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در سالهاي اخير فناوري رايانش ابري به يكي از رايجترين الگوهاي محاسباتي به منظور ميزباني و ارسال خدمات از
طريق اينترنت تبديل شده است .برنامه هاي کاربردي براي اجرا نياز به منابع زيرساخت هاي محاسبات ابري دارند که
مراکز داده ،بسترهاي ارتباطي و خدماتي را فراهم مي کنند .از ديد ارائهدهندگان خدمات ابري مهمترين مساله به
حداکثر رساندن سود و کاهش هزينههاي عملياتي است .مصرف انرژي يكي از عاملهاي اصلي در هزينه عملياتي
است .يكي از چالش هاي اين حوزه مربوط به بهينه سازي مديريت منابع مراکز داده در جهت حفظ کارايي باال در سطح
ارائه سرويس است .از اين رو ،براي جلوگيري از هدر رفتن منابع ،مساله جايابي ماشين مجازي مطرح شده است .در
اين مقاله يک طبقه بندي و مروري بر روش هاي جايابي ماشين مجازي در محيط محاسبات ابري ارائه شده است.
کلمات کلیدي :محاسبات ابري ،الگوریتمهاي جایابی ماشین مجازي ،تخصیص منابع ،بهرهوري منابع.

 .1مقدمه

محاسبات ابري امكانات را بهصورت پويا در مقياس زيرساختهاي سختافزار براي کاربران فراهم ميکند .سازمانها بدون نياز
به ايجاد زيرساختهاي سختافزاري و خريد سختافزار و نرمافزار و نگهداري آنها ،ميتوانند نيازهاي خود را برطرف کنند.
برنامههاي کاربردي براي اجرا نياز به منابع زيرساختهاي محاسبات ابري دارند که اين موجب ساخت مراکز دادههاي بزرگ
در سراسر جهان شده است که با افزايش درخواستها ،مصرف انرژي و غيره افزايش مييابد .افزايش انرژي نه تنها بر هزينههاي
عملياتي تاثير ميگذارد بلكه بر محيط زيست و ميزان افزايش گازهاي گلخانهاي نظير  CO2و قابليت اطمينان سيستم تاثيرگذار
است .ارزيابيها در مراکز داده نشان داده که ميانگين بهرهوري سرور بين  01الي  01درصد است که انرژي زيادي هدر ميدهد.
چرا که به طور معمول ،يک سرور بيكار به اندازه  01درصد يک سرور مشغول انرژي مصرف ميکند ] .[2] [0جهت استفاده
بهينه از منابع موجود با جابجايي ماشينها بين ماشينهاي فيزيكي و استفاده از مهاجرت پويا ميتوان به اين هدف نزديک شد
] .[3يكي از روشهاي کاهش مصرف انرژي در مراکز داده ،جايابي ماشين مجازي است که که ماشينهاي مجازي در سرورهاي
کمتري قرار ميگيرند و بدين ترتيب از پراکندگي سرورها با حذف سرورهاي کم بازده جلوگيري ميکند ] .[4] [2کاهش تعداد
سرورها با بهبود دسترسپذير بودن سيستم ،يک مزيت قابل توجه چون کاهش پيچيدگي زيرساخت و صرفهجويي انرژي و
هزينه را در مراکز داده دارد ] .[6] [0مساله جايابي ماشين مجازي يكي از مسائل پيچيده و از دسته  NP-hardاست .در اين
مقاله به بررسي انواع روش هاي مختلف جايابي ماشين مجازي در محيطهاي محاسباتي ابري پرداخته مي شود .روشها بر
اساس نوع الگوريتم استفاده شده در جايابي ماشين مجازي مورد بررسي قرار ميگيرند .ادامه مطالب اين مقاله در ادامه شرح
داده شده است :در بخش  ،2يک طبقه بندي از روشهاي جايابي ماشين مجازي در محيط محاسبات ابري ارائه مي شود .بخش
 ،3مروري بر کارهاي انجام شده قبلي در زمينه جايابي ماشين مجازي ارائه مي دهد .بخش  ،4به نتيجهگيري و کارهاي آينده
مي پردازد.
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 .2طبقه بندی روش های جایابی ماشین مجازی در محاسبات ابری

در مراکز داده ،تعداد قابل توجهي ماشين فيزيكي و ماشين مجازي با تعداد زيادي معيارهاي ممكن وجود دارد .حجم کار روي
برنامههاي کاربردي از يک زمان به زمان ديگر متفاوت است که منجر به نيازمندي به منابع مختلف و استفاده موثر پويا از منابع
مشترک ميشود ] .[7سيستمهاي مبتني بر ابر براي سازمانها اين امكان را فراهم ميکند که به جاي خريد چندين سرور براي
تامين نيازهاي محاسباتي ،برنامههاي خود را روي سرورهاي ابري اجرا کنند و در زمان افزايش تقاضا بتوانند منابع بيشتري را
در اختيار بگيرند که اين امر با تكنولوژي مجازيسازي امكانپذير است .با مجازيسازي روي يک ماشين فيزيكي ميتوان چند
ماشين مجازي با سطح دسترسي و کيفيت اجرايي متفاوت را ايجاد کرد ] .[0يكي از چالشهاي فراهمکنندگان ابر ،ارائه روشي
کارآمد براي جايابي ماشينهاي مجازي بر روي ماشينهاي فيزيكي است تا بتوانند عالوهبر استفاده حداکثري از ماشينهاي
فيزيكي ،معيارهاي کيفيت خدمات موردنياز متناسب با نيازمنديهاي فراهمکنندگان خدمات را برآورده کنند ] .[7] [8انتخاب
ماشينهاي مجازي و قرار دادن در هر ماشين فيزيكي مجازي شده به عنوان جايابي ماشين مجازي شناخته ميشود .جايابي
ماشينهاي مجازي در ميزان مصرف انرژي و جلوگيري از هدر رفتن منابع در بسترهاي سختافزاري نقش اساسي دارند .جايابي
ماشينهاي مجازي در ماشينهاي فيزيكي مقدار سختافرار استفاده شده را کاهش ميدهد و ماشينهاي فيزيكي بالاستفاده
در حالت خاموش يا آماده به کار نگه داشته ميشوند ] .[7طبقهبندي جايابي ماشين مجازي در محاسبات ابري مطابق با شكل
 0تعريف شده است .طبقهبندي جايابي ماشين مجازي بر اساس راهحلهاي موجود ،الگوريتمهاي جايابي ،منابع مورد استفاده،
اهداف مهاجرت ،پارامترهاي بهينهسازي و محيط آزمايشي بيان شده است.

شکل  - 1طبقهبندي جایابی ماشین مجازي در ابر
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 1.2راهحلهای موجود برای جایابی ماشین مجازی

الگوريتم هاي مختلفي براي حل مسئله جايابي ماشين مجازي پيشنهاد شده است که شامل موارد ذيل است :الگوريتمهاي
قطعي ،الگوريتمهاي اکتشافي ،الگوريتمهاي فرااکتشافي ،الگوريتمهاي تقريبي.
 1. 1.2الگوریتمهای قطعی

در الگوريتمهاي قطعي نتيجه هر عمل کامال معين و قطعي است که براي حل مسئله جايابي ماشين مجازي پيشنهاد شده است
و شامل برنامهريزي محدود ،برنامهريزي خطي ،برنامهريزي خطي عدد صحيح ،برنامهريزي خطي عدد صحيح مخلوط ،بهينه-
سازي  pseudo-Booleanو برنامهريزي پويا است ].[00
 2. 1.2الگوریتمهای اکتشافی

با توجه به اينكه جايابي ماشين مجازي يک مسئله ترکيبي  NP-completeاست براي حل کامل مسئله با تعداد زيادي ماشين
مجازي و ماشين فيزيكي غيرعملي است .اکثر مقاالت بر اساس اکتشافات روي الگوريتمهايي همچون بهترين حالت کاهشي،0
بهترين حالت ،اولين حالت کاهشي ،2اولين حالت ،3سنگينترين حالت ،بدترين حالت 4به خوبي انجام گرفتند.
 3. 1.2الگوریتمهای فرااکتشافی

براي بدست آوردن راهحلهاي خوب در کاربرد زمان بسيار مناسب هستند .از جمله الگوريتم ممتيک ،بهينهسازي ازدحام ذرات،
بهينهسازي کلوني مورچه ،الگوريتم ژنتيک ،جستجوي همسايه ،شكاف و جستجو و جستجوي ممنوعه 0را ميتوان نام برد.
 4. 1.2الگوریتمهای تقریبی

الگوريتمهاي اکتشافي و فرااکتشافي راهحلهايي با کيفيت خوب ارائه ميکنند اما کيفيت راهحلهاي مورد انتظار به سختي قابل
اندازهگيري هستند .در يک الگوريتم تقريبي مقدار راهحل بيشتر يا کمتر از راهحل بهينه نخواهد بود ].[00
 2.2الگوریتمهای جایابی ماشین مجازی در محیط ابر

در اين بخش به ارزيابي دقيق طرحهاي جايابي و اهداف مهم آنها و عوامل جايابي در هر راهحل پرداخته ميشود که در ادامه
توضيح مختصري از هر يک مطابق با شكل  2ارائه ميشود.
 1. 2.2جایابی ماشین مجازی بر اساس الگوریتم تکاملی ممتیک

6

يک الگوريتم ترکيبي از الگوريتم ژنتيک و جستجوي محلي براي بدست آوردن راهحلهاي خوب حتي در نسلهاي اوليه است.
براي جوابها با تابع برازش مقدار برازندگي را محاسبه ميکند و با تقاطع و جهش جوابهاي جديد توليد ميکند .هر نسل روي
مجموعه جوابها يک جستجوي محلي انجام ميدهد و مجموعه اي براي بقا به نسل بعد منتقل ميکند .الگوريتم ممتيک در
حل جايابي ماشين مجازي با وجود تعداد زيادي ماشين مجازي و ماشين فيزيكي بسيار موثر بوده است ].[7
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 2. 2.2جایابی ماشینهای مجازی بر اساس بهینهسازی ازدحام ذرات )(PSO1

بعضي از راهحلهاي جايابي ماشين مجازي پيشنهاد شده از الگوريتم بهينهسازي ازدحام ذرات به دليل سرعت همگرايي باال از
آن استفاده ميکنند .مزيت اصلي بهينهسازي ازدحام ذرات اين است که هر ذره داراي يک حافظه داخلي است و ميتواند
مسيرهاي مختصات خود را در فضاي مسئله همراه با راهحل بهينهاي که به دست آورده است دنبال کند .عالوه بر اين ،روش
جستجوي محلي با روش جستجوي سراسري ترکيب ميشود تا اکتشاف و بهرهبرداري را متعادل سازد .اهداف اين طرح
بهرهوري انرژي براي صرفهجويي در هزينه و حفظ کيفيت خدمات در ابر خصوصي است ].[8
 3. 2.2جایابی ماشین مجازی بر اساس بهترین حالت کاهشی:

در ليست ميزبان ،ماشينهاي مجازي براي هر ميزبان بر اساس مصرف به صورت نزولي مرتب ميشوند .اگر ميزبان منبع کافي
براي ماشين مجازي داشته باشد ،پس ميزبان به عنوان مقصد انتخاب ميشود در غير اين صورت کاري انجام نميدهد ],01,00
 . [8الگوريتم بهترين حالت ،منبعآگاه و انرژيآگاه است اما ترافيکآگاه يا برنامهآگاه نيست .يک مرکز داده بايد در کنار
صرفهجويي انرژي ،همه ملزومات توافق سطح خدمات از جمله نرخ جايابي ماشين مجازي ،عملكرد و قابليت ارتجاعي را برآورده
کند .الگوريتم بهترين حالت در همه زمانها يک مجموعه ميزبانهاي فعال را نگه ميدارد و هر ماشين مجازي در بهترين
موقعيت براي دستيابي به تعادل بار در ميان ميزبانهاي فعال قرار ميگيرد .اين روش بايد احتمال موفقيت در جايابي ماشين
مجازي را افزايش دهد ].[01

Particle Swarm Optimization
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شکل  - 2طبقهبندي طرحهاي جایابی ماشین مجازي در محیط ابر

 4. 2.2جایابی ماشین مجازی بر اساس برنامهریزی عدد صحیح

1

در مرجع ] [02يک کارگزار براي بهينهسازي جايابي زيرساختهاي مجازي با توجه به معيارهاي مشخص شده توسط کاربر در
ابرهاي مختلف ارائه شد .الگوريتم بر اساس فرمول برنامهريزي عدد صحيح و کاهش در قيمتها است .همچنين کاربران،
ميتوانند ماشين مجازي را با تنظيم حداکثر بودجه و حداقل عملكرد و محدوديت روي تعادل بار و تنظيمات سختافزاري
ماشين مجازي ارائه دهند .در مرجع ] [03يک روش براي بهينهسازي جايابي ماشين مجازي در مرکز داده در زمينه بارکاري
قابل پيشبيني ارائه ميدهد .آنها مسئله را به عنوان بهينهسازي حداقل-حداکثر 2مطرح ميکنند و يک روش براي تعادل بار
بر اساس برنامهريزي عدد صحيح ارائه ميدهند .اين روش بر اساس بهينهسازي براي کاهش زمان مورد نياز براي محاسبه
راهحل نهايي ،و توانايي براي حل مسائل بزرگتر است .براي مقياسپذيري بيشتر ،سه الگوريتم تقريبي براي مصالحه 3در
مقياسپذيري و عملكرد بر اساس فرمول حريصانه و يا اکتشافي ارائه ميشود.

1
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 5. 2.2جایابی ماشینمجازی بر اساس :Bin packing

جايابي ماشين مجازي ميتواند به عنوان يک مسئله  bin packingارائه شود که يک مسئله  NP-hardاست .از اين روش
براي پيدا کردن نگاشت واقعي ماشينهاي مجازي به ماشينهاي فيزيكي در دسترس استفاده ميشود که باعث به حداقل
رساندن هزينه اجراي مراکز داده با بستهبندي ماشينهاي مجازي مورد نياز در حال اجرا در يک زمان با حداقل تعداد ماشينهاي
فيزيكي ممكن است ] . [8 ,01 ,21ماشينهاي فيزيكي به عنوان بستهها با ابعاد مختلف در نظر گرفته ميشوند و اين ابعاد
مربوط به ظرفيت منابع ماشينهاي فيزيكي است .به طور مشابه ماشينهاي مجازي به عنوان اشياء بستهبندي شده در بستهها
يا ماشينهاي فيزيكي درنظر گرفته ميشوند ] . [2براي هر ماشين مجازي مقدار منابع مورد نياز مشخص شده است ].[01
الگوريتم  bin packingبراي پيدا کردن يک نگاشت بين اشياء (ماشينهاي مجازي) و بستهها (ماشينهاي فيزيكي) استفاده
ميشود بهطوري که تعداد کل بستههاي مورد نياز به حداقل رسيده باشد ] .[04,06هدف آن کاهش زمان تكميل کار و به
حداقل رساندن تعداد سرورها براي جايابي ماشين مجازي است .پيشبيني تقاضاي هر ماشين مجازي ايجاد شده و بر اساس
آن ماشينهاي مجازي به ترتيب نزولي مرتب ميشوند .هر ماشين مجازي از فهرست گرفته ميشود و روي اولين ماشين
فيزيكي مناسب قرار ميگيرد .طرحهاي جايابي ماشين مجازي به روش  bin packingبه طور عمده اهداف مربوط به منبع و
انرژي است ].[04
 6. 2.2جایابی ماشین مجازی بر اساس برنامهریزی محدود

1

جايابي ماشين مجازي بر اساس برنامهريزي محدود براي مسائل جستجوي ترکيبي مفيد است و راهحلها بايد محدوديتهاي
روي روابط متغيرها را برآورده کنند ] .[8,01,04جايابي ماشين مجازي با روش محدود به عنوان يک فرايند دو مرحلهاي است:
مرحله اول ،تصميمات محلي است که وابسته به محيط هر برنامه کاربردي است .مرحله دوم ،تصميمات سراسري که به عنوان
ورودي تصميمات محلي از همه برنامهها گرفته ميشود و براي به حداکثر رساندن تابع سود سراسري تالش ميکنند ].[01,04
اين روش براي کاهش مصرف انرژي يک چارچوب انعطافپذير براي تخصيص يا تخصيص مجدد ماشينهاي مجازي در مرکز
داده پيشنهاد ميکند که بر اساس مقررات بهترين جايابي ممكن بر اساس محدوديتهاي بيان شده از طريق توافقهاي سطح
خدمات را ارائه ميدهد ] .[8هدف نهايي جايابي ماشين مجازي با روش برنامهريزي محدود ،کاهش تعداد ماشينهاي فيزيكي
يا تعداد ميزبانهاي فعال ،کاهش هزينه و مصرف انرژي است ].[9,04
 7. 2.2جایابی ماشین مجازی بر اساس الگوریتم ژنتیک

2

الگوريتم ژنتيک يک تكنيک است که جستجو بر اساس اکتشاف انجام ميشود و در توليد راهحلهاي بهينه کمک ميکند .اين
روش براي حل مسائل الهام گرفته از طبيعت استفاده ميشود ] .[8,01,04مراحل الگوريتم ژنتيک به شرح زير است:
 مدلسازي کروموزوم :اين طرح رمزگذاري براي کدگذاري جزئيات مسئله استفاده ميشود که از يک نسل به نسلبعدي منتقل ميشود.
 جمعيت اوليه :3مجموعه راهحلهاي نشان داده شده با کروموزوم است .راهحل ممكن که به امكانپذيري راهحل اوليهبستگي دارد.
 انتخاب مناسبترين تابع برازش :4بر اساس هدف مسئله ،براي طراحي يک الگوريتم ژنتيک موفق استفاده ميشود. ارزيابي نامزدهاي جمعيت با تابع برازش.1

Constraint programming
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3
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4
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2
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-

انتخاب بهترين حالت عنصر از جمعيت فعلي بر اساس مقدار برازش که به عناصر رتبه داده ميشود.
متقاطع :0براي توليد نسل بعدي کروموزومها روي جفتهاي کروموزوم عمل متقاطع انجام ميشود .اگر متقاطع در
يک نقطه انجام شود آن را بهعنوان يک نقطه متقاطع مينامند.
جهش :2براي تغيير مقادير ژنها در کروموزومها و حفظ تنوع ژنتيكي کمک ميکند که با جايگشت کروموزومها
انجام شود.
3
جايگزيني نسل  :انتخاب مناسبترين عناصر از جمعيت جديد است .اين روش به حل مسائل جايابي چند هدفه و
بهينهسازي اهداف متناقض مثل کاهش مصرف انرژي ،اجتناب از توازن بار (پربار و کمبار) و غيره کمک ميکند.

 8. 2.2جایابی ماشینهای مجازی بر اساس بهینهسازی کلونی مورچه )(ACO4

الگوريتم بهينهسازي کلوني مورچه بر اساس رفتار مورچههاي واقعي توسعه داده شده است .مورچهها در مسير جستجوي غذا،
ماده شيميايي فرمون در مسير بجا ميگذارند .هر چه غلظت فرمون در مسير بيشتر باشد احتمال انتخاب آن مسير بيشتر است.
در جايي که فرمون متراکم باشد مورچههاي بيشتري را جذب و اين بازخورد مثبتي را در جهت انتخاب مسير بهينه ايجاد ميکند
] .[04بهعنوان مثال در مرجع ] [7يک راهحل جايابي ماشين مجازي بر اساس بهينهسازي کلوني مورچه ارائه دادند و محدوديت
چند منبعي را براي بهبود عملكرد شبكه و بهينهسازي کل ترافيک شبكه با مقياسپذيري بيشتر مطرح کردند.
 9. 2.2جایابی ماشین مجازی بر اساس برنامهریزی اعداد صحیح تصادفی

5

برنامهريزي اعداد صحيح تصادفي براي بهينهسازي مسائلي که شامل عدم قطعيت 6هستند استفاده ميشود .مدلهاي برنامه-
ريزي تصادفي ،از اين واقعيت استفاده ميکنند که توزيع احتمالي دادهها شناخته شده است يا ميتوان آن را محاسبه کرد ،زماني
که درخواستهاي بعدي منابع شناخته شده نيست ] .[01,00,04در برنامهريزي اعداد صحيح تصادفي سه مرحله وجود دارد:
 .0رزرو کردن :7کارگزار منابع را بدون در نظر گرفتن تقاضا فراهم ميکند .2 .بهرهبرداري :رزرو منابع در مواقع استفاده توسط
کاربران خدمات ابر است .3 .بر اساس تقاضا :در صورت تقاضاي بيشتر منابع رزرو شده ،منابع اضافي را در يک طرح پرداخت
بر اساس تقاضا ميتوان درخواست کرد ] .[9هدف اين است که حداکثر انتظارات عملكرد تصميمات و متغيرهاي تصادفي را به
حداکثر رسانده و براي کاهش منابع و هزينههاي انرژي مناسبترين ماشين فيزيكي را پيدا کند ].[04
 11. 2.2جایابی ماشین مجازی بر اساس تئوری بازی

8

تئوري بازي شرايطي را مطرح ميکند که به نتيجه تصميم يک فرد بستگي دارد نه فقط به چگونگي انتخاب از ميان گزينههاي
مختلف بلكه به انتخابهايي که مردم در تعامل با آنها انجام ميدهند ،بستگي دارد .در مرجع ] [00يک الگوريتم تئوري بازي
تكاملي براي مقابله با جايابي پوياي ماشين مجازي را ارائه دادند .در اين طرح ،ابتدا يک مدل مصرف انرژي براي پشتيباني از
محاسبه ميزان مصرف انرژي در طي فرآيند تنظيم پوياي ماشين مجازي ساخته شده است .اين طرح بر اساس تئوري بازي
تكاملي تصادفي چند نفره است که شامل سازندگان تصميم است و برخي از آنها ممكن است بهترين استراتژي خود را کنار
بگذارند ،در حالي که يک استراتژي تصادفي با نرخ مشخص را انتخاب ميکنند .ماشينهاي مجازي به چند بازيكن نگاشت
1
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ميشوند که در بازي تكاملي شرکت ميکنند و در هر دور ،همه بازيكنان يک ماشين فيزيكي براي ماندن انتخاب ميکنند که
حداکثر بازده آنها ميزان مصرف انرژي را کاهش ميدهد .اگر سودمندي راهحل فعلي بهتر از بهترين راهحل کنوني باشد ،راهحل
براي دور بعدي بازي اتخاذ خواهد شد .در اين طرح ،هر ماشين فيزيكي ميتواند چهار حالت مختلف شامل اجرا ،آماده ،خواب
و خاموش داشته باشد.
 11. 2.2جایابی ماشین مجازی بر اساس تئوری گراف

1

ماشينهاي مجازي مضر 2ميتوانند به ناظر يا ميزبانهاي ماشينهاي مجازي ديگر حمله کنند و آنها را آلوده کنند .عالوه بر
اين ،ماشين مجازي آلوده ميتواند به ميزبانهاي ديگر مهاجرت کند و ديگر ماشينهاي مجازي را آلوده کند ،بنابراين بيماري
همهگير ايجاد ميشود .در مرجع ] [06طرحي مبتني بر ترکيب تئوري گراف و شبيهسازي مبتني بر عامل را براي مطالعه بيماري
همهگير 3در محيط ابر و کنترل گسترش سرايت 4ارائه دادند .آنها تاثير جايابي ماشين مجازي را بر روي امنيت ابر تجزيه و
تحليل ميکنند و هر دو اهداف مخرب ماشين مجازي براي آلوده کردن ماشينهاي همنژاد 0و گسترش در ميان ماشينهاي
فيزيكي ممكن را بررسي ميکنند .آنها مفهوم تئوري اپيدمي را در جايابي ماشين مجازي اعمال ميکنند و ميزان ماشينهاي
آلوده را براساس نمودار پيشنهادي در زير ساختهاي ابر تخمين ميزنند.
 12. 2.2جایابی ماشین مجازی بر اساس روش حریصانه

6

7

در مرجع ] [07يک الگوريتم بر اساس حريصانه با دو مسير مسيريابي )  (GVMTPRمعرفي شده است که با استفاده از روش
حريصانه به طور هوشمندانه ماشينهاي مجازي را روي سرورهاي فيزيكي قرار ميدهد که هدفش کاهش ترافيک شبكه ،تعداد
سرورها و استفاده از منبع با حفظ تضمين بيان شده است .الگوريتم تقسيم جريان و مسير شامل دو مسير پيوند-متالشي 8براي
کاهش تراکم است در حالي که ملزومات درجه حفاظت و پهناي باند را برآورده ميکند .آنها حداکثر بار روي هر پيوند را به
عنوان تراکم اندازهگيري استفاده ميکنند .تقسيم ترافيک براي کاهش تراکم و تضمين حفاظت در صورت خطا کمک ميکند
که اين براي تقسيم جريانهاي بزرگ مطلوب است وقتي جريانهاي کوتاه مقايسه ميشود .به همين دليل جريانهاي بزرگ
به احتمال زياد باعث تراکم پيوند ميشوند .در اين طرح ،ماژول تابع انتخاب مسير براي انتخاب مجموعه سرورهاي مناسب
براي ماشينهاي مجازي و مسيرها براي ارتباط ماشينهاي مجازي است .سرورها و مسيرهاي انتخاب شده بايد ملزومات منبع
شبكه و سرور را برآورده کنند تا زماني که استفاده از منبع بهينه شود.
 13. 2.2جایابی ماشین مجازی بر اساس الگوریتم بانکداری

9

براي جلوگيري از بنبست هنگام جايابي ماشينهاي مجازي در مرکز داده ،برخي از ارائهدهندگان يا کارگزاران ممكن است
مطرح کنند که سرورها بيش از حد بارگذاري شدند و سيستم خارج از منابع است .به عنوان مثال ،در مرجع ] [08راهحل جايابي
ماشين مجازي با استفاده از الگوريتم بانكداري متمرکز با اجتناب از بنبست و ايمن بودن يا ناامن بودن وضعيت سيستم در
زمان تخصيص منبع بررسي شده است .عالوه بر اين ،اين طرح تالش ميکند تا مصرف انرژي و مهاجرت ماشين مجازي را
1
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در مرکز داده ابر کنترل و به حداقل برساند بدون اينكه توافق سطح خدمات آسيب ببيند .کار پيشنهادي با يک اضافهبار متفاوت
و يک الگوريتم انتخاب بهترين ماشين مجازي اجرا ميشود.
 14. 2.2جایابی ماشین مجازی بر اساس اتوماتا

1

2

در مرجع ] [09يک طرح جديد بر اساس مجموعه عمل متوالي يادگيري اتوماتا )  (CALAبراي جايابي پوياي ماشينهاي
مجازي روي مراکز داده ناهمگن براي کاهش مصرف انرژي ارائه شد .اين طرح از مهاجرت زنده و اجبار گرههاي تنبل به خواب
پشتيباني ميکند و هر يادگيري اتوماتا دو حالت دارد که در يک زمان فقط يكي فعال است .با توجه به استفاده سرورها حالت
تنبل ،حالت ميانگين ،حالت فعال و حالت استفاده زياد در نظر گرفته ميشود .انتقال از يک حالت به حالت ديگر با تغيير حالت
از يک گره به گره بعدي است .نتايج شبيهسازي نشان ميدهد که عملكرد روش پيشنهادي به طور قابل توجهي مصرف انرژي
را کاهش ميدهد و کارايي سيستم تا حد زيادي حفظ ميشود.
 15. 2.2جایابی ماشین مجازی بر اساس شبیهسازی تبرید

3

شبيهسازي تبريد ( )SAيک روش احتمالي است براي يافتن يک راهحل خوب و نه الزاما کامل براي يک مسئله بهينهسازي
کامل است .در مرجع ] [21جايابي ماشين مجازي را بر اساس شبيهسازي تبريد ( (SAVMP4براي بهبود بهرهوري انرژي در
مسئله جايابي ماشين مجازي پيشنهاد شد .جايابي ماشين مجازي بر اساس شبيهسازي تبريد ،روش حالت کاهشي را براي ايجاد
وظيفه اوليه از ماشين مجازي به ماشين فيزيكي اعمال ميکند .با اين حال ،اين روش مشابه با محدوديتهاي اولين حالت
کاهشي ،براي جايابي مناسب نيست و بايد براي جايابي ماشين مجازي ايستا استفاده شود.
 16. 2.2جایابی ماشین مجازی بر اساس برنامهریزی غیرخطی چند هدفه

5

در مرجع ] [20براي کاهش هزينههاي محاسبات ابري بدون کاهش کيفيت خدمات به عنوان يک مسئله ،راهحل برنامهريزي
غيرخطي چند هدفه مطرح شده است .سرورها و شبكه در حدود  %61به کل هزينه مراکز داده در محاسبات ابري کمک ميکند.
چگونگي جايابي ماشينهاي مجازي که بتواند تا حد ممكن هزينهها را کاهش دهد در حالي که تضمين کيفيت خدمات نقش
مهمي در افزايش رقابت ارائهدهندگان خدمات ابر ايفا ميکند .زماني که گروهي از ماشينهاي مجازي با ترافيک باال متوقف
شوند اين موجب کاهش تاخير ارتباطات و صرفهجويي مصرف پهناي باند بين سروري ميشود .برنامهريزي غيرخطي چند هدفه
ميتواند هزينه شبكه و منبع ماشين فيزيكي را کاهش دهد در حالي که کيفيت خدمات تضمين شود که اين کار فقط هزينههاي
داخلي يک مرکز داده را بهينه ميکند.
 17. 2.2جایابی ماشین مجازی بر اساس الگوریتم جستجوی هارمونی ()HS6

يكي از سادهترين الگوريتمهاي فرااکتشافي است که از نواختن همزمان گروه موسيقي الهام گرفته شده است .اين الگوريتم
براي ايجاد جواب جديد با استفاده از همه جوابهاي موجود در حافظه خود منجر به افزايش انعطاف براي جستجوي فضاهاي
بهتر جواب ميشود .از مزاياي اين الگوريتم ميتوان سادگي ،عدم حساسيت به حالت اوليه ،همگرايي سريع در پيداکردن
کوچكترين زير مجموعه را نام برد ].[22
1
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 18. 2.2جایابی ماشین مجازی بر اساس الگوریتم جستجوی گرانشی ()GSA1

در الگوريتم جستجوي گرانشي بهينهسازي با روش قوانين گرانشي با زمان گسسته و حرکت در سيستم مصنوعي انجام ميشود.
بر اساس قانون گرانش هر جسم محل و وضعيت ساير اجسام را با نيروي جاذبه درک ميکند و هر جسم روي اجسام ديگر به
نسبت جرم و فاصله جسم با ديگر اجسام تاثير ميگذارد .از اين نيرو براي تبادل اطالعات در محيط سيستم ميتوان استفاده
کرد ].[23
 19. 2.2جایابی ماشین مجازی بر اساس الگوریتم کرم شبتاب

يكي از الگوريتمهاي فرااکتشافي در بهينهسازي هوش جمعي است که جزء الگوريتمهاي تصادفي محسوب ميشود .کرمهاي
شبتاب در ارتباط با يكديگر و جذب جنس مخالف و هشدار از نور چشمکزن استفاده ميکنند .با اين الگوريتم در فضاي
جستجو بهترين راهحل را براي بقاي خود انتخاب ميکند .مزيت اين الگوريتم نسبت به ساير الگوريتمها ،بخشبندي خودکار
است که با تقسيمبندي همزمان جمعيت به زيرگروهها با فاصله معين ،بهترين راهحل بهينه را از بين تمام زيرگروهها مشخص
ميکند ].[24
 21. 2.2جایابی ماشین مجازی بر اساس الگوریتم تکاملی مبتنی بر شبکه

الگوريتم مبتني بر شبكه شبيه الگوريتم ژنتيک عمل ميکند که براي حل مسائل بهينهسازي چندين هدفه ارائه شده است.
هدف آن انتخاب مسير مطلوب با حفظ توزيع يكسان و گسترده است .الگوريتم مبتني بر شبكه در ايجاد تعادل بين همگرايي و
تنوع تاثير بسزايي دارد ] .[20الگوريتم  GREAبهعنوان يک الگوريتم تكاملي براي بدست آوردن راهحلهاي خوب در نظر
گرفته ميشود که در مساله جايابي ماشين مجازي براي يافتن راهحلهاي با کيفيت در کوتاه مدت مناسب است.
 3.2منابع در نظر گرفته شده

در محاسبات ابري براي هر ماشين مجازي منابع مختلفي براي اجراي برنامهها در نظر گرفته ميشود ] .[01به طور خاص
منابع مراکز داده ابر به عنوان مثال پردازنده ،حافظه ،پهناي باند شبكه و ذخيرهسازي در نظر گرفته شده که با تمرکز بر اهداف
براي رسيدن به رضايت کيفيت خدمات کاربران از طريق توافق سطح خدمات بكار گرفته ميشوند ].[3
 4.2اهداف مهاجرت

مهاجرت ماشين مجازي در مراکز داده به دنبال اهدافي همچون توازن و تقسيم بار ،تحملپذيري در برابر خطا ،مديريت انرژي
و کاهش زمان پاسخ سرويس ميباشد .در اين پژوهش اهداف مهاجرت تلفيق سرور ،مهاجرت نقطه کانوني و تعادل بار است
که مختصري به آنها پرداخته ميشود.
 تلفیق سرور :زماني که ماشينهاي فيزيكي کم استفاده ميشوند ماشينهاي مجازي به طور کامل و رايگانمهاجرت ميکنند .ماشينهاي فيزيكي آزاد براي صرفهجويي انرژي خاموش ميشوند که منجر به تلفيق ميشوند.
 مهاجرت نقطه کانونی :وضعيت پربار يک ماشين فيزيكي يک نقطه کانوني است .افزايش استفاده از منبع دردورههاي زمان نشان ميدهد که در آينده احتماال نتيجه به نقطه کانوني ميتواند برسد .افزايش درخواست ورودي
نشان ميدهد ماشين مجازي به منابع بيشتري براي انجام کار نياز دارد ،بنابراين منجر به ايجاد يک نقطه کانوني
ميشود .نقاط کانوني ميتوانند بهطور محلي کاهش يابند اگر ظرفيت کافي در ميزبان ماشين فيزيكي در دسترس
باشد در غير اين صورت تنها گزينه مهاجرت است.
Gravitational search algorithm
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 تعادل بار :تعادل بار شامل مهاجرت ماشينهاي مجازي از ماشينهاي فيزيكي با بارگذاري زياد به ماشينهايفيزيكي کم بارگذاري شده است .زماني که يک ماشين فيزيكي بيش از حد بارگذاري شده باشد موجب تاخير در
خدمات کاربران ميشود .اگر اختالف زيادي در سطوح مصرف ماشينهاي فيزيكي وجود داشته باشد تعادل بار ايجاد
ميشود ].[26
 5.2پارامترهای بهینهسازی

در مراکز داده محاسبات ابري با توجه به تعداد قابل توجهي از ماشينهاي فيزيكي و مجازي ،معيارهاي مختلفي در زمان انتخاب
راهحل با توجه به سياستهاي مديريت و اهداف بهينهسازي مورد توجه قرار ميگيرد .پارامترهاي هدف با توجه به نيازهاي
دريافتکنندگان خدمات است .با توجه به تعداد زياد پارامترهاي هدف پيشنهاد شده در مسئله جايابي ماشين مجازي ،دستهبندي
پارامترهاي هدف با مشخصات مشابه در پنج گروه بيان شده است.
 به حداقل رساندن مصرف انرژی :مصرف باالي انرژي به يک مسئله مهم براي ارائهدهندگان خدمات ابر تبديلشده است .عوامل متعدد عبارتند از پردازنده ،حالتهاي سرور ،اجزاي مختلف سرور (ذخيرهسازي ،حافظه ،پردازنده)،
حالتهاي ماشين فيزيكي (اجرا ،آماده ،خواب ،خاموش) ،عناصر شبكه (مثل اجزاي مسيريابي شبكه ،سرور ،خنک
کننده ،فاصله بين ماشينهاي مجازي) است .کاهش مصرف انرژي با جايابي ماشينهاي مجازي روي حداقل ماشين-
هاي فيزيكي در مسئله جايابي ماشين مجازي بسيار مورد مطالعه قرار گرفته است ].[9
 به حداقل رساندن ترافیک شبکه :ترافيک شبكه اثر قابل توجهي روي توافق سطح خدمات ،ارائهدهندههايخدمات و عملكرد خدمات محاسبات ابر دارد .عوامل مهم در جايابي ماشين مجازي مبتني بر شبكه عبارتند از به
حداقل رساندن زمان ارسال داده ،ترافيک بين ماشينهاي مجازي ،ترافيک بين ماشينهاي فيزيكي ،فاصله بين
ماشينهاي مجازي .روشهاي ديگري براي بهينهسازي ترافيک شبكه ارائه شده است که عبارتند از .0 :هزينههاي
ارتباطات شبكه  .2سربار مهاجرت زنده  .3معيارهاي شبكه مثل تاخير دسترسي به دادهها ،زمان انتقال دهنده ،تراکم
پيوند ،عملكرد شبكه ،زمان پاسخ سرويس و ميانگين تاخير .4 .شبكه گسترده توزيع شده در ابر ].[9
 بهینهسازی هزینههای اقتصادی :کاهش هزينههاي نگهداري مراکز داده براي ارائهدهندگان ابر از اهداف جايابيماشين مجازي است .مسئله کاهش هزينه زماني که کيفيت خدمات کاربران و توافق سطح خدمات مورد توجه هستند
به عنوان يكي از مسائل اساسي مطرح ميشود .فاکتورهاي مهمي که در جايابي ماشين مجازي بر اساس هزينه نقش
دارند عبارتند از :هزينه انرژي ماشينهاي مجازي در مراکز داده ،هزينه استفاده از ماشين فيزيكي در يک دوره خاص
از زمان ،هزينه نگهداري مرکز داده ،هزينه کاهش فاصله بين ماشينهاي مجازي و ميزبانها ،هزينه خنکسازي
سيستم در مراکز داده ].[01
 به حداکثر رساندن عملکرد :براي رسيدن به عملكرد باال نيازمند بهينهشدن پارامترهايي از جمله معيارهاي امنيتي،تداخل منابع ،کيفيت خدمات ،در دسترس بودن باال ،کل زمان تكميل کار ،توافق مشترک سطح حافظه کش ،زمان
توسعه طرح است.
 به حداکثر رساندن مصرف منبع :زيرساختهاي ابر از منابع فيزيكي و مجازي مختلف مثل پردازنده ،حافظه،ذخيرهسازي ،پهناي باند شبكه ،واحد پردازش گرافيكي تشكيل شده است که مصرف متعادل و موثر از منابع در اين
زمينه يک مسئله مهم است ].[9
 6.2محیط آزمایشی

آزمايشات ميتواند شامل شبيهسازي و پيادهسازي در سيستمعاملهاي ابر باشند .شبيهسازيها ميتوانند شامل آزمايشات با
تعداد مختلف ماشين مجازي و فيزيكي و انواع مختلف بارکاري (مثل پردازنده و شبكه) و بارکاري مختلف توزيع شده (توزيع
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گاوسي يا نرمال) باشند .رايجترين شبيهساز ابر کلودسيم است .انواع بارکاري استفاده شده در آزمايشات تجربي با توجه به
ناهمگوني برنامههايي که در مراکز داده ابر اجرا ميشوند بايد متنوع باشد .الگوريتمها براي حل مسئله جايابي ماشين مجازي
با روشها و معيارهاي شناخته شده مقايسه ميشوند و عملكرد آنها با الگوريتمهاي ديگر مقايسه ميشود ].[9
 .3مروری بر کارهای انجام شده در زمینه جایابی ماشین مجازی

در اين بخش مروري بر کارهاي قبلي انجام شده در زمينه جايابي ماشين مجازي ميپردازيم .با استفاده گسترده از مجازيسازي
در مراکز داده ابر ،جايابي ماشين مجازي به يک مسئله مهم براي ارائهدهندگان ابر تبديل شده است.
در مرجع ] [27براي مسئله جايابي ماشين مجازي ،نويسندگان محدوديتهاي چند منبعي ماشين فيزيكي را پيشنهاد دادند .با
به حداقل رساندن کل ترافيک با جايابي ماشين مجازي در مرکز داده و قرار دادن ماشين مجازي با ترافيک باال در همان ماشين
فيزيكي ميتوانند طرح ترافيک بين ماشينهاي مجازي را تغيير دهند .با به حداقل رساندن استفاده حداکثري از پيوند شبكه
( ،)0MLUترافيک شبكه به طور مساوي اختصاص داده ميشود و از تراکم نقاط کانوني 2اجتناب ميشود.
در مرجع ] [28الگوريتم تكاملي چندهدفه  NS-GGAبراي حل مساله جايابي ماشين مجازي با روش مرتبسازي سريع
نامغلوب پيشنهاد شده است .مديريت منابع به عنوان چالش در مراکز داده ،خدمات محاسبات ابري با استفاده از برنامههاي
ترکيبي ادامه خواهد داشت .روش پيشنهادي بر اساس مرتبسازي نامغلوب و گروهبندي اپراتورهاي ژنتيک براي رسيدن به
جبهه پارتو بهينه تالش ميکند .ارائهدهندگان زيرساخت الزم است مكانهاي ماشينهاي مجازي را مشخص کنند .اثربخشي
با کمترين ماشين فيزيكي و افزايش مقياسپذيري و استفاده بيشتر از منابع امكانپذير است .الگوريتم پيشنهادي براي حل
مساله جايابي با اهداف حداکثر استفاده از منابع سرور ،کاهش ترافيک و کاهش تعداد ماشينهاي فيزيكي فعال از سيستم منطقي
فازي براي ترکيب چند هدف به يک تابع هدف استفاده ميکند.
3
در مرجع ] [29چندين الگوريتم تخصيص منابع براي مديريت انرژي کارا در محيط ابر پيشنهاد شده است .الگوريتم MBFD
متمرکز بر جايابي ماشينهاي مجازي است که با ارسال درخواستهاي جديد ماشين مجازي و انتساب آنها به ميزبانها سروکار
دارد .در اين روش ،ابتدا تمامي ماشينهاي مجازي به صورت نزولي و براساس ميزان بهرهبرداري اخير پردازندهشان مرتب
ميشوند .هر ماشين مجازي به ميزباني تخصيص داده ميشود که حداقل مصرف انرژي را با اضافه شدن اين ماشين مجازي
به همراه خواهد داشت .بهمنظور بهينهسازي ماشينهاي مجازي فعلي از حدآستانه ،حداقل و حداکثر بهرهبرداري براي ميزبانها
استفاده کردند.
در مرجع ] [31روش پيشنهادي بر اساس الگوريتم  Bin Packingاست که براي به حداکثر رساندن استفاده منبع در مراکز
داده و افزايش سود براي ارائهدهندگان تالش ميکند .در اين سيستم پيشنهادي استراتژي بهترين حالت 4و بدترين حالت،
ماشينهاي مجازي را به طور موثر در تعداد کمتري از سرورهاي فيزيكي فعال قرار ميدهد .کارها با استفاده از روش بهترين
حالت زمانبندي ميشوند و کارگزار ابر از روش بدترين حالت براي جايابي ماشين مجازي استفاده ميکند .الگوريتم براي پيدا
کردن سرور مناسب براي ماشينهاي مجازي درخواستي کاربران در ميان همه ماشينهاي فيزيكي استفاده نشده جستجو
ميکند .با اين تكنيک ،استفاده کارآمد از سرورهاي فعال انجام ميشود و فرصتي براي منع ورود مجدد روي ماشين فيزيكي
اضافي را فراهم ميکند .بنابراين الگوريتم به کاهش مصرف انرژي ماشينهاي فيزيكي ناشي از استفاده حداقل تعداد سرورهاي
فعال و کاهش هزينه عمليات کمک ميکند.

1

Maximum Link Utilization
hotspots
3
Modified Best Fit Decreasing
4
Best-fit
2
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در مرجع ] [30روش پيشنهادي مبتني بر الگوريتم ژنتيک بنام  GABAاست .يكي از چالشها در مراکز داده بزرگ تنظيم
مجدد ماشينهاي مجازي به صورت برخط است .روش پيشنهادي استفاده از منابع مراکز داده را بهبود ميبخشد و ذخيرهسازي
انرژي را بهطور قابل توجهي افزايش ميدهد .همچنين خاموش کردن ماشينهاي فيزيكي غير ضروري بدون کاهش عملكرد
سيستم است .يكي از مزاياي اين روش جستجوي برخط راهحلهاي بهينه در فضاي گسترده و پيچيده مراکز داده است .در
مرجع ] [32الگوريتمي مبتني بر بستهبندي برخط بنام  VISBPارائه ميکند که تخصيص منابع مراکز داده را از طريق مهاجرت
زنده بهصورت پويا انجام ميدهد .اين الگوريتم پيشنهادي در سيستمهاي واقعي براي تخصيص منابع کارآمد است .مهاجرت
زنده براي تنظيم ماشين مجازي با هدف تعادل بار و صرفهجويي انرژي استفاده ميشود .اين روش باعث صرفهجويي انرژي و
کاهش تعداد ماشينهاي فيزيكي فعال ميشود.
جدول  -1بررسی روشهاي پویاي جایابی ماشین مجازي در محاسبات ابري

مرجع

الگوریتم جایابی VM

پارامترهای بهینهسازی

ضعف

محیط آزمایش

][72

حداکثر مصرف پیوند شبکه
()MLU

بهینهسازی کل ترافیک شبکه
به حداقل رساندن MLU

دارا بودن ماهیت درجه دوم و عوامل
میزبان فیزیکی مثل توپولوژی شبکه و
طرح مسیریابی

شبیهسازی با
C++

][72

الگوریتم تکاملی چندهدفه
NS-GGA

حداکثر استفاده از منابع
کاهش تعداد ماشینهای فیزیکی
فعال
کاهش ترافیک

برای دستیابی به حداقل ترافیک بخاطر
تقسیم ،منابع زیادی از دست میرود

محیط شبیهسازی
نامشخص

][72

الگوریتم

MBFD

کاهش مصرف انرژی
کاهش نقض SLA
کاهش تعداد مهاجرت ماشین
مجازی

در سناریوی همگن صرفهجویی انرژی
مورد انتظار بدست نمیآید

ابزار کلودسیم

][11

الگوریتم

GABA

حداکثر استفاده از منابع
کاهش مصرف انرژی

تنطیم مجدد ماشینهای مجازی در
محیط ایستا امکانپذیر نیست

ابزار کلودسیم

][17

الگوریتم

VISBP

کاهش مصرف انرژی
کاهش تعداد ماشینهای فیزیکی
فعال
افزایش مقیاسپذیری

تعداد سرورها و تعداد مهاجرت محدود
است

ابزار کلودسیم

 .4نتیجهگیری

در اين مقاله الگوريتمهاي جايابي ماشين مجازي با توجه به رويكردهاي بهينهسازي و توابع هدف مورد بررسي قرار گرفتند .با
توجه به توابع اهداف در مساله جايابي ماشين مجازي براي حل مساله بسياري از پارامترها را بايد مورد توجه قرار داد .در
سالهاي اخير مقاالت زيادي براي بهينهسازي اهداف ارائه شده است .تقريبا  61تابع هدف وجود دارد که براي مدلسازي توابع
هدف روشهاي مختلفي پيشنهاد شده است .بهعنوان کار آينده ،با توجه به ناسازگاري توابع هدف ،طراحي الگوريتم-هاي
چندين هدفه براي بهينهسازي چندين هدف بهطور همزمان پيشنهاد ميشود.
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