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به دنبال آن  و    ابدییم  شیافزا  هم  آنشبکه    رساختیز   یاتیکند، توان عملی م  پیشرفت  سازمان شماهمانطور که  
یعنی    نیشود. ا یم  تر ز یچالش برانگ  نایمشتر   به  نهیارائه خدمات به  به همین ترتیبشود.  بیشتر می  پردازش سرورها
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فرا رس آن  از    ده یزمان  استفاده  که  باالنسر است  بگ  لود  نظر  در  باالنس .  دیر یرا    یبرا  یدیکل   سرویس  کی  ینگلود 
 .  را در اختیار مشتریان خود قرار دهندممکن  یتجربه کاربر  نیبهتر  خواهندمیکه هایی است شرکت

Load balancer  یهاکه درخواست  یمعن  نیکند، به ای م  عیچند سرور توز   ای  کی  نیبار شبکه را ب است که  کاری راه  
  نیچند  ن،ی بنابرا  کند. یم  تیسرور هدا  کیشده به سمت    نییتع   شین از پیانوو بر اساس ق  دریافت کردهشبکه را  

  کیدر محل در    ای  ی ابر   یتواند در فضایم  لود باالنسر   . کرد  یزبانیم  کسان ی  IPآدرس    کی توان تحت  یسرور را م
ا  .کند  تیهدا   دیگر سرورهای  را به سمت    کیترافو    شود  یزبانیم  یسرور داده خصوص  لود  مقاله، عملکرد    ن یدر 

 . دیخوانیاز آن بهره مند شود را م تواندیشبکه شما م رساختی چگونه ز  نکهی، نحوه استفاده از آن و اینگباالنس 

 ینگ باالنسای مختصر از لود تاریخچه

  یهایفناور   عیسر   شرفتیشد. با پ  معرفیدر سراسر شبکه    کیتراف  عیتوز   یک ابزار به عنوان    1990لود باالنسر در دهه  
  یبرا  هاییروشبه    ازین  .ندسرور فراتر رفت  یهاتیاز قابل  هادرخواستو    شد  تر دهیچ یپ  ها برنامهساختار  ،  ینترنتیا

  Load balancerبه زبان ساده،    .شدلود باالنسر    شیدایپ  منجر بهها در سرورها  آنثر  وم  عیو توز   هادرخواست  افتیدر 
و ترافیک را به طور یکسان توزیع    کنند  یخوددار خاص    سروریک    بهفقط  ارسال ترافیک  از    دهدیاجازه م  هابه برنامه

 نمایند.

هستند    یا شبکه  یهاها دستگاه  ADCبود.    ینگ لود باالنس   خیدر تار ی  نقطه عطف  2000دهه    لیها در اوا  ADC  ظهور
ها به آن است. آن  یابیدست  یهااز راه  یکیبرنامه  لود باالنسر  اند و  افتهیها توسعه  که با هدف بهبود عملکرد برنامه

  روالیفا  ت،ی حافظه پنهان، احراز هو  ی ساز   رهی ذخ  ،یاز جمله فشرده ساز   یشتر یتا خدمات ب  میابندتکامل    یبه زود
 را پوشش دهند. یتیخدمات امن ر یو سا

 تعریف لود باالنسر چیست؟

کارآمد  وظیفه اصلی این سرویس توزیع .کندیم لیرا تسهسرورها نرم افزار شبکه است که تعادل بار  کیلود بلنسر 
  ت ی ر یمد ی هانهیمعکوس، هز   یپروکس   کیعنوان   بهینگ  لود باالنس .  است  بانیپشت  یسرورها  یشبکه بر رو  کیتراف

 ک یبه صورت استراتژ   کیتراف  فتد،یشما از کار ب  یاز سرورها  یکیاگر  دهد.  یرا کاهش م  یو نگهدار   ر یبرنامه و تعم
 . شودی م  عیتوز  گر ید سرورهای نیب

 به چه شکل است؟ نحوه عملکرد لود باالنسر 

اختصاص (  VIP)  یمجاز   IPآدرس    ک ی  کاربر به  سرویس    نیکند. ایمعکوس عمل م  یپروکس   کیمانند  لود باالنسر  
سرور   کیها به  تمیبا استفاده از الگور   دیاتصال با  ایکند که آیم   نییتع  این سرویس  .شودمتصل  به آن    تا  دهدی م

 کند. ی و نظارت م تیر یدر طول مدت اتصال، آن را مدلود باالنسر . ر ی خ ایارسال شود خاص 
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  یابه گونه  هاآن   فیاوظکرد. چرا که    سهیمقا  یو رانندگ   ییراهنما  سیبا پلتوان  را می  Load balancerاوقات    یگاه
  تا ند نک  تی هدا نیزمان معیک مناسب در  یهابه مکان  کیستماتیبه طور سها را درخواستشده است که  یطراح

از    یبانیپشت  ی برا  ازی مورد ن  تیعملکرد و امن  این سرویس.  شود  یر یوگنشده جل  یز یو برنامه ر   نهیپرهز   مشکالتاز  
 کند.میفراهم  راها متعدد آن یهااتی اطالعات و عمل ی فناور  دهیچ یپ یهاطیمح 

های معروف در حال مذاکره با باشگاه  ورزشکاریک مدیر برنامه را نظر بگیرید که برای نوشتن یک قرارداد جدید برای  
کند. های خاص ارسال میپذیرد و آن را به باشگاهدرخواست ورزشکار مطرح را می  برنامه  ر یمدمختلف است. در اینجا  

  ابد. یکار تا زمان پیدا شدن راه حل ادامه می   نیا  دهند.های مختلف به مدیر برنامه و سپس ورزشکار پیشنهاد میمیت
  یادیبه تعداد ز   یدگ یرس  یراه برا  ترینمنعطف بار    یساز متعادل است.    این سرویس  یاصل   فهیبار سرور وظ  توازن

کمک    کاربرانبه  لود باالنسر  .  است  یامروز   یو چند دستگاه  یا چند برنامه  یکار   یهاان یجر ارسالی از    یهادرخواست
 داشته باشند.  یاعتمادتر سازگارتر و قابل ی تا تجربه کاربر  کندی م

 Load Balancerمزایای 

 : را به همراه دارد ر یز  یایمزا سرورکارآمدترین به   کیتراف ر یمس  ر ییتغ

بهتر و    یر ی گ میوکارها در تصمبه کسب  شوندمی  در سراسر جهان ارائهتوسط کاربران    که   یبزرگ   ی هاداده:  بیگ دیتا
 کنند.کمک میتر  آگاهانه

به ارمغان می    انیمشتر   ی را برا  یدهد و تجربه بهتر یسرور را کاهش م  یبار روحجم    Load balancer:  ییکارا  بهبود
 .آورد

 کرد.  ینیب شیپ لود باالنسر  یرخ دهد، توسط نرم افزارها  اواقع نکهیتوان قبل از ایرا م  هاک یتراف: ینیب شیپ

،  یخرابترین میزان  کم  با  دهد.ی ارائه م  ، اطالعاتی رادارند  ازین به تعمیر  که    یزاتیدر مورد تجه  این نرم افزار  :دوام
 . کرد نی گز یتوان به سرعت جای و کم کار را م شکسته قطعات

 کند. یشما اضافه م یهاو برنامه تیسارا به وب یاضاف یتیامن هیال کی این سرویس: تیامن

هیچگونه  بدون    و  سرور را در هر زمان  رساختیدهد که ز یامکان را م  نیبه شما ا  Load Balancer:  یر یپذ  اسیمق
 . دیده ر ییتغ ارائه شده بر خدمات یر یثات

 Load balancerانواع 

 :دهدارائه میمقابله با مسائل شبکه   ی منحصر به فرد برا  کردیرو نیلود باالنسر چند
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 شبکه  ینگلود باالنس  .1

به شبکه  مقصد    یهاو پورت  IPبر اساس عوامل شبکه مانند آدرس  را  در سطح حمل و نقل    کیتراف  این سرویس
هدرها،    ،در سطح برنامه مانند نوع محتوا  یپارامتر   چی( است و ه4)سطح    TCPتوازن بار    این.  دهداختصاص می 

 کیترافبر همین اساس و  ترجمه کردهآدرس شبکه را  باالنسر شبکه. ردی گ ینظر نم ررا د رهیها، رفتار برنامه و غ مکان 
 کند.یم تیرا هدا

 برنامه  ینگباالنس . لود 2

در سطح برنامه    هاییاریها را بر اساس معدرخواست  که شود  یشناخته م  7  ه یاللود بلنسر  به عنوان    این سرویس
  یابیرا ارز   SSL  هایسشنو    HTTP  هدرهایها، از جمله  از داده  یتر گسترده  فیط  L7لود باالنسر  کند.  ی م  عیتوز 

  کاربردها  با توجه بهسرور را    کیترافبرنامه  لود باالنسر  .  کندیم  عی متعدد توز   ی رهایو بار سرور را بر اساس متغ  کندی م
 کند. یکنترل م وه ی ش نیبه ا ،یو رفتار فرد

 سرور  ینگباالنس . لود 3

را    L7و    L4  یهاتیقابل  GSLB  شوند،یم  یزبانیدر سراسر جهان م  یکه در مراکز داده ابر   هاتعداد برنامه  شیافزا  با
بار کارآمد را بدون به خطر انداختن تجربه    عیامکان توز سرور    Load balancer  .دهدیم  توسعهمرکز داده    نیدر چند

 .کندیفراهم م یکاربر 

 مهم است؟   Load Balancerچرا 

لود باالنسر استفاده    یهایژگ ی( با وADCبرنامه )  لیکننده تحوکنترل   کیاز    توانندی اطالعات م  یفناور   یهابخش
  و تهیهها  درخواستبه  ثر  وم  پاسخگوییدر  ها  به شرکت  تواندیم  این نرم افزار  کیتراف  تیر یمد  یهاتیکنند. قابل
 هر کاربر کمک کند.   یبرا سبمنابع منا

 ک یتواند  یدر دسترس هستند که م  ADC  قی( از طر ل روایو فا  تیاحراز هو  ، ی)مانند رمزگذار   گر یاز توابع د  یار یبس 
  ن یع   رمتعدد فراهم کند و د  یهاسی ها و سروو نظارت بر برنامه  تیر یمد  ،یساز   منیا  ینقطه کنترل واحد را برا

 کند.   نیرا تضم  یکاربر تجربه   نیحال بهتر 
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 چیست؟ مزایای لود باالنسر

 ک یپر تراف  ی هاطیها را در مح داده  لیو تحو  ییپاسخگوکند تا استفاده از منابع، زمان  ی به شما کمک م  ینگلود باالنس 
  ادیز   اریبس   دیکنی م  افتیکه در   ییایمزا، زیرا  دیاستفاده کن  سیسرو  نیاز ا  دیبا  د،یچند سرور دار   ایاگر دو  .  دیساده کن

 آورده شده است. لود بلنسر  یایزااز م یبرخ ر یدر ز  خواهد بود.

 ها درخواستبه  یدگیرس

  ی قابل توجه  زانیشما به م  ییاگر سرعت پاسخگو  امااست.    زی انگ  جانیهبسیار    تیساوب   کیتراف  شیافزا  دنید
از دست    دکنندگانیبازد  ابد،یکاهش   را  باالنسر  .  دهیدمیخود  ملود  کمک  توز یبه شما  با  تا  به    کیتراف  عیکند 
 شود. یکند نم کیتراف شیافزا لیشما به دل تیکه سا دیشومطمئن  تیبا ظرف یسرورها

 ر از توقف کا یر یجلوگ

  ی ر یجلوگ   ی است که برا  رممکنیحال، اغلب غ   نیمهم است. با ا  ار یبس   حفظ عملکرد سرورها  یبرا  یو نگهدار   محافظت
 ینگ لود باالنس .  دیکن  پیش بینیرا    داون یا توقف آنزمان    ت،یساوب  دکنندگانیبازد  ایکاربران    یمزاحمت برا  جادیاز ا

تا   به حداقل برسدسرور    یو نگهدار   ر یسالم، تعم  یبه سرورها  کیخودکار تراف  تیکند تا با هدایبه شما کمک م
 .در جلسات خود تجربه نکنند یا گونه وقفه چیه تیساوب دکنندگانیکاربران و بازد

 ها شکست تیر یمد

  به سرعت سرور را    یخراب  این سرویس.  می افتداتفاق    برای همه  شکست  ،دیدهی انجام م  یچه کار   ستین  مهم
  ایدیتاسنتر  کند. اگر  یم  تیکه هنوز در حال کار هستند هدا  یسالم   ی را به سمت سرورها  کیداده و تراف  صیتشخ 
مکان   نیتر کیرا به نزد  کیتراف  لود بلنسر کابل(،    یع قط  لیدر دسترس نباشد )مثال به دل  ییایجغراف  تیموقعیک  

 .دنشوی اختالل در عملکرد م حداقل  جاد یها باعث ایخراب جهینت در . کندیم تیسالم هدا

 ها بر سالمت برنامه نظارت

ر   یاستراتژ   یبرا برنامه  و  کار م  یها و سرورها برنامه  دیبدان  باید  رساختیز   یز یوب  لود    کیکنند.  یشما چگونه 
و    ی ز یر   هبرنامتواند  یسازمان شما م  ن یدهد، بنابرایخطا را ارائه م  یهشدارها  و  عملکرد   ق یدق  هایگزارش  باالنسر

 انجام دهد. خود را  رساختیز بهینه سازی  
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 نتیجه گیری 

لود باالنسر  ، به عنوان  ندیکارآمدتر کردن کل فرآو  تر  آسان  یبرا  یمحاسباتیا منبع  واحد    نیچند  یبر رو  ترافیک  عیتوز 
  شودباعث می و  دهدقرار می کاربران  دسترسبه راحتی در ها را تیوبسا ایها برنامهاین سرویس شود. یشناخته م

تنها  یسرور   چیکه ه ز   ییبه  به طور مساو  یادیفشار  بار  و  نکند  تحمل  آن   یرا  توزیعمیان    انتخاب  .شودیم  ها 
آشنایی با انواع مختلف این سرویس باعث دارد.    یو اهداف شما بستگ  ستمیبه س  مناسب  سرویس لود باالنسینگ

 .دیبه دست آور  ،دیدار  ازیمناسب را بدون فراتر رفتن از آنچه ن یساز   نهیبهشود تا می 
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