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 چكیده

 و بدوده پیچیدده بسیار فرایندی منابع، مدیریت باشد. فرآیندین مباحث میدر رایانش ابری، مدیریت منابع یكی از مهمترروش      

 منابع از موثرتری استفاده توانایی و شده شناخته درستی به آن ابعاد همه است تا گرفته انجام زمینه این در زیادی بسیار تحقیقات

بندی منابع، تعادل بار، کاهش مصرف انرژی و ... زمانگردد. مدیریت منابع شامل مباحثی همچون فرایند تخصیص منابع،  ایجاد ابرها

باشد. در این مقاله به مبحث کاهش مصرف انرژی پرداخته شده است. در سیستم پیشنهادی در این زمینه از الگوریتم مبتنی بدر می

بهترین میزبدان بدرای مهدا رت  است و از الگوریتم فاخته برای پیدا کردن انحراف معیار برای پیدا کردن میزبان پربار استفاده شده

شدود اندرژی دهد زمانی که از این دو الگوریتم اسدتفاده مدیهای مجازی از میزبان پر بار استفاده شده است. نتایج نشان میماشین

 یابد. ای کاهش میها بدون افزایش میزان تخلف از توافق نامه با مشتری به مقدار قابل تو همصرفی برای میزبان

 یدیکلمات کل

 رایانش ابری،مدیریت منابع،کاهش مصرف انرژی،الگوریتم فاخته،الگوریتم مبتنی بر انحراف معیار.

 مقدمه -1

 اسراس برر آسان دسترسی کردن فراهم براي است مدلی ابري رایانش

 قابر  رایانشری منراب  از ايمجموعره به شبکه طریق از کاربر تقاضاي

-برنامه سازي، ذخیره فضاي سرورها، ها،شبکه  :مث پیکربندي و تغییر

 به نیاز کمترین با بتواند دسترسی این که ا،هسرویس و کاربردي هاي

 بره سررویس کننرده فراهم مستقیم دخالت به نیاز یا و مناب  مدیریت

 و هازیرساخت سهم ، 2014 سال . درگردد آزاد یا شده فراهم سرعت

 مرکز یك یعملیات هايک  هزینه درصد 75 حدود انرژي، هايهزینه

 25 در تنهرا اطالعرات فناوري که صورتی دهد. درمی تشکی  را داده

 تنها انرژي مصرف حجم این اصلی دارد. علت سهم هااین هزینه درصد

 بلکه باشد،نمی بودن سخت افزارها پرمصرف و محاسباتی حجم میزان

 انررژي مصررف افرزایش. گررددمری نیرز منراب  از غلط مصرف شام 

 رفرتن باشد. باال داشته همراه به نیز دیگري تاثیرات واندتهمچنین می

 را سیستم هاي خنرك کننرده استفاده به نیاز تواند می انرژي مصرف

 محریط برر آن تاثیر انرژي، مصرف بودن باال دیگر تاثیر  .دهد افزایش

 رفرتن براال داده باعر  مراکز در انرژي مصرف بودن باال است. زیست

 به نیاز نتیجه در .گرددمی ايگلخانه گازهاي و کربن دي اکسید تولید

 شود.می احساس پیش از بیش مناب ، تخصیص موثر جهت کارا روشی

 زیاد آنقدر هامناب  در میزبان از استفاده میزان که صورتی در

 صورت در آن گیرد، قرار استفاده مورد منب  ظرفیت يهمه که گردد،

 این و نبوده هادرخواست دیدج نیازهاي به پاسخگویی به قادر منب 

 .یابد افزایش مشتري با توافقات از میزان تخلف که دارد وجود امکان

میزبان  1(BSD)در این مقاله توسط الگوریتم مبتنی بر انحراف معیار

هاي مجازي میزبان پربار پربار تشخیص داده شده و تعدادي از ماشین

ده از الگوریتم فراابتکاري براي مهاجرت انتخاب شده و در پایان با استفا

هاي مجازي مناسب براي مقصد جدید ماشینمیزبان ( COA)2فاخته

این مقاله در هفت بخش و به این  شود.شده، انتخاب میمهاجرت داده 

به ادبیات موضوعی  2دهی شده است،  ابتدا در بخش صورت سازمان

، در مروري بر کارهاي پیشین خواهیم داشت 3پردازیم، در بخش می

ارزیابی و مقایسه روش  5روش پیشنهادي، در بخش  4بخش 

مراج  را بیان  7گیري و در بخش نتیجه 6پیشنهادي، در بخش

  خواهیم کرد.

 

                                                
1. Based on the standard deviation 
2. Cuckoo Optimization Algorithm 



 ادبیات موضوعی -2

 رایانش ابری -1-2

 اساس بر آسان دسترسی کردن فراهم براي است مدلی ابري رایانش

 قاب  یانشیرا مناب  از ايمجموعه به شبکه طریق از کاربر تقاضاي

-برنامه سازي،ذخیره فضاي سرورها، ها،شبکه :مث )پیکربندي و تغییر

 به نیاز کمترین با بتواند دسترسی این کها(هسرویس و کاربردي هاي

 به سرویس کنندهفراهم مستقیم دخالت به نیاز یا و مناب  مدیریت

فاده سازي و قابلیت است، که از مجازيگردد آزاد یا شده فراهم سرعت

 .[1]کندچندگانه نیز پشتیبانی می

 تخصیص منابع در رایانش ابری -2-2

شود. تخصیص مناب  در رایانش ابري به دو صورت ثابت و پویا انجام می

 هادرخواست به ثابت صورت به در تخصیص مناب  به صورت ثابت مناب 

 و انرژي مصرف یا و مناب  بهینگی ادامه نیز در و شودمی داده تخصیص

 و سیستم سربار بودن کم هاروش این زیتم گردد.نمی بررسی ...

باشد. در تخصیص مناب  به می مناب  مدیریت يهزینه پایین بودن

 بودن کم دلی  به مناب  اتالف از که است این هدف اصلی صورت پویا،

 درخواست هاي مشتري پاسخ زمان رفتن باال همچنین و آنها بهینگی

 روش .گردد لوگیريج مناب ، از حد از بیش ياستفاده دلی  به

 اي ویژه توجه نیز انرژي مصرف بح  به همچنین پویا مناب  تخصیص

 بسیار مقدار هستند، ابري هايمیزبان برنامه که ايداده دارد. مراکز

و  عملیاتی هايهزینه نتیجه کنند. درمی مصرف الکتریکی انرژي زیادي

 .دارند همراه به را زیادي ايگازهاي گلخانه تولید

 های پیشینکار -3

 مدیریت براي معماري یك همکارانش، و  Beloglazove[2]  در

 الگوریتم و منب  تخصیص چند سیاست همچنین و ابرها انرژي مصرف

 معموال مناب ، بهینگی میزان تعیین براي .اندکرده ارائه را زمانبندي

گردد. می تعیین بهینگی پایین حد یك و بهینگی حد باالي یك

 بهینگی باشد که زیاد آنقدر منب  یك از استفاده میزان که درصورتی

 حالت از منب  صورت این در نماید، عبور بهینگی باالي حد از منب 

 جوابگوي منب  که دارد وجود این امکان و شده خارج مطلوب بهینگی

 یابد. در افزایش هادرخواست به پاسخ زمان یا و نباشد هادرخواست

 .گرددمشتري می با تعهدات از تخلف بروز موجب امر نتیجه این

 پایین آنقدر منب  یك بار میزان که صورتی در نیز مقاب  طرف در

 این در گردد، کمتر بهینگی نیز پایین حد از منب  بهینگی که بیاید

 ياستفاده دلی  به و شده خارج مطلوب بهینگی حالت از منب  صورت

 زا استفاده صورت در شرایطی چنین در رود، حالهدر می به منب  کم،

-برنامه در مورد مناب ، بهینگی میزان بررسی براي ثابت يآستانه حد

 مانند( است متفاوت زمان طول در آنها کاري حجم که کاربردي هاي

 .بود خواهیم مواجه با مشکالتی ،)وب کاربردي برنامه هاي

 ارتقا را خود قبلی کار همکارانش، و Beloglazove [3]  در

 براي هاییروش مقاله یندر ا .اندداده بهبود آنرا ضعف نقاظ و بخشیده

 منب ، از مجازي ماشین مصرف يتاریخچه يپایه بر مناب  مدیریت

 استفاده جاي مرج ، به این که معناست بدان این .است شده پیشنهاد

 منب  مجازي از هايماشین ياستفاده میزان ثابت، يآستانه حد یك از

-دهد. روشمی ارقر آینده در آنها يمیزان استفاده مالک را گذشته در

 نتیجه در و گردیده انرژي کاهش مصرف موجب آنها پیشنهادي هاي

 در .دارد پی در را ايگلخانه گازهاي تولید و عملیاتی هايکاهش هزینه

 هایی میزبان )منب ( یافتن براي الگوریتم چهار نویسندگان مرج ، این

 :معرفی می نمایند اندازه از بیش بار با

 1همیان مطلق انحراف 

 2چارکی بین دامنه ي 

 3محلی رگرسیون 

 4قوي محلی رگرسیون 

 از بیش بار داراي که را هاییمیزبان توانمی هاروش این از استفاده با

 یا یك دادن مهاجرت با و سپس کرده شناسایی را باشندمی حد

 به آن میزبان پربار به شده داده تخصیص مجازي هايماشین از تعدادي

 نکته این ذکر بخشید. اما بهبود را آنها بهینگی دیگر، هايمیزبان

 یك کدام حد، از بیش بار با میزبان شدن مشخص با که است ضروري

 انتخاب دیگر هايمیزبان به مهاجرت براي باید هاي مجازيماشین از

 انتخاب براي سیاست مختلف سه مرج  این در منظور این گردند. براي

 :است شده معرفی مجازي ماشین هاي

 سیاست این در :5مهاجرت براي نیاز مورد زمان کمترین سیاست 

 فرایند ممکن زمان در کمترین توانندمی که مجازي هايماشین

 هايمیزبان به حد از بیش بار با هايمیزبان از را خود مهاجرت

  .می گردند انتخاب تکمی  نمایند، دیگر

 به ازيمج هايماشین سیاست این در :6تصادفی انتخاب سیاست 

 به حد از بیش با بار هاياز میزبان مهاجرت براي تصادفی صورت

 .گردندمی انتخاب دیگر، هايمیزبان

 هايماشین سیاست این : در7همبستگی بیشترین سیاست 

 مهاجرت براي یکدیگر دارند، به را وابستگی بیشترین که مجازي

  .گردندمی انتخاب

 مدیریت براي حلیهرا نویسندگان فوق، مراح  انجام از پس

 از آنها، پس روش طبق .اندکرده پیشنهاد کم بسیار بار با هايمیزبان

 از تعدادي یا یك و شد شناسایی اندازه از بیش بار با هايمیزبان آنکه

-میزبان ساده، روشی طبق شد، داده مهاجرت مجازي آنها هايماشین

 هايمی ماشینتما کنندمی سعی و کرده پیدا را بار کمترین با هاي

دهند، تخصیص  دیگر هايمیزبان به آنرا شده به داده تخصیص مجازي

 بار با حالتی به دیگر هايمیزبان قرار گرفتن موجب که شرط این با



 تا نمایندمی خاموش را نظر مورد میزبان نشود. سپس حد از بیش

 هايماشین يهمه نتوانستند که صورتی یابد. در کاهش مصرف انرژي

 صورت به دهند، میزبان مهاجرت با هم را نظر مورد میزبان ازيمج

 هايمیزبان تعیین براي خود پیشنهادي روش در ماند. مامی باقی فعال

 این در شده مطرح هايروش از استفاده به جاي حد از بیش بار با

و براي انتخاب میزبان کم  .کرده ایم استفاده  BSDالگوریتم  از مرج 

براي تخصیص اولیه مناب  و انتخاب میزبانی براي  بار یا مناسب

هاي مجازي که از میزبان پربار براي مهاجرت تخصیص به ماشین

 ایم.اند از الگوریتم فراابتکاري فاخته استفاده کردهانتخاب شده

 روش پیشنهادی -4

هاي اصلی زمانی است که ما در زمینه تخصیص مناب  یکی از چالش

ها، به دنبال این هستیم که میزبانی با میزبان براي تعادل بار بر روي

-بیشترین بار را پیدا کرده و بعد از پیدا کردن پربارترین میزبان، ماشین

هاي کم بار دیگر انتقال هاي مجازي روي این میزبان را به میزبان

هایی هاي مطرح شده در این چالش عبارتند از: الگوریتمدهیم. الگوریتم

-هایی براي پیدا کردن ماشینیزبان پربار، الگوریتمبراي پیدا کردن م

هایی هاي مجازي که براي مهاجرت انتخاب شوند و همچنین الگوریتم

هاي مجازي انتخاب شده براي براي پیدا کردن میزبانی که این ماشین

مهاجرت بر روي آنها انتقال داده شوند. روش پیشنهادي ما شام  دو 

میزبان پربار را  BSDا توسط الگوریتم باشد، در بخش اول مبخش می

کنیم و در بخش دوم با استفاده از الگوریتم فراابتکاري فاخته پیدا می

هاي مجازي انتخاب شده از بهترین میزبان را براي مهاجرت ماشین

 کنیم.هاي پر بار جستجو میمیزبان

 بخش اول روش پیشنهادی -1-4

ي تخصیص اولیه دهی نیاز است که یكدر ابتداي فرآیند سرویس

هاي هاي مجازي داشته باشیم. بدین معنی که ماشینمناسب از ماشین

ها تخصیص دهیم. البته این نکته مجازي را به شک  مناسب به میزبان

قاب  ذکر است، با توجه به اینکه رایانش ابري ماهیتی پویا دارد و حجم 

ها ز میزبانباشد، ممکن است تعدادي اهاي کاري در آن متغیر میداده

ها باشند و به دلی  قرارگرفتن در اوج حجم کاري نتوانند پاسخگوي نیاز
قرارداد با مشتري را نقض کنند بنابراین نیاز است که تعادل باري در 

بین مناب  ایجاد شود تا بتوان این قرارداد را حفظ نمود. از طرف دیگر 

رو معادل د و از اینها در اوج حجم کاري خود قرار ندارنبرخی از میزبان

درصد انرژي خود در حالت فعال، مصرف توان دارند پس نیاز است  70

بار یا قرار هایی را نیز مدیریت نمود و در مورد تعادلکه چنین میزبان

ها در حالت خاموش تصمیماتی را اتخاذ کرد. بنابراین ما در دادن آن

بیابیم و براي  هایی راروش پیشنهادي خود قصد داریم چنین میزبان

پویا که با توجه به شرایط جاري  يها از یك سطح آستانهیافتن آن

آید استفاده خواهیم کرد. ما براي یافتن سطح سیستم به دست می

 ( بهره خواهیم برد.1هاي پربار از الگوریتم شک )ي پویا و میزبانآستانه

 

 
 الگوریتم مبتنی بر انحراف معیار:  (1شكل )

 

( مقدار مصرف  5تا  1ول الگوریتم پیشنهادي ) مراح  در بخش ا

شود. در بخش ها از نظر واحد پردازنده محاسبه میجاري تمامی میزبان

 بخشي پویا در سه ( میزان سطح آستانه 8تا  6دوم الگوریتم ) مراح  

ي که نشان دهنده Avgبخش اول، مقدار متغیر شود، در محاسبه می

ها از نظر واحد پردازنده است محاسبه میزبان يمهمیزان میانگین بار ه
 vشود. در بخش دوم میزان انحراف معیار میانه توسط متغیر می

گردد، دلی  استفاده از انحراف معیار میانه این است که محاسبه می

دریابیم به چه میزان از میانگین فاصله داریم. در واق  این مقدار 

کند و هر چه این مقدار میزان به میي عدم تعادل بار را محاسدرجه

تر ها از نظر مصرف پردازنده همگنکمتري را داشته باشد، میزبان

ي پویا توسط حاص  مجموع دو هستند. در بخش سوم سطح آستانه

شود، مزیت استفاده از این روش این است حاص  می vو  Avgمتغیر 

جاري سیستم ي جدید نسبت به شرایط که در هر بار یك سطح آستانه

 شود.محاسبه می

هاي ( میزبان 15تا  11در بخش دوم الگوریتم پیشنهادي ) مراح  

شوند. براي این هاي مناسب براي مهاجرت مشخص میپربار و میزبان

کنیم چنانچه را چك می  ui >Δها شرط منظور براي تمامی میزبان

د، این بدین شوبه لیست پربار اضافه می ui شرط برقرار باشد میزبان
از سطح آستانه فراتر رفته است. چنانچه شرط  uiمعناست که میزبان 

ui < Avg برقرار باشد میزبان ui هاي مناسب براي به لیست میزبان



هایی براي شود. ما اعتقاد داریم میزبانمقصد مهاجرت اضافه می

ها زیر سطح مهاجرت مناسب هستند که میزان مصرف پردازنده در آن

هاي ها باشد و همچنین با انتقال ماشیننگین مصرف تمامی پردازندهمیا

هایی سعی در ایجاد تعادل هاي پربار به چنین میزبانمجازي از میزبان

در بخش سوم الگوریتم پیشنهادي )  ها را داریم.بار در بین میزبان

هاي پربار و لیست ( پس از مشخص شدن لیست میزبان16يمرحله

هاي مناسب براي مقصد مهاجرت، الگوریتم فاخته براي انتخاب میزبان

هایی که در لیست مقصدهاي مناسب میزبان مناسب در بین میزبان

 .شودبراي مهاجرت هستند، استفاده می

 روش پیشنهادی دومبخش  -2-4

دهندگان کننده به ارائهزمانی که یك درخواست از سمت عام  مصرف

تواند به صورت مستقیم از رخواست میشود، که این ارسال دداده می

دهندگان صورت پذیرد یا به وسیله یك عام  کننده به ارائهمصرف

پردازیم که بعد از واسطه انجام شود. ما در این بخش به این موضوع می

گر باید گر داده شد، وسطهکننده به واسطهها از مصرفاینکه درخواست

دهنده باشد. الگوریتم رین ارائهدهندگان به دنبال بهتاز بین ارائه

پیشنهادي ما به دنبال بهترین منب  از لحاظ هزینه مصرفی این منب ، 

باشد. الگوریتم ما و پهناي باند می RAMبراي فاکتورهاي مانند انرژي، 

ها( دهندگان)میزبانبه این گونه است که واسط گر از بین تمامی ارائه

ه از لحاظ سه فاکتور اشاره شده کمینه کند کاي را پیدا میدهندهارائه

دهنده باشد. ما از الگوریتم فراابتکاري فاخته براي پیدا کردن این ارائه

ایم. الگوریتم فاخته پایه بر اساس متغییر هاي حقیقی استفاده کرده

استوار است، اما براي استفاده از این الگوریتم در رایانش ابري چون 

تواند باشد، لذا مقادیري که این متغییر میمیها متغییر مربوطه میزبان

-ها میبگیرد اعداد صحیح بزرگتر از صفر وکوچکتر از تعداد ک  میزبان

 باشد. 

-ي استفاده شده، میمهمترین عام  در الگوریتم فاخته، تاب  هزینه

( 2نشان دادیم. در شک  ) profit( با 2باشد، که آن را در شک  )

newCost هاي هر که براي هر واحد انرژي براي میزباناي است هزینه

          مرکز داده در نظر گرفته شده است،

powerAfterAllocation-host.getPower()  وقتی یك ماشین

شود به اندازه این مقدار، انرژي مجازي به یك میزبان مهاجرت داده می

ده که در قسمت اول این فرمول ضرب ش 2شود، عدد میزبان افزوده می

ها است براي این است که انرژي صرف شده از جانب اختصاص میزبان

هاي مجازي از دو هزینه دیگري که در نظر گرفته شده است به ماشین

اي است که هزینه costPerMemباشد.  داراي اهمیت بیشتري می

هاي هر مرکز داده در نظر گرفته براي هر واحد حافظه براي میزبان

 مقدار حافظه مورد نیاز براي ماشین مجازي vm.getRamشده است، 

هزینه مورد  costPerBwشود، که به میزبان مشخص شده افزوده می

هاي هر مرکز داده در نظر نظر براي هر واحد پهناي باند براي میزبان

پهناي باند مورد نظر که براي ماشین  vm.getBwگرفته شده است و 

هاي منفی شود. عالمتده میمجازي که به میزبان مشخص شده افزو

استفاده شده در تاب  هزینه براي این است که نتیجه خروجی براي ما 

باید مقدار کمینه باشد. در ک  ما از الگوریتم فاخته در دو مرحله 

ها به کنیم. مرحله اول زمانی است که تخصیص اولیه میزباناستفاده می

دوم زمانی است که بعد دهیم و مرحله هاي مجازي را انجام میماشین

از اینکه ماشین مجازي مناسب را براي مهاجرت از میزبان پربار به 

ایم، به دنبال میزبان مناسب براي انتقال آن میزبان کم بار پیدا کرده

ماشین مجازي هستیم پیدا کردن میزبان مناسب براي تخصیص به 

شود. می ماشین مجازي مهاجرت داده شده توسط الگوریتم فاخته انجام

اي در نظر گرفته شده است که بهترین مناب  را این تاب  هزینه به گونه

بر اساس سه فاکتور انرژي مصرفی براي تخصیص مناب  به ماشین 
ها و میزان پهناي باند مجازي، مقدار حافظه مورد نیاز براي درخواست

ع  آورد. که این سه فاکتور باها به دست میمورد نیاز براي درخواست

کننده متحم  ضرر شوند، که دهنده و نه درخواستشود که نه ارائهمی

 باشد.این جزء اهداف این مقاله می

 

 تابع هزینه استفاده شده در الگوریتم فاخته ( :2شكل )

 

 ارزیابی و مقایسه -5

در این بخش الگوریتم پیشنهادي خود را که در زمینه کاهش مصرف 

قرار داده، ما براي ارزیابی، الگوریتم  باشد را مورد ارزیابیانرژي می

هاي دیگري که در این زمینه مطرح شده است پیشنهادي را با الگوریتم

کنیم و نتایج بدست آمده ثانیه شبیه سازي می 18000در بازه زمانی 

افزار را در قالب نمودار و شک  بیان خواهیم نمود. شبیه سازي با نرم
 از خود سازي هاي شبیه ست.  برايشبیه ساز کلودسیم انجام شده ا

 :ایمنموده استفاده زیر مشخصات با محیط یك

 به مجهز و متفاوت نود فیزیکی 800 شام  که داده مرکز عدد یك

نموده، که مشخصات  ایجاد را باشندمی ايهسته 7 هايپردازنده

 هايتمامی ماشین ( نشان داده شده است.1ها در جدول )میزبان

 دستیابی يحافظه میزان همچنین ما هستند. ايستهه تك مجازي،

 مجازي هايماشین مختلف انواع میان را در خود دسترس در تصادفی

 شبیه سازي این در که مجازي هايماشین نموده ایم. انواع تقسیم

 ( نشان داده شده است.2در جدول ) است، شده بکارگرفته
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 میزبان هامشخصات ( :  1 دول )

 

 مشخصات ماشین های مجازی( :  2 دول )
Cores RAM Type MIPS 

1 0.85GB 1 2500 

1 3.75GB 2 2000 

1 1.7GB 3 1000 

1 613MB 4 500 

 

 واقعی محیط یك روي بر اجرا همانند شبیه سازي، نتایج اینکه براي

 است، آمده بدست واقعی سیستم یك از که حجم کاري یك از باشد،

 ارزیابی هاي براي CoMon يپروژه از بخشی از ایم. ماکرده استفاده

 PlanetLab [4]بر نظارتی زیرساخت واق  در که ایمکرده استفاده خود

 می دقیقه 5 مناب ، بهینگی اندازه گیري فواص  میان در این باشد.می

 .باشد

 

 انرژي مصرف میزان 

 بره ثانیه می باشد 18000در این بخش در یك بازه زمانی که معادل 

هاي به کرار رفتره در  میزان مصرف انرژي چند تا از الگوریتم يمقایسه

 مری BSD-MMTاین زمینه، با الگوریتم پیشنهادي خود کره بره نرام 

الزم بره  .اسرت ( آمده3شک  ) در ارزیابی این ایم و نتایجباشد پرداخته

ذکر است که ما در الگوریتم پیشنهادي خود براي یافتن میزبان پربار از 

 ایم و براي یرافتن ماشرینالگوریتم مبتنی بر انحراف معیار کمك گرفته

هاي مجازي براي مهاجرت از میزبان پربرار از سیاسرت کمتررین زمران 

ناسرب مورد نیاز براي مهاجرت استفاده نموده و براي یرافتن میزبران م

هاي مجازي مهراجرت داده شرده از الگروریتم فراابتکراري براي ماشین

 ایم. فاخته کمك گرفته
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ی میزان مصرف انرژینمودار مقایسه :(3) شكل

 
( نشان دادیم که الگوریتم پیشنهادي نسبت به تمامی 3در شک  )

توان به تعداد کمتر ها نتایج بهتري دارد. یکی از دالی  را میروش

توان به تاب  هاي مجازي نسبت داد. از دیگر دالی  میمهاجرت ماشین

هزینه استفاده شده در الگوریتم فاخته اشاره کرد، که در تاب  هزینه 

این الگوریتم، ارزش بیشتري براي انرژي مصرفی در نظر گرفته شده 

 است.

  

 8اهمهاجرت طول در کارایی کاهش میزان 

 کاهش میزان معیار داد، خواهیم قرار بررسی مورد که را ومید معیار

( نشان دادیم که 4شک ) باشد، درمی [2]هامهاجرت طول در کارایی

ها تخلف کمتري براي مهاجرت الگوریتم پیشنهادي از تمامی روش

دهند. دلی  نتایج به دست آمده در هاي مجازي نشان میماشین

 ایم که ماشین( نشان داده5( نشان داده شده است. در شک )5شک )

ها تعداد هاي مجازي در الگوریتم پیشنهادي نسبت به سایر روش

 دهند.مهاجرت کمتري انجام می

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 طول در کارایی کاهش میزان یمقایسه نمودار :(4) شكل

 هامها رت

 
 میزان با برابر ها:مهاجرت طول در کارایی کاهش میزان معیار 

 مهاجرت طول مجازي در ايهماشین توسط که کارایی کاهش

WB RAM MIPS Cores Processor Server 

16G

B 
1GB 3067 6 

Xeon 

X5675 

IBM server 

x3550 

12G

B 
1GB 2933 6 

Xeon 

X5670 

IBM server 

x3550 

8GB 1GB 3067 4 
Xeon 

X3480 

IBM server 

x3250 

8GB 1GB 2933 4 
Xeon 

X3470 

IBM server 

x3250 

4GB 1GB 2660 2 
Xeon 

3075 

HP 

ProLiant 

ML110 G5 

4GB 1GB 1860 2 
Xeon 

3040 

HP 

ProLiant 

ML110 G4 

4GB 1GB 3000 2 
Pentium 

D930 

HP 

ProLiant 

ML110 G3 



1281

4675 4782 4805 4808 5215 5331
6179 6425

6935

Number of VM migrations

 توانمی را شده معرفی معیارهاي .باشدمی دهد،می رخ هایشان

 .نمود معین [2] (1) رابطه طریق از

(1) 



M

j Crj

Cdj

M
PDM

1

1  

 میزان از تخمینی Cdj بوده و مجازي اهماشین تعداد M فرمول این در

 بره هرامهراجرت واسطه به که باشدمی j مجازي ماشین کارایی کاهش

ماشرین  توسرط درخواسرتی پردازنرده کر  نیرز   Crjاست. آمده وجود
 مقردار [2]  مرج  در واق  در باشد.می عمرش طول ک  در j مجازي

Cdj   ،10هرامیلیرون واحرد در مورد، اسرتفاده پردازنده میزان درصد 

 در ،j مجرازي ماشین هايمهاجرت تمامی طی در ثانیه، هر در دستور

  .شده است گرفته نظر

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 های مجازیتعداد مها رت ماشین یمقایسه نمودار :(5) شكل

 

 نتیجه گیری -6

هاي تخصیص و انواع روش دا به بررسی رایانش ابريدر این مقاله ابت

مناب  در این فناوري پرداختیم. در ادامه انواع روش ها براي پیدا کردن 

هاي مجازي براي ها براي پیدا کردن ماشینمیزبان پربار و انواع روش

ایم، سپس روش مهاجرت از میزبان پربار را مورد بررسی قرار داده

ي پیدا کردن میزبان پربار ارائه داده و براي بهبود پیشنهادي خود را برا

 این روش از الگوریتم فاخته براي تخصیص میزبان مناسب به ماشین

ایم. در آخر با هاي مهاجرت داده شده از میزبان پربار استفاده کرده

شبیه سازي روش پیشنهادي و مقایسه این الگوریتم با سایر الگوریتم 

ایم که الگوریتم صرف انرژي نشان دادههاي مطرح شده در کاهش م

هاي  مقایسه شده  نتایج بهتري به پیشنهادي  نسبت به سایر الگوریتم

 دهد.ما می

هاي توان به جاي الگوریتم فاخته از الگوریتمبراي کارهاي آتی، می

 دیگر فراابتکاري استفاده کرد.
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