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Abstract- Nowadays, one of the most significant challenges in cloud computing is the massive amount of costs
that are being paid by cloud service providers for energy consumption and carbon tax. Accordingly, many efforts,
such as increasing the utilization of servers, have been done by cloud providers to reduce these costs. However,
many studies have focused only on the reduction of energy consumption on a single data center. Nevertheless, in
recent years, there have been introduced lots of novel models that their final goal is to minimize the energy and
carbon costs of a cloud provider through geographically distributed cloud data centers. However, one of the most
significant defects visible in many models is about keeping up all data centers’ servers in the ready state even
when they are in the idle state. In this work, we intend to extend an optimal virtual placement machine (VM)
placement algorithm via a useful and straightforward model based on an automated server scale controller
mechanism and overall CPU utilization of data centers. Finally, we simulated our proposed model with the
CloudSimPlus simulator. The results indicate that our model could significantly reduce the energy and carbon
costs compared with the previous models.
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کاهش هزینه انرژی و کربن مراکز داده ابری با استفاده از الگوریتمهای بهینه
جانمایی ماشینهای مجازی و یک مدل خودکار کنترل کننده مقیاس سرورها
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چکیده -امروزه یکی از مهمترین چالشها در رایانش ابری ،هزینههای سرسامآوری می باشد که توسط ارائهدهندگان خدمات ابری بابت
مصرف انرژی و مالیات کربن پرداخت میشود .برایناساس ،تالشهای فراوانی توسط ارائهدهندگان خدمات ابری برای کاهش این دسته از
هزینهها صورت گرفته است که ازجمله آنها میتوان به افزایش بهرهوری سرورهای مراکز داده اشاره کرد .گرچه اکثر پژوهشهای
انجامشده تنها بر روی یک مرکز داده واحد متمرکز هستند ،اما در سالهای گذشته ،مدلهای متعددی در خصوص به حداقل رساندن
هزینههای انرژی مصرفی و انتشار کربن ارائه شده است که سعی در بکار گیری چندین مرکز داده توزیع شده متعلق به یک ارائه دهنده
دارند .یکی از نواقص مهمی که در خیلی از روشها مشاهده می گردد ،نگهداری تمامی سرورهای مراکز داده در حالت آماده باش میباشد،
حتی زمانی که بیکار هستند .ایده اصلی این مقاله جانمایی بهینه ماشینهای مجازی در مراکز داده توزیع شده با استفاده از افزودن قابلیت
افزایش و کاهش خودکار مقیاس سرورهای یک مرکز داده بر اساس بهرهوری جاری پردازندههای آن مرکز میباشد .مدل ارائه شده با
دادههای واقعی در شبیه ساز  CloudSimPlusپیاده سازی گردید و نتایج آن را با چند نمونه از الگوریتم های رقیب مورد مقایسه قرار
دادیم .نتایج شبیهسازی نشان میدهد که مدل پیشنهادی در مقایسه با مدلهای قبلی توانسته است بهطور قابل توجهی هزینههای مربوط
به انرژی و انتشار کربن را در مراکز داده کاهش دهد.
واژههای کلیدی :رایانش ابری ،مصرف انرژی ،انتشار کربن ،جانمایی ماشین مجازی.

زیادی میزبان 9یا سرور هستند .از این رو ،مصرف زیاد انرژی یکی از
بزرگترین مشکالتی است که مراکز داده ابری با آن روبهرو
هستند [ .]3 ,2عالوه بر این ،مصرف زیاد انرژی توسط مراکز داده
ابری باعث انتشار حجم زیادی کربن در جو کره زمین میشود،
بهطوری که براساس [ ]4مشخص شده است که صنعت فناوری
اطالعات مسئول تولید  ٪2از  CO2جهانی است .همچنین در بسیاری
از کشورهای جهان بابت انتشار کربن 10توسط مراکز داده ابری از
ارائه دهندگان خدمات ابری نسبت به حجم کربن تولید شده ،مالیات
اخذ میشود [ .]5این امر بار سنگین دیگری را بر دوش ارائه

 -1مقدمه
امروزه یکی از مهمترین دستاوردهای صنعت فناوری اطالعات و
ارتباطات ،1رایانش ابری 2است .ابر امکان دسترسی به انواع مختلف
خدمات ابری را میدهد که بر اساس [ ]1مهمترین دستهبندی شامل
زیرساخت به عنوان سرویس ،3پلتفرم به عنوان سرویس 4و نرم افزار
به عنوان سرویس 5است .عالوه براین تمامی خدمات ارائه شده توسط
ابر به صورت فراگیر 6بوده و در سرتاسر جهان قابل دسترس است.
تمامی خدمات ارائه شده توسط ارائه دهندگان خدمات ابری 7در
اصل توسط مراکز دادهای 8ارائه میشوند که هر یک شامل تعداد
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مجازی در بین مراکز داده توزیع شده یک ارائه
دهنده خدمات ابری

دهندگان خدمات ابری قرار داده و هزینههای مصرف انرژی را دو
چندان میکند .در نتیجه تحت نظر قرار دادن کلیه مسائل مربوط
به مصرف انرژی مراکز داده ابری ،نقش بسیار مهمی در کاهش
هزینهها و افزایش سود آوری ،کاهش انتشار گازهای گل خانهای و
در نهایت کمک به ارتقاء سالمت محیط زیست دارد .بهطور کلی
پارامترهای تاثیر گذار زیادی در کنترل مصرف انرژی مراکز داده
ابری دخیل هستند .همانطور که در [ ]6اشاره شده است ،ایده برتری
رایانش ابری این است که یک سرویس ابری باید دارای قابلیت
دسترسی مداوم ،11قابلیت ارتجاعی 12و مقیاس پذیر 13باشد تا بتواند
نیازهای مشتری را برآورده کند .این مسأله یکی از موارد تاثیر گزار
در مصرف انرژی مراکز داده ابری است زیرا یک ارائه دهنده خدمات
ابری باید همیشه از در دسترس بودن منابع کافی جهت پاسخ گویی
مناسب به نیاز کاربران اطمینان حاصل کند .اما اینکه چه میزان
منابع کافی می باشد ،خود یک سوال بزرگ است زیرا الگوهای بار
کاری 14میتوانند بهطور غیرمنتظرهای تغییر کنند ،در نتیجه ارائه
دهندگان ابری نیاز به تدارک منابع مازاد 15داشته تا در صورت
افزایش ناگهانی بار کاری ،بتوانند پاسخ دهی مناسب را انجام دهند
[.]7

•

بکارگیری بارکاری واقعی مراکز داده و ارزیابی همه
جانبه مدل پیشنهادی در شبیهساز کلودسیم

ادامه مقاله به این صورت خواهد بود :در بخش  2به بررسی کارهای
مرتبط می پردازیم .در بخش  3در مورد مدل سیستم پیشنهادی،
پارامترها و تابع هدف 19مقاله بحث خواهیم کرد .در بخش 4
الگوریتمهای پیشنهادی را معرفی می کنیم .در بخش  5به
شبیه سازی و تجزیه تحلیل نتایج بدست آمده خواهیم پرداخت .در
نهایت نتیجهگیری مقاله و همچنین کارهای آینده در بخش  6ارائه
شده است.
 -2کارهای مرتبط
تا به امروز مقاالت علمی مختلفی در زمینه رایانش سبز 20منتشر
شده است که اغلب آنها بر روی مدیریت انرژی درون یک مرکز
داده تمرکز دارند و به تازگی کارهایی در حوزه کاهش مصرف انرژی
به کمک فدرالسازی ابرها نیز انجام شده است .در [ ]10هدف اصلی
کاهش هزینه مصرف انرژی از طریق مهاجرت ماشین مجازی در یک
محیط ابری فدرال شده میباشد .در این مقاله کاهش انتشار کربن
و تأخیر در نظر گرفته نشده است .در یک کاری دیگر توسط
نویسندگان همین مقاله سعی شده است تا با استفاده از مهاجرت
ماشین مجازی در یک محیط فدرال ،تنها میزان انتشار کربن توسط
مراکز داده ابری را کاهش دهد [ .]11در کاری دیگر توسط []12
یک معماری رزرو منابع مبتنی بر هزینه انرژی ماشین مجازی در
سه وضعیت درحال اجرا ،بیکار و در حال مهاجرت ،ارائه شده است
تا بتوان پیش بینی بهتری از درخواستهای ورودی توسط کاربران
داشت .همچنین در مقاالتی دیگر سعی شده است تا با استفاده از
تکنیک اندازهگیری پویا 21بتوان تعداد سرورهای مورد نیاز جهت
سرویسدهی به بارهای کاری ورودی به مرکز داده را پیش بینی کرد
و از آنجاکه سرورهای بیکار 22بیش از نصف انرژی را در اوج مصرف
سرورها استفاده میکنند [ ،]13این تکنیک میتواند مصرف انرژی
را بهطور قابل توجهی کاهش دهد [ .]15 ,14بزرگترین معایب
مقاالت [ ]15 ,14 ,12این است که تمامی آنها تنها در حوزه یک
مرکز داده متمرکز هستند و هدف اصلی آنها فقط کاهش مصرف

نگهداری همیشگی حجم زیادی از منابع ابر در حالت آماده باش
جهت مقابله با افزایش ناگهانی بار کاری ،منجر به افزایش مصرف
انرژی و هزینههای عملیاتی خواهد شد .در این مقاله ،قصد داریم تا
با استخراج پارامترهای تاثیر گذار ،روشی مبتنی بر فعال نگهداشتن
حداقل سرورهای مورد نیاز ارائه دهیم که عالوهبر حفظ کیفیت
سرویس 16و جلوگیری از نقض قرارداد سطح خدمات ،17در نهایت
منجر به کاهش مصرف انرژی و انتشار کربن توسط مراکز داده ابری
شود .یکی از پارامترهایی که ما قصد داریم جهت مدیریت میزان
سرورهای فعال مورد نیاز مراکز داده ابری مورد استفاده قرار دهیم،
میزان بهرهوری مرکز داده ابری 18است .موارد مختلفی را میتوان به
عنوان بهرهوری یک مرکز داده ابری در نظر گرفت ،مثل :میزان
بهرهوری مصرف برق مرکز داده و یا میزان بهرهوری از لحاظ منابع
فعال مرکز داده .اما چیزی که قرار است ما بهطور خاصتر بر روی
آن تمرکز کنیم ،میزان بهرهوری مرکز داده ابری از لحاظ بهرهوری
پردازندههای سرورهای فعال آن مرکز داده می باشد .بر این اساس،
در این مقاله از مؤلفه میزان بهرهوری مرکز داده ابری جهت به
حداقل رساندن سرورهای فعال مورد نیاز استفاده شده است به
گونهای که نقض قرارداد سطح خدمات نیز در نظر گرفته شود.
نوآوریهای اصلی این مقاله به شرح ذیل می باشد:
•

•

روشن کردن درصدی از سرورهای موجود در هر
مرکز داده با شروع کار آنها و افزایش و کاهش
خودکار تعداد سرورهای فعال هر مرکز داده در
صورت نیاز

ارائه یک مدل تحلیلی جامع جهت تصمیم گیری در
خصوص انتخاب بهترین مکان برای ایجاد یک ماشین
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جدید که از رویکرد یادگیری ماشین چند عامله غیر متمرکز استفاده
میکند ،معرفی کردند .عالوهبراین در مقاله فوق از یک الگوریتم
اکتشافی متمرکز برای مهاجرت ماشینهای مجازی در جهت به
حداقل رساندن مصرف انرژی در مراکز داده ابری استفاده شده است.
در [ ]20یک تکنیک ادغام ماشین مجازی مبتنی بر پیشبینی ارائه
شده است .نویسندگان این مقاله از ترکیب مدل پیشبینی )GM(1,1
و زنجیره مارکوف 35استفاده میکند تا بتواند میزان بهرهوری پردازنده
سرورهای کم بهرهور 36و بیش از حد بهرهور 37را در آینده نزدیک
براساس تاریخچه دادههای آنها پیشبینی کند .در مقاله [ ]21نیز
هر دو مسئله کاهش مصرف انرژی و همچنین کاهش تعداد نقض
قرارداد سطح خدمات در نظر گرفته میشود.

انرژی است که این امر لزوماً منجر به کاهش انتشارات کربن نخواهد
شد .در [ ]16یک رویکرد زمانبندی 23جدید بنام PreAntPolicy
ارائه شده است که شامل یک مدل پیشبینی مبتنی بر ریاضیات
هندسه و زمانبندی بر اساس حالت توسعه یافته الگوریتم کلونی
مورچهها 24است .در این روش مدل پیش بینی ارائه شده تعیین
میکند که آیا میتوان اجرای برنامه زمانبند را با توجه به پیشبینی
روند بار کاری انجام داد ،و همچنین برنامه زمانبند مسئولیت
زمانبندی منابع در حالی که مصرف انرژی را به حداقل میرساند،
با فرض در نظر گرفتن کیفیت سرویس ،25بر عهده دارد .در []17
یک سیستم زمانبندی پویا بالدرنگ جهت اجرای کارآمد برنامههای
کاربردی مبتنی بر وظیفه 26برروی پلتفرمهای محاسباتی توزیع
شده 27با هدف به حداقل رساندن مصرف انرژی ،ارائه میشود.
همانطور که میدانیم ،زمانبندی وظایف برروی چندین پردازنده یک
مسأله  NP-hardشناخته شده و پیداکردن جواب کامالً بهینه برای
این دسته از مسائل غیر ممکن است .در مقاله فوق یک الگوریتم در
زمان چند جملهای 28معرفی میشود که مجموعهای از قوانین
مکاشفهای 29و تکنیکهای تخصیص منابع 30را در جهت دستیابی
به یک راه حل مناسب در یک بازه زمانی قابل قبول ،با هم ترکیب
میکند .الگوریتم پیشنهاد شده ،در جهت به حداقل رساندن یک
تابع چند-هدفه 31تالش میکند که در آن به ترکیب مصرف انرژی و
مدت زمان اجرا بر اساس فاکتور کارایی انرژی که توسط سرویس
دهنده و یا کاربر تعریف شده است بپردازد .در مقاله [ ]18با در نظر
گرفتن چندین مرکز داده توزیع شده یک ارائه دهنده خدمات ابری،
یک الگوریتم جدید جانمایی ماشین مجازی در جهت افزایش
پایداری زیست محیطی 32و کاهش انتشار کربن ارائه شده است .در
مقاله [ ]8سعی شده است تا با پیداکردن تأثیر گذارترین پارامترها
بر روی هزینه انرژی و انتشار کربن ،یک رویکرد جانمایی ماشین
مجازی کارآمد تری را ارائه کند .عالو بر این در مقاله [ ]8از معیار
 PUE33به شکل پویا استفاده شده است که از ترکیب پارامتر میزان
بهرهوری مصرف برق مرکز داده و دمای خارجی مرکز داده استفاده
میشود .حقشناس و دوستان [ ]19یک روش ادغام ماشین مجازی34

هدف نهایی این مقاله کاهش هزینه مصرف انرژی و مالیات کربن و
همچنین کاهش انتشار کربن توسط مراکز داده ابری با استفاده از
ایده تابع هدف و همچنین مدل افزایش و کاهش خودکار مقیاس
سرور بهصورت افقی در یک مرکز داده می باشد .مدل ارایه شده با
دادههای واقعی در شبیه ساز  CloudSimPlusپیاده سازی گردید و
همچنین نتایج آنرا با بهترین مدلهای جاری مورد مقایسه قرار
دادیم .نتایج شبیهسازی نشان میدهد که الگوریتم پیشنهادی
توانسته بهطور میانگین موجب کاهش حداکثری  ٪47در مصرف
انرژی برق شهری (سوختهای فسیلی) و همچنین کاهش حداکثری
 54٪در انتشار کربن نسبت به الگوریتمهای قبلی شود.
 -3مدل سیستم پیشنهادی
در این بخش قصد داریم در ابتدا به معرفی معماری سیستم مورد
نظر و اجزای آن بپردازیم .سپس به معرفی پارامترهای تاثیر گذار در
کنترل خودکار مقیاس سرورها و همچنین پارامترهای مهم در حوزه
جانمایی ماشین مجازی با در نظر گرفتن مصرف انرژی و انتشار
کربن خواهیم پرداخت .در نهایت به معرفی تابع هدف و
محدودیتهای 38مدل سیستم پیشنهادی می پردازیم .لیست تمامی
نمادهای بکار رفته در این مقاله در جدول  1نشان داده شده است

جدول  :1توضیح نمادها
توضیح

نماد

توضیح

نماد

مجموعهای از مراکز داده

𝑡𝑒𝑠 𝐶𝐷

مجموعهای از سرورهای موجود در مرکز
داده d

𝑡𝑒𝑠𝑑𝑆

مجموعهای از سرورهای فعال (روشن) در
مرکز داده d

𝑒𝑣𝑖𝑡𝑐𝑎𝑑𝑆

مجموعهای از سرورهای غیر فعال (خواب)
در مرکز داده d

𝑒𝑣𝑖𝑡𝑐𝑎𝑛𝑖𝑑𝑆

مجموعهای از  VMها

𝑀𝑉

مدت زمان نگهداری ماشین مجازی v

𝑣ℎ

تعداد دستهبندیهای سرور در مرکز داده

𝑡𝑎𝑐𝑑𝐶𝐷

دمای محیط خارجی مرکز داده  dدر
زمان t

𝑝𝑚𝑒𝑡

𝑡𝐷𝐶𝑑,

d
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میزان بهرهوری فعلی پردازندههای مرکز
داده  dدر زمان t
میزان بهرهوری مصرف برق تجهیزات IT
مرکز داده  dدر زمان t

میزان حد آستانه بهرهوری پردازنده در
مرکز داده d

𝑢𝑝𝑐𝑢𝑡𝑖𝑙.

𝑡𝐷𝐶𝑑.

میزان بهرهوری پردازنده سرور  sدر زمان

𝑝𝑢𝑡𝑖𝑙.

𝑡𝐷𝐶𝑑.

t

𝑢𝑝𝑐𝑢𝑡𝑖𝑙.

𝐷𝐶𝑑.𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ
𝑢𝑝𝑐𝑢𝑡𝑖𝑙.

𝑡𝑆𝑠.

تعداد پردازندههای مورد نیاز ماشین
مجازی V

𝑢𝑝𝑐 𝑉

میزان حافظه مورد نیاز ماشین مجازی V

𝑚𝑎𝑟 𝑉

تعداد پردازندههای سرور S

𝑢𝑝𝑐 𝑆

ظرفیت حافظه سرور S

𝑚𝑎𝑟 𝑆

درصد اولیه سرورهای فعال هر مرکز داده

𝑒𝑣𝑖𝑡𝑐𝑎𝑠𝑡𝑐𝑝

تعداد سرورهای مورد نیاز جهت
فعالسازی در یک مرکز داده

𝑑𝑒𝑒𝑛 𝑆

حداقل زمان مجاز بیکار ماندن یک سرور

𝑒𝑙𝑑𝑖
𝑒𝑛𝑖𝑙𝑑𝑎𝑒𝑑𝑆

تعداد سرور مورد نیاز جهت فعالسازی از
هر دستهبندی

𝑑𝑒𝑒𝑛
𝑡𝑎𝑐𝑆

میزان مصرف انرژی سرور در بهرهوری
حداکثر ()100%

𝑘𝑎𝑒𝑃𝑃𝑠,

میزان مصرف انرژی سرور در بهرهوری
حداقل ()0%

𝑃𝑠,Idle

میزان مصرف انرژی سرور  Sدر زمان  tو
بهرهوری پردازنده U

𝑈
𝑡𝑃𝑠.

میزان مصرف انرژی سرور  Sپس از اجرای
ماشین مجازی  vبا بهرهوری U+

U+
𝑃𝑠.𝑡+
)𝑣(

میزان مالیات انتشار کربن توسط انرژی

𝑂𝐸𝑇

هزینه انرژی سرور  Sجهت اجرای ماشین
مجازی v

)𝑣( 𝐸𝑆𝐶

هزینه کل (انرژی  +کربن) سرور  Sجهت
اجرای ماشین مجازی v

)𝑣( 𝑇𝑆𝐶

انرژی سربار مورد نیاز سرور  Sجهت
اجرای ماشین مجازی v

)𝑣( 𝑂𝑆𝐸

میزان مصرف انرژی سربار توسط سرور S
در زمان t

𝑂
𝑡𝑃𝑠.

نرخ انتشار کربن توسط انرژی off-side

𝑂𝐸𝑅

قیمت انرژی off-side brown

𝑂𝐸𝐶

هزینه انتشار کربن توسط سرور  Sجهت
اجرای ماشین مجازی v

)𝑣( 𝐹𝑆𝐶

brown

off-side brown

انرژی مورد نیاز تجهیزات  ITسرور S
جهت اجرای ماشین مجازی v

کل انرژی مورد نیاز ()IT + Overhead
سرور  Sجهت اجرای ماشین مجازی v

)𝑣( 𝑇𝐼𝑆𝐸
)𝑣( 𝑇𝑆𝐸

ارائه دهنده ابری شامل تعدادی مرکز داده میباشد که تمامی آنها
توسط یک ستون فقرات 41یکسان (فرض این مقاله) به یکدیگر متصل
شده و از لحاظ جغرافیایی توزیع شده می باشد .همچنین هر مرکز
داده جهت تأمین انرژی مورد نیاز سرورها ،تجهیزات شبکه و سایر
دستگاههای خود ،دارای دو نوع منبع انرژی مختلف است :منبع
انرژی خورشیدی( 42به اختصار  )Gو منبع انرژی توری ( 43به اختصار
 )Oکه به عنوان سوخت فسیلی در نظر گرفته میشود .انرژی
خورشید توسط پنلهای خورشیدی 44هر مرکز داده تولید شده و
انرژی توری توسط شبکه برق شهری تأمین میشود .عالوهبر این،
هر مرکز داده ابری شامل مجموعهای از سرورها با تنظیمات مختلف
است .مؤلفه مهم دیگر واسط ابر است و وظیفه اصلی آن دریافت
درخواست ایجاد ماشین مجازی از کاربران و پیدا کردن میزبان 45یا
سرور مناسب در یکی از مراکز داده ابری جهت جانمایی است .به
عبارت دیگر واسط ابر به عنوان رابط بین کاربران و مراکز داده ابری
عمل میکند CIS .مولفهای است که شامل اطالعاتی در مورد
وضعیت فعلی تمامی مراکز داده یک ارائه دهنده ابری مانند منابع
فیزیکی موجود و پارامترهای مرتبط با انرژی (مثل  PUEمرکز داده،
منابع انرژی ،نرخ انتشار کربن ،میزان بهرهوری جاری سرورها و

 -1-3معماری سیستم پیشنهادی
شکل  1نمای کلی معماری استفاده شده را نشان میدهد.

شکل  1نمای کلی معماری استفاده شده

همانطور که مشخص است این معماری از  4مؤلفه اصلی ارائه دهنده
ابری ،واسط ابر ،39خدمات اطالعات ابر و کاربران ابر 40تشکیل شده
است .الزم به ذکر است که در این مدل فرض شده است که هر
درخواست ورودی از سمت کاربر ،یک درخواست ماشین مجازی
است که باید بر روی یکی از سرورها جانمایی شود .در این مدل هر
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غیره) 𝑃𝐶𝑆 ،انرژی مصرفی توسط تجهیزات سرمایشی (مانند چیلرها)
و در نهایت 𝑡𝑒𝑁𝑃 که شامل انرژی مصرفی توسط تجهیزات شبکهای
(مانند روترها) میشود .در این مقاله جهت محاسبه  PUEبه صورت
پویا از ایده [ ]8استفاده کردهایم .بطور کلی در محاسبه پویای PUE
𝑝𝑚𝑒𝑡𝑑𝐶𝐷) و میزان
دو مورد دمای محیط خارجی مرکز داده (
𝑡
𝑝𝑢𝑡𝑖𝑙.
𝑡 )𝐷𝐶𝑑.تاثیر گذار هستند:
بهرهوری مصرف برق مرکز داده (

میزان مصرف انرژی) می باشد .همانطور که قبال اشاره شد ،اطالعات
موجود در  CISتوسط واسط ابر جهت جانمایی ماشین مجازی
استفاده میشود.
مولفه آخر کاربران ابر هستند که درخواستهای ایجاد ماشین
مجازی خود را برای واسط ابر ارسال میکنند .در این مدل هر
درخواست دارای دو ویژگی اصلی است .ویژگی اول نوع ماشین
مجازی 46درخواستی را نشان میدهد و ویژگی دوم مربوط به مدت
زمان نگهداری )vh( 47ماشین مجازی می باشد .عالوه بر این ،کاربران
ابر نیاز به داشتن تضمینی در رابطه با  QoSهستند که باید توسط
ارائه دهنده ابر تأمین شود .در این مقاله  QoSبر اساس تعداد
درخواستهای ماشین مجازی که به دلیل نبود منابع کافی رد
می شوند ،تعیین شده است .به این مفهوم که هرچه میزان رد
درخواستها پایینتر باشد QoS ،باالتر خواهد بود.

,

PUE (DC dutil,t , p , DC dtemp
) ,t
()2
0.2 + 0.01DC dutil,t , p + 0.01DC dutil,t , p DC dtemp
,t

DC dutil,t , p

1+

 -2-2-3مدل مصرف سرور
نحوه مصرف انرژی توسط یک سرور به شکل زیر محاسبه میشود:
()3

 -2-3پارامترها
در این قسمت به معرفی پارامترهای تاثیر گذار برروی مصرف انرژی،
انتشار کربن و هزینههای مرتبط با آن خواهیم پرداخت .بهطور کلی
در پژوهشهای این حوزه شش پارامتر راندمان انرژی مرکز داده،48
مدل مصرف سرور ،49منابع انرژی تجدید پذیر ،50قیمت انرژی ،نرخ
انتشار کربن 51و میزان مالیات انتشار کربن 52به عنوان پارامترهای
اصلی در نظر گرفته شده است .پارامترهای دیگری که ما در مقاله
خود اضافه نموده ایم عبارت است از )1 :درصد سرورهای فعال اولیه،
 )2میزان افزایش سرورهای فعال )3 ،حد آستانه بهرهوری مرکز داده،
 )4حداکثر زمان مجاز بیکار ماندن یک سرور )5 ،میزان بهرهوری
پردازندههای مرکز داده و  )6تعداد سرور مورد نیاز از هر دستهبندی
جهت فعال سازی.

,cpu
PsU,t = Ps ,Idle + (Ps ,Peak − Ps ,Idle )* S sutil
,t

 -3-2-3منابع انرژی تجدید پذیر
ارائه دهندگان خدمات ابری بزرگ از انرژی تجدید پذیر جهت
کاهش وابستگی خود از برق شبکه توری (برق شهری) که هم
پرهزینه بوده و هم برای محیط زیست مضر است (چون ممکن است
توسط سوختهای فسیلی تأمین شود) استفاده میکنند [.]23 ,22
انرژی خورشیدی به عنوان تنها منبع انرژی تجدیدپذیر برای هر
مرکز داده به صورت مجزا در نظر گرفته شده و تنها تغییرات روز و
شب برای این منبع انرژی لحاظ می شود.
عالوهبر این ،باالترین میزان اولویت منبع انرژی برای هر مرکز داده،
منبع انرژی تجدید پذیر در نظر گرفته شده است .فرآیند کار بدین
صورت می باشد که هر مرکز تا جایی که می تواند از انرژی تجدید
پذیر استفاده خواهد کرد تا باعث به حداکثر رساندن میزان بهرهوری
مصرف انرژی تجدید پذیر در هر مرکز داده شود.

 -1-2-3راندمان انرژی مرکز داده
میزان اثربخشی انرژی یک مرکز داده به معیار  PUEآن بستگی دارد.
 PUEمعیاری جهت اندازهگیری انرژی سربار است .مانند انرژی که
بابت سیستم سرمایشی ،روشنایی و  UPS53ها در جهت پشتیبانی
از بار کاری ورودی به سیستم مصرف میشود .جهت محاسبه PUE
تنها کافیست کل انرژی مصرفی توسط مرکز داده را بر انرژی مصرفی
تجهیزات ( ITسرورها) تقسیم کنیم .انرژی مصرفی کل شامل انرژی
مصرفی سربار و انرژی مصرفی تجهیزات  ITاست:

 -4-2-3قیمت انرژی
قیمت انرژی تجدید پذیر به علت ناچیز بودن آن در طول زمان ،صفر
در نظر گرفته می شود .در نتیجه در مقاله تنها قیمت انرژی برای
منبع انرژی توری ( 𝑂𝐸𝐶) ،بر اساس شهرهایی که مراکز داده در آن
مستقر هستند ( ،)cents/KWhدر نظر گرفته شده است.
 -5-2-3نرخ انتشار کربن و مالیات کربن

P IT + P EE + P CS + P Net
()1
P IT
که 𝑇𝐼𝑃 عبارت است از انرژی مصرفی توسط تجهیزات ( ITسرورها)،
𝐸𝐸𝑃 انرژی مصرفی توسط تجهیزات برقی (مانند باتریها UPS ،و
= PUE

بسته به نوع منبع انرژی ،نرخ انتشار کربن بهطور قابل توجهی
میتواند تغییر کند .میزان انتشار کربن برای منبع انرژی تجدید پذیر
صفر در نظر گرفته شده است .در نتیجه نرخ انتشار کربن به تفکیک
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شهرهای مختلف تنها برای منبع انرژی توری ( 𝑂𝐸𝑅) در نظر گرفته
شده است ( .)Tons/MWhبه همین ترتیب تنها برای منبع انرژی
توری ( 𝑂𝐸𝑇) مالیات کربن در نظر گرفته شده است (.)Dollar/Ton

 -10-2-3میزان بهرهوری پردازندههای مرکز داده
S dactive

util ,cpu
s ,t

s =0

,cpu
DC dutil
= ,thresh

()7
| | S dactive
𝑢𝑝𝑐𝑢𝑡𝑖𝑙.
𝑡 𝑆𝑠.نشاندهنده میزان بهرهوری سرور  sدر زمان  tو
که
| 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑐𝑎𝑑𝑆| نشاندهنده تعداد سرورهای فعال می باشد.

 -6-2-3درصد سرورهای فعال اولیه
درصد سرورهای فعال اولیه پارامتری است که نشان میدهد زمانی
که یک مرکز داده ابری شروع به کار میکند ،چه تعداد از سرورهای
خود را باید در حالت آماده باش نگه دارد .حداقل مقدار این پارامتر
باید بزرگتر از صفر و حداکثر آن برابر یک (کلیه سرورها) باشد:
()4

S

 -11-2-3تعداد سرورهای مورد نیاز جهت فعالسازی از هر
دستهبندی

pct sactive = 0  pct sactive  1, s  S dset

زمانی که مرکز داده نیاز به افزایش تعداد سرورهای فعال خود دارد،
تعداد سرورهای انتخاب شده جهت فعال سازی باید بهگونهای باشد
که تا حد امکان انواع مختلف سرورهای مرکز داده ( 𝑡𝑎𝑐𝑑𝐶𝐷) پوشش
داده شوند:

 -7-2-3افزایش تعداد سرورهای فعال
از این پارامتر زمانی استفاده میشود که میزان بهرهوری مرکز داده
از مقدار تعیین شده در حد آستانه بیشتر شود .در این صورت مرکز
داده باید به صورت خودکار به میزان فعلی سرورهای فعال خود،
اضافه کند:

S need
()8
S
=
| | DC dcat
در باال صورت کسر ،𝑆 𝑛𝑒𝑒𝑑 ،تعداد سرورهای مورد نیاز جهت
فعالسازی را نشان میدهد ( )5تا بتوان میزان بهرهوری کل مرکز
𝑢𝑝𝑐𝑢𝑡𝑖𝑙.
)𝐷𝐶𝑑.𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ
داده را مجدداً به زیر حد آستانه بهرهوری مرکز داده (
𝑡𝑎𝑐𝐶𝐷| نشان دهنده تعداد
باز گرداند .همچنین تقسیم آن بر | 𝑑
سرورهای مورد نیاز از هر دستهبندی است.
need
cat

 S d util ,cpu

  S s ,t

need
active 
i =0

S
=
− | Sd
|
()5
,cpu
 DC dutil,threshold





پارامتر 𝑑𝑒𝑒𝑛 𝑆 نشاندهنده تعداد سرورهای مورد نیاز جهت
فعالسازی است تا بتوان بهرهوری کلی مرکز داده از نظر پردازنده را
کاهش داد.
set

 -3-3تابع هدف
تابع هدف ارائه شده ،با هدف کاهش هزینه اجرای بار کاری بر روی
سیستم است که بر اساس کاهش مصرف انرژی و انتشار کربن عمل
میکند .ما در این مقاله قصد داریم عالوه بر روش پیشنهادی در
پژوهش های قبل ،میزان حداقل انرژی مصرفی توسط سرورها را تا
حد امکان کاهش دهیم .هزینه انرژی و کربن سرورهای مراکز داده
ابری بهصورت زیر محاسبه میشود.

 8-2-3حد آستانه بهرهوری مرکز داده
این پارامتر نشاندهنده حد آستانه بهرهوری مرکز داده از لحاظ
بهرهوری پردازندههای کلیه سرورها است .زمانی که بهرهوری مرکز
داده از این حد آستانه بیشتر شود ،مرکز داده موظف است در صورت
امکان به تعداد سرورها فعال خود اضافه کند.

()9

,cpu
,cpu
DC dutil,threshold
= 0  DC dutil,threshold
( 1, d  DC set )6

()10

 -9-2-3حداکثر مدت زمان مجاز بیکار ماندن یک سرور

()11

زمانی که کار تمامی ماشینهای موجود بر روی یک سرور به اتمام
میرسد و دیگر هیچ ماشین مجازی بر روی آن قرار ندارد ،سرور در
وضعیت بیکار قرار خواهد گرفت.
𝑒𝑙𝑑𝑖
𝑒𝑛𝑖𝑙𝑑𝑎𝑒𝑑𝑆) مشخص میشود که یک سرور چه مدت
در این پارامتر (
زمانی باید در حالت بیکار قرار داشته باشد تا بتوان پس از آن در
صورت امکان در وضعیت خواب 54قرار گیرد .مقدار این پارامتر بر
اساس دقیقه بوده و میتواند بزرگتر مساوی صفر باشد.

cT = c E + c F

 C (v )x sv
E
s

(v )x sv

F
s

 

d DC set s S dset v VM

  C

= cE

d DC set s S dset v VM

= cF

𝐸𝐶 نشاندهنده هزینه انرژی مصرفی تمامی سرورها است و 𝐹𝐶 نیز
نشاندهنده هزینه انتشار کربن توسط کلیه سرورها است .همچنین
𝑣 𝑥𝑠.نشان دهنده وجود یا عدم وجود یک ماشین مجازی بر روی
یک سرور است .به عبارت دیگر ،اگر 𝑣 𝑥𝑠.برابر یک باشد ،یعنی
ماشین مجازی  vبر روی سرور  sقرار دارد و اگر صفر باشد یعنی
ماشین مجازی  vبر روی سرور  sقرار ندارد .نماد ماشین مجازی نیز
نشاندهنده مجموعهای از } 𝑛𝑣  𝑉𝑀 = {𝑣1 , 𝑣2 , …,میباشد.
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 -4-3محدودیتها

,cpu
,cpu
S sutil
 DC dutil,thresh
,
,t

تابع هدف که وظیفه به حداقل رساندن 𝑣𝐶  𝐶𝑇 = 𝐶𝑠 +را دارد،
دارای محدودیتهای ذیل است:
کل منابع اختصاص داده شده به ماشینهای مجازی موجود در یک
سرور ،نباید از حداکثر منابع موجود آن سرور بیشتر باشد:

z sv  s cpu ,
()12

cpu

()16

s =0

−1

active
d

S

−1

active
d
set
d

S

S
در آخر میتوان مسئله بهینهسازی این مقاله را بهصورت زیر خالصه
کرد:

d DC set s S dactive v VM

min CT

 

)s .t .(12) − (16

d DC set s S dactive v VM

متغیر 𝑣𝑠𝑧 نشان میدهد که ماشین مجازی  vبر روی سرور  sقرار
دارد یا خیر .در صورتی که 𝑣𝑠𝑧 برابر با یک باشد یعنی ماشین مجازی
 vبرروی سرور  sقرار دارد و در صورتی که برابر صفر باشد یعنی
ماشین مجازی  vبرروی سرور  sقرار ندارد.
مرکز داده تنها درصورتی میتواند شروع به روشن کردن سرورهای
𝑢𝑝𝑐𝑢𝑡𝑖𝑙.
𝑡)𝐷𝐶𝑑.
جدید کند که میزان بهرهوری پردازندههای مرکز داده (
𝑢𝑝𝑐𝑢𝑡𝑖𝑙.
 )𝐷𝐶𝑑.𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎشود:
بزرگتر از حد آستانه بهرهوری مرکز داده (
()13



*

 pct sactive

  v

 v ram z sv  s ram

S dactive −1

1

 -4الگوریتمهای پیشنهادی
در این بخش به معرفی الگوریتم افزایش و کاهش خودکار مقیاس
میزبان و ترکیب آن با سه الگوریتم جانمایی پویا ماشین مجازی بنام
 CRA-DPو  ERA-DPکه توسط [ ]8ارائه شدهاند و همچنین
الگوریتم رایج  [9] FFDمیپردازیم.
-1-4

,cpu
DC dutil,t ,cpu  DC dutil,thresh

Cost and Renewable-Aware with Dynamic PUE

)(CRA-DP

𝑑𝑒𝑒𝑛

𝑆 تعداد سرورهای مورد نیاز
همانطورکه در ( )5نشان داده شد
جهت فعالسازی را نشان میدهد 𝑆 𝑛𝑒𝑒𝑑 .باید کوچکتر مساوی از
تعداد سرورهای غیرفعال آن مرکز داده ( 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑐𝑎𝑛𝑖𝑑𝑆) باشد و در غیر
این صورت تمامی سرورهای غیر فعال باید روشن شوند:
need

| servers , if S need | S dinactive
activate S
()14

inactive
| servers , otherwise

activate | S d
درصورتی که نتیجه محاسبه تعداد سرورهای مورد نیاز از هر
𝑑𝑒𝑒𝑛
𝑡𝑎𝑐𝑆) جهت فعال سازی کوچکتر از یک شود ،باید
دستهبندی (
به اندازه 𝑑𝑒𝑒𝑛 𝑆 تعدادی از سرورهای موجود در وضعیت خواب
( 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑐𝑎𝑛𝑖𝑑𝑆) را فعال کرد.
()15

Choose S catneed from each category S dinactive , if S catneed  1

need
from S dinactive , otherwise
Activate S
idle
 ) S deadlineدر وضعیت بیکار 55قرار گرفته
سروری که به اندازه کافی (
است ،تنها در صورتی میتواند در وضعیت خواب قرار گیرد که میزان
𝑢𝑝𝑐𝑢𝑡𝑖𝑙.
𝑡 )𝐷𝐶𝑑.بعد از به خواب رفتن
بهرهوری پردازندههای مرکز داده (
آن سرور بیکار ،بیشتر از حد آستانه بهرهوری مرکز داده
𝑢𝑝𝑐𝑢𝑡𝑖𝑙.
 )𝐷𝐶𝑑.𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎنشده و همچنین تعداد سرورهای فعالی که پس از به
(
خواب رفتن سرور ،بیکار باقی میمانند کمتر از درصد سرورهای فعال
اولیه ( 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑐𝑎𝑠𝑡𝑐𝑝) نشود:
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الگوریتم  CRA-DPکاملترین الگوریتم ارائه شده توسط [ ]8است
که هر دو مورد هزینه انرژی و انتشار کربن و همچنین مطلع بودن
از منبع انرژی تجدید پذیر را بهصورت همزمان در نظر میگیرد .در
این الگوریتم زمانی که درخواست ایجاد یک ماشین مجازی از سمت
کاربر برای  brokerارسال میشود ،در این مرحله چندین مرکز داده
برای  brokerجهت جانمایی ماشین مجازی موجود است .الگوریتم
 CRA-DPابتدا یک مرکز داده را انتخاب کرده و سپس یکی از
سرورهای موجود در آن مرکز را انتخاب میکند .این الگوریتم با در
نظر گرفتن منبع انرژی تجدید پذیر موجود در هر مرکز داده و PUE
پویا آن مرکز ،ابتدا مرکز دادهای را انتخاب میکند که کمترین میزان
هزینه را برای ارائه دهنده ابری در پی دارد (به حداقل رساندن
𝑇𝐶∆) .سپس 𝑇𝐶∆ هر مرکز داده براساس هزینه انرژی و انتشار
کربن افزوده شده به آن مرکز داده جهت اجرای ماشین مجازی فوق،
بهصورت صعودی مرتب میشود .این الگوریتم در قدم بعدی سعی
در انتخاب سرور مناسب برای ماشین مجازی درخواست شده
میکند .معیار انتخاب سرور در هر دو الگوریتم بر اساس کمترین
میزان افزایش در مصرف انرژی سرور میباشد .به عبارت دیگر ،پس
از انتخاب مرکز داده مناسب جهت جانمایی ماشین مجازی ،سروری
از آن مرکز انتخاب میشود که دارای کمترین میزان افزایش در
مصرف انرژی جهت اجرای ماشین مجازی فوق باشد .حال به مشکل
اصلی این الگوریتم می پردازیم که در این مقاله سعی در بهبود
عملکرد آن داریم .در تمامی الگوریتمهای ارائه شده توسط [ ]8فرض
بر این است که از ابتدای شروع کار مراکز داده ،تمامی سرورهای

جانمایی ماشینهای مجازی با هدف کاهش هزینه انرژی و کربن مراکز داده ...........................احسان خدایارسرشت و علیرضا شاملی سندی
آنها روشن بوده و در حالت آماده باش است .اما همانطور که قب ً
ال
اشاره شد ،هر سرور با حداقل میزان بهرهوری (بهرهوری صفر یا
𝑒𝑙𝑑𝐼 )𝑃𝑠,دارای یک حداقل میزان مصرف انرژی در واحد زمان است.
در نتیجه این امکان وجود دارد که هر مرکز داده دارای تعداد زیادی
سرور فعال باشد که بیکار بوده و هزینه انرژی و کربن زیادی را به
آن مرکز داده تحمیل میکند .در این مقاله با معرفی الگوریتم Auto
) Scale-in and Scale-out Algorithm (ASسعی در رفع مشکل
اشاره شده داریم .الگوریتم  ASدر بخش  4-4ارائه شده است.
-2-4

الگوریتم از سه بخش تشکیل شده است .بخش اول تا سوم این
الگوریتم در داخل هر مرکز داده شروع به کار کرده و روشن یا در
وضعیت خواب نگهداشتن سرورها را کنترل میکند (الگوریتم 2 ،1
و  .)3الزم به ذکر است که الگوریتم فوق با هر یک از  3الگوریتم
 ERA-DP ،CRA-DPو  FFDسازگار بوده و در بخش  5به هر یک
از آنها پیوست داده شده تا میزان افزایش بهبود در آنها مورد
بررسی قرار گیرد.
در الگوریتم  1و الگوریتم  2شرایط نیاز به سرورهای بیشتر در یک
مرکز داده بررسی میشود .به این ترتیب اگر میزان بهرهوری جاری

Energy and Renewable-Aware with Dynamic

مرکز داده (  ) DC dutil,t ,cpuبیشتر از حد آستانه بهرهوری آن مرکز داده

)PUE (ERA-DP

,cpu
 ) DC dutil,threshباشد و همچنین سروری در وضعیت خواب وجود داشته
(
باشد (خط  3و  4الگوریتم  ،)1آنگاه الگوریتم  2جهت بررسی افزایش
مقیاس سرورها فراخوانی شده و در صورت نیاز سرورهای جدید فعال
میشوند.

عملکرد این الگوریتم مانند الگوریتم  CRA-DP-ASاست با این
تفاوت که تنها میزان انرژی مصرفی و منبع انرژی تجدید پذیر را
جهت انتخاب مرکز داده و در نهایت جانمایی ماشین مجازی در نظر
میگیرد.

الگوریتم Scale-up Controller :1

First Fit Decreasing (FFD) -3-4

set

الگوریتم  FFDیک الگوریتم حریصانه مکاشفهای بسیار سریع و
پرکاربرد است [ .]9نحوه عملکرد  FFDبه این صورت است که ابتدا
لیست ماشینهای مجازی درخواست شده را براساس منابع
درخواستی آنها (مانند پردازنده و یا حافظه) بهصورت نزولی مرتب
میکند .سپس براساس لیست سرورهای فعال مرکز داده ،هر یک از
ماشینهای مجازی را جهت جانمایی در سرورهای موجود در لیست
مورد بررسی قرار میدهد و بهمحض اینکه اولین سرور مناسب برای
ماشین مجازی درخواستی یافت شود ،آن سرور برای ماشین مجازی
فعلی انتخاب شده و الگوریتم به سراغ ماشین مجازی بعدی موجود
در لیست انتظار میرود .در این مقاله ،الگوریتم  FFDرا جهت
مقایسه با عملکرد الگوریتمهای  CRA-DPو  ERA-DPانتخاب
کردیم .الزم به ذکر است که به دلیل وجود چندین مرکز داده در
مقاله فوق ،نحوه عملکرد الگوریتم  FFDبه این صورت تعریف شده
که لیست ماشینهای مجازی درخواست شده به ترتیب تمامی مراکز

Input: DC

active

Output: S d

set

1: while(true) do
2: foreach d  DC

|| S d | then
set

 DC d ,thresh then
util ,cpu

active

3:

if | S d

util ,cpu

4:

if DC d ,t

set

; ) return hostScaleOut (S d
;

5:

active

return S d

6:

need

در صورتی که الگوریتم  2فراخوانی شود ابتدا بر اساس
محدودیت ( )15بررسی میشود (خط  .)2در صورت فراهم بودن
شرایط ،الگوریتم  2تالش میکند تا از هر دستهبندی از سرورهای
S cat

موجود در مرکز داده به اندازه  S catneedسرور فعال کند (خطوط  3تا
 .)26همچنین اگر محدودیت ( )15برقرار نشد ،الگوریتم  2تالش
میکند به اندازه  S catneedاز سرورهای موجود در لیست
سرورهای خواب را فعال نماید (خطوط  28تا .)34

داده ابری موجود در لیست  D setرا بررسی میکند و بهمحض قابل
اجرا بودن در هر یک از مراکز داده ابری ،فرایند به اتمام میرسد و
سایر مراکز داده بررسی نمیشوند .همچنین در صورتی که لیستی
از ماشینهای مجازی درخواست شده در یک مرکز داده قابل اجرا

inactive

Sd

الگوریتم Host Scale-out :2
set

Input: S d

نباشند ،مرکز داده بعدی موجود در لیست  D setانتخاب میشود.

active

Output: S d

; 1: totalActivatedHosts = 0

 -4-4الگوریتم )Auto Scale-in and Scale-Out (AS

= 1 then

وظیفه اصلی این الگوریتم به حداقل رساندن تعداد سرورهای فعال
در هر مرکز داده با رعایت قرارداد سطح خدمات ( )SLAاست .این

cat
d
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need

2: if S cat

loop1:
foreach hostCategory  DC

3:
4:
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; categoryActivatedHosts = 0
loop2:
foreach host  hostCategory

5:
6:
7:

if host.isActive() then

8:

; )host.setActive(true

9:

; ).add(host

Sd

11:

; totalActivatedHosts + +
; categoryActivatedHosts + +

12:
13:

if categoryActivatedHosts = = S cat

14:

; ).remove(host

then

active

Sd

10:

inactive

need

; categoryActivatedHosts = 0
;continue loop1
then

need

then

foreach host  S d

inactive

then

need

then

need

idle

S dactive −1
,cpu
S sutil
;
,t

Sd

22:

active

inactive

Sd

23:

; totalActivatedHosts + +

24:

; )host.setActive(true

29:

Sd

30:

active

inactive

Sd

31:

; totalActivatedHosts + +

32:

active

if DC d ,t +

7:

util ,cpu

8:

inactive

Sd

9:

Sd

10:

active

active
d

پیچیدگی زمانی الگوریتم  1و  2برابر است با

return S

11:

)

Sd

inactive

set

O (DC

با این فرض که تنها لیست سرورهای خواب (  ) S dinactiveهر مرکز داده
بررسی میشوند .همچنین پیچیدگی زمانی الگوریتم  3عبارت است
از ) . O (DC set  S dactive
 -5ارزیابی کارایی
در این قسمت به تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از روش
پیشنهادی پرداخته و تاثیر پارامترهای مختلف را برروی مصرف
انرژی و انتشار کربن بررسی میکنیم .در این مقاله الگوریتم AS
معرفی شد که هدف اصلی آن به حداقل رساندن تعداد سرورهای
فعال هر مرکز داده و در نهایت کاهش هزینه انرژی مصرفی و مالیات
کربن توسط ارائه دهندگان خدمات ابری است .از این سو جهت
افزایش کارایی و بهبود عملکرد الگوریتمهای جانمایی ماشینهای
مجازی ،الگوریتم پیشنهادی  ASرا با  3الگوریتم مکاشفهای
حریصانه جانمایی ماشینهای مجازی ترکیب کردیم .این  3الگوریتم
عبارت است از  ERA-DP ،CRA-DPو  .FFDالگوریتم [CRA- ]9
 DPجهت جانمایی ماشین مجازی ،عالوه بر در نظر گرفتن میزان
موجود انرژی تجدید پذیر هر مرکز داده ،دو مورد هزینه انرژی
مصرفی و مالیات انتشار کربن توسط ماشین مجازی درخواست را در
نظر میگیرد.
الگوریتم [ ERA-DP ]9نیز مانند الگوریتم  CRA-DPبوده با این
تفاوت که تنها میزان مصرف انرژی ماشین مجازی درخواستی و
میزان انرژی تجدید پذیر در مرکز داده را در نظر میگیرد .به عبارت
دیگر ERA-DP ،مانند  CRA-DPعمل کرده با این تفاوت که هزینه
انرژی مصرفی توسط ماشین مجازی درخواستی را در نظر نمیگیرد.
الگوریتم [ FFD ]9نیز یک الگوریتم مکاشفهای حریصانه است که

الگوریتم Scale-in Controller :3
Input: DC
Output: S

1:while(true) do
set

active

util ,cpu

6:

; ). remove (host

idle
 ) S deadlineدر
بر این اساس در صورتی که یک سرور به اندازه کافی (
وضعیت بیکاری قرار داشته باشد (خط  ،)4ابتدا محدودیت ()16
بررسی میشود (خط  .)7سپس در صورت فراهم بودن شرایط ،سرور
بیکار از حالت روشن به حالت خواب تغییر وضعیت میدهد (خطوط
 8تا .)10

foreach d  DC

S dset

=

S dactive
,t +

; ). add (host

در الگوریتم  3شرایط به خواب بردن سرورهای بیکار بررسی میشود.

set

S dactive − 1

DC

5:

then
; )host.setActive(false

33:
if totalActivatedHosts = = S
34:
;break
active
35:return S d
;

active
d

S

=

 DC d ,thresh and S d ,t + = pct s

25:
if totalActivatedHosts = = S
26:
;break loop1
27:else
inactive
28: foreach host  S d

; ). remove(host

s =0

−1

active
d

;

20:

; )host.setActive(true

; ).add(host



*

1

util ,cpu
d ,t +

4:

19:
21:

; ). remove(host

if host .idleTime  S deadline then

17:
18:

if totalActivatedHosts  S

; ).add(host

active

15:
16:

if totalActivatedHosts = = S
;break loop1
need

foreach host  S d

3:

2:
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جدول  2پیکربندی سرورهای مرکز داده

در ابتدا لیست ماشینهای مجازی درخواست شده را بهصورت نزولی
مرتب کرده و سپس سعی میکند هر یک از ماشینهای مجازی را
در اولین سروری که منابع کافی دارد ایجاد کند .در ادامه در بخش
 5-2به تحلیل نتایج شبیهسازی بدست آمده از هر یک از  3الگوریتم
جانمایی ماشینهای مجازی و ترکیب آنها با الگوریتم  ASخواهیم
پرداخت.
 -1-5تنظیمات مدل شبیهساز

نوع

تعداد

سرور

پردازنده

Medium

1

Large

2

سرعت

حافظه

پهنای

مدل

هسته

اصلی

باند

مصرف

()MIPS58

()GB

()Gbps

برق

2500

2

نوع 2

4

نوع 2
نوع 3

xLarge

4

8

2xLarge

8

16

نوع 3

100

4xLarge

16

32

نوع 1

2700

شبیهسازی در این مقاله ،توسط ابزار شبیهسازی
[ ]24انجام شده است .همچنین تنظیمات مربوط به محیط ابر را
براساس محیط رایانش ابری ( IaaSزیرساخت به عنوان سرویس)
انجام دادهایم .از آنجا که شبیهسازی  CloudSimPlusبطور
پیشفرض قابلیت پشتیبانی از شبیهسازی انرژی و انتشار کربن را
ندارد ،این قابلیت به این شبیهساز اضافه شده است.
عالوه براین ،قابلیتهای دیگری اعم از هزینه انرژی مصرفی و کربن
منتشر شده ،دسترسی به منبع انرژی تجدید پذیر ،مصرف انرژی
سربار و محاسبه پویا  PUEرا به هسته اصلی ابزار شبیهساز اضافه
کردیم.
CloudSimPlus

 -2-1-5ماشینهای مجازی
در این مقاله از ماشینهای مجازی که براساس نمونههای
شرکت آمازون میباشند ،استفاده کرده ایم .ماشینهای مجازی
موجود در این شبیهسازی بهطور کلی به پنچ دسته مختلف تقسیم
می شوند .هر نمونه دارای سه ویژگی تعداد پردازنده ،سرعت هسته
( )MIPSو میزان حافظه اصلی ( )GBمورد نیاز است .جدول 3
نمونههای ماشینهای مجازی را نشان میدهد.
59

EC2

جدول  3نمونههای ماشینهای مجازی
نوع ماشین

 -1-1-5تنظیم مراکز داده

مجازی

در این شبیه سازی چهار مرکز داده را بر اساس [ ]25در چهار شهر
مختلف ایاالت متحده آمریکا که هر یک دارای منطقه زمانی
مختلفی هستند در نظر گرفتهایم .این چهار مرکز داده به ترتیب
عبارت است از مرکز داده شهر  Palo Altoدر استان ،California
شهر  Richmondدر استان  ،Virginiaشهر  Columbusدر استان
 Ohioو شهر  Portlandدر استان .Oregon
عالوه بر این ،هر مرکز داده شامل  150عدد سرور فیزیکی ناهمگون
با پنج پیکربندی مختلف است .جدول  2پیکر بندی سرورهای مرکز
داده را نشان میدهد .همچنین فرض شده است که تمامی سرورها
به  NAS57متصل بوده و در نتیجه از نظر حافظه ثانویه هیچگونه
محدودیتی ندارند.

56

تعداد پردازنده

Medium

1

Large

2

سرعت هسته

حافظه اصلی

()MIPS

()GB
2
3.75

2500

xLarge

4

7.5

2xLarge

8

15

4xLarge

16

2700
30

 -3-1-5مصرف برق سرورها
مصرف برق سرور با میزان بهرهوری آن رابطه خطی دارد [.]26
مدلهای برق مصرفی تعیین شده در این مقاله براساس بهرهوری
پردازنده سرور در جدول  4مدل مصرف برق سرورها نشان داده شده
است .الزم به ذکر است که تمامی سرورها پس از تغییر وضعیت از
حالت روشن به حالت خواب ،نوع مدل برق مصرفی خود را به حالت
( Sleep Modeنوع  )4تغییر میدهند.

جدول  4مدل مصرف برق سرورها

نوع

نام مدل

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1

HP ProLiant G3

105

112

118

125

131

137

147

153

157

164

169

2

HP ProLiant G4

86

89.4

92.6

96

99.5

102

106

108

112

114

117

3

HP ProLiant G5

93.7

97

101

105

110

116

121

125

129

133

135

4

Sleep Mode

10
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 -4-1-5نرخ انتشار کربن و مالیات کربن
نرخ انتشار کربن ( )Tons/MWhو میزان مالیات آن
( )Dollars/Tonبه ترتیب بر اساس [ ]28 ,27انتخاب شده است
(جدول .)5
 -5-1-5قیمت انرژی
هزینه انرژی را در دو بازه زمانی اوج مصرف( 60بین  8صبح تا 10
شب) و خارج از اوج( 61بین  10شب تا  10صبح) برای هر یک از
مراکز داده ابری ،بر اساس [ ]29به صورت جداگانه در نظر
میگیریم .هزینه انرژی هر مرکز داده در بازه زمانی خارج از اوج
بهصورت نیم بها محاسبه میشود (جدول .)5

شکل  2تولید نیروی خورشیدی به مدت  5روز

 -7-1-5دمای خارجی
جهت تعیین میزان دما خارجی هر مرکز داده از اطالعات ارائه
شده توسط [ ]31استفاده کردیم .شکل  3دمای خارجی هر مرکز
داده را از تاریخ  13مارچ تا  17مارچ  2016را به مدت  5روز
متوالی نشان میدهد.

جدول  5ویژگیهای مراکز داده
ویژگیهای
مراکز داده

Palo Alto

Richmond

Columbus

Portland

0.2060

0.3715

0.6692

0.1393

نرخ انتشار
کربن
()Tons/MWh

مالیات کربن
()Dollars/Ton

قیمت انرژی
()cents/KWh

منطقه زمانی

15.3

10.77

18

48

12.37

6.59

5.45

5.87

-7 GMT

-4 GMT

-4 GMT

-7 GMT

شکل  3دمای محیط خارجی مراکز داده به مدت  5روز

 -8-1-5تولید بارکاری

 -6-1-5انرژی خورشیدی

جهت تولید بارکاری (درخواست های ماشین مجازی) که به
صورت پویا در طول فرایند شبیهسازی برای  brokerارسال
میشود ،از دیتاست واقعی  MetaCentrum 2که توسط [ ]32ارائه
شده است استفاده میکنیم .همچنین فرض میکنیم هر یک از
درخواستهای ارسالی ،درخواست ایجاد یک ماشین مجازی
مستقل است که قرار است با بهرهوری ( ٪100از نظر پردازنده و
حافظه اصلی) کار کند .عالوهبراین ،فرض میکنیم که هریک از
درخواست دارای طول  MI62 50.000.000است .به عنوان مثال
فرض کنیم که یک بار کاری با طول ذکر شده بر روی یک ماشین
مجازی با  2پردازنده که هر یک از آنها دارای سرعت پردازش
 MIPS 2500هستند شروع به اجرا می کند .اگر بار کاری فوق
از بهرهوری  ٪100پردازندههای ماشین مجازی خود استفاده کند،

جهت تولید انرژی خورشید از دیتاست ارائه شده توسط []30
استفاده کرده ایم .در این مقاله مدت  5روز متوالی را برای
شبیهسازی در نظر گرفتیم .عالوه بر این ،کل مساحت مورد نیاز
برای صفحات مسطح جاذب پروتوهای خورشیدی را  500متر
مربع ( )m2در نظر گرفتیم.
همچین بازه زمانی تولید انرژی خورشیدی از ساعت  6صبح هر
روز شروع شده و تا ساعت  12ظهر به اوج خود میرسد ،سپس
از ساعت  12تا ساعت  6بعد از ظهر میزان تولید انرژی خورشیدی
شروع به کمتر شدن میکند تا اینکه از ساعت  6بعد از ظهر تا
ساعت  6صبح روز بعد میزان تولید انرژی خورشیدی صفر خواهد
بود .شکل  2تولید انرژی خورشیدی را به مدت  5روز متوالی برای
 4مرکز داده مختلف نشان میدهد.
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بار کاری قادر به اتمام کار خود در مدت زمان  20.000ثانیه است.
در این مقاله در مجموع  10.000بار کاری در طول فرایند
شبیهسازی برای  brokerارسال میشود .الزم به ذکر است که در
دیتاست اشاره شده به هر بار کاری براساس میزان تعداد پردازنده
درخواستی آن ،یکی از ماشینهای مجازی اشاره شده در بخش
 5-1-2تخصیص داده میشود و در صورتی که تعداد پردازنده
درخواستی بیشتر از تعداد پردازندههای بزرگتری ماشین مجازی
موجود در شبیهسازی باشد ،بزرگترین ماشین مجازی موجود در
شبیهسازی به آن بارکاری اختصاص داده میشود.
شکل  4نمودار مصرف انرژی خورشیدی

 -9-1-5مقدار دهی پارامترها
مقادیر در نظر گرفته شده برای هر یک از سه پارامتر ثابت
الگوریتم  ASدر جدول  6نشان داده شده است.

 -2-2-5مصرف برق شهری
از این بخش به بعد مقایسه روش پیشنهادی این مقاله (الگوریتم
 )ASو ترکیب آن با سه الگوریتم جانمایی ERA-DP ،CRA-DP
و  FFDبهطور چشمگیری نمایان میشود .همانطور که نمودار
شکل  5نشان میدهد ،میزان مصرف برق شهری که سوخت
فسیلی محسوب میشود ،در هر سه الگوریتم ،CRA-DP-AS
 ERA-DP-ASو  FFD-ASدر مقایسه با ERA-DP ،CRA-DP
و  FFDبهطور قابل توجهی کاهش یافته است.

جدول  6مقدار پارامترهای ثابت الگوریتم AS
idle
S deadline

,cpu
DC dutil,thresh

pct sactive

15 Min

60%

40%

 -2-5نتایج شبیهسازی
در این مقاله شبیهسازی را به مدت  5روز متوالی اجرا کردیم.
همچنین برای اطمینان از نتایج حاصله ،اجرای هر یک از
الگوریتمها را به مدت  5بار تکرار کرده و میانگین نتایج بدست
آمده را گزارش نموده ایم .ما در شبیهسازی خود نتایج سه
الگوریتم  ERA-DP ،CRA-DPو  FFDرا با سه الگوریتم CRA-
 ERA-DP-AS ،DP-ASو  FFD-ASکه ترکیبی از الگوریتمهای
جانمایی ماشینهای مجازی و الگوریتم  ASارائه شده در این
مقاله هستند ،مورد مقایسه قرار میدهیم.
 -1-2-5مصرف انرژی خورشیدی
در این بخش به مقایسه میزان انرژی خورشیدی مصرف شده
توسط هر یک از شش الگوریتم اشاره شده میپردازیم .شکل 4
نشان میدهد که هر شش الگوریتم در زمینه مصرف انرژی
خورشیدی ،عملکرد نسبتاً یکسانی دارند .بهطور دقیقتر میتوان
گفت که الگوریتم  ERA-DPکه تنها میزان مصرف انرژی و
همچنین میزان موجودیت انرژی تجدید پذیر را در هنگام
جانمایی ماشینهای مجازی در نظرم میگیرد ،در هنگام ارسال
درخواستهای ایجاد ماشین مجازی (از  2000بارکاری تا
 10.000بارکاری) بطور میانگین  ٪3بیشتر از سایر الگوریتمها
(پنج الگوریتم دیگر) انرژی خورشیدی استفاده کرده است.

شکل  5نمودار مصرف برق شهری
این میزان کاهش بهطور میانگین در هر سه الگوریتم ERA-DP-

 CRA-DP-AS ،ASو  FFD-ASنسبت به الگوریتم هم نوع خود
به ترتیب برابر است با  .٪31 ،٪44 ،٪47بنابراین همانطور که از
نمودار مشخص است الگوریتم  ERA-DP-ASدارای کمترین
میزان مصرف برق شهری از ابتدای شروع فرایند شبیهسازی بوده
است .از سوی دیگر هر سه الگوریتم  ERA-DP ،CRA-DPو
 FFDبه ترتیب دارای بیشترین مصرف برق شهری بوده و تقریباً
دارای راندمان مصرف یکسانی هستند .بهطور دقیقتر میتوان
گفت که الگوریتم  CRA-DPبهطور میانگین  ٪1از الگوریتم
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 ERA-DPو  ٪2از الگوریتم  FFDبرق شهری بیشتری مصرف
میکند.
 -3-2-5مصرف انرژی کل
مصرف انرژی کل مراکز داده ابری (انرژی خورشیدی  +برق
شهری) در هریک از شش الگوریتم مورد نظر در شکل  6نشان
داده شده است .همانطور که مشخص هست نمودار مصرف انرژی
کل دارای الگوی مشابهی با نمودار مصرف برق شهری در شکل 5
است .براین اساس ،الگوریتمهای CRA-DP-AS ،ERA-DP-AS
و  FFD-ASدارای کمترین میزان مصرف انرژی بوده و هر یک به
ترتیب و بهطور میانگین  ٪33 ،٪36و  ٪23انرژی کمتری نسبت
به الگوریتم هم نوع خود مصرف میکنند .در اینجا نیز الگوریتم
 ERA-DP-ASدارای بهترین عملکرد است .همچنین هر سه
الگوریتم  ERA-DP ،CRA-DPو  FFDدارای بیشترین میزان
مصرف انرژی بوده و هر دو الگوریتم  CRA-DPو ERA-DP
نسبت به الگوریتم  FFDبهطور میانگین  ٪3انرژی بیشتری مصرف
کردهاند.

شکل  7نمودار میزان انتشار کربن

میانگین  ٪6از  CRA-DPو  ٪5از  ERA-DPکربن بیشتری
منتشر کرده است.
 -5-2-5هزینه مصرف انرژی
بررسی نتایج مربوط به هزینه انرژی مصرفی در شکل  8نشان
میدهد که الگوریتمهای  ERA-DP ،FFDو  CRA-DPهر یک
به ترتیب شامل بیشترین میزان میانگین هزینه انرژی مصرفی
نسبت به سایر الگوریتمها هستند .از سوی دیگر الگوریتمهای
 CRA-DP-AS ،ERA-DP-ASو  FFD-ASبهطور میانگین
میزان هزینه انرژی مصرفی را هر یک به ترتیب به میزان ،٪50
 37٪و  ٪25نسبت به هم نوع خود کاهش دادهاند.

شکل  6نمودار مصرف انرژی کل (برق شهری  +انرژی خورشیدی)

 -4-2-5میزان انتشار کربن
نتایج حاصله از شبیهسازی در مورد میزان انتشار کربن نشان
میدهد که رفتار مشابهی با بخش  3-2-5اتفاق افتاده است.
شکل  7نشان میدهد که الگوریتمهای جانمایی ماشینهای
مجازی که با الگوریتم  ASترکیب شدهاند و سعی کردهاند تعداد
سرورهای فعال خود را به حداقل برسانند ،دارای کمترین میزان
انتشار کربن هستند.
از این رو الگوریتمهای  CRA-DP-AS ،ERA-DP-ASو FFD-
 ASبهطور میانگین میزان انتشار کربن را به ترتیب  ٪49 ،٪54و
 34٪نسبت به الگوریتم هم نوع خود کاهش دادهاند .همچنین
الگوریتم  FFDدارای بیشترین میزان انتشار کربن بوده و بهطور

شکل  8نمودار هزینه انرژی مصرفی

 -6-2-5هزینه انتشار کربن
تحلیل نتایج بدست آمده در مورد مالیات انتشار کربن در
شکل  ،9بیانگر این است که در هر یک از الگوریتمهای CRA-
 ERA-DP-AS ،DP-ASو  FFD-ASبه طور میانگین شاهد
کاهش  ٪47 ،٪51و  ٪39نسبت به الگوریتمهای هم نوع هستیم.
همچنین  3الگوریتم  CRA-DP ،ERA-DPو  FFDبه ترتیب
دارای بیشترین میزان مالیات کربن هستند.
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شکل  9مالیات انتشار کربن

شکل  11نمودار نقض قرارداد سطح خدمات

 FFDبهطور میانگین  ٪7از ERA-DP

 CRA-DP-ASو  ERA-DP-ASبه ترتیب دارای بیشترین میزان
نقض  SLAهستند .به عبارت دیگر دو الگوریتم فوق نسبت به
الگوریتمهای هم نوع خود ،بهطور میانگین دارای  ٪1نقض SLA
بیشتری میباشند که این امر نشان میدهد الگوریتم  ASبه خوبی
سطح کیفیت سرویس ( )QoSرا رعایت میکند .به عبارت دیگر
شش الگوریتم ،FFD-AS ،FFD ،ERA-DP-AS ،CRA-DP-AS
 CRA-DPو  ERA-DPبهطور میانگین هریک به میزان ،٪3 ،٪4
 2٪ ،3٪ ،3٪و  ٪2متحمل نقض  SLAشدهاند.
نکته قابل توجه در نمودار شکل  11افزایش تعداد نقض  SLAتا
 4000درخواست ماشین مجازی و کاهش مجدد آن تا 8000
درخواست ماشین مجازی میباشد ،در حالی که تعداد درخواست
ها در حال افزایش میباشد که البته این امر از  8000درخواست
تا  10.000افزایش یافته است.
این موضوع میتواند دالیل متعددی داشته باشد اما یکی
مهمترین آنها میتواند مربوط به زمان رسیدن درخواستهای
ماشین مجازی باشد .به عبارت دیگر در دیتاست استفاده شده
مربوط به بارهای کاری ،فاصله زمانی بین درخواستهای ارسال
شده در بازه  2000تا  4000و همچنین  8000تا 10.000
متراکمتر است که این امر میتواند موجب افزایش نقض SLA
شود.

به عبارت دیگر الگوریتم
و  ٪3از  CRA-DPکمتر شامل مالیات انتشار کربن شده است.
 -7-2-5هزینه کل

همانطور که انتظار میرود با توجه به نتایج به دست آمده در
بخشهای قبلی ،تحلیل هزینه کل (شکل  )10که شامل هزینه
انرژی مصرفی و همچنین مالیات انتشار کربن است ،نشان میدهد
که میزان هزینه کل در هر سه الگوریتم CRA- ،ERA-DP-AS
 DP-ASو  FFD-ASبهطور میانگین شامل کاهش  ٪39 ،٪49و
 27٪نسبت به الگوریتمهای هم نوع شده است .همچنین هر سه
الگوریتم  FFD ،CRA-DPو  ERA-DPبه ترتیب دارای بیشترین
میزان هزینه کل هستند.

 -9-2-5زمان اجرای فرایند شبیهسازی

شکل  10نمودار هزینه کل (مصرف انرژی  +مالیات کربن)

شکل  12نمودار زمان اجرای فرایند شبیهسازی را نشان میدهد.
همانطور که قبلتر اشاره شد ،الگوریتم  FFDبه دلیل سرعت
اجرای باال دارای شهرت بسیار است .براین اساس ،همانطور که در
نمودار مشخص است ،الگوریتم  FFDبا میانگین زمان اجرای 67.4
ثانیه در اجرای  10.000بارکاری ،دارای کمترین میزان زمان اجرا
در بین کلیه الگوریتمها است .همچنین سه الگوریتم ERA-DP-
 CRA-DP-AS ،ASو  ERA-DPبا زمانهای اجرای ،153.4

 -8-2-5نقض قرارداد سطح خدمات
شکل  11نمودار قرارداد سطح خدمات را نشان میدهد .در این
مقاله رخداد نقض  SLAزمانی روی میدهد که هیچ یک از مراکز
داده ارائه دهنده خدمات ابری به دلیل عدم وجود منابع کافی
جهت سرویسدهی قادر به ایجاد ماشین مجازی درخواست شده
از سوی کاربر نباشند .همانطور که مشخص است ،دو الگوریتم
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