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  مقدمه -1

هاي کامپیوتري امروزه بر هیچ کس پوشیده نیست. نسل بشر در عصر حاضر براي انجام فراگیر شدن فناوري

بزرگ بلکه هاي باشد. گذشته از نیازهاي فردي، نه تنها شرکتبسیاري از امور خود نیازمند منابع کامپیوتري می

باشد. تکنولوژي ها و محاسبات کامپیوتري میهر شرکت کوچک نیز براي اجراي پروژه هاي خود نیازمند برنامه

ابر منابع محاسباتی و ذخیره داده را در سطوح مختلف براي کاربران خود در هر مقیاس که مورد نیاز باشد، 

   سازد.تواند تامین می

اند امروزه هر فرد حتی با کامپیوتر شخصی ابتدایی خود بتواند باعث شده توان گفت ابرهابه طور کلی می

به بزرگترین امکانات محاسباتی دسترسی داشته باشد. با وجود ابرها دیگر کاربران مجبور نخواهند بود که براي 

ابر دغدغه از کنندگان در هاي سنگینی را بپردازند. مصرفافزاري خود هزینهافزاري و  نرمرفع نیازهاي سخت

شده و چندین هاي عامل حلها و سیستمدست دادن اطالعات خود را ندارد. در ابرها مشکل ناسازگاري برنامه

هاي مجازي در زیر مساله مجازي اجرا شوند. ماشینتوانند به طور همزمان بر روي یک ماشینعامل میسیستم

 شود. مورد بحث در این پژوهش به طور کامل معرفی می

اي نیز از هاي رایانهاي است که به اینترنت اشاره دارد و در نمودارهاي شبکهدر واقع استعاره» ابر«واژه 

شود. دلیل تشبیه اینترنت به ابر در این است که اینترنت شکل ابر براي نشان دادن شبکه اینترنت استفاده می

اي از انتزاع را بین این جزئیات فنی و و الیه سازداش را از دید کاربران پنهان میهمچون ابري جزئیات فنی

 آورد.کاربران به وجود می

هاي اطالعاتی است که در آن همانطور که در صنعت سیستم ،رایانش ابري جدیدترین مدل ارائه منابع

رسانی منابع روزنگهداري و به، سازيهاي پیادهاشاره شد، مشتریان دیگر الزم نیست درگیر پیچیدگی
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توانسته  ،هاهاي سازماناي براي تامین انواع نیازمنديافزاري خود باشند. ابر به عنوان پایگاهفزاري و نرماسخت

 1هاي اطالعاتی ایجاد کند. این تکنولوژي ارائه منابع را به شکل مبتنی بر تقاضااست تحول عظیمی را در سیستم

مبتنی بر تقاضا به این معناست که در هر زمان  دهد. ویژگیانجام می 2به صورت پرداخت به میزان مصرف  و

در اختیار مشتري قرار خواهد گرفت. ویژگی دوم  ،، منابع بیشتري براي تامین آنتقاضا براي منابع افزایش یافت

پرداخت به میزان مصرف، به این موضوع اشاره دارد که هر کس بسته به میزان استفاده از یک منبع براي یعنی 

) یا IaaSتوان یک سرور فیزیکی براي ذخیره و پردازش اطالعات باشد (کند. این منبع میخت میآن هزینه پردا

در  .)PaaSافزاري (فورم براي ایجاد و گسترش یک برنامه نرم) و یا یک پلتSaaSیک برنامه مورد نیاز (

  شود.با آن در ابر ارائه میکند که منابع مرتبط حقیقت هر کدام از موارد ذکر شده یک الیه ابري را معرفی می

اسـت کـه یـک اي متفاوت از رایانش گرید، محاسبات موازي و محاسبات توزیـع شدهرایانش ابري نسخه

رخـی الگوي جدید در ارائه خدمات را به وجـود آورده اسـت. در مقایسـه بـا رایـانش گریـد، رایـانش ابـري ب

  .هاي جدید داردویژگی

ه مراکز داد ي از منابع توزیع شده ناهمگن و پراکنده است. رایانش ابريابطور کلی رایانش گرید مجموعه 

ه خـواهیم در مقیاس بزرگ است که متمرکزتر هستند. عالوه بر این فناوري مجازي سازي همانگونه که در ادامـ

ئل ل مساحکند. رایانش گرید در علم محاسبات و براي گفت، ناهمگن بودن منابع را در رایانش ابري مخفی می

شود. رایانش ابري یک طرح کاربر محـور اسـت کـه خـدمات متنـوعی را بـراي در محدوده خاص استفاده می

 ري بیشتر تجاري است. کند؛ رایانش ابهاي مختلف کاربران فراهم میپاسخگویی به نیازمندي

                                                 
1 On demand 
2 Pay as you go 
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شوند. ایـن میمنابع در رایانش ابري با استفاده از فناوري مجازي سازي، بصورت منابع مجازي بسته بندي 

شود که فرایند تخصیص منبع ، تعامل با وظایف کاربر و غیره با رایـانش گریـد ویژگی رایانش ابري موجب می

سـازي بنـا گشـته اسـت. تمامی امکانات ابـر بـر پایـه مفهـوم مجازي ).2011و همکاران،  3متفاوت باشد (زو

هاي متفـاوت و سـطوح با قابلیت اجراي برنامـههاي مستقلی تکنولوژي که با استفاده از آن یک سرور به بخش

، هاي مستقل با قابلیت مهاجرت از یک سرور به سرور دیگرشود. هر کدام از این بخشاجرایی خاص تقسیم می

هاي مجازي پس از مشخص شدن میزان نیازمندي آنها به منابع حافظه ماشین شود.نامیده می 4یک ماشین مجازي

، براي اجرا بر روي سـروري بـا قابلیـت ارائـه منـابع مـورد نیـاز، فرسـتاده هناي باندپردازشی و همچنین پ ،اي

 گویند.یابی ماشن مجازي میشوند. فرایند انتخاب سرور مورد نظر براي اجراي ماشین مجازي را مکانمی

، هاي مجازي در میزان مصرف انرژي سرورهایابی ماشینمکاندهد، نشان می )2004( 5فِلپس تحقیقات

هدر رفته و مدیریت منابع یک پایگاه داده نقش بسزایی دارد. هر توان مصرفی، بازگشت سرمایه، سطح منابع به

آیند و صاحبان سرمایه بر اساس مقدار یک از این پارامترها در عملکرد یک سیستم فاکتور مهمی به حساب می

  دهند. یهاي خود را انجام مگزارش شده براي هر یک از آنها تصمیم گیري

طوریکه است، بهتر نیز شدهها مدیریت منابع سختبا پیشرفت تکنولوژي و پیچیده شدن سیستم

هاي مجازي با تعداد باال بر روي سرورهاي یک پایگاه داده امري دشوار  گیري در مورد چینش ماشینتصمیم

هاي مجازي ارائه شده است را اشینیابی مهایی که تاکنون براي مساله مکاننماید. در این تحقیق راه حلمی

  کنیم.بررسی می

 

                                                 
3 Xu 
4 Virtual Machine 
5 Phelps 
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 بیان مسئله - 1-1

در مقیاس بزرگ است که خدمات مورد نیـاز را  هاي کامپیوتريسرویسرایانش ابري یک سبک جدید در ارائه 

). فناوري ابر دسترسی به انواع خـدمات محاسـباتی 2008و همکاران،  6کند (هوفااز طریق اینترنت برآورده می

تر نیز گفتـه شـد همانطور که پیشتواند هزینه کمتر فراهم نماید. در ابرها ها را میها و پلتفورماي، برنامههحافظ

توانند بـه طـور همزمـان بـر عامل میشده و چندین سیستم هاي عامل حلها و سیستممشکل ناسازگاري برنامه

  مجازي اجرا شوند.روي یک ماشین

سـازي و بـه کـارگیري را ممکـن سـاخته اسـتفاده از تکنولـوژي مجازي هاي ابـردر حقیقت آنچه ویژگی

هاي ابـري منـابع زیرسـاختی در قالـب پایگـاه باشد. در سیسـتمهاي داده ابري میهاي مجازي در پایگاهماشین

هاي ریـق ماشـینهاي مختلـف از طاند. دسترسی به این منابع بـراي اجـراي برنامـههاي وسیعی فراهم شدهداده

اسـت گیرد. به بیان دیگر کاربري که درخواست اجراي یک برنامه خاص را بر روي ابـر دادهي صورت میمجاز

ر گماشته در حقیقت براي اجراي آن، یک ماشین مجازي با قابلیت هاي مشخص براي اجراي آن برنامه را به کا

اشـت کـار اجرایـی ولیت نگهاي زمانبنـدي کـار مسـئالگوریتم هاي خاصی با عنواناست. در حقیقت الگوریتم

  هاي مجازي را بر عهده دارند.       هاي مختلف به ماشینبرنامه

شـوند. هاي فیزیکی مناسبی نگاشـت میهاي مجازي مشخص شده براي اجرا به ماشیندر گام بعد، ماشین

و  I/Oحافظه، هاي پردازشی، منظور از نگاشت مناسب آن است که یک ماشین فیزیکی مشخصا باید بتواند نیاز

هاي هاي مجازي گماشته شده بر روي آن را، تامین کند. نگاشت ماشـیننیز پهناي باند مورد نیاز مجموع ماشین

هاي نامنـد. تعـداد بـاالي ماشـینهاي مجـازي مییابی ماشـینهاي فیزیکی براي اجرا را مکانمجازي به ماشین

                                                 
6 Hoffa 
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هاي مجازي را تبدیل بـه یـک مسـاله بـا یابی ماشینمکان هاي ابريدادههاي پایگاهمجازي و همچنین پیچیدگی

  ).2012و همکاران،  7است (فِرِرکرده NP hardدشواري نوع مسائل 

سازي روشی نوین براي حل آن ارائه گردیده یابی به مسئله بهینهاز این تحقیق با تغییر شکل مسئله مکان در

و با در نظر گرفتن  8اده از الگوریتم نوظهور رقابت استعماريیابی تغییر شکل یافته، با استفاست. مسئله مکان

آن را به اختصار اهداف از پیش مشخص شده براي آن، حل شده است. نتیجه آنکه الگوریتم پیشنهادي که 

ICA-VMPLC اي حل کند که به سبب آن توان مصرفی یابی را به گونهنامیم، قادر است مسئله مکانمی

  به انضمام میزان منابع به هدر رفته در آنها کاهش یابد.   9هاي فیزیکیماشینها و یا همان سرور

  اهداف تحقیق - 2-1

یابی کانماهداف آرمانی: از روش جستجوي تکاملی به طور خاص، الگوریتم نوظهور رقابت استعماري براي 

آن روشی نوین در  هشود طوري که در نتیجهاي داده رایانش ابري استفاده میهاي مجازي در پایگاهماشین

ه هاي فیزیکی به انضمام میزان منابع بتوان مصرفی ماشینهاي مجازي ایجاد شده و به سبب آن یابی ماشینمکان

  .هدر رفته در آنها کاهش یابد

سازي سازي و به کار بردن الگوریتم بهینههاي مجازي به مساله بهینهیابی ماشیناهداف کلی: با تبدیل مساله مکان

  گردد.هاي مجازي بر اساس تابع هدف ارائه مییابی ماشینت استعماري روشی براي مکانرقاب

یابی بر اساس اهداف تعیین شده در تابع هدف مساله مکان، یابی پیشنهاد شدهاهداف کاربردي: الگوریتم مکان

شده در حل مساله  کند. با توجه به تابع هدف ارادهمناسبی را براي تعداد مشخصی ماشین مجازي گزارش می

  :باشداهداف زیر براي الگوریتم پیشنهادي قابل تعریف می

                                                 
7 Ferrer 
8 Imperialist competitive algorithm (ICA) 
9 Physical machines 
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کند که کمترین میزان به یابی را گزارش مییابی مبتنی بر الگوریتم رقابت استعماري مکانالگوریتم مکان )1

  باشد. هدر رفتن منابع را به همراه داشته

کند که کمترین میزان یابی را گزارش میري مکانیابی مبتنی بر الگوریتم رقابت استعماالگوریتم مکان )2

  باشد.هاي فیزیکی میزبان به همراه داشتهتوان مصرفی  را براي ماشین

  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق  - 1-3

هاي بر اساس مفهوم مجازي سازي بنا گشته است. فناوري مجازي سازي ویژگی رایانش ابريمکانیزم اصلی 

هاي مجازي براي معماري ابر ایجاد نموده است که ضرورت پرداختن به ده از ماشینجدیدي را از جمله استفا

تواند نه تنهابه کاهش کند. یک الگوریتم کارآمد میها را در رایانش ابري دوچندان مییابی این ماشینمکان

ر کاهش دهد. افزاري را تا چندین برابمصرف انرژي و توان کمک کند بلکه میزان به هدر رفتن منابع سخت

اي هاي دادههاي تعبیه شده در پایگاههاي فیزیکی و سرورهاي روزافزون در ساختار ماشینهمچنین پیچیدگی

 است.یابی سیستماتیک را در واقع به یک ضرورتی در رایانش تبدیل کردهابري مکان

ي تخصیص منابع حوهشود که مدیران آن در نداده سبب میهاي بسیار زیاد در هر پایگاهصرف هزینه

خود بسیار محتاط عمل کرده و به دنبال کاهش هرچه بیشتر منابع به هدر رفته خود باشند. همچنین کاهش 

هاي مصرفی است. از این رو روش پیشنهادي با مد نظر قرار دادن این دو مصرف توان به معناي کاهش هزینه

  دهد.  ارائه مییابی مناسب پارامتر، الگوریتمی را براي جستجوي مکان
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  کلیات راه حل  - 1-4

هاي هاي مجازي بر روي ماشیناي از ماشینیابی به معناي پیدا کردن چینشی مناسب براي مجموعهمکان

هاي مجازي جاي گرفته بر هاي منابع ماشینباشد. آنچه مسلّم است نباید مجموع درخواستفیزیکی موجود می

یابی این باشد. پس هر چینشی که براي مکان ماشین فیزیکی بیشتراز ظرفیت آن  فیزیکی،روي یک ماشین

فرض را رعایت کند. از طرفی اهدافی چون کاهش توان شود، باید این پیشهاي مجازي تعیین میماشین

هاي یابی ماشینمصرفی و میزان منابع به هدر رفته نیز باید در نظر گرفته شود. با مجموعه این مالحظات، مکان

  شود.اي از قیود تعریف میسازي با یک تابع هدف ترکیبی و مجموعهبه صورت مسئله بهینه مجازي

سازي، از روش فراابتکاري تکاملی رقابت استعماري استفاده شده است. هر چینش براي حل مسئله بهینه

اده از تابع ارزیابی هاي پیشنهادي با استفشود. پاسخقابل قبول، به عنوان یک پاسخ پیشنهادي در نظر گرفته می

شان وارد رقابت ها با توجه به امتیاز به دست آوردهشوند. پاسخامتیازدهی شده و با روشی خاص کدگذاري می

ها دچار با یکدیگر خواهند شد. سپس به کمک بخشی از تابع هدف و تکنیک پیشنهادي خاصی، بهترین پاسخ

شوند. به این ترتیب در هر بار اجراي امتیاز باالتر کشف می هاي باتغییراتی خواهند شد که در نتیجه آن پاسخ

  هاي بهتري اگر ممکن باشد، بدست خواهند آمد.  الگوریتم پاسخ

  روش تحقیق  - 1-5

  رسد:یابی در رایانش ابري پیشنهاد و در قالب مراحل زیر به انجام میدر این تحقیق یک روش جدید مکان

هاي مجازي در رایانش ابري مطابق با عملکرد یابی ماشینانیک چهارچوب عمومی براي مسئله مک )1

  هاي ابري، ارائه گردیده است.سیستم
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  اند. هاي ابري و ماهیت مسئله تعیین گردیدههاي مدیران پایگاهقیود و اهداف مشخصی با توجه به نیاز )2

 است.اده شدهسازي تغییر شکل دیابی به صورت یک مساله بهینهمساله مکان سا

ر ررسی قرابمورد  ستفاده از الگوریتم رقابت استعماري، فضاي جستجو مسئله براي یافتن پاسخ بهینهبا ا )4

 گرفته است.

 سازي شده است.سازي و پیادهمدل 10کلودسیمالگوریتم ارائه شده در محیط شبیه ساز  )5

 است.عملکرد الگوریتم در سناریوهاي مختلف مورد بررسی قرار گرفته شده  )6

افظه و نرخ حپارامتر میزان مصرف توان، منابع به هدر رفته، نرخ بهینگی مصرف  4 اسبراس ارزیابی )7

 براي سنجش عملکرد الگوریتم پیشنهاد شده، انجام گردیده است. CPUبهینگی مصرف 

هاي موجود تجزیه و ساز کلودسیم براي الگوریتم پیشنهادي و سایر روشهاي بدست آمده از شبیهداده )8

 اند. د مقایسه قرار گرفتهتحلیل شده و مور

 هاي تحقیقفرضیه  - 1-6

 است. دهائه شالگوریتم پیشنهادي با در نظر گرفتن تعداد ثابتی ماشین مجازي با درخواست هاي مشخص ار )1

اي را تواند در زمان محدود جواب نزدیک به بهینههاي مشخص میالگوریتم رقابت استعماري با گام )2

  گزارش کند.

اي از قابل قبول براي تعداد مشخصی ماشین مجازي بر روي تعداد تعیین شدهحداقل یک چینش  )3

  هاي فیزیکی وجود دارد.ماشین

                                                 
10 CloudSim  
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  معرفی ساختار  - 1-7

هاي مجازي در محیط ابر پیشنهاد شده است. در فصل یابی براي چینش ماشیننامه یک روش مکاندر این پایان

است؛ در فصل سوم پیشینه تحقیق و کارهاي مرتبط انجام یافته  دوم به بستر تحقیق و مفاهیم پایه پرداخته شده

یابی در رایانش ابري بحث گردیده است؛ در فصل چهارم راهکار اصلی و روش تحقیق ارائه در خصوص مکان

شده است؛ در فصل پنجم ارزیابی حاصل از شبیه ساز کلودسیم تجزیه و تحلیل شده است و در فصل ششم  

 قیق آورده شده است.حاصل از تح نتیجه
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Abstract: Cloud computing, the recently emerged revolution in IT industry, is 

empowered by virtualization technology. In this paradigm, the user’s 

applications run over some virtual machines (VMs). The process of selecting 

proper physical machines to host these virtual machines is called virtual 

machine placement. It plays an important role on resource utilization and 

power efficiency of cloud computing environment. In this paper, we propose 

an imperialist competitive based algorithm for the virtual machine placement 

problem called ICA-VMPLC. The proposed algorithm investigates search 

space in a unique manner to efficiently obtain optimal placement solution that 

simultaneously minimizes power consumption and total resource wastage. Its 

final solution performance is compared with several existing methods such as 

grouping genetic and ant colony based algorithms as well as bin packing 

heuristic. The simulation results show that the proposed method is superior to 

other tested algorithms in terms of power consumption, resource wastage, 

CPU usage efficiency and memory usage efficiency.  
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