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 چکیده

اطالعات  گذاریشوند، در تعامل با یکدیگر و با به اشتراکهای مختلفی که منابع دانش محسوب میشرکت

گیر ه رشد چشمبکنند. با توجه ی مبتنی بر اینترنت، خدماتی را به کاربران ارائه میبین یکدیگر در یک شبکه

های بسیار زیادی در جهت رشد و ارتقا امنیت این سیستم انجام گرفته است. این تکنولوژی در دنیا، عملیات

باشد که های ابری، معماری چند مستاجری میسازی پایگاه دادهترین معماری ممکن جهت پیادهبهترین و امن

هر چقدر در جهت از  باشد.فی در آن مشهود مییاما نقاط ضعاز لحاظ امنیتی در سطح بسیار باالیی قرار دارد 

 افزایش عملکرد را در پی خواهیم داشت. بین بردن این نقاظ ضعف قدم برداریم،

از آنجایی  باشد.ها برای هر مستاجر مینمونهایزوله نمودن  مستاجری، سازی معماری چندبهترین روش پیاده

های نمونهافظه قابل توجهی ندارند لذا بعد از شروع کار آنها، اگر تعداد ها برای شروع کار مصرف حنمونهکه 

ما در این تحقیق با محاسبه  با مشکالت حافظه مواجه خواهیم شد. فعال بیش از میزان عملکرد حافظه باشد،

ز ا میزان حافظه مصرفی یک نمونه فعال ،حافظه سیستم عامل را به تعدادی بخش تقسیم می کنیم که هر کدام

آنها قابلیت اجرای یک نمونه را داشته باشد.در اینصورت می توان از بروز مشکالت حافظه جلوگیری نمود. 

در طرح پیشنهادی برای افزایش کارایی سیستم و بهبود سرویس دهی به مشتریان از تعداد مرکز داده بیشتری 

 ان تقسیم کنیم.استفاده خواهیم کرد  تابتوانیم حافظه را بصورت پویاتر بین مشتری

ترین پر استفادهWEP ایم.استفاده نموده WEPبرای جلوگیری از سرقت اطالعات از پروتکل ارتقاء یافته 

ایم و از خواص دو الگوریتم ما در این پروتکل تغییراتی ایجاد نموده. الگوریتم امنیت وای فای در جهان است

  ایم.مزنگاری اطالعات استفاده نمودهبرای ارتقاء این پروتکل جهت ر MD5و  RC4رمزنگاری 

 

 حافظه عامل،سیستم نمونه، ،2معماری چند مستاجری عملکرد، ،1رایانش ابریهای کلیدی: واژه

 

 

 

 

                                                           
1 - Cloud Computing 

2 - Multi-Tenant Architecture 
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 مقدمه 1-1

نوع تقاضایی که از منابع کند دسترسی کاربران را براساس ای است که تالش میپردازش ابری مدلی رایانه

اطالعاتی و رایانشی دارند، آسان کند. این مدل سعی دارد با کمترین نیاز به منابع نیروی انسانی و کاهش 

 ها و افزایش سرعت دسترسی به اطالعات، جواب گوی نیاز کاربران باشد.هزینه

نیاز به انجام کارهای محاسباتی در همه جا و همه زمان به وجود آمده است.  ،با پیشرفت فناوری اطالعات

ارها و افزهمچنین نیاز به این هست که افراد بتوانند کارهای محاسباتی سنگین خود را بدون داشتن سخت

ن ری به ایرایانش ابری آخرین پاسخ فناورایانش ابری این کارها را انجام بدهند. افزارهای گران، از طریق نرم

گذراند، هنوز تعریف استاندارد علمی خود را می نخست نیازها بوده است. از آنجا که اکنون این فناوری دوران

ایانش رهایی از تعریف  نظران بر روی قسمت بیشتر صاحب .که مورد قبول عام باشد برای آن ارائه نشده است

 1کند:ابری را اینگونه تعریف میرایانش  (NIST) موسسه ملی فناوری و استانداردها د.هم رای هستن ابری

رایانش ابری مدلی است برای فراهم کردن دسترسی آسان بر اساس تقاضای کاربر از طریق شبکه به »

های امهسازی، برنها، سرورها، فضای ذخیرهای از منابع رایانشی قابل تغییر و پیکربندی )مثل: شبکهمجموعه

ند با کمترین نیاز به مدیریت منابع و یا نیاز به دخالت مستقیم ها( که این دسترسی بتواکاربردی و سرویس

 «کننده سرویس به سرعت فراهم شده یا آزاد )رها( گردد.فراهم

های رایانش ابری مالک زیر ساخت فیزیکی ابر نیستند، بلکه برای اجتناب از هزینه عموماً مصرف کننده

کنند کنند. آنها منابع را در قالب سرویس مصرف میه میآن را از عرضه کنندگان شخص ثالث اجار ،ایسرمایه

پردازند. بسیاری از سرویسهای رایانش ابری ارائه شده، با به برند را میو تنها بهای منابعی که به کار می

ای مشابه با صنایع همگانی )مانند ها را به گونه امکان مصرف این سرویس رایانش همگانی کارگیری مدل

های سرویس ،اشتراک های عرضه کنندگان بر مبنایسایر گونه سازند. این در حالی است کهبرق( فراهم می

تواند می چند مستاجر کنند. به اشتراک گذاردن قدرت رایانشی مصرف شدنی و ناملموس میانخود را عرضه می

ها به میزان هشود هزینمانند )که سبب میزیرا با این شیوه بدون دلیل بیکار نمی ،وری شودباعث بهبود نرخ بهره

. یک اثر یابد(های کاربردی افزایش میعت تولید و توسعه برنامهقابل توجهی کاهش یابند در عین حال که سر

ش ابری گیرند زیرا مشتریان رایانها به میزان بیشتری مورد استفاده قرار میجانبی این شیوه این است که رایانه

 2خود ندارند. (Peak Load) نیازی به محاسبه و تعیین حداکثری برای بار حداکثر

 

                                                           
1 - NIST Definition of Cloud Computing 

2 - Cloud Computing: The Evolution of Software-as-a-Service 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B4_%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B4_%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%86%D8%AF_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%86%D8%AF_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C
http://csrc.nist.gov/groups/SNS/cloud-computing/
http://knowledge.wpcarey.asu.edu/article.cfm?articleid=1614
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