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Branch Cache چیست ؟ 

 یها نتیوجود دارد. کال شعبه اصفهان دریک فایل سرور که  دیداردراصفهان و یک شعبه نیز در تهران  یدفتر مرکز کیکه  دیفرض کن

در . شوندشعبه مرکزی متصل میبه  DSLبا استفاده از خطوط  ای نترنتیا ایکم سرعت  یارتباط یها نکیبا استفاده از لموجود در شعبه 

صورتی که کالینت های موجود در شعبه تهران قصد ارتباط با فایل سرور موجود در دفتر مرکزی را داشته باشند دو حالت مختلف میتوان 

 پیاده سازی کرد:

 

 :  Hosted Cacheحالت اول : 

شعبه ربوطه را در داخل  و سرور م میداشته باش hosted cache configuration کی در این حالت در صورتی که در شعبه تهران 

 hostedاطالعات را با سرور به نام   نیا نتیکنند و کال یم دایما انتقال پ نتیاطالعات به سمت کال نیا میکرده باش گیکانف اصفهان

cache اطالعات در داخل سرور  نیا گریکند و به عبارت د یمبادله مcache بخواهد  شعبه تهراندر داخل  یگرید نتی. اگر کالشوندیم

مشابه و هم  یها لیفا یبه عبارت کندیرا مشغول نمدو شعبه  نیب یارتباط نکیل گریکند د دایپ یدسترسدر شعبه مرکزی  به سرور موجود

 کند. یم افتیدر hosted cache serverنام را از 

 : Distributed cacheحالت دوم : 

کالینت اطالعاتی که از سرور مرکزی دریافت میکند را درون خود کش در این حالت سروری برای کش کردن اطالعات وجود ندارد و 

شعبه موجود در  یوترهایکامپ ریکند، از سا افتیشده را در افتیمشابه را که قبال در یها لیها قصد داشت فا نتیاز کال یکیو اگر میکند 

 .کندیم افتیدرخود 

و به سروری که این داده ها و  Branch-cache-enable-contentقادر به کش کردن آن میباشد  Branch Cacheبه محتوایی که 

 گفته میشود. Branch-Cache-enable-Serverاطالعات روی ان قرار گرفته است 
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 : Hosted Cacheمزایای استفاده از 

Availability  در حالت :Distributed cache   شده روی آن در صورتی که یکی از کالینت ها خاموش باشد دیگر به محتویات کش

 نمیتوان دسترس داشت.

Centraal cache ت های مختلف نمیتوانند به محتویات ت مختلف داشته باشیم سابل در صورتی که در شعبه چندین ساب: در حالت او

 کش شده یکدیگر دسترسی داشته باشند.

 استفاده نمود. web server ,File Server,Application Serverکردن محتویات   Cacheمیتوان برای  branch cacheنکته: از 
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