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چکیده
رايانش ابری مدل رايانشی بر پايه شبکههای بزرگ کامپیوتری مانند اينترنت است که الگويی تازه برای
عرضه ،مصرف و تحويل سرويسهای فناوری اطالعات ( شامل سختافزار ،نرمافزار ،اطالعات و ساير
منابع اشتراکی رايانشی) با به کارگیری اينترنت ارائه میکند .اين فناوری در لیست ده فناوری برتر دنیا
قرار دارد .امروزه رايانش ابری به عنوان يکی از چالش برانگیزترين علوم دنیا محسوب میشود ،و استفاده
از سرويسهای ابری دسترسی و مديريت منابع را در راستای صرفهجويی در زمان و مکان و هزينه و
بهره وری را برای کاربران خود فراهم میکنند .يکی از ويژگیهای رايانش ابری ،تامین منابع میباشد،
استراتژی اصلی آن تامین پويای منابع است .رايانش ابری ،بايد به صورت اتوماتیک منابع مورد نیاز به
کاربران را تخصیص دهد و اگر کاربری مقداری بیشتر از منابع را خواستار باشد ،بايد آن منابع بدون
آنکه سرويس کاربر با مشکل مواجه شود به مشتری تخصیص يابد تامین منابع يکی از بهترين راههای
افزايش بهره وری و بهبود عملکرد سیستمهای ابری میباشد .يکی از ويژگیهای رايانش ابری ،تامین
منابع مبتنی بر  SLAمیباشد .که در اين مقاله راه حل پیشنهادی خود ،تخطی از  SLAو هزينه را
نسبت به الگوريتم های پیشین حداقل ک رده و کاهش دهیم تا الگوريتمی بهینه نسبت به الگوريتم های
قبلی داشته باشیم که اين کار را با رتبه بندی تعداد  VMها انجام میشود.
واژههای کلیدی :رايانش ابری ،توافق نامه سطح خدمات( ،)SLAتامین منابع ،الگوريتم تاامین مناابع
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 1-1مقدمه
رايانش ابری ،فناوری نو ظهو ری است که روز به روز بر محبوبیت آن افزوده می شود و اين محبوبیت به دلیل خاصیت
طبیعی و ذاتی کشسانی بودن آن است به عبارتی ديگر ،کاربران منابع را بر اساس نیاز و تقاضا ،اخذ و آزاد می کنند و فقط به
ازای میزان منابعی که استفاده کرده اند ،هزينه پرداخت می کنند (پرداخت -به ازای -میزان استفاده) .منابع معموال در قالب
ماشین های مجازی ارائه می شوند .سازمان ها ،از ابرها برای اهداف مختلف مانند اجرای دستهای از کارها ،میزبانی برنامههای
کاربردی ابری و يا برای ذخیره سازی و گرفتن نسخه پشتیبان ،استفاده می کنند .خاصیت کشسانی ،يکی از ويژگی های
کلیدی سیستم های ابری است که هزينه تامین منابع را در عین (همراه با) برآورده شدن نیازهای اساسی کیفیت سرويس
موجود در  ،SLAکاهش میدهد .اکثر سرويس های مبتنی بر اينترنت (وب سرويس) SLA ،دارند که نیازمندی های کارايی
به صورت دقیق در آن مشخص شده است(  .)Wu et al,2014کاربر رايانش ابری متشکل از سخت افزار و نرم افزاری است که
برای تحويل برنامه های کاربردی از ابر استفاده می کند و يا آنکه به طور ويژه تنها برای تحويل سرويس های ابر طراحی شده
است که در هر دوی موارد بدون وجود ابر بی استفاده باشد .مثال :رايانه ها ،تلفن ها و ساير دستگاه ها ،سیستم عامل ها و
مرورگرهای وب.
ساختار رايانش ابری سه اليه مشترك و اصلی وجود دارند :نرم افزار به عنوان سرويس  ،پلت فرم به عنوان سرويس ،
زيرساخت به عنوان سرويس  ،رايانش ابری به عنوان يک مدل نرم افزار به عنوان سرويس (خدمات)  SaaSمدل فروش برای
ارائه دهندگان نرم افزار تغییر کرده است .مدل  SaaSمدل سنتی مبتنی بر مجوز را به يک مدل اشتراك تبديل میکند ،که
اجازه می دهد مشتريان به برنامه های کاربردی ابری (اينترنت) بدون هزينه چشمگیر نرم افزار و سخت افزار و فراهم کردن
کاهش هزينه تعمیر و نگهداری دسترسی داشته باشد.
نکته کلیدی برای فروش سرويس های نرم افزاری به کاربران ،رضايتمندی مشتريان است .ارائه دهندگان  SaaSبه
جذب مشتريان با نیاز های ويژه و در نظر گرفتن رقابت بازار از ديگر ارائه دهندگان ،به منظور افزايش سود دهی و سهم بازار
نیاز دارند .به منظور تضمین کیفیت سرويس ( )QoSبرای رضايت مشتريان ،توافق نامه سطح سرويس( ،)SLAبین کاربران
نهايی و ارائه دهندگان  SaaSپیاده سازی شده است ،که در آن اهداف مورد نظر طرفین معین شده است .بنابراين ،تامین منابع
بر اساس  SLAمورد توافق بین ارائه دهنده  SaaSو کاربر نها يی برای برنامه کاربردی ابری ،از اهمیت ويژه ای برخوردار
است(.)Wu,2014
 2-1بیان مسئله
در بستر رايانش ابری میلیونها کاربر با يکديگر و يا با سرورهای شرکتهای فراهمکننده اينترنتی در ارتباط هستند.
کاربران برای داشتن يک ارتباط رضايتمند به سرويسهای ايمن و کارامد نیاز دارند که اين سرويسها توسط شرکتهای
فراهمکننده سرويس آماده و به کابران ارائه میشود .در اصل گزينه مورد تقاضای کاربران برنامههای وب هستند که در
محیطهای محلی اجرا و مورد استفاده قرار میگیرند.
اختصاص منابع يعنی برنامههای ابری در زمانهای اوج بار ،که نیازمند تعداد نمونههای سرويسدهی بیشتری برای
پاسخدهی به درخواستها هستند و نیز در زمانیکه میزان درخواستها کاهش میيابد بايد برنامهريزی شوند و میزان و چگونگی
ارائه سرويس برای کاهش هزينهها بايد مديريت شود چون از يک سو اين حجم تقاضای کاربران در روز متفاوت است و تامین
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تمام درخواست ها ارسالی از سوی کاربران در هر زمانی جزء اولويت اصلی رايانش ابری محسوب میشود و از سوی ديگر دلیلی
برای تخصیص بیش از اندازه منابع و صرف هزينههای اضافی در زمان کاهش بار نبايد وجود داشته باشد.
مديريت منابع کار اصلی و چالش برانگیز ترين بحث در رايانش ابری است ،به خصوص هنگامی که يک سند قانونی مشخص
شده در  ،SLAکه شامل الزامات  QoSاست قرار دارد .به نظر می رسد چند مشکالت وجود دارد در حالی که مسائل مديريت
منابع داده  ،SLAsمانند ،نوع منابع مورد نیاز ،نقشه برداری ،تأمین ،تخصیص ،سازگاری ،و مبادله وجود دارد .مسئولیت اساسی
سیستم مديريت منابع ( )RMSقبول درخواست از مشتريان و پس از طرح منابع در دسترس ،ارائه منابع همسان ،و اختصاص
آن ها را به مشتری می باشد .در عمل ،با توجه به ماهیت ناهمگون و پويای محیط های ابری RMS ،بايد قادر به انطباق با
ناهمگونی از طرف منابع و تغییرات پويا از طرف مشتری باشد.
فراهم کردن بهترين سرويس از نظر زمان ،دسترسی ،ايمنی و هم از نظر هزينه همواره جز درخواستهای کیفی کاربران
به شمار میايند .قابلیت تامین منابع از جمله فرايندهای مهم و موثر در جهت تامین نیازمندی های کاربران است .اين قابلیت
دارای جنبههای مختلفی است و می توان روی بسترهای متفاوت اين قابلیت را مورد ارزيابی قرار داد هر چند امروزه در سطوح
مختلف روی اين موضوع تحقیقات متنوعی صورت گرفته است.
هدف اصلی الگوريتمی برای تامین منابع مبتنی بر  SLAبرای برنامه های کاربردی ابری است که با پیاده سازی اين
الگوريتم ،ارتقايی در سطح کیفیت ارائه سرويس از سوی شرکتهای وب برای مشتريان به وجود آيد و همچنین يک بهبود
نسبی در کاهش هزينهها حاصل از تامین منابع برای شرکتهای فراهمکننده سرويس ايجاد شود.
 3-1هدف و انگیزه
تامین منابع يکی از مزايای رايانش ابری است که تحقیقات زيادی در اين زمینه صورت گرفته است .هرکدام از اين
تحقیقات بر روی يکی از جنبه های خاص تامین منابع مبتنی بر  SLAبرای برنامه های کاربردی ابری از جمله کاهش هزينهها
مديريت تعداد  VMها و تمرکز داشته اند .نتايج هرکدام از اين تحقیقات دارای نقاط قوت وضعفی می باشد که متناسب با
حوزه مطالعاتی خود می تواند مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
هدف نهايی تامین منابع مبتنی بر  SLAآن است که هزينه ها را برای کاربران خود به حداقل رسانده و تعداد تخطی از SLA
را برای تامین منابع برنامه های کاربردی ابری در محیط رايانش ابری کاهش دهد.
در اين مقاله با توجه به روشهای به کار گرفته شده تامین منابع مبتنی بر  SLAدو الگوريتم را در نظر گرفته ايم و
رويکرد خود را نسبت به اين دو الگوريتم ارائه داده ايم و پیشنهادی خود را نسبت به روش های  Bestfitو )Reshedule
 .)Wu et al,2014ارتقاء داده و تعداد تخطی از  SLAو هزينه را کاهش دهیم .رويکرد تامین منابع توانسته است ،عملیات
کاهش پارامترها را انجام دهد.
 1-2دانش پیش زمینه
فناوری ارتباطات و اطالعات ( )ICTو بسیاری از پیشرفت های در زمینه های مختلف ديد را به يک واقعیت باز کرده
است .پیشرفت در محیط های محاسبات شبکه ،به يک مدل متشکل از سرويس ها که می تواند مشخصات مانند خدمات آب،
الکتريسته ،و تلفن مورد بهره برداری قرار گیرد تبديل شده است .مدل رايانش همگانی می تواند به عنوان يک مدل برون
سپاری خدمات جديد باشد که فرصت و مزايا گسترده برای کاربران فناوری اطالعات و ارتباطات را فراهم کرده است .قبل از
هر چیز مزيت  ITکاهش هزينه ها و پیچیدگی است ،چرا که شرکتها ديگر به سرمايه گذاری باال و يا حفظ زيرساخت های
محاسبات خود نیازی ندارند ،و به ارائه دهندگان خدمات محاسبات خاص محدود نمی شود .عالوه بر اين ،اين مدل به نفع
کسب و کارهای کوچک فاقد سرمايه در گردش می باشد .از اين رو رايانش همگانی کسب و کار با انعطاف پذيری بیشتر و
outsourcing
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استفاده کارآمدتر منابع و نگهداری ،کاهش هزينه ها را فراهم میکند .در واقع ،شرکت ها به سادگی به استفاده از منابع به
عنوان عامل مورد نیاز ارائه خدمات محاسبات احتیاج دارد .امروز اين مدل برون سپاری در قالب رايانش ابری ،با منابع انعطاف
پذير مصرف کنندگان (مشتريان) ايجاد شده است .رايانش ابری يک راه حل برای چالش هايی مانند صدور مجوز ،توزيع،
پیکربندی ،و بهره برداری از برنامه های سازمانی مرتبط با زيرساخت های سنتی  ،ITفروش نرم افزار ،و مدل های استقرار در
نظر گرفته شده است).)Wu, 2014
 2-2تعریف رایانش ابری
دنیای محاسبات از زمان بوجود آمدن اينترنت خیلی تغییر کرده است و از انجام محاسبات روی يک تک پردازنده به
رايانش موازی و در نهايت رايانش توزيع شده و بطور خاص رايانش ابری رسیده است( )Patidar et al, 2012با توسعهی
فناوری اطالعات و ارتباطات محاسبات بخش مهمی از زندگی افراد شده است .محاسبات مدلی است که بر اساس سرويس ها
ايجاد شده و به کاربران سرويس هايی را ارائه می دهد و کاربران از محل قرارگیری يا نحوهی ارائهی اين سرويس ها اطالعی
ندارند .بنابراين رايانش ابری نیز از فناوری اطالعات و ارتباطات بهره می برد در نتیجه مجموعه ای از سرويس ها را ارائه می
دهد .زيرساخت رايانش ابری روی شبکه قرار دارد که موجب کاهش هزينه ها ،مديريت راحت منابع نرم افزاری و سخت افزاری
می شود ،چراکه در رايانش ابری به جای بکارگیری پردازنده های مرکزی بزرگ و گران قیمت از اتصال هزاران کامپیوتر و
سرورها استفاده میشود( .)Gary et al, 2014در واقع رايانش ابری ترکیبی از رايانش خوشهای و توری است .در رايانش ابری
کاربران
می توانند از هر جای جهان به سرويس مورد نیاز خود دسترسی يابند .بنابراين رايانش ابری نسل جديدی از مراکز داده با نود
های مجازی سازی شده است که دارای مجموع های از منابع هستند که بصورتی پويا و بنابر تقاضای کاربران ارائه میشوند.
رايانش ابری مجموعه ای از برنامه های کاربردی به عنوان سرويس و سخت افزارها و نرم افزارهای سیستمی است که اين
سرويس ها را ارائه می دهند( )Casalicchio et al, 2013در کل می توان گفت رايانش ابری مجموعه ای از نرم افزارها به
عنوان سرويس و رايانش همگانی است( )Ramasivakarthik Mallavarapu, 2012پس رايانش ابری ،سیستمی توزيع
شده و موازی است که مقدار زيادی از توان محاسباتی را فراهم می کند .رايانش ابری شامل مجموعه ای از کامپیوترهای مجازی
سازی شده و بهم متصل است که به صورتی پويا منابع محاسباتی واحدی را عرضه میکنند و توسط اين تکنولوژی مجازی سازی
به توان محاسباتی بااليی دسترسی پیدا کرده اند .در واقع رايانش ابری ،توسعه و بکارگیری فناوری کامپیوتر بر مبنای اينترنت
است .سرويس های ارائه شده در رايانش ابری برنامه های کاربردی را بصورت برخط فراهم می کنند به شکلی که قابل دسترسی
با مرورگر وب باشند در اين زمان ،نرم افزار و داده ها بر روی سرورها ذخیره شده اند( )A.tepe, 2013در رايانش ابری مصرف
کنندگان از طريق شبکه به سرويس های مورد نیاز خود دسترسی دارند و بواسطهی اين سرويسها برنامههای کاربردی خود را
اجرا می کنند .ارائه دهندگان نیز بايد ارائه ی اين سرويسها را برای مصرف کنندگان تضمین کنند .رايانش ابری دستهای از
سرويسهای درخواستی پیچیده را توصیف میکند .با توجه به تنوع سرويسهای درخواستی از سوی مصرف کنندگان ،ارائه
دهندگان بايد سرويس های انعطاف پذيری ارائه کرده و از طريق بکارگیری ماشین های مجازی برنامه های کاربردی کاربران را
از اليه های زيرين جداسازی نمايند .واسطه ی میان مصرف کنندگان و ارائه دهندگان نیز توافق نامه های سطح سرويس
است که حاصل مذاکره ی میان ارائه دهندگان سرويس و مصرف کنندگان آن سرويس است .رايانش ابری از جنبه های مختلفی
همچون جنبههای تجاری ،مقیاس پذيری مراکز داده ،متعادل کردن بار و مانند اين ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
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تعريف مشخصی در مورد رايانش ابری وجود ندارد و هر کس بر اساس کاری که از طريق آن انجام می دهد و سرويس هايی که
از آن دريافت می کند ،تعريفی را بیان می نمايد .بنابراين تعاريف مختلفی در مورد رايانش ابری وجود دارد( Zhou et
.)al,2010
 1-2-2ویژگی های رایانش ابری
رايانش ابری هزينه را کاهش می دهد .ابر عمومی بجای هزينه های سرمايه ،هزينه های عملیاتی را مدنظر قرار میدهد.
رايانش ابری موانع ورود را کاهش میدهد مثال ،زيرساخت توسط شخص ثالث فراهم می شود و نیازی نیست برای وظايفی که
فشرده و نادراند زيرساختی را خريداری کرد .وسیله و موقعیت از يکديگر مستقل اند و کاربر می تواند صرف نظر از اينکه
کجاست و از چه وسیله ای استفاده می کند از رايانش ابری استفاده کند .يک زيرساخت در محل خاصی نیست و کاربر می تواند
از هر جايی از طريق اينترنت به آن دسترسی پیدا کند .فناوری مجازی سازی اجازه میدهد که سرورها و وسايل ذخیره سازی به
اشتراك گذاشته شده و راندمان افزايش يابد .برنامه های کاربردی می توانند به سادگی از يک سرور فیزيکی به ديگری مهاجرت
کنند .قابلیت اطمینان در صورتی که چند سايت افزونه مورد استفاده قرار گیرند ،برقرار می شود .اين نوع طراحیِ رايانش ابری
برای تداوم کسب و کار و بهبود فاجعه ها مناسب است .رايانش ابری مقیاس پذيری و قابلیت ارتجاع منابع مورد نیاز را بدون
اينکه کاربر طراحی را برای اوج بار انجام دهد ،تامین می کند .تعمیر و نگهداری برنامه های کاربردی رايانش ابری ساده است،
چرا که روی کامپیوتر کاربر نصب نمی شوند و دسترسی به آن ها از هر محلی امکان پذير است(.)Zhou et al,2010
 2-2-2معماری رایانش ابری
معماری رايانش ابری از دو بخش کلی تشکیل شده است؛ بخش جلويی و بخش پشتی بخش جلويی مربوط به کاربر و
رابط کاربری است که از طريق آن به سرويس های ابر دسترسی پیدا می کند .اين بخش شامل شبکه کاربر ،سخت افزار و نرم
افزارهايی است که او برای بهره بردن از سرويس ها استفاده می کند .بخش پشتی مربوط به خود رايانش ابری است که در واقع
مجموع های از اطالعات ذخیره شده در سرورها است که سرويس گیرندگان مايل هستند تا به آن ها دسترسی پیدا کنند .دو
بخش معماری رايانش ابری از طريق يک بستر شبکه ،عموما اينترنت ،بهم متصل می شوند .الزم به ذکر است عموما لفظ
"معماری رايانش ابری" به معماری بخش پشتی آن اشاره دارد جايی که مستقیما با خود ابر روبرو هستیم .از طرفی سرويس
های رايانش ابری بر اساس سطح انتزاع قابل ارائه و مدل ارائه دهندگان سرويس به سه کالس مختلف تقسیم شده اند:
 .زيرساخت به عنوان سرويس
 .سکو به عنوان سرويس
 .نرم افزار به عنوان سرويس
در اين سطوح انتزاع هر جا که سرويس های اليه ی باالتر از سرويس های اليه ی زيرين خود ساخته اين سه کالس را نیز،
میتوانند به عنوان يک معماری اليه ای ديده شوند که شکل شماره يک بیانگر اين موضوع می باشد.
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شکل شماره یک سه الیه ی رایانش ابری()Patidar et al, 2012
 3-2الیه سخت افزار
اين اليه مسئولیت مديريت منابع سخت افزاری را بر عهده دارد که شامل سرورها ،مسیرياب ها ،سیستم های خنک کننده
و غیره می باشد)غفاری ) 31 ،در عمل اين اليه عموما در مراکز داده پیاده سازی می شود .يک مرکز داده عموما از هزاران
سرور که از طريق مسیرياب ها ،سوئیچ ها و ديگر ابزارآالت شبکه بهم متصل هستند ،تشکیل شده است .موضوعات و مسائل
عمومی اين اليه ،پیکربندی ،مديريت ترافیک ،درخواست پهنای باند و غیره می باشند .در اين اليه در صورتی که به دلیل
ترافیک داده در يک لینک با شکاف مواجه شويم ،توسط درخواست پهنای باند ظرفیت لینک اضافه می شود .اين فناوری پهنای
باند الستیکی نامیده می شود چرا که ظرفیت پهنای باند بنابر تقاضای موجود زياد و کم می شود(.)Zhou et al,2010
 4-2الیه زیرساخت
اليه زيرساخت که به اليه مجازی سازی هم مشهور است يک استخر از منابع محاسباتی و ذخیره سازی ايجاد مینمايد.
اين استخر بوسیله ی تقسیم بندی منابع فیزيکی به روش مجازی سازی و از طريق ابزارهايی چون ماشین مجازی مبتنی بر
هسته به وجود می آيد .اليه ی زيرساخت يکی از مولفه های بسیار مهم در بحث رايانش ابری می باشد زيرا بسیاری از قابلیت
های کلیدی مانند انتساب منابع به شکل پويا تنها از طريق تکنولوژی مجازی سازی قابل دستیابی هستند( Zhou et
.)al,2010
 5-2الیه سکو
اين اليه که در باالی اليه ی زيرساخت قرار می گیرد ،سیستم عامل ها و چارچوب های برنامه های کاربردی را در بر می
گیرد .هدف اين اليه به حداقل رساندن حجم برنامه هايی است که می بايست مستقیما بر روی اليه ماشین های مجازی قرار
گیرند(.)Zhou et al,2010
 6-2الیه کاربرد

1

Data Center
KVM_Kernel Virtual Machine

2

www.SID.ir

Archive of SID

در باالترين سطح اين سلسله مراتب اليه کاربرد قرار گرفته است که شامل برنامه های واقعا کاربردی ابر
می باشد .برخالف برنامه های کاربردی سنتی ،اين برنامه های کاربردی می توانند از قابلیت گسترش خودکار به منظور دستیابی
به کارايی و دسترسی پذيری بیشتر و هزينه عملیاتی کمتر بهره ببرند(.)Zhou et al,2010
اين سه مدل اصلی در واقع بنیان رايانش ابری را تشکیل می دهند و به همین دلیل در معماری رايانش ابری بخصوص در
مدل معماری اليه ای صريحا مورد استفاده قرار می گیرند و از اينرو از اهمیت ويژه ای برخوردار هستند و ساير سرويس های
رايانش ابری عموما در يکی از اين سه مدل قرار می گیرند .در مقايسه با محیط های ديگرِ میزبانی و تحويل سرويس ،معماری
ابرها ماجوالرتر می باشد .اليه ها با اتصال سست با هم ارتباط دارند و اين باعث می شود تا بتوان هر اليه را به شکل مستقل
توسعه داد .اين طراحی شبیه به مدل مرجع اتصال داخلی سیستم های باز که مربوط به پروتکل های شبکه است می باشد.
ماجوالر بودن معماری به ابرها اين اجازه را می دهد تا طیف وسیعی از نیازمندی های کاربردی را مورد حمايت قرار دهند و
بعالوه سربارهای مديريتی و نگهداری را کاهش دهند .بنابراين با توجه به واسطه ای ارائه شده در سه سطحِ رايانش ابری چند
نوع مشتری داريم:
 .1کاربران نهايی که تنها از اليه ی نرم افزار به عنوان سرويس استفاده می کنند و به جز برای ذخیره ی نتايج داده و
مانند آن به اليه های زيرين کار ندارند.
 .2مشتريان تجاری که با هر سه اليه سر و کار دارند .از اليه ی زيرساخت به عنوان سرويس برای افزايش منابع
درخواستی شان بهره می برند .از اليه ی سکو به عنوان سرويس برای اجرای برنامه های کاربرديشان و از اليه ی نرم
افزار به عنوان سرويس نیز برای دسترسی به برنامه های کاربرديشان ،به عنوان يک سرويس استفاده می کنند.
 .3توسعه دهندگان نیز به هر سه اليه دسترسی دارند .اين اشخاص برای اجرای برنامه های کاربرديشان به جهت ايجاد
اليه نرم افزار به عنوان سرويس بطور مستقیم به اليه سکو به عنوان سرويس دسترسی داشته و از طريق اين اليه بطور
غیر مستقیم به اليه ی زيرساخت به عنوان سرويس نیز دسترسی دارند.
 7-2اجزای SLA
 SLAتوانايی تحويل ارائه دهنده ،به هدف عملکرد مورد نیاز مصرف کنندگان ،دامنه در دسترس تضمین شده ،و اندازه
گیری و مکانیزم های گزارش دهی تعريف می شود .جین و همکاران يک توصیف جامع از اجزای  ،SLAارائه میکنندکه
میتوان در شکل شماره دو مشاهده نمود.
هدف :اهدافی که با استفاده از  SLAبه دست می آيد.
محدودیت ها :اقدامات الزم و يا اقداماتی که بايد انجام شود تا اطمینان حاصل شود که سطح درخواست خدمات ارائه شده
است.
دوره اعتبار  :SLAمدت زمان کار.
حوزه :خدماتی که به مصرف کنندگان تحويل داده شده ،و خدمات که در  SLAپوشش داده نمی شود.
گروه ها :هر سازمان درگیر و يا افراد درگیر و نقش آن ها (به عنوان مثال ارائه دهنده و مصرف کننده).
اهداف در سطح سرویس ) :(SLOسطح خدمات است که هر دو طرف درمورد آن توافق دارند .برخی از شاخص های سطح
خدمات مانند در دسترس بودن ،عملکرد و قابلیت اطمینان استفاده می شود.
خطاها :اگر خدمات ارائه شده به اهداف  SLOsدست نیابد و يا تحت اندازه گیری عملکرد ،برخی از جريمه ها رخ دهد ايجاد
می شود.
1
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خدمات بهینه :خدمات که اجباری نیست اما ممکن است مورد نیاز باشد.
پذیرش :پردازشی که به منظور تضمین دستیابی به  SLOsو مسئولیت سازمانی مربوط به کنترل اين فرآيند استفاده میشود.

شکل شماره دو اجزای )Wu,2014( SLA
 8- 2ایجاد توافقنامه
در اين مرحله قالب  SLAساخته شده است .قالب شامل تمام جنبه های اجزای  SLAاست .در محیط های رايانش
همگانی ،به منظور تسهیل پويا ،همه کاره ،و تطبیقی زيرساخت  ،ITسیستم های رايانش همگانی به تغییرات محیطی ،شکست
نرم افزار و حوادث ديگر که ممکن است رفتار سیستم را تحت تأثیر قرار واکنش نشان می دهند .بنابراين ،از مديريت سیستم
های تطبیقی مبتنی بر  SLAکه از مذاکره دوباره پس از شکست سیستم بهره می برد ،استفاده می کند .اگرچه بیشتر آثار
تشخیص مذاکره  SLAبه عنوان يکی از جنبه های کلیدی مديريت  SLAاست ،آثار اخیر تنها بینش کمی درمورد چگونگی
مذاکره (مذاکره به ويژه خودکار) می تواند فراهم می کند .در مشتريان به طور کلی نیازهای  QoSخود فراهم آورده می شود.
با اين حال ،با توجه به ماهیت پويا و ناهمگن سیستم محاسبات فوق الذکر ،برای ارائه دهندگان خدمات بازتاب يا تضمین جنبه
های با کیفیت اجزای  SLAدر يک قالب ساده و ناچیز نیست.
 9-2کنترل نقض SLA
نظارت نقض  SLAبه يکباره هنگام ايجاد آن آغاز می شود .اين يک نقش حیاتی در تعیین اين که آيا  SLOsبه دست
میآورد و يا نقض ايفا می کند پديدار می شود .سه نگرانی اصلی وجود دارد .در مرحله اول ،گروه بايد مسئول اين فرآيند باشد؟
دو نوع  ،SLAsقابل مذاکره و غیر قابل مذاکره وجود دارد .هنگامی که يک  SLAغیر قابل مذاکره ارائه شد ،ارائه دهنده آن
بخش مندرج را اداره می کند .درمورد  PaaSيا  ،IaaSمعموالً به عهده مديران سیستم مصرف کننده است و به طور مؤثر
خدمات باقی مانده مشخص شده در  SLAرا مديريت می کند ،با برخی از آفست ها توسط ارائه دهنده انتظار می رود اطمینان
از کیفیت عمومی خدمات صورت گیرد .درمورد  ،SaaSمشتری بر کیفیت خدمات نظارت دارد و ارائه دهنده  SaaSمسئول
نقض  SLAخواهد بود ،و اين مسئولیت ممکن است به ارائه دهندگان  PaaSيا  IaaSواگذار شود و اگر  SaaSاز خدمات
خود استفاده کند به آن منتقل می شود .در مرحله دوم ،می توان بین گروه ها تضمین ايجاد کرد .ثالثاً ،مرزهای SLA
 violationتعريف می شود .نقض  SLAبه معنی عدم اجرای توافق خدمات است .با توجه به اصول قانون قرارداد اروپا ،واژه
عدم اجرا به عنوان عملکرد معیوب (پارامترهای نظارت در سطح پايین تر توافق) ،عملکرد با تأخیر (خدمات تحويل در سطح
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مناسب اما با تأخیر غیرموجه) ،و بدون عملکرد (تعريف خدمات کالً ارائه نشده است) میباشد .سه دسته تأمین گسترده براساس
تعريف باال وجود دارد .تأمین همه يا هیچ چیز ،مشخصه آن اين است که همه  SLOsبايد راضی باشند و يا تحويل داده توسط
ارائه دهنده صورت گیرد .تأمین جزئی برخی از  SLOsهای اجباری است و بايد برای ارائه خدمات موفق توسط هر دو طرف به
دست آيد .تأمین وزنی جزئی ،درمورد ارائه خدمات در  SLOدر صورتی که وزن باالتر از آستانه داشته باشد مطرح می شود
(تعريف شده توسط مشتری) .تأمین همه يا هیچ در اغلب موارد نظارت نقض  SLAاستفاده می شود ،زيرا نقض منجر به
شکست کامل و مذاکره برای ايجاد يک  SLAجديد می شود SLA .شامل  SLOsاجباری است که بايد توسط ارائه دهنده
تحويل داده شود .از اين رو ،در تأمین جزئی ،تمام گروه ها اين  SLOsرا با باالترين اولويت و کاهش خطر ابتال به نقض
اختصاص می دهند SLO .در ارزش کسب و کار و اندازه گیری اهمیت مدت  SLOخاص چقدر تأثیر دارد؟ مهم ترين نقض
 ،SLOسخت تر از آن است که با مذاکره مجدد  SLAحل شود ،زيرا هیچ گروهی نمی خواهند مزيت های رقابتی خود را در
بازار از دست بدهد.
 11-2چالش ها و الزامات
محیط های ابری با دسترسی به منابع ناهمگن با طرح قیمت های مختلف و قابلیت عملکرد می تواند به صورت پويا
گسترش يابد و با يک تقاضا وارد قرارداد شود .هر مشتری نیاز خود را از نظر خدمات و  QoSهمچنین می تواند به صورت پويا
تغییر دهد .اين چندين چالش و الزامات مورد نیاز برای ارائه دهنده  SaaSبه منظور مديريت منابع خود به شیوه ای سودآور به
ارمغان می آورد .به شرايط هر گونه درخواست مشتری ،ارائه دهندگان  SaaSنیاز دارند از حداقل سطح خدمات مشخص شده
در  SLAبه مشتريان با استفاده از منابع ابری ناهمگن اطمینان شوند .در حال حاضر ،ارائه دهندگان  SaaSبا استفاده از VM
ها برای میزبانی خدمات نرم افزار و اين  VMها در به اشتراك گذاری عمومی سرور مشترك فیزيکی با ديگر خدمات میزبانی
 VMنرم افزار مشابه و يا متفاوت دارند .چالش غیر قابل پیش بینی عملکرد خدمات نرم افزاری وابسته به پیکربندی سرور
فیزيکی ناشناخته و تنوع در استفاده از منابع  VMوجود دارد .اين می تواند به نقض  SLAيا از دست دادن درآمد در زمان
تخريب عملکرد منابع ايجاد کند که باعث نقض حداقل سطح خدمات مورد نیاز مشخص شده در  SLAمی شود .ارائه
دهندگان  SaaSنیاز به در نظر گرفتن درخواست مشتری دارند که برای پذيرفتن اين طبیعت ناهمگن منابع ابری داده شده
سود آور است .بنابراين ما نیاز به استراتژی های جديد کنترل ورود و برنامه ريزی و مراقبت اين عوامل داريم.
 3کارهای مربوطه
( Linlin wuو همکارانش در سال  ،) 1الگوريتم های تامین منابع مبتنی بر  SLAمشتری محور را برای به حداقل
رساندن هزينه بوسیله کاهش منابع و جريمه هزينه و بهبود سطح رضايت مشتری ( )CLSبا به حداقل رساندن تعداد تخطی از
 SLAپیشنهاد کردند .الگوريتم تامین کننده پیشنهادی پروفايل مشتری و پارامتر های کیفیت ارائه دهندگان بارای رسایدگی
به در خواست مشتری پويا و ناهمگنی سطح درخواست برای سیستم های سازمانی را در نظر میگیرد .مشتريان و ارائه دهندگان
 SaaSبه ايجاد يک توافق نامه سطح خدمات ( )SLAبرای تعريف کیفیت سارويس ( )Qosنیااز دارناد .اهاداف اصالی ارائاه
دهندگان  SaaSکاهش هزينه و بهبود سطح رضايت مشتری ( )CLSاست.
( Linlin wuو همکارانش در سال  ،) 1الگوريتم و تکنیکی برای تامین بهینه منابع ابر با هدف به حاداکثر رسااندن
سود و اساس مشتری بوسیله دستیابی پويايی مرتبط با  SLAو منابع ناهمگن ارائه دادند .برای غلبه بر چالشهاای موجاود بار
روی مديريت منابع با هدف به حداقل رساندن هزينه بدون در نظر گرفتن و توجه کافی به نیاز مشتری اين الگوريتم ارائاه شاد.
رايانش ابری به عنوان يک مدل نرم افزار به عنوان سرويس (خدمات)  SaaSمدل فروش برای ارائه دهندگان نارم افازار تغییار
کرده است .رايانش ابری به عنوان يک مدل نرم افزار به عنوان سرويس (خدمات)  SaaSمدل فروش برای ارائاه دهنادگان نارم
افزار تغییر کرده است .مدل  SaaSمدل سنتی مبتنی بر مجوز را به يک مدل اشتراك تبديل مای کناد ،کاه اجاازه مای دهاد
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مشتری به برنامه های کاربردی تحت وب (اينترنت) بدون هزينه چشمگیر نرم افزار و سخت افزار و فراهم کردن کااهش هزيناه
تعمیر و نگهداری دسترسی داشته باشد .اگر چه ،يک کلید برای فروش هنوز رضايت مشتری است که در بطن (کاانون) فرآيناد
فروش است .بنابراين به منظور تضمین کیفیت سرويس ( )Qosبرای رضايت مشتری ،توافق ناماه ساطح خادمات  SLAباین
مشتريان و فراهم کننده  SaaSپیاده سازی شده است ،که در آن هدف اصلی بیشترين سود دهی و افزايش ساهم باازار اسات.
برای دستیابی به اين اهداف ،چندين چالش با توجه به ماهیت پويا وجود دارد .اوالً ،ارائه دهناده  SaaSباا بهاره گیاری از زيار
ساخت های به اشتراك گذاشته شده و انواع مختلفی ساز بارهای درخواست که می تواند به عملکرد غیر قابل پایش بینای و در
دسترس بودن منابع منجر شود.
دوماً ،يک احتمال وجود دارد اينکه مشتريان موجود ممکن است تغییراتی در نیازها (مقررات) ايجاد کنند که می تواند باه
تخصیص مجدد منابع منجر شود .به عنوان مثال ،تخصیص منابع ممکن است باعث نقص  SLAشود که می تواند حاشیه ساود
و شهرت فراهم کننده  SaaSرا کاهش دهد ،به معنای از دست دادن احتمالی مشتريان موجود و مشتريان بالقوه جديد .ثالثااً،
ارائه دهندگان  SaaSبه جذب مشتريان با نیاز های ويژه و در نظر گرفتن رقابت بازار از ارائه دهندگان ديگر به منظاور افازايش
سود دهی و سهم بازار نیاز دارند.
برای غلبه بر چالش های باال ،بسیاری راه حل های پیشنهادی بر روی مديريت منابع با هدف باه حاداقل رسااندن هزيناه
بدون در نظر گرفتن و توجه کافی به نیاز مشتری است .از اين رو ،برای رسیدگی به اين چالش ها ،الگوريتم ها و تکنیاک هاای
پیشنهادی برای تامین بهینه منابع ابر با هدف به حداکثر رساندن سود و اساس مشاتری بوسایله دساتیابی پوياايی مارتبط باا
 SLAو منابع ناهمگن می پردازيم
 Tania Lorido-Botranو همکارانش ،تکنیک های مختلفی برای خودکار سازی انادازه گیاری برناماههاای کااربردی
پیشنهاد دادند .که در آن محیط رايانش ابری به مش تريان اجازه می دهد که برنامه های خود را باه صاورت پوياا انادازه گیاری
کنند .مساله کلیدی اين است که چگونه مقدار صحیح منابع را اجاره کنند .اندازه گیری مجدد برنامه می تواند به آساانی پیااده
سازی شود و منابع تخصیص داده شده به برنامه را برای تقاضای کاربر ورودی تطبیق دهد .اگرچه شناسايی مقدار صحیح مناابع
برای اجاره کردن به منظور رسیدن به توافق نامه سطح خدمات ( )SLAمورد نیاز ،با وجود اينکاه هزيناه کلای را کااهش مای
دهد ،کار راحتی نمی باشد .برنامه کاربردی انعطاف پذير قابلیت اندازه گیری شادن (افقای ياا عماودی) را دارد تاا باا ورودی و
بارهای کاری مختلف تنظیم شود .برنامه های کاربردی اين کالس بطور نرمال بر اساس متوازن کننده بار کاری (توزياع کنناده)
و مجموعه ای از سرورهای همانند هستند .در يک محیط خوشه ای ،آن ها می توانند سرورهای فیزيکی باشند ولای در محایط
های ابری ،سرورها در ماشین های مجازی میزبان هستند و بنابراين سرورهای شرايط و ماشین های مجاازی مای توانناد بطاور
قابل معاوضه ای استفاده شوند .يک اندازه گیری خودکار در راستای تصمیم گیری درباره اندازه گیری بدون دخالت مدير انسانی
می باشد .با اينکه برنامه های کاربردی زيادی می تواند انعطاف پذير در نظر گرفته شود ،بسیاری از ادبیات بر روی برناماه هاای
کاربردی وب متمرکز شده اند .آن ها معموال شامل رديف کسب و کار منطقی ،محتوی منطق برنامه های کاربردی و يک ردياف
ماندگاری يا پايگاه داده هستند .بیشتر توجه ادبیات به رديف کسب و کار منطقی است که به آسانی می تواند اندازه گیری شود.
 Sherif Sakrو همکارانش ،يک چارچوب انتها به انتها به عنوان يک میان افزار بین برنامههای کاربردی مشتری و پايگاه
داده ابر میزبان شده ،ارائه کردند .يکی از مزايای اصلی از رايانش ابر الگو ساده سازی فرآيناد هاای وقات گیار از تاامین کنناده
سخت افزار ،خريد سخت افزار و به کار گیری نرم افزار است.در حال حاضر ،ما شاهد گسترش تعدادی از برناماه هاای کااربردی
ابر میزبان با افزايش گسترده ای در مقیاس اطالعات تولید شده و همچنین در حاال مصارف باا چناین برناماه هاای کااربردی
هستیم .ابر میزبان سیستم های پايگاه داده تامین انرژی اين برنامه های کاربردی يکی از مولفه های مهام در پشاته نارم افازار
برنامه کاربردی را تشکیل می دهد .موافقت نامه سطح خدمات ( )SLAقرارداد نماينده است که توافق باین ياک ارائاه دهناده
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سرويس و مشتری را تضمین می کند .مشخصات موجود در توافق نامه سطح خدمات ( )SLAبرای خدمات ابار هساتند بارای
دستیابی به انعطاف پذيری حتی کارايی نسبتا ساده و الزامات فنی برنامه های کاربردی مشاتری طراحای نشاده اسات .نگرانای
مشتريان برای خدمات سرويس راجع به مديريت  SLAبرنامه های کاريردی میزبان شده در محیط ابری به عناوان فراگیار تار
شدن رايانش ابری دارای اهمیت زيادی خواهد بود.
 Saurabh Kumar Gargو همکاران در سال  ، 1مشکل تخصیص منابع در يک مرکز داده با انواع مختلاف حجام
کاری برنامه اجرا می شوند را مورد بررسی قرار دادند ،و کنترل ورود و سامکانیزم برنامه ريزی را ارائه دادناد کاه حاداکثر بهاره
برداری از منابع و مزايا را دارد ،و نیاز های  QoSرا از کاربران را که در  SLAsمشخص شده است را تضمین می کناد .تاأمین
کارآمد منابع يک مشکل به چالش کشیده شده در محیط های رايانش ابری است که به دلیل ماهیت پويا و نیااز باه حمايات از
برنامه های کاربردی ناهمگن است .اگرچه تکنولوژی ( VMماشین مجازی) اجازه می دهد تا چندين وظیفاه سانگین همزماان
اجرا شود و زيرساخت های به اشتراك گذاشته شده استفاده شوند ،هنوز هم عملکرد برنامه را تضمین نمای کناد .بناابراين ،در
حال حاضر ارائه دهندگان مرکز داده ابری ،هر گونه تضمین عملکرد کارايی ارائه نداده اند و يا تخصایص  VMخصوصای را باه
نوع پويا ترجیح می دهند ،که منجر به استفاده ناکارآمد از منابع است.
 Emiliano Casalicchioو همکارانش در سال  ، 1چالش در مديريت مناابع اباری طراحای راه حال هاای خاود
سازگار که قادر است به نوسانات حجم کاری غیر قابل پیش بینی و تغییراصول سودمندی واکانش نشاان دهاد را ارائاه دادناد.
مشکل را ارائه دهنده خدمات نرم افزار ( )ASPتجزيه و تحلیل کردند که با استفاده از زيرساخت های ابری به تاأمین خادمات
مقیاس پذير خود در رابطه با محدوديت های  QoSمی پردازد .اول به طبقه بندی ارائه دهنده  IaaSپرداخته اناد و از ويژگای
های مشخص نشان دهنده طراحی چهار معماری ماديريت خادمات خودکاار متفااوت در درجاه ای از کنتارل  ASPبار روی
سیستم استفاده کردند .راه حلها و مکانیسم مربوط به اجرای آن را برای تست پنج سیاست مختلف تأمین منابع ارائه دادند.
 Ramasivakarthik Mallavarapuو همکاران در سال  ، 1مکانیزم های هوشمند تامین منابع را ارائه دادند .کاه
بتواند میزان تقاضای منبع را مدل سازی ،تحلیل و پیش بینی کند .تامین خودکار منابع (مقیاس پذيری خودکار) ،روش موثری
برای مقابله با نوسانات بار کاری با تخصیص منابع بر اساس میزان تقاضای کاربران است و خاصیت کشسانی را برای اين چاالش
تعري ف کردند که خاصیت کشسانی ،يکی از ويژگی های کلیدی سیستم های اباری اسات کاه هزيناه تاامین مناابع را در عاین
(همراه با) برآورده شدن نیازهای اساسی کیفیت سرويس موجود در  ،SLAکاهش می دهد.
 4رویکرد پیشنهادی
 1-4بیان مساله
رايانش ابری ،فناوری نو ظهوری است که روز به روز بر محبوبیت آن افزوده می شود و اين محبوبیات باه دلیال خاصایت
طبیعی و ذاتی کشسانی بودن آن است به عبارتی ديگر ،کاربران منابع را بر اساس نیاز و تقاضا ،اخذ و آزاد می کنند و فقاط باه
ازای میزان منابعی که استفاده کرده اند ،هزينه پرداخت می کنند (پرداخت -به ازای -میزان استفاده) .مناابع معماوال در قالاب
ماشین های مجازی ارائه می شوند .سازمان ها ،از ابرها برای اهداف مختلف مانند اجرای دسته ای از کارها ،میزبانی برنامه هاای
کاربردی ابری و يا برای ذخیره سازی و گرفتن نسخه پشتیبان ،استفاده مای کنناد .خاصایت کشساانی ،يکای از ويژگای هاای
کلید ی سیستم های ابری است که هزينه تامین منابع را در عین (همراه با) برآورده شادن نیازهاای اساسای کیفیات سارويس
موجود در  ،SLAکاهش می دهد .اکثر سرويس های مبتنی بر اينترنت (وب سرويس) SLA ،دارند که نیازمندی های کاارايی
به صورت دقیق در آن مشخص شده است()Wu et al, 2014
راي انش ابری ،مدل فروش جديدی برای ارائه دهندگان نرم افزار ،يعنی مدل نرم افزار باه عناوان سارويس ( ،)SaaSارائاه
داده است .مدل نرم افزار به عنوان سرويس ( ،)SaaSمدل سنتی مبتنی بر مجوز را به يک مادل اشاتراکی تباديل کارده ،کاه
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مشتريان می توانند به برنامه های کاربردی ابری ،بدون هزينه چشمگیر نرم افزار و سخت افزار و همچنین کااهش هزيناه هاای
تعمیر و نگهداری ،دسترسی داشته باشد .نکته کلیدی برای فروش سرويس های نرم افزاری به کاربران ،رضاايتمندی مشاتريان
است .ارائه دهندگان  SaaSبه جذب مشتريان با نیاز های ويژه و در نظر گرفتن رقابت بازار از ديگر ارائه دهنادگان ،باه منظاور
افزايش سود دهی و سهم بازار نیاز دارند .به منظور تضمین کیفیت سرويس ( )QoSبرای رضايت مشتريان ،توافاق ناماه ساطح
سرويس( ،)SLAبین کاربران نهايی و ارائه دهندگان  SaaSپیاده سازی شده است ،که در آن اهداف مورد نظار طارفین معاین
شده است .بنابراين ،تامین منابع بر اساس  SLAمورد توافق بین ارائه دهنده  SaaSو کاربر نهايی برای برنامه کاربردی ابری ،از
اهمیت ويژه ای برخوردار است.
از آنجايی که الگوريتم پايه ( )BestFitو الگوريتم حداقل کاردن هزيناه هاای برناماه ريازی مجادد درخواسات موجاود
( )BFReschedReqاز الگو ريتم های ارائه شده تامین منابع هستند و هر دو دارای دو نوع درخواست هستند شامل :اولین بار
اجاره و ارتقاء خدمات که باز ارتقا خدمات هم دو نوع را شامل می شود :اضافه کردن مشتری -ارتقاء سرويس که هر کدام از اين
موارد مورد بررسی قرار می گیرند و از آنجا که الگوريتم  BFReschedReqدارای معايبی می باشاد روش جدياد پیشانهادی
خود را برای تامین منابع بر اساس اين دو الگوريتم ارائه می دهیم و در راستای اهداف پارامتر های موجود را بهبود می بخشیم.
 2-4رویکرد پیشنهادی
هدف نهايی يک سیستم تامین کننده منابع ،اين است که الگوريتمی برای تامین منابع ارائه دهد که پارامترهای موجود را بهبود
بخشیده و بهینه کند .رويکرد پیشنهادی را بر اساس الگوريتم های تامین منابع ارائه می دهیم و برای بهبود بخشیدن روشهای
قبلی  Scoreبندی را برای  VMها معرفی خواهیم کرد که بر اساس يک فرمول  VMهای موجود امتیااز بنادی شاده VM
مناسب را به درخواست های موجود تخصیص می دهیم.
 3-4الگوریتم پیشنهادی
الگوريتم پیشنهادی اين مقاله بر اساس الگوريتم های تامین منابع ارائه شده است .بايد بر اساس الگوريتم تامین منابع
يک سری متغیر تعريف کنیم .درخواست  cمشتری ( )Request cبه عنوان ورودی می باشد که خود درخواست شامل نوع
درخواست ،نسخه محصول ،تعداد حساب ها (کاربر) می باشد که نوع درخواست ممکن است از نوع اولین بار اجاره يا ارتقاء
خدمات باشد.
 اولین بار اجاره :يعنی برای اولین بار سرويس از آن اجاره می کند.
 ارتقاء خدمات :محصول را از قبل داشته اما می خواهد آن را ارتقا دهد و به روز کند.
ارتقاء خدمات خود شامل اضافه کردن تعداد افراد و ارتقاء سرويس می باشد.
که با توجه به موارد گفته شده و طبق الگوريتم های قبلی ارائه شده رويکرد خود را ارائه داده ايم که در رويکرد خود  VMها
را امتیاز بندی می کنیم VM .که امت یاز آن کمتر است يا کوچکترين امتیاز را داراست و از کوچکترين  VMشروع به جست و
جو می کند تا ببیند آيا می تواند درخواست را اجرا کند يا نه پس کوچکترين  VMممکن را اجرا می کند .فلوچارت روش
پیشنهادی ارائه شده ،در شکل سه آمده است.
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start

UP grade

AND

)Let vmList=GetVMlist (l, p, ac

)'If (upgrade type is 'add account

)If (vmList is empty

y
y
Process request c using VMil
Continue

N

n
Let ac' be the number of account
Let new ac be the number of more
accounts
(ac'+new ac) accounts

score all vm
vm min= vm with minimum score

)'If (upgrade type is'upgrade service
y
)if (request c is still not served
Get the VMil which processed the
previous request

N

Release the space in
old VMil

y

L= smallest vm that can served
request c

N

update the avalable capacitu of the new VM
)to (avalable capacity - ac
END

شکل شماره سه فلوچارت روش پیشنهادی

 5نتیجه گیری
پیش از اين ما در مورد گسترش فناوری به ويژه در عرصه ارتباطات و رايانش ابری صحبت کرديم و از مزايا و معايب اين
علم نوظهور مطالبی را عنوان کرديم .در بستر رايانش ابری زمینههای مختلفی وجود از تخصیص منابع در پايگاه دادههای
شرکتهای فراهمکننده سرويس گرفته تا نرم افزارهای مرورگر کاربران خانگی که همه و همه به نحوی برای تامین نیازهای
خود از ان بهره میبرند .برای کمک به رشد اين فناوری کارا و رفع برخی نواقص آن تالشهای فراوانی شده است که يکی از اين
زمینهها ،تامین منابع مبتنی بر  SLAدر برنامه های کاربردی ابری می باشد.
ما در اين مقاله سعی کرديم با ارائه يک رويکرد مناسب ،افزايش بهره وری و بهبود عملکرد سیستمهای ابری را به همراه
بیاوريم .روش جديد ما در جهت ارتقای سطح کیفیتی ارائه خدمات از سوی ابر و تامین هرچه بهتر فاکتورSLA Violation
فعالیت مینمايد .در اين رويکرد پیشنهادی ،ما الگوريتم تامین منابع را معرفی میکنیم .که شرکتهای فراهمکننده سرويس
برای ارائه سرويس به مشتريان خود در تمام دنیا و به طور همزمان از نرم افزاهای ماشین مجازی بر روی سرورهای خود
استفاده میکنند.
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 هر ماشین مجازی ايجاد شده دارای.اين ماشینهای مجازی برای سرويسدهی به درخواستهای کاربران ايجاد میشوند
يک ظرفیت مشخصی است و زمانی که اين ظرفیت از درخواست در حال سرويسدهی کاربران پر شود ديگر پاسخگو درخواست
 اگر فرايند ايجاد ماشین مجازی.جديدی نمیتواند باشد لذا بايد يک ماشین مجازی جديد با ظرفیت جديد پا به میدان بگذارد
به طول بیانجامد و يا نتواند اين فرايند رخ دهد سیستم سرويسدهی دچار مشکل شده و سرويسدهی قطع شده و شرکت
فراهم کننده سرويس متضرر شده چون کاربران خود را از دست داده است حاال زمانی را در نظر بگیريد که سیستمهای
 در اينجا.سرويسدهنده متحمل موج عظیمیاز درخواست های کاربران هستند که بايد در برهه از زمان به آن ها پاسخ دهند
 يک محدوده امن در نظرVM  های استفاده شده بیشتر شده است زيرا به ازای هرVM تکنیکی مطرح میشود که تعداد
 ها زمان پاسخ راVM  ها کوچکتر شده اند و تعداد آن ها افزايش يافته است و با رتبه بندی و امتیاز دهی بهVM گرفته شده
.به حداقل رسانده ايم
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