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 مزیت های محاسبات شبکه ای

 استفاده موثر از منابع

 محاسبه ی موازی

Grid Computing 

 دسترسی به منابع اضافه

 متعادل سازی استفاده از منابع

 قابلیت اطمینان
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Grid انواع 

1 

Cluster 
Grid 

2 

Compus 
Grid 
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Global 
Grid 
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 اضطراری 

 وظیفه ای
 اشتراکی

 برتری 

Grid Engine 

 نحوه تخصیص منابع
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 الیه های معماری 

Grid  

Fabric 

12 

Resource & 

Connectivity 

Collective 

Application 
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Fabric 

 عملیات خاص 

 مربوط به یک 

 منبع فقط بر روی

آن انجام    

.می شود  

Fabric 
 رابط های  ی برای 

 کنترل های محلی

 منابعی که 

 می توانند به 

 اشتراک گذاشته 

 شوند وجود 

.دارد  
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      Resource & Connectivity protocol 
 

Resource &  

Connectivity  

protocol 

  TCP\IPامن ترین پروتکل 

 برقراری ارتباط

امن وسادده   

 تصدیق گیرنده و 

 فرستنده

ایجاد امنیت با 

 الگورینم 

 رمزنگاری

 برقراری ارتباط امن

 با منبع

 راه اندازی 

 منبع

 نظارت و کنترل 

 منابع
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Connectivity  Resource  



 سرویس 

 تشخیص 

 خطا

 سرویس 

 راهنما

 زمانبندی و

اختصاص    

 منابع

مجوعه ای از 

 پروتکل منابع

Collective Services 
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Application 

1 

کاربر با آن در تماس 

است و برنامه کاربردی 

 .در این الیه قرار دارد
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Conclusion 

 کاهش زمان مصرفی

 جنبه اقتصادی

 ارتباط بین محققان
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 کاهش فشار کار
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