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 چکیده

و  یاقتصاد یصرفهداشتن  آوریاین فن یهاچالشمهمترین از  یکی .دهدیافزار را به عنوان خدمت ارائه مساخت تا نرمریسطح ز نیازهای یابر انشیرامدل 
لیکن،  د.شوبرای هر خدمت فراهم می رایانش ابری، امکان پرداخت به ازای استفاده یکشسان یژگیو با توجه به .است یخدمات ابر دهندگانارائه یبرا آوری باالسود

گر ا دهنده باید جریمه پرداخت کند وی سطح خدمت، ارائهنامهیافته و طبق توافقخدمت کاهش  یریپذدسترس دنابی صیتخص یبارکارنیاز اگر منابع کمتر از 
رداخت پ های کشسانی خودکار وویژگیبا توجه به  در این مقاله،شود. یم خدمتی دهندهارائه یهانهیهز شیمنجر به افزا مشتری باشد،از نیاز  شیبی پذیردسترس

ر افزار ابری به منظوت نرمتخصیص پویای منابع به خدما یبرا ابتکاری الگوریتمیک ، ی سطح خدمتنامهدر توافق پذیریدسترسی رایانش ابری و به ازای استفاده
الگوریتم  دهد کهنشان می ،های واقعی صورت گرفتهبر روی دادهکه آزمایشاتی  نتایج است. ارائه گردیده ی خدمات زیرساخت ابریدهندهارائهبیشینه کردن سود 

ی زمانی در مقیاس چند دقیقه امکان کشسانی خودکار ه برای یک بازهی دارد به طوری کپذیرو مقیاس ارائه شده در مقایسه با الگوریتم ژنتیک، زمان اجرای کوتاهتر
ی خدمات هندهدبا تعیین تخصیص بهینه، سودی برابر و در برخی حاالت بیشتر از الگوریتم ژنتیک برای ارائه این الگوریتم، . همچنیندگردی کارآمد مهیا میبه شیوه

 ابری در پی دارد.

 

 کلمات کلیدی
، زیرساخت (SaaS)افزار به عنوان خدمت نرم پرداخت به ازای استفاده، ،خودکار کشسانی پذیری،دسترس تخصیص پویای منابع، ،یشینه کردن سودب رایانش ابری،

 .، الگوریتم ژنتیک(IaaSبه عنوان خدمت )
 

 

 

 مقدمه -1
بینی کرد که پیش  2، مک کارتی1پیشگام کامپیوتر و رایانش 1691در سال 

. در [1] "ی به صورت یک خدمت عمومی سازماندهی شودرایانش شاید روز"

ه است: گفت 4آرپانت یپروژهیکی از دانشمندان ارشد  3کلین راک 1696سال 
رند اما بهای کامپیوتری هنوز در کودکی خود به سر میدرحالی که االن شبکه"

شوند، احتماال ما شاهد گسترش شوند و خبره میهمانطور که آنها بزرگ می
دمات عمومی کامپیوتری خواهیم بود که مشابه خدمات عمومی تلفن و برق خ
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 .[2] "دهدها را در سرتاسر کشور خدمت میهای شخصی و ادارهکنونی، خانه
« رایانش به عنوان خدمت عمومی»مدت برای تحقق آرزوی دراز 5ابری رایانش

ما به شکلی نه به طور عمومی ا 1651های پدید آمده است. تفکری که در سال
وجود داشته است. این تفکر شامل  9های پردازنده مرکزیمحدود در کامپیوتر

افزار، به عنوان خدمت و افزار و نرمی فناوری اطالعات متشکل از سختارائه
باشد. هر فرد با داشتن دسترسی از طریق پرداخت به ازای استفاده از آن می

توانست می 7واسط کاربری به نام پایانهشبکه به کامپیوتر پردازنده مرکزی و یک 
 های آن استفاده کند.افزاراز قدرت پردازشی و نرم

شدن آن و به وجود آمدن ی جهانی اینترنت و فراگیربا به وجود آمدن شبکه
در سرتاسر جهان،  8سِرورها هزار ی قوی با دهسازی شدهی مجازیمراکز داده

ان خدمت عمومی فراهم شد. چرا که از این امکان تحقق آرزوی رایانش به عنو
توانستند به مراکز داده ی جهانی اینترنت میبه بعد، همگان از طریق شبکه

ی افزاری پیشرفتهافزاری قوی و نرمدسترسی داشته باشند و از خدمات سخت
سازی، به میزان نیاز استقرار یافته در این مراکز داده با کمک فناوری مجازی

ی خود پول پرداخت کنند. این ده کنند و فقط به میزان استفادهخود استفا
ای که به اینترنت وصل شوند ها از هرجا، در هر زمان و با هر وسیلهخدمت

 باشند.دردسترس می
وان تیم یاست و حت یابر انشیدر را یدیکل یژگیو کی 6یکشسان یژگیو

 11یاهخوش رایانشمانند  شرایانانواع  گریو د یابر انشیرا نیب زیآن را وجه تما
ی خدمات زیرساخت ابری که ویژگی کشسانی دهندهارائه دانست.  11یو تور

های زمانی کوتاهی در حدود باشد؛ در ابتدای هریک از بازهخودکار را دارا می
چند دقیقه، باید تخصیصی از منابع به هر خدمت، متناسب با نیازهای بارکاری 

آن اختصاص دهد؛ به طوری که تا حد امکان، نه از آن برای آن تعیین کند و به 
آن تخطی کند و نه بیش از نیازش به آن  (SLA) 12ی سطح خدمتنامهتوافق

ی سطح خدمت تخطی کند باید نامهمنابع اختصاص دهد. زیرا اگر از توافق
ه مدل پرداخت ب جریمه پرداخت کند و اگر بیشتر از نیاز به آن اختصاص دهد از

رفته باشد فاصله گاده که ویژگی مهم دیگر فناوری رایانش ابری میازای استف
ی خدمات ابری زیر ساخت، با خدمات نرم افزاری بسیاری دهندهاست. یک ارائه

ی سطح خدمت دارد. هر کدام از این نامههای مختلف خدمت، توافقبا سطح
 ها باید منابعیی زمانی بارکاری متفاوتی دارند که برای آنها در هر بازهخدمت

 تخصیص یابد که شرایط گفته شده را داشته باشد.
به دنبال تعیین تخصیصی از منابع به بارکاری هر خدمت  ما در این مقاله

-ی سطح خدمت، سود کل ارائهنامههستیم به طوری که در چارچوب توافق

تکاری نامه الگوریتم ابی خدمات ابری زیرساخت بیشینه شود. در این پایاندهنده
 برای رسیدن به این هدف ارائه گردیده است.

که عبارتست از  میکنیم فیرا تعر ازیمورد ن هیپا میمفاه دومدر بخش 
شین سوم کارهای پیدر بخش  ،یریپذو دسترس یکشسان یژگیو ی،ابر انشیرا

 تمیالگور سازی مساله ومدل مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش چهارم
 تمیالگور یابیارزآورده شده است. در بخش ششم  پنجم شدر بخ یشنهادیپ
 .ده شده استآور یریگجهیتنو در انتها  ژنتیک تمیگوربا ال سهیدر مقا یشنهادیپ

 مفاهیم پایه -2
های خدمت آن و مدلریف استاندارد رایانش ابری در این بخش ابتدا به تع

 یم.کنپذیری را مطرح میو در نهایت تعریفی از دسترسته پرداخ

 رایانش ابری -2-1

، رایانش ابری مدلی برای فعال کردن دسترسی راحت، بر NISTطبق تعریف 
طبق تقاضا، از طریق شبکه به مخزن مشترکی از منابع محاسباتی قابل 

ا( هها و خدمتسازی، برنامهها، فضای ذخیرهسرورها، پیکربندی )مانند شبکه
 ی یا تعامل با ارائه دهنده خدمتاست که به سرعت و با کمترین تالش مدیریت

 .تواند تامین و آزاد شوندمی

 های خدمت رایانش ابری عبارتند از:مدل
 (:SaaS13افزار به عنوان خدمت )نرم .1

ردی اجرا افزار کاربشود برای استفاده از نرمقابلیتی که به مشتری ارائه می
. مشتری افزار به عنوان خدمت گویندشده بر روی زیرساخت ابر را نرم

های زیرین ابر از جمله شبکه، هیچ کنترل و مدیریتی بر زیرساخت
 های شخصیسازی و یا حتی قابلیتها، سامانه عامل، فضای ذخیرهسرور

افزار ندارد و تنها به تنظیمات پیکربندی محدودی که برای کاربر نرم
 مشخص شده دسترسی دارد.

 (:PaaS14بستر به عنوان خدمت ) .2

های کاربردی افزارشود تا بتواند نرمه به مشتری ارائه میقابلیتی است ک
ساخته شده توسط خود و یا به طور کلی مورد نظرش را بر روی زیرساخت 

ها باید با استفاده از زبان برنامه نویسی و افزارابر نصب کند. این نرم
ابزارهای پشتیبانی شده توسط ارائه دهنده ابر ساخته شده باشند. مشتری 

های زیرین ابر از جمله شبکه، یچ کنترل و مدیریتی بر زیرساخته
-تواند نرمسازی ندارد و تنها میکارگزارها، سامانه عامل، فضای ذخیره

های استقرار یافته و تنظیمات پیکربندی محدودی که برای محیط افزار
 میزبانی آنها مشخص شده را کنترل کند.

 (:IaaS15زیرساخت به عنوان خدمت ) .3

-شود برای تامین منابع پردازشی، ذخیرهبلیتی که به مشتری ارائه میقا

مشتری هیچ کنترل و  .ای محاسباتیسازی و شبکه و دیگر منابع پایه
تواند بر سامانه مدیریتی بر زیرساخت های زیرین ابر ندارد و تنها می

های کاربردی مستقر شده و اجزای افزارسازی، نرمذخیره عامل، فضای
 [.3ای انتخاب شده مانند دیوار آتش کنترل داشته باشد ]کهشب

 پذیریدسترس -1-2

پذیری به عنوان اولین چالش رایانش ابری معرفی گردیده [، دسترس4در مقاله ]
[ آمده است به صورت 5آنچه که در کتاب ] ی طبقریدسترس پذ فیتعراست. 

 گردد:( تعریف می1فرمول )

دسترسپذیری  =
زمان پایین بودن خدمت − زمان کل

زمان کل
=  

زمان باال بودن خدمت

زمان کل
              (1) 

پذیری که همان درصد باال بودن خدمت است برای در ادامه تعریف دسترس
 دهنده معروف خدمات ابری آورده شده است.دو ارائه
 Googleنامه سطح خدمت طبق توافق بودن خدمت نییزمان پا فیتعر

Apps درصد درخواست کاربران جواب  5از  شیباست که اگر  بدین صورت
“INTERNAL_SERVING_ERROR ”511 یکه همان کد خطا 

HTTP ن دقیقه ؛ آاست یکنند که نشان دهنده نبودن منابع کاف افتیاست را در
 [.6,7گردد ]به عنوان پایین بودن خدمت محسوب می

خدمت بودن باال درصد فیتعرAmazon S3 نامه سطح خدمت طبق توافق
هایی که جواب ای تعداد درخواستدقیقه 5بدین صورت است که در بازه های 
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“INTERNAL_ERROR”  یا"SERVICE_UNAVAILABLE" 
ها تقسیم کرده و در طول یک ماه اند بر تعداد کل درخواستدریافت کرده

بودن کند که بدین صورت درصد باالدرصد کم می 111میانگین اینها را از 
 [.8آید ]ت در یک ماه به دست میخدم

 کارهای پیشین -3
ی هندهدکردن سود ارائهمرتبط با بیشینه هایاین بخش به بررسی مقاله در

رائه ی کلی اکردن سود به دو دستهبیشینه هایپردازیم. مقالهمی خدمات ابری
 شوند.تقسیم می ،ی منابع و ارائه راهکارها و قوانینتخصیص بهینه
های انرژی مراکز بر روی کاهش هزینه به ویژه هزینه هاقالهبرخی از م

. همانطور که گفته شد  [11-9]اندی خدمات ابری تمرکز کردهدهندهارائه
های سطح خدمت نامهگذاری بر تعداد توافقتواند از طریق اثرکاهش هزینه می

نیز   [12]یتوان به مقالهمی های این مقالهباعث افزایش سود شود. از جمله
ن و روش ی سِرورهایاشاره کرد که در آن نویسندگان به تعیین تعداد بهینه

پردازند تا توان مصرفی را کمینه کنند به ی آنها میسرعت مناسب پردازنده
پذیری و کارایی را نیز تامین کنند. اجرای تعداد های دسترسطوری که نیازمندی

یکار الت بدهد حتی در حافزایش می زیادی سِرور مصرف انرژی الکتریسیته را
یگر ند. از طرف دکنمقدار قابل توجهی انرژی الکتریسیته مصرف می هم سِرورها

های آنها در فرکانس روشن نیازمند این است که پردازنده تعداد کم سِرورهای
. بنابراین کندی آن مصرف انرژی افزایش پیدا میباالتری کار کنند که در نتیجه

 ی منطقی بین تعداد سِرورهای19کنند که مصالحهترکیبی تالش میهای روش
 ی هر سِرور برقرار کنند.روشن و فرکانس/ ولتاژ پردازنده

ی کردن هزینهی کمینه، مساله[13]ی در کار دیگر، نویسندگان مقاله
( دنبال کردند. از CDN17های تحویل محتوا )انرژی الکتریسیته را در شبکه

ها در مناطق جغرافیایی مختلف با ها تکرارهایی از دادهاین شبکهآنجایی که در 
ند، کاز یکدیگر قرار دارد و قیمت انرژی در این مناطق تفاوت می اختالف زمان

ن اند که در آن بارکاری به مناطقی با کمتریدادهبنابراین نویسندگان روشی ارائه
 شوند.قیمت انرژی الکتریسیته فرستاده می

-معرفی شده است از یک ارائه ]14[ی که در مقاله CHP18ی سامانه

ی خدمات میزبانی دهندهی خدمات زیرساخت ابری در کنار زیرساخت ارائهدهنده
 در هک حداقلی میزان از شده زده تخمین پاسخ زمان کند. هرگاهوب استفاده می

 محسوب تخطی که شود بیشتر است شده آورده خدمت سطح ینامهتوافق
 یامهنتوافق از تخطی یجریمه اگر که کندمی بررسی الگوریتم این شودیم

 .دهد افزایش را منابع میزان است کردنمقیاس یهزینه از بیشتر خدمت سطح

-کردن درآمد ارائهنهیشیب یقانون کسب و کار برا نیچند [15]ی الهمق

-ههمچنین به بیشین ارائه داده است. یابر انشیدر بازار را خدمات ابری دهندگان
گذاری نیز پرداخته است. قوانین کردن درآمد از طریق بهینه کردن مدل قیمت

 بیان شده در این مقاله به اختصار عبارتند از:
 ایپو یگذار متیق .1
 منابع 16زیادتر از نیاز تامین شدن .2

 یسطح خدمت انتخاب ینامهاز توافق یتخط .3

 ی سطح خدمتنامهلغو کردن انتخابی توافق .4

 مختلف خدمت یهاسطح .5

 21ی وظیفهتخصیص دوباره .9

 داده شده صیمجدد منابع تخص عیتوز .7

 باشدنامه میکار به پژوهش این پایان ترین، نزدیک[16]ی مقاله پژوهش
 یکردن سود با تعیین تخصیص مناسب منابع برای یک دورهکه در آن بیشینه

 ی صف،از مدل نظریه زمانی انجام شده است. با این تفاوت که در این مقاله
بارکاری با توزیع پواسون و تحلیل های ریاضی برای حل مساله استفاده شده و 
زمان پاسخ به عنوان معیار سطح خدمت و جریمه و قیمت گذاری استفاده شده 
است؛ درحالی که در پژوهش ما، با استفاده از بارکاری واقعی و ارائه الگوریتم، 

 ی معیار سطح خدمت و جریمه قرار گرفته است.پذیرمساله حل شده و دسترس

 سازی مسالهتعریف و مدل -4
ی خدمات زیرساخت ابری به صورت پیدا دهندهکردن سود ارائهی بیشینهمساله

ی ی زمانافزاری در هر بازهکردن یک تخصیص بهینه از منابع به هر خدمت نرم
مساله و در نهایت سازی شود. در ادامه، اجزای مدلخودکار بیان می کشسانی

دل ماین هایی از بخش تعریف دقیق مساله بر اساس این مدل آورده شده است.
 باشد.می [14]ی برگرفته از مقاله

 هزینهمدل  -4-1

هر  یهزینه 𝑐𝑖شود. ( محاسبه می2) با استفاده از فرمول 𝑗ی یک خدمت هزینه
تریس دودویی تخصیص است که ایه مادر  𝑥𝑗,𝑖,𝑣 است. 𝑖ماشین مجازی از نوع 

تخصیص یافته باشد مقدارش  𝑗به خدمت  𝑖امین ماشین مجازی از نوع  𝑣اگر 
تعداد انواع ماشین مجازی  𝑘همچنین یک است و در غیر این صورت صفر است. 

 می باشد. 𝑖 تعداد ماشین مجازی از توع 𝑛𝑖و 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑗 = ∑ ∑ (𝑥𝑗,𝑖,𝑣 × 𝑐𝑖)

𝑛𝑖
𝑣=1

𝑘
𝑖=1         (2)  

 مدل درآمد -4-2

( محاسبه 3استفاده از فرمول ) به دست می آید، با 𝑗خدمت درآمدی که از یک 
𝑝𝑙𝑗شود. می

 دارد. 𝑗سطح خدمتی است که خدمت  قیمتضریب  

𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒𝑗 =  𝑝𝑙𝑗
× 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑗           𝑝𝑙𝑗

> 1        (3)  

 پذیریدسترسمدل  -4-3

 پذیری( گفته شد؛ دسترس2-1پذیری که در بخش )تعریف دسترس با توجه به
 شود.( محاسبه می4ی زمانی از فرمول )در یک بازه 𝑗خدمت 

𝐴𝑗 = 1 −
∑ 𝑦𝑗,𝑢

𝑤𝑗
𝑢=1

 𝑤𝑗
           (4)  

𝑤𝑗 های بارکاری خدمت تعداد درخواست𝑗 با توجه به ماتریس  اگر باشد.می
، منابع 𝑗امین درخواست از بارکاری مربوط به خدمت  𝑢 بهتخصیص، بتوان 

برابر یک و در غیر این صورت صفر  𝑦𝑗,𝑢 مقدارمورد نیازش را تخصیص داد، 
 است.

 جریمهمدل   -4-4

 شود.محاسبه می (5) ریب جریمه از فرمولض

𝐶𝑜𝑃𝑗 =  {

0                𝐴𝑗 ≥ 𝐴𝑙𝑗,1       

 𝑝𝑒𝑙𝑗,1    𝐴𝑙𝑗,1 < 𝐴𝑗 ≤ 𝐴𝑙𝑗,2

𝑝𝑒𝑙𝑗,2         𝐴𝑗 < 𝐴𝑙𝑗,2       

}      (5)  

از فرمول  𝑗ی سطح خدمت برای خدمت نامهی تخطی از توافقنهایتا جریمه
 گردد.( محاسبه می9)
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𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑡𝑦𝑗 = 𝐶𝑜𝑃𝑗 × 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒𝑗         (9)  

 مدل سود -4-5

افزاری به دست ت ابری به یک خدمت نرمی خدمات زیرساخسودی که از ارائه
 شود.( محاسبه می7آید از فرمول )می

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑗 = 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒𝑗 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑗 − 𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑡𝑦𝑗     (7)  

 تعریف مساله -4-6

خواهیم سود کل را بیشینه کنیم؛ مساله به طور کلی به صورت از آنجایی که می
 .باشدمیزاری فامهای نرتعداد خدمت Sکه در آن  دگرد( تعریف می8فرمول )

𝑀𝑎𝑥 ∑ 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑗
𝑆
𝑗=1            (8)  

( تعریف 6مساله به صورت فرمول ) های مربوطه،با جایگذاری فرمول
 گردد.می

𝑀𝑎𝑥 ∑ ((𝑝𝑙𝑗
× (1 − 𝐶𝑜𝑃𝑗) − 1) × ∑ ∑(𝑥𝑗,𝑖,𝑣 × 𝑐𝑖)

𝑛𝑖

𝑣=1

𝑘

𝑖=1

)

𝑆

𝑗=1

 

𝑠. 𝑡      (1)                        ∀𝑖 :  ∑ ∑ 𝑥𝑗,𝑖,𝑣

𝑛𝑖

𝑣=1

𝑆

𝑗=1

≤ 𝑛𝑖                      

𝑎𝑛𝑑    (2)      ∀𝑗  ∄𝑖 :  ∃𝑣 𝑥𝑗,𝑖,𝑣 = 1 𝑎𝑛𝑑  𝑅𝑗
𝑣𝑚 − 𝑅𝑗

𝑤 ≥ 𝑟𝑖
𝑣𝑚 

𝑎𝑛𝑑    (3)                 ∀𝑗    𝑅𝑗
𝑤 ≠ 0 :  ∑ ∑ 𝑥𝑗,𝑖,𝑣

𝑛𝑖

𝑣=1

𝑘

𝑖=1

≥ 1               

𝑎𝑛𝑑    (4)                 ∀𝑗    𝑅𝑗
𝑤 = 0 :  ∑ ∑ 𝑥𝑗,𝑖,𝑣

𝑛𝑖

𝑣=1

𝑘

𝑖=1

= 0               

(6) 
های مجازی اختصاص یافته دهد که تعداد ماشینمحدودیت اول اجازه نمی

 است تجاوز کند. 𝑛𝑖برابر با  𝑖ها، از تعداد موجود آنها که برای هر نوع به خدمت
های ، نباید نوعی از ماشین𝑗کند که برای هر خدمت محدودیت دوم بیان می

اختصاص  𝑗مجازی وجود داشته باشد که ماشینی مجازی از آن نوع به خدمت 
 ییافته باشد و بتوان حداقل یکی از آنها را گرفت و همچنان مجموع حافظه

ی ماشین های مجازی تخصیص جموع حافظهها بیشتر از ممورد نیاز درخواست
 یا مساوی با آن باشد.  𝑗یافته به خدمت 

ی مورد کند که به هر خدمتی که مجموع حافظهمحدودیت سوم بیان می
 یابد. مجازی اختصاصنیاز درخواستهایش از صفر بیشتر است حداقل یک ماشین

ی مورد ظهکند که به هر خدمتی که مجموع حافمحدودیت چهارم بیان می
 هایش صفر است نباید هیچ ماشین مجازی اختصاص یابد.نیاز درخواست

𝑅𝑗
𝑤  ی اصلی مورد نیاز بارکاری خدمتمجموع حافظه 𝑗  و𝑟𝑖

𝑣𝑚   میزان
مجموع  (11) در فرمول. باشدمی  𝑖 ی اصلی ماشین مجازی از نوعحافظه
محاسبه شده  𝑗خدمت های مجازی اختصاص یافته به اصلی ماشین یحافظه
 است.

𝑅𝑗
𝑣𝑚 = ∑ ∑ (𝑥𝑗,𝑖,𝑣 × 𝑟𝑖

𝑣𝑚)
𝑛𝑖
𝑣=1

𝑘
𝑖=1 (11)                                         

 الگوریتم ابتکاری -5
-برای حل مساله استفاده کرده 21در الگوریتم ابتکاری، ما از روش تدریجی

 نیم.کرا به تدریج ایجاد می ایم. به این صورت که ماتریس تخصیص بهینه

های ممکن، بهترین الگوریتم جستجوی جامع با بررسی تمام تخصیص
گیری این الگوریتم برای دهد ولی در یک زمان طوالنی، ما با به کارجواب را می

ها، پیچیدگی زمان اجرایی آن را برای پیدا کردن هر خدمت به جای تمام خدمت
طی کاهش دادیم. برای رسیدن به جواب بیشینه تخصیص بهینه، از نمایی به خ

ها به طور درستی مرتب شوند، که این کار بر اساس سطح خدمت باید خدمت
های با سطح باالتر، سود بیشتری را برای ارائه انجام شده است. زیرا خدمت

ی سطح خدمت نامهی خدمات ابری دارند و در صورت تخطی از توافقدهنده
تری نیز باید برای آنها پرداخت شود، بنابراین از الویت بیشتری ی بیشآنها جریمه

ی کار، تمام منابع تخصیص داده شد، طبق برخوردارند. در صورتی که در میانه
ی ، به هر خدمت باقیمانده که میزان حافظه(2مساله در فرمول ) سوم محدودیت

ی دهیم. برامورد نیاز بارکاری آن صفر نباشد، یک ماشین مجازی اخصاص می
تخصیص یک ماشین مجازی مناسب برای یک خدمت، تمام حاالت ممکن 
گرفتن یک ماشین مجازی از یک نوع و از یک خدمت قبلی را بررسی کرده و 

کنیم که سود بیشتری برای ارائه آن نوع ماشین مجازی و خدمتی را انتخاب می
 ی دارد:الگوریتم ابتکاری سه بخش اصل ی خدمات ابری دارد.دهنده

 (𝑙𝑗) آنها ها بر اساس سطح خدمتمرتب کردن خدمت .1

ها به ترتیب و با های مجازی موجود به خدمتتخصیص ماشین .2
 یکردن تخصیص بیشینه برای هر خدمت به وسیلهاستفاده از پیدا

 الگوریتم جستجوی جامع.

انتخاب یک ماشین مجازی تخصیص یافته به یک خدمت و گرفتن  .3
های ی خدمتدمت باقیمانده و تکرار آن برای همهآن برای یک خ

 باقیمانده به ترتیب.

 در ادامه آمده است. کد الگوریتم ابتکاریشبه

Pseudo code for algorithm Heuristic 

Input: Workload information 
Output: Optimum Allocation matrix 
1 Begin 
2  sort() 
3  for i from 0 to k-1 do 
4   RR[i]  n[i] 
5  endfor 
6  for s from 0 to S-1 do 
7   j  SS[s] 
8   if(R_w[j] = 0) //Constraint 4 
9    for i from 0 to k-1 do 
10     XX[j][i]  0 
11    endfor 
12    continue 
13   endif 
14   rv  0 
15   for i from 0 to k-1 do 
16    rv  rv + RR[i] 
17   endfor 
18   if(rv ≠ 0) 
19    Max  0 
20    Exhaustive_Search(j) 
21    for i from 0 to k-1 do 
22     RR  RR - XX[j][i] 
23    endfor 
24   else 
25    Max  -∞ 
26    Select(s) 
27   endelse 
28  endfor 
29  return 
30 End 
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وری کند به طالگوریتم انتخاب، یک ماشین مجازی از یک خدمت را پیدا می
  که با گرفتن این ماشین و اختصاص آن به خدمت جدید سود کل بیشینه شود.

 باشد.کد به شرح زیر میشبه

 
 ایچندجملهی از مرتبه 𝑆نسبت به متغیر  ابتکاری الگوریتمپیچیدگی زمانی 

به عنوان   𝑛ثابت و 𝑘 تن ثابتفبا در نظر گر باشد.می  O(S2)و به صورت 
تر به صورت ، این پیچیدگی به طور دقیقازی از یک نوعجممیانگین تعداد ماشین

O(S2 + S × (𝑛𝑘 + 𝑆 × 𝑘)) د.وشیحاسبه مم S2   کردن، مرتبهزینه
𝑛𝑘 جستجوی جامع و  هزینه𝑆 × 𝑘 باشد.هزینه الگوریتم انتخاب می  

 ارزیابی کارایی -9
 اند:آزمایشات برای دو حالت زیر انجام شده

 ها کافی است.های مجازی موجود برای نیاز بارکاری خدمتماشین  .1

 های مجازی موجود است.ها بیشتر از ماشیننیاز بارکاری خدمت .2

م ی کارایی الگوریتن اجرا برای مقایسهسود کل و زمای بیشینهپارامتر 
 111گرفته شده است. آزمایشاتنظردر نسل 11با  ژنتیک پیشنهادی با الگوریتم

  در نمودارها آورده شده است.اند و میانگین نتایج آنها بار تکرار شده

-Intel(R) Core(TM) i7ی افزاری با پردازندهآزمایشات بر روی سخت

2620M 2.7 GHz  6ی اصلی با ظرفیت حافظهو GB  انجام شده است. به
های از داده  [16,17]های خدمات رایانش ابرینبودن دادهدسترس دلیل در

برای  Intel Netbatch Grid [18]مربوط به بارکاری واقعی، رایانش توری 
 یکارارب ینکه از ا یاطالعاتارزیابی الگوریتم پیشنهادی استفاده شده است. 

ر کارب یو شناسه یازمورد ن یحافظه یزاناستخراج شده، زمان ورود، زمان اجرا، م

ز آنجایی که ا. است شده گرفتهنظرخدمت در یکاست. هر کاربر به عنوان 
ها موجود نیست، سه سطح خدمت خدمت در این دادهاطالعاتی راجع به سطح 

های لنتایج این آزمایشات در شک با توزیع یکنواخت بین آنها تقسیم شده است.
 ( آورده شده است.4( تا )1)

دهد که الگوریتم ارائه شده در مقایسه با الگوریتم ژنتیک، ، نشان مینمودارها
نین، این الگوریتم با تعیین پذیری دارد. همچزمان اجرای کوتاهتر و مقیاس

Pseudo code for algorithm Select 

Input: s 
Output: Allocation matrix 
 
1 Begin 
2  j  SS[s] 
3  for ss from 0 to s-1 do 
4   jj  SS[ss] 
5   if(number of allocated VMs to Service jj 
= 0 or = 1) 
6    continue 
7   endif 
8   for ii from 0 to k-1 do 
9    if(XX[jj][ii] > 0)  
10     XX[jj][ii]  XX[jj][ii] -1 
11     XX[j][ii]  1 
12     Create Allocation Matrix X 
13     Profit  Profit_fun(X,j) 
14     if(Profit > Max) 
15      Max  Profit 
16      Mj  jj 
17      Mi  ii 
18     endif 
19     XX[jj][ii]  XX[jj][ii] + 1 
20     XX[j][ii]  0 
21    endelse 
22   endfor 
23  endfor 
24  XX[Mj][Mi]  XX[Mj][Mi] - 1 
25  XX[j][Mi]  1 
26  return 
27 End 
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تخصیص بهینه، سودی برابر و در برخی حاالت بیشتر از الگوریتم ژنتیک برای 
 ی خدمات ابری در پی دارد.دهندهارائه

 نتیجه -7
 ی واقتصاد یصرفهداشتن  رایانش ابری، آوریی فنهاچالشمهمترین از  یکی

در این مقاله، با توجه به  است. خدمات ابری دهندگانارائه یبرا آوری باالسود
ی رایانش ابری و های کشسانی خودکار و پرداخت به ازای استفادهویژگی

 یبرای سطح خدمت، یک الگوریتم ابتکاری نامهپذیری در توافقدسترس
افزار ابری به منظور بیشینه کردن سود تخصیص پویای منابع به خدمات نرم

نتایج آزمایشاتی که بر روی  .ئه گردیدارای خدمات زیرساخت ابری دهندهارائه
که الگوریتم ارائه شده در مقایسه با  های واقعی صورت گرفته، نشان دادداده

. همچنین، این دارد پذیریالگوریتم ژنتیک، زمان اجرای کوتاهتر و مقیاس
الگوریتم با تعیین تخصیص بهینه، سودی برابر و در برخی حاالت بیشتر از 

 ی خدمات ابری در پی دارد.دهندهبرای ارائهالگوریتم ژنتیک 
که به   22درنگبی یهاافزاربا توجه به نوع نرم گام بعدی این پژوهش،در 

وان تمی گیرند؛عنوان خدمت بر روی زیرساخت ارائه دهنده خدمات ابری قرار می
ا ی رآورده نشدن مهلت زمانیهای دیگری همچون زمان پاسخ و نسبت بمعیار

ابر »این معیارها را برای سطح خدمت درنظر گرفت و به این ترتیب  ترکیبی از
 را تشکیل داد.« 23درنگبی
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