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شده، صورت افتیکار در یموجود، جهت اجرا یمجاز یهانین ماشیاسب از بمن ین مجازیق انتخاب ماشیط ابر، موازنه بار از طریدر مح ده:یکچ
تک پارامترها، ا در نظر گرفتن تکـه بـن مقالـی. در ااست یمختلف یانجام هر کار، تابع پارامترها یمناسب برا ین مجازیرد. انتخاب ماشیگیم

. ابتدا شودمیف یچندشاخصه تعر یریگمیتصم مسئلهک یصورت ن انتخاب بهیا .مینمائیکار موردنظر انتخاب م یرا برا ین مجازین ماشیترمناسب
 یاز روش تاکسونوم؛ سپس مدل فوق با استفاده شودمیمدل  ییکارا ثر درمؤ یدر قالب پارامترها مسئله، توازن بار یبا در نظر گرفتن اهداف اساس

ت هر یده شده است، مطلوبینام TLBن روش که یدر اشود. یاست، حل مچندشاخصه  یریگمیتصم یهان روشیکه از پرکاربردتر کیرکالسیغ
ن ییتع یکاربر که بر اساس شاخص آنتروپ یارها برایک از معیت هر یزان اهمیارها و میشده به معبا توجه به وزن اختصاص داده ین مجازیماش

، یشنهادیپ روش ییکارا یشود. جهت بررسیافته انتخاب میصاصاساس ارزش اخت بر ین مجازین ماشیت بهترینهادر  گردد.یه مبشود، محاسیم
و  FIFO ،DLB، WRR یهانسبت به روش یشنهادیدهد روش پیانجام شده است که نشان مCloudSim ط یدر مح یاگسترده یهایسازهیشب

HBB-LB دارد. یعملکرد بهتر 

  .یک آنتروپیتکن ک،یرکالسیغ یتاکسونوم ، روشین مجازی، موازنه بار، ماشیمحاسبات ابر :یدیلک یهاواژه
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Abstract: In the cloud environment, load balancing is done by choosing the appropriate VM (Virtual Machine) between existing 
VMs to execute the given task. Choosing the appropriate VM to do any task, is function of various parameters. In this paper, we 
choose the most appropriate VM to execute the task by considering each of criteria. Therefore, we consider this selection as a Multi 
Attribute Decision Making (MADM) problem. At first, we model the problem in terms of effective parameters in performance by 
considering the basic goals of the load balancing. Then, we solve the model by using the non-determenestic taxonomy method, which 
is one of the most widely used method for MADM problems. In this method which is called TLB, desirability of each VM is 
calculated according to the weights assigned to the criteria and the level of importance of each criterion for the user which is 
determined based on entropy method.Finally, the best VM is choosen based on its assigned value. To study the performance of the 
proposed approach, extensive simulations is carried out in CloudSim simulator which show that the proposed method has better 
performance compared to FIFO, DLB and WRR method. 
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 مقدمه - ۱
ـــد، رشـــد  IT وتر ویکـــامپگران صـــنعت لیـــمتخصصـــان و تحل معتقدن

تنها متوقف نخواهد شـد، نده نهیآ یهابر ابر در سال یمبتن یهاستمیس
نـه یل هزیـاز قب ییهـایژگیو. ]۱[ ز خواهد گرفتین یترشیبلکه شتاب ب

 یهـاشـبکهخطا،  یریپذبـودن تحملکننده و بـاالیراضن، عملکرد ییپا
 یاز کاربردهـا یاریتحقـق بسـ یبــرا ینــه مناســبیگزبـه  را یوتریکامپ

اسـت،  یمـدل یانش ابـریـراان ین میدر ا .]۲[ ل کرده استیتبد یامروز
ق شبکه یکاربر از طر یاساس تقاضا برآسان  یفراهم کردن دسترس یبرا

هـا، (مثـل شـبکه یکربندیر و پییتغقابل یانشیاز منابع را یابه مجموعه
ن یـها) کـه اسیو سرو یدکاربر  یها، برنامهیسازرهیذخ یسرورها، فضا

از بـه دخالـت یـا نیـت منـابع و یریاز بـه مـدین نیتربتواند با کم یدسترس
د یـاز د ا آزاد گـردد.یشده  س به سرعت فراهمیکننده سروم فراهمیمستق

ه ـشـده گفتـعیـو توز یمـواز یهـاسـتمیاز س یز، ابر به نوعیساخت نریز
هم متصل است به یمجاز یوترهایاز کامپ یاشود که شامل مجموعهیم
]۳[.  

هـا و از برنامـه یاسـتفاده اشـتراک یبـه معنـا یانش ابریواقع، رادر  
 یراحتـ هسـتند کـه بـه یاز منـابع مجـاز ی. ابرها انبـار بزرگـاستمنابع 

 یهــاافزار، پلتفــرم(ماننــد ســخت هســتند اســتفاده و در دســترسقابل
ا یـصـورت پواننـد بـهتوین منـابع مـیـ. ا]۴[) هـاسیا سرویافته و/یتوسعه

کننـد. از منـابع را فـراهم  یمطلـوب یبردارمجدد شوند تا بهره یکربندیپ
 یا

ً
نام "پرداخت به اندازه مصرف" بک مدل یله یوسبهن انبار منابع معموال

س یســطح ســرو هــایاســاس توافــق بــررســاخت یدهنــده زتوســط ارائــه
ط ابر، در یجود در محکه منابع آزاد موییازآنجا .]۵[شود یم یبرداربهره

 یف امـر مهمـیوظـا یبنـدزمـان مسـئلهر هستند، ییهر زمان در حال تغ
   دارد. یمحاسبات ابر ییدر کارا یادیر زیاست که تأث

ف بـه منـابع یله آن وظـایوسـاست که به یروش یبندزمانتم یالگور
از اسـت یـط ابر، نیشود. در محیص داده میموجود در مراکز داده تخص

دهندگان، حـداکثر شوند که هم ارائه یبندزمان یطور یسباتمنابع محا
از ینمورد یکاربرد یهاببرند و هم کاربران برنامه هاآن استفاده را از منابع

از  یکـی یبنـدزمـانن، یرند. بنابرایار بگینه در اختین هزیترخود را با کم
بـودن  یت و مـوقتیشـود. محـدودین مسائل در ابـر محسـوب مـیترمهم
مثـال  یاند. بـراشـدهلیتحم یبنـدزمـانهستند که به  یبع دو شرطمنا

ک منبع در یا یداشته باشند  یمشخص یب اجرایف ترتیممکن است وظا
ک یـط نـاهمگون، یکنـد. در محـفه را اجرا یک وظیک زمان فقط بتواند ی

 یبنـدزمـانت مشـکل یـشود. اهمیز میتر ندهیچی، پیبندزمانم یتصم
  نه انجام شود.ین زمیدر ا یعیات وسقیباعث شده که تحق

ــاب   ــانتخ ــدزمــانک ی ــب م بن ــدینامناس ــد باعــث ناکارآم  یتوان
مـوارد، انتخـاب  ی. در برخـ]۶[ ا کند شدن برنامـه ابـر شـودیافزار سخت

بـرد، یه زمـان میـکه چند ثان یامسئلهشود، یتم باعث مینادرست الگور
ط ید در شـرایـوب باخ بندزمانک ین ین ساعت حل شود؛ بنابرایدر چند

 فـه بـریوظ بنـدزمـان یهـایداشته باشد. استراتژ یمختلف رفتار مناسب

نـه، زمـان، فضـا، تــوان یمنـابع تمرکـز دارنـد کـه هز یورا بهـرهیـعـدالت 
  .]۷[ دهندیرا بهبود م یس در محاسبات ابریت سرویفیو ک یاتیعمل

اده از ط ناهمگن ابـر بـا اسـتفیکارها در مح یبندزمانن مقاله یدر ا
ـــروش ت ــیغ یومـاکسون ــیک کــه یرکالس برد در رپرکــا یهــااز روش یک

شـده  ین سـعیشـود. همچنـیاره است، انجـام مـیچندمع یریگمیتصم
هـا توسـط ت آنیـزان اهمیـمنابع و کارها کـه م یهایژگیو یاست، تمام

اختصـاص منبـع مناسـب بـه  یشـود، بـرایمحاسـبه مـ یک آنتروپیتکن
 ۲ن مقالـه در بخـش ینظر گرفته شود. در ادامه ا به ابر در یورود یکارها
 یشود، مـورد بررسـینه انجام مین زمیمطرح که در ا یاز کارها یتعداد
ط یمحـ یشـده بـراساختار مدل در نظر گرفتـه ۳ر بخش رد، دیگیقرار م

منـابع بـر اسـاس  یبنـدابر و نحوه رتبـه یشده براناهمگن در نظر گرفته
ف یک توصـیرکالسـیغ یتاکسـونوم یریگمیو روش تصم یک آنتروپیتکن

رد و یــگیقــرار مــ یموردبررســ یشــنهادیروش پ ۴شــود. در بخــش یمــ
مقالـه  یندببه جمع ۶شود. فصل یارائه م ۵ج در بخش یو نتا هاشیآزما

  پردازد.یم

  مرتبط یکارها - ۲
شـده عیتوز یهـاسـتمیدر س یبنـدزمـان یهـاتمیاز الگور یانواع متنوع

دســت آوردن بــه  یبنــدزمــان یهــاتمیالگــور یلوجــود دارد. هــدف اصــ
. ]۸[ ســتم اســتیس یاتیــن تــوان عملیبــاال و بهتــر یعملکــرد محاســبات

در  یبنـدزمـانقادر به فـراهم کـردن  یکار سنت یبندزمان یهاتمیالگور
سـمت کننـدگان بـهدارند و لذا فراهمنه یرا سربار هزیستند، زیط ابر نیمح

  روند. یم یبیا ترکی یتشافاک یهامتیاستفاده از الگور
ستم و گسـترده یدر مورد س یواقع یهابا فرض یاکتشاف یهاروش

ر یـنظ یسـتمیکردن دامنـه جسـتجو، ضـمن لحـاظ کـردن اطالعـات س
افتـه و جـواب یممکـن را  یهـاحـلره تمـام راهیـو غ یها، بارکارپردازنده

ا یـسـتا و پویاها به دو دسته ن نوع روشیا کند.یدا مینه را پیک به بهینزد
شـود کـه یاسـتفاده مـ یستا هنگـامیا یشوند. روش اکتشافیم میتقس

هـا ین اسـتراتژیـا .شـوندف قبل از اجرا شـناخته یمجموعه کامل از وظا
رسند یطور همزمان مبهف ینکه وظایشوند. اول ایتحت دو فرض اجرا م

 یبنـدزمـانموجـود، بعـد از هـر  یهـانین است کـه ماشـیو فرض دوم ا
  شوند.یروز مهفه بیظو

 یمتفاوت یازهایط ابر بر اساس نیده به محیرس یکارها ]۱۰ ،۹[ در
شـوند، سـپس یمـ یبنـدطبقـه یمختلفـ یهـاکه دارند ابتدا در کـالس

بانـد و وزن  یهر کالس را به صف مربوط به همان کالس که پهنا یکارها
هـا وارد ت کارهـا از صـفیـشوند. درنهایمخصوص به خود را دارد وارد م

عمـل  RounRobin تمیبـر اسـاس الگـور بندزمانن یشوند ایم بندزمان
کند، چون بـر ین میرا تضم ١یتم رفع مشکل گرسنگین الگوریکند. ایم
بانـد الزم  یهر کالس حداقل مقـدار پهنـا یهاسین باور است که سرویا

د یـولف و تیوظـا یبنـدتیکرد اولویرو ]۱۱[در  انجام کارها را دارند. یبرا
ت بر اسـاس زمـان ین اولویا ت ارائه شده است.یبر اساس اولو یبندزمان

ن روش یـا شـود.ید مـیـک منبـع تولیـ یفه مورد انتظار بـر رویاتمام وظ
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ن یـکنـد. پـس از آن ایم مـیمستقل تنظـ فیف را در چند گروه وظایوظا
 گروه

ً
ف یاز وظـا یاهـر تکـرار مجموعـه شـوند.یمـ یبنـدزمـانها مکـررا

 لیـفه، حداقل زمان تکمیهر وظ یرد و برایگینشده را مل نگاشتمستق
 ن مقداریترکه کوچک یافهیکند. وظید میرا تول  (MECT)2مورد انتظار

MECT ،شده بـه منـابع مربوطـه را دارد، در ف انتخابیش از تمام وظایب
زمـانف یکـه تمـام وظـا ین تـا زمـانیا شود.یم یبندزمانن تکرار اول یا

ن پاسخ یتردن به کمیتم، رسین الگوریابد. هدف اییادامه م وند،ش یبند
ل کـم و یـبـا زمـان تکم یفین هدف، ابتـدا وظـایدن به ایرس یاست و برا

  کند.یم یبندزمانتر را شیبا زمان ب یفیسپس وظا
ک ی بندزمانن یارائه شده است. ا FIFO با نام بندزمانک ی ]۱۲[در 
کـه در  یدارد. کـاریس زمان ورود آن نگـه مـاسا بر د در صف رایکار جد

کـه ییآنجـااز شود.یاجرا انتخاب م یست انتظار قرار دارد، برایل یابتدا
، اما استار آسان یآن بس یسازادهیپرا دارد، حداقل سربار  بندزمانن یا

  .آوردین مییها را پانیماش یاتی، توان عملیطوالن یف با زمان اجرایوظا
انجام شده است ، بر  Tabu یه بار بر اساس جستجوموازن ]۱۳[در 

 یاز فضـا ییهـاهیـحل اسـت کـه ناحراه یفضا یک جستجوین روش یا
 جستجو شدهراه

ً
 یکنـد تـا در جسـتجویادداشت مـیاند، حل را که قبال

حل نگاشت، از همان ک راهیها را جستجو نکند. هین ناحیا یحوال یبعد
 یســازادهیکنـد. پیک اسـتفاده مــیـتتم ژنیش کرومـوزوم در الگــورینمـا

ــا ، Tabu یجســتجو ــب ع یــک توزیــدشــده از یتول یک نگاشــت تصــادفی
 یکـاردسـت یگـردد. بـرایاز مـآغ ییل ابتداـحوان راهـعنهـنواخت بکی

شـود. یک گام کوتاه برداشته میحل راه یو حرکت در فضا یحل فعلراه
 یدر فضا ینه محلیکمحل ن راهیترکیدا کردن نزدیهدف از گام کوتاه پ

  حل است.راه
ــپو یروش اکتشــاف ــه یــف و یکــه مجموعــه وظــا یانـا زمــی ا مجموع

طـور ف بهیمثال، همه وظاعنواناست. به یستد، ضروریها ثابت ننیماش
بـه حالـت  یدر فواصـل زمـان یهـانیاز ماشـ یا برخـیـهمزمان نرسند و 

 یادســتهو  ٣بــرخطا در دو حالــت، یــپو یبرونــد. روش اکتشـاف خـاموش
 یهـاVMف برسند ابتدا یکه وظا یدر حالت اول، زمان شود.یاستفاده م

ک یـفـه بـه یجاد شـده، سـپس هـر وظیسرورها ا یف رویمتناسب با وظا
ک مجموعه یف ابتدا در یدر حالت دوم، وظاشود. یم یبندزمانن یماش

هـر  یشـده بـرایزیرش برنامهیدر زمان از پ یبندزمانشده و  یآورجمع
ــهیوظ ــه ب ــه از مجموع ــورت تفکف ــیص ــق یک ــاVM و طب ــود در  یه موج

 مجموعـه یف بعـدیمجموعـه وظـا یسـپس بـرا شـود.یسرورها، اجرا م

VMشود. یدوباره اجرا م یبندزمانروز شده و هب ها  

شـده و  یبنـدزمانکبار یفه تنها ی، هر وظبرخط یدر حالت اکتشاف
 یبـرا بـرخط یتشـافر کنـد. حالـت اکییـتوانـد تغینم یبنـدزمانجه ینت

 با نرخ ورود کم مناسب است. یموارد
ا اسـت کـه یـپو یاکتشاف یک نوع استراتژی ]۱۴[شده در روش ارائه

ص یان اتمـام را دارد تخصــن زمـیرـه زودتــکـ ینیاشـه مـفه را بـیهر وظ
 ،بـرخطحالـت  یار بـرایـک معیـعنـوان بـه یاکتشاف ن روشیدهد. ایم

  شود.یاستفاده م

در حالـت  یا اکتشـافیـپو ینوع استراتژ ]۱۵[ شده درائهتم ار یالگور
بـه  MCT و MET یتم از هـر دو روش اکتشـافین الگـوریـا است. برخط

هـا اسـتفاده نیراسر ماشــار در ســع بـیاس توزـر اسـب یادوره یاوهـیش
ف یکنـد امـا وظـاین را انتخاب مین ماشیبهتر، MET تمیالگور. کندیم
ار را متـوازن ـبـ، MCT یشافـد. اکتــدهـیمـ صیه آن تخصــرا ب یادـیز
ن یتـرکـم ین کـه دارایفه را بـه ماشـیدر همان زمان آن وظ یکند، ولیم

طـور ف بـهیمثـال، اگـر وظـا یبـرا دهـد.یص نمـیزمان اجرا است، تخص
ک یـدن تـوازن بـار بـه یرسـ یبـرا MET م ازیتوانیبرسند، ما م یتصادف

جــاد ســطح بــار در یا یبـرا، MCT شــده و ســپس ازمقـدار آســتانه داده 
  م.یها استفاده کننیسراسر ماش

شده فیش تعریاز لحظات از پ یف در برخی، وظایادر حالت دسته
سـازد تـا یرا قادر م یاکتشاف یهاحالت، روشن یشوند. ایم یبندزمان

   ف اطالع داشته باشد.یاز وظا یادیتعداد ز یواقع یدر مورد زمان اجرا
اسـت، کـه در آن هـر  یک روش اکتشـافیـ ]۱۶[شده در روش ارائه

مقـدار  شـود.ی، بـه منبـع اختصـاص داده مـرأیفه بر اساس مقدار یوظ
شـود. یف مـیـن زمـان اتمـام تعرین زودتـرین و دومین اولی، تفاوت برأی
ن) زمـان یتـرن (کـمیبـا زودتـر ینیتر به ماشـشیفه با مقدار انتظار بیوظ

  شود.یص داده میاتمام تخص
در نظر گرفته شده  G/S/M ک مدلیصورت ط بهیمح ]۱۸ ،۱۷[ در

شـده را عیـط توزیاسـت کـه محـ هـاییخوشـهتعـداد  G ،است کـه در آن
تعداد  M ع شده است ویط توزیمح ٤یهاتعداد مکان S اند،ل دادهیتشک

 یبنـدزمـانط اسـت. ین محـیـا یپردازشـ یهاا گرهی یعناصر محاسبات
ن سطح درخـت، یشود. در اولیمانجام  ٥یسطح ۴ک درخت یکارها در 

عهده دارد: ه را بر فیشه درخت قرار دارد. که دو وظیدر ر ٦یمجاز گرهک ی
افـت کارهـا از ی) بـا در۲شده، عیط توزیمح یت اطالعات بارکاریری) مد۱

رد کـه یـگیم میط، تصمیمح یاز هر کاربر و بار جاریکاربران، بر اساس ن
 دوم شـامل رستاده شوند. سـطحد به کدام قسمت فیبا یافتیدر یکارها

G ط یاز محـ یکـیزیف خوشـهک یـها به گرهک از یاست، هر  یمجاز گره
  شده متصل هستند. عیتوز

 ٧خوشـه یهاا درخواستی یکار بار یگوها پاسخگرهن یا ک ازیهر 
وجود دارد که هر  گره S، مربوط به خود هستند. در سطح سوم از درخت

-عیـط توزیمحـ هایخوشهتمام  یکیزیف یهاها به مکانگرهن یکدام از ا
 یهـاگره یت بارکاریریها، مدگرهن یا یفه اصلیشده متصل هستند. وظ

وجـود  یعنصـر محاسـبات M ن سطح از درختیاست. در آخر یپردازش
مربـوط بـه خـود  یهـاو مکان هاخوشهن عناصر به یدارد که هر کدام از ا

  متصل هستند.
هـا مورچـه یگـان از رفتـار اجتمـاعجامعـه مورچ یتم اکتشافیالگور

تواننـد یمـ ینـا هسـتند، ولـینکـه نابیا اـا بــهـالهام گرفته است. مورچه
ر یهـا مسـدا کنند. مورچهیشان را پین النه و منبع غذایر بین مسیترکوتاه

 تصادفن غذا و النه خود را در ابتدا بهیب
ً
کنند و یانتخاب م یصورت کامال

 شین غـذا و النـه و افـزایره رفت و برگشت بن دویچند یکم پس از طکم
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ر ین مسـیتـردر کوتاه یت همگیتر، درنهار کوتاهیمانده در مسیاثر به جا
  کنند. یحرکت م
ر حرکـت، مـاده یگردد، در طـول مسـیدنبال غذا م یامورچه یوقت

ن یـگذارنـد. بـا اسـتفاده از ایمـ ینام فرومون از خود بر جـابه ییایمیش
ص یتخصـ ین مفهـوم بـرایـشـود. از ایدا مـیر پین مسیترفرومون، کوتاه

ص و کامـل یتخصـ یک منبع به کـاریکه  یشود. زمانیکارها استفاده م
را  ینتوانـد کـار یابـد. اگـر منبعـییش میکند، مقدار فرومون آن افزایم

ــرا طبــق . ]۱۹[شــود یمجــازات از فرومــون آن کاســته مــ یتمــام کنــد ب
 در رده ن مقالهیدر ا یشنهادی، روش پشن بخیشده در احات ارائهیتوض

به  یرد، در بخش بعدیگیقرار م یااز نوع دستها یپو یاکتشاف یهاروش
 پرداخته شده است. یشنهادیح روش پیتوض

 یشنهادیروش پ - ۳
 یط ابـر و سـپس چگـونگیمحـ ین بخـش ابتـدا مـدل مفـروض بـرایدر ا

فـوق بـا  مسـئلهه رد و در ادامـیگی، مورد اشاره قرار ممسئله یبندفرمول
 شود.یک حل میرکالسیغ یاستفاده از روش تاکسونوم

  ط ابریمح یشده برامدل در نظر گرفته - ۱- ۳
 یپردازشـ خوشـه K شـامل یمحاسـبات ابـر یبـرا شـدهفیـتعر یفضـا
1R={R ,رت صوهـب هـک تـاس n یکیزیف یس) است. تعداد سرورهای(سرو

}n, …, R2R یمجاز یهانیباشد. تعداد ماشیم )VM(سـرور هـر در ها 
  :صورتبه که است n یکیزیف

 f [1,n] VM(Rf)={VM1, VM2 …, VMn}   
ی محـدود تعـداد یدارا ابـر طیمحـ در زین کاربر هر شود.یم داده شینما,

 z, …, j2, j1j={j{ از اسـت ابر عبـارت به شدهارائه یکارها و تمام بوده کار

 زمـانمـدت انگریـب  T)<jt ≤(0.T شـوندیمـ ابر ارسـال به  Tزمان در که
  .است یسازهیشب

عبـارت  کـه اسـت مشخصـه ۵ یدارا یابر محاسبات یدر فضا  ij  هر کار 
 است از  , ,  ,  ,  ,  bwi i i i i i iJ cp m IO b d . icp برحسب که MI 

 حسـببـر im، اسـت  CPUکـار از یبـرداربهره زانیمدهنده نشاناست، 

MB و از حافظـه، یبـرداربهـره زانیـم دهنـدهنشـان iIO رحسـبب MB 

ــان ــدهنش ــم دهن ــره زانی ــرداربه ــیورود از یب ــا ی/خروج ــت. س ر یاس
ار کـ شـده بـهص دادهیب عبارت است از بودجه تخصـیترت مشخصات به

ه) و یـحسب واحد زمان (ثانکار بر ید اجرایسررس، $G موردنظر برحسب
 ذکرشده مشخصات. MB/S حسبانجام کار بر یرااز بیباند موردن یپهنا

 مشـخص رـابـ بـه وردنظرـمـ فـهیوظ الـارسـ کاربر هنگام توسط کار، یبرا
  شود. یم

 طین محـیـز در این) VM ای یکیزیسرور ف( jr یهر گره پردازش یبرا
, ,صورتپنج مشخصه به  ( , ),  ,  bwj j j j jj jr rcp rm rIO rc rn 

واقـع تعـداد ست که در هر گره ا یمعرف قدرت پردازش  jrcp  .شده است
حسـب منبـع بر یپردازشـ یک از اجـزایـدستورات قابل اجرا توسط هـر 

دهنـده نشـانب یـترت بـه jrIO و jrm .(MIPS) ه اسـتیون در هر ثانیلیم
 یکـه بـر مبنـا ،اسـت یخروجـ /یاز حافظـه و ورود یبـردارزان بهـرهیم

 را مـت منبـعیق  jrc مقـدار. (MB/s) شـودیه محاسـبه مـیـبرثانتیمگابا

ک) یـر (ترافیخأزان تـیـمعـرف م jrn دهد، مقـدارینشان م $G حسبرب
 یریـگه انـدازهیاست که با واحد ثان یبه گره پردازش یابیشبکه در دست

ظر را نشـان ـموردنـ یره پردازشــد گــانــب یپهنا jbw تینهاشود، در یم
  .شودیم یریگاندازه (MB/S) با واحد کهدهد یم

 یمختلفـ یانجام هر کار، تابع پارامترهـا یمناسب برا VM انتخاب
 حافظـه، حجـم منـابع در ،CPU ریـکـار نظ ازیـزان منـابع موردنیمانند م

د بـا در نظـر گـرفتن یـ. بااسـتهـا VM دینه و سررسیها، هزVM اریاخت
نظر انتخاب شود؛ کار مورد یبرا VM نیترار ها، مناسبین معیتک اتک

 یریـگمیتصـم مسـئلهک یـرت صـون انتخـاب را بـهیـتـوان این مـیبنابرا
  .چندشاخصه در نظر گرفت

موجـود در ابـر هسـتند و  یپردازشـ یهـاها، گرهنهین مقاله گزیدر ا 
ــرا نــهیشــامل هز یریــگمیتصــم یهــاشــاخص ــردازش، زمــان الزم ب  یپ

ر یک سـرور، مـدیـ. بـا ورود هـر کـار بـه اسـتپردازش و سرعت پردازش 
ــا اســتفا یرســاخت مجــازیز  یریــگمیده از روش تصــمآن ســرور ابتــدا ب

ص بـه یتخصـ یبرا VMن یافتن بهتریک شروع به یرکالسیغ یتاکسونوم
 یهـاVMکنـد و در صـورت پـر بـودن تمـام یمربوطه م آن کار در خوشه

فـوق، اقـدام  یریـگمیموجود در خوشه، سرورها با استفاده از روش تصم
 یهـاVM یانتقال برخـ یها) برار خوشهین سرور (از سایبه انتخاب بهتر

  .دیوجود آ به VM جادیا یبرا یدیت جدیکند تا ظرفیبه آن سرورم دخو

    مسئله یبندفرمول - ۲- ۳
ن کـار توسـط یـاست کـه ا مسئلهاز به فرموله کردن یم نیاتخاذ تصم یبرا

ن الزم اسـت، تمـام اطالعـات یشـود؛ بنـابرایانجـام مـ Pبنـام  یسیماتر
 ۱  اده شـود. در شـکلیپ P هیس اولیماتر یبر رو مسئله) یفیا کی ی(کم

   ش داده شده است.یس نماین ماتریا

  
   P هیس اولی: ماتر۱شکل 

  ام وjشاخص  دهندهنشان jX، امi نهیگز دهندهنشان  iA ۱در شکل 

ijR ــان ــدهنش ــاخص دهن ــ ماj ارزش ش ــ یراـب ــم اi نهیزـگ ــام  ت.ـاس تم
 هـانـهیگز باشـند،یمـ یّم ن مقاله کیشده در ادر نظر گرفته یهاشاخص

j, bwj, rnj, rcjrIOj, rm ,jrcp اـهـصـا سـرورها، و شاخـیـهـا VMشـامل
 

.باشندیم
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ک یاساس تکن هر کار بر یبرا هامحاسبه ارزش (وزن) شاخص - ۳- ۳
  شانون یآنتروپ

ــدر ا ــی ــه از روش آنتروپ ــرا ]۲۱، ۲۰[ ین مقال ــر  یب ــبه وزن ه ــمحاس ک ی
، ۱در شکل  Pس یرها استفاده شده است. با در نظر گرفتن ماتازشاخص

  م.یکنیر عمل میصورت زبه
گر متفـاوت یکدیتوانند با یم یکم یهاشاخص یریگاس اندازهیمق

 یات اصـلیـل انجـام عملیـن دلیره)، به ایر و غینه، تأخیباشند (مانند هز
. سـتیها مجـاز ناسیمق یسازکسانیا یاس کردن یمقیقبل از ب یاضیر

مفروض،  یریگمیس تصمیاز ماتر ijR)، هر عنصر ۱ن طبق رابطه (یبنابرا
 :یعنیشود، یم میتقس) jXشاخص یازا به( امjبر نرم موجود از ستون 

)1(  2
1

R ij
N ij m

R ij
i






  

واحـد طـول  یس مفـروض دارایمـاتر یهـاسـتون هیـق کلین طریبد
س در یرن مـاتیشود. ایها آسان مآن یسه کلیجه مقایمشابه شده و درنت

  ش داده شده است. ینما ۲ شکل

  
  D شدهاسیمقیم بیس تصمی: ماتر۲شکل 

 م داشت:یهر مشخصه خواه یازا ها بهijNاز مجموعه  jE یبرا

)2(  [ ln ];
1

m
K N NE j jij ij

i
   


  

 کــهیطــورهب
1

ln
k

m
 یتم در مبنــایو لگــار π .اســت

 
عــدم 

 شـاخص یازاشـده بـهجـادیاز اطالعات ا j(d( نحرافا درجه ای نانیاطم

jاست قرار نیام بد:  
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هـر کـار  یابـر  یبـیاساس روش ترکبر هاشاخص ییسرانجام وزن نها
  .شودمیر محاسبه یصورت زبه

ابـر  یدر فضـا ij هرکـاراشـاره شـد،  ۱-۳طـور کـه در بخـش همـان
در  J ن مشخصات در قالـب بـرداریمشخصه است، ا ۶ یدارا یمحاسبات

 کـه یایت نسـبیـزان اهمیـش داده شده است. بر اساس مینما ۳شکل 

-رد، بـهیگیتلعق مها به آن یدارند، وزن کاربر یها براک از شاخصیر ـه
جـه انگر دریـب یت نسـبیـن اهمیک شود. ایها برابر که مجموع آنیطور

مـورد  یریـگمیتصـم یها براه شاخصیت هر شاخص نسبت به بقیارجح
 بـا J ق بـرداریـق تلفیـ) و از طر۵(ق فرمـول یها از طرن وزنینظر است. ا

 .شوندیمحاسبه م ′W بردار

 
  ام iکار  یبرا J: بردار ۳شکل             
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'
, 16 1'

1

p kw jj
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 یک تاکسونومیاساس تکن ها برنهیگز یینها یبندرتبه - ۴- ۳
  کیرکالسیغ

 و وضوعاتـمـ از یاانهـدگــچن یمراتبـ سلسـله فهرسـت هایتاکسـونوم
 انیـب را موضـوعات نیبـ یمفهـوم رابطـه کـه هستند یموضوع یهامقوله

 کـه هسـتند اءیاش یبندطبقه علم هایتاکسونوم گر،ید انیب به کنند.یم
 مختلـف یهـارده بـه قیحقـا و اءیاش یبندمیتقس یبرا یکل اصول شامل

 تـریفرع یهـارده به هارردهیز و رردهیز به یاصل رده هر هاآن و در هستند
 یامجموعـه ساختن مندنظام ،یتاکسونوم یاصل هدف شود.یم میتقس

 یابیـباز بـه و کمـك یمراتبـ سلسـله تارسـاخ كیـ در مختلـف عناصـر از
 ین مقالـــه از روش تاکســـونومیـــدر ا .]۲۲[ اســـت مـــرتبط اطالعــات

 یاســت، بــرا یتاکســونوم یاـهــاز روش یکـیــزء ـه جـــک کــیرکالسـیــغ
  شود:یر استفاده میصورت زها سرورها بی هاVM یبندطبقه

د شون یبندد طبقهیست که باا هانهیاز گز یامجموعه Aد یکن فرض
ار مـؤثر در یـمع Kرد. بـا فـرض وجـود یـها انتخاب صورت گان آنیو از م
 امjار یـمعدهنـده ارزش نشان α(jf(مقدار   αA هر ی، برایریگمیتصم

  شود:یانجام م ریز یفازهادر  یبنداست. رتبه aنه یدر گز
  ) يبندفاز اول (رده

 یســازاسیـمقیبــ از مرحلــه پـس ۳نـاهمگن در  یهــانـهیگز صیتشـخ
ق یـاز طر) ’D( هـاهنـیگز نیب یدسیاقل فواصل سیماتر م،یتصم سیماتر

  شود.یمحاسبه م )۶(رابطه 

)6(  2 1/2
( ,1) 1[ (Z ) ]K kj jD Z    

 از سـطر هـر عـدد نیتـرکوچـك ،یدسـیاقل فواصـلمحاسـبه  از پس
 . بـا کمـکاست )i0d( اهنهیگز نیبفاصله  نیترنشانگر کوتاه D’ سیماتر

i0dنیانگیم(  آمدهتدسبه یها i0dها (و dS )انحراف استانداردi0 dهـا (

ق یـز از طریـن) d-( نییپـا و) d+( نان باالیشود. و حدود اطمیمحاسبه م
  .شودیمحاسبه م )۸) و (۷(روابط 

)7(  2 dd d S    

)8(  2 dd d S  
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ن فاصـله یتـرکـه کوچـک یانـهینان، گزیاز محاسبه حدود اطم پس
رد یـشده قـرار تگفینان تعریها در حدود اطمنهیر گزیآن با سا یدسیاقل

ن یجاد خوشه ناهمگن اول) و با خروج ایکند (ایجاد میا یمستقل خوشه
وارد ، دوبـاره یریـگمیس تصمینه ناهمگن از ماتریک گزیعنوان نه بهیگز

  م.یشویفاز اول م
ن، انحـراف اسـتاندارد و حـدود یانگیـم یبرا یدیر جدیدرواقع مقاد 
نان یکه در حدود اطم ییهانهیشود و مانند قبل گزینان محاسبه میاطم

جاد خوشـه نـاهمگن دوم) و یل داده (ایمستقل تشک رند، خوشهیقرار نگ
 شـوند. بـهیم حـذف مـیس تصـمینـاهمگن از مـاتر یهـانهیعنوان گزبه

شـود و یجـاد مـیز در مرحلـه بعـد ایـب خوشه ناهمگن سوم نین ترتیهم
وارد فـاز دوم  یبنـدطبقـه یم برایس تصمیمانده در ماتریباق یهانهیگز

  شوند.یم
  ) یبندفاز دوم (رتبه

ر و بـا یـق رابطـه زیـاز طر) V( اس مـوزونیـمقیس بیابتدا ماتر فاز نیدرا
  د. یآیدست م ) به۵) و (۱ه در روابط (شدحاسبهر میاستفاده از مقاد

)9(  ij ij jV N W   

 یآل منفـدهیـا یهـاحلو راه) A+(آل مثبت دهیا یهاحلسپس راه 
)-A(  طبق روابط)شود. یمحاسبه م) ۱۱) و (۱۰  
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حـل هـا از راهنـهیک از گزیـهـر  یدسـیاقل فاصله ن مرحله،یاز ا پس
بـا اسـتفاده از روابـط ) id-( یآل منفـدهیـحـل او راه) id+( آل مثبـتدهیا
  شود.یمحاسبه م )۱۳) و (۱۲(
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-یراج م، استخ)۱۴(از رابطه  ینسب یکیبعد، شاخص نزد در مرحله
  شود.
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اسـت کـه از  یاگونـهبـه) iC+( ینسـب یکیف شاخص نزدیتعر نحوه 
 یانـهی، هـر گزاست هانهیگز یبندنوع مثبت خواهد بود. حال زمان رتبه

ن ین رتبه قرار گرفته و بهتـریباشد، در اول  iC+ ن مقداریترشیب یکه دارا
در  iC+ ب انـدازهیـترت ز بـهیـهـا ننـهیه گزیـت و بقـانتخاب اس ینه برایگز

  رند.یگیتر قرار منییپا یهارتبه

 )TLB( یشنهادیتم پیالگور -4

الزم اسـت،  یشـنهادیشده در روش پکارگرفتهتم بهیالگور یش از معرفیپ
ابر در نظـر گرفتـه  یکه برا یطیمح یهایژگین ویمشخصات آن و همچن

ن مقاله از روش یشود. در ا یبررس] 3PCS ۲۳ [شده است، بر اساس مدل
گر بار نامتمرکز اسـتفاده شـده اسـت کـه در آن هـر سـرور مسـئول موازنه

ر یگـر اسـت. در هـر سـرور، مـدید یخـود و سـرورها یهاVM موازنه بار
و کارهـا را دارد، هـا VM ص منابع بهیت تخصیمسئول یرساخت مجازیز

ار یـطـور کامـل در اختهشه بـیاز منابع سرور هم ین منظور مقداریهم به
انجـام محاسـبات از آن منـابع اسـتفاده  یرساخت بـرایر زیآن است و مد

 یکیکند که یم میدو جدول را تنظ در هر سرور، رساختیر زیمد. کندیم
زان یـاست که م یجدول سرور است. جدول بار جدول یگریجدول بار و د

زان بار ین میمچنآن سرور و ه یبر رو شدهجادیا يهاVM بار منابع تمام
 ک گـرهیـک از منـابع یـزان بـار هـر یـخود سرور در آن قـرار دارد. م یکل

دسـت  بـه ) ۱۸) و (۱۷)، (۱۶)، (۱۵(  وابـطاده از ر ـا استفــبـ یردازشـپ
  د.یآیم
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ـــــه ـــــ j در آن ک ـــــره پردازش ـــــماره گ ـــــت یش ، Job_cpulength. اس

Job_Memlength ،Job_Iolength  وBW_IOlength ــه ــترت ب ــب بی ر گانی
 /یحافظه، ورود، CPU( هر کار موجود در صف منابع یبردارزان بهرهیم

 MI ،MB حسـباسـت و بر یپردازش گره باند یاز منابع و پهنا )یخروج

) ۱۷()، ۱۶)، (۱۵روابـط ( یباشند. مخرج هر کدام از کسرهایم MB و
 حافظـه،، CPU یانگر سرعت منابع موجـود اسـت کـه بـرایز بین) ۱۸و (

 و MI/Sec ،MB/Sec ،MB/Sec بیـترت به باند یپهنا و یخروج /یورود
MB/Sec ک از منـابع موجـود بـر یـهـر  یآمده برادستاست. مجموع به

موجـود در صـف آن  یشـود، تـا بارکـاریم میزان سرعت آن منبع تقسیم
تـر باشـد بـه شیب (T) ن مقدار از مقدار آستانهیمنبع محاسبه شود. اگر ا

بـار  یصـورت منبـع دارانیـار یـغ ر بار بودن آن منبع است، دریز یمعنا
ر بـار باشـد، بـه یز یک گره پردازشیاز منابع  یکیسبک خواهد بود. اگر 

ف یـتعر ۱الگـوریتم ن مفهـوم در یر بار بودن کل آن گره است. ایز یمعنا
  شده است: 

  

    , , / ,
   

   

If max CPU Mem I O BW T
utilization Level is High

else
utilization Level is Low

endif



  

   یپردازش ن حالت گرهییکد تعشبه: ۱الگوریتم 
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 ین جـدول اطالعـات سـرورهایـدر ا .جدول دوم جدول سرور اسـت
 بـه یکـیزیس وجود دارد، با اضافه شدن هر سـرور فیک سرویکننده ارائه

شـده کـه شـامل شود، تا اطالعات سـرور اضـافهیروز من جدول بهیابر، ا
در  استمت سرور، یشود و قیکه توسط سرور ارائه م ییهاسیتعداد سرو

 TLB تمیمراحل موازنه بـار توسـط الگـور ر سرورها پخش شود.یان سایم

   شود.یان میدر دو سطح ب

رسد، یبدأ) مک کار به سرور (سرور میکه  یزمان :VM الف) سطح
ــه جــدول ســرور،  یرســاخت مجــازیر زیمــد ســرور مبــدأ بــا توجــه ب

ــوان ــرا یفراخ ــع یرا ب ــا یآورجم ــار س ــداول ب ــرورهایج درون  یر س
 یی، سـرورهایادرون خوشه یدهد. منظور از سرورهایم یاخوشه

دهنـد. ینظر را ارائه مس موردیسرو VM یهستند که توسط تعداد
از جـدول  یان، ابتدا اطالعات آن بخشن فراخویافت ایسرورها با در

ش یرایـس در آن وجـود دارد را ویدهنـده سـروارائه يهاVM بار که
ن یـش بـه ایرایـن ویکنند. ایسرور مبدأ ارسال م یکرده، سپس برا

ر بار باشند را از جدول حـذف یکه ز ییهاVM صورت است که تمام
-ها کمآنکه بار سبک دارند (بار ها VM کند و فقط آن دسته ازیم

افـت یکند. سرور مبدأ با دریباشد) را به سرور مبدأ ارسال م T تر از
ن یانگیـم یریـگن انـدازهیشـده و همچنـشیرایـجداول بار و یتمام

 یتاکسـونوم یریـگمیس تصـمیهـر سـرور، مـاتر یر بـرایزمان تـأخ
 یهـادهد. سپس بـا توجـه بـه مشخصـهیل میک را تشکیرکالسیغ
اقـدام بـه  یخروجـ /یحافظـه و ورود، CPU از یبـردارزان بهـرهیم

ــتول ــ۷د بــردار وزن (رابطــه (ی ــری)) م ــرا VM نیکنــد و بهت  یرا ب
  کند.یمشخص م یکار ورود ص بهیتخص

 أسـرور مبـد  ی: پس از ورود کار و فراخوانیکیزیب) سطح سرور ف 
-دا نشـود، بـهیـپ ياVM چیجداول بـار اگـر هـ یبر جمع آور یمبن

-باشـند بـه یده به سرور مبـدأ خـالیار رسگر اگر جداول بیعبارت د
ن یموجود در خوشه است. در ا يهاVM یر بار بودن تمامیز یمعنا

 یهـاتیـد ظرفیـرفـع مشـکل با یر بار است. برایزمان کل خوشه ز
از بـار  یجـاد شـود، تـا قسـمتید در خوشـه ایـجد) VM( یپردازش

م بـه ن کـار سـرور مبـدأ اقـدایـا یبـرا .دا کندیخوشه به آن انتقال پ
 یافتیـدر یبـار هـایجدولزان بار هر کدام از سرورها در یم یبررس

 جـادیباشند موظف به ا یت خالیظرف یکه دارا ییکند. سرورهایم

VM جـادیا یبـرا یکـه سـروریصورتشوند. در یم VM دا نشـد یـپ
خـود  یهاVM ریموجود در خوشه، اقدام به مهاجرت سا یسرورها
ن یـا یکننـد. بـرایهـا مـآن خوشـه یها) به سرورهار خوشهی(از سا

 ریمهـاجرت سـا ین سـرور بـرایاز بـه انتخـاب بهتـریـکار، سـرورها ن
VMــا ــابرا یه ــد؛ بن ــه آن را دارن ــود ب ــوریخ ــه الگ ــه ب ــا توج تم ین ب

جـا نیـکنـد. در این سـرور مـیاقـدام بـه انتخـاب بهتـر یشـنهادیپ
 زان بـار هـر کـدام از منـابع سـرورهایشامل م یریگمیس تصمیماتر

)CPU ،مـت هرکـدام از یر و قی)، زمان تأخیخروج /یحافظه، ورود
مهـاجر،  VM زان بـار هـر کـدام از منـابعیـ. با توجه به ماست هاآن

 نیشـود. بـدیفـوق مـ یهابه هرکدام از مشخصه یدهاقدام به وزن

 VM جــادیا ید بـرایـت جدیـداخـل خوشــه ظرف یب سـرورهایـترت

زان بـار یـتواننـد از میم جاد آنیکنند و با ایدا میپ یاداخل خوشه
ــکل  ــد. در ش ــه بکاهن ــود در خوش ــطح  ۴موج ــار در دو س ــه ب موازن

  شده نشان داده شده است.ذکر 
   

  

  

 

  

  

 
 

  

 

 

  یحیتشر مثال - ۱- ۴
   م:یکنیم یر را بررسیمثال ز یشنهادیفهم بهتر روش پ یبرا

ابتـدا  .میدار ۱با مشخصات جدول  ین مجازیماش ۵م یکنیفرض م
 یبرا Jم بردار یکنیسپس فرض م شود.یماس یمقیب ن جدولیر ایمقاد

  باشد. ۲صورت جدول نظر بهکار مورد
شــده در ق روش ذکــریــهــا از طرشــاخص یشــده بــراوزن محاســبه

نـه، یا وزن هزیـن صورت که ارزش یر است، به ایبه صورت ز ۳-۳قسمت 
ب یـترت هباند بـ یو پهنا CPU و حافظه، I/O از یبردارزان بهرهیر، میتأخ

ـــب ــ ۰۷/۰، ۳۳/۰، ۲/۰، ۱۵/۰، ۱۷/۰، ۰۹/۰ر ـراب ــردار وزن تـاس ، و ب
 ر است:یصورت زبه

  دو سطح : موازنه بار توسط الگوریتم پیشنهادی در ۴شکل 
 

 خیر

آوری جداول سرور از جمع
خوشه دیگر توسط یک سرور 

داخل خوشه و انتخاب بهترین 
 سرور

روی سرور  VM ایجاد
 انتخابی و تخصیص کار به آن

روی سرور انتخابی VM ایجاد
 و تخصیص کار به آن

 

 خیر

 بله

 بله

جمع آوری جداول سرور و 
 پربار حذف سرورهای

انتخاب بهترین سرور توسط 
  تاکسونومی

آیا سروري 
 باقی مانده؟

توسط  VM انتخاب بهترین
تاکسونومی و تخصیص کار به 

  آن

اي  VMآیا 
  باقی مانده؟

آوری جداول بار و حذف جمع
VM های با هزینه و تأخیر زیاد  

  

  شروع
 (با آمدن کار)

 

 پایان
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W = ۰۹/۰{ , ۱۷/۰ ,  ۱۵/۰ , ۲/۰ , ۳۳/۰ , ۰۷/۰ }  
 ۵در شکل  یبعدسه یها در فضاها از شاخصVMک از یفاصله هر 

ن یترشیب بیترت به ۴و شماره  ۲شماره  یهاVMنشان داده شده است. 
اساس  بر هاVM یینها یبندها دارند. رتبها با شاخصن فاصله ر یترو کم

م یدهـیاست. در قسمت بعد نشان م ۶صورت شکل به یشنهادیروش پ
دسـت  یجیبـه چـه نتـا Cloudsimسـاز هین روند در شـبیا یسازهیبا شب

  م.یاافتهی
 هاVM: مشخصات ۱جدول 

  امi کار یبرا J بردار: ۲جدول 

 

 
مثال  یبرا هاها از شاخصطبق فواصل آن هاVM یبند: طبقه۵شکل 

  یحیتشر

  
مثال  یبرا یاساس روش تاکسونوم بر هاVM یینها یبند: رتبه۶شکل 

   یحیتشر

 یسازهیج شبینتا - ۵
ت یـدر مـورد ظرف یاز بـه اطالعـاتیط ابر نیدر مح یسازهیانجام شب یبرا

ر از دو نـوع ین مقـادیـن اییـتع یهـا اسـت. بـراVM و یکیزیف یسرورها
 ]۲۵، ۲۴[ مرجع استفاده شده است که نوع اول منابع موجود در مراجع

انـد. نـوع دوم، مورد استفاده قـرار گرفتـهشده عیکه در پردازش توز است
 . است CloudSim منابع مورد استفاده در ابزار

توسـعه   ٩در دانشـگاه ملبـورن  SCLOUD 8شـگاهین ابـزار توسـط آزمایا
 یهـااسـت. مثـال یپـردازش ابـر یسازهیشب یبرا یطیده شده و محدا

حافظـه و ، CPU یزان قدرت پردازشـیم دهندهن ابزار نشانیموجود در ا
  ها اشاره شده است.به آن ۳که در جدول  است یخروج /یورود

 
 : مشخصات منابع۳جدول 

  دستگاه  منبع
  ات منبع:یخصوص

ستم عامل، ینوع منبع، س
  یحاسباتتعداد اجزاء م

نرخ سرعت 
اجزاء 
 یمحاسبات

SPEC/MIPS 

  متیق
(G$/PE 

unit) 

R1  M1  
Compaq, AlphaSrever, 

CPU, OSFI, 4  
۵۱۵  ۸  

R2  

M2  Sun, Ultra, Solaris, 4  ۳۷۷  ۳  

M3  Sun, Ultra, Solaris, 4  ۳۷۷  ۳  

M4  Sun, Ultra, Solaris, 4  ۳۷۷  ۳  

R3  M5  
Intel, Pentiun/VC820, 

Linux, 2  
۳۸۰  ۳  

R4  

M6  SGI, Origin 3200, IRIX, 6  ۴۱۰  ۳  

M7  
SGI, Origin 3200, IRIX, 

16  
۴۱۰  ۳  

R5  M8  SGI, Origin 3200, IRIX, 6  ۴۱۰  ۴  

R6  M9  
Intel, Pentiun/VC820, 

Linux, 2  
۳۸۰  ۱  

R7  M10  SGI, Origin 3200, IRIX, 4  ۴۱۰  ۶  

R8  M11  Sun, Ultra, Solaris, 8  ۳۷۷  ۳  

عدد سرور در نظر گرفتـه شـده اسـت کـه بـا  ۵۰، یزساهین شبیدر ا     
ا ع نرمـال و بـیت منابع هر سرور با استفاده از توزی، ظرف۴توجه به جدول 
  .دست آمده است به ۵شده در جدول مشخصات ذکر 
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۳۰۰  ۳۵%  ۴۰%  ۶۵%  ۳  ۸/۰  VM1 

۱۰۰  ۶۰%  ۲۵%  ۴۵%  ۱  ۳/۰  VM2  

۲۰۰  ۴۵%  ۵۵%  ۵۰%  ۴  ۷/۰  VM3  

۲۰۰  ۷۰%  ۶۰%  ۳۱%  ۲  ۱/۰  VM4  

۱۰۰  ۶۵%  ۴۳%  ۵۰%  ۳  ۲/۰  VM5  
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  CloudSim : مشخصات منابع در ابزار۴جدول 

 یسازهیشده در شباستفاده ی: مشخصات سرورها۵جدول 

رها
سرو

اد 
عد

ت
  

سرو
وع 

ب ن
خا

انت
ی

رور یهاس
ط س

وس
ه ت

شد
ئه 

ارا
  

 ت سروریظرف
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(G
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 (M
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M
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.
 (M

B
)

  

I/O
  (B

/S
ec

)
  

ادف  ۵۰
تص

  ی

µ
  

2σ 

µ
  

2σ 

µ
  

2σ 

µ
  

2σ 

µ
  

2σ 

۵۰
۰۰

  ۵۰
۰

  

۴۰  ۱۰  ۱۰
۰۰

۰
  ۱۰

۰۰
  

۵  ۲  ۵۰
۰

  ۱۰
۰

  

شـوند یشده که توسـط ابـر ارائـه مـدر نظرگرفته یهاسیاد سروتعد
باشند یگر متفاوت میکدیها با سین سرویاست، که هرکدام از ا ۱۰برابر 

ها با هـم فـرق دارد کـه هرکدام از آن یزان مصرف منابع پردازشیم یعنی
ــا ــرفتن می ــر گ ــتلزم در نظ ــن مس ــی ـــزان مت ــ یراـفاوت ب و  (µ) نیانگیـم

هـا سیسـرو یهـاVM دیـتول یع نرمـال بـرایـدر توز) 2σ( معیارانحراف
متفـاوت بـا منـابع  یهـاVM هر سـرور، گـروه یجه روینتدر]. ۲۶[است 

س یمعیار هر سـرون و انحرافیانگیزان میمختلف قرار خواهد گرفت که م
 یرو رـهـا بـVM عیـنشـان داده شـده اسـت. بعـد از توز ۶ز در جدول ین

   د.یآیدست م به VM ددع ۵۱۴ن یانگیطور مسرورها، به

برداری از منابع برای هر کار توسط تابع توزیـع یکنواخـت میزان بهره
 در بـازه CPU بـرداری ازبه دست آمده است. برای هر کـار، میـزان بهـره

)۴۰- ۲۰( (MIPS) ،بهــره) ــازه ــه در ب ) و ۰۵/۰ -۵/۰بــرداری از حافظ
نظـر گرفتـه شـده  ) در۶۰-۸۰( بـرداری از ورودی/خروجـی در بـازهبهره

 شـده بـه محـیطپیداست، کارهـای ارائـه ۶طور که از جدول است. همان

) هستند. ۱/۰ -۱۲۵/۰( دارای تناسبی در بازه VM ابر نسبت به منابع
در نظـر گرفتـه شـده  ۱۰۰۰۰۰تعداد کل کارهای ارسالی به ابر نیز برابـر 

دسـت بـه است. میزان بودجه و سررسید هر کار توسط تابع توزیع نرمـال
  نشان داده شده است.  ۷معیار آن در جدول آمده که میانگین و انحراف

حال عملکـرد الگـوریتم پیشـنهادی را بـا اسـتفاده از نتـایجی کـه از 
 کنیم. بـا توسـعه و تغییـردست آوردیم، تحلیل میبه Clousim سازشبیه

 سازیالگوریتم پیشنهادی خود را شبیه Cloudsim سازهای شبیهکالس
  نمودیم. 

   سیاستفاده شده در هر سرو یهاVM: مشخصات ۶جدول 

س
روی

س
  

  VM تیظرف

CPU (MIPS)  Mem (MB/S)  I/O (B/S) 

µ  2σ µ  2σ µ  2σ 

۱  ۲۰۰  ۵۰  ۲  ۵/۰  ۵۰۰  ۵۰  

۲  ۲۵۰  ۴۰  ۳  ۵/۰  ۴۰۰  ۵۰  

۳  ۳۰۰  ۵۰  ۲  ۵/۰  ۶۰۰  ۴۰  

۴  ۲۷۰  ۳۰  ۳  ۵/۰  ۵۰۰  ۵۰  

۵  ۳۲۵  ۲۰  ۲  ۵/۰  ۴۵۰  ۵۰  

6  350  10  3  5/0  550  50  

7  200  60  2  4/0  470  40  

8  370  20  2  3/0  500  30  

9  400  10  2  4/0  550  40  

10  300  20  2  5/0  600  20  

  

  به ابر یارسال ی: مشخصات کارها۷جدول              

  تعداد کارها
  )Sec( دیسررس ($G) بودجه

µ  2σ µ  2σ 

۱۰۰۰۰۰  ۵  ۲  ۶۰۰  ۱۰۰  

 یشـنهادیروش پ یسـازادهیـقبـل و بعـد از پ زمان اجرا، ۷در شکل 
را نشـان ـان اجــزمـ Yور ـارها و محــتعداد کـ Xآورده شده است. محور 

را پـس از ـان اجــم زمـینـیبیل مــن شکــیـه در اـطور کـدهد. همانیم
 افته اسـت.یکاهش  یاهظمالحطور قابلبه یشنهادیروش پ یسازادهیپ

ارها زمـان اجـرا ـعداد کــش تــیزاـا افـموازنه بار ب ین قبل از اجرایهمچن
موازنـه بـار بـا  یکـه پـس از اجـرایحالابد درییش میافزا یادیزان زیمبه

  دارد.  یش تعداد کارها زمان اجرا رشد کمیافزا

  
  بل و بعد از انجام موازنه بار با تاکسونومی: زمان اجرا ق۷شکل 

 یهـاسه بـا روشیدر مقا یشنهادیتم پیالگور پاسخزمان  ۸در شکل 
WRR،FIFO  ،HBB-LB و DLB ]۱۰ ،۱۸، ۲۷، ۲۸ ،۲۹ [ نشــان داده

 ش بـاریم که افـزایه هستین فرضیدنبال ا یسازهین شبیدر ا .شده است
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۱  ٣  ١٠٠٠  ٥١٢  ١٠٠٠  ١٠٠٠٠  ٢٠٤٨  ١٠٠٠  ٠  

١٠٠٠٠  ٢٠٤٨  ١٠٠٠  ٠  ٢  
١٠٠٠  ٥١٢  ٢٥٠  

٣  
١٠٠٠  ٥١٢  ٢٥٠  

٣  
١٠٠٠  ٢٠٤٨  ٢٥٠  ١٠٠٠٠  ٢٠٤٨  ١٠٠٠  ٠  

٥  
١٠٠٠  ٢٠٤٨  ٥٠٠  ١٠٠٠٠  ٢٠٤٨  ١٠٠٠  ١  
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ع بـار یهماهنگ و سرر یرشد غ .شودیش زمان پاسخ میموجب افزا یرکا
شود یباعث م DLB و  WRR،FIFO یهاموجود در صف منابع در روش

د یـاجـرا با ین کارهـا بـرایرونـد؛ بنـابرار فشار بار یز یپردازش یهاکه گره
 و بعـد از آن روش (TLB) یشـنهادیروش پ منتظـر بماننـد. یادیز مدت

HBB-LB هسـتندفوق  یهاتمین الگوریدر ب پاسخن زمان یترکم یدارا ،
کـار از منـابع در نظـر گرفتـه  یبردارزان بهرهی، میشنهادیپ را در روشیز

 ین منبـع محاسـباتیتـرمناسب ک کار بهیشود، یشده است که باعث م
 یپردازش یهاموجود در گره ین بار منابع محاسباتیابد؛ بنابرایص یتخص

رسـند؛ در یر فشـار بـار مـیرتر به حالت زیطور هماهنگ رشد کرده و دبه
تبـع م، زمان انتظار و بـهیکن یمشاهده م ۸طور که در شکل جه همانینت

  ابد.ییکاهش م یادیکارها تا حد ز پاسخآن زمان 

 
  HBB-LB و TLB ،FIFO ،DLB، WRR یهاروش پاسخ: زمان ۸شکل 

  

ار یـهـا معه روشیـسه بـا بقیدر مقا TLB سه عملکرد روشیمقا یبرا
داده ش ینمـا  شـده اسـت کـه آن بـا یمعرف) ۱۹در رابطه (انحراف بار 
  .] ۳۰ و ۲۹[ شده است

)19(  
 ,

LVM , ti
VM , ti

N T t

S


 
  
 

  

 مربوطـه در iVM موجـود در صـف یتعـداد کارهـا N(T,t) ه بـاالدر رابط

 α نیاست؛ بنابرا t در زمان iVM یدهسینرخ سرو t)iS(VM, و t زمان

 .] ۳۰ [شودیمحاسبه م )۲۰رابطه ( صورتبه

)20(  
L LVM ,t VM , ti 0 iα

LVM ,ti 0




  

 در VM نیـبار ا t,iLVM و 0t در لحظهiVM هیاول بار t0,iLVM که در آن

ر یل تــأثیـتحل یبـرا یار خـوبیـن پــارامتر، معیـا اسـت.(t)  یفعلـ لحظـه
 مقدار ها است.VM زان مهاجرتیستم و میس یتم موازنه بار بر رویالگور

α کند. اگریر مییتغ )۰-۱( در بازه α  است یمعن نیک باشد، به ایبرابر 

موجود در صـف خـود  یتمام کارها t نظر در لحظهمورد یپردازش که گره
  دارد.  ییباال  یدهسیا نموده است و نرخ سرورا اجر 

نشان داده شـده اسـت.  یر بار کارییتغ یازا به α زانیم ۹در شکل 
سـت از نسـبت کـل بـار ارسـال شـده بـه ابـر بـه ا عبارت یمفهوم بار کار

ها را داشته است. آن یامکان اجرا یسازهیکه در طول دوره شب ییکارها
ن اسـت کـه یـ، اه شـده اسـتگرفتـ ن بخـش در نظـریـکه در ا یاهیفرض
طـور کـه در همـان. شـودیم α ش شاخصیموجب افزا یش بار کاریافزا

 FIFO ن و روشیترشیب یدارا یشنهادی، روش پشودیشکل مشاهده م

 αمقـدار  يشـنهادیاسـت. در نمـودار روش پ αن مقـدار یتـرکم يدارا

 يبـرا VMن یترن روش همواره مناسبیرا در اینه است، زیشیهمواره ب

شود و کار مـوردنظر در حـداقل زمـان ممکـن ینظر انتخاب مکار مورد

  شود. یاجرا م

دون صف هستند ا بیکوتاه  يهاصف يها داراVMشه ین همیبنابرا

 HBB-LBروش  شـود.یمـ یخـال یزمـان کمـو صف مربوطه در مدت

و  DLB يهـاامـا در روش دارد. يشـنهادیک بـه روش پیـنزد يرفتار

FIFO  وWRR انتخاب  يها براکه همه شاخصییجاآنازVM نظـر مورد

رنـد تناسـب یگیها قـرار مـVMکه در صف  ییشوند، کارهایلحاظ نم

ها VMن صف مربوط به یها ندارند، بنابراVM یپردازش ییبا توانا يادیز

سبک اسـت، تـا  يکه بار کار یتنها زمان αشود و مقدار یم یرتر خالید

 . استمطلوب  يحد

 
   TLB ،FIFO ،DLB، WRR یهاروش یبرا α شاخص : ۹شکل 

 
ستم یها در سVMاز  ید بار بعضیش شدیموارد خاص، افزا یدر برخ

سـتم یها باعث نامتعادل شـدن کـل سمکرر به آن یهایخاطر دسترسبه
گر مهاجرت کننـد ید یبه سرورها VMد چند ین حالت بایشود و در ایم

 α نه بودن مقـداریشیده گرفت. بیادها را نن مهاجرتینه ایتوان هزیو نم

 ۱۰ طور کـه در شـکلگردد. همانیباعث حداقل شدن نرخ مهاجرت م
طرز  به DLBها در روش  VMن نرخ مهاجرت یانگیم، میکنیمشاهده م

  .استتر گر کمید یهانسبت به روش یتوجهقابل

 
 و PLB ،FIFO ،DLB ، WRR یهاروش یها براVM: نرخ مهاجرت ۱۰شکل 

  HBB-LB  
 

نظـر تم مـوردیالگـور ۴ یت کارهـا بـرایـنرخ عـدم موفق ۱۱ در شکل
ش ین بوده است که افزاین بخش ایه ما در ایفرض نشان داده شده است.

طـور کـه همـانذارد. ـگـیر مـیا تـأثـارهـت کیوفقـبر نرخ عدم م یبار کار
 یتم کم و تقریالگور پنجهر  ین نرخ برایکم، ا یم در بارهاینیبیم

ٌ
برابـر با

 یهـاروش ین نـرخ بـرایـشـود، ایم ۵/۰از  شیبـار بـ یوقت یاست، ول



 گر نامتمرکز بار در محیط ابر...موازنه  ۹۵، پائیز ۳، شماره ۴۶مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد / 105
 

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 46, no. 3, autumn 2016 Serial no. 77 

FIFO ،HBB-LB ،WRR و DLB الخصـوص روشیعل FIFO شـدت بـه
 افته است.یش یافزا

موجـود  یهـاVM ن است کـهیا دلیلن موضوع به یا ی از دالیلکی 
انجـام  ید بـرایـجد یهاVMجاد یمجبور به ا FIFO ر فشار بار رفتند ویز

 ین رفـتن کارهـاین امـر باعـث از بـیـخود است کـه ا یهاپردازشدادن 
فقـط زمـان ورود  FIFOن اسـت کـه در یـگـر ایل دیشده است. دل یبعد

سـرعت بـه منـابع  ن کارهـا بـهیشود؛ بنـابرایکارها به ابر در نظر گرفته م
 هـاVM یش بار کاریشوند و با افزایشان فرستاده میازهاینامتناسب با ن

ن یبـه ابـر از بـ یارسـال یبعـد ین کارهـایشـوند، بنـابرایسرعت پر مـ به
 بـهیز وضـع تقریـن WRRتم یالگـور یخواهند رفت. برا

ٌ
صـورت مشـابه بـا

فرستادن کار مربوطـه  یارها برایچون تمام مع یشنهادیاست. در روش پ
ناموفق  ینظر، در نظر گرفته شده است، نرخ کارهامورد یبه گره پردازش
  دارد. یریگکاهش چشم

  
  ،TLB،FIFO  ،DLB یهاروش یت کارها برای: نرخ عدم موفق۱۱شکل 

WRR و   HBB-LB  

 
ارائه دادند  موازنه بار یار جامع برایک معی] ۳۱ [وود و همکارانش در

 UBW و UCPU ،UMem، U I/O اسـت، کـه در آن ۲۱رابطـه صورت به که

 یاو پهنـ یخروجـ /یحافظـه، ورود، CPU یورن بهـرهیانگیـب میترت به
، نشـانVن مقـدار یاسـت. بـاالتر یسـازهیباند شبکه در طـول دوره شـب

 ۱۲طــور کــه در شــکل اســت. همــان یورن مقــدار بهــرهیدهنــده بــاالتر
ــه  V ن مقــداریبــاالتر یدارا یشــنهادیت روش پـمشــخص اســ نســبت ب

 گر است.ید یهاروش

)21(  
1

(1 )(1 )(1 / O )(1 )U U U U
V

CPU Mem I BW


   
  

 
-HBB و TLB،FIFO  ،DLB ،WRR یهاروش یبرا V: شاخص ۱۲شکل 

LB  

 جهینت - ۶
 يریـگمیه روش تصمیپا ک روش موازنه بار نامتمرکز برین مقاله، یدر ا

ط ناهمگن یمح يبرا یآنتروپ یدهک و روش وزنیرکالسیغ یتاکسونوم

ظر کـار مـوردن يمناسب  برا VMتم، انتخاب ین الگوریابر ارائه شد. در ا

کـاربر  يازهـایه تمـام نیـپا و بر یفیو ک یکم يارهایاساس تمام مع بر

سه شد و نشـان داده یگر مقاید يهابا روش يشنهادیانجام شد. روش پ

ناهمگن را  يهاطیها محVM يکارین زمان بیترن روش با کمیشد که ا

-هـا و کـمVMن نرخ مهاجرت یترکم يکند و دارایت میریمد یخوببه
ف را اجـرا یکن وظـان زمان ممیترکارها است و در کم ین نرخ خرابیتر

خـود و  يهـاVMن چون هر سرور، مسئول موازنه بـار یهمچن .کندیم

متمرکـز و از کـار افتـادن کـل  يهاگر است، مشکل روشید يسرورها

  ، کامٌال مرتفع شده است.یک نقطه از خرابیستم با یس
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