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 یکی از معیارهایی که در رایانش ابری سبز بر. امروزه رایانش ابری سبز به دلیل کاهش اثرات زی ستمحیطی مورد توجه قرار گرفته ا ست:چکیده
 مدیریت، که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است، یکی از راهکارهای کاهش مصرف انرژی. مصرف انرژی مراکز داده است،آن تاکید شده است
 این. در این مقاله الگوریتمی جهت مدیریت زمانبندی کارها و توازن بار ارائه میشییود.زمانبندی کارها و ترکیب مؤثر ماشییینهای مجازی اسییت
 سیییرعت همگرایی مناسیییب و، همکاری و اشیییترا گذاری اطالعات بین قورباغهها،الگوریتم به نام پرش ترکیبی قورباغه با بهرهمندی از حافظه
)GA(  ) و الگوریتم ژنتیکACO(  بهبود قابلتوجهی ن سبت به روشهای سی ستم تجمع مورچگان،انعطافپذیری بهتر در برابر م شکل بهینه محلی
 مدیریت پویای منابع بر ا ساس ترکیب مؤثر ما شینهای مجازی انجام، در این مقاله.جهت م صرف انرژی و مهاجرت ما شین مجازی فراهم میآورد
 تفاوت این روش با روشهای دیگر در این است که بهبود.میشود و توسط الگوریتم پیشنهادی با توجه به قرارداد سطح سرویس پیادهسازی میشود
 تعداد، از نظر مصییرف انرژی، روش ارائه شییده موجود، نتایج تجربی نشییان میدهد که. سییرعت و دقت همگرایی رانشییان میدهد،پارامترهای زمان
.مهاجرتهای ماشین مجازی و نقض قرارداد سطح سرویس عملکرد بهتری دارد
 تعداد، نقض قرارداد سییطح سییرویس، ترکیب مؤثر ماشییینهای مجازی، مدیریت زمانبندی، مصییرف انرژی، رایانش ابری سییبز:واژههای کلیدی
.مهاجرتهای ماشین مجازی
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Abstract: Today, green cloud computing has been concerned due to the reduction of environmental impacts. One of the criteria that
has been emphasized in green cloud computing is energy consumption of data centers. One way to reduce energy consumption, which
we is emphasized in this paper, is tasks scheduling management and consolidation of virtual machines. In this paper, an algorithm is
presented to manage both tasks scheduling and load balancing. This algorithm, called the Shuffled Frog-Leaping provides a significant
improvement against other existing models in terms of energy consumption and migration of virtual machines using memory,
collaboration and sharing information among frogs, high convergence speed and better flexibility against local optimum problem. In
this paper, the dynamic resource management is based on the consolidation of virtual machines and is implemented according to
service level agreement by the proposed method. The difference between this method and other existing methods is that it shows
improvement of time, speed and accuracy of convergence parameters. Experimental results show that the proposed method outperforms
existing ones in terms of energy consumption, number of virtual machine migrations and service level agreement violation.
Keywords: Green cloud computing, energy consumption, scheduling Management, consolidation of virtual machines, service level
agreement violation, number of virtual machine migrations.

7931/93/22 :تاریخ ارسال مقاله
7931/72/21 :تاریخ اصالح مقاله
7931/91/79 :تاریخ پذیرش مقاله
نام نویسنده وحید ستاری نائینی
 بخش مهندسی کامپیوتر-  دانشگاه شهید باهنر کرمان-  میدان افضلی پور- بزرگراه امام خمینی- کرمان- ایران:نشانی

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 2, summer 2018

Serial no. 84

 /144مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،84شماره  ،2تابستان 7931

 -1مقدمه
پردازش ابری مدل ارائه خدمات مقرونبهصیرفهای اسیت که ،مدیریت و
نگهداری منابع را بسیار آسان میکند و در صورت تغییرات کسب و کار،
منابع به سرعت میتوانند خود را با این تغییرات سازگار سازند .ه سته
محیط پردازش ابری ،مرکز داده آن اسیییت که ،اغلب از تعداد زیادی
امکانات سیییختافزاری به هم مرتبط تشیییکیل شیییده اسیییت .میزان
قابلیتهای پرداز شی مراکز داده  ،شاخص ا صلی ارائهدهندگان خدمات
ابری در نظر گرفته میشود.
در مراکز داده بزرگ با افزایش داده بهطور فزاینده ،مصیییرف انرژی
افزایش می یا بد .این افزایش مصیییرف انرژی در محیط زیسییییت اثر
میگذارد .هزینههای زیستمحیطی تحمیل شده سبب شده ا ست که،
رفته رفته مبحثی بهنام رایانش ابری سبز مطرح شود .رایانش ابری سبز
نه تنها باعث حداقلشدن هزینههای عملیاتی شده است ،بلکه به کاهش
اثرات زیسییتمحیطی نیز کمک میکند .پیشبینی میشییود ،مصییرف
انرژی مراکز داده در سال  2929تو سط رایانش ابری  94در صد کاهش
یابد [.]7
پردازش سییبز تنها یک روش بهمنظور افزایش بهرهوری عملیاتی از
مراکز داده ابری و کاهش آسیییب به محیط زیسییت اسییت .میزبانهای
مراکز داده وقتیکه در وضیییعیت بدون اسیییتفاده هسیییتند ،باید انرژی
کمتری مصرف کنند .سرورها و امکانات سختافزاری موجود در بازار در
دهه اخیر از تغییرات پویای فرکانس ولتاژ پشییتیبانی میکنند [ .]2در
 ،DVFS1سرور میتواند فرکانس عامل را بر اساس جریان بار موجود در
سیستم برای دستیابی به حداقل مصرف انرژی تنظیم کند .با این وجود
اتخاذ یک مکانیزم نظارتی پویا برای عدم اطمینان از منابع ضیییروری
ا ست .در یک محیط ابری در مرکز داده وجود منابع و برنامههای بدون
استفاده و نامشخص سبب افزایش مقدار اتالف انرژی میشود [.]9
دلیل م صرف زیاد انرژی فقط به میزان منابع ا ستفاده شده و بازده
کم سختافزار مربوط نیست ،بلکه بیشتر به استفاده ناکارآمد این منابع
نیز وابسییته اسییت .اطالعاتی که از بیش از  1222سییرور در یک دوره
ششماهه جمعآوری شد [ ،]8ن شان داد که سرورها فقط  72الی 71
در صد کل ظرفیت پرداز شی خود را غالبًا ا ستفاده میکنند که ،موجب
هزینه در تهیه سختافزار میشود.
استفاده حداکثری از منابع مراکز داده ابری و کاهش مصرف انرژی،
نیاز به انتخاب ،مهاجرت و ترکیب پویای ماشینهای مجازی میزبانهای
مراکز داده ابری ،درحالتهای مختلف بارکاری دارد .این فرآیند شییامل
چهار بخش میشیییود [ -7 :]1تشیییخیص میزبانهای اضیییافه بار-2 2
انتخاب میزبانهایی با بارکاری کم -9 3انتخاب ماشیییینهای مجازی
جهت مهاجرت از میزبان های اضیییافه بار  -8قرارگیری ماشیییین های
مجازی.
پیشنیاز اصلی برای مهاجرت این است که ،ماشین مجازی که باید
مهاجرت داده شود را تعیین کنیم؛ بنابراین وقتیکه یک میزبان بهعنوان
میزبان پرکار تشییخیص داده میشییود ،فرآیند انتخاب ماشییین مجازی
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برای آن میزبان اجرا میشییود .انتخاب اینکه کدام ماشییین مجازی باید
مهاجرت کند ،بر کارآیی میزبان تاثیرگذار است.
اگر ماشیییین مجازی با بهرهوری پایین منتقل شیییود ،بار میزبان
بهاندازه کافی کم نمی شیییود و این یعنی احتمال اینکه میزبان در بازه
زمانی بعدی نیز پرکار شود ،زیاد ا ست .در مقابل ،مهاجرت یک ما شین
مجازی با بهرهوری باال بار میزبان را بهخوبی کم میکند ،اما هزینههایی
مثل زمان مهاجرت و مصییرف انرژی را در پی خواهد داشییت .سییان و
همکاران در مرجع [ ،]1انتخاب ماشییین مجازی را بهعنوان یک مسییهله
بهینه سازی چند هدفه مدل کردهاند .آنها کارایی هر ما شین مجازی را
بر اساس وزنی از سه مدل دمای پردازنده ،منابع و توان مصرفی ماشین
مجازی تعریف کردهاند .آنها همچنین ثابت کردهاند ،که هزینه ناشی از
مهاجرت ماشییین مجازی ،رابطه خطی با دادههای انتقالی دارد و عمدتًا
بهوسیله اندازه حافظه ماشین مجازی تعیین میشود؛ بنابراین در تعریف
تابع انتخاب ما شین مجازی ،هزینه مهاجرت نیز لحاظ میگردد .در این
مقاله تعداد مهاجرتهای ما شین مجازی و م صرف انرژی در نظر گرفته
نمیشود؛ همچنین روی زمانبندی ماشینهای مجازی تمرکز ندارد.
رودرو و همکاران [ ،]1پیشنهاد استراتژی مدیریت مصرف انرژی بر
اسییاس کیفیت خدمات برای سیییسییتمهای سییرور خوشییهای را مطرح
کردند .این اسیییتراتژی به دو بخش مدیریت پایان و مدیریت محلی
تقسیم می شود .مدیریت محلی از  DVFSپشتیبانی میکند .هنگامیکه
مدیریت توان سختافزار تشخیص دهد که  ،سیستم نیاز به خاموش یا
رو شن شدن یک سرور دارد ،مدیریت محلی با ماژول  DVFSمیزان
توان را کنترل میکند و امکان تغییر حالت سیییرور را فراهم میکند .در
این مقاله تعداد مهاجرت ماشینهای مجازی در نظرگرفته نشده است.
معصییوم زاده و همکاران [ ،]4از تکنیک یادگیری فازی برای ایجاد
یک سیییاسییت انتخاب ماشییین مجازی وف پذیر و پیشییگیرانه از روی
میزبان پرکار شییده اسییتفاده کردهاند که ،تصییمیمات بهینهای را برای
انتخاب ما شین مجازی جهت مهاجرت میگیرد .آنها ثابت کردهاند که،
نتیجه سیا ستهای انتخاب ما شین مجازی به رفتار بارکاری و و ضعیت
میز بان بسیییتگی دارد .ازاینرو ،از چ ندین الگوریتم برای این منظور
اسیییتفاده کردهاند .آن ها برای هر الگوریتم یک پاداش در نظر گرفتهاند
که ،نشاندهنده کارآیی الگوریتم در مصرف انرژی و میزان نقض قرارداد
سطح سرویس ا ست .همچنین رفتار هر میزبان را با دیدن و ضعیتش
دنبال میکنند .در روش پیشیینهادی آنها ،منابع و تعداد ماشییینهای
مجازی قرار گرفته روی میز بان  ،بهعنوان وضیییعیت آن در نظر گرفته
شده است .در این مقاله از زمانبندی کارها استفاده نشده است.
در مرجع [ ،]3یک الگوریتم ژنتیک بهعنوان روش بهینه سازی برای
زمانبندی پیشیینهاد شییده اسییت ،که باعث میشییود تصییمیمگیری
زمانبندی توسییط ارزیابی کل وظایف در صییف کارها انجام شییود .نتایج
شییبیهسییازی اولیه نشییان میدهد ،که زمانبندی پیشیینهادی کارایی
بهتری از منظر  ،makespanتأخیر سیییاسییتهای زمانبندی و توازن بار
داشته است .در این مقاله نقض قرار دارد سطح سرویس و مصرف انرژی
در نظر گرفته نشده است .
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فرحناکیان و همکاران در مرجع [ ، ]79معماری سییییسیییتم های
توزیعشییده برای اجرای ترکیب مؤثر ماشییین مجازی پویا برای کاهش
مصرف انرژی مراکز داده ابری  ،درحالیکه کیفیت سرویس مورد نظر را
حفظ میکند ،ارائه دادهاند .در اینجا از الگوریتم فرا ابتکاری بهینهسازی
آنالین به نام سیستم کلونی مورچگان استفاده شده است .روش ترکیب
مؤثر ماشییینهای مجازی بر اسییاس  (ACS-VMC5) ACS4یک راهحل
نزدیک به بهینه را بر ا ساس یک تابع هدف م شخص پیدا میکند .نتایج
آز مایش بر روی حجم کار واقعی نشیییان مید هد ،که ACS-VMC
م صرف انرژی را درحالیکه سطح عملکرد مورد نیاز در یک مرکز داده
ابری حفظ میکنیید ،کییاهش میدهیید .در این روش ،ترکیییب مؤثر
ماشینهای مجازی موجود از نظر مصرف انرژی ،تعداد مهاجرت ماشین
مجازی و الزامات مربوط به کیفیت سیییرویس مورد نیاز عملکرد بهتر
دارند .در این مقاله سرعت همگرایی مورد بحث قرار نگرفته است.
در مقاله [ ،]77از بهینهسازی چندهدفه قیددار برای مسًاله تخصیص
وظایف در ابر سیار استفاده شده و روشی دو مرحلهای پیشنهاد شده
است .در مرحله اول الگوریتم مبتنی بر شاخه و حد چندهدفه
) (MRABBطراحی شده است و در مرحله دوم با استفاده از روش
رتبهبندی ترجیحات از طری شباهت به جواب ایدهآل ) (TOPSISو
گرفتن ترجیحات کاربر ،بهترین جواب مصالحهگر تعیین میگردد .نتایج
آزمایشها نشان میدهد که روش پیشنهادی در مقایسه با الگوریتمهای
تخصیص وظایف پیشین ،بهخوبی مصالحه میان زمان و انرژی را مدیریت
میکند .در این روش ،تعداد مهاجرت ماشینهای مجازی ،سرعت
همگرایی و میزان نقض قرارداد سطح سرویس در نظر گرفته نشده است.
سی ستمها در مراکز داده ابری امکان مهاجرت ما شینهای مجازی
بین گرههای فیزیکی برای رسیییدن به بهبود عملکرد و صییرفهجویی در
انرژی را میدهند .زمانی که ما شینهای مجازی کمتر از منابع ا ستفاده
میکن ند و کمتر م نابع به آن ها تخصییییص داده شییییده اسییییت،
ماشینهایمجازی میتوانند با سایر گروههای سرور ترکیب شوند [.]72
در مرجع [ ،]79یک روش زمانبندی بر اسییاس الگوریتم ژنتیک
ارائه شده است که ،جمعیت اولیه را با روش پیشرفته ماکزیمم مینیمم
ایجاد کرده ،که میتواند از نظر مدت زمانی که طول کشیده است تا کار
ان جام شیییود ،ن تایج بهی نهتری تول ید ک ند .عملکرد الگوریتم ژنتیکی
اصییالحشییده پیشیینهادی و الگوریتمهای موجود در برابر دادههای نمونه
برر سی شده ا ست .نتایج تجربی نشان میدهد که ،الگوریتم پیشنهادی
عملکردی قابل قبول و بهتر از الگوریتم های موجود ارائه میدهد . .در
این مقاله تعداد مهاجرتهای ماشین مجازی در نظر گرفته نمیشود.
دیدگاه مدیریت منابع در یک مرکز داده ابری برای زیرساخت به
عنوان یک سرویس ارائهدهنده در محیط ابری در این مقاله مورد بررسی
قرار میگیرد .طرح پیشنهادی نه تنها اطمینان از کیفیت خدمات توسط
قرارداد سطح سرویس را به کاربران ارائه میدهد ،بلکه باعث صرفهجویی
مؤثر در مصرف انرژی میشود ،که هدف رایانش ابری سبز است .برای
رسیدن به استفاده حداکثری از منابع در حال مهاجرت ماشین مجازی
و تغییر وضعیت میزبان از حالت بدون استفاده به حالت ذخیرهسازی
Serial no. 84

بهرهگیری از الگوریتم پرش ترکیبی قورباغه . . .

توان ،باید اطمینان حاصل کنیم که پیکربندی سیستم از مدل قرارداد
سطح سرویس پیروی میکند .یک روش هوشمند برای این کار استفاده
از الگوریتمهای تکاملی برای رسیدن به حداکثر بهرهوری برای تخصیص
منابع در یک مرکز داده ابری است .ویژگیهای الگوریتم پرش ترکیبی
قورباغه ( )SFLAما را ترغیب به استفاده از این الگوریتم بهعنوان یک
روش بهینهسازی برای زمانبندی کارها در محیط ابری میکند .با توجه
به اهمیت تعداد مهاجرت ماشینهای مجازی ،زمانبندی کارها ،نقض
قرارداد سطح سرویس و مصرف انرژی ،در این مقاله روشی مبتنی بر
 SFLAارائه میشود که از طرفی سرعت همگرایی باالیی دارد؛ همچنین
با در نظر گرفتن تعداد مهاجرت ماشینهای مجازی و ترکیب مؤثر آنها
همراه با زمانبندی کارها  ،میزان نقض قرارداد سطح سرویس و مصرف
انرژی بهطور مؤثری کاهش مییابد.
این مقاله به  1بخش تقسیییم شییده اسییت .در بخش دوم در مورد
الگوریتم پرش ترکیبی قورباغه بهاجمال بحث می شود .در بخش سوم و
چهارم معماری سی ستم پی شنهادی و روش پی شنهادی که زمانبندی
کارها و ترکیب مؤثر ماشین مجازی را در بر میگیرد ،بیان می شوند .در
بخش پنجم شبیه سازی و برر سی نتایج بیان می شوند و در نهایت در
بخش ششم نتیجهگیری و کارهای آتی ارائه میشوند.
 -2الگوریتم پرش ترکیبی قورباغه SFLA6

الگوریتم پرش ترکیبی قورباغه ( )SFLAیک الگوریتم مبتنی بر جمعیت
فرا ابتکاری است .این الگوریتم توسط  Eusuffو  Lanseyبرای حل
مسائل بهینهسازی ارائه شده است [ .]78الگوریتم  SFLAاز نحوه
جستوجوی غذای گروه قورباغهها سرچشمه میگیرد و برای
جستوجوی محلی میان زیرگروههای قورباغه از روش Memetic
استفاده میکند SFLA .از استراتژی ترکیب استفاده مینماید و امکان
مبادله پیام در جستوجوی محلی را فراهم میسازد .در این الگوریتم
نهتنها در جستوجوی محلی ،بلکه در جستوجوی سراسری نیز پیامها
مبادله میشوند؛ بنابراین جستوجوی محلی و سراسری بهخوبی در این
الگوریتم ترکیب میشوند [.]71-71
در جدول  7پارامترهای اسیییتفاده شیییده در مقاله و مرتبط با این
الگوریتم تعریف شدهاند.
 -1-2شرح

الگوریتم SFLA

تابع  SFLAبهصورت تصادفی یک جمعیت اولیه از قورباغهها به تعداد
 Fعدد } 𝐹𝑋 𝑃 = {𝑋1 , 𝑋2. . . ,تولید میکند .برای حل مسهله بهصورت
𝑡 بعدی ،قورباغه 𝑖 ام } 𝑡𝑖𝑋  (1 < 𝑖 < 𝐹), 𝑋𝑖 = {𝑋𝑖1 , 𝑋𝑖2 . . . ,قرار
میگیرد .بعد از تولید جمعیت قورباغه ،مقدار شایستگی )) 𝑖𝑋(𝑓( هر
قورباغه ) 𝑖𝑋( محاسبه میشود ،سپس قورباغهها براساس شایستگیشان
)) 𝑖𝑋(𝑓( بهصورت نزولی طبقهبندی میشوند .قورباغهها به 𝑚 گروه
تقسیم میشوند ،که هر گروه 𝑛 قورباغه دارد؛ بنابراین 𝑚 × 𝑛 = 𝐹 است.
یک جستجوی محلی بر روی هر گروه اعمال میشود.
Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 2, summer 2018

 /139مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،84شماره  ،2تابستان 7931
جدول :1پارامترهای استفاده شده در مقاله
مفهوم پارامتر

 -2-2مزایا و ویژگیهای الگوریتم پرش ترکیبی قورباغه
مقدار

مکان قورباغهای ،با بدترین شایستگی در تکرار
گروه 𝑖 ام
بهترین مکان قورباغه در گروه 𝑖 ام
عدد تصادفی بین صفر و یک
فاصله بدترین قورباغه در گروه 𝑖 ام در تکرار 𝑘 ام
بهترین)𝑏( مکان قورباغه در جمعیت فعلی
𝑘

ام از یک

میانگین زمان پاسخ
تعداد میزبانها
تعداد کارها
فاکتور جهش
وزن پرش
مقدار حداکثر
مقدار حداقل
حداکثر تعداد تکرار
شماره تکرار
حداکثر آستانه استفاده از پردازنده
میزان قرارداد سطح سرویس برای میزبان
مقدار قرارداد سطح سرویس موجود بر روی میزبان
مجموعه کلی ماشینهای مجازی )𝑚( روی میزبان )(ℎ
فعلی
مشخص نمودن سطح استفاده کلی از پردازنده میزبان∈ ℎ
𝑚 فعلی
میانگین بهرهبرداری پردازنده (ماشین مجازی)𝑣( ) فعلی از
دوره زمانی
انرژی که میزبان برای انجام کارها مصرف میکند
انرژی سربار مصرفی برای مهاجرت ماشینهای مجازی
دوره زمان

بهرهگیری از الگوریتم پرش ترکیبی قورباغه . . .

)𝑘( 𝑤𝑋𝑖,
𝑠𝑋𝑖,
𝑟
)𝑘( 𝑤𝐷𝑖,
𝑏𝑋
MeanRespTim
noofHosts
reqTask
𝑐
𝑊
𝑥𝑎𝑚𝑊
𝑛𝑖𝑚𝑊
𝑥𝑎𝑚𝑘
k
𝑈𝑝𝑝𝑒𝑟_𝑇ℎ𝑟𝑠ℎ
𝐴𝐿𝑆𝑅
𝐴𝐿𝑆𝑟
𝑚
)∑ 𝑈𝑡𝑙𝑧(ℎ
𝑚∪ℎ∈ℎ

ویژگی های مهم این الگوریتم که میتوان به آن در بهی نهسییییازی
زمانبندی و مدیریت منابع ابر تکیه کرد ،به شرح زیر است [:]71-71
 بهرهمندی از حافظه :قورباغهها دارای حافظه هسیییتند ،بهگونهای که
دانش راهحلهای خوب توسط همه عاملها حفظ میشود.
 هم کاری و اشیییترا گذاری اطال عات بین قور با غه ها :در الگوریتم
بهینهسییازی پرش ترکیبی قورباغه ،هر عضییو گروه ،موقعیت خود را با
توجه به تجرب یات شیییخصیییی و تجرب یات کل جامعه تغییر میدهد.
ا شترا اجتماعی اطالعات بین اع ضای یک گروه ،یک سری مزیتهای
تکاملی را در پی خواهد دا شت و این فر ضیه ،پایه و ا ساس الگوریتم
بهینهسازی و توسعه آن محسوب میشود ،در نتیجه همکاری سودمند
بین قور با غه ها وجود دارد و آن ها در هر گروه ،اطال عاتشیییان را با
همدیگر به اشترا میگذارند.
 سیرعت همگرایی باال :در این الگوریتم ،اعضیای جمعیت با هم ارتباط
دارند و از طری تبادل اطالعات ،به حل مسهله میرسند که از سرعت
همگرایی باالیی برخوردار است.
 انعطافپذیری بهتر در برابر مشکل بهینه محلی :الگوریتم بهینه سازی
پرش ترکیبی قورباغه نسییبت به اسییتراتژیهای بهینهسییازی دیگر ،با
بهرهگیری از ت عداد فراوان عا مل ها در برابر مشییی کل بهی نه محلی،
انعطاف بیشتری نشان میدهد.


)𝑣(𝑧𝑙𝑡𝑈
)𝐸 (𝑇) 𝑤 (ℎ
)𝐸 (𝑇) 𝑚 (ℎ
T

آخرین قورباغه با کمترین شایستگی در هر گروه با رابطه  7بهروزرسانی
میشود [:]71-71
()7
))𝑘( 𝑤𝐷𝑖,𝑤 (𝑘) = 𝑟 × (𝑋𝑖,𝑆 − 𝑋𝑖,
اگر موقعیت بدترین قورباغه جدید بهتر از موقعیت بدترین قورباغه
فعلی باشد ،بعد از به روزرسانی این مقدار جای مقدار قدیمی را خواهد
گرفت .در غیر این صورت فاصله با رابطه  2بهروزرسانی خواهد شد [-71
:]71
))𝑘( 𝑤𝐷𝑖,𝑤 (𝑘) = 𝑟 × (𝑋𝑏 − 𝑋𝑖,
()2

 -3معماری سیستم
در این مقاله از معماری شکل  7برای توسعه سیستم و اجرای الگوریتم
پیشیینهادی اسییتفاده میشییود ،که عملکرد آن بهصییورت زیر توصیییف
میشود:
آ -کارهای مربوط به کاربران وارد محیط ابر میشود و قراردادی
بین کاربر و محیط ابر تنظیم میشود ،که پارامترهای آن تحت عنوان
قرارداد سطح سرویس قابل ارزیابی است.

n

3

2

1

SLA

SLA

SLA

SLA

اگر بهبودی پس از بهروزرسانی مشاهده نشود ،مقدار جواب X i,w

بهصیییورت تصیییادفی مقداردهی میشیییود .این عمل در هر گروه تکرار
میشود تا به یک تکرار خاص برسد .بعد از جستوجو در عم هرگروه،
جمعیت قورباغه وارد شیییده ،دوباره ترکیب میشیییوند و سیییپس مرتب
خواهند شد .بهترین مکان قورباغه ،بر ا ساس بهترین شای ستگی ذخیره
می شود .جمعیت ،دوباره به گروههای مختلف تق سیمبندی می شوند و
جستوجوی عمقی محلی دوباره بر روی آنها اجرا میشود و جستوجو
زمانی به پایان میرسد ،که تمام شرایط ارضا میشوند [.]71-71

Serial no. 84

VMi

PMn

PM3

VM3

VM2

PM2

VM1

PM1

شکل  :1معماری سیستم پیشنهادی
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ب -بعد از ورود به محیط ابر ،کارهای مورد نظر وارد واحد زمانبند
میشوند .فرآیند زمانبندی کارها در این واحد ،با هدف کاهش هزینه
محاسبات در محدوده مهلت تعیین شده انجام میشود و از تابع هزینه
برای امتیازدهی به هر عامل استفاده میشود .این پژوهش با توجه به
اینکه بر اساس روش بهینهسازی عمل کرده است ،هر عامل نماینده یک
ماشین مجازی است .الگوریتم ،طی دو فاز انجام میشود؛ بهطورکلی در
فاز اول تعیین میشود که زمان پاسخ هر منبع در محدوده زمانی معین
شده قرار گیرد .در فاز دوم با در نظر گرفتن محدوده زمانی ،هزینه اجرا
کاهش مییابد.
ج -بعد از اینکه واحد زمانبند کارها ،کارها را به ماشینهای مجازی
اختصاص داد ،واحد زمانبند ماشین مجازی ،زمانبندی ماشینهای
مجازی به ماشینهای فیزیکی را انجام میدهد .در این واحد باید
وضعیت ماشینهای فیزیکی تعیین شوند .پس به همین دلیل در ابتدا
یک آستانه محاسبه میشود که در بخش  8بهتفصیل توضیح داده
میشود؛ سپس بر اساس این آستانه ،وضعیت ماشینهای فیزیکی تعیین
میشوند .برای بهدست آوردن این آستانه در ابتدا ،جمع کل بهرهوری
واحد پردازش مرکزی 7ماشینهای مجازی روی ماشین

فیزیکی8

محاسبه میشود .در نهایت برای هر کدام از ماشینهای فیزیکی ،جمع
کل بهرهوری واحد پردازش مرکزی ماشینهای مجازی روی آن ماشین
فیزیکی با آستانه محاسبه شده مقایسه میشود .اگر مجموع کل بهرهوری
واحد پردازش مرکزی ماشینهای مجازی روی آن ماشین فیزیکی بیشتر
از حد آستانه باشد ،ماشین فیزیکی در حالت اضافه بار قرار دارد و
ماشینهای مجازی مربوط به این ماشین فیزیکی باید وارد تابع مهاجرت
شوند .در غیر این صورت مرحله بعدی اجرا میشود.
د -در پایان بعد از اجرای مرحله سوم ،با توجه به فلوچارت شکل 2
کارهای مربوط به کاربران روی منابع مورد نظر اجرا میشوند.
 -4زمانبندی کارها به کمک الگوریتم پرش ترکیبی قورباغه و

بهرهگیری از الگوریتم پرش ترکیبی قورباغه . . .

VM
VM

VM

VM

≥
VM

VM

VM

≥

VM
VM

VM

VM

VM
PM

VM

CPU
PM

VM

VM

)

(PM
>PM

VM CPU
VM CPU
VM
PM

VM
PM

PM
PM

شکل  :2فلوچارت راهکار پیشنهادی

ترکیب مؤثر ماشینهای مجازی
شکل 2فلوچارت زمانبندی کارها و ترکیب مؤثر ماشینهای مجازی مبتنی
بر الگوریتم پرش قورباغه را نشان میدهد .مراحل مختلف این الگوریتم،
بهتفصیل در ادامه بخش توضیح داده شده است:
هر قورباغه بیانگر زوج مرتب > 𝑗𝑇  < 𝑉𝑀𝑖 ,حاصل ماشین مجازی

taskreqTasks
VM9

VM15

)𝑠𝑘𝑠𝑎𝑇𝑞𝑒𝑟 ≤ 𝑗 ≤  (1بهصورت تصادفی توسط قورباغه

𝑘ام≤ (1

)𝑓 ≤ 𝐾 روی ماشین مجازی 𝑖ام )𝑠𝑚𝑉𝑞𝑒𝑟 ≤ 𝑖 ≤  (1قرار میگیرد.
سپس این ماتریس توسط زمانبندی کارها بر اساس

الگوریتمSFLA

تغییر مییابد .عمل زمانبندی کارها با هدف به حداقل رساندن هزینه
محاسبات در محدوده مهلت تعیین شده انجام میشود.

Serial no. 84

0 0 0

VM2

VM8

VM1

VM9

frog1

0 0 0

VM3

VMreqVms

VM9

VM2

frog2

task4

VM20

VM1 0 0 0

VM15

VM8
0
0
0

𝑖ام و کار 𝑗ام است .فرآِیند انطباق  SFLAو منابع ابر در روش پیشنهادی
به کمک ماتریس شکل  9توصیف میشود .طب شکل  9در ابتدا کار 𝑗ام

task3

task2

task1

VMreqVms

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0 0 0

VM10

VM1

VM3

frog3

VM5 VMreqVms VM11
0
0
0
0
0
0
0
0
0

frog4

VM4

VM14

VMreqVms VM14

frogf

شکل:3ماتریس مربوط به روش پیشنهادی

 -1-4زمانبندی کارها بر اساس الگوریتم پرش ترکیبی قورباغه
ما شینهای مجازی که در یک میزبان قرار میگیرند ،بهعنوان هم سایه
یکدیگر در نظر گرفته می شوند ،بهطوریکه هر ماشین مجازی در مکان
 jبا ماشین مجازی در مکان  j  1همسایه است.
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در ابتدا ،کارها بهصورت تصادفی با توزیع یکنواخت ،بین ماشینهای
مجازی توزیع میشوند .جمعیت به چندین  memeplexتقسیمبندی
میشود ،که هر کدام شامل چندین قورباغه است .تفاوت memeplexها
در گروههایشان است ،که رفتار هر کدام ،یکدیگر را تحت تًاثیر قرار
میدهند .تمام  memeplexها در یک فرمی بهعنوان جمعیت جدید
ترکیب میشوند و بعد از آن ،جستوجوی محلی برای هر کدام از آنها
پیادهسازی میشود .پروسه جستجو در این الگوریتم ،از استراتژی

م ساوی ا ست .در این فاز باید هزینه اجرا با در نظر گرفتن مهلت زمانی
کاهش داده شود .الگوریتم این فاز نیز به صورت مرحلهای اجرا می شود،
بهطوریکه در هر مرحله هر ماشیییین مجازی کوچکترین کار لیسیییت
خود را پیدا کرده و اگر هر یک از ماشینهای مجازی همسایه کار مورد
نظر را با هزینه کمتر در محدوده زمانی انجام دهد ،آن کار را به لیسییت
آن همسایه منتقل میکند.

نخبگان ،9برای بهروزرسانی اطالعات آن مکان در الگوریتم مدل ابری

بهبود  SFLAبا تنظیم پویای گام جهش

استفاده میکند .متناوب بودن جستوجوی محلی و سراسری تا زمانی
که اطالعات به همگرایی مورد نظر برسند ،ادامه پیدا میکند ،که بهعنوان
یک همگرایی خاص با حداکثر میزان دقت تلقی میشود .برخی از
الگوریتمهای فرا ابتکاری بهآسانی در نقطه بهینه محلی گیر خواهند
افتاد ،زمانی که این مسهله توسط تابع بهینه حل شود ،در دقت و
همگرایی سرعت مسهله اثر میگذارد؛ بنابراین این روش ،فضای
جستوجو را تقسیمبندی میکند ،که این باعث بهبود وضعیت نقطه
محلی خواهد شد؛ در نتیجه ،سرعت و دقت همگرایی بهبود مییابد.
این الگوریتم ،زمانبندی کارها را طی دو فاز انجام میدهد؛
بهطورکلی در فاز اول تعیین میشود که زمان پاسخ هر منبع در محدوده
زمانی معین شده قرار گیرد .در فاز دوم با در نظر گرفتن محدوده زمانی،
هزینه اجرا کاهش مییابد.
الف  -فاز اول تعیین زمان پاسخ هر منبع
ابتدا کارها بهطور تصیییادفی با توزیع یکنواخت بین ماشیییینهای
مجازی توزیع شده و هر کار در داخل لی ست مربوط به ما شین مجازی
قرار میگیرد و زمان پاسخ هر ماشین مجازی با توجه به لیست کارهای
انتساب شده ،طب رابطه  9محاسبه میشود.
)R = MeanRespTime/(noofHosts ∗ reqTask
()9
حاال الگوریتم بهصییورت مرحلهای اجرا میشییود ،تا اینکه حداکثر
زمان پاسییخ ماشییینهای مجازی از مهلت زمانی معین شییده کمتر یا
م ساوی شود .در هر مرحله هر ما شین مجازی کوچکترین کار لی ست
خود را پیدا خواهد کرد و درصییورتیکه آن کار توسییط ماش یین مجازی
همسییایه در زمان کمتر اجرا شییود ،آن را به لیسییت ماشییین مجازی
هم سایه انتقال خواهد داد؛ سپس زمان پا سخ هر ما شین مجازی را با
توجه به لیست کارهای جدید انتقال یافته محاسبه میکند .درصورتیکه
زمان پا سخ حداکثر در بین ما شینهای مجازی از محدوده زمانی معین
شده کمتر با شد ،فاز اول پایان یافته ا ست .در غیر این صورت مرحله
بعدی همین فاز اجرا میشییود .قطعًا باید در هر مرحله زمان پاسییخ هر
ماشیییین مجازی کمتر یا مسیییاوی مرحله قبل گردد ،بهدلیل اینکه هر
ماشیییین مجازی کوچکترین کار خود را انتخاب کرده و درصیییورتیکه
همسایه آن ماشین مجازی ،کار را سریعتر انجام دهد ،آن کار را به ذره
همسایه خود منتقل میکند.
ب -فاز دوم کاهش هزینه اجرا
حاال هر ماش یین مجازی تعدادی کار در داخل لیسییت خودش دارد
که ،زمان پاسخ هر ماشین مجازی از مهلت زمانی معین شده کمتر و یا
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در حقیقت تغذیه قورباغه در  ، SFLAاشیییاره به دیگر قورباغهها دارد .
چشییم انداز جهش قورباغه بین مکان فعلی قورباغه و مکان بهترین غذا
(بی شترین شای ستگی قورباغه) ا ست .یک مکان با غذای بی شتر ،حول
مکان با حداکثر غذا در جستوجوی فعلی قرار دارد.
 SFLAمعموأل ،قادر به تعیین این منطقه نیست؛ در نتیجه با محدود
کردن این بازه در این منطقه ،توانایی بهینهسییازی و اثرگذاری بر سییرعت
همگرایی این الگوریتم را پیدا میکند .برای تکرار  kام با توجه به محدود
کردن بازه جستوجو رابطه  8پیشنهاد میشود:
()8

))𝑘( 𝑤𝐷𝑖,𝑤 (𝑘) = 𝑟 × 𝑐 × (𝑋𝑏 − 𝑋𝑖,

در رابطه باال ، c ،برابر  7اسیییت .این رابطه با عث افزایش جهش
قورباغه در هر مرحله میشییود و مقدار جهش را گسییترش میدهد که،
باعث بهبود بهینه سازی این الگوریتم می شود .این الگوریتم میتواند با
گ سترش مقدار 𝑐 ،محدوده ج ستوجوی بی شتری را تحت پو شش قرار
دهد .این مقدار نمیتواند بهصیورت نامحدود گسیترش داده شیود و اگر
بهصیییورت نامحدود گسیییترش پیدا کند ،عملکرد موقعیت بهینه فعلی
تضعیف خواهد شد .برای کنترل بهتر رابطه  8یک وزن 𝑊 به آن اضافه
میشییود ،که این مقدار ،رابطه بین نقطه مطلوب محلی و نقطه مطلوب
سراسری را در پروسه جهش قورباغه بهصورت رابطه  1بیان میکند:
))𝑘( 𝑤𝐷𝑖,𝑤 (𝑘) = 𝑊 × 𝑟 × 𝑐 × (𝑋𝑏 − 𝑋𝑖,
()1
در راب طه باال ،پارامتر 𝑊 تأثیر قا بلتوجهی در رف تار همگرایی
الگوریتم دارد .با م قدار بزرگ پارامتر 𝑊 توا نایی الگوریتم برای پ یدا
کردن نقطه سرا سری در ج ستوجو زیاد می شود و توانایی پیدا کردن
نقطه محلی ضعیف خواهد شد .تأثیر سرعت قبلی روی سرعت فعلی
الگوریتم را میتوان با تنظیم 𝑊 به شکل رابطه  1کنترل کرد.
𝑥𝑎𝑚𝑘𝑊 = 𝑊𝑚𝑖𝑛 + (𝑘𝑚𝑎𝑥 − 𝑘) × (𝑊𝑚𝑎𝑥 − 𝑊𝑚𝑖𝑛 )/
()1
بنابراین مقدار 𝑊 رفته رفته از مقدار 𝑥𝑎𝑚𝑊در یک پروسییه تکراری
خطی به مقدار حداقل 𝑛𝑖𝑚𝑊 خواهد رسییید .توانایی جسییتوجو در یک
پرو سه تکرار الگوریتم ،قوی ا ست و این الگوریتم قادر به ج ستوجو در
یک فضای بزرگ جواب خواهد بود و مناط جدید بهصورت مداوم برای
پیدا کردن جواب ،بررسی خواهند شد .از دیدگاه تکرار متناوب ،الگوریتم
بهتدریج محدوده جسییتوجوی خود را به یک منطقه کاهش میدهد و
بدین ترتیب سرعت همگرایی افزایش پیدا خواهد کرد .پس بهاینترتیب
رابطه  1که به کمک 𝑊 محا سبه شده ا ست در رابطه  1بهروزر سانی
میشود.
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 -2-4استراتژی زمانبندی برای ماشین مجازی روی میزبان
کاربران باید بتوانند از سیییرویس ماشیییینهای مجازی که بر روی مرکز
داده ن صب شده ا ست ،ا ستفاده نمایند .پس از ر سیدن به قراردادهای
سییطح سییرویس ،مرکز داده ابر بالفاصییله ماشییین مجازی را به میزبان
مناسب اختصاص میدهد.
با زمانبندی ارائهشییده ،مدیریت منابع ،ماشییین مجازی به میزبان
داده میشیییود و آن ماشیییین مجازی میتواند نیازهای قرارداد سیییطح
سرویس را برآورده کند و به همین ترتیب در انرژی صرفهجویی خواهد
شد.
در طول هر دوره زمانی ،ماش یینهای مجازی با توجه به اسییتراتژی
کاهش تعداد مهاجرت انتخاب میشییوند و در میزبان خود ترکیب مؤثر
می شوند .برای به د ست آوردن نقض قرارداد سطح سرویس ،آ ستانه
استفاده از پردازنده بر اساس رابطه  1به دست میآید:
𝐴𝐿𝑆𝑅
()1
= 𝑁𝑒𝑤𝑈𝑝𝑝𝑒_𝑇ℎ𝑟𝑠ℎ
× 𝑈𝑝𝑝𝑒𝑟_𝑇ℎ𝑟𝑠ℎ
𝐴𝐿𝑆𝑟

آسییتانه جدید اسییتفاده از پردازنده ،بهعنوان ضییرب آسییتانه فعلی
برن سبت قراردادهای سطح سرویس برآورد می شود .این مقدار آ ستانه
جدیدی که تولید میشییود ،جایگزین آسییتانه قبلی خواهد شیید .مقدار
 𝑈𝑝𝑝𝑒𝑟_𝑇ℎ𝑟𝑠ℎنمیتواند تا بینهایت کاهش یا افزایش یابد .اگر مقدار
 𝑈𝑝𝑝𝑒𝑟_𝑇ℎ𝑟𝑠ℎبسیییار زیاد شییود و کیفیت خدمات برای کاربر تأمین
نشییود ،در این حالت ترکیب مؤثر ماشییین مجازی اتفاق نمیافتد ،چون
مقدار اسییتفاده از واحد پردازش مرکزی نزدیک به  799درصیید اسییت.
این وضعیت بدان معنی است که ،میزبان بار اضافی دارد .از سوی دیگر
مقدار  𝑈𝑝𝑝𝑒𝑟_𝑇ℎ𝑟𝑠ℎنباید بسیییار کم باشیید ،چون مصییرف انرژی باال
میرود.
مرحله بعدی ،ارزیابی نقض قرارداد سطح سرویس در میزبان فعلی
ا ست و تعیین اینکه آیا نیازهای قرارداد سطح سرویس در این میزبان
تأمین میشییود یا خیر؛ چنانچه این خواسییته برآورده نشییود ،ماشییین
مجازی انتخاب شده و با توجه به رابطه  4این ماشین مجازی به لیست
مهاجرت اضافه می شود .بالفاصله این ماشین مجازی آماده است که ،از
میزبان مذکور مهاجرت کند.
()4
)𝑣𝑚 = {𝑣|𝑣 ∈ ℎ ∪ 𝑚, ∑ 𝑈𝑡𝑙𝑧(ℎ
𝑚∪ℎ∈ℎ

|𝑣| − ∑ 𝑈𝑡𝑙𝑧(𝑣) < 𝑈𝑝𝑝𝑒𝑟𝑇ℎ𝑟𝑠ℎ ,
}𝑛𝑖𝑚 →

ماشییینهای مجازی که نیاز به مهاجرت دارند ،توسییط اسییتراتژی
حداقل تعداد ماشیییین های مجازی مهاجر که همان معیار تابع هزینه
اسییت ،انتخاب میشییوند .هدف این اسییتراتژی کاهش تخریب ناشییی از
مهاجرت ماشینهای مجازی است که ،منجر به کاهش عملکرد سیستم
می شود .هنگامیکه مجموع میزان استفاده از پردازنده تمام ماشینهای
مجازی که باقی مانده اند ،کمتر از میزان حد آسیییتانه بعد از مهاجرت
با شد ،نیازهای خاص قرارداد سطح سرویس برآورده خواهد شد .روش
پیشییینهادی ت مام ماشیییین های مجازی که بهرهوری از واحد پردازنده
مرکزی آنها کمتر از مقدار آ ستانه ا ست ،را منتقل میکند ،که این کار
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برای کاهش مصییرف انرژی مؤثر اسییت .پس از آنکه تمام ماش یینهای
مجازی منتقل شدند ،میزبان برای صرفهجویی در انرژی به حالت خواب
یا آمادهباش میرود.
 -1-2-4مدیریت میزان مصرف انرژی به ازای هر ماشین میزبان
میزان م صرف انرژی میزبان در مراکز داده ابری عمدتأ نا شی از م صرف
پردازنده ،حافظه ،دیسیییک ،سییییسیییتم خنککننده و دیگر ماژولهای
سییختافزاری اسییت .با افزایش محبوبیت پردازندههای چندهسییتهای،
م صرف انرژی این پردازندهها ،آنها را تبدیل به یک جزء م صرفکننده
انرژی کرده اسییت .بر اسییاس مطالعات  kusicو همکاران [ ،]74مصیرف
انرژی میزبان ،نسبت تقریبًا خطی با مصرف انرژی پردازنده دارد .در این
روش یک نسییخه پشییتیبان 10از فایلها و اطالعات گرفته میشییود و در
شبکه متصل به ماشین مجازی ذخیره می شود؛ بنابراین حافظه ماشین
مجازی در طول مهاجرت کپی می شود و نیازی به کپی اطالعات پس از
ترکیب مؤثر ماشیییین مجازی نخواهد بود .میزان انرژی که میزبان برای
انجام کارها مصرف میکند از رابطه  3به دست میآید.
)𝐸 (𝑇) (ℎ) = 𝐸 (𝑇) 𝑤 (ℎ) + 𝐸 (𝑇) 𝑚 (ℎ
()3
انرژی مصییرفی میزبان در تمام دورههای زمانی به کمک رابطه 79
بیان میشود.
)(𝑇) (ℎ
()79
𝐸 ∑ = )𝐸(ℎ
𝑇∀

 -2-2-4تعیین میزان قرارداد سطح سرویس و نقض آن
کیفیت خدمات که اغلب تو سط قراردادهای سطح سرویس ارائه شده
است ،قابل دستیابی است و این یک نیاز مهم برای سیستمهای رایانش
ابری اسییت .قراردادهای سییطح سییرویس مشییخص ،اغلب در توانایی
محاسیییبات ،زمان واکنش و حداکثر ظرفیت بازدید باهم تفاوت دارند.
میزان نقض قرارداد سطح سرویس در رابطه  77ن شان داده شده ا ست
[:]79
𝑑𝐶 𝑆𝑇
()77
× = 𝐷𝐴𝐿𝑆
𝑟𝐶

𝑎𝑇

اولین آیتم 𝑆𝑇𝑇 در رابطه باال ،نقض قرارداد سییطح سییرویس و مقدار
𝑎

سربار بر روی پردازنده میزبان را ن شان میدهد .در این معادله 𝑆𝑇 طول
زمان استفاده صد درصدی از میزبان را نشان میدهد و 𝑎𝑇 ،اندازه دوره
زمانی را نشان میدهد .میزان استفاده صد درصد از میزبان به این معنی
است که ،میزبان دارای بار اضافی است .یک نقض قرارداد سطح سرویس
زمانی اتفاق میافتد که ،زمان اجرا برای د ستر سی برنامه جدید د شوار
با شد؛ یعنی زمانی که میزبان دارای ا ضافه بار با شد .دومین آیتم 𝑑𝐶𝐶 در
𝑟
راب طه  ، 77میزان تخر یب کارایی ( کاهش عملکرد میز بان) در هن گام
مهاجرت ماشیییین مجازی اسیییت .در این آیتم 𝑑𝐶 مقدار ( MIPSتعداد
میلیون د ستور اجرا شده در هر ثانیه) ا ستفاده شده در هنگام مهاجرت
 VMاسییت 𝐶𝑟 .مقدار  MIPSکل اعمال شییده توسییط VMها بر روی
میزبان است.
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 -3-4بررسی پیچیدگی الگوریتم پیشنهادی

 -2-5سناریوهای آزمایش

فاز  7و  2دارای مرت به ز مانی
اسیییت ،که 𝑠 تعداد کل قورباغهها 𝑛𝐼𝑡𝑒𝑟 ،تعداد کل تکرارها 𝑚 ،تعداد
 memeplexها 𝑁𝑡 ،ت عداد تکرار در جسیییتوجوی محلی 𝐾 ،ت عداد
قور با غه های انت خاب شیییده بهصیییورت تصیییادفی و 𝑠𝑁 ت عداد تکرار
درج ستوجوی سرا سری ا ست .فاز  9دارای مرتبه زمانی )𝑁 × 𝑀(𝑂
ا ست که در آن 𝑀 به تعداد میزبانها و 𝑁 به تعداد ما شینهای مجازی
هر میزبان اشاره دارد.

برای بررسییی کارایی الگوریتم پیشیینهادی ،روی سییه الگوریتم ،SFLA
[ ACO11 ]79و [ GA12 ]3تسیییت و آز مایش ان جام شیییده اسیییت.
آزمایشهایی که روی این سه الگوریتم اجرا شده است ،چهار سناریوای
ا ست که ،در جدول  8ن شان داده شده ا ست .در این سناریوها ،زمان
اجرا بهصییورت تصییادفی تولید شییدهاند .سییناریو  7کمترین تعداد کار و

) 𝑠𝑁 × 𝐾 × 𝑡𝑁 × 𝑚 × 𝑟𝑒𝑡𝐼𝑛 × 𝑠(𝑂

منابع و سناریو  8بیشترین تعداد کار و منابع را دارد.
جدول -4سناریوهای آزمایش

 -5شبیهسازی و بررسی نتایج
 CloudSimیک ابزار و یک ب ستر شبیه سازی پرداز شی رایانهای برای
شبیه سازی پردازش ابری ا ست که ،تو سط آزمای شگاه دان شگاه ملبورن
راهاندازی شد و پروژه  GridBusدر سال  2993با ا ستفاده از این ابزار
مورد مطالعه قرار گرفت [ .]73این ابزار بر اسیییاس مدل برنامهنویسیییی
 GridSimاز تحقیقات رایانش ابری و توسیعه آنها پشیتیبانی میکند و
ایجادکننده ویژگی های پردازشهای ابری و مدیریت زمانبندی آنها و
زمانبندی شبیه سازی این پردازشها ا ست .الگوریتم زمانبندی پرش
ترکیبی قور با غه توسیییط کاربران میتوا ند ،در مراکز داده الگوریتم
زمانبندی را شبیهسازی کند.
 -1-5پارامترهای شبیهسازی
مقادیر مورد استفاده در آزمایشها و شبیهسازی و الگوریتمها در جداول
2و 9آورده شییدهاند .جدول ،2مربوط به پارامترهای اسییتفاده شییده در
الگوریتم زمانبندی پیشنهادی است .جدول ،9پارامترهای استفاده شده
در شبیهساز  Cloudsimرا نشان میدهد.
برای ارزیابی نتایج از مجموعه داده  benchmarkتهیه شیییده در
مرجع [ ]29استفاده شده است
جدول  -2پارامترهای استفاده شده در الگوریتم
زمانبندی پیشنهادی
Tmax

تعداد نسلها
تعداد
تعداد قورباغهها در هر memeplex
تعداد کل قورباغهها
حداقل وزن پرش
حداکثر وزن پرش
تعداد کل تکرارها

799
79
79
799
9/3
9/2
799

M
N
F
Wmin
Wmax
Iteration

memeplex

سناریو 7

199

719

سناریو 2
سناریو 9
سناریو 8

2999
1999
79999

919
919
499

این آزمایشها با اسیییتفاده از یک پردازنده چهار هسیییتهای از خانواده
پردازندههای اینتل و حافظه چهارگیگابایتی و سی ستم عامل ویندوز 1
انجام گردیده است.
 -3-5مقایسه مصرف انرژی ،تعداد مهاجرتها ،نقض قرارداد
سطح سرویس و میانگین تعداد ماشینهای فیزیکی خاموش
شکل  ،7تعداد مهاجرت ما شینهای مجازی برای سناریوهای  7الی8
روی الگوریتمهای  ACO ،SFLAو  GAنشییان میدهد .از آن جایی که
تعداد تعویض میزبان بیکار یا کم استفاده در الگوریتم  ،SFLAنسبت به
دو الگوریتم  ACOو  GAکمتر است ،از اینرو همانطور که در شکل 7
مشییاهده میشییود ،ماشییینهای مجازی مهاجرت کمتری در الگوریتم
 SFLAنسبت به دو الگوریتم دیگر دارند .با مشاهده شکل  7میبینیم،
که الگوریتم پی شنهادی ن سبت به الگوریتم  ACOدر سناریو  7و  2نیز
کاهش تعداد مهاجرت ن سبتًا کمی دا شته ا ست .در سناریوهای  9و 8
نیز ت عداد م هاجرت های هردو الگوریتم ،حدودأ شیییب یه به ی کدیگر
می باشیییند ،بنابراین  ، ACOدر کار های با حجم زیاد بهدرسیییتی کار
میکند و در کارهای با حجم کم (سیییناریو 7و  )2بهدرسیییتی کار
نمیکند ،اما  SFLAدر هر دوحالت خوب کار میکند و تعداد مهاجرتها
را ن سبت به دو الگوریتم دیگر کاهش میدهد که موجب کاهش سربار
مهاجرت خواهد شد.
400
200

جدول  -3پارامترهای استفاده شده در شبیهسازی cloudsim

موجودیتها
ماشینهای مجازی
)(virtual machine

مرکز داده

Serial no. 84

پارامترها
حافظه

)(ram

پهنای باند
زمانبندی کارها
تعداد عناصر پردازشی)(PE
تعداد مراکز داده
حداکثر تعداد میزبانها
زمانبندی ماشین مجازی

مقادیر
172
199-7999
Space-share

7-8
79
199
Time-share

0
4

3

GA

2

سن یو

ACO

1

تعدا مه ج ت م شین
ه ی مج زی

پارامتر

مفهوم پارامتر

مقدار

نام سناریو

تعداد کارها (وظایف)

تعداد منابع (ماشین مجازی)

SFLA

شکل  :1تعداد مهاجرت ماشینهای مجازی در الگوریتمهای ،SFLA
 ACOو  GAبرای سناریوهای مختلف

در شکل  ،2میزان م صرف انرژی برح سب وات برای سناریوهای 7
الی 8روی الگوریتمهای  ACO ،SFLAو  GAنشییان داده شییده اسییت.
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200
0
3

4

GA

2

سن یو
ACO

1

مص ف ان ژی (وات)

400

SFLA

شکل  :2انرژی مصرفی در الگوریتمهای  ACO ،SFLAو  GAبرای
سناریوهای مختلف

شکل  ،9سطح نقض قرارداد سطح سرویس برای سناریوهای 7
الی 8روی الگوریتم های  ACO ،SFLAو  GAرا نشییییان مید هد .از
آنجایی که  SFLAبا اسییتفاده از پیشبینی ماشییینهای فیزیکی دارای
بار اضیافی ،تضیمین میکند ،که ماشیین فیزیکی مقصید زمانی که یک
ماشین مجازی به این ماشین فیزیکی مهاجرت میکند ،در حالت اضافه
بار نخواهد بود .همانطور که در شییکل  9مشییاهده میشییودSFLA ،
ن سبت به دو الگوریتم دیگر کاهش سطح نقض قرارداد سطح سرویس
خواهد دا شت .این الگوریتم ن سبت به الگوریتم  GAکاهش سطح نقض
قرارداد سطح سرویس چ شمگیری دا شته ا ست ،اما ن سبت به الگوریتم
 ACOکاهش چندانی نداشته است.
0.1

نقض
SLA

0.05
0
4

3

GA

سن یو
ACO

1

2

SFLA

شکل  :3میزان نقض قرارداد سطح سرویس در الگوریتمهای
 ACO ،SFLAو  GAبرای سناریوهای مختلف

در شیییکل  8میانگین تعداد ماشیییین های فیزیکی خاموش برای
سناریوهای  7الی 8روی الگوریتمهای  ACO ،SFLAو  GAن شان داده
شییده اسییت .همانطور که در شییکل  8مشییاهده میشییود ،الگوریتم
پیشییین هادی نسییی بت به دو الگوریتم دیگر افزایش م یانگین ت عداد
ماشییینهای فیزیکی خاموش را خواهد داشییت .در سییناریو  7میانگین
تعداد ماشین فیزیکی خاموش در  ACOو الگوریتم پیشنهادی شبیه
Serial no. 84

به هم میباشییند ،اما در سییناریو  2و  9الگوریتم پیشیینهادی میانگین
تعداد ماشیییین های فیزیکی خاموش بیشیییتری نسیییبت به الگوریتم
ACOدارد.
300
200
100
0
4

3

GA

سن یو
ACO

1

2

می نگین تعدا م شین
فیزیکی خ موش

الگوریتم  SFLAبه دلیل تعداد مهاجرت ها منجر به کاهش سیییربار
مهاجرت و کاهش زمان اجرا و نهایتًا کاهش م صرف انرژی ن سبت به دو
الگوریتم دیگر می شود .الگوریتم پی شنهادی ن سبت به الگوریتم  GAدر
سناریوهای 7الی 8کاهش انرژی چشمگیری داشته است.
نتایج نشییان میدهند ،درصییورتیکه مقدار حدود آسییتانه بسیییار
کوچک باشییید ،میتواند از حالت خاموش شیییدن بیش از حد میزبان
جلوگیری کند .مقدار حدود آ ستانه نباید بیش از حد بزرگ با شد؛ زیرا
باعث تعویض مکرر میزبان بین حالت های بیداری و خاموشیییی خواهد
شد ،که این حالت باعث افزایش م صرف انرژی می شود؛ همچنین یک
مقدار حد آسییتانه بزرگ باعث ایجاد مشییکل در تخصیییص ماشییینهای
مجازی میشود.

بهرهگیری از الگوریتم پرش ترکیبی قورباغه . . .

SFLA

شکل  :4میانگین تعداد ماشین فیزیکی خاموش در الگوریتمهای
 ACO ،SFLAو  GAبرای سناریوهای مختلف

با مقای سه شکل  2و  8م شاهده می شود که ،در سناریوی  2و9
الگوریتم پیشیینهادی از نظر مصییرف انرژی نسییبت به الگوریتم ACO
نمودار های آن ها نزد یک به هم می باشییی ند ،ا ما این الگوریتم از نظر
میانگین تعداد ما شینهای فیزیکی خاموش ن سبت به الگوریتم ACO
افزایش ن سبتًا خوبی دا شته ا ست؛ همچنین در سناریوی  ،8الگوریتم
پی شنهادی از نظر انرژی م صرفی و میانگین تعداد ما شینهای فیزیکی
خاموش به یک میزان نسبت به الگوریتم  ACOکاهش و افزایش داشته
است.
با مقایسه شکلهای  9و  8مشاهده میشود که ،در سناریوی  2و 9
الگوریتم پیشنهادی از نظر میزان نقض قرارداد سطح سرویس نسبت به
الگوریتم  ACOتقریبًا در یک سییطح هسییتند ،اما این الگوریتم از نظر
میانگین تعداد ماشیینهای فیزیکی خاموش نسیبت به الگوریتم ACO
افزایش نسییبتًا خوبی داشییته اسییت ،همچنین در سییناریوی  8الگوریتم
پی شنهادی از نظر میزان نقض قرارداد سطح سرویس و میانگین تعداد
ماشییینهای فیزیکی خاموش به یک میزان نسییبت به الگوریتم ACO
کاهش و افزایش داشته است.
 -4-5بررسی همگرایی الگوریتمها
برای بررسییی همگرایی الگوریتمها نیاز اسییت تا تابع هزینه (رابطه) 72
محاسبه شود.
𝑖𝑘𝑠𝑎𝑇_𝐿𝑇
()72
= 𝑗𝑐𝑜𝑠𝑡𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖,
𝑗𝑀𝑉_𝑆𝑃𝐼𝑀_𝐸𝑃 × 𝑖𝑀𝑈𝑁_𝐸𝑃
𝑒𝑧𝑖𝑠𝑒𝑙𝑖𝑓𝑡𝑢𝑝𝑛𝑖
+
𝑗𝑀𝑉_𝑊𝐵

تابع هزینه ،هم برای کار و هم برای ماشین مجازی یکسان در نظر
گرفته شده است و در هر سه الگوریتم یکسان محاسبه میشود.
𝑗𝑀𝑉_𝑆𝑃𝐼𝑀_𝐸𝑃 ،تعداد دستور اجرا شده در هر ثانیه است𝑇𝐿_𝑇𝑎𝑠𝑘𝑖 .
طول کار  iام 𝑃𝐸_𝑁𝑈𝑀𝑖 ،تعداد عناصر پردازشی در ماشین مجازی j
ام و 𝑗𝑀𝑉_𝑊𝐵 پهنای باند ماشین مجازی  jام است𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡𝑓𝑖𝑙𝑒𝑠𝑖𝑧𝑒 .
سایز فایل ورودی ،قبل از اجراست .عملیات بهینهسازی بر اساس این
تابع هزینه انجام شده است.
شییکل  ،1فرآیند همگرایی الگوریتمها را بر اسییاس محاسییبه تابع
هزینه برحسب تعداد تکرارها ن شان میدهد .جهت داشتن دید کلی ،در
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500

زم
اج ا (ث نی )

100
0

م تب اج ا

GA

SFLA

ACO

شکل  :7زمان اجرای 11تکرار اول برای الگوریتمهای  ACO ،SFLAو
 GAدر محیط ابر با  2111کار
800
600

زم

400
200
0

م تب اج ا

GA

SFLA

ACO

70
60

ام ی ز ت

50
40

شکل :8

،

زمان اجرا 11تکرار اول برای الگوریتمهای  ACO SFLAو GA

در محیط ابر با  5111کار

30

هزین

10

90

80

70

60

50

زم

40

30

20

1000

0
0

10

اج ا(ث نی (

2000

زم

3000

20

100

300
200

80

ACO
SFLA
GA

400

اج ا (ث نی )

خصیییوص نحوه همگرایی الگوریتمهییا ،تغییرات بهترین جوابهییای
الگوریتمهای  ACO ،SFLAو  GAدر  799تکرار اول ،برای سیییناریوی
اول آورده شده است .در شکل  ،1همگرایی الگوریتمهای ACO ،SFLA
و  GAآورده شیییده اسیییت ،تا بهترین جواب ها با هم مقایسیییه گردد.
همانطور که در رابطه  1بخش  8بیان شد ،الگوریتم  ،SFLAاز دیدگاه
تکرار متناوب ،به تدریج محدوده جسیییتوجوی خود را به یک منطقه
کاهش میدهد و بدین ترتیب سیییرعت همگرایی افزایش پیدا میکند.
طب شکل  ،1الگوریتم  SFLAدر  3تکرار همگرا می شود ،اما ACO
در  88تکرار همگرا میشیییود؛ بنییابراین الگوریتم  SFLAدر تعییداد
تکرارهای کمتری همگرا شده ا ست و این بدان معنا ا ست که ،سرعت
همگرایی روش پیشیینهادی نسییبت بهسییرعت همگرایی الگوریتمهای
 ACOو  GAبسیار قابلقبولتر است.
در الگوریتم پیشنهادی ،زمانی که جواب بهینه فعلی هیچ بهبودی
در مقدار تابع هزینه در تکرارهای مداوم نشان ندهد ،الگوریتم فرض بر
این میکند که ،همگرایی الزم حاصل شده و اجرای برنامه پایان مییابد.

بهرهگیری از الگوریتم پرش ترکیبی قورباغه . . .

0

شکل  :5نمایش همگرایی الگوریتمهای  ACO ،SFLAو  GAدر

م تب اج ا

GA

ACO

SFLA

سناریو اول

 -5-5مقایسه میانگین زمانهای اجرا
شکلهای  3 ،4 ،1 ،1زمان اجرای  79تکرار اول برای الگوریتمهای
 ACO ،SFLAو  GAدر محیط ابر با تعداد کارهای متفاوت را نشان
میدهند .تمامی نتایج برحسب ثانیه میباشند .نتایج بهدستآمده از
شکلهای  3 ،4 ،1 ،1نشان میدهند که ،الگوریتم  SFLAزمان کل
اجرای کارها را نسبت به دو الگوریتم  ACOو  GAبهبود داده است و
نسبت به این دو الگوریتم بهتر عمل میکند.

شکل :6

زم

م تب اج ا

GA

ACO

اج ا

250
200
150
100
50
0

SFLA

،

زمان اجرای 11تکرار اول برای الگوریتمهای  ACO SFLAو GA

در محیط ابر با  511کار
Serial no. 84

شکل  :9زمان اجرای 11تکرار اول برای الگوریتمهای  ACO ، SFLAو
GAدر محیط ابر با  11111کار

با افزایش تعداد وظایف در فضای ابر ،عملکرد روش  SFLAبه روش
 ACOنزدیک میگردد و روش  SFLAفاصله بیشتری در تعداد وظایف
کم با روش  ACOدارد.
همانطور که در شکل  1مشاهده شد  ،الگوریتم پیشنهادی نسبت
به دو الگوریتم دیگر بهترین زمان همگرایی را از خود نشیییان میدهد.
برای این منظور میانگین  makespanهر سیییه الگوریتم مورد مطالعه،
برای تعداد کارهای متفاوت آزمایش شییده اسییت .شییکل  ،79میانگین
 makespanبر ت عداد کار ها برای الگوریتم های  ACO ،SFLAو GA
ن شان میدهد .همانطور که در شکل  79م شاهده می شود ،الگوریتم
SFLAنسییی بت به الگوریتم های  ACOو  GAم یانگین makespan
کمتری دارد ،یعنی مدت زمان تکمیل کارها در این الگوریتم پیشنهادی
بهتر از دو الگوریتم دیگر است .همانطور که در شکل  79دیده میشود،
در الگوریتم پیشنهادی makespan ،در مقایسه با الگوریتمهای ACO
و  GAکمتر شده ا ست ،اما کاهش چ شمگیری ندارد؛ دلیل این م سهله
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به سیییربار جابجایی ماشیییینهای مجازی برمیگردد که برای خاموش
کردن ماشیییین های فیزیکی و در نتیجه کاهش مصیییرف انرژی انجام
می شود .همانطور که در شکل  79دیده می شود ،الگوریتم پیشنهادی
 makespanرا نسیییبت به الگوریتم کلونی مورچگان( )ACOحدود  4%و
نسبت به الگوریتم ژنتیک )  )GAحدود  71%کاهش داده است.
)ث نی

100000
80000
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40000
20000
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200

500
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50

ه

شکل  :11میانگین  makespanبر تعداد کارها برای هر یک از الگوریتمها

 -6-5مقایسه زمان پاسخ
شیکل  ،77هزینه پاسیخهای بهدسیتآمده برای سیه الگوریتم ، SFLA
 ACOو  GAرا نشییان میدهد .همانطور که در شییکل  77مشییاهده
می شود ،الگوریتم پی شنهادی  SFLAزمان پا سخ میانگین را ن سبت به
الگوریتم  ACOتا حدود  71%و ن سبت به الگوریتم  GAتا حدود 99%
کاهش داده ا ست .بر ا ساس شکل  ،77الگوریتم  SFLAن سبت به دو
الگوریتم  ACOو  GAبی شترین دقت را دارا میبا شند .این دقت در اثر
همگرایی خوب میتواند رخ داده باشیید .هر چقدر اندازه مسییهله بزرگتر
با شد ،تعداد نقاط بهینههای محلی ف ضای ج ستجو بی شتر می شود؛ لذا
تأثیر روش پیشنهادی بهخوبی قابل مشاهده است.
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50000

GA
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3

سن یو
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100000

زم

150000

1

شکل  :11زمان پاسخ عاملها

 -6نتیجهگیری
مدیریت متمرکز منابع مرکز داده نه تنها میتواند کیفیت سرویس را
برای کاربران تضمین کند ،بلکه باعث حداکثر شدن صرفهجویی در انرژی
برای رایانش سبز خواهد شد .الگوریتمهای  ACO ،GAو  SFLAکه در
این مقاله مورد بررسی قرار گرفتهاند ،سعی در ارضای هر دو کیفیت
سرویس و صرفهجویی در مصرف انرژی از طری مدیریت تعداد
مهاجرتها و زمانبندی وظایف داشتهاند .سهم اصلی در دیدگاه مدیریت
منابع از ترکیب مؤثر منابع میزبان توسط تکنولوژی مهاجرت ماشینهای
مجازی شکل میگیرد و دلیل این مهاجرت ماشینهای مجازی تعویض
میزبان بیکار و یا کم استفاده برای صرفهجویی در مصرف انرژی در حال
تضمین استاندارد تواف نامه سطح سرویس است .الگوریتم بهینهسازی
پرش ترکیبی قورباغه نه تنها باعث بهبود هدف شده است ،بلکه توانایی
جستوجوی محلی را افزایش داده است .این روش پرش ترکیبی قورباغه
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بهآسانی قابلیت بهکارگیری در حل دیگر مسائل بهینهسازی ترکیبی را
نیز دارد .الگوریتم پرش ترکیبی قورباغه به دنبال کاهش هزینههای
مربوط به سربار ناشی از عدم توازن بار در سیستمهای محاسباتی است،
بهطوریکه کاهش مصرف انرژی و رضایت کاربران با افزایش تواف نامه
سطح سرویس را در کنار هم داشته باشد .تمرکز ما بر طراحی و
پیادهسازی یک چارچوب نرمافزاری شامل سرویسهای پیشبینی
بهصورت پویا ،با استفاده از سرویسهای تًامین تطبیقی و مدلهای
زمانبندی چند مرحلهای است ،بهطوریکه منابع بهطور مؤثر برای بهبود
مصرف انرژی در مراکز داده اختصاص داده شوند و در جهت توسعه
سریع الگوریتمهای زمانبندی ماشین مجازی برای بهینهسازی منابع
متعدد در سیستمهای مقیاس بزرگ است .
در آینده ما قصییید داریم به بررسیییی وظایف و کارهایی که نیاز به
محاسبات بیشتر در مدل بارگذاری ماشینهای مجازی دارند ،بپردازیم.
مدلی که در آن رف تار پو یای مرکز داده برای و ظایف غیرمسیییت قل و
واب سته بر روی میزبانهای نامتجانس میتواند بهطور چ شمگیری تغییر
کند و طرح مدیریت منابع باید بهسیییرعت ،قادر به پاسیییخگویی به این
تغییرات باشیید .یکی از ضییعفهای این روش پیشیینهادی اسییتفاده از
تخ صیص ت صادفی کارها به ما شینهای مجازی ا ست .به همین دلیل
استفاده از روشی که جایگزین روش تخصیص تصادفی کارها شود ،یکی
دیگر از کارهایی اسییت ،که در آینده قصیید داریم به آن بپردازیم .یکی
دیگر از کارهایی که در آینده قصد داریم به آن بپردازیم ،مدیریت پویای
منابع بر اساس ترکیب مؤثر ماشینهای مجازی است.
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