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Tóm tắt: 
 

Hiện nay, các hệ thống phân tán hợp lực để cung cấp tài nguyên dùng chung chủ yếu dựa vào cơ 

chế truyền thông điệp. Thông qua cơ chế này, các thông điệp được điều khiển, định tuyến và xử lý 

dựa vào cấu trúc để đảm bảo tính nhất quán dữ liệu trong các chương trình phân tán. Các thông 

điệp cần phải giám sát, lưu vết nhằm khôi phục trạng thái cho các máy chủ bị sự cố khi vào hoạt 

động lại trong hệ thống. Xây dựng cấu trúc thông điệp riêng biệt là cần thiết bởi các ứng dụng 

ngày càng phát triển và phức tạp, đồng thời tăng tính bảo mật cho hệ thống. Các chương trình phân 

tán triển khai trên tầng SaaS trong các hệ thống đám mây đòi hỏi xây dựng giải pháp đảm bảo gắn 

bó thông qua môi trường truyền thông. Vì vậy, giải pháp điều khiển cung cấp tài nguyên truyền 

thông cho hệ phân tán trong máy ảo tập trung vào thiết kế thông điệp, cơ chế định tuyến, tối ưu 

truyền thông để đảm bảo tính gắn bó dựa vào giao dịch phân tán bốn pha (4PCoDT).  
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Abstract: 
 

Currently, distributed systems which coordinate to allocate share resource are mainly based on 

message passing mechanism on network communication. Through this mechanism, controlling 

messages, routing and processing messages are based on the message structure to ensure 

consistency of data for distributed applications. In addition, messages need to be monitored and 

kept track in order to restore status of servers encountering a problem when returning to work in 

the system. Because the application is increasingly complex and in order to increase the security 

for systems, building separate message formats is necessary. Distributed applications are deployed 

on Software as a Service (SaaS) layer of cloud computing systems and require coherence through 

communication environment. Thus, our control solution in resource allocation for distributed 

systems in virtual machines focuses on message design, routing mechanism and optimal 

communication to ensure coherence of distributed systems which are based on the fourphase 

commitment of distributed transaction (4PCoDT).  

            Key words: Distributed  System;  Conherence;  Resource Allocation; Virtual Machine; 

Message Structure.    



 


