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 چکیده 

 و شود می استفاده داده مراکز آینده نسل ارتقاء برای که است قدرتمند بسیار مفهوم یک ابری رایانش

 توسعه همچنین و ساخته فراهم ابر های سرویس دهندگان ارائه برای را داده مراکز های قابلیت از دهاستفا

 بار، تعادل ابری رایانش تکامل زمان از. سازد می پذیر امکانرا  کاربر نیاز اساس بر کاربردی های برنامه

 موضوعات امنیتی مسائل و هزینه مدلسازی سرور، تثبیت مجازی، ماشین مهاجرت انرژی، مدیریت

 اگر .است هزینه پر بسیار تجاری استفاده یا و تست برای واقعی ابر استقرار. است زمینه این در تحقیق

 ممکن غیر تاحدی و مشکل کنیم، اجرا عملی حالت به را تئوری صورت به شده بیان جوانب بخواهیم

 مراکز افزار سخت سازی شبیه برای CloudAnalyst گرافیکی سازی شبیه ابزار از مقاله این در. باشد می

 به افزاری سخت منابع اختصاص و مجازی های ماشین سازی شبیه آموزشی، مؤسسات سازی شبیه داده،

 روی بر آنان درخواست یا کاربر های برنامه اجرای سازی شبیه و مختلف های سیاست اساس بر ها آن

 های زیرساخت تخصیصو  شده ارائه سناریوهایارزیابی  اساس بر. ه استشد استفاده مجازی های ماشین

 .یم داشتخواهرا  ها هزینه در جویی صرفه و منابع از بهینه استفاده مناسب،

 

 cloudsim ، Cloud Analyst،مراکز داده ،ابری رایانش: واژگان کلیدی
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 مقدمه 

 به تجاری های موفقیت و سازی مجازی کاناتام، اینترنت به اتصال های قابلیت افزایش دلیل به اخیر های سال در ابری رایانش

 چندین روی یا همدیگر با که هستند اینترنت به متصل سرورهای، ابری رایانش اصل در. است شده محبوب ای فزاینده طور

 .دهد می ارائه اینترنت روی محصول تحویل جای به  سرویس قالب در را ها قابلیت، ابری رایانش. اند شده توزیع مختلف نقاط

 های هزینه حذف، افزار سخت پشتیبانی و نهایت بی محاسباتی قدرت، جدید مورد سه ابری رایانش با رابطه در کاربر یک برای

 (Lohmosavi et al, 2013).دارد وجود، استفاده مورد منابع مقدار برای پرداخت امکان و جدید افزارهای سخت

 یها نهیکاهش اداره کردن، هز ،برداری بهبود بهره قیز طررا ا ها نهیهز شتریمؤسسه امکان کاهش ب کیبه ی ابر انشیرا

 (Soni and Gupta, 2013).دهد یم عتریو چرخه استقرار سر رساختیز

رایانش ابری از مفهوم . های کاربردی است برنامهدر رایانش ابری، مراکز داده شامل تعداد زیادی منابع و فهرستی از 

های خاص فراهم  های کاربردی با ایجاد و تخصیص ماشین مجازی به برنامه کند و منابع را برای برنامه سازی استفاده می مجازی

های تعادل بار نقش بسیار حیاتی در تخصیص و مدیریت منابع از جمله  یاستهای تخصیص منابع و س سیاست. آورد  می

سازی  سازی است که که مدلسازی و شبیه یک ابزار شبیه Cloudsim. کند های کاربردی گوناگون در چرخه ابر ایفا می برنامه

 .سازد پذیر می های رایانش ابری را امکان محیط

متفاوت در محیط ابر برای به   نامه سطح خدمات های مختلف و موافقت توجه به ویژگی یک مدل برای سیاست تعادل بار پویا با

در محیط رایانش ابری تمام منابع در یک مکان واحد با معماری حافظه . کار گرفتن منابع و بهبود عملکرد ارائه شده است

کاربردی درخواست شده توسط مصرف کننده با حجم  های کارگزار ابر لیستی از برنامه. اند مشترک به نام مرکز داده قرار گرفته

است و  "Pay As You Used"زیرا در اصل رایانش ابری . سازی دارد ها در ابر به روش مجازی باال را به منظور استقرار آن

ادل بار های مجازی و سیاست تع برداری از منابع ابر و تخصیص ماشین افزار فیزیکی است و بهره سازی محدود به سخت مجازی

به عنوان سیاست تعادل بار عمل کرده و راهی برای   الگوریتم تخصیص کار. ای در محیط رایانش ابر دارد مناسب، نقش عمده

Cloudletsاتصال 
این . کند به طوری که زمان اجرای کمی برای تکمیل کار مصرف می. آورد به ماشین مجازی را فراهم می  

 Cloudsimساز  در این الگوریتم از شبیه. آورد های مجازی فراهم می ها را در میان ماشینCloudletالگوریتم تعادل عادالنه 

 (Parikh et al, 2015).استفاده شده است

هدف نویسندگان یافتن . های مجازی تحت شرایط حجم کار پویا است ای از ماشین وعهمشکل مدیریت سیستم ابر، شامل مجم

های فیزیکی در  و به حداقل رساندن مصرف انرژی زیرساخت  با حفظ کیفیت سطح خدمات Workload-VMبهترین زوج 

به هر برنامه کاربردی ابر  بدین منظور از یک کنترل کننده فازی استفاده شده که بهترین ماشین مجازی را. حال اجرا است

در این روش . برآورده شود QOSای که حداقل مقدار ظرفیت فیزیکی مورد نیاز برای پاسخگویی به  تخصیص دهد به گونه

های استاتیک  ماشین مجازی به طور پویا انتخاب شده و از این رو تعداد منابع فیزیکی که باید فعال شوند در مقایسه با سیستم

نمونه اولیه در . دهد این انرژی مورد نیاز برای اجرای حجم کاری در ابر را کاهش می. یابد شده، کاهش میتدارک دیده 

Cloudsim سازی شده است پیاده.(Akhtar et al, 2016)   

از زمان تکامل رایانش ابری تعادل بار، مدیریت انرژی، مهاجرت ماشین مجازی، تثبیت سرور، مدلسازی هزینه و مسائل امنیتی 

مدل رایانش ابری . استقرار ابر واقعی برای تست و یا استفاده تجاری بسیار پر هزینه است. نه استموضوعات تحقیق در این زمی

های حجم  سازی ابر، مدل های آماده ارزیابی عملکرد سیاست. سازی، ترکیب، پیکربندی و الزامات استقرار پیچیده دارد آماده

                                                           
1 Service-Level Agreement(SLA) 
2 Task 

  Cloudlet شود های مجازی تخصیص داده می جا به معنای کار یا کارهایی است که به ماشین یا تکه ابر، که در این . 
4 Quality of Service(QOS) 
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تکراری و قابل کنترل تنظیمات سیستم و کاربران مختلف، مشکل های عملکرد منابع به روش  های کاربردی و مدل کاری برنامه

 (Vahora and Patel, 2015). ساز ابر مورد نیاز است برای غلبه بر این چالش، شبیه. است

ای دیگر لمس کنیم، مشکل و تا  اگر بخواهیم جوانب رایانش ابری را به حالت عملی اجرا نماییم و مزایا و معایب آن را از جنبه

های  ی رایانش ابری باشند، خطرات و هزینه کننده اگر مؤسسات آموزشی بخواهند به عنوان یک فراهم. باشد حدی غیر ممکن می

توان یک شبکه ابری را ایجاد نمود و مزایا و معایب آن را به حالت عملی تجربه  ن به راحتی نمیبنابرای. سنگینی به دنبال دارد

 .سازی است افزارهای شبیه در چنین مواقعی بهترین کار، به کارگیری نرم. کرد

جاد و استفاده کنیم که برای پشتیبانی از ای ای از مراکز داده تعریف می در این مقاله رایانش ابری را به عنوان مجموعه

ی محاسباتی جدا از  افزار مراکز داده از هزاران گره سخت. اند های کاربردی مؤسسات آموزشی طراحی شده پذیر از برنامه مقیاس

های عظیم خنک کننده  ها، تجهیزات توزیع توان و سیستم سازی مرتبط با آن های ذخیره بندی و زیر مجموعه هم به همراه شبکه

های ارزیابی  شاخص. پردازیم سازها در رایانش ابری هستند، می سازی که شبیه در ابتدا به معرفی محیط پیاده. تشکیل شده است

سپس با تعیین پارامترها و مشخصات به اجرای چند . پذیری در نظر گرفته شده است زمان پاسخ، زمان انتقال داده و مقیاس

سازی رایانش ابری موجود است که  سازی زیادی برای شبیه افزارهای شبیه نرم .شود سازها پرداخته می سناریو با استفاده از شبیه

اجرای سیستم ابر مانند  Cloudsim. است Cloudsimدر این مقاله تمرکز اصلی بر روی . ها مبتنی بر جاوا هستند بیشتر آن

 بر مبتنی ابزار یک ،Cloud Analyst . کند سازی منابع را پشتیبانی می های آماده های مجازی و سیاست مراکز داده، ماشین

Cloudsim گیرد می قرار استفاده مورد ابری رایانش کردن آنالیز و سازی مدل برای که است. 

 
 CloudSimساز  شبیه

CloudSimافزار منبع باز  ساز با جاوا طراحی شده است و یک نرم این شبیه. ، در ابتدا توسط دانشگاه ملبورن روانه بازار شد

، آخرین نسخه نهایی آن،   0 در سال . باشد های ویندوز، یونیکس و لینوکس نیز قابل اجرا و استفاده می در محیطاست که 

Cloudsim3.0.3  پذیری بیشتری به بازار آمد ها و انعطاف با قابلیت .CloudSim هایی از پیش  یک بسته شامل کالس و مثال

و  Netbeans ،Eclipsافزارها یا کامپایلرهای خاصی مانند  ها نیاز به نرم فایل آماده شده است که برای اجرا و استفاده از این

Apache Ant ها را تغییر و یا به طور کلی امکانات جدیدی به این بسته اضافه  توان فایل با استفاده از این ابزارها می. باشد می

پذیر و کاربردی، آزمایش  ازی به طور کامل انعطافس در نظر گرفتن تأثیرات زمان، شبیه CloudSimاز جمله مزایای . نمود

های سیستم قبل از انجام استقرار روی ابر واقعی  های مورد نظر در یک محیط قابل کنترل و قابل تکرار و تنظیم گلوگاه سیاست

 .باشد می

برخی از کاربردهای این ابزار  .سازی کرد توان شبیه بسیاری از عملیات مربوط به محاسبات ابری را می CloudSimبا استفاده از 

 :به شرح زیر است

 سازی مراکز داده  سازی و شبیه مدل 

 ها های مختلف به آن های مجازی همراه با تخصیص سیاست سازی ماشین شبیه 

 سازی اندازی مجدد یک شبیه سازی، متوقف کردن و راه درج پویای عناصر شبیه 

 ستفاده شده در مراکز دادهای ا های شبکه سازی توپولوژی سازی و مدل شبیه 

 سازی ابرهای فدرال  مدل 

 نمایش چگونگی ساخت یک فضای ابری 

  نمایش گردش کار در مراکز داده و اختصاص دادنCloudletهای مجازی  ها به ماشین 

CloudSimدهد انجام میسازی را  سازی و مدل ها، عملیات مربوط به شبیه هایی است که با استفاده از این الیه ، متشکل از الیه . 
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CloudSim بدین معنا که چه مقدار از   ها اولی در سطح میزبان. کند های مجازی را تأمین می در دو سطح متفاوت، ماشین

های مجازی است یعنی  و دومی در سطح خود ماشین. توان پردازشی کل هر هسته به هر ماشین مجازی اختصاص خواهد یافت

های کاربردی منحصر به فرد که بر روی آن قرار  از توان پردازشی موجود را به سرویس هر ماشین مجازی یک مقدار ثابتی

-Spaceو  Time-Sharedهای تخصیص  های مجازی از سیاست در هنگام تعریف ماشین. دهد گرفته است تخصیص می

shared شوند سازی می کند و در هر کدام از سطوح نام برده پیاده استفاده می.(Calheiros et al, 2009) 

 . شوند مدل می  ی یک مؤلفه به نام مرکز داده های زیرساخت مربوط به ابرها به وسیله ساز، سرویس در شبیه

. ها است های مجازی در طول چرخه زندگی آن هر مرکز داده از تعدادی میزبان تشکیل شده است که مسئول مدیریت ماشین

ماشین مجازی، تأمین یک میزبان به یک ماشین مجازی،  های مجازی شامل ایجاد عملیات مربوط به چرخه زندگی ماشین

 . باشد مهاجرت ماشین مجازی و تخریب ماشین مجازی می

 )ای است که اشاره به یک گره محاسباتی فیزیکی در ابر دارد که به آن یک پردازش از پیش تنظیم شده میزبان، مؤلفه
MIPS) ،

. های مجازی، داده شده است های پردازش به ماشین صیص هستهبندی برای تخ سازی و یک سیاست زمان حافظه، ذخیره

. ی ماشین مجازی است کننده ی تأمین ها در یک مرکز داده مبتنی بر ابر، به عهده های خاص برنامه به میزبانVMتخصیص 

 )، یک سیاست سادهVMکننده  فرض تأمین سیاست پیش
FCFS ) است که یکVM دهد را به یک میزبان اختصاص می .

سازی به صورت مبنایی برای چنین نگاشتی درخواست  های پردازش، حافظه و ذخیره پارامترهای سیستم مانند تعداد هسته

برای هر . شود های کاربردی تنظیم می های پیچیده توسط محققان بر اساس زیرساخت و تقاضاهای برنامه سایر سیاست. شود می

ی   های از پیش آماده کالس. شود ، بر اساس تخصیص  میزبان انجام میVMهای پردازش به  مؤلفه میزبان، تخصیص هسته

CloudSim به صورت زیر است. 

این کالس . گویند به طور کلی کارهای مربوط به ابر است، که به اصطالح به آن تکه ابر نیز می Cloudlet: Cloudletکالس 

یک طول دارد، که به  Cloudsimیا کار در  Cloudletهر  .باشد های مبتنی بر ابر نیز می برای مدلسازی سرویس اپلیکیشن

 . شود نشان داده می MIباشد و با  های درونی آن می معنی تعداد دستورالعمل

ی  سازی الیه باشد، همچنین جهت پیاده ها می این کالس مربوط به مراکز داده و عملیات درونی آن: DataCenterکالس 

در . دهند ها را ارائه می آن( Amazon ،Azure ،App Engine)کنندگان ابری که فراهم باشد زیرساخت به عنوان سرویس می

توان انجام داد، همچنین اختصاص دادن  را می( سازی حافظه، هسته، ظرفیت ذخیره)افزار این کالس تنظیمات مربوط به سخت

از مراکز  Cloudsimدر . توان انجام داد را می های مجازی ها و ماشین سازی به میزبان های ذخیره پهنای باند، حافظه و رسانه

 هر مرکز داده دارای میزبان است و هر میزبان دارای . شود داده برای تأمین منابع استفاده می
PE باشد می . 

باشد، که اطالعات  سازی یا محاسباتی می های ذخیره گذار سازی منابع فیزیکی مانند خدمت این کالس برای مدل: کالس میزبان

گذاری توان پردازش  هایی برای اشتراک های در حال پردازش، تخصیص سیاست مهمی مانند مقدار حافظه، لیست انواع هسته

 . گنجاند های مجازی را نیز در خود می های تأمین پهنای باند و حافظه برای ماشین های مجازی و همچنین سیاست ماشین

ی میزبان ابر، مدیریت و میزبانی  ماشین مجازی، که توسط یک مؤلفه های یک سازی مدل این کالس برای شبیه: VMکالس 

های مربوط به  سازی، پردازنده و سیاست ی قابل استفاده، میزان ذخیره هر ماشین مجازی به حافظه. باشد شده است، می

 .  تخصیص ماشین مجازی دسترسی دارد

 

                                                           
1 Hosts 
2 Data Center 

  MIPS ی پردازنده است ی میلیون دستورالعمل در ثانیه در هر هسته نشان دهنده. 
4 First Come First Serve 
5 Processing element 
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 Cloud Analystساز   شبیه

Cloud Analyst بر ، یک ابزار مبتنیCloudsim سازی و آنالیز کردن رایانش ابری مورد استفاده قرار  است که برای مدل

کنند، یک ابزار  نویسی مختلف کار می های برنامه سازی که بازبان افزارهای شبیه بر خالف سایر نرم Cloud Analyst. گیرد می

 . باشد سازی گرافیکی می شبیه

سازی را در قالب نمودار و  ی شبیه توان به حالت ویزارد تنظیم کرد و نتیجه ی را میساز ، پارامترهای شبیهCloud Analystدر 

 . توان یک سناریو را چندین بار با تغییر پارامترهای آن تکرار نمود ساز می با استفاده از این شبیه. جدول مشاهده نمود

پذیری و دقت باال و  سازی با انعطاف ت تعریف شبیه، راحتی در استفاده، خروجی گرافیکی، قابلیCloud Analystهای  از ویژگی

 ) 3  ،یزهپاک(. تکرارپذیری است

 
 Cloud Analystهای اصلی  مؤلفه

 .شود به اختصار توضیح داده می Cloud Analystهای اصلی  در زیر مؤلفه

 User Base :سازی در نظر گرفته شده است که  به عنوان یک گروه از کاربران به عنوان یک واحد منفرد در شبیه

 . سازی است هدف اصلی آن تولید ترافیک برای شبیه

 Region : شامل شش ناحیه اصلی است کهUser Baseباشند ها و مراکز داده متعلق به یکی از این نواحی می . 

 Internet : اینترنتCloud Analystدر آن زمان تأخیر ارسال و پهنای باند . ، انتزاعی از اینترنت جهان واقعی است

 .در دسترس میان شش ناحیه قابل تنظیم و پیکربندی است

 Cloud Application Service Broker : این مسیریابی ترافیک بینUser Baseکند  ها و مراکز داده را کنترل می

ها سرویس دهد و سه نوع سیاست بر اساس User Baseهای  که تصمیم بگیرد که کدام مرکز داده به درخواست

ترین مسیر به مرکز  یر شبکه، سریع، بر اساس تأخ در اولین سیاست. گیرد در نظر می Service Brokerهای  الگوریتم

،  در دومین سیاست. کند ترین مرکز داده هدایت می کارگزار، کاربر را به نزدیک. شود انتخاب می User Baseداده از 

ای که بهترین زمان پاسخ را به کاربر  ها نظارت داشته و ترافیک را به مرکز داده به طور فعال بر عملکرد مراکز داده

های پاسخ از هر  ، لیستی از تمام مراکز داده به همراه بهترین زمان در الگوریتم سیاست سوم. کند ایت میدهد، هد می

 . شود سپس با استفاده از دو الگوریتم سیاست اول و دوم، مرکز داده مقصد شناسایی می. شود مرکز داده نگهداری می

 Data Center Controller :های کاربر  کند همچنین درخواست ی را مدیریت میهای مجاز این ایجاد و حذف ماشین

 . کند اند را مسیریابی می و از طریق اینترنت دریافت شده User Baseکه از 

 VmLoadBalancer :Data Center Controller های  های بین ماشین از این گزینه برای توازن بار درخواست

که از سه نوع سیاست استفاده . کند داده شود، استفاده می مجازی و تعیین این که کدام ماشین مجازی باید اختصاص

در سیاست . کند های مجازی استفاده می برای اختصاص ماشین Round-robinاز الگوریتم   در سیاست اول. کند می

های  ، تعداد درخواست و در سیاست سوم. های مجازی موجود فعال را بر عهده دارد ، مدیریت و نمایش ماشین دوم

ها بیشتر از تعداد  در صورتی که درخواست. صاص داده شده به یک ماشین مجازی را در هر زمان بر عهده دارداخت

                                                           
1
Service Proximity based routing  

2
Performance Optimized routing  

3 Dynamically reconfiguring router 
4 Round-robin Load Balancer 
5 Active Monitoring Load Balancer 
6 Throttled Load Balancer 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

گیرند تا یک ماشین  ها در صف انتظار قرار می های مجازی فعال در مراکز داده باشند، بعضی از درخواست ماشین

 . مجازی فعال یا آزاد شود

 GUI :های  سازی، ذخیره و بارگذاری پیکربندی امکان تعریف پارامترهای شبیهای از صفحات هستند که   مجموعه

. آورند سازی با خروجی گرافیکی را برای کاربران فراهم می نتایج شبیه  سازی، نمایش و ذخیره شبیه
(Wickremasinghe et al, 2010) 

 

 های ارزیابی  معرفی شاخص

زمان پاسخ . العمل نشان دهد را زمان پاسخ گویند های انسانی عکس زمانی را که سیستم الزم دارد تا به درخواست: زمان پاسخ

 . شود گیری می بر حسب میلی ثانیه اندازه

 .بین دو نقطه است( جهیزات شبکهبرداری از ت فاصله جغرافیایی، بهره)به معنای تأخیر شبکه: ها زمان تأخیر انتقال داده

 . شود زمانی است که یک مقدار داده از یک نقطه به نقطه دیگر منتقل می: زمان انتقال داده

 . گویند اگر کارایی آن با افزایش تعداد کاربرانش کاهش چشمگیری نداشته باشد پذیر  یک سیستم را مقیاس: پذیری مقیاس

 

 تعیین پارامترها و مشخصات 

ی آموزشی داریم که به صورت ابر انجمنی زیرساخت خود را به اشتراک  کنیم که چهار مؤسسه سازی، فرض می بیهبرای ش

 .باشد می  بر اساس جدول   مشخصات مرکز داده. کنند های کاربردی را میزبانی می مراکز داده، برنامه. اند گذاشته
 

 داده مراکز مشخصات:01 جدول 

 ی آموزشی مؤسسه مشخصات

 ها های میزبان ویژگی

 X86=معماری

CPU= 2 

Ram=2 GB 

Storage=10 TB 

Bandwidth=100000 Mbps 

 های مجازی های ماشین ویژگی

VMM=XEN 

CPU= 1 

Ram=128 MB 

Bandwidth=1000 Mbps 

 هزینه 

 دالر 0/ =هزینه ماشین مجازی

 دالر 0/ =هزینه انتقال داده

 دالر 0/ =سازی هزینه ذخیره

 000  (UBسازی شده در هر  معادل تعداد کاربران شبیه)بندی کاربر ضریب گروه

 00  (سازی شده های شبیه معادل تعداد درخواست)بندی درخواست ضریب گروه

 0   طول دستورالعمل اجرایی

 

و سیاست اختصاص ماشین . گیریم مرکز داده در نظر میهای مجازی در یک  را بین ماشین Round Robinسیاست تعادل بار 

سیاست . کنیم استفاده می EC2گذاری  گذاری از قیمت از لحاظ قیمت. کنیم منظور می time-sharedمجازی در هر میزبان را 

 ساز هیاز شب. باشد  یا نزدیکترین مرکز داده  تواند بر اساس زمان پاسخ بهینه بین مرکز داده و کارگزار یا واسط سرویس می

Cloud Analyst میکن یاستفاده م وهایسنار یساز ادهیپ یبرا. 

                                                           
1 Optimise Response Time 
2 Closest Data Center 
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 سازی سناریوها پیاده

  میزبانی یک برنامه کاربردی در یک مرکز داده : 1سناریوی 

 . تمام زیر ساخت مؤسسات به یک مرکز داده مشترک در یک محل جغرافیایی خاص انتقال پیدا کند

 .ها های مجازی و هزینه انتقال داده ی ماشین گرفتن مرکز داده، بررسی زمان پاسخ، هزینهتنظیم محل قرار  (هدف

مرکز داده ابتدا در خارج   مکان. های جغرافیایی مختلف قرار داده شد ، مرکز داده در مکانCloud Analystافزار  با استفاده از نرم

زمان . های مجازی تکرار شد اریو با تغییر در تعداد ماشینهمچنین سن. ها منظور شد ی مؤسسات و سپس نزدیک آن محدوده

 . ی مؤسسات قرار گرفته است نشان داده شده است که مرکز داده در خارج محدوده  در شکل . ساعت است   اجرا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شود بیشترین  که نشان داده می همانطور. نشان داده شده است  نتایج زمان پاسخ کلی و زمان پردازش مرکز داده در شکل 

 . است( UB3) زمان پاسخ برای مؤسسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 زمان پاسخ کلی و پردازش مرکز داده و نمودار توزیع زمان پاسخ هر مؤسسه: 2شکل 

ماشین مجازی در   سازی به ازای  شبیهو نمودار بارگیری مرکز داده و هزینه تقریبی این  زمان پردازش مرکز داده عینمودار توز

 .نشان داده شده است   شکل 

 یآموزش مؤسسات ی محدوده خارج در داده مرکز یریقرارگ محل :01 شکل 

 مرکز داده

4موزشی مؤسسه آ  

3مؤسسه آموزشی   
2مؤسسه آموزشی   

1مؤسسه آموزشی   
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نتایج . های مختلف قرارگیری مرکز داده تکرار شد های مجازی متفاوت و مکان سپس سناریوی فوق، برای تعداد ماشین

 . آمده است  سازی در جدول  شبیه
 1یویسنار جینتا:2جدول 

 مؤسسه آموزشی
 های مجازی تعداد ماشین

5 10 20 100 

  مرکز داده در مکان

 خارج مؤسسات

   1 0    1 0    1 0  133 0  مؤسسه  میانگین کل زمان پاسخ برای 

   1    1    1  103  زمان پردازش مرکز داده نیانگیم

  010    010     100   هزینه ماشین مجازی

 3100  3100  3100  3100  انتقال داده کل هزینه

  310    10    10   3100  هزینه کل

  مکان مرکز داده در

 مؤسسات خارج

 

   1  3   1  3   1  3  10  3 مؤسسه   یکل زمان پاسخ برا نیانگیم

   1    1    1   10  زمان پردازش مرکز داده نیانگیم

  010    010        یمجاز نیماش نهیهز

 3100  3100  3100  3100  انتقال داده نهیکل هز

  310    10    10   3100  کل نهیهز

مرکز داده در 

  ی مؤسسه  محدوده

  13     13    130      1    مؤسسه  کل زمان پاسخ برای  نیانگیم

  13   13   13  0 1  زمان پردازش مرکز داده نیانگیم

  010    010        هزینه ماشین مجازی

 3100  3100  3100  3100  کل هزینه انتقال داده

  310    10    10   3100  هزینه کل

در مرکز داده 

  مؤسسه  ی محدوده

  031   031    031   0313  مؤسسه  کل زمان پاسخ برای  نیانگیم

 3 1  3 1    1    1  زمان پردازش مرکز داده نیانگیم

  010    010        ازیهزینه ماشین مج

 3100  3100  3100  3100  کل هزینه انتقال داده

  310    310   100   3100  هزینه کل

 یبیتقر نهیهز و داده مرکز یریبارگ ودارنم و داده مرکز پردازش زمان عیتوز نمودار:03 شکل 
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در مرکز داده 

  مؤسسه  ی محدوده

   1      1    3 1     10    مؤسسه  کل زمان پاسخ برای  نیانگیم

 0 1  0 1    1   10  زمان پردازش مرکز داده نیانگیم

  010    010        ینه ماشین مجازیهز

 3100  3100  3100  3100  کل هزینه انتقال داده

  310    10    10   3100  هزینه کل

 

که از آن  یمرکز داده نسبت به مؤسسات آموزش یریقرارگ موقعیت جغرافیاییکه  دهد ینشان م جینتا (1نتایج سناریوی

 زانیدر م یمجاز یها نیتعداد ماشاز طرفی . مؤثر است به مؤسسات، ل زمان پاسخکمیانگین در  دینما یم یریگ سیسرو

همچنین اوج بار در یک مؤسسه بر روی مؤسسات دیگر تأثیر خواهد . دارد ریتأث و کاهش زمان پاسخ و پردازش ها نهیهز شیافزا

کاهش پیدا زمان پاسخ ود، کل اده شقرار د  ات در مکانمؤسسخارج  ی در محدوده  مرکز دادهاگر    طبق جدول. گذاشت

 . های ارزیابی مؤثر خواهد بود بنابراین موقعیت جغرافیایی مناسب بر روی شاخص .کند می

 

 کاربردی آموزش الکترونیکی در دو مرکز داده قرار دادن یک برنامه: 2 یویسنار  

رای بهبود کیفیت خدمات استقرار برنامه که یک برنامه کاربردی روی اینترنت پرطرفدار شد مهمترین رویکرد ب  هنگامی

منظور  ییایمحل جغراف دودر  مرکز دادهآموزشی دو مؤسسات در سناریوی دوم برای . های مختلف است کاربردی در مکان

  .دهیم ماشین مجازی قرار می 0 مرکز داده هر در و . کنیم می

ها بر روی میانگین زمان پاسخ و زمان  ار و تأثیر آنهمکاری مراکز داده و سیاست انتخاب مرکز داده برای کارگز (هدف

 .پردازش

شبیه سازی در . دهیم ماشین مجازی قرار می 0 در هر مرکز داده . گیریم مؤسسه در نظر می  دو مرکز داده با   طبق شکل 

فقط به یک   ده شود که مرکز دا مشاهده می.  است Closest Data Center مرکز داده و کارگزار نیب استیس ساعت و   

 .دهد مؤسسه سرویس می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .نشان داده شده است  در جدول   نتایج سناریوی 

 

  1مرکز داده 
3مؤسسه آموزشی   2مرکز داده   

4مؤسسه آموزشی   

2مؤسسه آموزشی   
1مؤسسه آموزشی  

  Closest Data Center  و با سیاست مؤسسه4با  داده مرکزدو  یریقرارگ محل: 4شکل 
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 2یویسنار جینتا: 3جدول 

 مؤسسه آموزشی
 های مجازی در هر مرکز داده تعداد ماشین

 50و  50

 دو مرکز داده با 

ماشین مجازی و با  0 

 تسیاس
 Closest Data Center 

 03130  مؤسسه  کل زمان پاسخ برای  نیانگیم

 3 01 زمان پردازش مرکز داده نیانگیم

  010   هزینه ماشین مجازی

    1    هزینه انتقال داده در مرکز داده

  100   هزینه انتقال داده در مرکز داده

   31   هزینه کل

 

 .نشان داده شده است  در شکل  سناریوی پردازش مرکز داده و زمان یزمان پاسخ کل جینتا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتایج در . دهیم تغییر می Optimise Response Timeبه  Closest Data Centerدر ادامه، سیاست بین مرکز داده و کارگزار را از 

 . آمده است  جدول 
 کارگزار و داده مرکز نیب استیس رییتغ: 4جدول 

 مؤسسه آموزشی
 های مجازی در هر مرکز داده تعداد ماشین

 50و  50

 دو مرکز داده با 

ماشین مجازی با  0 

 سیاست
 Optimise 

Response Time 

   031  مؤسسه  کل زمان پاسخ برای  نیانگیم

 3 01 زمان پردازش مرکز داده

  010   هزینه ماشین مجازی

    1    زینه انتقال داده در مرکز دادهه

 100   هزینه انتقال داده در مرکز داده

   31   هزینه کل

 3بر اساس شکل . ردیگ یم سیاز دو مرکز داده سرو( UB3) یآموزش ی مؤسسهکه  شود یمشاهده م  همانطور که در شکل 

  . است( UB3) یآموزش ی مؤسسه یمان پاسخ براز نیانگیم نیشتریبمیانگین کل زمان پاسخ، کاهش پیدا نمود و 

 مؤسسه هر به پاسخ زمان عیتوز نمودار: 5شکل
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دهد که محل مناسب قرارگیری مراکز داده و همکاری مراکز داده در میانگین کل  ها نشان می بررسی (2ی سناریوی نتیجه

در ضمن سیاست . داده نیز مؤثر خواهد بود ی انتقال داده مراکز زمان پاسخ بسیار تأثیر داشته و همچنین در میزان هزینه

های مختلف کارگزار  سیاست  - و   - بر اساس جداول . انتخاب مرکز داده برای کارگزار نیز باید مدنظر قرار داده شود

 . سرویس در بهبود کیفیت سطح خدمات مؤثر خواهد بود

  افزایش تعداد مراکز داده  : 3سناریوی 

 .گیریم ماشین مجازی در هر کدام در نظر می   ه با مرکز داد  در این سناریو 

 تعداد افزایش مراکز داده در بهبود زمان پاسخ( هدف

 .نشان داده شده است  - تعداد مراکز داده را دو برابر نمودیم نتایج حاصل در جدول  0در شکل 

 

 Optimise Response time استیس باو  مؤسسه4 با داده مرکز دو یریقرارگ محل :6شکل 

  1مرکز داده 
3مؤسسه آموزشی   2مرکز داده   

4مؤسسه آموزشی   

2مؤسسه آموزشی   
1مؤسسه آموزشی  

 مؤسسه هر پاسخ زمان عیتوز نمودار و داده مرکز پردازش و یکل پاسخ زمان:07 شکل 
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 Closest Data Centerبا سیاست  داده مراکز تعداد کردن برابر دو:8شکل 

 

بنابراین یا باید حذف شود و یا به محل دیگری . ری نشده استگی سرویس( DC3) شود که از مرکز داده مشاهده می 0در شکل 

 .انتقال یابد

 
 3یویسنا جینتا: 5جدول  

 مؤسسه آموزشی
 های مجازی در هر مرکز داده تعداد ماشین

 25و  25و  25و  25

 مرکز داده با   

 ماشین مجازی با سیاست   
 Closest Data Center 

  010   مؤسسه  کل زمان پاسخ برای  نیانگیم

 0 01 زمان پردازش مرکز داده

   1 3  هزینه ماشین مجازی

 0 10   هزینه انتقال داده در مرکز داده

   313  هزینه انتقال داده در مرکز داده

 0  هزینه انتقال داده در مرکز داده

  130   هزینه انتقال داده در مرکز داده

   31   نه کلهزی

ها به مؤسسات  شود که با افزایش تعداد مراکز داده و نزدیکی آن مشاهده می  و   و جداول   و  با مقایسه سناریوهای 

 .میانگین کل زمان پاسخ و هزینه کل کاهش یافته است

 

 

 

 

  1مرکز داده 

  2مرکز داده 
3مؤسسه آموزشی   

4مؤسسه آموزشی   

2مؤسسه آموزشی   

1مؤسسه آموزشی 3مرکز داده    
4مرکز داده  
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 3ویسنار مؤسسه هر به پاسخ زمان نیانگیم:9شکل 

هزینه کل مؤثر است ولی تعیین محل دقیق  افزایش مراکز داده در کاهش میانگین کل زمان پاسخ و کاهش(  نتیجه سناریوی

 .ها انجام شود و بیکار نباشند و یا اوج بار را داشته باشند، نیز مهم است گیری از آن مراکز داده که سرویس

 

 3و2و1ی نتایج سناریوهای  خالصه

خدمات با استفاده از  تیفیکه ک دنده ینشان م جینتا. نشان داده شده است  در جدول   و و سازی  خالصه سناریوهای شبیه

 یها برنامه یبرا یبرتر کیتعادل بار  یاستفاده از راهبردها نیبنابرا. ابدی یدر مراکز داده بهبود م یکاربرد یها تعادل بار برنامه

 نیماش صیتخص یها استیس نیو همچن سیمختلف کارگزار سرو یها استیس نیهمچن.  بزرگ است اسیشده در مق عیتوز

منطقه تعداد  کیبه طور مثال در هنگام اوج بار در . خدمات مؤثر خواهد بود تیفیدر بهبود ک زیکز داده ندر مرا یمجاز

  .ابدیکاهش  گرید یا و در منطقه افتهی شیافزا ایبه طور پو یمجاز یها نیماش

 
 3و2و1خالصه نتایج سناریوهای :  6جدول 

 مشخصات سناریو
ان پاسخ زم

 کلی

میانگین زمان پردازش 

 مراکز داده
 های کلی هزینه

  

 3100  103  133 0  ماشین مجازی  یک مرکز داده با 

  10     1    1 0  ماشین مجازی 0 یک مرکز داده با 

  10     1    1 0  ماشین مجازی 0 یک مرکز داده با 

   31     1    1 0  ماشین مجازی 00 یک مرکز داده با 

  

ماشین مجازی در هر کدام و با  0 دو مرکز داده با 

 Closest Data Centerسیاست 
 03130 01 3   31   

ماشین مجازی در هر کدام و با  0 دو مرکز داده با 

 Optimise Response time سیاست 
 031   01 3   31   

   31   0 01  010   ماشین مجازی در هر کدام   چهار مرکز داده با   
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گردد با افزایش تعداد مراکز داده، محل جغرافیایی مناسب مراکز داده و انتخاب  مشاهده می 0 همانطور که در نمودار شکل 

میانگین زمان    همچنین با توجه به نمودار شکل . بهترین سیاست کارگزار خدمات زمان پاسخ کلی کاهش خواهد یافت

ی  های مجازی هزینه از طرفی به دلیل افزایش ماشین. های مجازی کاهش خواهد یافت یش ماشینپردازش مراکز داده نیز با افزا

 . یابد افزایش می   کلی بر طبق نمودار شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3و2و1نمودار زمان پاسخ کلی سناریوهای : 10شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  و و  یوهایسنار داده مراکز پردازش زمان نیانگیم نمودار :   شکل 
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 3و2و1 یوهایسنار یکل یها نهیهز نمودار :11شکل 
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 های کاربران   افزایش تعداد درخواست: 4سناریوی 

در نقاط مختلف در نظر گرفته شده و ( در هر کدام یمجاز نیماش  )یمساو یبندکریچهار مرکز داده با پ ویسنار نیدر ا

 شیکاربران افزا یها فقط تعداد درخواست یساز هیدر هر بار شب. اند قرار داده شده هیدر چهار ناح یکاربران به طور تصادف

. شود یساعت منظور م   یساز هیزمان شب. باشد یم Closest Data Center ارگزارک یانتخاب مرکز داده برا استیس. ابدی یم

پارامترهای  .مؤثر است ییکه مراکز داده قرار دارد در زمان پاسخگو یکاربران در نواح یکیمراکز داده و نزد ییجا جابه

 .آورده شده است 3سازی در جدول  شبیه
 

 4سناریوی یساز هیشب یپارامترها:07 جدول 

 تعداد کاربران به عنوان یک گروه جهت تولید ترافیک در هر مؤسسه
User Grouping Factor 

 000 

 تواند پشتیبانی کند ها که به طور همزمان یک سرور برنامه کاربردی می تعداد درخواست
Executable instruction length 

 00 

 

 پذیری  بررسی مقیاس( هدف

های آموزش الکترونیکی در  دسترسی به سرویس. مند شوند توانند از فناوری ابر بهره وزش الکترونیکی میهای کاربردی آم برنامه

 . های درخواست شده متفاوت است طول زمان و روزها متفاوت است و همچنین موقعیت جغرافیایی از منابع سرویس

های کاربردی آموزش  برها برای تأمین منابع جهت برنامهها و عملکرد استفاده از ا سازی زیر را به منظور ارزیابی هزینه شبیه

کاربران آموزش الکترونیکی مبتنی بر ابر توسط ( پذیری مقیاس)های همزمانی پویا برخورد با خواسته. باشد الکترونیکی می

 . ودش های برخط بیشتر دیده می های همزمانی در زمان آزمون خواسته. صورت گرفته است CloudAnalystساز  شبیه

 
 4یویسنار جینتا: 08 جدول 

 آزمایش
تعداد 

 کاربران

تعداد 

 ها درخواست

زمان پاسخ 

 کلی

زمان پردازش مراکز 

 داده

هزینه کل ماشین 

 مجازی

هزینه کل انتقال 

 داده

 3100   010    10     001  00  000   آزمایش

 3100   010   100   0 1    00  000   آزمایش

 3100   010   0 1    013   00  000   آزمایش

 3100   010   0103  0 1    000  000   آزمایش

 3100   010     1 3 0 1    000  000   آزمایش

 3100    331   10     01  00  000   آزمایش

 

های کاربران زمان پاسخ کلی افزایش چشمگیری ندارد  استشود که با افزایش تعداد درخو مشاهده می 0بر اساس جدول 

 .پذیر است بنابراین سیستم مقیاس. بنابراین کارایی سیستم کاهش نیافته است

. شود که زمان پاسخ کلی، کاهش یافت مشاهده می. کنیم را با اضافه کردن یک مرکز داده تکرار می  ، آزمایش در آزمایش 

تر  سازی هرچه که مراکز داده به کاربران نزدیک بر طبق شبیه. در کاهش زمان پاسخ، مؤثر خواهد بودبنابراین تعداد مراکز داده 

و این مورد انتظار ماست زیرا مسائل . تر به کاربران ساخته شود کارایی سیستم باالتر خواهد بود باشند و یا مراکز داده نزدیک

 . وقعیت جغرافیایی بین کاربران و مراکز داده تأثیر خواهد گذاشتاینترنتی از قبیل تأخیر باال و پهنای باند کم در م
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 4سازی سناریوی نمودار نتایج شبیه:012 شکل 

 

   نمودار شکل . ها تأثیر بسیاری بر روی زمان پاسخ و زمان پردازش دارند افزارهای مورد استفاده در مراکز داده بنابراین سخت

 .پذیر است نشان دهنده یک سیستم مقیاس

 

  گیری بحث و نتیجه
اجرا  یرا به حالت عمل یشده به صورت تئور انیجوانب ب میاگر بخواه. باشد یم نترنتیبر ا یمبتن یفناور کی یراب انشیرا

سازی  برای شبیه CloudAnalystسازی گرافیکی  در این فصل از ابزار شبیه .باشد یممکن م ریغ یمشکل و تاحد م،یکن

سازی  سازی مؤسسات آموزشی، شبیه ، شبیه(، حافظه و پهنای باندسازی های ذخیره ، دستگاهCPUشامل )افزار مراکز داده سخت

و  (time-shared ،space-shared)های مختلف ها بر اساس سیاست افزاری به آن های مجازی و اختصاص منابع سخت ماشین

دیم که ما نشان دا. های مجازی استفاده شد های کاربر یا درخواست آنان بر روی ماشین سازی اجرای برنامه شبیه

CloudAnalyst همچنین چگونگی . ی کاربردی مستقر بر روی ابر استفاده شود تواند برای مدل و ارزیابی یک برنامه می

 . های کاربردی را نشان دادیم سازی استقرار معماری برنامه بهینه

های بین  های مجازی، تغییر سیاست نبر اساس سناریوهای ارائه شده تعداد مراکز داده، مکان جغرافیایی مراکز داده، تعداد ماشی

های مجازی تأثیرگذار خواهند  های ماشین های انتقال داده و هزینه مراکز داده و کارگزار بر روی میانگین کل زمان پاسخ، هزینه

 . بود

های  د برنامهسازی عملکر های تعادل بار و خدماتی مانند کارگزار سرویس به منظور بهینه همکاری بین مراکز داده، الگوریتم

 . ها مؤثر است کاربردی و کاهش هزینه

 .ها خواهد شد جویی در هزینه های مناسب، موجب استفاده بهینه از منابع و صرفه با توجه به موارد فوق و تخصیص زیرساخت
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