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Abstract- In cloud computing, virtual machine placement is the decision making process of selecting a
destination physical machine to host a virtual machine, according to virtual machine requirements and physical
machine available resources. Virtual machine placement is one of the main sub-problems in the virtual machine
consolidation process which faces different challenges. Burst-aware placement plays a key role in improving
performance in cloud computing systems and hence, requires special attention and investigation. Therefore, in
this study, we will develop a virtual machine consolidation process model by proposing an efficient method for
virtual machine placement. The proposed method consists of two burstiness-aware algorithms for initial and
reallocation of virtual machines. By presenting these algorithms, we aim to minimize the negative effects of
workload bursts on the process of making decisions about the placement of virtual machines. We use the
random and real dataset and CloudSim simulator to evaluate the performance of the proposed method. The
results confirm the advantages of the method regarding performance compared to benchmark methods.
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چكيده:
در ابر محاسباتي جايگذاري ماشين مجازي فرايند تصميم گيري انتخاب يك ماشين فيزيكي مناسب براي ميزباني يك ماشين مجازي با
توجه به نيارهاي ماشين مجازي و منابع موجود ماشين فيزيكي ميباشد .جايگذاري ماشين مجازي يكي از زيرمسائل اصلي در فرايند
تجميع ماشين مجازي ميباشد كه با چالشهاي متعددي مواجه ميباشد .جايگذاري انفجارآگاه نقشي كليدي در افزايش كارائي در
سيستمهاي محاسبات ابري داشته كه نياز به توجه و بررسي خاص داردبه همين دليل ما در اين مقاله با ارائه روشي موثر براي جايگذاري
ماشينهاي مجازي ،مدل فرايند تجميع ماشين مجازي را توسعه دادهايم .روش پيشنهادي شامل دو الگوريتم انفجارآگاه براي جايگذاري
آغازين و مجدد ماشينهاي مجازي ميباشد .هدف الگوريتمهاي پيشنهادي كاهش اثرات منفي انفجارهاي باركاري ،در فرايند تصميم-
گيري براي جايگذاري ماشينهاي مجازي ميباشد .ما از بارهاي كاري واقعي و تصادفي و شبيهساز كلودسيم براي ارزيابي كارايي
الگوريتمهاي پيشنهادي استفاده كردهايم .نتايج آزمايشها برتري الگوريتمهاي پيشنهادي را از نظر كارائي در مقايسه با الگوريتمهاي
پيشين تائيد ميكنند.
كلمات كليدي -جايگذاري آغازين ،جايگذاري مجدد ،انفجار باركاري ،مجازي سازي ،ابر محاسباتي

 -1مقدمه

از مسائل اصلی و تاثیرگذار در فرایند تجمیع ماشین مجازی جهت
مدیریت منابع میباشد.

مدیریت ناکارامد منابع میتواند مشکالت زیادی را هم برای
مشتریان و هم برای فراهم کنندهها به دنبال داشته باشد .برخی از
مشکالت شامل کیفیت سرویس نامطلوب که منجر به نقض توافق
سطح سرویس ،اتالف انرژی ،گرمای بیش از اندازه ،انتشار دی
اکسیدکربن ،افزایش هزینه ،کاهش سود و غیره میباشد .تجمیع
ماشین مجازی یکی از تکنیكهای کلیدی برای مدیریت منابع در
مراکز داده میباشد  [1-5].تجمیع ماشین مجازی شامل سه زیر
مسئله اصلی میباشد -1 :شناسایی ماشینهای کمبار و پربار -2
انتخاب ماشینهای مجازی و  -3جایگذاری ماشینهای مجازی [,6
 .]7همانطور که دیده میشود جایگذاری ماشینهای مجازی یکی

در سیستمهای محاسبات ابری ،جایگذاری ماشین مجازی فرآیند
تصمیم گیری انتخاب یك سرور یا میزبان برای یك ماشین مجازی،
مطابق با نیاز ماشین مجازی و منابع ماشینهای فیزیکی میباشد.
به دلیل پیچیدگی و وسیع بودن محیط ابر ،جایگذاری ماشین
مجازی کار سخت و پیچیدهای است .تصمیم اشتباه در مورد
جایگذاری ماشین مجازی ممکن است منجر به مشکالتی از قبیل
اتالف منابع توسط برخی کابران و عدم ارائه سرویس به برخی
دیگر ،افزایش مصرف انرژی و هزینهها گردد[ .]8-10جایگذاری
ماشینهای مجازی به دو نوع جایگذاری اولیه و جایگذاری مجدد
تقسیمبندی میشود .جایگذاری آغازین ،نگاشت ماشینهای
1

جایگذاری انفجارآگاه ماشینهای مجازی در سیستمهای محاسبات ابری ........................................................................رحمانی و خواجهوند و ترابیان

 -1ارائه یك روش جدید جهت جایگذاری ماشینهای
مجازی در فرایند تجمیع ماشینهای مجازی
 -2توسعه مدل فرایند تجمیع ماشین مجازی جهت
مدیریت بهتر منابع مجازی شده
 -3پیشنهاد الگوریتمهای انفجارآگاه برای جایگذاری
آغازین و مجدد ماشینهای مجازی

مجازی به ماشینهای فیزیکی جهت سرویسدهی به درخواست-
های جدید کاربران میباشد .چون نیاز کاربران در بارکاری پویا
تغییر میکند به همین دلیل جایگذاریهای آغازین بعد از گذر
زمان نیاز به تغییر دارند .که این منجر به ایجاد نوع جدیدی از
جایگذاری به نام جایگذاری مجدد میشود .هدف از جایگذاری
مجدد پیدا کردن مقصد جدید برای ماشینهای مجازی جهت
کاهش اتالف منابع و نقض توافقات سطح سرویس میباشد [.]11
تجمیع پویای ماشین مجازی با بکارگیری تکنیك مهاجرت ماشین
مجازی به طور پریودیك جایگذاری مجدد را برای ماشینهای
مجازی انجام میدهد .تکنولوژی مجازیسازی به فراهم کنندههای
ابر اجازه میدهد تا چندین ماشین مجازی را در یك سرور فیزیکی
ایجاد کنند تا بهرهوری منابع و بازگشت سرمایه را افزایش دهند.

در ادامه ،مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است :بخش  2مروری
بر کارهای انجام شده در زمینه جایگذاری ماشین مجازی ،بخش 3
مدل سیستم و تعریف مسئله ،بخش  4روش پیشنهادی ،بخش  5و
 6به ترتیب تنظیمات شبیهسازی و نتایج شبیهسازی و نهایتا در
بخش  7جمعبندی و کارهای آینده ارائه خواهد شد.
 -2مروري بر كارهاي گذشته

علیرغم کارهای خیلی زیادی که در زمینه جایگذاری ماشینهای
مجازی انجام شده است هنوز جایگذاری ماشینهای مجازی با
چالشهای متعددی مواجه میباشد .انفجارها یك الگوی معمول در
بارکاری ماشینهای مجازی بوده که پیكها معموال به طور غیر
پریودیك 1و با فرکانس کم و کوتاه رخ میدهند [ .]13 ,12عدم
توجه به این مسئله در جایگذاری ماشینهای مجازی موجب
کاهش بهرهوری انرژی و کارائی در سیستمهای محاسبات ابری
خواهد شد .جایگذاری انفجارآگاه یکی از مسائل باز و مهم در
جایگذاری ماشینهای مجازی میباشد که تاثیر به سزایی در
جلوگیری از اتالف منابع ،مصرف انرژی و همچنین افزایش کارایی
سیستمهای محاسبات ابری دارد [ .]14منظور از انفجارآگاه
حساس نبودن به نوسانات آنی و لحظهای بارکاری و در نتیجه
کاهش اثرات منفی نوسانات بارکاری در جایگذاری میباشد .در این
مقاله یك روش انفجارآگاه جهت انتخاب مقصد برای ماشینهای
مجازی کاندید مهاجرت با هدف کاهش اتالف منابع ،استفاده بهینه
از آنها و در نهایت افزایش کارائی در  CCS2ارائه خواهد شد .هدف
این است که در هنگام جایگذاری ،ماشینهای مجازی را به گونهای
در ماشینهای فیزیکی قرار دهیم تا اثرات منفی انفجارهای
بارکاری در آنها تا حدامکان کاهش پیدا کند .از اثرات منفی
انفجارهای بارکاری میتوان به افزایش نقض توافقات سطح
سرویس ،نرخ تجمیع و تعداد مهاجرتها اشاره کرد .منظور از نرخ
تجمیع درصد ماشینهای فیزیکی است که در طول فرایند تجمیع
خاموش میشوند .جایگذاری انفجارآگاه از یکسو با کاهش اتالف
منابع و استفاده بهینه از آنها موجب افزایش بهرهوری انرژی و از
طرفی دیگر با کاهش نقض توافقات سطح سرویس و کاهش نرخ
تجمیع موجب افزایش کارائی در سیستمهای محاسبات ابری
خواهد شد .در مجموع نوآوریهای مقاله شامل موارد ذیل میباشد:

در این بخش به مرور کارهایی که در سالهای اخیر در زمینه
جایگذاری ماشینهای مجازی انجام شده است پرداخته شده است.
در مقاله [ ]6بالگالزو و همکاران یك روش آگاه از انرژی برای
جایگذاری ماشینهای مجازی ارائه کردهاند .در این الگوریتم
ماشینهای مجازی به ترتیب نزولی بر حسب میزان استفاده از
پردازندهشان مرتب میشوند و هر ماشین مجازی به ماشین
فیزیکی تخصیص داده میشود ،که حداقل افزایش در توان مصرفی
ماشین مربوطه ایجاد کند.
در [ ]15زینگ و همکاران مسئله جایگذاری ماشینهای مجازی را
به دو نوع جایگذاری افزایشی 3و جایگذاری تجمیع شده 4تقسیم
کردهاند .در واقع جایگذاری افزایشی و تجمیع شده به ترتیب همان
جایگذاری آغازین و جایگذاری مجدد میباشند .آنها یك روش
فراابتکاری چند هدفه برای حل مسئله جایگذاری تجمیع شده ارائه
کردهاند .آنها معتقدند که برای فراهم کنندههای ابر یك الگوریتم
جایگذاری خوب باید با حداکثر کردن بهرهوری منابع ،مصرف
انرژی را حداقل کند .به همین دلیل جایگذاریها را با هدف کاهش
اتالف منابع و کاهش توان مصرفی میزبانها انجام دادهاند.
در [ ]16آریانیان و همکاران رویکردی برای مدیریت منابع در مراکز
داده ،با هدف کاهش زمان اجرا ارائه کردهاند .رویکرد پیشنهادی از
هیورستیكهای مختلفی مبتنی بر تصمیمگیری چند معیاره،
جهت شناسایی ماشینهای کمبار و جایگذاری ماشین مجازی
استفاده میکند .هدف افزایش بهرهوری انرژی ،کاهش تعداد
مهاجرتها و نقض توافقات سطح سرویس میباشد.
در [ ]17یك تکنیك جهت شناسایی نقاط داغ(5ماشینهای پربار) با
کاهش تعداد مهاجرتها و ایجاد توازن بین مصرف انرژی و کارایی
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زمان توقف نیز خواهد شد .برای انجام این کار شباهت محتوایی
بین ماشینهای مجازی اندازهگیری شده است.

پیشنهاد شده است .آنها از سری زمانی برای پیشبینی ماشین-
های پربار بر مبنای داده تاریخی استفاده میکنند .تصمیمگیری
برای مهاجرت و جایگذاری ماشینهای مجازی ،بر اساس پیشبینی
میزان استفاده از پردازنده انجام میشود .به محض شناسایی یك
ماشین پربار ،مهاجرت انجام نمیشود چون ممکن است این پرباری
به دلیل انفجار ناگهانی در بارکاری باشد ،اگر این شرایط برای k
دوره وجود داشته باشد در آن صورت مهاجرت انجام خواهد شد.
انتخاب مقصد برای ماشینهای مجازی نیز با مد نظر قرار دادن بار
آینده ماشینهای فیزیکی انجام میشود ،یعنی ماشینی به عنوان
مقصد انتخاب میشود که در آینده احتماال پربار نیست.

در [ ]13جیانگ و همکاران یك الگوریتم تخصیص منابع انطباق-
پذیر برخط جهت استفاده در تجمیع ماشین مجازی با هدف
افزایش بهرهوری انرژی و کاهش نقض توافقات سطح سرویس برای
یك شبکهای از مراکز داده پیشنهاد کردهاند .الگوریتم پیشنهادی
سیاست  FFD8را برای تخصیص ماشینهای مجازی به ماشینهای
فیزیکی بکار میگیرد و به طور تطبیقی میزان منابع محاسباتی
رزرو شده برای هر ماشین فیزیکی را نیز تعیین میکند .در []20
موسا و پتون یك استراتژی جایگذاری ماشین مجازی بهینه شده با
استفاده از تابع میزان استفاده از منابع 9برای کاهش مصرف انرژی
و نقض توافقات سطح سرویس در سیستمهای محاسبات ابری
پیشنهاد کردهاند .این استراتژی جایگذاری از الگوریتم ژنتیك برای
حل مسئله استفاده میکند.

در [ ]12یك طرح برای مقابله با انفجارهای بارکاری جهت تجمیع
سرورها ،با رزرو کردن منابع برای پیكهای بارکاری پیشنهاد شده
است .رزرو کردن منابع اضافی به ماشینهای مجازی امکان
پیکربندی مجدد 6جهت انجام درخواستها ،در هنگام انفجارهای
لحظهای بارکاری را خواهد داد .آنها از یك زنجیر مارکوف دو
حالته برای مدل کردن بارکاری ماشینهای فیزیکی استفاده کرده-
اند .در ابتدای کار که جایگذاریهای آغازین انجام میشوند به ازاء
هر ماشین مجازی موجود در ماشین فیزیکی یك بالك رزرو می-
شود ،هدف مینیمم کردن این تعداد بالكها با مد نظر قرار دادن
نیازهای کیفیت سرویس کاربران در ادامه فرآیند تجمیع میباشد.
برای سادگی فرض شده است که احتمال رخ دادن انفجار برای
همه ماشینهای مجازی یکسان میباشد ،که در محیط واقعی ابر
این گونه نیست و بار ماشینهای مجازی از هم مستقل میباشند.

پاندا و جانا در [ ]21یك الگوریتم برای جایگذاری ماشین مجازی
مبتنی بر ظرفیت درخواستها پیشنهاد کردهاند .الگوریتم
پیشنهادی ابتدا ماشینهای مجازی مناسب را به درخواست
کاربران تخصیص میدهد سپس نگاشت ماشینهای مجازی به
فیزیکی را انجام میدهد .هدف کاهش اتالف منابع و افزایش بهره-
وری انرژی میباشد.
در [ ]23منشیزاده و همکاران یك رویکرد مبتنی بر فرآیندهای
تصادفی جهت تجمیع پویای ماشینهای مجازی با بارکاری پویا
پیشنهاد کردهاند .هدف از ارائه این رویکرد کاهش هزینه از جمله
مصرف انرژی ،تعداد مهاجرت ،نقض توافق سطح سرویس و هزینه
ناشی از سوئیچینگ ماشینهای فیزیکی میباشد .آنها به منظور
جایگذاری ماشینهای مجازی یك الگوریتم مبتنی بر فرایندهای
تصادفی به نام  SBBFD10پیشنهاد کردهاند .در این الگوریتم
ماشین فیزیکی به عنوان مقصد انتخاب میشود که بعد از قرار
گرفتن ماشین مجازی در آن کمترین اتالف منابع وجود داشته
باشد و در عین حال احتمال سربار شدن ماشین مقصد از یك
حدآستانه از پیش تعیین شده کمتر باشد.

در [ ]18با ارائه الگوریتمهای مختلف برای زیر مسائل تجمیع
ماشین مجازی ،یك تکنیك تجمیع ماشین مجازی آگاه از دما
برای توازن بین بهرهوری انرژی ،کیفیت سرویس و دما پیشنهاد
شده است .بررسیها در این مقاله نشان داده است که دمای ماشین
فیزیکی ،توافق سطح سرویس و تکنیك مهاجرت همگی بر روی
انرژی مصرفی مرکز داده تاثیر گذار هستند .هدف الگوریتم
جایگذاری پیشنهاد شده تخصیص ماشینهای مجازی به ماشین-
های فیزیکی است که حداقل افزایش در مصرف انرژی داشته و
ظرفیت منابع بیشتری برای جایگذاریهای آینده خواهند داشت.

در [ ]24صیادنورد و همکاران یك روش آگاه از خطا برای
جایگذاری ماشینهای مجازی پیشنهاد کردهاند .آنها برای هر
ماشین فیزیکی یك امتیاز با در نظر گرفتن هزینه انرژی و قابلیت
اطمینان تعریف کردهاند .در سیاست پیشنهادی برای جلوگیری از
مهاجرتهای اضافی ،ماشین فیزیکی به عنوان مقصد انتخاب می-
شود که قابلیت اطمینان بیشتری داشته باشد .یعنی ماشین
مجازی مربوطه بتواند بدون رخ دادن خطا کار خود را در آن

در [ Li ]19و همکاران سخت 7بودن مسئله انتخاب و جایگذاری
مبتنی بر محتوای ماشینهای مجازی را اثبات کردهاند .و
الگوریتمهای مبتنی بر هیورستیك و تقریبی آگاه از حافظه ،برای
انتخاب و جایگذاری ماشینهای مجازی پیشنهاد کردهاند .در
روشهای ارائه شده جهت انتخاب و جایگذاری ماشینهای مجازی
هدف انجام مهاجرت ماشینهای مجازی به نحوی میباشد که
میزان کل داده انتقالی مینیمم شود .این کار موجب کاهش زمان
3
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منابع مستقل از برنامه کاربردی 13میباشد .در این مقاله میزان
جریمه ناشی از نقض توافقات سطح سرویس محاسبه نشده ولی
میزان نقض توافقات سطح سرویس به نوعی بیان کننده این مقدار
میباشد .درخواست هر مشتری در یك ماشین مجازی قرار داده
میشود که با مجموعه } 𝑚𝑀𝑉  𝑉𝑀 = {𝑉𝑀1 , 𝑉𝑀2 , . . . ,ها نشان
داده شده است .مدل سیستم که در شکل  1نشان داده است
مشابه مدل ارائه شده در [ ]6دارای دو مدیر محلی و سراسری
میباشد .درخواست کاربران به مدیر سراسری داده میشود تا با
توجه به سیاست جایگذاری در یك میزبان مناسب قرار گیرد.
عملکرد سیستم پیشنهادی در بخشی  1-4شرح داده شده است.

ماشین فیزیکی به اتمام برساند و از مهاجرت مجدد و افزایش
سربار ناشی از مهاجرت جلوگیری شود.
در [ ]25حوری و همکاران یك رویکرد آگاه از کیفیت برای فرایند
تجمیع ماشین مجازی پیشنهاد کردهاند .در این فرآیند یك
الگوریتم جهت جایگذاری ماشینهای مجازی پیشنهاد شده است.
برای انتخاب مقصد از ضریب همبستگی چندگانه استفاده شده
است .در این الگوریتم همبستگی بین ماشین مجازی که قصد
مهاجرت دارد با همه ماشینهای مجازی موجود در همه ماشین
فیزیکی فعال در مرکز داده محاسبه میشود .ماشین فیزیکی که
میزان استفاده از پردازنده ماشینهای مجازیاش کمترین
همبستگی را با میزان استفاده از پردازنده ماشین مجازی مربوطه
داشته باشد به عنوان مقصد انتخاب میشود.

 -4روش پيشنهادي
همانطور که گفته شد در این مقاله با ارائه روش جدیدی برای
جایگذاری ماشینهای مجازی مدل فرایند تجمیع ماشین مجازی
توسعه داده شده است .روش پیشنهادی در ادامه با جزئیات شرح
داده شده است.

همانطور که گفته شد انفجارها یك الگوی رایج از بارکاری ماشین-
های مجازی در مراکز داده میباشد ،که پیكها معموال به طور غیر
پریودیك با فرکانس کم و خیلی کوتاه رخ میدهند [ .]13 ,12اگر
انفجارها به روش درستی مدیریت نشوند با افزایش تعداد مهاجرت-
ها و نقض توافقات سطح سرویس تاثیر منفی در فرآیند جایگذاری
ماشینهای مجازی داشته و موجب کاهش کارایی در مراکز داده
خواهند شد .در اغلب کارهای انجام شده در زمینه جایگذاری
ماشینهای مجازی به کاهش تاثیر منفی که انفجارهای بارکاری در
جایگذاری ماشینهای مجازی دارند پرداخته نشده است و این
مسئله ،یعنی جایگذاری انفجارآگاه از مسائل باز در زمینه مدیریت
منابع مجازی میباشد .در این مقاله با توسعه مدل فرایند تجمیع
ماشین مجازی و ارائه الگوریتمهای انفجارآگاه برای جایگذاری
ماشینهای مجازی ،به این مسئله پرداخته شده است.

 4-1توسعه مدل فرايند تجميع ماشين مجازي
مدیر محلی در هر ماشین فیزیکی بار ماشین مربوطه را مانیتور
کرده و وضعیت ماشینهای فیزیکی را تعیین میکند 3 .وضعیت
برای ماشینهای فیزیکی تعریف شده است :کمبار ،پربار و نرمال.
مجموعههای  POver ،PUnderو  PNormشامل ماشینهای فیزیکی کم-
بار ،پربار و نرمال میباشند .برای جلوگیری از نقض توافقات سطح
سرویس و بهرهوری انرژی ،مدیر محلی موجود در هر ماشین
فیزیکی ،تعدادی ماشین مجازی از ماشین پربار و یا همه ماشین-
های مجازی را از ماشین کمبار جهت مهاجرت کاندید میکند.
مجموعه ماشینهای مجازی کاندید مهاجرت با مجموعه VMmig
نشان داده شدهاند .حال تعیین مقصد جدید برای اعضاء VMmig
توسط مدیر سراسری تعیین میشود.
مدیر سراسری ،سیاست جایگذاری ماشینهای مجازی را به دو نوع
جایگذاری آغازین 14و جایگذاری مجدد 15دستهبندی میکند .برای
جایگذاری ماشینهای مجازی که ابتدا وارد سیستم میشوند و
ماشینهای مجازی که طول داده تاریخی 16آنها کمتر از  thhdمی-
باشد ،از سیاست پیشنهادی  MOP17و برای جایگذاری ماشینهای
مجازی که طول داده تاریخی آنها بیشتر از  thhdمیباشد ،از
سیاست پیشنهادی  CAP18استفاده شده است thhd .حدآستانهای
میباشد که طول داده تاریخی را تعیین میکند .در واقع تفاوت
مدل پیشنهادی و مدل مرجع پیشنهاد شده در [ ]6این است که
مدل مرجع چون تجمیع پویای ماشینهای مجازی را مد نظر قرار
داده است فقط به جایگذاری مجدد ماشینهای مجازی میپردازد،

 -3تعريف مسئله و فرضها
سیستم مورد نظر یك محیط  IaaS11است ،که با یك مرکز داده
مقیاس بزرگ شامل  Nماشین فیزیکی ناهمگن تحت عنوان
مجموعه } 𝑛𝑀𝑃  𝑃𝑀 = {𝑃𝑀1 , 𝑃𝑀2 , . . . ,نشان داده شده است.
هر ماشین فیزیکی با میزان استفاده از پردازنده (بر حسب ،)MIPS
میزان استفاده از حافظه ،دیسك و پهنای باند شبکه توصیف می-
شود .سرورها دیسك محلی را فقط برای بارگذاری سیستم عامل
بکار میبرند ،دادههای ماشینهای مجازی مختلف در یك NAS
نگهداری میشوند .به همین دلیل هنگام مهاجرت فقط حافظه
اصلی ماشین مجازی مربوطه انتقال داده میشود .مشتریان و
فراهمکننده  IaaSروی نیازهای کیفیت سرویس با تعریف SLA12
توافق میکنند ،در این مقاله نیازهای کیفیت سرویس مستقل از
بارکاری مد نظر قرار گرفتهاند .به بیانی دیگر سیستم مدیریت
4
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ولی مدل ارائه شده در این مقاله به هر دو جایگذاری آغازین و
جایگذاری مجدد میپردازد.
Global manager

برای ماشینهای فیزیکی سه وضعیت کمبار ،پربار و نرمال تعریف
شده است .ماشینهای فیزیکی که میانگین بار آنها کمتر از thu
باشد در وضعیت کمبار ،ماشینهای فیزیکی که میانگین بار آنها از
 thoبیشتر باشد در وضعیت پربار ،و ماشینهایی که میانگین بار
آنها بین دو حدآستانه پرباری و کمباری باشد در وضعیت نرمال
میباشند .در این الگوریتم هدف این است که ماشینهای مجازی
در ماشینهای فیزیکی نرمالی جایگذاری شوند که در آینده
احتمال پربار شدن کمتری را خواهند داشت .تا با کاهش تعداد
مهاجرتها از کاهش کارائی در  CCSجلوگیری شود .به منظور
کاهش اثرات منفی نوسانات بارکاری در الگوریتم  ،MOPبرای
محاسبه کمتر شود از میانگین بار ماشینهای فیزیکی به جای بار
لحظهای آنها در محاسبه  OPiاستفاده شده است.
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شكل  .1مدل سيستم پيشنهادي

در واقع الگوریتم  MOPتالش میکند تا حد ممکن ،با تعداد
ماشینهای فیزیکی و نقض توافقات سطح سرویس کمتری به
درخواست کاربران پاسخ داده شود .الگوریتم  MOPجهت
جایگذاری آغازین ،مشابه الگوریتم  PABFDارائه شده در [ ]6می-
باشد ،با این تفاوت که به جای این که ماشینهای مجازی در
ماشینهای فیزیکی قرار داده شوند که کمترین مصرف انرژی را
ایجاد میکنند ،ماشینهای مجازی در ماشینهای فیزیکی قرار
داده میشوند که  OPiکمتری داشته و در آینده نیز پربار نخواهند
شد .رابطه ( )2بیان کننده همین مسئله میباشد𝑎𝑟𝑔𝑗 𝑚𝑖𝑛 𝑂𝑃𝑖 .
یعنی ماشین مجازی jام کاندید مهاجرت در ماشین فیزیکی قرار -
گیرد که کمترین  OPiرا داشته باشد.

 4-2جايگذاري آغازين
جایگذاری آغازین ،نگاشت ماشینهای مجازی به ماشینهای
فیزیکی برای انجام درخواستهای جدید میباشد .هدف از این
جایگذاری تخصیص ماشینهای مجازی برنامههای کاربردی به
ماشینهای فیزیکی به طور کارامد مطابق با اهداف بهینهسازی
میباشد [ .]11هدف ما کاهش مصرف انرژی و افزایش کارائی در
سیستمهای محاسبات ابری میباشد .زمانی که درخواست جدیدی
وارد سیستم میشود هیچ داده تاریخی از آن موجود نیست .برای
جایگذاری چنین درخواستهایی باید بر اساس اطالعاتی که از
ماشینهای فیزیکی وجود دارد تصمیمگیری شود .سیاست
پیشنهادی ما برای جایگذاری چنین درخواستهایی این است که
ماشینهای مجازی را در ماشینهای فیزیکی قرار دهیم که احتمال
پربار شدن کمتری دارند ،تا با جلوگیری از مهاجرتهای مکرر از
کاهش کارایی در  CCSجلوگیری کنیم .به همین دلیل الگوریتم
پیشنهادی در این بخش را  MOPنامگذاری کردهایم .احتمال
پرباری در ماشین فیزیکی iام مطابق رابطه ( )1تعریف شده است.
در این رابطه  avg_loadi,tمتوسط بار ماشین فیزیکی iام و  thuو
 thoحدآستانههای کمباری و پرباری میباشند .همانطور که دیده
میشود مقدار این احتمال خیلی وابسته به مقدار حدآستانههای
کمباری و پرباری میباشد .جزئیات تعیین مقدار مناسب برای این
حدآستانهها در بخش  6شرح داده شده است.
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شكل  .2رابطه بين ميانگين بار ماشينهاي فيزيكي و احتمال پرباري

در شکل  2رابطه بین وضعیت ماشینهای فیزیکی و احتمال
پرباری آنها نشان داده شده است .همانطور که دیده میشود در
ماشینهای با وضعیت نرمال با افزایش متوسط بار ماشین فیزیکی،
احتمال پرباری هم افزایش مییابد .احتمال پرباری در ماشینهای
پربار یك میباشد و جایگذاری در آنها انجام نخواهد شد .به
منظور افزایش بهرهوری انرژی ،از ماشینهای کمبار نیز به عنوان
مقصد استفاده نشده است ،تا بتوان با خاموش کردن بیشتر
ماشینهای کمبار مصرف انرژی را کاهش داد .در الگوریتم  1شبه

= OPi

𝑖𝑃𝑂 𝑛𝑖𝑚 𝑗𝑔𝑟𝑎
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این ضریب کمتر باشد به معنی این است که بارکاری دو متغیر
تصادفی الگوی رفتاری ناهمسانتری دارند.

کد الگوریتم  MOPنشان داده شده است VMmig .شامل ماشین-
های مجازی کاندید مهاجرت میباشد .برای جایگذاری هر ماشین
مجازی ،احتمال پربار شدن ماشینهای فیزیکی موجود در PMlist
که در وضعیت نرمال میباشند محاسبه میشود .سپس ماشین
فیزیکی به عنوان مقصد انتخاب میشود که احتمال پربار شدن
کمتری را داشته باشد (خطوط  .)13-5این کار تا زمانی که ماشین
مجازی در  VMmigوجود داشته باشد ادامه پیدا میکند.

n U PM i UVM i − U PM i UVM i

() 3

2
2
n U PM
− (UVM i )2 n U PM
− (UVM i )2
i
i

k
k
corr (U PM
,UVM
=)
i
i

k
k
arg j min corr (UPM
, UVM
) j V M migrate
i
j

() 4

i  PM Normal

در الگوریتم  CAPجهت استفاده بهینه از منابع و کاهش اتالف
آنها و همچنین کاهش مهاجرتها و نقض توافق سطح سرویس،
ماشینهای مجازی در ماشینهای فیزیکی قرار داده خواهند شد
که بار کاری آنها الگوی ناهمسانتری دارند .به عبارتی دیگر تا
حد ممکن جهت حرکت بارکاری آنها متفاوتتر باشد .شکل 2با
یك مثال عملکرد این الگوریتم را تشریح میکند .فرض کنید
بارکاری ماشین مجازی  VM0و ماشینهای فیزیکی  PM1و PM2
مطابق با شکل  2موجود باشند .اگر الگوریتم  CAPبخواهد از بین
 PM1و  PM2یك مقصد مناسب برای  VM0انتخاب کند ،ابتدا
ضریب همبستگی بین ماشین مجازی  VM0و ماشینهای فیزیکی
 PM2 ,PM1و  PM3را محاسبه میکند .هر کدام که ضریب
همبستگی کمتری داشته باشد به عنوان مقصد انتخاب میشود که
مطابق رابطه ( PM1 )5میباشد .مطابق شکل  3ماشین فیزیکی
 PM1چون الگوی رفتاری متفاوتتری با  VM0دارد.

)Algorithm 1: Minimum Overload Probability (MOP
Input: PMList, VMmig
Output: allocation of VMs
)(1. VMmig.sortDecreasingUtilization
{2. For each VM in VMmig do
;3. min_overload =MIN
4. allocated_PM=Null
{5. For each PM in PMList do
) 7. If (isPMOverUtilizedAfterAllocationPM,vm) || State PM<> Normal
8.
;Continue
9.
)Calculate the OP for PM due to Eq. (1
10.
If (OPi < min_overload) then
11.
{ allocated_PM = PM
12.
min_overload= OPi } //end if
13. } // end for PM
14. If allocated_PM <> Null then
15.
allocate VM to allocatedPM
16.
} // end for VM
17. return allocation

 44-3جايگذاري مجدد
همانطور که گفته شد چون نیاز کاربران در بارکاری پویا تغییر
میکند به همین دلیل جایگذاریهای آغازین بعد از گذر زمان نیاز
به تغییر دارند .انفجارهای بارکاری یك الگوی متداول در نیازهای
کاربران میباشند که به طور ناگهانی و گذرا موجب افزایش بار
ماشینهای مجازی میگردند .حال اگر ماشینهای مجازی که در
یك ماشین فیزیکی قرار دارند ،انفجار در بارکاریشان به طور هم-
زمان رخ دهد موجب افزایش ناگهانی بار ماشین فیزیکی شده و
نقض توافقات سطح سرویس رخ خواهد داد .پس هر چقدر
ماشینهای مجازی که در یك ماشین فیزیکی قرار میگیرند زمان-
های انفجار متفاوتتری با ماشین فیزیکی مربوطه داشته باشند ،از
منابع ماشین فیزیکی به نحو مطلوبتری استفاده شده و احتمال
بروز نقض توافقات سطح سرویس در ماشین فیزیکی مربوطه کمتر
خواهد شد .همچنین با کاهش تعداد مهاجرتها کارائی سیستم
افزایش پیدا خواهد کرد .در الگوریتم پیشنهادی در این بخش از
این ایده استفاده شده است.

()5

Corr(VM0, PM1)=-0.309, Corr(VM0, PM2)=0.502
Corr(VM0, PM3)=0.468
HD of PM2

HD of PM3

HD of VM

HD of PM1

0.8

0.4
0.2

cpu utilization

0.6

0
12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Length of HD

شكل  .3تشريح عملكرد الگوريتم

در الگوریتم  2شبه کد الگوریتم  CAPنشان داده شده است .برای
جایگذاری هر ماشین مجازی ،ضریب همبستگی ماشین مجازی
مربوطه با تمام ماشینهای فیزیکی فعال موجود در  PMlistکه در
وضعیت نرمال میباشند محاسبه میشود .سپس ماشین فیزیکی به
عنوان مقصد انتخاب میشود که کمترین ضریب همبستگی را با
ماشین مجازی مربوطه داشته باشد (خطوط  .)13-5این کار تا
زمانی که ماشین مجازی در  VMmigوجود داشته باشد ادامه پیدا
میکند (خطوط  2تا  .)16رابطه ( )4بیان کننده این سیاست می-

به منظور تعیین جهت و شدت ارتباط این دو متغیر تصادفی از
ضریب همبستگی که مطابق رابطه ( )9تعریف میشود استفاده
𝑘
𝑘
𝑀𝑉𝑈 به ترتیب
𝑀𝑃𝑈 و
شده است .در رابطه ( )9بردارهای
𝑗
𝑖
متغیرهای تصادفی هستند که حاوی داده تاریخی ماشینهای
فیزیکی و مجازی و  kطول داده تاریخی میباشد .هر چقدر مقدار
6
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باشد .خروجی  argjmincorrماشین فیزیکی خواهد بود که کمترین
ضریب همبستگی را با ماشین مجازی مربوطه داشته باشد.

 5-1باركاري
نتایج مبتنی بر دو بارکاری مختلف میباشند :بارکاری تصادفی و
بارکاری واقعی .در بارکاری تصادفی ،هر ماشین مجازی یك برنامه
کاربردی با یك میزان استفاده از پردازنده متغیر را اجرا میکند ،که
با یك توزیع یکنواخت تولید شده است .که کاربران درخواستها را
برای تهیه و تدارك  800ماشین مجازی ارسال میکنند .چون
ایجاد نتایج با استفاده از بارکاری واقعی اهمیت زیادی دارد برای
این منظور ،از داده فراهم شده توسط پروژه  CoMonکه یك زیر
ساخت مانیتورینگ برای  PlanetLabمیباشد نیز استفاده شده
است.

)Algorithm 2: Correlation-Aware Placement (CAP
Input: PMList, VMList
Output: allocation of VMs
)(1. VMList.sortDecreasingUtilization
{2. for each VM in VMList do
3. mincorelation =MAX
4. allocated_PM=Null
{5. for each PM in PMList do
6.
))If (is_PM_OverUtilized_AfterAllocation(host, vm
7.
;Continue
)8. r = calculate corelation coefficent for VM and PM due to Eq.(2
9.
{If (r < min_correlation) then
10.
allocated_PM = PM
12.
min_overload= Overload_Probability } //end if
13. } // end for PM
14. If allocated_PM <> Null then
15.
allocate VM to allocatedPM
16.
} // end for VM
17. return allocation

 PlanetLabاز دادههای بیشتر از هزار ماشین مجازی که روی
ماشینهای فیزیکی بیشتر از  500نقطه در سراسر جهان تولید
شدهاند استفاده کرده است [ .]26میزان استفاده از پردازنده هر
ماشین مجازی هر  5دقیقه یك بار اندازهگیری شده است و در
فایلهای مجزایی ذخیره شده است .برای شبیهسازی از داده 10
روز بارکاری  PlanetLabکه به طور تصادفی از ماه مارس و آپریل
 2011انتخاب شده ،استفاده شده است .19ویژگی این دادهها برای
هر روز در جدول  3نمایش داده شده است.

 -5تنظيمات شبيهسازي
به منظور ارزیابی روش پیشنهادی ،از شبیهساز کلودسیم استفاده
شده است .کلودسیم یك شبیهساز متن باز ،قابل توسعه و برنامه-
پذیر میباشد .همچنین یك شبیهساز انعطافپذیر میباشد که به
محققان اجازه مدل کردن یك محیط مجازی شده در مقیاس
بزرگ را میدهد .در این مقاله یك مرکز داده شامل  800ماشین
فیزیکی ناهمگن ایجاد شده است .از دو نوع پیکربندی مختلف
برای آنها استفاده شده ،نیمی از آنها HP ProLiant ML110 G4
و نیمی دیگر  HP ProLiant ML110 G5میباشند .در جدول 1
ویژگی ماشینهای فیزیکی ذکر شده است .برای هر ماشین
فیزیکی یك گیگا بایت پهنای باند شبکه در نظر گرفته شده است.
فرکانس پردازنده سرورها به  MIPSتبدیل شده است.

جدول  .2ويژگيهاي ماشينهاي مجازي

حافظه اصلی(گیگا بایت)

فرکانس

هستهها

4
4

1860
2660

2
2

مدل پردازنده
Intel Xeon 3040
Intel Xeon 3075

HP ProLiant G4
HP ProLiant G5

0.85
3.75
1.7
0.613

2500
2000
1000
500

High-CPU Medium Instance
Extra Large Instance
Small Instance
Micro Instance

جدول  .3خصوصيات باركاري PlanetLab

جدول  .1خصوصيات ماشينهاي فيزيكي
ماشین فیزیکی

حافظه اصلی(گیگا بایت)

فرکانس پردازنده

سایز ماشین مجازی

میانه

انحراف معیار

میانگین

تعداد ماشینهای مجازی

تاریخ

6%
5%
4%
5%
6%
6%
6%
6%
6%
4%

17.09%
16.83%
15.57%
12.78%
14.14%
16.55%
15.09%
15.07%
15.15%
15.21%

12.31%
11.44%
10.70%
9.26%
10.56%
12.39%
11.12%
11.56%
11.54%
10.43%

1052
898
1061
1516
1078
1463
1358
1233
1054
1033

2011/03/03
2011/03/06
2011/03/09
2011/03/22
2011/03/25
2011/04/03
2011/04/09
2011/04/11
2011/04/12
2011/04/20

 5-2معيارهاي ارزيابي

 4نوع ماشین مجازی برای آزمایشها استفاده شده است که
خصوصیات آنها در جدول  2ذکر شده است .این خصوصیات
متعلق به نمونههای  Amazon EC2میباشند با این تفاوت که همه
ماشینهای مجازی تك هستهای میباشند ،به این دلیل که داده
بارکاری استفاده شده برای شبیهسازی متعلق به ماشینهای
مجازی تك هستهای میباشد.

برای مقایسه الگوریتمهای پیشنهادی با الگوریتمهای پیشین ما از
معیارهای زیر استفاده شده است.
 5-2-1مدل انرژي
توان مصرفی ماشینهای فیزیکی میتواند با میزان استفاده از
پردازنده ،حافظه ،دیسك و سیستمهای خنك کننده تعیین می-
شود [ .]27در [ ]22یك مدل برای محاسبه انرژی مصرفی در
مراکز داده با استفاده از میزان استفاده از پردازنده و حافظه
پیشنهاد شده است.
7
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جدول  .4توان مصرفي ماشينهاي فيزيكي
100%
117
135

90%
114
133

80%
112
129

60%

70%
108
125

106
121

50%
102
116

40%

30%

99.5
110

96
105

مطالعات نشان داده است که توان مصرفی ماشینهای فیزیکی
میتواند با یك رابطه خطی بین میزان استفاده از پردازنده و توان
مصرفی محاسبه شود .در این مقاله از داده واقعی توان مصرفی که
با شاخص  SPECpowerفراهم شده است استفاده شده است
[ .]28جدول  4توان مصرفی ماشینهای فیزیکی در مدلهای
مختلف را نشان میدهد .تغییرات بارکاری ممکن است میزان
استفاده از پردازنده ماشینهای فیزیکی را در طول زمان تغییر
دهد .بنابراین میزان استفاده از پردازنده تابعی از زمان است که با
) u(tنشان داده شده است .مصرف انرژی ماشینهای فیزیکی در
سیستمهای محاسبات ابری میتواند با محاسبه انتگرال تابع توابع
مصرفی در طول زمان محاسبه شود که در رابطه ( )6نشان داده
شده است .این رابطه در قالههای زیادی از جمله []29 ,16 ,6
استفاده شده است.
()6

20%
92.6
101

•

10%
89.4
97

ماشین فیزیکی

0%

HP ProLiant G4

86
93.7

HP ProLiant G5

درصد زمانهایی که ماشینهای فیزیکی فعال میزان
استفاده از پردازندهشان  %100بوده تحت عنوان معیار
 SLATAHمطابق رابطه  6تعریف شده است.

T si

()7

ai

•

N

T
i =1

1
N

= SLATAH

تنزل کارائی ناشی از م هااجرت ن یاز ت حات ع ناوان مع یاار
 PDMتعریف شده است.

()8

cd j
rj

M

c
j =1

1
M

= PDM

در رابطه ( N )7تعداد ماشینهای فیزیکی TSi ،تعداد کل زمانهایی
که  PMiمیزان استفاده از پردازنده  %100را تجربه کرده است و
منجر به نقض توافقات سطح سرویس گردیده است Tai ،تعداد کل
ماشینهایی که در وضعیت فعال بودهاند .در رابطه ( M )8تعداد
ماشینهای مجازی Cdj ،تخمین تنزل کارائی ناشی از مهاجرت
ماشین  Crj .VMjکل ظرفیت درخواست شده توسط  VMjدر طول
کل چرخه حیاتش میباشد .در آزمایشها مشابه [ Cdj ]6ده درصد
میزان استفاده از پردازنده در طول مهاجرتها در نظر گرفته شده
است .از آنجایی که  SLAVتابعی از  PDMو  SLATAHمیباشد،
از معیار رابطه ( )9تعریف شده توسط بالگالزو و بویو در []6
استفاده شده است.

E (t ) =  P (u (t ))dt
t

 5-2-2تعداد مهاجرتها
مهاجرت ماشین مجازی فرایند زمانبری میباشد ،این زمان جزء
سربار سیستم محسوب شده و موجب کاهش کارائی و افزایش
مصرف انرژی میگردد .به این دلیل یکی از معیارهای مهم در
تعیین کارامدی روشهای پیشنهادی تعداد مهاجرتهای انجام
شده میباشد ،ما این معیار نیز به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی
مد نظر قرار گرفته است.
 5-2-3معيار نقض توافقات سطح سرويس

()9

تامین نیازهای کیفیت سرویس برای سیستمهای محاسبات ابری
خیلی مهم است .نیازهای کیفیت سرویس معموال در قالب توافق
سطح سرویس تنظیم میشوند و میتواند با مد نظر قرار دادن
ویژگیهایی از قبیل گذردهی یا ماکسیمم زمان پاسخ تعیین می-
شود .از آنجایی که این ویژگیها وابسته به برنامه کاربردی می-
باشند ،معیار های مستقل از بارکاری از اهمیت زیادی برخوارد است
تا بتوان از آنها در محیط  IaaSاستفاده کرد .برای این منظور،
ازمعیار  SLAVتعریف شده توسط بالگالزو و همکاران در []6
استفاده شده است.

SLAV = SLATAH  PDM

 5-2-4معيار كارايي
خاموش کردن ماشینهای فیزیکی یا قرار دادن آنها در مد کم
مصرف موجب میشود که این ماشینها در مقایسه با ماشینهایی
که همیشه روشن هستند مستعد خرابی بیشتری باشند [.]30
بنابراین ،کارایی سیستمهای محاسبات ابری با افزایش نرخ تجمیع
کاهش پیدا میکند .همانطور که گفته شد نرخ تجمیع درصد
ماشینهای فیزیکی است که در طول فرایند تجمیع خاموش می-
شوند .بنابراین نرخ تجمیع مطابق رابطه ( )10تعریف شده است.

8
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nc

()10

 NTO
i =1

NC  S

سناریوهای مختلف فقط در الگوریتمهای بکار گرفته شده برای
جایگذاری ماشینهای مجازی میباشد.

= CR

جدول  .5سناريوهاي مختلف تعريف شده

که  NTOتعداد ماشینهای فیزیکی که در هر بازه زمانی از فرایند
تجمیع خاموش میشوند .همچنین  Nو  NCبه ترتیب تعداد کل
سرورها و تعداد کل تجیمعهای انجام شده میباشد .در این مقاله
از دادههای پروژه  CoMonکه در طول  24ساعت هر  5دقیقه
یكبار میزان استفاده از پردازنده سرورهای  PlanetLabرا مانیتور
میکند استفاده شده است ،به همین دلیل مقدار  NCبرابر 288
میباشد SLAV .و  CRهر دو پارامترهای موثر در کارائی سیستم-
های محاسبات ابری میباشند .از طرفی این معیارها رابطه عکس با
هم دارند یعنی کاهش مصرف انرژی منجر به افزایش  SLAVو
 CRمیشود .به همین دلیل یك معیار ترکیبی با در نظر گرفتن
همه این پارامترها تعریف شده است .این معیار تحت عنوان ESC
مطابق با رابطه ( )11تعریف شده است .از معیار  ESVپیشنهاد
شده در [ ]6نیز برای سنجش توازن بین بهرهوری انرژی و نیازهای
کیفیت سرویس استفاده شده است.
()11

سناریو
LR/SM/MMT/PABFD + PABFD

سناريوي 1

LR/SM/MMT/PABFD + UMC

سناريوي2

LR/SM/MMT/ PABFD + CAP

سناريوي3

LR/SM/MMT/MOP + CAP

سناريوي4

 6-1تنظيم حدآستانهها
نتایج شبیهسازیها نشان میدهد که میزان حدآستانهها بستگی به
بارکاری دارد و برای بارهای کاری مختلف میتواند اعداد مختلفی
بدست آید .جهت بدست آوردن مقدار مناسب برای حدآستانهها از
سناریوی  4استفاده شده است و مقدار حدآستانهها مطابق با
جداول  6و  7برای بارهای کاری تصادفی و  PlanetLabتغییر
داده شدهاند .آزمایشها برای هر  10روز بارکاری  PlanetLabبه
ازاء هر جفت حدآستانه پرباری و کمباری اجرا شده و مقادیر میانه
آزمایشها در جدول  6آورده شدهاند .مطابق با دادههای جدول 6
به ازاء حدآستانههای باال و پائین  30و  70میزان معیار ESC
کمترین مقدار را دارا میباشد .به همین دلیل مقدار حدآستانههای
پائینی و باالیی در طول تمام آزمایشها بارکاری  PlanetLabبرای
الگوریتم  ،MOPبه ترتیب  30و  70در نظر گرفته شدهاند .اما برای
بارکاری تصادفی مطابق جدول  7به ازاء حدآستانههای پرباری و
کمباری  30و  ،80معیار  ESCکمترین مقدار را دارا میباشد .در
نتیجه ،برای بارکاری تصادفی مقادیر حدآستانههای پرباری و کم-
باری به ترتیب  30و  80در نظر گرفته شدهاند.

ESC = E  SLAV CR

 -6نتايج شبيهسازي
در این بخش ،نتایج شبیهسازیها نشان داده شده است .فرایند
تجمیع ماشین مجازی در سیستمهای محاسبات ابری شامل 4
فرایند اصلی میباشد .الگوریتمهای پیشنهادی با الگوریتم
 PABFDپیشنهاد شده در[ ]6و الگوریتم  UMCپیشنهاد شده در
[ ]25مقایسه شدهاند .الگوریتم  PABFDبه عنوان الگوریتم مرجع
و الگوریتم  UMCبه عنوان روشی که نسبت به نوسانات بارکاری
حساس نمیباشد .برای انجام آزمایشها ،از بهترین الگوریتمهای
پیشنهادی در [ ]6برای فازهای مختلف فرآیند تجمیع استفاده
شده است .چهار سناریو مطابق جدول  5تعریف شدهاند .در همه
این سناریوها جهت شناسایی ماشینهای پربار از الگوریتم ،LR
جهت شناسایی ماشینهای کمبار از الگوریتم  SMو جهت انتخاب
ماشینهای مجازی از الگوریتم  MMTپیشنهاد شده در []6
استفاده شده است .برای جایگذاری آغازین در سه سناریوی اول از
الگوریتم  PABFDو در سناریوی  4از الگوریتم پیشنهادی MOP
استفاده شده است.

 6-2باركاري تصادفي
نتایج حاصل از اجرای بارکاری تصادفی برای معیارهای انرژی
مصرفی ،تعداد مهاجرتها ،نقض توافقات سطح سرویس ،نرخ
تجمیع و پارامترهای کارایی  ESVو  ESCدر اشکال  4.aتا 4.f
نشان داده شدهاند .همانطور که دیده میشود در همه معیارها به
جزء  SLAVسناریوی  4در مقایسه با سناریوهای دیگر دارای
کمترین مقدار میباشد .و این بیانگر کارامد بودن الگوریتمهای
پیشنهادی میباشد .مقدار معیار  ESVبرای سناریوهای  3و 4
تقریبا با هم برابر است .و بیشترین کاهش در معیارها ،متعلق به
سناریوی  4برای معیار کارائی  ESCبا مقدار  %92در مقایسه با
سناریوی  1میباشد.

برای جایگذاری مجدد ماشینهای مجازی در سناریوی 1و ،2به
ترتیب از الگوریتمهای  PABFDو UMCاستفاده شده است و در
سناریوی  3و  4برای این نوع جایگذاری از الگوریتم CAP
پیشنهادی استفاده شده است .همانطور که دیده میشود تفاوت

.
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PlanetLab  ميانه حاصل از آزمايشهاي مختلف جهت تعيين مقدار آستانهها به ازاء باركاري.6 جدول
minth=30, maxth=70
minth=40, maxth=80
minth=50, maxth=90

Energy(Kwh)
116.68
115.27
116.65

SLAV × 10-5
1.17
1.31
1.22

Migrations
11061
11149
10944

CR ×10-2
0.39
0.39
0.39

ESV × 10-3
1.50
1.67
1.63

ESC × 10-5
0.59
0.67
0.65

 ميانه حاصل از آزمايشهاي مختلف جهت تعيين مقدار آستانهها به ازاء باركاري تصادفي.7 جدول
Energy(Kwh)

Migrations

SLAV × 10-5

CR ×10-2

ESV × 10-3

ESC × 10-5

minth=50, maxth=90

458.69
458.99
458.48

30395
29502
29160

0.02405
0.02425
0.02399

0.77
0.76
0.74

110.31
111.30
109.99

85.27
84.54
81.73

minth=30, maxth=80

461.78

27798

0.0203

0.77

93.74

71.85

minth=30, maxth=90

458.39

30450

0.02376

0.77

108.91

83.91

minth=30, maxth=70
minth=40, maxth=80

Scenario2

Scenario3

Scenario4

Scenario1

540

Number of migrations * 1000

Energy consumption(Kwh)

Scenario1

520
500
480
460
440
420
800
VM number

Scenario3

800
VM number

Scenario4

Scenario1

0.04

200

0.03

150

0.02
0.01
800

800

VM number

VM number

Scenario2

Scenario3

 سناريوهاي مختلفESV ( معيارd)

Scenario4

Scenario1

1000

Scenario2

Scenario3

6
5

912.804333

CR * 0.01

ESC * 0.00001

Scenario4

0

Scenario1

756.117206
1

400
200

Scenario3

50

( ميزان نقض توافقات سطح سرويس سناريوهاي مختلفc)

600

Scenario2

100

0

800

Scenario4

( تعداد مهاجرتهاي سناريوهاي مختلفb)

ESV * 0.001

SLAV * 0.00001

Scenario2

Scenario3

70
60
50
40
30
20
10
0

( انرژي مصرفي سناريوهاي مختلفa)
Scenario1

Scenario2

360.619378
71.8520861
6
3

4
3

2
1

0

0
800

800

VM number

VM number

 سناريوهاي مختلفESC ( معيارe)

( نرخ تجميع سناريوهاي مختلفf)

 نتايج شبيهسازي براي باركاري تصادفي.4 شكل
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جدول  .8ميانه حاصل از شبیهسازی سناريوهاي مختلف به ازء معيارهاي مختلف و باركاري PlanetLab
ESC × 10-5
17.00
13.53
7.47

ESV × 10-3
8.11
6.82
4.84

CR ×10-2
2.17
2.08
1.47

SLAV × 10-5
4.62
4.01
3.32

Migrations
27418
26597
23497

)Energy(Kwh
158.27
154.2
137.18

0.6

1.50

0.4

1.17

11061

116.67

Scenario4

Scenario3

Scenario2

Scenario4

Scenario1

200

100
50

0
3.Mar 6.Mar 9.Mar 22.Mar25.Mar 3.Apr 9.Apr 11.Apr 12.Apr 20.Apr

2.5
2
1.5
1
0.5

0
3.Mar 6.Mar 9.Mar 22.Mar 25.Mar 3.Apr 9.Apr 11.Apr 12.Apr 20.Apr

Date

Date

شكل  .8معيار  CRبراي سناريوهاي مختلف

شكل  .5مصرف انرژي در سناريوهاي مختلف
Scenario4

Scenario3

Scenario2

در شکل  5مصرف انرژی سناریوهای مختلف نشان داده شده است.
شکل  6تعداد مهاجرتهای انجام شده توسط سناریوهای مختلف
را نشان میدهد .شکل  7میزان نقض توافقات سطح سرویس را
نشان میدهد .شکل  8نرخ تجمیع سناریوهای مختلف را نشان
میدهد .و اشکال  9و  10به ترتیب مقدار معیارهای کارایی  ESVو
 ESCرا برای سناریوهای مختلف نشان میدهند .مطابق دادههای
جدول  8سناریوی  4در مقایسه با سناریوهای دیگر در همه
معیارها دارای کمترین مقدار میباشد.
در سناریوی  3به دلیل استفاده از الگوریتم  CAPکه هدفش
کاهش اتالف منابع ،استفاده بهینه از آنها و کاهش نقض توافقات
سطح سرویس میباشد ،میزان مصرف انرژی و نقض توافقات سطح
سرویس در مقایسه با سناریوی  2که از الگوریتم  UMCاستفاده
کرده است %11.03 ،و  %17.21کاهش یافته است .به دلیل
جایگذاریهای مناسب از مهاجرتهای مکرر پیشگیری شده و
تعداد مهاجرتها به میزان  %11.65کاهش یافته است .همچنین با
کاهش  %29.33در معیار  CRمنجر به کاهش  %44.79در معیار
کارائی  ESCدر مقایسه با سناریوی  2گردیده است .در نتیجه
الگوریتم  CAPدر مقایسه با الگوریتم  UMCاز نظر مقابله با
انفجارهای بارکاری موفقتر بوده است .از طرفی سناریوی  3در
مقایسه با سناریوی 1نیز منجر به کاهش ،28.13 ،14.30 ،13.32
 44.76 ،32.26و  50.60به ترتیب در معیارهای مصرف انرژی،
تعداد مهاجرتها  ،نقض توافقات سطح سرویس ،نرخ تجمیع و
معیارهای کارایی  ESVو  ESCگردیده است.

Scenario1
8

4
2

SLAV * 0.00001

6

0
3.Mar 6.Mar 9.Mar 22.Mar 25.Mar 3.Apr 9.Apr 11.Apr 12.Apr 20.Apr

Date

شكل  .6تعداد مهاجرتهاي انجام شده توسط سناريوهاي مختلف
Scenario4

Scenario3

CR * 0.01

150

Scenario1
3

)Energy consumption(Kwh

250

Scenario3

Scenario2

Scenario
سناریوی 1
سناریوی 2
سناریوی 3
سناریوی 4

Scenario2

Scenario1
8

4
2

SLAV * 0.00001

6

0
3.Mar 6.Mar 9.Mar 22.Mar 25.Mar 3.Apr 9.Apr 11.Apr 12.Apr 20.Apr

Date

شكل  .7نقض توافقات سطح سرويس در سناريوهاي مختلف

11

جایگذاری انفجارآگاه ماشینهای مجازی در سیستمهای محاسبات ابری ........................................................................رحمانی و خواجهوند و ترابیان

حال سناریوی  4که برای جایگذاری آغازین ماشینهای مجازی از
سیاست  MOPاستفاده کرده است در مقایسه با سناریوی  3که
برای جایگذاری آغازین از سیاست  PABFDاستفاده کرده است
عملکرد بهتری داشته است .الگوریتم  MOPبا جایگذاری ماشین-
های مجازی در ماشینهای نرمالی که احتمال پربار شدن کمتری
دارند کاهش قابل توجهی را در نقض توافقات سطح سرویس و
تعداد مهاجرتها ایجاد کرده است ،و این منجر به کاهش  %69و
 91.97%در پارامترهای کارائی  ESVو  ESCشده است .مطابق
دادههای جدول  ،8سناریوی  4در مقایسه با سناریوی  3در مقدار
پارامترهای مصرف انرژی ،تعداد مهاجرتها ،نقض توافقات سطح
سرویس و پارامتر  CRبه ترتیب ،%64.76 ،52.93 ،14.96
 ،72.78%کاهش ایجاد کرده است .و این نشان از کارامد بودن
سیاست پیشنهادی  MOPدر مقایسه با الگوریتم  PABFDجهت
جایگذاری آغازین ماشینهای مجازی میباشد.

Scenario4

25
20
15
10
5
0
3.Mar 6.Mar 9.Mar 22.Mar 25.Mar 3.Apr 9.Apr 11.Apr 12.Apr 20.Apr

Date
شكل  .10معيار ESC

نکته قابل توجه که در اغلب کارهای انجام شده در زمینه تجمیع
ماشین مجازی به آن پرداخته نشده است عدم توجه به جایگذاری
آغازین ماشینهای مجازی میباشد .نتایج شبیهسازیها برای
سناریوی  3و  4نشان میدهد که جایگذاری آغازین ماشینهای
مجازی نقشی تعیین کننده در میزان مصرف انرژی و کارایی در
سیستمهای محاسبات ابری دارد .در نتیجه ارائه الگوریتمهایی
کارامد برای این نوع از جایگذاریها میتواند در برقراری توازن بین
بهرهوری انرژی و کارائی موثر باشد.
 6-4تحليل آماري
در این بخش یك تحلیل آماری برای تعیین بهترین سناریو ارائه
شده است .فرض نرمال بودن برای توزیع معیار  ESCدر سطح
 0.05با تست  K-Sتائید شده است .به بیانی دیگر ،مقدار ESC
برای همه سناریوها توزیع نرمال با  P-value>0.05دارد .در جدول
 9نتایج مقادیر عددی این تست نشان داده شده است.
جدول  .9نتايج تست نرمال K_S

Scenario1
12

4

ESV * 0.001

6

سناریوی 3

سناریوی 3

سناریوی2

سناریوی1

سناریو

0.02

0.156

0.2

0.2

Significant

سه بار از آزمون زوجی  T-testجهت تعیین بهترین سناریو که
معیار  ESCرا مینیمم کند استفاده شده است .جدول  10مقادیر
عددی این تست را نشان میدهد .با توجه به نتایج این آزمونها
اختالف معناداری بین این سناریوها با مد نظر قرار دادن معیار
 ESCوجود دارد .نتایج  T-testنشان داده است که استفاده از
سناریوی  4منجر به کمترین مقدار  ESCبا مقدار P-value<0.05
خواهد شد .نتایج شبیهسازی و تحلیل آماری نشان میدهد که
الگوریتمهای پیشنهادی با کاهش تاثیر مخرب انفجارهای بارکاری
جهت جایگذاری ماشینهای مجازی ،منجر به کاهش قابل توجه
در معیارهای ارزیابی از جمله مصرف انرژی ،تعداد مهاجرتها و
نقض توافقات سطح سرویس گردیدهاند.

10
8

ESC * 0.00001

Scenario4

Scenario3

Scenario2

30

همچنین سناریوی  4به دلیل استفاده از الگوریتمهای  CAPو
 MOPبه ترتیب برای جایگذاری آغازین و مجدد در مقایسه با
سناریوی  2که از الگوریتمهای  PABFDو  UMCبرای این
جایگذاریها استفاده کرده است ،کارائی بهتری داشته است.
بیشترین کاهش در معیار کارائی  ESCبا  %95.49میباشد .در
عین حال معیار مصرف انرژی که یکی پارامترهای مهم تاثیر گذار
در هزینههای عملیاتی مراکز داده میباشد  %24.37کاهش داشته
است .همچنین مطابق دادههای جدول  8معیارهای دیگر شامل
تعداد مهاجرتها ،نقض توافقات سطح سرویس ،معیار  CRو معیار
کارائی  ESVنیز به ترتیب  80.77 ،70.82 ،58.41و  78در
مقایسه با سناریوی  2کاهش داشتهاند.
Scenario2

Scenario3

Scenario1

2
0
3.Mar 6.Mar 9.Mar 22.Mar 25.Mar 3.Apr 9.Apr 11.Apr 12.Apr 20.Apr

Date

شكل  .9معيار  ESVبراي سناريوهاي مختلف
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 جهت تعيين بهترين سناريوT-test  نتايج آزمون زوجي.10 جدول
Scenario
Scenario1 (17.7)
Scenario2 (14.49)
Scenario3 (7.92)

]8[
]9[

]10[

]11[

]12[

]13[

]14[

]15[

]16[

]17[

]18[

]19[

]20[

]21[

]22[

]23[

Scenario4 (0.63)
Scenario4 (0.63)
Scenario4 (0.63)

Mean of difference
17.06
13.85
7.28
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Confidence interval (0.95)
13.67 – 20.44
10.69 – 17.03
5.19 – 9.38

P-value
P-value< 0.05
P-value< 0.05
P-value< 0.05

 نتيجهگيري و كارهاي آينده-7
،در این مقاله یك روش کارا برای جایگذاری ماشینهای مجازی
جهت بهبود فرانید تجمیع ماشین در سیستمهای محاسبات ابری
 روش پیشنهادی شامل الگوریتمهای انفجارآگاه برای.ارائه شد
 الگوریتمهای.جایگذاری آغازین و مجدد ماشینهای مجازی بود
پیشنهادی از تحلیل آماری دادههای تاریخی ماشینهای مجازی و
فیزیکی برای کاهش اثرات منفی انفجارهای بارکاری استفاده
 نتایج حاصل از شبیهسازیها نشان داد که روشهای.کردند
پیشنهادی از نظر افزایش کارائی در مقایسه با الگوریتمهای پیشین
- الگوریتمهای پیشنهادی مبنای تصمیم.عملکرد بهتری داشتهاند
گیری را انفجارهایی که در زمانهای گذشته برای ماشینهای
 استفاده از مدلهای. قرار دادند،فیزیکی یا مجازی رخ داده بود
آماری جهت تخمین انفجارهای بارکاری در آینده و جایگذاری
ماشینهای مجازی بر اساس نتایج آنها احتماال کارامدتر خواهد
. ما به عنوان کار آینده به این مسئله خواهیم پرداخت،بود
همچنین ارائه الگوریتمهای انفجارآگاه برای زیر مسائل دیگر فرایند
. از دیگر کارهای آینده ما خواهد بود،تجمیع
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