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 چكیده

درخواسببت در مورد پذیرش یا عدم پذیرش که  باشببدیم یمنابع در محاسبببات ابر یریتمهم مد یهااز چالش یكی یرشکنترل پذ

شببده در  یآوربر اسبباا اعاعات ج ع یبندزمان یتمالگور ید،درخواسببت جد یرشپذ یم. پس از تصبب دکنیم گیرییمتصبب  یدجد

ئن شببود با مط  یدبا یرشکنترل پذ .کندیم یدارا پ یفبه وظا یصتخصبب برای مجازیینماشبب ینترمناسبب  یرش،کنترل پذ یتمالگور

درخواست  یرشپذ ینانجام خواهند شد، ه چن یتها با موفقو درخواسبت شبوندین  یمنابع سبربارگذار ید،درخواسبت جد یرشپذ

 نخواهد داشت. یریتاث یقبل یهادر انجام درخواست یدجد

 . الگوریتم پیشببنهادیشببودیارائه م یمحاسبببات ابردر  یانرژ یکارا یفهوظ یبندو زمان یرشله الگوریتم کنترل پذااین مق در

(Energy Efficient Admission Control and Task Scheduling )EEACTS کامل منابع  یبردارگذاری شببده و هدآ آن بهرهنام

کنترل  یتماز دو الگور EFACTSشد. بایم یو کاهش مصرآ انرژ یابر هاییسدهندگان سروارائه هایینهکاهش هز یبرا یمحاسبات

درخواست  رد یاو  یرشبه پذ یمتص  یاست،به ک ک چهار س یرشاست. الگورتم کنترل پذشبده یلتشبك یفهوظ یبندو زمان یرشپذ

 یددبه درخواست ج یصتخصب یمناسب  را برا مجازیینماشب یرش،کنترل پذ یجنتا بر اسباا یبندزمان یتمو الگور گیردیم یدجد

 تمیدر الگور یابر هاییسارائه دهندگان سرو یینهکه زمان پاسخ و هز دهدینشبان م سبازییهتایج حاصبل از شبب. نکندیانتخاب م

EEACTS افزون بر این باشد،یم یشینپ یکارها یبه خوب ،EEACTS دهداز خود نشان می یباالتر یانرژ یدارنگه یزانم. 

 کل ات کلیدی

 یمنابع، محاسبات ابر یصتخص یف،وظا یبندزمان یرش،کنترل پذ

 

 مقدمه -1
 یازه را برات ییاست که الگو ینترنتا ییهبر پا یمدل محاسبات یمحاسبات ابر

افزار، اطالعات )شامل سخت یفناور هاییسسرو یلعرضهه، مرهرو و تحو
 یمحاسههبات ابر[. 6] کندی( ارائه میمنابع اشههتراک یرافزار، اطالعات و سههانرم
رق، )آب، ب یهمگان یعمشابه با صنا هاییوهخدمات به ش هارائ یبرا ییکارهاراه

به  تقاضا به منابع براساس یکه دسترس یمعن ین. بدکندیم یشنهادتلفن و ...( پ
[. 7] شهههودیم فراهم ینترنتا یقاز طر پ یریهاسو مق یرپه انعطهاو یاگونهه
هسهههتند که اهداو  یمحاسهههبات ابر یاصهههل و کاربران دو جزء دهندگانارائه

منابع  یباال یبرداربه بهره خواهندیدهندگان مارائه کنند،یرا دنبال م یمتفاوت

ا ب ینههز کمینه خواهندیکاربران م کهیدرحال یابنددرآمد دسهههت  یشهههینهو ب
 و فرسههتدیم ابرکاربر درخواسههت را به  .را داشههته باشههند نیازعملکرد مورد 

. دهدیم یصتخر یمجاز هایینماش بهرا ، درخواست سهرویس یدهندهارائه
 یهینو هز کردهاستفاده از منابع اختراص داده شده اجرا  را بادرخواست کاربر 

خود را به انجام  یهابرنامه یکه کاربر اجرا ی. هنگامکندیمنهابع را پرداخت م
 .وندشیابر بازگشت داده م یدهندهشده، به ارائهداده یصمنابع تخر ید،رسان

 ها،یمشتر یتسهط  رضا یشو افزا یموثر از منابع ابر یاسهتفاده برای
دهندگان هارائ یبرا یفوظا یصو تخر یرشموثر کنترل پ  یتمالگور استفاده از

مهم  یهااز چالش یکی یرشدارد. کنترل پ  یادیز یتاهم یابر هاییسسرو
 یرفته اجرا، پ یبرا یددرخواست جد گیردیم یمکه ترم باشدیمنابع م یریتمد
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نابع م ید،درخواست جد یرشمطمئن شهود با پ  یدبا یرشنه. کنترل پ  یاشهود 
ه ک ی. زمانانجام خواهند شد یتها با موفقو درخواست شوندینم یسهربارگ ار

 یبندمانز یتمکند، الگور  یرشرا پ یدیدرخواست جد یرشکنترل پ  یتمالگور
از  . هدوکندیم یدارا پ یفبه وظا یصتخر یبرا مجازیینماش ینترمناسه 

درسهههت منابع  یبرداراز بهره یناناطم یف،وظا یبنهدو زمهان یرشکنترل په 
رل موثر کنت یتمبا استفاده از الگور یسسرو یدهنده ارائه [.4] باشدیم یستمس

تعداد و نوع  یرسهههاختز هایینههز توانهدیم یفوظها بنهدیزمهانو  یرشپه 
موثر  یتم[. الگور4] آغاز شده در مراکز داده را کاهش دهد یمجاز هایینماش

 شیو از پ ینآغاز یمجاز هاییناز ماش ینهبه یبا اسهتفاده یفوظا بندیزمان
ارائه  یکرد. روردگیبه کار میرا  یمجاز هایینتعداد ماش ینشهده، کمتر یینتع

 یف،وظهها یبنههدو زمهان یرشترل پهه مقههالههه در دو مرحلههه کن ینشهههده در ا
 کهی. زماندهدینسههبت م یمجاز هاییناجرا به ماشهه یها را برادرخواسههت

 ،بندزمان کند،یم یرشرا په  یهدیدرخواسهههت جهد یرشکنترل په  یتمالگور
 یتمشههده در الگور یرهبر اسههاس اطالعات  خ را یمجاز ینماشهه ینترمناسهه 
 .ودشینگاشت م یمجاز ینو درخواست به آن ماش کرده یداپ یرشکنترل پ 
کارهای پیشهههین انجام شهههده را مرور  2در بخش  مقاله ینا یادامه در

 کنیم والگوریتم پیشهههنهادی را شهههر  داده و فرموله می 3کنیم، در بخش می
یری گسازی انجام شده را ارائه و در نهایت نتیجهنتایج شبیه 4در بخش  سپس

 دهیم.د را ارائه میکار پیشنهادی خو

 کارهای پیشین -2

 آغاز 1891 لیاوا از رشیپ  کنترل و منابع صیتخرههه نهیزم در قاتیتحق
 گ اریمتیق عدم اسههاس بر ای منابع صیتخرهه هایروش شههتریب[. 4]دیگرد

 اند و میزان مررو انرژیشده یطراح منابع از یثابت تعداد یبرا ای و باشهندیم
 زیرساخت دهندگانارائه ی،ابرمحاسبات  در گیرند.در زیرساخت را در نظر نمی

 یدبنزمان هایروش نهیزم در یادیز یکارها و دارند تمرکز شتریب سود یرو بر
 دگاندهنارائه سط  درها برای کنترل پ یرش درخواست قاتیتحق. اندشده ارائه
مقاله،  در این [.4] باشدیم ییابتدا مراحل در هنوز افزار به عنوان سرویس،نرم

های های کنترل پ یرش در سههطو  مختلف سرویسچندین نمونه از الگوریتم
 کنیم.ابری را مرور می
[ کنترل پ یرش بر اساس یادگیری در 2جادیپ و دارما ]، 2212در سهال 

محیط محاسبات ابری را ارائه کردند که بر صحت کنترل پ یرش تمرکز دارد و 
این روش فقط برای زیرساخت  گیرد.میسهودمندی و مررو منابع را در نظر ن

 هایهای کاربران برنامهابر ارائه شهده اسهت و برای کتترل پ یرش درخواست
 باشد.کاربردی ابر مناس  نمی

یک روش زمانبندی جدید [ 3دکتر داکشاینی و همکارش ] 2211در سال 
 ماند که در این الگوریتیت و شهههمای کنترل پ یرش ارائه کردهبر اسههاس اولو

از  صفشود. پ یرش هر داده می ،پ یرش شهده از وظایف به هر صهف اولویت
ی سههرویس ترهههمیم گرفته ی تاخیر قابل قبول و هزینهبا محاسههبه وظایف

الگوریتم با معماری ابر ارائه شده، نرخ باالی تکمیل سرویس را با شود. این می
ا برای الیی ربا اولویتدارد. از آنجا که این سیاست  کیفیت سهرویستضهمین 

ه گیرد در نتیجاند در نظر میهای کاربرانی که هزینه زیادی پرداختهدرخواسهت
 یابد.هزینه کلی ارائه خدمات ابری نیز افزایش می

 و رشیپ  کنترل تمیالگور [4] همکاران و وو نینلیل 2212 سهههال در
 اب که کردند ارائه سیسههرو عنوان به افزارنرم یدهندهارائه یبرا یبندزمان

 سههط  شیافزا و رسههاختیز یهانهیهز کاهش باو  منابع مؤثر یبرداربهره
در این مقاله الگوریتم . دهدیم شیافزا را سهههود زانیم کاربران، تیهرضههها

ProfminVm های د که با کاهش تعداد ماشههیننرا ارائه کرده و نشههان داد
های پ یرفته اما تعداد درخواست یابد.مجازی آغاز شده، میزان سود افزایش می

، وظایف بندی مجددزمان ProfRSالگوریتم  با یهابهد.شهههده نیز افزایش می
با  ProfPDد و در الگوریتم یابههای مجازی افزایش میری مهاشهههینوبهره

. یابدهای پ یرش شهههده افزایش میتحمهل جریمهه تاخیر، تعداد درخواسهههت
 در یبندزمان و رشیپ  کنترل تمیالگور سه شیآزما با مقاله، نیا سهندگانینو

 ی خاصههیطیشههرا یبرا تمیالگورهر  که اندداده نشههان مختلف یوهایسههنار
ی های زیاد به مرکز دادهتخریص درخواستاما در حالت کلی  .است ترمناس 

های ی زیرسههاخت بدون در نظر گرفتن مشههخرههات ماشههیندهندهیک ارائه
ن پ یر نیست و ممکاما امکان داردزیادی را  فیزیکی هر چند از نظر تئوری سود

های میزبان با سربارگ اری متوقف شوند و یا باید میزان مررو اسهت ماشهین
 های میزبان روشن تحمل کند.انرژی زیادی را به دلیل تعداد زیاد ماشین

 طول در و ایپو شههکل به کاربران یورود یهادرخواسههت که ییآنجا از
 نهیهز نظر از هم یمجاز یهانیماش داشهتن نگه فعال رسهند،یم ابر به زمان
 رد یادیز یانرژ مررو هم و سهتین نهیبه ابر رسهاختیز دهندگانارائه یبرا
توان یم رشیپ  کنترل تمیالگور با استفاده از .دارد یمجاز نیماش یهازبانیم

فعال و ورود کاربران را کنترل کرد و در نتیجه نرخ  یمجاز یهانیماشهه تعداد
 یابد.وری سیستم افزایش میبهره

، اندبندی در محاسبات ابری ارائه شدههای زمانشهمار زیادی از الگوریتم
با این حال، با توجه به جدید بودن مسئله کنترل پ یرش، تنها چندین مقاله در 

باشند. از آنجایی که روش ارائه شده در این مقاله در سط  این زمینه موجود می
عنوان سههرویس ارائه شههده اسههت، الگوریتم پیشههنهادی را تنها با  افزار بهنرم

 توانیم مقایسه کنیم.[ می4ارائه شده در ]های الگوریتم

 یکارا یفهوظ یبندو زمان یرشکنترل پذ -3

  یدر محاسبات ابر یانرژ
 زمان نیترکم در و ایپو شکل به خواهندیم یابر یهاسیسهرو دهندگانارائه

 هادرخواست یمجموعه دهند، پاسخ خود یهایمشتر یهادرخواست به ممکن
با شهناسه، طول درخواست، اندازه فایل، مهلت هر درخواسهت . رسهندیم ابر به

ای از زیرساخت ابر مجموعه شود.شهروع آن مشهخص میزمان اجرا، بودجه و 
های فیزیکی با عنوان میزبان ماشهههینتعهداد زیادی از مراکز داده و شهههامهل 

با مرکز داده خود را دارد. هر مرکز داده  ،ی زیرسههاختدهندههر ارائهباشههد. می
هزینه انتقال ، مدل هزینه، در آن مرکز داده شهناسه، زمان آغاز ماشین مجازی

های فیزیکی . ماشینشودمیمشخص هزینه انتقال داده خروجی و  داده ورودی
را های کاربران ستی درخوااجرا کنندههای مجازی ی ابر ماشیندر مراکز داده
ائه دهنده، تعداد ار یشهناسهه، شهناسهکنند. هر ماشهین مجازی با میزبانی می

حافظه، پهنای باند و  یها، اندازهعمل بر ثانیه، تعداد پردازندهپردازش دسهههتورال
های کاربران به ابر درخواست. شهودمشهخص می ی آن ماشهین مجازیاندازه
 در ها،ییتوانا براساس و ریتفس را یورود درخواسهت رشیپ  کنترل رسهند،می

 در یانرژ مرههرو زانیم و یمجاز یهانیماشهه ینهیهز بودن، دسههترس
 . ردیگیم را درخواست رد ای رشیپ  میترم داده مراکز یهازبانیم

891

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 یرژان کنترل واحد است، یانرژ کنترل واحد با تعامل در ،رشیپ  کنترل
 ینرژا مررو زانیم نیکمتر با یکیزیف نیماش ،یمجاز نیماش کی آغاز برای

 ومرههر فاکتور یمحاسههبه مسههئول نیهمچن و کندیم دایپ یزبانیم یبرا را
ی مسههتقیمی با تعداد . میزان مرههرو انرژی در مراکز داده رابطهاسههت یانرژ

های فیزیکی روشن دارد. برای کاهش میزان مررو انرژی باید سیاست ماشین
های طوری ارائه دهیم که کمترین تعداد ماشههینآغاز ماشههین مجازی جدید را 

ه اگر ایم کفیزیکی روشن را داشته باشیم. زیرساخت ابر را طوری طراحی کرده
آن ماشین خاموش شده و  ،میزبان ماشین مجازی نباشد ،های فیزیکیماشهین

 در آن ماشین مررو انرژی نداریم. 

 

 فه کارای انرژیبندی وظیمدل سیستم کنترل پذیرش و زمان( 1شكل )

سههازی مسههئله هر یک از معیارهای انتخاب را در قال  به منظور فرموله
سازی ی بهینهگیریم. در واقع با یک مسئلهیک تابع هدو مسهتقل در نظر می

ها به شهههکل زیر بر این اسهههاس تابع هدو و محدودیت ،چند هدفه مواجهیم
 شوند:تعریف می

(1)                    𝐹 = (
𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒

𝑀𝑎𝑥𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒
) + (

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝐶𝑜𝑠𝑡

𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡
) 

                                          +𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜 

ی مجازماشینیک باشد. یعنی هدو ما کمینه کردن مقدار تابع هدو می
گویی پایین برای درخواست و را برای تخرهیص انتخاب کنیم که زمان پاسهخ

همچنین با کاهش  ،دهندگان زیرساخت داشته باشدمقدار هزینه کم برای ارائه
ا داشههته باشههد. ب تریبیشانرژی  دارینگههای فیزیکی روشههن، تعداد ماشههین

توجه به این که این سهه پارامتر در یک سو نیستند و کاهش یکی از پارامترها 
دههد، هدو ما برقراری تعادل بین این سهههه افزایش در دیگری را نتیجهه می

 باشد.برای تابع هدو می پارامتر و انتخاب حالت کمینه

فعال اگر درخواسهت جدید برای اجرا در ماشین مجازی  زمان پاسبخ 

 𝑉𝑀𝑖𝑙مجازی خواست جدید بر روی ماشینزمان پاسخ اجرای درپ یرش شود، 
و اگر برای پ یرش درخواست  شهودمیمحاسهبه  (2) رابطهبا  𝑗یدر مرکز داده

 شود:( محاسبه می3با رابطه )زمان پاسخ ماشین مجازی جدیدی آغاز شود، 

(2)     𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑒𝑇𝑛𝑒𝑤 = ∑ 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑇𝑖𝑗𝑙
𝑘𝐾

𝑘=1 + 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑇𝑖𝑗𝑙
𝑛𝑒𝑤 + 𝐷𝑇𝑇𝑖𝑗𝑙

𝑛𝑒𝑤 

(3)                  𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑒𝑇𝑛𝑒𝑤 = 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑇𝑖𝑗𝑙
𝑛𝑒𝑤 + 𝑖𝑛𝑖𝑇𝑖𝑗𝑙 + 𝐷𝑇𝑇𝑖𝑗𝑙

𝑛𝑒𝑤 

∑در آن بطوریکهه  𝑝𝑟𝑜𝑐𝑇𝑖𝑗𝑙
𝑘𝐾

𝑘=1  مجموع زمههان پردازش وظههایف در
𝑝𝑟𝑜𝑐𝑇𝑖𝑗𝑙صف اجرای ماشین مجازی و 

𝑛𝑒𝑤  زمان پردازش درخواست جدید بر
در  𝑙از نوع  𝑖زمان آغاز ماشین مجازی  𝑖𝑛𝑖𝑇𝑖𝑗𝑙روی ماشهین مجازی اسهت. 

𝐷𝑇𝑇𝑖𝑗𝑙و  𝑗یمرکز داده
𝑛𝑒𝑤  زمان انتقال داده به ماشههین مجازی𝑖  از نوع𝑙  در

ی ماشههین مجازی با زمان پردازش درخواسههت بر روباشههد. می 𝑗یمرکز داده
 آید.بدست می (4رابطه )

(4)                              𝑝𝑟𝑜𝑐𝑇𝑖𝑗𝑙
𝑛𝑒𝑤 = 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝐿𝑒𝑛𝑔ℎ𝑡 𝑀𝐼𝑃𝑆𝑉𝑀𝑖𝑗𝑙

⁄   

اگر درخواسهههت جدید برای اجرا در  ی اجرای درخواسببت هزینه

اجرای در خواست جدید بر روی  یینههزماشهین مجازی فعال پ یرش شهود، 
و اگر  شودمیمحاسهبه  (5) با رابطه 𝑗 یدر مرکز داده 𝑉𝑀𝑖𝑙ماشهین مجازی 

اجرای  یینههزبرای پ یرش درخواسههت ماشههین مجازی جدیدی آغاز شههود، 
 شود:( محاسبه می6با رابطه )خواست جدید در

(5        )                  𝑅𝑒𝑠𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖𝑗𝑙
𝑛𝑒𝑤 = 𝑃𝑟𝑜𝑐𝐶𝑖𝑗𝑙

𝑛𝑒𝑤 + 𝐷𝑇𝐶𝑖𝑗𝑙
𝑛𝑒𝑤   

(6)         𝑅𝑒𝑠𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖𝑗𝑙
𝑛𝑒𝑤 = 𝑃𝑟𝑜𝑐𝐶𝑖𝑗𝑙

𝑛𝑒𝑤 + 𝐷𝑇𝐶𝑖𝑗𝑙
𝑛𝑒𝑤 + 𝐼𝑛𝑖𝑡𝐶𝑖𝑗𝑙  

𝑃𝑟𝑜𝑐𝐶𝑖𝑗𝑙
𝑛𝑒𝑤 ی پردازش درخواست در ماشین مجازی هزینه𝑖  از نوع𝑙 

ی استفاده از ماشین مجازی هزینه 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑗𝑙در آن  کهاسهت  𝑗یدر مرکز داده
 شود. پیشنهاد میی زیرساخت دهندهاست، این مقدار توسط ارائه

(7 )                                             𝑃𝑟𝑜𝑐𝐶𝑖𝑗𝑙
𝑛𝑒𝑤 = 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑇𝑖𝑗𝑙

𝑛𝑒𝑤 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑗𝑙 

𝐷𝑇𝐶𝑖𝑗𝑙
𝑛𝑒𝑤 به ماشهههین مجازی قال داده ی انتهزینه𝑖  از نوع𝑙   در مرکز

 𝑗یدر مرکز داده 𝑙از نوع  𝑖ی آغاز ماشین مجازی هزینه 𝐼𝑛𝑖𝑡𝐶𝑖𝑗𝑙و  𝑗یداده
 𝑜𝑢𝑡𝐷𝑆𝑛𝑒𝑤و  𝑖𝑛𝐷𝑆𝑛𝑒𝑤شههوند. باشههد که با فرمول زیر محاسههبه میمی

ی خروجی درخواسهههت جدید کاربران و ی دادهی ورودی و اندازهی دادهندازها
𝑖𝑛𝑇𝐶𝑜𝑠𝑡𝑗𝑙  و𝑜𝑢𝑡𝑇𝐶𝑜𝑠𝑡𝑗𝑙  ینهههیهزی و دورو یداده انتقههال ینههیهز 

پیشههنهاد ی زیرسههاخت دهندهباشههند که توسههط ارائهجی میروخ یداده انتقال
 .شودمی

(8)𝐷𝑇𝐶𝑖𝑗𝑙
𝑛𝑒𝑤 = 𝑖𝑛𝐷𝑆𝑛𝑒𝑤 ∗ 𝑖𝑛𝑇𝐶𝑜𝑠𝑡𝑗𝑙 + 𝑜𝑢𝑡𝐷𝑆𝑛𝑒𝑤 ∗ 𝑜𝑢𝑡𝑇𝐶𝑜𝑠𝑡𝑗𝑙 

(9  )                                                      𝐼𝑛𝑖𝑡𝐶𝑖𝑗𝑙 = 𝑖𝑛𝑖𝑇𝑖𝑗𝑙 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑗𝑙 

های فیزیکی روشن کمتری داشته هرچه تعداد ماشهین انرژی  مصرآ

 یهادر مراکز داده ابر خواهیم داشهت. ماشین تریبیشانرژی  دارینگهباشهم 
های ظرفیت پردازشهههی محدودی دارند و تعداد محدودی از ماشهههین فیزیکی

یزان شهههده، متوانند میزبانی کنند. الگوریتم کنترل پ یرش ارائهمجهازی را می
ن کند، ماشیبررسی می را بارگ اری ابر در هر دو سط  ماشین مجازی و میزبان

شود و میزان بارگ اری گویی کمتر انتخاب میبار برای زمان پاسهخمجازی کم
میزبان برای آغاز ماشین مجازی جدید بر روی آن و یا خالی و خاموش کردن 

های های مجازی با تعداد محدودی از ماشینشود. آغاز ماشینبررسهی می آن
 های فیزیکی روشن توانایی میزبانی ماشیناگر ماشینشود، فیزیکی شهروع می

گرد جازی بر روی آن میزبان قرار میمجازی جدید را داشهته باشهند ماشین م
یزبان شود. اگر ماشین مماشین فیزیکی دیگری برای میزبانی روشن می وگرنه

های مجازی باشههد، آن ماشههین میزبان خالی از ماشههین ،ی زمانیدر یک بازه
های فیزیکی با احتمال خاموش باید ماشههینپس الگوریتم  ،شههودخاموش می

، EEACTSبرای میزبهانی قرار دهد. الگوریتم پهایینی  اولویهتشهههدن را در 
های میزبان به کار گرفته شوند. اگر برای ترین تعداد ماشهینکم کندمیتالش 

میزبانی ماشین مجازی، ماشین فیزیکی جدیدی را روشن کنیم، فاکتور مررو 
حساب  (12)گیریم. فاکتور مرهرو انرژی با فرمول در نظر می 1انرژی آن را 

مقدار بارگ اری ماشههین میزبان اسههت. اگر  𝐻𝑜𝑠𝑡𝐿𝑜𝑎𝑑شههود که در آن می
 در نتیجه. داردباشههد، بیشههترین مرههرو انرژی را  1فاکتور مرههرو انرژی 

برای پ یرش درخواسههت  ترفاکتور مرههرو انرژی کم با مجازی هایماشههین
 هستند. ترمناس 
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(10)0 < 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝐻𝑜𝑠𝑡𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦−𝐻𝑜𝑠𝑡𝐿𝑜𝑎𝑑

𝐻𝑜𝑠𝑡𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦
≤ 1 

کنند. واحد کنترل پ یرش، های خود را به ابر ارسال میکاربران درخواست
های مجازی که توانایی ماشههین ،های پ یرش درخواسههتبر اسههاس سههیاسههت

ضو کند. هر ع خیره می یبندزمانپ یرش درخواست را داشته باشند در لیست 
 شود:لیست به صورت یک مجموعه به شر  زیر تعریف می

(11)                    𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙𝑆𝑐ℎ𝑒𝑑𝑢𝑙𝑒𝐿𝑖𝑠𝑡 = (𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑒𝐼𝐷, 𝑉𝑀𝐼𝐷 

                              , 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝑇𝑖𝑚𝑒, 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒, 𝐶𝑜𝑠𝑡 

 , 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟, 𝐴𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑦) 

و تابع های مجازی  خیره شههده ماشههین بندی بر اسههاسالگوریتم زمان
هدو که به صورت تابعی از هزینه و زمان پاسخ و فاکتور مررو انرژی است، 

 د.کنت انتخاب میترین ماشین مجازی را برای تخریص به درخواسمناس 
 آنهادهیم، هر یک از در ابتدا چهار سیاست پ یرش درخواست را شر  می

گیرند و اطالعات کنترل پ یرش را به درخواسههت جدید را به عنوان ورودی می
شود کدام درخواست به کدام طوری که مشهخص میدهند، عنوان خروجی می

 بندی شود.تواند زمانمی ی زیرساختدهندهمجازی بر روی کدام ارائهماشین

 یمجاز ینماش یانتظار در صف اجرا یاستس -3-1

 د که آیاکنبررسی می ،های مجازی فعالماشینی برای همهسهیاسهت انتظار 
ای اسههت که بتواند در صههف اجرای ماشههین مهلت انجام درخواسههت به اندازه

در مجازی منتظر اتمام کارهای قبلی آن باشهههد یا نهگ اگر درخواسهههت بتواند 
 مطابق با نمودار ، این سیاستانتهای صهف اجرای ماشین مجازی منتظر بماند

ی ماشین ی زیرسهاخت، شهناسههی ارائه دهندهاطالعات شهناسهه( 2شهکل )
مجازی، زمان پاسخ درخواست و هزینه اجرا در ماشین مجازی، فاکتور مررو 

این  ،شوند خیره میبندی زمانلیست را در  انرژی و سیاست پ یرش درخواست
که به صهههورت بالقوه قادر به پ یرش های مجازی لیسهههت وی گی مهاشهههین

 کند.درخواست جدید باشند را  خیره می

 
 ماشین مجازی اجرایسیاست انتظار در صف ( 2)شكل 

 سیاست درج درخواست  -3-2

اگر درخواست جدید نتواند در انتهای صف اجرای ماشین مجازی منتظر بماند، 
تواند های پ یرفته شهده، درخواسههتی مییا از درخواسهتشهود که آبررسهی می

د یا نه. اگر بیش از یک درخواسههت بتواند منتظر اجرای درخواسههت جدید باشهه
منتظر اجرای درخواسهت جدید باشد، درخواست پ یرفته شده با بیشترین زمان 

این سههیاست شههود. پاسهخ برای در  درخواسهت جدید به جای آن انتخاب می
بندی زمانلیست اطالعات در مانند سهیاسهت انتظار، ه( و 3) مطابق با شهکل

 شوند. خیره می

 
 سیاست درج درخواست در صف اجرای ماشین مجازی( 3)شكل 

 های پذیرفته شدهسیاست مهاجرت درخواسته -3-3

ست سیا های انتظار و در  پ یرش شود،درخواسهت جدید نتواند با سیاست اگر
واند تهای پ یرفته شده، درخواستی میدرخواستد آیا از کنبررسی می مهاجرت
د، نباش هاییاگر چندین درخواست گمجازی دیگری مهاجرت کند یا نهبه ماشین

زمان پاسخ هر یک پس از مهاجرت محاسبه شده و درخواست با کمترین زمان 
 و (4این سههیاسههت مطابق با شکل )شهود. پاسهخ پس از مهاجرت انتخاب می

 . ندک خیره میبندی زمانلیست در  را قبلی، اطالعاتهای همانند سیاست

 
 سیاست مهاجرت درخواست پذیرفته شده برای پذیرش جدید ( 4)شكل 

 آغاز ماشین مجازی جدیدسیاست  -3-4

های مجازی فعال با اگر امکان پ یرش درخواسهت توسهط هیی یک از ماشین
ا د که آیشومیهای انتظار، در  و مهاجرت وجود نداشته باشد، بررسی سهیاست

کرد یا نهگ توان درخواسههت جدید را پ یرش می دیجد ماشههین مجازی آغاز با
دهند، سیاست آغاز های مجازی را ارائه میساخت انواع ماشیندهندگان زیرارائه

ی دهندهمهاشهههین مجهازی جهدید برای هر نوع ماشهههین مجازی در هر ارائه
سهپس امکان آغاز ماشین  و درخواسهت جدیداجرای مهلت  از نظر زیرسهاخت

. برای آغاز ماشین مجازی جدید، شودمجازی در سهط  زیرسهاخت بررسی می
ته توانایی میزبانی ماشین مجازی را داشکه روشن ماشهین فیزیکی ابتدا از بین 

زبانی برای می ،های مجازیبیشههترین تعداد ماشههین، ماشههین فیزیکی با باشههند
ی روشن نتوانند ماشین مجازی جدید را های فیزیک، اگر ماشینشودانتخاب می

اگر امکان آغاز  .شهههودماشهههین فیزیکی دیگری روشهههن می ،میزبهانی کننهد
پ یرش درخواست محاسبه مجازی جدید وجود داشته باشد، میزان هزینه ماشین
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اگر میزان بودجه بیشتر از هزینه باشد فاکتور مررو انرژی محاسبه  شود ومی
 شوند. خیره میبندی زمانلیست و اطالعات آن نوع ماشین مجازی در 

 
 فلوچارت سیاست آغاز ماشین مجازی( 5)شكل 

 EEACTS یتمالگور -3-5

ی های کاربران براگیرد کدام درخواسههتالگوریتم کنترل پ یرش ترههمیم می
بندی ماشین های مجازی پ یرش شهوند و الگوریتم زمانروی ماشهیناجرا بر 

کند. شبه کد الگوریتم ارائه انتخاب میرا مجازی کارا برای اجرای درخواسهت 
 یمجاز یناگر ماش یرش،در مرحله کنترل پ  .( آمده اسهت6شهکل ) درشهده 

 درخواست را با یرشپ  ،یمجاز ینهر ماش یبرا یتموجود باشهد، الگورم یفعال
 تمیصبر کند، الگور تواندیاگر درخواسهت نم کند،یم یبررسه انتظار یاسهتسه
 یمهاجرت بررس یاستبا س سپس ودر   یاسترا با س یددرخواست جد یرشپ 
 یمجاز هاییناز ماش یک ییدرخواسهت توسهط ه یرشامکان پ . اگر کندیم

ا ب خواسههتدر یرشپ  ،باشههدنوجود م یفعال یمجاز ینماشههنباشههد و یا فعال 
 رشیپ  یددرخواست جد . اگردشویم یبررس یدجد یمجاز ینآغاز ماش یاستس

 هاییاسههتشههده در سهه یره خ اطالعاتبراسههاس  یبندزمان یتم، الگورشههود
انتخاب  را بر اسههاس تابع هدو مجازی ینماشهه یندرخواسههت، کاراتر یرشپ 
 هایتعداد ماشهههینکاهش  ،یپیشهههنهاد تمیالگور ی گیو نیمهمتر .کندیم

الوه الگوریتم پیشنهادی ع. باشهدداری انرژی میفیزیکی میزبان و افزایش نگه
دهندگان سرویس و های زیرسهاخت و افزایش سهود ارائهبر این، کاهش هزینه

 گیرد. میرضایت کاربران ابر با کاهش زمان پاسخ درخواست را نیز در نظر 

 بحث و ارزیابی -4
 را بر روی ارائههه شهههده EEACTS یتمالگور ،عملکرد یمشهههاهههده یبرا

Cloudsim-3.0.3 ییررا با تغ یتمالگور یریپ یاسمقایم. کرده یسههازشههبیه 
 ییربدون تغ یهکاربر در هر ثان 5222تا  1222متوسط ها با نرخ ورود درخواسهت

را با سههه الگوریتم  EEACTSالگوریتم . میکرد یپارامترها، بررسهه یردر سهها
[ 4ارائهه شهههده در ] ProfPDو  ProfminVm ،ProfRSکنترل په یرش 

مقهایسهههه کرده و پهارامترهها را مطهابق با آن تنظیم کردیم، چرا که الگوریتم 
زار افهای م کور و برای سههط  نرمپیشههنهادی در شههرایط یکسههان با الگوریتم

ه زد یناز زمان پردازش تخم یمهلت اجرا تابعمحاسبات ابری ارائه شده است؛ 
 یلیون( و مMIبر اسههاس طول درخواسهههت ) یسزمان سهههرو شههده اسههت،

 متوسطها را با طول درخواست ،شودی( برآورد مPS) یهدسهتورالعمل در هر ثان
بار تکرار  12را سازی کنیم. شبیهتولید میدالر  1 و بودجه را با متوسط 612×4

ارائه  دلبرای م است. یتمالگور یاجرا یجنتا یانگینارائه شهده م یجو نتاکردیم 
 ،EC2، GoGrid آمازون ،یهدهند ارائهه پنج دهنهدگهان زیرسهههاخهت ابر

Microsoft Azure، RackSpace و IBM [ 4را مطهابق با روش پایه ]
 ایم:گرفته نظر( در 1نند جدول )هما

 [4] یرساختارائه دهندگان ز هاییژگیو( 1) جدول
 )دالر بر ساعت( VMهزینه  مجازینوع ماشین ارائه دهنده

Amazon EC2 2112/2149 کوچک/بزرگ 
GoGrid 1- Xeon/4-Xeon 2118/2176 

RackSpace 2132 ویندور 
Microsoft Azure 2112 محاسباتی 

IBM VM 2146 بیتی 32های 
 

Algorithm: Pseudo-code  EEACTS  algorithm 

Input: A new user’s request for allocate to VM 

Output: Boolean  

Functions: 

Admission Control () { 

1) if(there is any initiated VM ) { 
2)    For each initiated Vm

i 
{ 

3)       if ( !canWaite ( newRequest, VM
i 
)) 

4)          if ( !canInsert ( newRequest, VM
i 
)) 

5)             if(!canMigrate (newRequest,VM
i
)) continue; 

6) } // end of for 
7)    if ( any initiated VM con’t accept request) 
8)       if ( !CanInitiateNew ( newRequest )) return false;   
9) } // end of if 
10) else if ( !CanInitiateNew ( newRequest )) return false; 
11) if ( PotentialScheduleList is empty ) return false; 
12) else return true; 
13) } // end of EEACTS Admission Control  phase 
Schedule () { 

1)  get characteristic of VM with min value of Objective Function in 
PotentialScheduleList 

2) if (Accept Strategy id initiateVM ) 
3) Initiate new VM with characteristic in PotentialScheduleList 
4) Schedule the newRequest to VM Acorrding to characteristic of VM and 

acceptance strategy }// end EEACTS Schaduling phase 
 

 EEACTSشبه کد ( 6شكل )

 مقایسه از نظر زمان پاسخ -4-1

 یتسههط  رضهها یبررسهه یمهم برا یاز پارامترها یکیمتوسههط زمان پاسههخ 
ابر ن کاربرا یم،داشته باش یزمان پاسخ کمتر. هر چه متوسط باشهدیکاربران م

انجام درخواسهههت منتظر خواهند  ییجهنت یافتدر یرا برا یمدت زمان کوتاه
 شیبا افزا دهد.( نتیجه مقایسه متوسط زمان پاسخ را نشان می7شهکل )ماند. 

 کندیعمل م کارهای پیشین یبه خوب EEACTS یتمتعداد کاربران ابر الگور
ر را اب یرساختدر ز یارائه شهده احتمال سربارگ ار یتمکه در الگور ییو از آنجا

 رخواهند داشههت و به طو ییباال ییکارا یمجاز هایینماشهه یم،اکاهش داده
 است. یقبل یهامتوسط زمان پاسخ کل آن بهتر از روش یکل

 

 تعداد کاربران فعال یشزمان پاسخ با افزا بررسی( 7شكل )
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 مقایسه از نظر هزینه -4-2

و  یمجاز ینپردازش، آغاز ماشههه هایینهاز هز یابر تابع یرسهههاختز یینههز
تعداد ی در نتیجهپردازش و  یینههز ،زمان پردازشانتقهال اطالعات اسهههت، 

را تر کم یمجاز هایینآغاز ماش یینههز ،ترآغاز شده کم یمجاز هایینماش
 یبررس یجنتا .دهدیابر را نشان م یرساختز هزینه در ییسهمقا (9). شکل دارد

 و کندیم یلرا تحم یترکم هایینهشههده هزارائه یتمکه الگور دهدینشههان م
 ی،انرژ دارینگهاست که با تمرکز بر ایای الگوریتم پیشهنهادی مز ی ازیک ینا

 داشته باشد. یینیپا هایینههز یزانهمزمان هم متوسط زمان پاسخ و هم م

 

 افزایش تعداد کاربران فعالمیزان هزینه با  ( بررسی8شكل )

 داری انرژیمقایسه از نظر نگه -4-3

داری انرژی الگوریتم پیشهههنههادی را با ( میزان نگهه12) یرابطههبراسهههاس 
ی این مقایسه را نشان نتیجه (8)کنیم. شهکل کارهای پیشهین مقایسهه میراه
داری انرژی بیشههتر باشههد، مقدار مرههرو انرژی در هرچه فاکتور نگه دهد.می

برداری بهینه از منابع، با بهره EEACTSزیرسهاخت ابر کمتر است. الگوریتم 
 کارهای پیشین دارد.نسبت به راهداری انرژی بیشتری میزان نگه

(12)                                  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =

∑ (
𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟𝑜𝑓𝑓𝑇𝑖𝑚𝑒𝐻𝑜𝑠𝑡

𝑇
)𝑓𝑜𝑟𝐴𝑙𝑙𝐻𝑜𝑠𝑡𝑠

𝐻𝑜𝑠𝑡𝑛𝑢𝑚
× (1 −

∑ (
∫ 𝐻𝑜𝑠𝑡𝐿𝑜𝑎𝑑(𝑡)𝑑𝑡

𝑡=𝑇
𝑡=0

𝑇
)𝑓𝑜𝑟𝐴𝑙𝑙𝐻𝑜𝑠𝑡𝑠

𝐻𝑜𝑠𝑡𝑛𝑢𝑚
 

 

 داری انرژی با افزایش تعداد کاربران فعالنگه ( بررسی9شكل )

 شده یرشپذ یهاتعداد درخواستمقایسه  -4-4

ن شوند و ایهای بیشهتری رد میدرخواسهتبا افزایش تعداد کاربران ابر، تعداد 
ی الگوریتم دهد. در این مقاله، با ارائهامر سهط  رضایت کاربران را کاهش می

 یجنتا. را افزایش دهیم های پ یرش شههدهتعداد درخواسههتکارا تالش کردیم 
 یتمالگورکه  دهدینشان م (8)شکل در های پ یرش تعداد درخواست ییسهمقا
 کند.های بیشتری را پ یرش میتعداد درخواستشده ارائه

 
 با افزایش تعداد کاربران فعال های پذیرش شده( تعداد درخواست9شكل )

 گیری و کارهای آتینتیجه -5
 دارینگه میزانبندی کارای وظایف در به بررسهههی تاثیر زمان مقهالههدر این 

طور کههه مشههههاهههده کردیم، بهها کنترل پهه یرش انرژی پرداختیم و همههان
های مجازی براساس نتایج های کاربران و نگاشت وظایف به ماشیندرخواست

ها را ی اجرای درخواسههتتوان هم میزان هزینهحاصههل از کنترل پ یرش، می
د، ان رضایت کاربران را افزایش داکاهش داد و هم با کاهش زمان پاسهخ، میز

های مجازی و های ماشینندر میزبا در نظر گرفتن مررو انرژیهمچنین با 
 داری کرد. توان انرژی بیشتری را نگههای بیکار، میخاموش کردن ماشین

های مختلفی صورت گرفت که کار پیشنهادی آزمونبه منظور ارزیابی راه
ت با کمک چهار سههیاسهه EEACTSالگوریتم دهد نتایج حاصههل نشههان می

که کند در حالیداری مینگهدر زیرساخت ابر بیشهتری را انرژی  میزانپ یرش، 
های زیرسههاخت در میزان هزینه همو ها متوسههط زمان پاسههخ درخواسههت هم

الگوریتم کنترل پ یرش چند  خواهیممی آیندهدر  .سهههط  پهایینی قرار دارنهد
 .دهیمارائه  در ابرهای مقیاس بزرگبرای کاهش پیچیدگی را سطحی 
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