذخیره سازي می باشد یک و یا تعدادي دستگاه ذخیره سازي مانند دیسک سخت ، نوار و 
هاي فیبر ارتباط سرور با این تجهیزات از طریق کابل هاي داده به روش . طور مستقیم به یک سرور و یا ایستگاه کاري متصل می گردد

میزان مدیریت و توسعه پذیري بسیار پائینی دارند ولی از نظر هزینه نسبت به سایر تکنولوژیهاي داراي شرایط . می باشد. . . و SCSI,،SATAنوري
ري این محدود به حوزه سرور و دستگاه ذخیره سازي بوده و کالٌ شرایط مناسبی ندارد، به کار گی13امکان تحمل خطا . ]7[باشندبهتري می

]14[.تکنولوژي بسیار وابسته به نوع سخت افزار می باشد

]Direct Attached Storage]14تکنولوژي ذخیره سازي -1-3شکل 

3-2-(Network Attached Storage) NAS

NAS گردد که براي سیستمی خاص براي به اشتراك گذاري فایل ها در شبکه است، یعنی سخت افزار و نرم افزار آن به شکلی بهینه
دراین تکنولوژي دستگاه ذخیره ساز از طریق خطوط شبکه . سرویس فایل بر روي شبکه مناسب باشد و نتوان نرم افزار دیگري بر روي آن نصب کرد

خت افزارها در این گذاري سامکان به اشتراك. گیردقادر به ارائه سرویس می باشد و تمام نقل و انتقاالت بر اساس پروتکهاي موجود شبکه انجام می
از طریق سیستم NASامکان مدیریت . گیردمی باشد و از نظر هزینه بیشتر از تکنولوژي قبلی هزینه در بر میDASتکنولوژي به مراتب ساده تر از 

]14[.باشدعامل و سایر امکانات مدیریتی میسر می

]Network Attached Storage]14تکنولوژي ذخیره سازي -2- 3شکل

پذیري و دسترس پذیري بهتري می تواند ترافیک سنگینی روي شبکه اعمال نماید ولی از امکان گسترشNASاي، با توجه به ارتباط شبکه
.از مزیت هاي عمده این تکنولوژي امکان استقالل از سخت افزار می باشد. نسبت به تکنولوژي قبلی برخودار است

13Fault Tolerance
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3-3-(Storage Area Networks) SAN

اطالعات جزو دارایی شرکت ها  است و در محیط ذخیره سازي، ذخیره می شود و بوسیله نرم افزارهاي کاربردي با اجرا روي سرور قابل 
براي . اطالعات در هر لحظه یا هر روز ایجاد شده و مورد درخواست قرار می گیرد. اطالعات یک سرمایه منحصر به فرد شرکت است. دسترسی است

اینکه هر گونه تجارتی یا کاري نتایج مورد پیش بینی را حاصل می کند آنها بایستی دسترسی به اطالعات صحیح و دقیق و بدون تاخیر اطمینان از 
]5[.می پردازیم که به عنوان پاسخ نهایی به همه نیازها به حساب می آیدSANدر این بخش به مفهوم . داشته باشند

SANدر این . دیریتی جهت سازماندهی اتصاالت ، اجزاء ذخیره سازي و سیستم هاي کامپیوتري می باشدداراي اتصاالت فیزیکی و الیه م
از انعطاف پذیري SAN.شناخته می شودFiber channel SANتوپولوژي ذخیره سازي در صورتیکه از کانال هاي فیبر نوري استفاده شود با نام 

یا تعدادي از سرورهاي ناهمگن را به استفاده مشترك از یک ذخیره ساز که می تواند شامل شبکه اي استفاده می نماید بدین صورت که یک سرور
می تواند بین SANیک . بعضی از ابزار  ذخیره سازي از جمله دیسک، نوار و ذخیره ساز نوري که در فاصله زیادي از سرورها قرار دارد قادر می سازد

شکل ذیل نگاهی . رور نصب شود می تواند در یک محل یا در مسافت هاي جغرافیایی پراکنده باشدسرورها به اشتراك گذاشته شود و یا روي یک س
.متصل به چند سرویسگر و سیستم هاي ذخیره سازي داردSANکلی بر 

]SAN]5از تصویري کلی -3-3شکل  

SANروشهاي جدید در بهسازي عملکرد و هم در قابلیت دسترسی ها روش هاي جدید اتصال ذخیره سازها به سرورها را بیان نموده اند این
ها براي اتصال از ردیف هاي ذخیره سازي مشترك استفاده می کنند و بوسیله سرورهاي کالستر SANامروزه . داراي توانایی هاي زیادي هستند

ا و ابزار ذخیره سازي از شبکه هاي مرسوم استفاده می براي انتقال سریع داده بین سرورهSAN.شدهبراي از بین بردن خرابی بکار گرفته می شوند
:کنند و بطور بالقوه به یکی از اشکال زیر می باشد 

این یک مدل مرسوم در فعل و انفعاالت داخلی بین ابزار ذخیره سازي می باشد مزیت آن این است که یک ابزار ذخیره سازي : سرور با ذخیره ساز -
.مزمان در دسترس چندین سرور قرار گیردمی توانند بطور سریالی یا ه

.می تواند براي ارتباطات سریع و با حجم زیاد بین سرورها مورد استفاده قرار گیردSANیک : سرور با سرور -
رد به داده توانایی حرکت بدون دخالت سرور را می دهد، از این طریق پردازشگر سرور آزاد می شود تا مو: ذخیره ساز به ذخیره ساز -

ي بدون استفاده سایر فعالیت ها قرار گیرد از جمله پردازش برنامه هاي کاربردي به عنوان مثال وارد کردن اطالعات یک ابزار به نوار ذخیره ساز
]SAN.]5از طریق ابزار راه دور در 14دخالت سرور یا ساختن دیسک مشابه

SANبه نرم افزارهاي کاربردي که داده را جابجا می کنند اجازه می دهد تا عملکرد بهتري داشته باشند به طور مثال بوسیله فرستادن ها
:بطور بالقوه مزایاي زیر را داردSANاستفاده از یک . داده بطور مستقیم از منبع به ابزار مقصد با حداقل دخالت سرور

در این روش ذخیره سازي مستقل از نرم افزار هاي کاربردي و قابل دسترس از طریق مسیرهاي چندگانه : ي کاربردي بهسازي توانایی نرم افزارها-
.انجام می شود این عمل براي قابلیت اطمینان بیشتر، قابلیت دسترسی و خدمت رسانی بهتر است

.می شود و برعهده  یک شبکه مجزا قرار می گیردبار کاري ذخیره سازي از سرور جدا: عملکرد بیشتر نرم افزارهاي کاربردي -
.این ویژگی باعث مدیریت ساده ، قابلیت مقیاس پذیري ، انعطاف پذیري و در دسترس بودن اطالعات می گردد: ذخیره سازي متمرکز -
.نواع حمالت مقدور می شودکپی از راه دور داده براي حفاظت در مقابل فاجعه و ا: انتقال داده و ارسال به سایت ها از راه دور-

SANاجزاء -

14mirror
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به عنوان FICONبراساس آن ساخته می شود، از SANهمانطور که قبالً بیان شد، کانال فیبري معماري مهم و حاکمی است که اغلب 
بر SANدر شکل زیر اجزاء . به عنوان مقررات استاندارد براي سیستم هاي باز استفاده می شودFCPو z/OSمقررات استاندارد براي سیستم هاي 

.اساس کانال فیبر نوري نشان داده شده است

]SAN]5اجزاء - 4-3شکل  
اتصاالت

مورد توجه قرار گیرد قابلیت اتصال اجزاء ذخیره سازي و سرور که به نوعی از طریق فیبر نوري SANاولین مورد که بایستی در بکارگیري 
ها  مانند شبکه هاي SAN.اجزاء فوق به نوعی براي بکارگیري در شبکه محلی و شبکه گسترده مورد استفاده قرار می گیرند. انجام می شود می باشد

. ]8[کل اینترنت هستندمحلی داراي ساختار شبکه اي بر اساس پروت
ذخیره سازها

SAN ها داراي ابزارهاي ذخیره سازي مستقلی هستند که به سرورهاي خاصی متصل نمی باشند و مستقیما به شبکه وصل می شوند، به
روي سرورهاي کالستر شده نیز قرار می گیرد که SAN.عبارت دیگر ذخیره ساز خارجی هستند و می تواند از نظر عملی در میان شبکه پخش شود

.داراي امکان بالقوه براي آسانتر کردن و ارزان تر نمودن سازمان دهی اطالعات خود سبب پایین تر آمدن هزینه کلی مالکیت می شود
سرویسگرها

کیبی از سیستم عامل سرور مانند این زیرساخت شامل تر. می باشندSANسرورها به عنوان زیر ساختی پر اهمیت براي همه اشکال 
Windows ،UNIX)می شود) و نگارش هاي مختلف آن .

SANدالیل استفاده از -

ممکن است با خود براي یک زیرساخت تجاري و کاري که بشدت متکی به داده است بیاورد می تواند در سه مفهوم نسبتاً SANمزایاي کلیدي که 
این مفاهیم بطور مختصر در زیر . ساده سازي زیرساخت ، مدیریت چرخه حیات اطالعات و پایداري تداوم تجارت و کار است. ساده خالصه شود

.تشریح شده اند
رساختساده سازي زی

چهار روش اصلی وجود دارد که به کمک آنها ساده سازي زیرساخت می تواند حاصل شود تثبیت کردن، مجازي نمودن، خودکار سازي و 
یکپارچه کردن

oبراي سیستم هاي متمرکز می توان  مکان هایی با سرورِ کمتر ولی قوي تر به همراه مخازن ذخیره سازي در نظر گرفت که : تثبیت کردن
بعالوه ابزار مدیریتی ذخیره سازي متمرکز می تواند به . کمک کند و زیرساخت را ساده نماید) IT(ارآمدي تکنولوژي اطالعات به ک

.بهسازي قابلیت اندازه گیري ظرفیت مخازن، قابلیت دسترسی و قابلیت تحمل جابجایی اطالعات کمک کند
oره سازي و ساده سازي ذخیره اطالعات کمک می کند و در عین حال می ذخیره سازي مجازي به کم کردن پیچیدگی ذخی: مجازي سازي

این می تواند سبب کاهش هزینه هاي سرمایه گذاري و اداري شود در حالی که . تواند یک ایده ترکیبی به وضعیت ذخیره سازي ارائه دهد
که بیشتر مقیاس پذیر و در ITساخت هاي مجازي سازي براي کمک به تولید زیر. به کاربر سرویس و دسترسی بهتري داده می شود

.دسترس تر هستند طراحی می شود
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oانتخاب اجزا ذخیره سازي با قابلیت هاي خودکار بودن می تواند سبب بهسازي قابلیت در دسترس بودن و مدیریت مخازن : خودکار سازي
.انند کارها که  روز به روز خودکار می شوندشود و به حفاظت از داده همچنانکه نیازهاي ذخیره سازي رشد می کند کمک کند، هم

oهنگامیکه . محیط هاي یکپارچه ذخیره سازي کارهاي مدیریت سیستم را ساده می کنند و باعث بهبود امنیت می شوند: یکپارچه کردن
.ی کاربران خواهد بودسرورها داراي امنیت دسترسی به همه داده ها باشند، آنگاه زیرساخت قادر به پاسخگویی بهتر نیازهاي اطالعات

.شکل زیر حرکت تدریجی از جزایر پخش شده اطالعات به سمت زیرساخت ساده شده و مهمتر ازهمه یکتا را نشان می دهد

]5[یکپارچگی ذخیره سازهاي دیسک و نوار-5-3شکل  

مدیریت چرخه اطالعات-
همچنانکه میزان اطالعات رشد می کند، ذخیره سازي و مدیریت آن هزینه بر و پیچیده اطالعات یک دارایی با ارزش و روزافزون است، اما 

جریانی براي مدیریت اطالعات در طول دوره عمر داده از زمان تولید تا پایان استفاده از آن می باشد به 15مدیریت چرخه عمر اطالعات.تر می شود 
مدیریت SANبکارگیري . باالیی از قابلیت دسترسی را با کمترین هزینه حفظ نمایدصورتیکه باید به شکل مطلوب ذخیره سازي شود و درجه 

آمدتري چرخه عمر اطالعات را آسانتر می کند و نرم افزارهاي کاربردي و داده را در داخل یک سیستم به شکل واحد و یکپارچه می نماید و بطور کار
.]9[مدیریت می نماید

تداوم تجارت -
ندان، تامین کنندگان منابع و شرکاي تجاري و کاري انتظار دارند که قادر به ورود در هر زمان ازشبانه روز و از هر گوشه اي مشتریان، کارم

تداوم و پیوستگی عملیات تجاري و کاري یک امر اختیاري نیست امري الزام آور براي . از دنیا به جهان اطالعات و کسب اطالعات موردنیاز خود باشند
جاي تعجب نیست که یک استراتژي تکامل یافته و عالی براي تداوم تجارت یک الزام کاري و . و حفظ امتیازات رقابتی  در تجارت هستندموفقیت 

. ]17[ها نقشی کلیدي در آن ایفا می کنندSANتجاري شده است و 
انند دستگاه هاي داراي چندین نوار مغناطیسی و م16بطور کلی این تکنولوژي به معماري ایی گفته می شود که در آن ذخیره سازي راه دور

]5[.به شکلی به سرویسگر متصل می شود که سیستم عامل ، این دستگاه ها را به صورت اتصال داخلی می بیند... و 17دیسک

با یکدیگر در تمام تجهیزات ذخیره سازي با استفاده از سوئیچ ها و سایر ادوات ارتباطی در یک شبکه ذخیره سازيSANدر تکنولوژي 
مدیریت عالی ،توسعه پذیري وقابلیت اطمینان بسیار باال از . باشند و این ارتباط مستقل از نوع سخت افزار و موقعیت جغرافیایی خواهد بودارتباط می

لوژي انتقال داده بین را با هدف اصلی استفاده از تکنوSANروش 18"انجمن صنعت شبکه ذخیره سازي".مهمترین مزایاي این تکنولوژي می باشد
].15[هاي کامپیوتري و عناصر ذخیره سازي طراحی نمود سیستم

مقایسه توپولوژي هاي ذخیره سازي -3-4
:بطور خالصه اشکال ذخیره سازي عبارتند از

15Information lifecycle management = ILM
16Remote Storage
17Tape library , Disk array
18Storage Network Industry Association
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DAS :روي سیستم ها با فرآیند ها و پردازش هاي تکی و ایزوله می باشد که هزینه کمی دارد.

NAS : نسبتاٌ نصب آن سریع می باشد و . و به اشتراك گذاشتن فایل ها با استفاده از شبکه هاي اترنت طراحی شده استبراي مدیریت آسان
]14[.ظرفیت ذخیره سازي به صورت اتوماتیک به درخواست کاربران اختصاص داده می شود

SAN : از کانال هاي فیبر نوري با سرعت باال که براي مزایاي اصلی آن شامل پشتیبانی. از کارایی و مقیاس پذیري بیشتري برخوردار است
با امکانات پشتیبان گیري ویژه می . ترافیک ذخیره سازي بهینه شده اند ، دیسک ها و نوارهاي مغناطیسی از یک نقطه کنترلی مدیریت می شوند

.]10[شتیبانی را گسترده کنندتوانند استفاده از سرورها و شبکه ها را افزایش دهند و پ

SANجدول ذیل جمع بندي خواص روش ها ي ذخیره سازي در  , NAS , DASبا مشاهده این جدول درك بهتري از .آمده است
:توپولوژي هاي ذخیره سازي خواهیم داشت

]SAN , NAS , DAS]14جدول مقایسه اي روش ها ي ذخیره سازي -1-3جدول 

پایداري مراکز داده در زمان بحران- 3

به روشهایی که براي توپولوژي مرکز داده انتخاب می شوند تا بر قابلیت دسترسی به سیستم هاي تجاري و نرم افزار هاي بخشدر این 
ردن این دولتی در زمان بحران موثر باشد می پردازیم و یک متدولوژي براي قابلیت انعطاف پذیري در زمان بحران و یک مرکز داده با توپولوژي کم ک

]18.[می کنیمبررسی ریسک ها 

سنجیده می شود و نتایج آن براي ه روي نوع و قابلیت انعطاف پذیري آنها با توجه به نیازمندیهاي کاربران، اثر توپولوژي هاي مراکز داد
پیش بینی و دقت در . تصمیم گیري تعداد مراکز داده فعال و توپولوژیمورد نیاز در ویژگی حداقل دوري مراکز داده از یکدیگر استفاده می شوند

ارات ارزیابی توپولوژي مرکز داده حیاتی است، تجربه نشان می دهد متدولوژي هاي موثر در طراحی توپولوژي مرکز داده که نشان دهنده تنوع انتظ
:است به شرح ذیل می باشد کاربران 

. مانند شروط دوري مرکز داده. از بحران شامل شناخت تهدیدات و نیازها) فرم-شماي (ساخت یک پروفایل -1

.بیان میزان اثر مالی تهدیدات یا مقررات روي تجارت-2

شناسایی میزان ریسک مربوط به استراتژي، تکنولوژي، پردازش ها، سازمان دهی مجدد برنامه هاي کاربردي و داده متناسب با -3
.وپولوژي مرکز دادهت

.طراحی توپولوژي مرکز داده بر اساس توان بحران هاي شناخته شده و تضمین خاصیت انعطاف پذیري-4

کیفیت مرکز داده یک نقش حساس در خاصیت انعطاف پذیري این مراکز دارد در ذیل به بخشی از موارد تاثیر گذار بر توپولوژي مرکز 
:داده  اشاره می کنیم

رشد استفاده از سرور هاي توزیع شده و اجارهاي در جایگزینی کامپیوترهاي بزرگ ، و تامین نیازهاي سرمایشی مرکز داده -مصرف برق - 
.نیاز به مصرف برق را افزایش داده است
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ش فضاي اگر چه سرورهاي توزیع شده کوچکتر می شوند تعداد آنها افزایش می یابد که این همیشه مستلزم افزای–گنجایش فضاي طبقه - 
.طبقات کامپیوتر است

اکنون ترکیب و یکپارچگی سرویس دهنده ها بعنوان روشی براي کاهش فضاي قرار گیري سرویس دهنده ،  –ترکیب سرویس دهنده ها - 
.میزان برق مصرفی و پشتیبانی تجهیزات در نظر گرفته می شود 

ري براي ترکیب مرکز داده به کاهش سرریز هزینه ها توسط کاهش با یک روش در ادغام و خریداري تجهیزات تجا–ترکیب مراکز داده - 
.تعداد مرکز داده کمک می کند

افزایش سریع سرویس ها بر پایه تکنولوژي اطالعات براساس نیازهاي مشتریان از عوارض افزایش ظرفیت شبکه می –ظرفیت شبکه - 
.باشند

اد شده توسط انسان تعیین می شود و در ارزیابی یک مکان سایت، بحران محل مرکز داده بر اساس انواع بحران هاي طبیعی و یا ایج
حوزه هاي جغرافیایی مجاور یکدیگر که در . ]11[هاي خاص مربوط به آن منطقه می تواند به عنوان یک مسئله اساسی در نظر گرفته شود

شوند، همه قابلیت هاي مرکز داده واقع در یک منطقه معرض شکل مشترکی از بحران هستند می توانند به عنوان بخشی از یک منطقه تشریح 
محل هایی که در شکل ریسک یکسان نیستند به . در یک پروفایل ریسک مشترك هستند که به آن طراحی توپولوژي مرکز داده گفته می شود

ي را نسبت به بحران هاي دیگر پوشش عنوان خارج ازمنطقه در نظر گرفته می شوند یاد آور می شویم که بعضی از بحران ها، مناطق وسیع تر
مناطق بزرگی را با قدرت تخریبی باال تحت 1998یا طوفان یخی آمریکا شمالی در 2005می دهند حوادث طبیعی مانند طوفان کاترینا در 

.وجود داشتند را تهدید کردندتاثیر قرار دادند و جایگاه هاي مرکز داده خارج از منطقه که در  شهرها و ایاالت مختلف و حتی کشور هاي دیگر 

بایستی از طریق استفاده از استراتژي هاي انعطاف پذیر که شامل همه امکان پذیري ها ، بهینه سازي ها، تداوم کسب وکار و نیازهاي 
در شکل ذیل کهIBMنهایتاٌ براي رسیدن به این اهداف ،چارچوب انعطاف پذیري تجاري . امنیتی است بحران هاي داخل یک منطقه کم شود

.بصورت یک نمودار سلسه مراتبی نمایش داده شده بعنوان یک مورد کلیدي براي یک گستره وسیعی از مراکز داده پیشنهاد شده است

]IBM]18چارچوب پیشنهادي -1- 4شکل 
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فواصلی که مراکز داده بایستی از یکدیگر داشته در ادامه اقدامات کلیدي در خصوص طراحی و دسترس پذیري مراکز داده چند محلی و 
می باشند مورد بحث  و  بررسی قرار  می گیرد سپس پیکر بندي این مراکز به شکل دو، سه و چهار سایتی آنالیز خواهد شد و سپس نتایج  مقایسه

.گردد

19مراکز داده توزیع شده- 4-1
در . وجود یک مرکز داده در محل حادثه بسیار خطرناك است. می شودمراکز داده توزیع شده باعث افزونگی نرم افزارهاي کاربردي

در موقع حوادث داده ها از طریق یک مرکز داده راه دور دیگر . متوقف می شودکلیه عملیاتصورتیکه مرکز داده دچار مشکل شود در این حالت 
اده اصلی براي مدت طوالنی از کار بیفتد مرکز داده توزیع شده وارد جایگزین می شود و سایت پشتیبان و بازیابی فعال می گردد، موقعی که مرکز د

]12[.ی شودعمل م

در مراکز . معموالً مراکز داده توزیع شده کوچکتر از مرکز داده اصلی هستند و وظیفه مرکز داده اصلی را بعد از خرابی برعهده می گیرند
نقل این مراکز جایگزین می شود و استفاده کنندگان در موقع خرابی مرکز داده اصلی داده توزیع شده اطالعات باالفاصله از طریق الیه حمل و

.لذا زمان توقف براي برنامه هاي کاربردي و میزان از بین رفتن اطالعات کاهش می یابد. مستقیماً با مرکز داده توزیع شده ارتباط برقرار می کنند

این چالش . روبرو هستندنرم افزارهاکارشبکه هاي قوي در حمایت از استراتژي هاي تداوممدیران مرکز داده با چالش هاي متعددي در ساختن
]13[:ها عبارتنداز

شبکه ها به پایداري سیستم هاي تجاري فکر می کنند بایستی قابلیت باالي دسترسی و ظرفیت مناسب را تامین :  قابلیت دسترسی و ظرفیت
.را به هم متصل می نمایندکنند، بخصوص شبکه هایی که مراکز داده

در حالی که هزینه پهناي باند  بطور مستمر در حال کاهش است، این امتیاز بطور عمومی بوسیله رشد شتاب زده پهناي باند موردنیاز : هزینه
گذاري و عملیاتی تشکیالت بزرگ اقتصادي خواهان راه حل هاي شبکه اي هستند که هزینه هاي سرمایه. برنامه هاي کاربردي خنثی می شود

. را کم نماید و در عین حال شرایط اهداف تداوم را احراز کند

]13[شعاع حادثه فرضی براي یک مرکز داده-2- 4شکل 

توزیع کردن جغرافیایی داده می باشد نگهداري یک مرکز داده ثانویه و یک مجموعه کار نرم افزارهایکی از استراتژي هاي دفاعی تداوم : فاصله
در . در یک سایت بازیابی، سبب محدود نمودن زیان بالقوه از دست دادن اطالعات می شود) شکل فوق(داده اضافی در خارج از ناحیه حادثه

ودیت هائی را روي اینکه چگونه مجموعه داده جاري، خارج از منطقه می عین حال، این فاصله سبب نگرانی در عملکرد کاربري می شود و محد
.تواند باشد اعمال می کند

از جمله سیستم هاي نرم افزاري توزیع شده اي است که طیف وسیعی از سخت افزارها و اجزاء نرم 20فراهم کننده سرویس نرم افزارهاي کاربردي
]3[.س بودن اطالعات را تضمین می نمایدافزاري را پوشش می دهد و امنیت و قابل دستر

Distributed DateCenter-١٩

20Application Service Providing
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تعداد مراکز داده مورد نیاز - 4-2
اگر همه اجزاي  . تعداد مراکز داده به بحران هاي شناسایی شده و  فرآیند تجاري با در نظر گرفتن حساسیت و حیاتی بودن آنها وابسته است

که در یک یسیستم های. خودش تبدیل به یک نقطه بحران خواهد شدسیستم هاي مهم و حساس در یک مرکز داده منفرد قرار بگیرد، مرکز داده
یی، مبنایی مرکز داده قرار دارند احتمال به خطر افتادن آنها بسیار زیاد است ،بنابراین یک شکل بندي حداقل دو مرکز داده اي با پراکندگی جغرافیا

پاسخ این سئوال که مراکز داده باید با چه فاصله اي از یکدیگر قرار داشته باشند .براي دستیابی به اهداف امکان پذیر در دراز مدت را فراهم می کند
براي تعیین فاصله بین مراکز داده تحمل از دست دادگی داده و مدت قطع شبکه ارتباطات داده اي یک نقش مهم بازي . ؟ بسیار با اهمیت می باشد 

داللت بر هم زمانی مرکز داده اصلی با مرکز داده راه ) نی بدون هیچ از دست دادگی دادهیع(یک درخواست با  از دست دادگی داده صفر . می کنند
دور می کند،  در این حالت اگر تایید صحت اطالعات دریافت نشد بالفاصله یک تکرار موفق از رشته مورد درخواست جهت عمل تصحیح شروع می 

ن یک درخواست حداقل داللت بر یک تاخیر کوچک در از بین رفتن یک داده در جایگاه از بین رفت. شود و از دست رفتگی داده جلو گیري می کند
هنگامی که جایگاه اولیه دچار مشکل می شود مقدار کمی از مقادیر بروز شده پایگاه داده در جایگاه اولیه . اولیه و تکرار آن در جایگاه ثانویه می کند

. ]16[در این حالت مدت قطع شبکه اي ارتباطات داده اي افزایش می یابد) اقصتکرار نا موفق یا ن(ممکن است  از بین برود 

بنابراین هنگام بکار گیري یک تکنولوژي مرکز داده اي خاص، بایستی نسبت به چگونگی تکرار داده در طول دو یا بیشتر از دو جایگاه 
.راي درك محدودیت هاي توپولوژي هاي مرکز داده مفید خواهد بودیک درك عمومی از تکنولوژي هاي همزمان داده ب. همزمان تصمیم گیري شود

: رایج ترین اشکال تکرار داده به صورت زیر هستند 

تکرار روي دیسک به صورت همزمان -1

تکرار دیسکی غیر همزمان -2

تکرار پایگاه داده اي غیر همزمان -3

تکرار توسط نرم افزار کاربردي -4

سایت در عمل مدیران فناوري به این نتیجه رسیده اند .براساس قواعد تجاري تعیین می شوندتفکیک این شیوه ها در مرکز داده 
از سایت اصلی دور باشد تا در معرض همان بحران هاي ) بدون مشخص نمودن حداقل فاصله قابل قبول(پشتیبان گیري تا آنجا که امکان دارد 

این عمل ریسکی را که هر دو سایت را تحت تاثیر یک اتفاق . فیزیکی همسان نباشدوابسته به اجزاي زیر ساختی وو نیز سایت اولیه نباشد
به طور مثال جایگاه جایگزین بایستی به طور ایده ال روي یک شبکه مجزاي تغذیه برق و مدار ارتباطی . یکسان قرار دهد به حداقل می رساند

ت جدایی جغرافیایی کافی نباشد به خصوص در وقایعی که شامل حمالت مرکزي جداگانه ازمکان تجاري اولیه باشد عالوه برآن ممکن اس
.در وقایع تروریسم به این معناست که بدون توجه به مکانشان جایگاه ها می توانند مورد هدف باشند. تروریستی می شود

حداقل . ید ها طبقه بندي شدنددر انجمن محققین وقایع اجتماعی اندازه فاصله جایگاه ها بر اساس تهد2005دریک بررسی در سال 
.طوفان عظیم را در بر می گیردمایل براي حفاظت در مقابل یک 151مایل با هیچگونه تهدید قابل تصور تا 32فاصله از 

]18[حداقل فاصله سایت ها بر اساس نوع بحران-3-4شکل
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توپولوژي هاي دو جایگاهی - 4-3
امروزه براي سیستم هاي تجاري با اهداف بحرانی و حیاتی استفاده می شود توپولوژي دو رایج ترین توپولوژي مرکز داده اي که 

.می توان استفاده کرد22فعال/یا فعال21آماده/کیلومتري از یکدیگر با دو حالت فعال50با دو جایگاه در فاصله . جایگاهی است

قرار Bاست بارکاري غیر تولیدي در جایگاه ثانویه یا سایت Aت یا سای) فعال(آماده ، بارکاري روي جایگاه اصلی /در پیکربندي فعال
. که در آن از تکرار دیسکی همزمان تک جهته براي تکرار داده تولیدي از جایگاه اصلی به جایگاه ثانویه استفاده می شود) شکل ذیل(دارد 

. ظرفیت جایگاه ثانویه اندازه گیري می شود تا بارکاري داده هاي تولیدي را در صورت اینکه جایگاه اولیه دچار شکست شود پشتیبانی کند
]18[. ازیابی در جایگاه ثانویه شامل شروع مجدد سیستم تجاري حساس و تجدید اتصال کاربران انتهایی استب

با استفاده از یک برنامه کاربردیروي دو گره اي یا A,B) اولیه وثانویه(فعال بارکاري داده هاي تولیدي بین دو جایگاه /پیکر بندي فعال
نیز در حالت Bفعال، جایگاه /مراکز داده دو جایگاهی با پیکر بندي مشترك فعال. ارگذاري تقسیم می شوددو برنامه کاربردي مجزا با موازنه ب

BوAکالسترینگ در الیه برنامه کاربردي براي فعال نگه داشتن جریان تراکنش هاي عملیات در جایگاه هاي اولیه و ثانویه .فعال می باشد

.استفاده شده است

و جایگاهی نزدیکی سایت ها است، که باعث می شود که سیستم هاي تجاري با ماموریت کاري بحرانی و ضعف عمده توپولوژي د
.حیاتی نسبت به نقض همزمان در صورت وقوع  فاجعه منطقه اي مانند طوفان بزرگ آسیب پذیر باشند

توپولوژي هاي سه جایگاهی - 4-4
آماده یا در /فعال/ه توپولوژي دو جایگاهی اضافه می شود و به صورت فعالدر توپولوژي سه جایگاهی ،یک جایگاه سوم خارج از منطقه ب

فعال که قبال تشریح شد کار می /در منطقه به صورت پیکر بندي دوجایگاهی فعالBوAجایگاه هاي دوتایی . پیکربندي همه فعال کار می کند
کار می کند بارکاري غیرتولیدي مانند برنامه کاربردي توسعه یافته در خارج از منطقه به صورت سایت آماده Cدر شرایط نرمال ، جایگاه . کنند

. ارسال می شوندCبه جایگاه آماده Bپایگاه داده بروزشده به طور غیر همزمان داده هاي تولیدي از جایگاه . جایگاه آماده پشتیبانی می شود
شود ظرفیت آن از کل بار BوAي که باعث از کار افتادن  مراکز طوري طراحی شده که در صورت وقوع یک حادثه منطقه اCجایگاه آماده 

شامل  شروع مجدد سیستم تجاري و اتصال مجدد  کاربران انتهایی Cبرنامه هاي آغاز کننده در جایگاه . کاري تولیدي پشتیبانی می کند
. ارسال می شودCبه Bخواهد بود زیرا پایگاه داده بروز به صورت غیر همزمان از 

ظرفیت هر کدام از . فعال که قبال تشریح شد اضافه می گردد/پیکربندي سه جایگاهی همه فعال،جایگاه فعال سوم با به دو جایگاه فعال
در پی وقوع یک حادثه براي یک سایت، یک شبکه . جایگاه ها براي پشتیبانی نصف از کل بار کاريِ داده تولیدي در نظر گرفته می شود

.ر بار، تراکنش ها را به دو جایگاه باقیمانده هدایت می کند هوشمند موازنه گ

ضعف عمده . سازمان هایی که از پیکربندي سه جایگاهی استفاده می کنند انتظار حفاظت بیشتر در مقابل شکست ها را دارند
شکست شود ممکن است جایگاه توپولوژي هاي سه جایگاهی آسیب پذیري نسبت به شکست آبشاري است که پس از اینکه یک جایگاه دچار 

.خواهد بودضعفخود یک رفع اشکالکه  مدت. هاي باقیمانده به دلیل عدم ظرفیت کافی بر اثر حجم بارکاري دچار نقص شوند

توپولوژي چهارجایگاهی- 4-5
که این امر باعث غیر متمرکز شدن اطالعات سازمان ها می گردد لذا . امروزه سازمانهاي بزرگ اغلب داراي مراکز داده چند جایگاهی هستند

برنامه . شرکت ها و سازمان ها برنامه یکپارچگی مرکز داده را به عنوان قسمتی از استراتژي تغییر شکل تکنولوژي اطالعات مد نظر قرار می دهند
ري یکپارچگی مرکز داده نه تنها باعث کاهش تعداد مراکز داده اي می شود، بلکه همچنین فراهم کننده یک فرصت براي اصالح قابلیت انعطاف پذی

.براساس طراحی پیکربندي مرکز داده اي جدید می باشند

بر اساس یک استراتژي منظم ، از یک بطوریکه . می باشدحساستوپولوژي چهار جایگاهی به طور جاري در حال استفاده توسط موسسات 
اب از توپولوژي چهار جایگاهی به طور ساده یک جفت موجود در منطقه با جدایی جغرافیایی کافی براي اجتن. جفت به جفت دیگر سوئیچ می کند

گذاشته می شود بارکاري BوAتی اولیه در پیکر بندي دو جفتی ، بارکاري داده هاي تولیدي در جایگاه هاي جف.شکست همزمان هر دو می باشد
تکرار دیسکی غیر همزمان . قرار می گیردCوDغیر تولیدي مانند برنامه هاي کاربردي توسعه یافته یا تست بازیابی روي سایت هاي دو تایی ثانویه  

21Active/Standby
22Active/Active
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ی در جفت ثانویه شامل شروع مجدد سیستم تجاري و بازیاب. یکطرفه براي تکرار نمودن داده تولیدي از روي جفت اولیه به ثانویه استفاده می شود
ریسک اینکه قسمتی از داده از دست برود وجود دارد زیرا سوئیچ نمودن به جفت خارج از منطقه پیچیده تر است . تجدید اتصال کاربران انتهایی است

. و معموال مدتی بیشتر از سوئیچ نمودن بین جایگاه هاي موجود در منطقه طول می کشد

مقایسه توپولوژي هاي مرکز داده - 4-6
جدول . مقایسه اي از توپولوژي هاي مرکز داده که در آن تعداد جایگاه ها از دو تا چهار تغییر می کند در جدول زیر نشان داده شده است

ررسی می کنیم این سه بRTOوRPOمذکور سه سناریوي شکست را بیان می کند که در هر مورد پیکر بندي مرکز داده را به وسیله دو آیتم 
بیان کننده این است که آیا تکرار دیسکی همزمان RPOورودي هاي . سناریو عبارتند از شکست تک جایگاهی، فاجعه منطقه اي و شکست آبشاري

مدت خطا که در آن است یا غیر همزمان می باشد، در مورد اول از دست رفتگی داده حداقل می باشد، در مورد دوم از دست رفتگی داده ها به طول 
در شکست تک جایگاهی ، ممکن است در یک واقعه مهم این جایگاه براي حداقل شش ماه از کار . مدت ارتباطات قطع شده است بستگی دارد

در مقابل این پیکربندي هاي ارائه شده مراکز داده را . بیافتد، واقعه می تواند یک خطر طبیعی مانند آتش سوزي ، طوفان ، گردباد و یا سیل باشد
.گونه بحران ها  محافظت می نمایند

]18[مقایسه توپولوژي هاي مراکز داده از نظر پایداري در هنگام بحران -1-4جدول 

.جاي تعجب نیست که پیکر بندي مراکز داده دو جفتی حاضر در منطقه قادر است وسیع ترین دامنه وقایع را تحمل کند

مکرانبحران هاي بالقوه - 4

در این منطقه ضمن پیش بینی .دهاستیها و تهداي از فرصتمجموعه، منطقه اي با سیالب هاي فصلی، باران هاي موسمیایزندگی در کنار در
ران با یزي کرد که در زمان بحربایستی طوري برنامهبحران هاي طبیعی می توان به دلیل وجود گسل مکران به احتمال وقوع سونامی نیز اشاره کرد، 

.کمترین خسارت روبرو شد
اي که براي جلوگیري از کاهش خسارات در زمان وقوع مدار باشیم نه بحران مدار، به گونهدر برنامه ریزي جلوگیري از حوادث باید ریسک

مرکز پایش و هشدار، فراهم آوردن اندازي حوادث، پیشنهاد می گردد اقداماتی از قبیل انجام مطالعات تحلیل خطر و آسیب پذیري در این منطقه، راه
هاي عمومی، تعیین درست کاربري اراضی ساحلی و ساخت و ساز ایمن و مقاوم و اجتناب از وسایل ارتباطی و اطالع رسانی مناسب، ارائه آموزش

.هاي مسکونی انجام گیردجانمایی صنایع مهم، انبارهاي دپوي اقالم بندري و مجتمع
اتنتیجه گیري و پیشنهاد-5

از آنجا که اکثر امور تجاري و پردازش هاي سازمانی به صورت بروز اجرا می شود، سیستم هاي تجاري و نیز سیستم هاي عملیات 
بندي می گردند، که نیازمند سرمایه گذاري هاي اضافی در امکانات مرکز داده، تکنولوژي اطالعات ، سازمانی بیشتر با ماموریت بحرانی طبقه

هاي مرتبط با فناوري اطالعات داراي مراکز داده به ارث معموال بسیاري از سازمان. اري و پرسنل فناوري اطالعات می باشدفرآیند هاي تج
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این تشکیالت نیاز به یک استراتژي مرکز داده دارند که مشکل ظرفیت آنها را مورد . رسیده هستند که به حد تکمیل ظرفیت خود رسیده اند
.ن سیستم هاي تجاري با ماموریت بحرانی را پشتیبانی نمایدتوجه قرار دهد و همچنی

دقت و حساسیت در معماري ساختمانی جایگاه مرکز داده از جمله مالحظات مهم در هنگام طراحی یک سیستم تجاري با ماموریت 
ه اي  نسبت به تهدید هایی مانند قطع مراکز داد. بحرانی است زیرا کار کرد صحیح همه اجزاء رایانه اي به معماري این محل ها بستگی دارد

برق، قرار گرفتن در برابر خطرات طبیعی مانند طوفان هاي بزرگ و خطرات ساخته دست بشر مانند ورود فیزیکی به محل هاي اختصاصی و 
باتوجه به اهداف شرکت بکارگیري اصول طراحی در مراکز داده  بایستی . رخنه به سیستم هاي امنیتی و عملیات تروریستی آسیب پذیر هستند

مرکز و یا سازمان به ایجاد اینگونه مراکز باشد ، قابلیت انعطاف پذیري ، پایداري در برابر خطا و افزایش دسترسی از مهمترین ویژگی هاي یک 
رنامه هاي کاربردي در استفاده از سیستم هاي ذخیره سازي در پایداري ب. داده است که هر کدام از این موارد راه حل هاي خاص خود را دارد

همانطور که اشاره شد در اطالعات جزیره اي ما با اطالعات منفک و مدیریت مجزاي ذخیره ساز ها و نیز . برابر خطا بسیار مؤثر خواهند بود 
سازي با هدف سرورها و ذخیره سازي توزیع شده سر و کار داریم که براي تقویت و ارتقاء نگهداري اطالعات بایستی از یکپارچگی ذخیره

ذخیره سازي در محیط شبکه  از جمله روش هاي بسیار . یکپارچگی سیستم هاي ذخیره ساز با مدیریت داده هاي اشتراکی استفاده نمائیم 
استفاده از استاندارد مناسب و تکنوژي روز در کیفیت کار بسیار مؤثر می . مناسب جهت دسترسی به اطالعات در مراکز داده معرفی گردید 

.در برخی موارد با بکارگیري تکنولوژي مجازي سازي می توانیم سرویس ها را به سادگی ارائه نمائیم . باشد 

در واقع ، امروزه رایج ترین مراکز داده در حال بهره برداري براي پشتیبانی سیستم هاي تجاري با ماموریت بحرانی متکی به دو جایگاه 
ست با وجود این نزدیکی آنها به یکدیگر باعث می شود که سیستم تجاري با ماموریت بحرانی در معرض کیلومتري از یکدیگر ا50در محدوده 

فاجعه منطقه اي محافظت نگردد ، که این موضوع موجب از کار افتادن جایگاه ها بطور  همزمان می شود ، لذا حداقل دو مرکز فعال داده در 
در بررسی هاي انجام شده راه حل هاي پایداري یک مرکز با گستره . بایستی استفاده شودمنطقه با یک جایگاه جایگزین خارج از منطقه 

پیکر بندي دو جفتی در . سبب یک تغییر شاخص در امکان پذیري کلی می گردد) فعال/جفت دوم فعال(وسیعتر، اضافه کردن دو جایگاه بیشتر
توپولوژي هاي بررسی شده در . ابر گستره بیشتري از تهدیدات را تقویت می کندمنطقه با جدایی جغرافیایی کافی ، پایداري مراکز داده در بر

این گزارش جهت کم نمودن اثرات حوادث ارائه شده اند در حالی که برخی شرکت ها ممکن است از بکارگیري توپولوژي هاي مراکز داده در 
ید و تکنولوژي هاي نو در مراکز داده از جمله مجازي سازي منابع ، استفاده از طراحی هاي جد. جایگاه هاي خدمات رسانی شان امتناع ورزند

.کمک شایانی در کم شدن اثر تخریب  بحران ها بر این مراکز دارند

نظر به کاربردي بودن اینگونه مراکز و عدم مالحظات الزم در ایجاد و تجهیز این مراکز در سازمان ها و  شرکت ها ، می توان با مواردي 
.نسبت به پروژه هاي ذیل بررسی هاي خاص انجام داد که بحث شد

بررسی کارایی و پایداري در برابر خطا در یک مرکز داده موجود-
بررسی روشهاي گذر از خطا در مراکز داده-
سیستم هاي مونیتورینگ و هشدار دهنده در مراکز داده -
طراحی زیر ساخت مناسب با دسترسی باال براي مراکز داده -
سرویس ها و سرورهاي در مراکز داده پایداري -
طراحی یک مرکز داده سیار جهت به کارگیري سریع در مواقع بحرانی -
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