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 چکیده

مجازی  هایترکیب پویای ماشینمنابع در مراکز داده ابر است. زیاد یکی از مشکالتی که همواره در محاسبات ابری وجود دارد مصرف باالی انرژی ناشی از تعداد 
ت ارائه موجب کاهش کیفیاین تکنیک  ازحدیشباما اعمال  شود؛ثر محسوب میروش مؤ یک ،اندکنون برای حل این مشکل ارائه شدهکه تا هاییتکنیکدر میان 

ایبندی پالزم جهت  تصمیمات ،دهندیمعالوه بر اینکه مصرف انرژی را کاهش  ابر هاییسسرو دهندگانارائهبنابراین نیاز است که ؛ شودیمسرویس به کاربران 
در راستای  ت کهمجازی اس هایینماشدر تکنیک ترکیب پویای  هالهمسئیکی از زیر  مجازی انتخاب ماشینبیشتر به توافقنامه سطح سرویس را نیز اتخاذ کنند. 

 کند.رار دارند برای مهاجرت انتخاب میهای مجازی که روی میزبان فرابار شده قرا از میان ماشینبهترین ماشین مجازی کاندید  شدهیانباهداف 
 سازییادهپ CloudSim سازیهشببا استفاده از  را هاآنو ارائه را برای انتخاب ماشین مجازی نامه سطح سرویس مبتنی بر توافقسیاست  در این مقاله، ما سه

تعداد  ،سیتوافقات سطح سرونقض  ازلحاظرا  یتوجهقابلکاهش اند های پیشنهادی توانستهدهد که سیاستنشان می سازییهشب. نتایج بدست آمده از یماکرده
 های موجود بدست آورند.روشبه نسبت  ها و همچنین مصرف انرژیمهاجرت

 کلمات کلیدی
 مجازی، انتخاب ماشین مجازی، انرژی مراکز دادههای ترکیب پویای ماشین

 
 

 

 مقدمه -1
ضا را بر تقا یمبتن یابیاست که دست یمدل محاسببات  یک[ 1] یمحاسببات ابر 

و  سببازییرهذخ یها)مثل شبببکه، سببرورها، دسببتگاه  یمنابع محاسبببات یبرا
 یبر رو یسسبببرو صبببورتبهمدل که منابع  ینکند. در ایها( فراهم مبرنامه

 نکهیا بهشببوند، کاربران بدون توجه یشبببکه ارائه م یو اسببتانداردها ینترنتا
 دارند.  یدسترس هاآنبه  یازهایشانها در کجا قرار دارد، بر اساس نیسسرو

است که منابع و  «1یساز یمجاز» یابرمحاسببات   یبرا یهپا تکنولوژی
را  یعددمت یکند تا منابع اختصاصیجدا م یرینز یزیکیف الیهها را از یسسرو

 یمفهوم اساس ینبه ا یزن «ابر». اصطالح [2] ارائه کند یمجاز یندر قالب ماش
 اشاره دارد.

 ینشبامل صدها و هزاران ماش  یبزرگ 2مراکز داده یدارا یابر محاسببات 
 ؛کنندیرا مصرف م یکیالکتر یاز انرژ یادیز یارهسبتند که مقدار بس  یزیکیف
 یخانوار انرژ 20222از  یشبببترمتوسببب  ب طوربهمرکز داده  یک کبه یطورببه 

 ییهایکاز تکن یکی 3یمجاز یهاینماشبب یایپو یب. ترک[3]کند یمصببرف م
مصببرف منابع و حداقل کردن تعداد سببرورها  یوربا باال بردن بهرهاسببت که 

 4این تکنیبک بببا مهبباجرت زنبده   ،یگردعبببارتبببه دهبد. یکبباهش مرا  یانرژ
 و سپسهای دیگر نبا بار کم به میزبا هایمیزبانروی از  های مجازیماشبین 
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سببعی در کاهش میزان ( مصببرفکمبه حالت خاموش )یا  هاآنتغییر وضببعیت 
ممکن  های مجازیماشین یایپو یباگرچه ترک. اردمصرف انرژی مرکز داده د

 یناشم ینقرار گرفتن چند یلمراکز داده را بهبود بخشد اما به دل ییاسبت کارا 
ربران، به کا یسارائه سببرو یفیک ینتضببم یزیکی،ف ینماشبب یک یرو 0یمجاز
 کاربران سطح معموالً. شودیمحسوب م یکتکن ینبزرگ ا یهاچالشاز  یکی
نند کیخدمات مشخص م یفیتک یهاپارامتر یقرا از طر یازشانمورد ن یسسرو

 کنندگانفراهمو  هاآن ین( بSLA) 6یسکبه در قالب توافقات سبببطح سبببرو 
 [.4شوند ]یمشخص م

( 1[: )5است ] همسئل یرشامل چهار ز یمجاز یهاینماشب  یایپو ترکیب
( انتخاب 3؛ )8فروبار یهایزبانم یص( تشببخ 2؛ )7فرابار یهایزبانم یصتشببخ 
 یگذاری( جا4فرابار؛ ) یهایزبانجهبت مهاجرت از م  9یمجباز  یهبا ینمباشببب 
 12یمجاز یهاینماش

 یدکه با یمجاز یناسبببت که ماشببب ینمهاجرت ا یبرا یاصبببل نیازیشپ
فرابار  وانعنبه یزبانم یک کهیوقت ینبنابرا؛ یمکن یینمهاجرت داده شببود را تع

ود. شیاجرا م یزبانآن م یبرا یمجاز ینانتخاب ماش یندداده شد، فرآ یصتشخ
 میزبان ییمهاجرت کند بر کارا یدببا  یمجباز  ینکبدام مباشببب   ینکبه انتخباب ا 

بار  یمرا مهاجرت ده یینپا یوربا بهره یمجاز یناسبببت. اگر ماشببب یرگذارتأث
ر بازه د یزبانم ینکهاحتمال ا یعنی ینشبببود و ایکم نم یبه اندازه کاف یزببان م

 یمجاز ینماش یکمهاجرت  ،است. در مقابل یادفرابار شبود ز  یزن یبعد یزمان
 مثل زمان ییهاینهکند اما هزیکم م یرا به خوب یزبانم بباال ببار   یورببا بهره 

 خواهد داشت. یرا در پ یمهاجرت و مصرف انرژ
کارهای انجام شبببده مورد  2ادامه مقاله به این شبببرح اسبببت. در بخش 

 شببوند.ارائه میهای پیشببنهادی الگوریتم 3بخش گیرند. در بررسببی قرار می
شوند و در نهایت بخش توضبیح داده می  4در بخش  هایشآزماارزیابی و نتایج 

 مقاله آورده شده است. گیرییجهنت 0

 کارهای انجام شده -2

انتخاب ماشببین مجازی را  در این قسبمت تعدادی از کارهای گذشببته در زمینه 
 عنوانبه[ انتخاب ماشببین مجازی را  6و همکاران ] Songکنیم. بررسببی می 
نام داشببت مدل کردند.  MVMSAچند هدفه که  سببازیینهبهیک مسببئله 

کارایی هر ماشبین مجازی را بر اسباس وزنی از سه مدل دمای پردازنده،    هاآن
د همچنین ثابت کردن هاآنمنابع و توان مصرفی ماشین مجازی تعریف کردند. 

های انتقالی ای خطی با دادهشین مجازی، رابطهکه هزینه ناشبی از مهاجرت ما 
ن در بنابرای؛ شوددازه حافظه ماشبین مجازی تعیین می ان یلهوسب به عمدتاًدارد و 

 تعریف تابع انتخاب ماشین مجازی هزینه مهاجرت را نیز لحاظ کردند.
Masoumzadeh  [ از تکنیک یادگیری فازی 7و همکباران ](FQL11 )

از  هپیشگیرانهای مجازی وفق پذیر و رای ایجاد یک سبیاست انتخاب ماشین ب
 خابای را برای انتاسبتفاده کردند که تصمیمات بهینه  روی میزبان فرابار شبده 

ثابت کردند که نتیجه  هاآن گیرد.کردن مباشبببین مجبازی جهت مهاجرت می  
و وضببعیت میزبان  12کاریجازی به رفتار بارتخاب ماشببین منهای اسببیاسببت 

 هانآاز چندین الگوریتم برای این منظور استفاده کردند.  ،روینازابستگی دارد. 
نظر گرفتند که نشببان دهنده کارایی الگوریتم  برای هر الگوریتم یک پاداش در
زبان را با اسببت. همچنین رفتار هر می SLAدر مصببرف انرژی و میزان نقض 

منابع و تعداد  ،هاآنشبببنهادی ند. در روش پینکوضبببعیتش دنببال می دیبدن  
ته فگر نظر های مجازی قرارگرفته روی میزبان به عنوان وضعیت آن درماشین

ای وجود دارد که هر عنصبببر آن به یک یک مجموعه ،عالوهبهشبببده اسبببت. 
تخاب ن، الگوریتم ازبانبرای یک می کهیهنگامکند. الگوریتم انتخاب اشباره می 

متناسبببب با مشببباهدات خود از وضبببعیت فعلی و  FQLشبببود، می فراخوانی
های مجموعه را از وضعیت ورودی، یکی از الگوریتمشبده   یآورجمعاطالعات 

ها را به گیرد تا چگونه وضبببعیتیباد می  FQLکنبد. در نهبایبت    انتخباب می 
 پاداش را داشته باشد. ها نگاشت کند تا بیشترینمجموعه الگوریتم

یبک الگوریتم مبتنی بر ررفیبت پردازنده ماشبببین مجازی نیز توسببب    
Beloglazov [ ارائه شببد. بر اسبباس این الگوریتم 8و همکارانش ]،  ماشببین

ات صمیممعتقدند ت هاآنکمترین ررفیت پردازنده را دارد.  شبده انتخابمجازی 
د و از هوری پردازنبده را کاهش د توانبد افزایش بهره مبتنی بر این الگوریتم می

[ 5همچنین چهببار الگوریتم دیگر را در ] هبباآنجلوگیری کنببد.  SLAنقص 
 ( اسبت. این سبیاست  MU) 13وریاولین الگوریتم کمترین بهره معرفی کردند.

ده اسببت را برای مهاجرت  وری پردازناشببین مجازی که دارای کمترین بهره م
ه یک ماشین است ک( RS) 14کند. دومین الگوریتم انتخاب تصادفیانتخاب می
کند. الگوریتم سوم که کمترین زمان ب میتصبادفی انتخا  صبورت بهمجازی را 
کند که دارای م دارد مباشبببین مجازی را انتخاب می نبا ( MMT) 10مهباجرت 
های مجازی روی میزبان باشببد. زمان مهاجرت در میان دیگر ماشببین کمترین

جازی تقسببیم بر ماشببین م مورداسببتفادهزمان مهاجرت برابر با مقدار حافظه 
پهنبای ببانبد موجود میزبان اسبببت. در چهارمین الگوریتم، ماشبببین مجازی    

وری پردازنده( با دیگر بهره ازلحاظ) 16ی بیشبترین همبسبتگی  دارا شبده انتخاب
یده این الگوریتم این اسبببت که های مجازی روی میزبان اسبببت. امباشبببین 

 یزبان،م یرو اجراشده یهابرنامه یلهوسب بهاسبتفاده منابع   ینبهمبسبتگی باال  
ریب این روش از ضبب  دارد. آن میزبانشببدن   فرابار یرا برا یشببتری احتمال ب
 کند.ی برای تخمین همبستگی استفاده میهمبستگ

Cao [ روش بیشترین 5[ نیز با الهام از ایده ]9و همکارانش ] همبستگی
بستگی ب همریاین نتیجه رسیدند که وقتی بازه ض به هاآنمثبت را ارائه دادند. 

در یک لحظه افزایش یا کاهش  ندرتبه( X,Yاسبببت، دو متغیر ) 2و  -1بین 
 وقتی ،ابد. در مقابلیکاهش می Yیابد افزایش می Xوقتی  احتماالًیابند و می

( X,Yاست، ) 1و  2ریب همبستگی بین همبسبتگی مثبت اسبت یعنی بازه ض  
ضبببریب مثبت  روینازایابند. ها همزمان افزایش یا کاهش میدر اکثر حبالبت  
 شود.بیشتری منجر به فرابار میریب منفی به احتمال نسبت به ض

ی ارائه در این مقاله، ما با چندین سببیاسببت برای انتخاب ماشببین مجاز  
[ مقایسببه کردیم. 5های گفته شببده در ]را با روش هاآندادیم و جهت ارزیابی، 

، مصرف انرژی ازلحاظبهتری را  ایجهای ما نتدهد که سیاستنتایج نشبان می 
 .اندهای مذکور داشتهنسبت به روشها و تعداد مهاجرت SLAنقض 

 های پیشنهادیالگوریتم -3

. یمادادهبرای فرآیند انتخاب ماشین مجازی ارائه  سبیاست در این مقاله ما سبه  
م ک حالیندرعو  پایبندی به توافقنامه سطح سرویس سبیاسبت  هدف هر سبه  

 ها است.کردن تعداد مهاجرت

 (IMMT) 17کمترین زمان مهاجرت بهبود یافتهسیاست  -3-1

است.  [5در ] شدهارائهبهبودی بر روش کمترین زمان مهاجرت  این سبیاسبت  
های مجازی مستقر روی میزبان از میان ماشبین کمترین زمان مهاجرت  روش

 زمان کمتری براینیاز به کند که یرا انتخاب م یمجاز ینماشببب ،فرابار شبببده
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 مورداسبببتفادهزمان مهاجرت برابر با مقدار حافظه  روشدر این . داردمهاجرت 
 .تخمین زده شببده اسببت یزبانباند موجود م یبر پهنا یمتقسبب یمجاز ینماشبب

ممکن اسبببت که در این روش وجود دارد این اسبببت که  یکی از مشبببکالتی
همزمان چندین ماشین مجازی دارای حافظه یکسانی باشند که در این صورت 

جهت بهینه کردن برای همین منظور  .شببودانتخاب میاولین ماشببین مجازی 
های مجازی کاندید که دارای در سببیاسببت پیشببنهادی از بین ماشببینانتخاب، 

شببود که دارای  رت هسببتند، ماشببین مجازی انتخاب می کمترین زمان مهاج
 شود:می بیان (1) صورتبهین سیاست اوری پردازنده است. یشترین بهرهب
 

N =  {𝑣 ∈ 𝑉𝑗  | ∀𝑎 ∈ 𝑉𝑗  ,
𝑅𝐴𝑀𝑢(𝑣)

𝑁𝐸𝑇𝑗

≤
𝑅𝐴𝑀𝑢(𝑎)

𝑁𝐸𝑇𝑗

} 

𝑝 ∈ 𝑁,   | ∀ 𝑏 ∈ 𝑁   𝑈(𝑝) ≥ 𝑈(𝑏) 
(1)  

قرار گرفته شده روی میزبان  های مجازیمجموعه ماشبین  𝑉𝑗که در آن 
𝑗  ،𝑅𝐴𝑀𝑢(𝑎)  مقدار حافظه مورد استفاده ماشین مجازی𝑎 ،𝑁𝐸𝑇𝑗  پهنای

و  𝑝وری پردازنده ماشبین مجازی  بهره 𝑗 ،𝑈(𝑝)میزبان  مربوط به باند موجود
𝑝 انتخاب شده است. یمجاز ینماش 

 (RE) 18رگرسیونتخمین سیاست  -3-2

برای بازه زمانی بعدی های مجازی ماشینپردازنده وری بهره ،در این سبیاست 
 یاستس. دلیل استفاده از این شبود یمبینی پیشرگرسبیون  روش با اسبتفاده از  

یب فاده شده برای ترکهای فرابار استسبت که الگوریتم تشبخیص میزبان  این ا
 یگردعبارتبه .باشدمی و تخمین بینیمجازی بر اساس پیشهای پویای ماشین

بنابراین بهتر اسبببت که  ؛دهدتشبببخیص میرا میزبان احتمال فرابار شبببدن 
ین مجازی ماش بینی باشد وی نیز بر اساس پیشالگوریتم انتخاب ماشین مجاز

زیرا  ؛دبینی شده باشوری پیشم که دارای مقدار بیشتری در بهرهرا انتخاب کنی
 این ماشبین مجازی برای فرابار شبدن در بازه بعدی بیشبتر از بقیه است.    یرتأث

 دهد.د مربوط به این سیاست را نشان میشبه ک 1الگوریتم 
های مجازی قابل مهاجرت در ابتدا لیسبببت تمام ماشبببیناین الگوریتم 
 وری هر ماشینپس در یک حلقه تکرار، مقدار بهره. سآوردمیمیزبان را بدست 

زند و ماشببین مجازی که بیشببترین  مجازی را در بازه زمانی بعدی تخمین می
شببده را داشببته باشببد برای مهاجرت به میزبان دیگر انتخاب مقدار تخمین زده 

ا دشبببود ادامه پیکه میزبان از حالت فرابار خارج ن . این رونبد تبا زمانی  کنبد می
 کند.می

  (US) 19وریسیاست شیب بهره -3-3
ای هوری پردازنده ماشینوری با استفاده از تاریخچه بهرهسبیاسبت شیب بهره  

وری را در هر بازه زمانی به ازای هر این بهرهمجازی، شیب بین هر دو نقطه از 
مجازی قرار  هایکند. این سیاست از بین ماشینماشبین مجازی محاسببه می  

کند که دارای مجموع شیب ماشبین مجازی را انتخاب می  گرفته روی میزبان،
ی کوچکی از تاریخچه نمونه 1وری بیشبتری نسببت به بقیه باشد. شکل   بهره
 دهد.های زمانی مختلف نشان میین مجازی را طی بازهوری یک ماشبهره

یک دید کلی روی روند صببعودی یا  سببیاسببتدر واقع با اسببتفاده از این 
تواند ما را در آوریم که میماشبین مجازی بدست می وری هر نزولی بودن بهره

( شببکل 2معادله ) ماشببین مجازی جهت مهاجرت کمک کند. تریقدقانتخاب 
 دهد.ت را نشان میریاضی این سیاس

 

Algorithm 1:  Regression VM Selection Policy 

Input: oberloadedHostList 

Output: migrationList 

foreach h in overloadedHostList do 

     vmList ← h. getMigratableVms () 

     while h is overload do 

          selectedVM ← NULL 
          maxPrediction ← MIN 

          foreach vm in vmList do 

               predictedUtil ← getLoessEstimate() 

               if predictedUtil > maxPrediction then 

                    maxPrediction ← predictedUtil 

                    selectedVM ← vm  

          migrationList.add(selectedVM) 

          vmList.remove(selectedVM) 

return migrationList 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 
 

𝑣 ∈ 𝑉𝑗  | ∀𝑎 ∈ 𝑉𝑗  , ∑
𝑈𝑡+1(𝑣) −  𝑈𝑡(𝑣)

𝑇𝑖𝑚𝑒𝑡+1 − 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑡

𝑇

𝑡=1

≥ ∑
𝑈𝑡+1(𝑎) −  𝑈𝑡(𝑎)

𝑇𝑖𝑚𝑒𝑡+1 − 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑡

𝑇

𝑡=1

 

(2) 
، tدر لحظه  𝑎بهره وری پردازنبده ماشبببین مجازی   𝑈𝑡(𝑎)کبه در آن  

𝑇𝑖𝑚𝑒𝑡   مقبدار بازه زمانی در لحظهt  و𝑇 وری ماشبببین ریخچه بهرهطول تا
 مجازی است.

مجموع  ی،مجاز ینهر ماشبب وریبهره یبمحاسبببه شبب یمعادله برا ینا
مشبببخص به  یرا در هر بازه زمان یمجاز ینماشببب ورینسببببت اختالف بهره

 ،یمجاز هایینتمام ماش ین. سپس از بآوردیبازه بدسبت م  یناختالف زمان ا
رت مهاج یمقدار محاسبه شده را داشته باشد برا یشبترین که ب یمجاز ینماشب 
 .کندیم خابانت

 

 
 وری ماشین مجازی: شیب بهره1شکل 

 ارزیابی کارایی -4

و از محی  ابر  سازییهشبب جهت  CloudSim [10] سباز یهشبب در این کار از 
و  سببازییادهپرای ب مورداسببتفادهکاری جهت بار PlanetLab [11]های داده

 سازییهشبهای پیشبنهادی استفاده شده است. در مرکز داده  ارزیابی سبیاسبت  

U
ti
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از نوع  هاآنماشببین فیزیکی اسببتفاده شببده اسببت که نیمی از   822شببده، از 
 Intel Xeon 3040, 2 cores × 1860 MHz, 4)با مشخصات سروری 

GB ( و نیمی دیگر نیز از نوع سبروری با مشخصات )Intel Xeon 3075, 

2 cores × 2660 MHz, 4 GBهای مجازی ( هسبببتند. تعداد ماشبببین
نوع و مشببخصببات  1جدول شبماره   به بارکاری بسببتگی دارد.اسبت و   متفاوت
توان مدل  دهد.داده را نشببان میهای مجازی مورد اسببتفاده در مرکز ماشببین
است که در کار SPECpower [12 ] مدلهر سبرور نیز بر اسباس   مصبرفی  

در این مدل میزان توان مصبرف شده هر   [ مورد اسبتفاده قرار گرفته اسبت.  5]
  مشخص شده است.( %100 - %0)سرور به ازای بارکاری مختلف 

 مجازی هایینماش: مشخصات 1جدول 

VM type MIPS 

(CPU) 

Core RAM 

(MB) 

 

Micro 500 1 633  
Small 1,000 1 1,700  
Extra Large 2,000 1 3,750  
High-CPU Medium 2,500 1 850  

 های ارزیابیمعیار -4-1

به دلیل اینکه در بارکاری اسبببت.  SLAمیزان نقض  ،معیار ینترمهماولین و 
د نوشهایی که روی ماشین مجازی اجرا میدر این کار، نوع برنامه مورداستفاده

نابراین ب؛ اسبت، این معیار باید مستقل از نوع برنامه باشد  ناشبناخته  هاآنبرای 
( مدت زمان نقض 1). شبببودمعیار دیگر تعریف می دو SLA یریگاندازهبرای 
SLA  تعریف مهاجرتکاهش کارایی به دلیل ( 2) ؛ه ازای هر میزببان فعال بب .
 ( آمده است.4( و )3در ) معیاردو این 

(3)                            𝑆𝐿𝐴𝑇𝐴𝐻 =  
1

𝑁
 ∑

𝑇𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑖

𝑁
𝑖=1 

𝑇𝑠𝑖هبا،  تعبداد میزببان   𝑁کبه در آن  
به  𝑖زمانی که در طول آن میزبان  

𝑇𝑎𝑖رسبد و  می %122وری باالی بهره
در حالت  𝑖مدت زمانی است که میزبان  

 گیرد.فعال قرار می

(4)                              𝑃𝐷𝑀 =  
1

𝑀
∑

𝐶𝑑𝑗

𝐶𝑟𝑗

𝑀
𝑗=1 

𝐶𝑑𝑗های مجازی، تعداد ماشین 𝑀که 
به   𝑗تنزل کارایی ماشین مجازی  

𝐶𝑟𝑗دلیل مهاجرت و 
در طول  𝑗مقدار پردازنده درخواسبببتی ماشبببین مجازی  

 ( تعریف کرد.0را به صورت ) SLAتوان نقض حال می است.عمرش 
(0)                   𝑆𝐿𝐴𝑉 =  𝑆𝐿𝐴𝑇𝐴𝐻 ×  𝑃𝐷𝑀 

 
ها بین تعبداد مهاجرت  ،SLA نقض بر یرگبذار تبأث یکی از دیگر عوامبل  

ی ها، معیار دیگربنابراین کاهش تعداد مهاجرت؛ اسبببتهای مرکز داده میزبان
 .نظر گرفته شوددر های پیشنهادی است که باید جهت ارزیابی سیاست

 نیکه در ماش ییهاعملکرد برنامه یمهاجرت زنده بر روبدیهی است که 
 یبا بارکار ییهابرنامه یبرا. دارد یمنف یریدر حال اجرا هسبببتند تأث یمجباز 
 یوردرصد از بهره 12 یبیصورت تقررا به ییتنزل کارا یانگینم توانیم، یرمتغ

 ینماشببب ییجهت سببباده کردن مدل، تنزل کارا ینبنابرا؛ زد ینپردازنده تخم
 زده شده است. ینتخم (6)صورت معادله به 𝑗 یمجاز

(6     )                 𝑈𝑑𝑗
= 0.1 ∫ 𝑢𝑗(𝑡) 𝑑𝑡

𝑡0+𝑇𝑚𝑗

𝑡0
 

 

𝑈𝑑𝑗 که
𝑇𝑚𝑗مهاجرت،  زمان شروع 𝑗 ،𝑡0کارایی ماشین مجازی  تنزل میزان 

 

 𝑗، 𝑀𝑗مجازی  ماشیییین پردازنده وریبهره 𝑢𝑗(𝑡)مهاجرت،  انجامزمان مدت

 پهنای میزان 𝐵𝑗 و 𝑗 مجازی شده توتط ماشیناصییی اتیاداده   مقدار حافظه

 .باشدمی موجود باند

مقدار انرژی مجازی کاهش  هایینماشبببهبدف اصبببلی ترکیب پویای  
مصبرف شبده در مرکز داده اسبت. بر اسباس مدل توضیح داده شده در بخش     

شبببود و مجموع بدسبببت آمده برای هر میزبان محاسببببه می قبل، این مقدار
 شود.کل انرژی مصرفی در نظر گرفته می عنوانبه

 ارزیابی نتایج -4-2

 دهشببارائهرا با راهکارهای  هاآنهای پیشببنهادی، برای ارزیابی کارایی الگوریتم
[ مقایسبببه کردیم. با توجه به اینکه فرآیند انتخاب ماشبببین مجازی تنها 5در ]
ی است، برای فازهای های مجازفازهای تکنیک ترکیب پویای ماشبین  ازیکی 

های مجازی، به ترتیب از و جایگذاری ماشبببینفرابار  هایتشبببخیص میزبان
همچنین  .یماکرده [ اسببتفاده5در ] شببدهارائه PABFDو  LRهای الگوریتم

حد با را [ 5در ] شببدهارائههای فروبار روش سبباده شببناسببایی میزبان منظوربه
 سازییهشبحاصل  ،دهبدست آمهای آزمایشنتایج  .یماگرفتهبکار  0.3 هآسبتان 

 است.  هاآنبه میانگین اسمرکز داده روی کل بارکاری و مح

. اولین معیاری که وجود دارد دهدیمرا نشان  سازییهشبب نتایج  2شبکل  
 دهدیم)الف( نشان  2که شکل  طورهماناست.  SLAمربوط به میزان نقض 

های را در میان دیگر روش SLAکمترین میزان نقض  MMTسبببیباسبببت  
[ دارد بنابراین با بهبودی که روی این الگوریتم صببورت گرفته 5در ] شببدهارائه

این مقدار را به مقدار  یماتوانسببته( عالوه بر اینکه IMMTاسببت )سببیاسببت  
لکرد ( بهترین عم%91کاهش دهیم )نزدیک به  MMTنسبت به  یتوجهقابل

 .یماآوردههای پیشنهادی بدست را در میان روش
هدف مشبترکی که بین هر سه الگوریتم پیشنهادی وجود دارد این است  

زبان را در فرابار شدن می یرتأثکه ماشبین مجازی را انتخاب کنند که بیشترین  
 وری را دارد برایماشین مجازی که باالترین بهره یگردعبارتبهداشبته اسبت.   

ها بین شبببود. این هدف منجر به کاهش تعداد مهاجرتت انتخباب می مهباجر 
های مجازی، شببود چون هر بار با مهاجرت تعداد کمی از ماشببین ها میمیزبان

شبود. در این میان، سیاست تخمین  میزبان به سبرعت از حالت فرابار خارج می 
مجازی و  هایینماشببباز آینده  تخمین و اطالعاتی که ببه دلیبل  رگرسبببیون 

با انتخاب درسبت ماشبین مجازی از میزبان فرابار شده    تواندیمدارد ها میزبان
را  بعدی انجام شوند یهابازهکه ممکن اسبت در   اییهودهبی هاتعداد مهاجرت

 %80میانگین  طوربهاین سبیاست   که دهدیمبه حداقل برسباند. نتایج نشبان   
 .کندیمعمل  موجود یهاروشبهتر از 
اال ب یوربهرهنجا که در هر سه الگوریتم پیشنهادی ماشین مجازی با از آ

کز داده ابر سببربار زیادی به مر  رودیمانتظار  شببود یمجهت مهاجرت انتخاب 
 میاداشته هامهاجرتکه در تعداد  یتوجهقابلتحمیل شبود اما به دلیل کاهش  

[ کمتر است زیرا سربار 5در ] شبده ارائه یهاروشاین سبربار به نسببت سبایر    
نیز  هامهاجرتتعداد  به و زمان مهاجرت یوربهرهناشببی از مهاجرت عالوه بر 

مجازی با  هایینماشبه دلیل انتخاب  IMMTروش  حالینباابسبتگی دارد.  
 کمترین زمان مهاجرت عملکرد بهتری را داشته است.
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  میزان نقض توافقنامه سطح سرویس)الف( 

 

 تعداد مهاجرت)ب( 

 

 کاهش کارایی به دلیل مهاجرت)ج( 

 

 مصرف انرژی)د( 

 سازییهشب یجنتا: 2شکل 

 

در  USو  IMMT ،REکه هر سببه الگوریتم  دهندیمهمچنین نتایج نشببان 

کنند و در بهترین حالت که های دیگر رفتار میبهتر از الگوریتممصبببرف انرژی 
و  MMTنسبت به سیاست  %16باشد نزدیک به می USمربوط به سبیاسبت   

 بهبود داشته است. MCو  RSنسبت به  13%

ه که هر سب  توان فهمیدمی سبازی یهشبب نتایج بدسبت آمده از  با توجه به 
 شدههارائهای معیارهای ارزیابی بهتر از سیاست سبیاست پیشنهادی ما در تمام 

 حاظازلپیشنهادی بهترین عملکرد های کنند. در میان سیاست[ عمل می5در ]
، IMMTبه ترتیب مربوط به  انرژی و مصرفها ، تعداد مهاجرتSLAنقض 

RE  وUS وان تابر دارد می کنندهفراهمدافی که بنابراین با توجه به اه؛ اسببت
 های مربوطه را بکار گرفت. یکی از سیاست

 گیرییجهنت -0
ف رمص باال رفتنموجب مراکز داده  ش محاسبات ابری و افزایش منابعگسبتر 

ه ابر شببد کنندگانفراهمهای بیشببتر برای انرژی و به دنبال آن صببرف هزینه

ی اخیری که برای حل این موضبوع بکار گرفته شده  هاتکنیکیکی از اسبت.  
های ازی اسببت که از طریق مهاجرت ماشببین های مجترکیب پویای ماشببین

گیرد. انتخاب اینکه کدام ماشبببین مجازی باید مهاجرت داده می مجازی انجام
 USو  IMMT ،RE سیاست اله سهشبود یکی از مسائلی است که در این مق 

 سببازهیشببباز  ی پیشببنهادیهاارزیابی الگوریتم منظوربه ه دادیم.برای آن ارائ را
CloudSim .دهد که هر سه الگوریتم عملکرد نتایج نشان می استفاده کردیم
ها نسببببت به تعداد مهاجرتو  SLAمصبببرف انرژی، نقض  ازلحاظبهتری را 
راهکار له قصبببد داریم یک آینده این مقا کار عنوانبه .موجود دارندراهکارهای 
ت یبا توجه به وضع کهیطوربهبرای انتخاب ماشین مجازی ارائه کنیم  هوشمند

های متناسببب را جهت انتخاب و مهاجرت یکی از الگوریتم شبده،  میزبان فرابار
ماشین مجازی اجرا کند.
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 هازیرنویس

1 Virtualization 
2 centerData  
3 Dynamic VM consolidation 
4 Live Migration 
5 Virtual Machine 
6 Service Level Agreements 
7 Overloaded Host 
8 Underloaded Host 
9 VM Selection 

10 VM Placement 
11 Fuzzy QLearning 
12 Workload 
13 Minimum Utilization 
14 Random Selection 
15 TimeMinimum Migration  
16 Maximum Corellation 
17 Improved Minimum Migration Time 
18 Regression Estimation 
19 Utilization Slope 
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