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 مبتنی بر عامل محاسبات ابری تخصیص منابع سطح پایین در یک بستر عنوان: 

 چکیده

توزیع منابع محاسباتی در یک بستر محاسبات ابری، یک فرآیند پیچیده با در نظر گرفتن پارامترهاای متدادد از   

نهاایی اسا د در    های سطح سرویس با کااربرا  ها، منابع محاسباتی موجود و توافقنامهقبیل تقاضا برای سرویس

ای از سارورها  های قبلی مرتبط با خوشاه رویکردهای متمرکزی را بر اساس فناوری ،های اخیرحال حاضر توسده

هاای محاساباتی   نادد ایان رویکردهاا مناابع محاساباتی را باا اسات اده از اضاافهنحگر کارد  گاره          نکارائه مای 

ی پاووه  در ماورد   اجازهسازی فناوری مجازیر در حال حاضدهندد با این حال، )فیزیکینمجازی( تخصیص می

باه بباارت   د کنندفراهم میتری نیز دهد که امکا  تخصیص این منابع را در سطح پایینرا می یهای جدیدروش

ها وجود دارد، بلکه تغییر منابع هر ماشین مجازی )تخصایص مناابع   دیگر، نه تنها امکا  اضافهنحگر کرد  گره

ی ی بامل یک فناوری کلیدی در این زمینه اسا  کاه اجاازه   اس د بدین ترتیب، نظریه سطح پایین( نیز ممکن

دهدد این رویکرد نوآورانه بهبودهای غیرقابل انکاری از جمله توزیع بار تخصیص منابع را به صورت غیرمتمرکز می

هاایی در یاک   آزماای  د ارزیابی این رویکرد از طریا   به همراه داشته اس محاسباتی و کاه  زما  محاسبه را 

  ابتبار رویکرد پیشنهادی اثبات شده اس د   و بدین ترتیب، یط ابر واقدی انجام شدهمح

 

نویسای  های مجازی؛ برنامههای چندباملی؛ سازما تخصیص منابع محاسباتی؛ تدادل بار؛ سیستم :کلمات کلیدی

 خطید

 

 مقدمه .1

در  [د28کند ]( ایجاد میCCی الگوی محاسبات ابری )وسدهدر تهای بلندی را صند  فناوری در حال حاضر گام

و  20به سارب  افازای  یافتاه اسا  ]    های مشابهی دارند، ، که مدماریبسترهای منبع باز و بسته تددادنتیجه، 

که  هستند سه سرویسی( در واقع IaaS(، و زیرساخ  )PaaS(، بستر )SaaSافزار )نرم [د از نقطه نظر خارجی،30

های ارائه شده به طور کلی ارتجاابی  از نقطه نظر داخلی، سرویس[د 32باشند ]گسترده شناخته شده میطور به 

)زما  پاسخ، کی ی  نتاای،، و  یکسانی سطح کی ی  امکا  داشتن به ببارت دیگر، [؛ 16شوند ]یدر نظر گرفته م
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ر، مقدار منابع تخصیص داده شده باه  برای انجام این کا دوجود دارد ای( بدو  در نظر گرفتن تقاضای لحظهغیره

 ها باید متغیر باشدداین سرویس

ی کاه باه کماال    های زیرسااخت ها با توجه به تدداد زیاد فناوریاین مدل جدید تولید و توزیع سرویس            

انپاگیر  تا حاد زیاادی امک   ،های وب، و غیره(های وب، پورتالسازی، مزارع سرور، سرویس)مجازی اندخود رسیده

هاای فنااوری پیچیاده و    افزاری یک بستر محاسبات ابری، یکی از سیستمدر واقع، زیرساخ  سخ  د[13] اس 

های شبکه، واحدهای برق اضاطراری را  بینی اس ، که تجهیزات متنوبی را از قبیل سرورها، ماژولغیرقابل پی 

، این اجزاء تمایل دارند که با توجه به بدالوهاس د به همراه زیرساخ  کامپیوتری با کارایی باال در خود جای داده 

های الکترونیک راهای را  که پیشرف  [،39ی الکترونیک، بسیار ناهمگن باشند ]های پی در پی در زمینهپیشرف 

[د به منظور کار کرد ، ناهمگنی و پیچیدگی ذاتی 6دهد ]ماه می 18الی  12برای تولید نسل جدید تقریبا در هر 

         [د 7سازد ]های محاسباتی، آنها را برای مدیری  و نگهداری اضافه مدت دشوار میاز محیط این نوع

بارای  [ 52ساازی ] از فناوری مجاازی ها در حال حاضر به منظور مقابله با این مسائل، این نوع از محیط           

افازار زیرسااخ    هد که پیچیدگی سخ دسازی این امکا  را میمجازیکندد کاه  پیچیدگی ذاتی است اده می

های مجازی به صورت انتزابی در نظر گرفتاه شاودد یاک ماشاین مجاازی در واقاع یاک منباع         در قالب ماشین

کندد باه  افزاری را تقلید میافزاری و سخ محاسباتی انتزابی اس  که نق  یک ماشین فیزیکی با مشخصات نرم

افزار دیدگاه انتزابی یا مجازی ولی همگن و قابل کنترل از یک سخ  سازی امکا  ایجاد یکببارت دیگر، مجازی

 [د 5دهد ]واقدی را می

سازی منجر باه تولاد م هاوم    های جدید به دس  آمده از مجازیهمانطور که در باال گ ته شد، این قابلی        

ای [، که به شایوه 25اس ] 1ع[د این م هوم مبتنی بر روش تولید به موق16جدیدی شده اس : قابلی  ارتجابی ]

شاوندد بناابراین،   ها )محاسباتی( و مناابدی کاه موردنیااز هساتند، تولیاد مای      اشاره دارد که در آ  تنها سرویس

کنند که برای ح ظ سطح کی ی  نیاز تنها منابدی را دریاف  می CCهای تولید شده در داخل چارچوب سرویس

هدر اصلی در [د در نتیجه، 46و  49کاربر نهایی به تواف  رسیده اس  ]دارند، و این سطح قبال طی قراردادی با 

به این مورد اشاره  هدراین  [، صرر نظر از تقاضا اس د2( ]QoS) 2هااین زمینه نگهداری سطح کی ی  سرویس

دد باه  که منابع محاسباتی اختصاص داده شده به هر سرویس ارائه شده به کاربر نیاز به مدیری  پویاا دار کند می
                                                 
1
 just-in-time production 

2
 Quality of Services (QoS) 
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منظور انجام آ ، این بسترها به طور بمده از یک سیستم مدیریتی )نظارت و کنترل( برای زیرساخ  محاسباتی 

  [د 28کنند ]است اده می

های سریدی نموده اس ، که باه مشخصاات   سازی به تازگی شروع به پیشرف در این راستا، فناوری مجازی       

دهد تا باه صاورت پویاا تغییار     سازی و غیره( اجازه می، فضای ذخیرهCPUهای مجازی )حافظه، فیزیکی ماشین

های موجود همچنا  این قابلیا  جدیاد   با این حال، مدل [د15یابند، حتی وقتی که ماشین در حال اجرا اس  ]

هاا از یاک رویکارد کالسایک     ایان مادل   [د38و  29اند ]ارائه شده توسط فناوری را به خوبی در خود جای نداده

هایی اس  که باید در یک سرویس خااص  کنند که در آ  قابلی  ارتجابی مبتنی بر تغییر تدداد گرهست اده میا

ی ی پووه  حاضر بر این فرض استوار اس  که از آنجایی که فناوری قاادر باه ارائاه   فرضیهحضور داشته باشندد 

خصیص منابع برای در نظر گرفتن این های جدید تبه همین دلیل ضروری اس  که مدلهای جدید اس ، قابلی 

( ][ MASهاای چناد بااملی )   هاا و سیساتم  ی بامال مشخصات جدید باید طراحی شوندد در این زمینه، نظریاه 

پاگیری و خودمختااری   ها، اندطاار بر اساس مسئولی  CCهای توانند مسیر جدیدی را برای مدیری  سیستممی

دهاد کاه   از طری  یک مدل مبتنی بر بامل اجازه می CCسیستم ی یک ارائه دهندد مدیری  بملکردهای هسته

 [د 41و  43پگیرتر و سازگارتر از بسترهای فدلی باشند ]بسترها کارآمدتر، مقیاس

سطح از منابع با هر ماشین  یک دهد که در آ این مقاله یک مدل توزیع منابع در سطح پایین را ارائه می         

این مدل محاسباتی مبتنی بر فناوری بامل و همینطاور یاک مادل توزیاع     شوندد یمجازی منحصرب رد مرتبط م

ی توزیع پیچیدگی و سازد و اجازهممکن می CCشده اس ، بنابراین توزیع منابع محاسباتی را در سرتاسر محیط 

، ترکیب CCم دهدد این رویکرد جدید در نظارت و به ویوه کنترل سیستهای محاسباتی وابسته به آ  را میهزینه

 سازدد سازی ذکر شد، ممکن میپی  از این برای مجازیمشخصات جدید را با مواردی که 

دهاد،  ادامه این مقاله به صورت زیر سازماندهی شده اس : بخ  زیر شرح م صلی از مشکل را ارائه مای           

های چند حلی را بر اساس سیستماهر 4پردازدد سپس، بخ  ی مقاالت فدلی مرتبط با مشکل میبه ارائه 3بخ  

ارائاه شاده اسا د در نهایا ،      5ها در بخ  دهد، در حالی که ارزیابی و ابتبارسنجی این سیستمباملی ارائه می

     دهدد   آخرین بخ  نیز نتایجی از پووه  را ارائه می
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      . بیان مسئله2

 بررسی کلی محیط ابری. 2-1

گی محیط، همچنین اجزای انسانی و مصنوبی درگیر در این زمینه، الزم به تدریا   نمای کلی با توجه به پیچید

نشاا  داده   1در شاکل   CCها چگونه در سطح فنی ارائه خواهند شدد برای انجام این کار، یک اس  که سرویس

ماا  بار   تواند باه طاور همز  ، میSaaSیا  PaaSافزاری برای بستر، در سطح شده اس ، که در آ  هر سرویس نرم

 های محاسباتی یا کارگرها( مستقر شوددهای مجازی مختل ی )گرهروی ماشین

 
 . مدل استقرار در محاسبات ابری.1شکل 

( را میزبانی خواهد کردد VMهای مجازی )ای از ماشین( مدموال مجموبهPRهر منبع یا سرور فیزیکی )           

ای را با اطالبات مربوط به فیزیکی در سیستم اجازه خواهد داد تا در هر زما  ماتریس وابستهاین امر به هر سرور 

کاه در  نگهداری کند های مجازی مختل ی افزار واقدی )یدنی، ماشین فیزیکی( و همچنین ماشینوضدی  سخ 
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اده شاده اسا ، نمایشای از    ( نشا  د1ی )این ماتریس، که در رابطه انددآ  زما  بر روی این سرور میزبانی شده

تواند برای تحلیل تخصیص منابع باه هار سارویس و    اندازی شده و میباشد که راهوضدی  هر سرور فیزیکی می

  اند، مورد است اده قرار گیردد  مقدار منابدی که اجاره شده

𝑒1 = {
𝑃𝑅𝑒

𝑉𝑀1… 𝑉𝑅𝑚
   که     

𝑃𝑅𝑒 = {ℎ𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒, 𝐼𝑃,𝑚𝑎𝑐, 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒,𝑀𝑚𝑎𝑥 , 𝑣𝑐𝑝𝑢𝑚𝑎𝑥 , 𝑀𝑚𝑖𝑛, 𝑣𝑐𝑝𝑢𝑚𝑖𝑛, 𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘} 

𝑉𝑀𝑖 = {𝐼𝑃, 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒,𝑀, 𝑣𝑐𝑝𝑢,𝑀𝑖, 𝑝𝑐𝑝𝑢̅̅ ̅̅ ̅̅ } 

 

ی ماورد  ی یک ماشین مجازشود که برای ارائهبنابراین مشخصات ذاتی سرویس توسط الگویی تدیین می         

افازاری و  گیرد که این ماشین مجازی یک سرویس واقدی را ارائه داده و شاامل مشخصاات نارم   است اده قرار می

ی وابسته به این سرویس واقدی اس د هنگامی که یک ماشین مجازی با اسات اده  افزاری از هر گرهحداقل سخ 

ه یک سرویس خاص در زما  اجرا نیز ممکن اس د در آنگاه تغییر منابع مرتبط باز الگو ارائه یا ایجاد شده اس ، 

k (𝑉𝑀𝑡ی مارتبط باا هار سارویس     ی مجازی شاده نتیجه، هر الگویی برای یک گره
𝑘  ای از (، از طریا  مجموباه

ی قابال تخصایص   (، حداقل حافظه𝐼𝐷𝑘( توصی  خواهد شد: شناسه )2ی )های نشا  داده شده در رابطهویوگی

(𝑀𝑚𝑖𝑛 حداقل تدداد ،)CPU( های قابل تخصیص𝑣𝑐𝑝𝑢𝑚𝑖𝑛   و  افازاری یاا ساخ    (، ناوع )سارویس نارم )افازاری

 پگیر اس  یا خیر:کند این سرویس تدادلوضدی ، که تدیین می

𝑉𝑀𝑡
𝑘 = {𝐼𝐷𝑘, 𝑀𝑚𝑖𝑛, 𝑣𝑐𝑝𝑢𝑚𝑖𝑛,  {وضدی ,نوع

زاری، که مبتنی بار دو ساطح انتزابای )واقدای و مجاازی( اسا ،       افزیرساخ  سخ این مدل استقراری          

کند، الزم ها را مصرر میسازدد در حین اینکه کاربر این سرویسی هر نوع سرویس کامپیوتری را ممکن میارائه

 2ی ساطح سارویس  ( از طری  یاک توافقناماه  QoS) 1هایی در مورد کی ی  سرویسخواهد بود که از قبل تواف 

(SLAصور )( نشا  داده شده اسا ،  3ی )ت گرفته باشدد به ببارت دیگر، همانطور که در رابطهSLA    بارای هار

بار   iشود که برای هر سرویس های کاربر فرموله میای ترکیبی از توافقنامه( به بنوا  مجموبه𝑆𝑒𝑟𝑣𝐴𝑗) jکاربر 

𝑆𝐿𝐴𝑖ی منحصرب رد )روی پایه
𝑗[  د 19و  35( ایجاد شده اس] 

𝑆𝑒𝑟𝑣𝐴𝑗 =∪𝑖=0
𝑖=𝑚 𝑆𝐿𝐴𝑖

𝑗 

                                                 
1
 Quality of Service (QoS) 

2
 Service Level Agreement (SLA) 

(1)  

(2)  

(3)  
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با است اده از این ببارات ساده، هدر این اس  که به یک مدل مناسب در این زمیناه دسا  یاابیم کاه               

های ارائه شده باشدد مطالدات مرتبط مختل ی را در مورد نوآوری فدلای یافا    گیری کی ی  سرویسشامل اندازه

ی کاری این مقاله، مدیارهایی انتخاب خواهند شد که به طور مستقیم به ایان ماوارد   [د در محدوده15و  21، 2]

وابسته هستند: به منابع محاسباتی زیرساخ  که توسط هر سرویس است اده خواهد شد، و همچنین زما  پاساخ  

𝑟𝑖هاا ) ای از روشباا مجموباه   kبه ببارت دیگر، برای یک سرویس  برای هر درخواس د
𝑘 باا  ( کاه API   سارویس

( بارای  4ی )ی رابطاه دهد به وسیلهسرویس را تشکیل می APIکی ی  هر درخواس  که آنگاه ، شوندترکیب می

𝑠𝑖ی پاسخ )اندازه
𝑘( و زما  انتقال مربوطه )𝑡𝑖

𝑘شودد( تدیین می  

𝑄𝑜𝑆𝑘 = {𝑟1
𝑘̅̅ ̅… . 𝑟𝑖

𝑘̅̅ ̅… . 𝑟𝑛
𝑘̅̅ هک   {̅     𝑟𝑖𝑘̅̅ ̅ =

1

𝑚
∑

𝑠𝑖
𝑘

𝑡𝑖
𝑘⁄𝑚

𝑖=1 

باید منابع محاسباتی  CCبا است اده از این مدل استقراری بسیار خاص، سیستم کنترلی در یک محیط             

تخصیص داده شده به هر سرویس را با توجه به تقاضاهای موجود در هر زما  تغییر دهد، کاه ایان بمال بابا      

در ایان راساتا، یکای از مهمتارین مزایاای       ها ح ظ شاودد شود تا کی ی  سرویس در هر یک از این سرویسمی

تواند به صورت پویا پیکربندی مجادد شاود،   ی اجرایی میسازی این اس  که تخصیص منابع به هر نمونهمجازی

هایی که سازدد از لحاظ درخواس که این امر تغییر مقدار منابع مرتبط به هر سرویس را در زما  اجرا ممکن می

شوند که به پخ  و متدادل می یهای مجازی مت اوترسند، تقاضاها در میا  ماشینبرای یک سرویس خاص می

 این سرویس مرتبط هستندد 

هاای مختل ای   تواند از دیدگاههای ارائه شده توسط فناوری زیرساخ  میبا توجه به قابلی توزیع منابع           

های کاارگر دارد کاه   ای از بارکاری در میا  گرهه شودد اول اینکه، توزیع در سطح سرویس نیاز به تواز  سادهارائ

ای های محاساباتی خوشاه  دهندد این تواز  از زما  تولد سیستمها سرویس خاصی را ارائه میهر یک از این گره

HPCهای در محیط
دوم اینکه، توزیع در [د 44و  10، 1افته اس  ])محاسبات با کارایی باال( به شدت افزای  ی 1

این  [د25سازی ایجاد شده اس  ]تری اس  که پس از تولد فناوری مجازیسطح زیرساخ  روش جدید و پیچیده

های تخصیص داده شاده  روزرسانی منابع و گرهی بهانجام وظای  پویا و خودکار شده را به وسیله یفناوری اجازه

       ها هستنددی سرویسارائهدهد که در حال می

                                                 
1
 High Performance Computing (HPC) 

(4)  
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[د به طور مدمول، در یک سرور 45و  3اند ]ای نکردهمنابع اشاره 1بندیها به قطدهبا این حال، این روش           

های مجازی اشباع شده و منابع کند، منابع برخی از این ماشینفیزیکی که از چندین ماشین مجازی میزبانی می

ی کام قارار   اندد در مورد دومی یدنی منابدی که ماورد اسات اده  ی کمی قرار گرفتهاست ادهبرخی دیگر نیز مورد 

بندی(د در مورد اولی، در حین یک توزیع اند )قطدهتوانند آزاد شوند چرا که آنها تخصیص داده شدهاند، نمیگرفته

هایی را ه تنها تغییر تدداد گرهای در ارتباط اس  کخوشه هایبا استقرار وزیع مجددمجدد در سطح زیرساخ ، ت

  [د  8شود که در یک سرویس خاص شرک  دارند ]شامل می

ی اجرایی را [، از قبیل تغییر تدداد منابع وابسته به هر گره26سازی امکانات جدیدی ]مجازیبه تازگی،           

دیدگاه مشاهده شاود: ساطح میکارو و     تواند از دودهدد در نتیجه، توزیع مجدد منابع میبه طور پیوسته ارائه می

هایی کند که شامل گرههای فیزیکی مت اوتی را می( در دیدگاه میکرو، سیستم درخواس  ماشینiسطح ماکرود )

برای یک سرویس خاص هستند تا با افزای نکاه  کارایی خود بتواند منابع محاسباتی بیشتری را به هر یک از 

تواناد توساط یاک ماشاین     دهد که میی جدیدی را میاندازی گرهی راهکرو اجازه( سطح ماiiها ارائه دهدد )گره

 میزبانی شودد    CCهای در حال  خواب در محیط فیزیکی فدال یا توسط یکی از ماشین

 

 بیان مسئله. 2-2

ا های جدیدی را برای تخصیص منابع در ساطح میکارو بررسای کناد کاه اخیار      این مقاله در نظر دارد استراتوی

دهد هایی را میی طراحی استراتویی توسدهسازی( اجازههای ارائه شده توسط فناوری زیرساخ  )مجازیقابلی 

[د 29و  4دهناد ] ( را در سطح ریز و دقیقی میCPUهای فدلی، تخصیص منابع )حافظه و که برخالر استراتوی

دی در هر ماشین مجازی از یک سرور واقدی نشا  داده شده اس ، وقتی مناب 2برای مثال، همانطور که در شکل 

توانند به صورت داخلی در زما  اجرا به دیگر شود، آنگاه این منابع میبرداری کمی از آنها میوجود دارند که بهره

نیازی به تخصیص منابع جدیاد در ساطح سراساری باشاد )مانناد      های مجازی منتقل شوند، بدو  اینکه ماشین

این قابلیا ، مادیری  ارتجاابی را در ساطح      دید، یا مهاجرت خود ماشین مجازی موجود(دهای جاندازی گرهراه

یاباد  های پووهشی فدلی گسترش میاین ویوگی فراتر از طرحسازدد میکرو در داخل هر سرور فیزیکی ممکن می

طرح ما نه تنها باه  [، ولی در 4و  40سازی است اده از انرژی در یک محیط ابری هستند ]که تنها به دنبال بهینه

                                                 
1
 fragmentation 
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ی مجاازی  وری بیشاتر بارای هار گاره    وری بیشتر در سطح سرور فیزیکی هستیم، بلکه به دنیال بهرهدنبال بهره

ی مجاازی مسادود   ی کمی قرار گرفته و در هار گاره  باشیم، بدین ترتیب باید تدداد منابدی که مورد است ادهمی

 اند را باید به حداقل برسانیمدشده

کار حاضر در ابتدا باید یک مدل کنترل و نظارت را در یاک محایط اباری    به بنوا  یک رویکرد اولیه،             

ایجاد کند، که کنترل پویاتر و دقیقتر منابع را ممکن خواهد ساخ د در داخل این چارچوب، یک مدل جدید بار  

ه پی  از این تا حد زیادی در این ها ارائه شده اس ، رویکردی کاساس است اده از یک سازما  هوشمند از بامل

هاای  [د است اده از چنین طرحی همچنین نیااز باه طراحای الگاوریتم    43زمینه مورد است اده قرار نگرفته اس  ]

ی خود رویکرد جدیادی باا توجاه باه     سازی منابع دارد، که این امر نیز به نوبهی جدیدی برای بهینهتوزیع شده

   [د  42و  36، 23ی ریاضی اس  ]هاهای متمرکز بر اساس مدلروش

     

 
 . مثالی از توزیع منابع میکرو.2شکل 

 کارهای مرتبط. 3

شوند، که هدر ( شناخته میRAمدموال به بنوا  تخصیص منابع ) CCهای واگگاری منابع محاسباتی در محیط

حال  [د به دس  آورد  یک راه45یازهای کاربرا  اس  ]کننده و رفع ناصلی آ  به حداکثر رساند  مزایای تامین

هاای  ی بسیار پیچیده اس  که پیچیدگی آ  بسته به تدداد منابع موجود و سارویس یک وظی ه RAبهینه برای 
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های مدموال بر روی سیستم RAالبته با در نظر گرفتن این مطلب که  یابددارائه شده به صورت نمایی افزای  می

شود، مشکل ابمال میهای گرید ها یا محیطای بزرگ از سرورها، مراکز دادهیچیده از قبیل خوشهتوزیع شده و پ

تواند تخصیص منابع را در یاک ساطح محلای و در    تر و بیشتر شودد فناوری میتواند بغرن،می RAپیچیده بود  

هاای فیزیکای مت ااوت    گرهی فیزیکی، یا در یک سطح سراسری و در میا  میا  هر سرویس منحصرب رد یا گره

تصمیمی کلیدی اس  که با توجه باه   CCممکن سازدد در نتیجه، توزیع صحیح منابع محاسباتی در یک محیط 

های مرتبط را کاه  دهدد این فرآیند مدموال باه  وری از محیط را به حداکثر رسانده و هزینهتواند بهرهتوزیع می

باشاد  که باید قادر به حاداقل رسااند  مشاکالت زیار      شود،می دهنامی (RAS) 1بنوا  استراتوی تخصیص منابع

[45( :]iمنابدی که بی  از حد یا بسیار کم است اده شده )( اند؛iiقطده )( ،بندی منابعiii ( کمبود مناابع، و )iv )

 ایان هادر   یک استراتوی باحلی که تا حد ممکن بهینه باشد الزم اس  که رقاب  منابعد بنابراین، برای یافتن راه

        دنبال شودد

دهند که به طور مدمول شامل ساه  ، رویکردهای مختل ی را ارائه میRASوضدی  فدلی تحقیقات برای           

( مصارر انارژی در محایط    iiاناد، ) که با کاربر به تواف  رسیده SLAهای ( توافقنامهi[: )45و  12م هوم اس  ]

CC( و ،iii وضدی  فدلی خود محیط )CC ی زیاادی از  با توجه به پیچیدگی و رای، بود  آ ، این مشکل بالقهد

 [د45و  33، 29جوامع بملی و تحقیقاتی را به خود جلب کرده اس  ]

به نقطه نظر بالی  بازار نزدیک شده اس ، که اولوی  را به جای متغیرهای دیگار،   RASبه طور مدمول،         

[(د با این حال، رویکردهای جدیدی وجود دارد که SLA [51دهد )مبتنی بر ی برقرار شده با کاربرا  میSLAبه 

دهند، اگر چه سیستم در شرایط خاص مدینای، ممکان اسا  رساید  باه      اهمی  بیشتری به مصرر انرژی می

نظر از استراتوی، این مسئله در مقاالت صرر[( را نقض کندد 41و  4، 9، 40مقدار تواف  شده )مبتنی بر انرژی ]

ها بارای  ( است اده از سیاس i)[: 45های مت اوت بررسی شده اس  از قبیل ]پووهشی پیشین با است اده از روش

، ساودمندی های فیزیکی، انجاام یاک تاابع    های مجازی بین ماشین( قابلی  مهاجرت ماشینiiتخصیص منابع، )

(iii) ( ،انطباق با یک تابع سودمندی از محیط به بنوا  یک کلiv ) هاا بارای رزرو مناابع بار      اده از مزایاده اسات

  بینی منابعد( پی viریزی و )( برنامهvاساس تقاضای تخمین زده شده، و در نهای ، )

                                                 
1
 Resource Allocation Strategy (RAS) 
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 و همکااران   Youروش ، RASسازی به بنوا  یک مبنا بارای  روش قابل توجه برای است اده از مجازی          

بار روی اقتصااد باازار اسا  و      یاین چارچوب مبتنی بر مادل  [د53اند ]را ارائه کرده RAS-Mاس  که چارچوب 

هاا بارای   تواند یک قیم  منص انه در بازار را پیشنهاد دهدد دیگر مدلکند که میتوزیدی از منابع را جستجو می

ز [د نویسندگا  دیگری ا47و  36، 23، 48کنند ]ها است اده میتوزیع منابع از ریاضیات پایه از قبیل نظریه بازی

هاای اجتماابی بارای تدیاین مصارر مناابع       [ وجود دارند که از اطالبات رساانه 14و همکاران  ] Catonقبیل 

هاای  سیاسا  کنناد: باا اسات اده از    ماوارد زیار مطالداه مای     وری انرژی را با است اده ازبهره کنند، واست اده می

هاای مجاازی باا توجاه باه      ع کارآمد ماشین[، یا با توزی37]های فیزیکی یا مجازی جویی انرژی در ماشینصرفه

های پویا و انطباقی نیاز باه تاازگی    بالوه بر این رویکردها، روش [د8ی فیزیکی از تجهیزات ]است اده از هر قطده

[، یک روش انطباقی بار اسااس پاردازش ماوازی     31] Malhotraو  Malhotraمنتشر شده اس د به بنوا  مثال 

[ ارائاه شاده   42] Ravimrarnو  Siramکار ارزشمند دیگار نیاز توساط    اس د  MASاند که بر اساس ارائه کرده

  کنددبینی است اده از منابع ترکیب میریزی منابع مجازی را با پی ، که برنامهاس 

سازی هستند، کاه تنهاا مبتنای بار     ، مربوط به فناوری مجازیاندهایی که مطالده شدهبا این حال، روش          

امکانات ارائه شده توساط   یکی از آخرین ها ازاین روشباشند؛ های مجازی میزی، توق  یا مهاجرت گرهسانمونه

[د اسات اده از  15کنند: اصالح پویای منابع ماشین مجازی در زماا  اجارا ]  برداری نمیسازی بهرهفناوری مجازی

نیااز باه   طح ماکرو به کار گرفتاه شاود، کاه    های موجود در ستواند در ترکیب با دیگر استراتویها میاین قابلی 

دهدد به منظاور رسایدگی باه    کاه  می CCهای بندی منابع را در محیطی کم از منابع و قطدهبررسی است اده

هاای  ای از ماشاین های فیزیکی و مجموباه را با تمرکز بر روی هر یک از ماشین RASاین ضد ، این مقاله یک 

             دهدد ی تخصیص منابع را در سطح میکرو میاجازه MASاده از دهد که است مجازی ارائه می

 

 توزیع مجدد منابع  یپیشنهادطرح . 4

کاه از مادل    CCی یک سیستم نظارت و مدیری  برای یک محیط همانطور که قبال نیز توضیح داده شد، توسده

رای کنترل این نوع از بستر مت اوت اس د های رای، و مدمولی بکند و از مدلپیروی می MASطراحی مبتنی بر 

آوری اطالبات را بر اساس دان  محلی ارائاه شاده باه    دهد تا جمعگیری اجازه میاین رویکرد به فرآیند تصمیم

صورت صحیحی انجام دهد، که طراحی فرآیندهای سریع کنترلی را بر اساس اطالبات نامطمئن، دان  قبلای، و  
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سازدد زیربخ  بددی دیاد کلای مختصاری را از مادل مدمااری چناد       به ممکن میهای مشاتدامالت میا  بامل

گیردد ساپس تاوزیدی از   مورد است اده قرار می CCکه برای کنترل و نظارت یک سیستم  باملی ارائه خواهد داد

   منابع در سطح زیرساخ  )میکرو( نیز با جزئیات دقی  در ادامه ارائه خواهد شدد 

 

 چند عاملی بررسی معماری. 4-1

اس  و از این رو، شناساایی سااختار ساازمانی کاه ماورد       های سازمانیبر اساس جنبه ارائه شده MASمدماری 

ی اول شامل شناسایی اجزای اصالی اسا ، کاه    گیرد، بسیار ضروری اس د برای این کار، مرحلهاست اده قرار می

 ،دهدد بر اساس ایان تحلیال  ی سیستم میبرا  بالقوهی ایجاد مدل تدامالت را بر اساس تحلیل نیازهای کاراجازه

کننده در سیستم و راه تبادل اطالبات توسط آنها ممکن خواهد باودد  های کاربرا  و اجزای شرک استنباط نق 

در حال حاضر تنها یک توضیح مختصری از وظای  اصلی هر بامل ارائه خواهد شد، چرا که توضیح دقی  وظای  

ن مقاله نیس د با این حال، خواننده ممکن اس  اطالبات جزئی و دقی  را در مورد این مدمااری  آنها از اهدار ای

 [ بیابدد   24و  18، 17در مراجع ]

اندد همانطور کننده در سازما  در سراسر محیط محاسباتی واقع شدهی شرک هاهاننق هر یک از بامل           

شامل یک بامال مسائول نظاارت )نااظر      CCور فیزیکی در محیط نشا  داده شده اس ، هر سر 3که در شکل 

محلی( و مسئول دیگری برای سطح محلی )مدیر محلی( اس د این دو، اختیار کامل برای کنترل سرور فیزیکای  

(PRدارند که بر روی آ  واقع شده )ی خود به مدنای توزیدی از منابع در ماشین مجازی اس د باا  اند، که به نوبه

ها برای یک سارویس  گیری گرهاین مرحله شامل تخصیص یا باز پس، وقتی منابع باید توزیع شوند، که این حال

هاای فیزیکای   خاص اس ، بامل تخصصی دیگری )مدیر سراسری( وجود دارد کاه آ  هام در هار یاک از گاره     

ی یاک گاره   باشاد کاه شاامل بای  از    ها مای گیریزیرساخ  واقع شده اس ، و مسئول گرفتن این نوع تصمیم

   اس د CCفیزیکی بر روی بستر 
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 های توزیع شده بر روی زیرساخت.. عامل3شکل 

به دنبال یک مدل مشابه، هر سرویس ارائه شده به کاربرا  ابری به دو بامل مربوط اس ، که یکی بارای           

باشاد، هار دوی اینهاا مسائول حصاول      سرویس( مینظارت )نظارت سرویس( و دیگری برای کنترل )سوپروایزر 

ای هستندد این دو بامل به صورت فیزیکای در گاره   SLAی ی از پی  ایجاد شدهاطمینا  از انطباق با توافقنامه

دهد تا اطالبات دقی  کند، و به آنها اجازه میهای کارگر مختل  متدادل میاند که بارکاری را میا  گرهواقع شده

به این مدنی که، وظای  برای این گیری صحیح در سطح خودشا  در اختیار داشته باشندد رای تصمیمموجود را ب

های مختل ، تشخیص خطا، و از همه مهمتر باه نظاارت پارامترهاای کی یا      سطح به تدادل بارکاری میا  گره

  برای سرویس مربوط اس د 

انجام  CCوانند برای اطمینا  از بملکرد صحیح سیستم تهمچنین وظای  دیگری نیز وجود دارند که می          

قارار دارنادد بارای     CCی ورودی سیساتم  شوند که در نقطاه هایی انجام میشوندد این وظای  توسط دیگر بامل

افزاری را بر بهاده دارد )سرپرسا    شروع، دو بامل کنترلی وجود دارند، اولی مسئولی  کنترل زیرساخ  سخ 

افزاری و شروع یا پایا  سرورهای فیزیکی را باا توجاه باه    فزار(، یدنی حال  زیرساخ  سخ ا)سوپروایزر( سخ 

، کاه  اسا   (سراساری  وپروایزرسا ) سراسریی کنندهدر واقع کنترلکندد یک بامل سرپرس  تقاضاها کنترل می
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در نهای ، همچناین   دکنندبمل میبه درستی و مطاب  با مشخصات خود های دیگر اجزا و باملکند تضمین می

کاه   ،(SLAکارگزار ) بربهده دارد های سرویس را با کاربرا  بسترباملی وجود دارد که مسئولی  ایجاد توافقنامه

ها مطاب  با نیازهای کاربرا  و وضدی  برای هر یک از سرویس سطح کی ی  سرویسدر مورد تواند ل میاین بام

  به مگاکره بپردازدد سیستم در هر لحظه 

توزیاع  ) CCیری  یک سیستم با است اده از یک مدماری مانند آنچه در این مقاله پیشنهاد شده اس ، مد         

است اده از با باشدد ممکن میبه طور کامل ( ها و غیرهها، مگاکره در مورد توافقنامهسازی سرویسمنابع، هماهنگ

 CCهایی را با در نظر گرفتن توزیع منابع در یک محیط مدلبخ  زیر  ،در ادامهمدماری به بنوا  یک پایه، این 

 دهددارائه می

 

 تخصیص منابع محاسباتی سطح سرویس و میکرو. 4-2

به ترین رویکرد برای تغییر منابع تخصیص داده شده به یک سرویس این اس  که وز  تخصیص داده شده ساده

هاا میاا    روزرسانی کنیمد به ببارت دیگار، بارای متداادل نماود  وز     دهد، بهای که سرویس را ارائه میهر گره

ترین رویکرد اس ، ولی نق  کلیدی در مادل توزیاع   ها اس د اگر چه، این سادههای در حال کار از سرویسگره

در انطبااق باا    SLAهاای  توافقناماه    کاه لیل که جه  حصول اطمینا  از این ماورد اسا  جدید دارد، به این د

  اندد موافق  نموده CCبستر  در مورد سطح کی ی آ  با افزاریهای نرمکه کاربرهای سرویس هایی اس موافق 

را  4ی وظای  نظارت و سرپرساتی وجاود دارد )شاکل    دو بامل اصلی در این فرآیند توزیع مجدد ویوه           

 سرویس، که به شرح زیر هستند: )سوپروایزر( سرپرس ببینید(: ناظر سرویس و 
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 . توزیع مجدد منابع در سطح سرویس.4شکل 

 هاایی را  کننده اسا د ایان بامال، الگاوریتم    مسئول کنترل حال  سیستم متدادل بامل نظارت سرویس

کند تا در هر لحظه متدادل ه میها محاسبکند که کی ی  سرویس را برای هر یک از گرهسازی میپیاده

کناد و  باشندد برای انجام این کار، بامل به طور متناوب وز  هر گره را در داخل سرویس محاسابه مای  

 کند: الگوریتم زیر را بر روی آ  ابمال می

 هاای کاارگر مت ااوتی باا     ، که هر یک از آنها به گرههای مسیریابیای از گروهنگهداری مجموبه

 سرویس مشابهی مرتبط هستندد سطوح کی ی 

 شوند، که های کی ی  سرویس است اده میبرای تدیین گروه بندی نزدیکترین همسایههای گروهالگوریتم

ی اقلیدسی بین بردارهای کی یا  سارویس   ها با است اده از فاصلهی بین گرهی فاصلهبر اساس محاسبه

 شود:انجام می در هر گره

𝑄𝑜𝑆𝑛𝑖
𝑘 = {𝑟1

𝑘̅̅ ̅… 𝑟𝑖
𝑘̅̅ ̅… 𝑟𝑛

𝑘̅̅ ̅} 

 که یک فرآیند نادرس  اس ، یک فرآیند تکراری مورد است اده قرار برای تخصیص یک وز  به هر گروه ،

تواند ها وز  یکسانی دارند؛ با این حال، با توجه به تقاضایی که هر گروه میدر ابتدا، تمام گروه دگیردمی

(5)  
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هاایی باا بهتارین کی یا  سارویس،      یابدد بنابراین، گروهدریجی افزای  میقبول کند، وز  نیز به طور ت

تری نیز داردد پس باالترین وز  را نیز دارند، در حالی که یک گروه با کی ی  سرویس پایین، وز  پایین

 کنددی قبلی شروع به تکرار میی ثبات و پایداری، فرآیند از نقطهاز یک دوره

 های تولید شده توسط ناظر سرویس ق  کلیدی دارد که با توجه به دادهرپرس  سرویس، یک نبامل س

 باید تدیین کند که آیا الزم اس  که منابع بیشتر یا کمتری به سرویس اختصاص داده شود یا خیر: 

  ای از مناابع مارتبط باه سارویس را     که چه زمانی زیرمجموبهاین بامل اول باید تصمیم بگیرد

باه   بایاد  ی مرتبط به ساروس حگر کندد پس از حگر هر گونه منبع اجرایی، منابع باقی مانده

این امر باب  افازای  بارکااری   اند، پاسخ دهندد مربوط به این منابدی که حگر شده تقاضاهای

تا در آ  ناظر سرویس باه   ی زمانی ثبات متناظر دارندشود که یک دورههایی میهر یک از گره

  ی مجدد پارامترهای جدید کی ی  سرویس مطاب  الگوریتم زیر بپردازد: محاسبه

 اناد، قاادر باه پاساخگویی باه      هاا اختصااص داده شاده   های موجود و منابدی که به این گاره هر گاه گره

به تواف  که با کاربرا   SLAهای سرویس نباشند، آنگاه با توجه به توافقنامه یکتقاضاهای رسیده برای 

شودد برای انجام این کار، در ابتادا تاوزیدی از   تخصیص داده می ، منابع بیشتری به سرویسرسیده اس 

شودد اگر مشکل در این مرحلاه حال نشاد، آنگااه تاوزیدی از مناابع       اندازی میمنابع در سطح میکرو راه

نشاا  داده   3تحقیقات، همانطور که در بخ  اندازی شودد در وضدی  فدلی تواند در سطح ماکرو راهمی

  اندد   اند، مطالدات مختل ی وجود دارند که به این مشکل پرداختهشده

 

 توزیع مجدد منابع در سطح زیرساخت )میکرو(. 4-3

نظر زیرساخ  در یک سطح میکرو به صورت ابتکاری قطههمانطور که قبال نیز توضیح داده شد، توزیع مجدد از ن

نشا  داده شده اس ، ایان دو بامال در هار     5شود، همانطور که در شکل و بامل تخصصی مدیری  میتوسط د

مسائول   نااظر محلای  کند: در مرحله اول، بامال  سرور زیرساخ  قرار دارندد فرآیند جدید به صورت زیر کار می

امل ناظر دان  خود را از بازیابی اطالبات در مورد وضدی  هر ماشین مجازی و سرویس مرتبط با آ  اس د این ب

(( به همراه اطالباتی در اختیار خواهد داش  که در ماورد سارور فیزیکای و هار یاک از      2یک ماتریس )رابطه )

بع تواند در تخصایص مناا  های مجازی میزبانی شده در آ  نیاز داردد در مرحله دوم، بامل ناظر محلی میماشین
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یا حافظه( مدیری  شوند کاه باه هار ماشاین      CPUزرسانی منابدی )رومشارک  کند تا منابع داخل ماشین با به

ها احتمال توزیع مجدد منابع در داخل یک سرور فیزیکی وجاود  مجازی اختصاص داده شده اس د با این قابلی 

  توانند توزیع مجدد شوندد   ( از منابدی هستند که میM( و حافظه مجازی )vCPUمجازی ) یهاداردد پردازنده

 
  تخصیص منابع در سطح میکرو. برای های مسئولعامل .5ل شک

در یک سارویس واقدای تشاخیص     سرویس 1سرپرس  باملشود که فرآیند توزیع منابع وقتی آغاز می           

بارآورده  در نتیجاه قاادر باه    دارد و نسرویس خاصی منابع کافی برای پاسخگویی به تقاضای فدلی را  دهد کهمی

اندد در طی این فرآیند، الزم اس  که نوع سرویس نمود  پارامترهای کی ی  سرویسی نیس  که قبال ایجاد شده

 های مجازی در حال اجرا تدل  دارندد هایی که به ماشیننیز در نظر گرفته شود، سرویس

                                                 
1
 Supervisor 
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دهد آنگاه این بامل به را نشا  می کند که نیاز به منابعپیامی را ارسال می بامل سرپرس  سرویسوقتی          

بار روی ماشاین فیزیکای دریافا       مدیر محلی باملکندد این پیام توسط هر اندازی میطور رسمی فرآیند را راه

هاا، یاک فرآیناد ماوازی را بارای      هر یک از این ماشاین  هایی برای سرویس خاصی اس دشود که میزبا  گرهمی

بابا  یاک افازای  سراساری در تداداد مناابع       کنناد، کاه   اندازی میاهتخصیص مجدد منابع در سطح میکرو ر

 شودد تخصیص داده شده به هر سرویس می

 

 vCPUالگوریتم تخصیص . 4-3-1

ی کمتر از حاد مدماول قارار نگیرنادد اگار      ها این اس  که منابع اجرایی مورد است ادهvCPUهدر از تخصیص 

توانند به یک ماشین مجاازی اختصااص داده شاوندد یاک     منابع میچنین منابدی وجود داشته باشند، آنگاه این 

شاود کاه   ها با ارزیابی این مورد آغاز میvCPUنشا  داده شده اس د فرآیند تخصیص  6حال  ماشین در شکل 

 (دببینید (6ی )اند )رابطهاختصاص داده نشده هنوز هایی اس  کهvCPUآیا ماشین فیزیکی دارای 

PRe1(vCPUmax) ≠ ∑ VMi (vCPUاست اده شده) + PR
e1(vCPUاست اده شده)

m
1 

 

 
 در سطح میکرو. (vCPU. تخصیص مجدد منابع )6شکل 

(6)  
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ای وجود نداشته باشد، آنگاه بامل مدیر محلی این بمال را بار روی   تخصیص داده نشده vCPUاگر هیچ          

ی کمتار از حاد   کند که آیا مقدار پردازشی که تخصیص داده شاده اسا ، اسات اده   میهر ماشین مجازی تکرار 

کمتر از مقدار ثاب  نظارتی باشد که توسط مدیر تنظیم شده اس ، آنگاه  vCPUمدمولی دارد یا خیرد اگر مقدار 

 ی داردد  شود که نیاز به منابع بیشترها از این ماشین به ماشین دیگری اختصاص داده مییکی از هسته

 

 . الگوریتم تخصیص حافظه4-3-2

نویسی خطی دارد تاا تخصایص   تر اس  و چنین بملی نیاز به مدل برنامهفرآیند تخصیص مجدد حافظه پیچیده

ای از منابع را مشخص کندد گام اول مشابه فرآیند تخصیص واحدهای پاردازش مجاازی اسا د اگار سارور      بهینه

داشته باشد که بتوا  تخصیص نمود، آنگاه  (𝑃𝑅𝑒𝑖𝑀𝑢)ده کمتر از حد مدمول( ی آزاد )است اده شفیزیکی حافظه

که در حداکثر محدودی  بدین گونه شود، حافظه به طور مستقیم با درخواس  ماشین مجازی تخصیص داده می

توجاه باه کی یا      های سرویس باا و بتواند با الگوی ماشین مجازی مطاب  با نقص (7)رابطه  ردهحافظه صدق ک

 د( مربوطه تخصیص داده شودQoSسرویس )

VMi(Mتخصیص داده شده) ≤ VMi(Mmax) 

تخصیص داده شده𝑉𝑀𝑖(𝑀 در آ  شاود کاه  این فرآیند تخصیص مستقیم با توجه به ببارات زیر انجاام مای           
′ ) 

باشاد کاه ماشاین مجاازی     یتی میبر اساس اولوی در دسترس قبلی در ماشین مجازی اس ، و مطاب  با حافظه

هاا را در فرآیناد   ( توزیاع اولویا   iصورت مدل شده اس ، که )برای متدادل نمود  بار خود داردد فرآیند به این 

ی قبلی بی  از حد تغییر ندهد، که به توزیع بیشتر حتی در سطح ماکرو بیانجامد و متدادل تخصیص داده شده

(iiتمام منابع در د )ی مجازی اختصاص ندهددسترس را تنها به یک نمونه   

{
 
 
 
 

 
 
 
 𝑉𝑀𝑖 (𝑀تخصیص داده شده) = 𝑉𝑀𝑖 (𝑀تخصیص داده شده

′ ) + 𝑉𝑀𝑖(𝑀𝑚𝑎𝑥) اولوی ∗
𝑖

𝑉𝑀𝑖(𝑀𝑚𝑎𝑥))   اگر   اولوی ∗
𝑖
) < 𝑃𝑅𝑒𝑖(𝑀𝑢)

𝑉𝑀𝑖 (𝑀تخصیص داده شده) = 𝑉𝑀𝑖 (𝑀تخصیص داده شده
′ ) + 𝑃𝑅𝑒𝑖(𝑀𝑖)

𝑉𝑀𝑖(𝑀𝑚𝑎𝑥))   اگر   اولوی ∗
𝑖
) ≥ 𝑃𝑅𝑒𝑖(𝑀𝑢)

 

(7)  

(8)  
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ی موردنیاز باید از دیگار  ی آزادی بر روی سرور فیزیکی وجود نداشته باشد، آنگاه حافظهاگر هیچ حافظه         

ی ( از مجموباه 𝑀𝑢ی کمتار اسات اده شاده )   ؛ به بباارت دیگار، حافظاه   های مجازی تخصیص داده شودماشین

دهنده تخصیص داده شودد بنابراین، در یک ساطح  های اجرایی باید نظر گرفته شود و به ماشین درخواس نمونه

 ( ح ظ شودد𝑀𝑙ی امنیتی )ی کمتر است اده شده وقتی ممکن اس  که یک حاشیهفنی، توزیع مجدد حافظه

نشاا   ( 9ی )به صاورت رابطاه   کم مورد است اده قرار گرفته که یاحافظهدر هر ماشین مجازی، بنابراین          

 داده شده اس :

𝑉𝑀(𝑀𝑢) = 𝑉𝑀 (𝑀است اده شده) − 𝑉𝑀(𝑀است اده شده) 

داده  نشاا   ارات زیار های کم است اده شده در تمام سرورهای فیزیکی توسط ببا حافظهو در نتیجه، تمام         

 ((:10ی )شده اس  )رابطه

𝑃𝑅𝑒𝑖(𝑀𝑢) = ∑ 𝑉𝑀𝑖 (𝑀تخصیص داده شده) − 𝑉𝑀𝑖(𝑀است اده شده)
𝑚
1 

مت اوت نه ته اسا    های مجازیی کم است اده شده میا  ماشیندر چگونگی توزیع مجدد حافظه سئلهم        

کاه  یافته باشدد این یک  𝑃𝑅𝑒𝑖(𝑀𝑢)ی کم است اده شده در سرور ، مقدار حافظهبه طوری که در پایا  فرآیند

آید به نویسی خطی به دس  میحل با است اده از برنامهی کم است اده شده اس ؛ راهسازی حافظهی بهینهمسئله

تابدی که باید به حداقل برسد  متغیر مستقل وجود دارد که با تخصیص جدید حافظه مطاب  دارندد mطوری که 

ای تشکیل شده اس  که با توجه به درصد واقدی کم است اده شد  به هر های کم است اده شدهاز مجموع حافظه

که باا تخصایص حافظاه در هار ماورد چاه       اقع تدیین اینماشین مجازی اختصاص داده خواهد شد؛ این امر در و

   ((د  9ی )بطهسازد )راتوا  به دس  آورد را ممکن میمی

𝑀𝐼𝑁𝑃𝑅𝑒𝑖(𝑀𝑢) = ∑ 𝑥𝑖(
𝑉𝑀𝑖(𝑀𝑢

𝑃𝑅𝑒𝑖(𝑀𝑢)
⁄ )𝑚

1 

باشد که مجدد اختصااص داده شاده اسا د ایان مادل باه حاداقل        ی هر ماشین مجازی میمقدار حافظه 𝑥𝑖که 

  سازی( دو محدودی  زیر را دارد:رساند  )کمینه

 (د10ی ی اولیه خواهد بود )رابطهی کم است اده شدهیرهای هدر برابر با مجموع حافظهمجموع متغ 

∑ 𝑥𝑖 ≤ 𝑃𝑅,𝑒1(𝑀𝑖)
𝑚

1
 

  همچنین برای هر متغیر𝑥𝑖 ی امنی  باشددضروری اس  که بزرگتر از حاشیه  

(9)  

(10)  

(11)  

(12)  
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𝑥1, … , 𝑥𝑚 > 𝑀𝑙 

ی تخصیص داده شده به هر ماشین مجازی دس  آورد  مقدار حافظه شود، بههنگامی که مسئله حل می         

 نیز ممکن اس ، به هما  صورتی که در ببارت زیر نشا  داده شده اس :

𝑉𝑀𝑖 (𝑀تخصیص داده شده) = 𝑉𝑀𝑖 (𝑀است اده شده
′ ) + 𝑥𝑖 

ی آماده در طاول فرآیناد محاسابه     ، اگر نتای، باه دسا   که توزیع جدید حافظه تدیین شده اس  وقتی         

کند، آنگاه تخصیص جدیاد  اندازی و آغاز میکه تغییر را راهتخصیص جدید بیشتر از منابع ماشین سرویس باشد 

انادازی کارده اسا ،    توسط مدیر محلی ابمال خواهد شد، و بامل سوپروایزر وابسته به سرویس که فرآیند را راه

اگر توزیع محلای ممکان نباشاد، آنگااه     ع جدیدی را دریاف  کرده اس د تخصیص منابمطلع خواهد شد که گره 

ی فیزیکای را  شودد این بامل باید نتای، مختل  به دسا  آماده از هار گاره    سوپروایزر سرویس باز هم مطلع می

ارزیابی کند که سرویس بر روی آنها مستقر شده اس ، اگر الزم باشد، این بامال فرآیناد تخصایص مناابع را در     

 کندد اندازی و آغاز میماکرو( راه توزیعح باالتری )سط

 

 تخصیص سطح میکرو. مالحظات منابع 4-3-3

اندازی های مختل ی آغاز و راهتواند به طور همزما  توسط سرویسدر نهای ، باید توجه داش  که این فرآیند می

 اشد:شود؛ در این گونه موارد، مدیر محلی باید نکات زیر را در نظر داشته ب

 هاا در داخال هار    ی منابع جدید به نوع سرویس بستگی ندارد بلکه باه اولویا  ماشاین   فرآیند محاسبه

 دهدد سرویس و منابدی بستگی دارد که سرویس در هر زما  این منابع را مورد است اده قرار می

  یشنهادی تنها ، تغییرات پدر سطح محلی درخواس  افزای  منابع دهند سرویسبنابراین، اگر دو یا چند

 :که وقتی ابمال خواهد شد

 توانند به منابع سرویس اختصاص داده شونددماشین، منابع در دسترسی دارد که می 

 در تنهاا  اند، افزای  منبع کردههایی که درخواس  ماشین، منابع در دسترسی ندارد؛ برای تمام سرویس

هار   در را ، مقادار مناابع  تخصایص مناابع  جدید ی ، که محاسبهدر منابع رخ خواهد داد یتغییرصورتی 

 ی افزای  دهد که درخواس  افزای  منابع را داشته اس دبا سرویس مرتبطی گره

(13)  

(14)  
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 هاای  ی دوم بارای موجودیا   حل مناسابی نیاز در مرحلاه   ماشین هیچ منبدی در دسترسی ندارد و راه

رآیند، یدنی سرپرس  سرویس، اندازی فی منابع پیدا نشده اس د در این مورد، بامل راهدهندهدرخواس 

 مطلع خواهد شد که منابع کافی وجود ندارد، بنابراین باید هر گونه اقدامات الزم را در نظر بگیردد

هاا تاا زماانی    در هر صورت، وقتی که تغییری در منابع ابمال شود، آنگاه احتمال تنظیم مجادد سارویس          

روزرسانی نیز پس از توزیع صورت گیاردد زماا  انتظاار    شده و بهها پایدار ممکن نخواهد بود که کی ی  سرویس

 نظارت خواهد شدد CCبین تخصیص مجدد ثاب  اس  که توسط مدیر در محیط 

  

 ی موردیارزیابی: مطالعه. 5

افازاری باه ویاوه    افزاری و نرمی کامل اس  و نیاز به محیط سخ مدل پیشنهادی توزیع پویا یک وظی هارزیابی 

توسده داده شاده   CCبا نیازهای خود داردد ارزیابی و ابتبارسنجی مدل برای این تحقی  از طری  بستر متناسب 

BISTIEی تحقیقاتی گروه پووهشی در داخل حوزه
های محاسباتی مختلا   انجام خواهد شد، و شامل سرویس 1

پیشنهادی فرض شاده   MASم با افزاری خواهد بودد از هما  آغاز، این بستر در ادغاافزاری و نرمدر سطح سخ 

یافته  استقرار BISITEاز گروه تحقیقاتی  HPCدر محیط  CCی موردی است اده شده، این بستر بودد در مطالده

ی گیگابایا  حافظاه   16و  Intel core i5هاای باه روز )پردازشاگرهای    ماشین مجهز به فناوری 15 متشکل ازو 

RAM) افازار باا اسات اده از فنااوری     سازی در سخ باشد که از مجازیمیIntel-VT   ساازی  و سیساتم مجاازی

KVM
  کندد )ماشین مجازی مبتنی بر هسته( پشتیبانی می 2

ساازی  ( پیاده2.7، اجزای مختل  سیستم با است اده از زبا  پایتو  )نسخه MASسازی با توجه به پیاده          

PSutilشده اس د ماژول 
هاا باا اسات اده از    ارتباط بین بامال است اده قرار گرفته اس د برای تولید آمارها مورد  3

4پروتکل 
AMQP هاا در قالاب   بندی پیاام(، ارساال پیاام   ی ص )پروتکل پیشرفتهJSON

گاگاری شا    )نشاانه  5

RabbitMQجاوااسکریپ (، با است اده از پیام سرور 
اسا د در   debianشودد سیستم بامل بار اسااس   انجام می 6

                                                 
1
 http://bisite.usal.es/en. 

2
 Kernel-based Virtual Machine (KVM) 

3
 https://github.com/giampaolo/psutil. 

4
 Advanced Message Queuing Protocol (AMPQ) 

5
 JavaScript Object Notation (JSON) 

6
 https://www.rabbitmq.com. 
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1از دساتورات هار دوی    KVMکند، برای تدامل باا  به درستی کار نمی Libvirtه نهای ، وقتی ک
API Libvirt  و

KVM شودداست اده می 

ساازی رفتاار یاک    با هادر شابیه   ری چند باملی پیشنهادی، یک سری آزمای به منظور ارزیابی مدما          

ها این امکا  ی، به دس  آمده از این آزمای نتا سازما  و ابضای آ  منطب  با یک مورد واقدی انجام شده اس د

سیستم پویا با توجه به مشخصات خود و به طور پویا آورند که به طور تجربی ارزیابی کنیم که آیا را به وجود می

دهد یا خیرد پس از تایید بملکرد مناسب ساازما   میها پاسخ در انطباق با وضدی  محیط و تقاضا برای سرویس

را  MASهای تخصیص مجدد اس  که انطبااق پویاای ساازمانی    ارزیابی رفتار مدلی بدد ، مرحلهسازیدر شبیه

شود که های مختل  انجام میمیا  سرویس CCسازندد این امر از طری  توزیع منابع زیرساخ  در بستر قادر می

  اندد در پاسخ به تقاضای کاربر پیشنهاد شده

 

 اندازی اولیهتشریح راه. 5-1

هاایی  که با است اده از روش سازی شده اس ( شبیهDoSی انکار سرویس )حمله موردی بر اساس یک یلدهمطا

گگارنادد باه ویاوه،    سازی فایل( بی ح ااظ مای  ، سرویس ذخیرهFSSها )بستر را برای ماندگاری فایلکه  باشدمی

های موجاود  ی فایلجموع اندازهی مکه یک تابع پیچیده اس  و از روش بازگشتی برای محاسبه GetSizeروش 

 کندد  در یک دایرکتوری است اده می

کناد،  است اده می 7ی نشا  داده شده در شکل آزمایشی که در زیر ارائه شده اس ، از هما  حال  اولیه          

( مستقر شده اس ، هر گاره توساط یاک ماشاین     VM2و  VM1های مت اوت )سازی در گرهکه سرویس ذخیره

ی ایاان اسااتقرار، ساارویس قابلیاا  شااودد در نتیجااه( میزبااانی ماایPR2و  PR1کاای مت اااوت )بااه ترتیااب، فیزی

هاای  ولی در بین حال بر روی ماشاین  دو سرور مستقر شده اس (، روی ربپگیری باالیی دارد )چرا که دسترس

دهد، از واقدی رخ می اند، که هما  چیزی اس  که در یک محیطفیزیکی با بارهای محاسباتی مختل  واقع شده

هاای دیگار در   به سرویسکنند که های مجازی دیگری را نیز میزبانی میآنجا که هر دو ماشین فیزیکی، ماشین

ی زیاادی  پگیری و منابع تخصیص نیافتاه دسترس PR1مرتبط هستندد به ببارت دیگر، سرور فیزیکی  CCبستر 

کناد، باار   هاایی کاه ایان سارور میزباانی مای      رد و ماشاین منابع در دسترسی ندا PR2دارد، در حالی که سرور 

                                                 
1
 https://libvirt.org/index.html. 
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محاسباتی باالیی دارندد این نقطه شروع، بالوه بر آموزشی بود  و سادگی در درک، یاک اساتقرار مدماولی هار     

دهاد کاه در   بوامل اصالی را نیاز نشاا  مای     7کندد همچنین، شکل مندکس می CCسرویس را در یک محیط 

 ی موردی دخال  دارندد لدهمجدد در مطا طباقفرآیند ان

 
 ی موردی.. حالت اولیه در ارزیابی مطالعه7شکل 

 توسعه مطالعه موردی. 5-2

های ابتدایی در زمانی انجام شاده اسا  کاه    مجدد زیرساخ  در سطح میکرو، آزمای  طباقبه منظور ارزیابی ان

ثانیاهد در   10نخ اجرایی حاداکثر در   10اندازی شده اس ، یدنی هرا اجرایی به طور تدریجی در هر ثانیهیک نخ 

کنادد  مای  1ساازی فایال پارس و جاو    را از سرویس ذخیره GetSizeاین مورد، هر نخ به طور مداوم وب سرویس 

همانطور که پی  از این نیز اشاره شد، این روش پیچیده اس ، چرا که پرس و جوهای داخلی بازگشتی را بارای  

دهدد کی ی  سرویس برای سرویس به صورتی در نظار گرفتاه   ی ش  )فایل یا دایرکتوری( انجام میدازهیافتن ان

  ثانیه تجاوز نکندد    2.5شده اس  که زما  پاسخ به یک پرس و جو از مقدار 

در مادت   GetSizeارائه شده اس ، که یک گرار با زما  پاساخ را بارای روش    8نتای، آزمای  در شکل         

دهد که سطح کی ی  سرویس در سرویس کاه  دهدد هنگامی که سیستم تشخیص میزما  آزمای  نشا  می

                                                 
1
 query 
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آنگاه باه طاور خودکاار یاک     ثانیه شود،  2.5بزرگتر از یافته اس ، به ببارت دیگر، وقتی که متوسط زما  پاسخ 

نشا  داده شاده   8ر که در شکل همانطوکندد اندازی میفرآیند انطباق را برای زیرساخ  در یک سطح میکرو راه

توانیم ببینیم ها نیز تنظیم شده اس ، ما میشود و مقدار وز اس ، هنگامی که فرآیند انطباق خودکار کامل می

   گرداندد کمتر از سطوح کی ی  سرویس قابل قبول را برمی یمقدارزما  پاسخ برای سرویس در واقع که 

 
 (.GetSizeظیم مجدد منابع زیرساخت در سطح میکرو )روش . تن8شکل 

حال ما یک توصی  دقی  از فرآیندی را ارائه خواهیم داد که در حین توزیع مناابع زیرسااخ  در یاک              

هد که ساطح  دبامل نظارت سرویس تشخیص میشود که سطح میکرو انجام شده اس د الگوریتم زمانی آغاز می

ثانیه(  2.5قبول )قابلبه سرویس به تدری، کاه  یافته اس ، یدنی از حداقل زما  پاسخ  وطمربکی ی  سرویس 

کناد و تصامیم   دهی است اده میهای کی ی  سرویس برای سرویسسپس از دادهسرپرس  سرویس تجاوز کندد 

میال فرآیناد در   تکانادازی کنادد   گیرد که فرآیندی را برای توزیع مجدد منابع زیرساخ  در سطح میکرو راهمی

 نشا  داده شده اس د  9شکل 
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 ها در توزیع زیرساخت در سطح میکرو.: تبادل پیام1. آزمایش 9شکل 

( را به هر بامل مدیر محلی در هار ماشاین   9، شکل 1بامل سرپرس  سرویس در ابتدا پیامی )مرحله             

کنند تا به آنها اطالع دهاد  های کارگر را برای سرویس میزبانی میکه گرهکند ارسال می (PR2و  PR1فیزیکی )

 منابع بیشتری نیاز داردد  FSSکه 

کنادد هار بامال    مشخص می این پیام همچنین وز  را برای هر گره در فرآیند متدادل نمود  درخواس          

کناد کاه ایان مناابع را     اضافی است اده مای  مدیر محلی به طور مستقل از این اطالبات برای تدیین مقدار منابع

از بامل همتاای نااظر   تواند به سرویس اختصاص دهدد برای انجام این کار، بامل مدیر محلی برای هر ماشین می

𝐼𝑃𝑅ی سااز کند؛ به ببارت دیگر، در مورد نمونهمحلی خود در مورد وضدی  هر ماشین سوال می
𝑡    کاه تجهیازات

کناد کاه از آنهاا بارای فرآیناد      بامل مدیر محلی تمام اطالبات محلی را بازیابی میکندد مشخص می را فیزیکی

تواند برای و حافظه( اس  که این بامل می vCPUکندد گام بددی تدیین تدداد منابدی )گیری است اده میتصمیم

هنگاامی  ه تقاضا نیااز داردد  ی میزبانی که به مقدار منابع بیشتری برای رسیدگی بی میزبا  فراهم کند، گرهگره

اند باه صاورت جداگاناه    واقع شده PR2و  PR1که در  مدیر محلیهای که فرآیند استدالل به پایا  رسید، بامل

کناد  منابع بیشتری را فراهم می PR1کنند )ی فرآیند سرویس مطلع میرا از نتای، ارائه سرپرس  سرویسبامل 

  کند(داین کار را نمی PR2در حالی که 
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هنگامی که هر فرآیند استدالل برای هر سرور فیزیکی به پایا  رسید، دو بامل مدیر محلی واقع شاده              

ی سازند )مرحلاه ی فرآیند سرویس مطلع میبه طور جداگانه سرپرس  سرویس را از نتای، ارائه PR2و  PR1در 

گونه اقدام اضافی انجام نخواهد داد، چرا که (د به محض دریاف  این اطالبات، سرپرس  سرویس هیچ 9، شکل 2

اند های فیزیکی )در این مورد هر دو( منابع بیشتری را برای سرویسی فراهم کردهدر این نقطه حداقل یکی از گره

کند تا تقاضا را بر اسااس  ها را متدادل میکه با مشکل مواجه شده اس ددر این میا ، بامل نظارت سرویس وز 

هاا، سرپرسا    های گرهی منابع جدید تنظیم کندد با توجه به این تنظیمات جدید در وز ها در ارائهتوانایی گره

که در این مورد سرویس در صورت کاه  متوسط زما  پاسخ سرویس هیچگونه اقدام اضافی انجام نخواهد داد )

 (دباشدمی ثانیه 2.5ی کمتر از حد آستانه

و الگوریتم  MASدهد که رفتار مدماری به ما اجازه می جزئیات شرح داده شد، آزمایشی که پی  از این با        

توزیع میکروی پیشنهادی را از نظر آزمای  بملکرد ارزیابی و تحلیل کنیمد در این آزمای ، رویکارد باه روشای    

به درستی تم شود که نیاز به پردازش باال از سم  سرور داردد همانطور که نشا  داده شده اس ، سیسابمال می

ی یک تخصیص متداادل  دهدد الگوریتم اجازههای پاسخ مشکالت سرویس را کاه  میشود، و زما متناسب می

اند، و به ایان  دهد که اختصاص داده شده ولی مورد است اده قرار نگرفتهرا برای آ  دسته از منابع محاسباتی می

رسااندد  باه حاداکثر مای    CCوری را در کل سیستم بهرهدهد که این رویکرد همچنین کارایی و ترتیب نشا  می

بالوه بر این، این روش دیگر نیازی به یک تخصیص منابع در سطح بزرگتار )مااکرو( نادارد، کاه مدماوال تااثیر       

 داردد  CCهای ارائه شده توسط بستر بیشتری بر روی سرویس

 FSSهاای  های اضافی دیگاری باا دیگار روش   ی موردی، مشابه آزمای  قبل، آزمای در همین مطالده          

دهاد کاه الگاوریتم باا روش     نشا  می 10بخ  بودندد برای مثال، شکل انجام شده اس د نتای، همچنین رضای 

getFolderContent هماانطور کاه نشاا  داده شاده     کند که این روش پیچیدگی کمتاری داردد  چگونه رفتار می

یابد؛ با این حال، هنگاامی  شروع آزمای  به طور قابل توجهی افزای  میها در اس ، زما  پاسخ برای درخواس 

ماننادد در ایان ماورد،    ثانیه باقی می 1.8ی های پاسخ نیز اکثرا در داخل محدودهشود، زما که انطباق تولید می

رو در ایان   کاه  نیز به بزرگی مورد قبلی نیس ، چرا که مشخصات تابع نیاز به توا  محاسباتی نادارد؛ از ایان  

 مورد، تنگنا در سطح تداوم اطالباتی اس د
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 (.GetSize. تنظیم مجدد منابع زیرساخت در سطح میکرو )روش 10شکل 

شود، که الگوریتم پیشنهادی اخیر بر روی یک آزمای  بملکرد تهاجمی متمرکز میدر نهای ، آزمای             

های پاسخ اسا د در ایان آزماای ، افازای      و بهبود زما  CCز قادر به انظباق با منابع همچنین در این مورد نی

ماند، که به یک نرخ پاسخ پایادار  ها در ابتدا بسیار تهاجمی اس ، ولی پس از آ  به طور ثاب  باقی میدرخواس 

قباول نیسا د وقتای     ی قابلنشا  داده شده اس ، در محدوده 11شود، اگر چه همانطور که در شکل منجر می

یابدد با این حال، به دس  آمد، متوسط زما  پاسخ به طور قابل توجهی کاه  می MASانطباق توسط مدماری 

شاود کاه بامال سرپرسا      کند، چرا که باب  ایجاد این مسئله مای این انطباق به طور کامل مسئله را حل نمی

 نیاز اس  یا خیرد     سرویس چگونه تشخیص دهد که آیا یک تخصیص در سطح ماکرو
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 بحث. 5-3

هاای  و مادل  MASی موردی از یک مدمااری  یک مطالدهقالب ارزیابی و ابتبارسنجی تجربی را در ، بخ  قبلی

هاای انجاام شاده، ارزیاابی     آزماای   اسا د  کارده ارائه  تحقیقاتی انطباقی پیشنهادی در داخل چارچوب این کار

  انددشرح داده شده و با جزئیات سازند که در ادامه به صورت دقی های مختل  را ممکن میجنبه

ی تجربی از مدل پیشنهادی با دیگر رویکردهای موجود در دیگر مقاالت ممکن نیس ، چرا یک مقایسه           

بسیار دشوار اسا د  اند، سازی که در آ  این مقاالت ارزیابی شدههای محاسباتی ونیا شبیهمحیط که ایجاد مجدد

باشادد در  ی نظری رویکرد پیشنهادی با توجه به دیگر مطالدات فدلای ممکان مای   با این حال، انجام یک مقایسه

کاه باه طاور کامال از دیگار      کناد،  ابتدا، مدل پیشنهادی یک رویکرد توزیع شده را برای حل مسئله دنبال مای 

[د این رویکرد، که ابتبار آ  برای توزیع مناابع محاساباتی در ایان    37و  8مطالدات در این زمینه مت اوت اس  ]

تنهاا  کند، چرا کاه  پگیری ارائه مینشا  داده شده اس ، مزایای خاصی را با توجه به دسترس CCنوع از محیط 
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وض، این خود سیستم اس  که از طری  انطباق اجزای خود، مناابع را  یک جزء مسئول توزیع منابع نیس ؛ در ب

 کندد سازماندهی مجدد می

ی پیچیده اس  که نیاز باه  های تخصیص یک وظی هبالوه بر این، در رویکردهای فدلی، اجرای الگوریتم          

حال مناساب را   جو برای یک راه[د در مقابل، مدل پیشنهادی جست22مقدار زما  و توا  محاسباتی باالیی دارد ]

هاای محاساباتی مختلا  توزیاع     ( مدل پیشنهادی، نیازهای محاسباتی را میا  گرهiکند )برای مسئله ساده می

اناد( در داخال مناابع    کندد بالوه بر این، نیازهای محاسباتی )که توسط مدیر محلی و ناظر محلی ارائاه شاده  می

مقادیر کمتری بارای در نظار   ( iiتواند پیکربندی شودد )که این سرور می باشندوابسته به سرور فیزیکی مجزا می

تواند ( هر گره میiiiدر نهای ، )گرفتن وجود دارد چرا که هر گره تنها به در نظر گرفتن منابع خودش نیاز داردد 

را سطح کلی بستر  سازی در، بنابراین نیاز به هماهنگکندحل را به مسئله ابمال میبخشی از راهبه طور مستقل 

کند، که سازی است اده میهای بهینهحل پیشنهادی از روش، راههای انطباق خاصکندد از نظر الگوریتمحگر می

 اندد [، ولی هرگز در یک رویکرد توزیع شده دنبال نشده27اند ]پی  از این مورد است اده قرار گرفته

کردهای فدلی در حداقل واحدهای توزیاع اسا د در حاالی کاه     دیگر ت اوت بزرگ این پووه  با دیگر روی       

[، این پووه  حداقل 11و  8ی فدلی مدموال در سطح ماشین مجازی اس  ]های ارائه شدهحداقل واحد در روش

ی مجازی اختصاص داده شده به هر ماشین مجازی در زیرساخ  در نظار  ها و حافظهvCPUواحدها را در تدداد 

تشخیص تخصیص در سطح میکرو و ماکرو ممکن اس ، که حل مشکل تقاضا بدو  نیاز رویکرد، گیردد با این می

وری انارژی اسا  کاه    حال بهاره  ی خود یک راهسازد، که به نوبههای مجازی را ممکن میسازی ماشینبه نمونه

 رسانددها را به حداقل میاست اده از منابع محاسباتی را به حداکثر و هزینه

 

 گیرینتیجه. 6

کندد باه  را برآورده میاهدار ارائه شده در آغاز کار  ،پووه بدین ترتیب، مدل مدماری توسده داده شده در این 

قادر اسا  کاه باه درساتی      MASاز  VOکند که آیا یک مدماری مبتنی بر طور خاص، این پووه  ارزیابی می

توزیع شده نیز طراحی شده  RAالگوریتم  انجام دهدد همچنین، یک CCابمال نظارت و کنترل را در یک محیط 

شاود، و در نهایا  باا باه حاداقل      انجام مای  CCی رویکرد ارائه شده برای تخصیص منابع بر روی هر گرهاس د 

دهادد در نهایا ، هام    را مای  CCی بهبود کارایی در محیط اند، اجازهرساند  درصد منابدی که کم است اده شده
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MAS اند، تا تکامل هر دو مورد در یک محصاول  یط واقدی آزمای  شدهو هم الگوریتم در یک محCC   را سااده

 نمایدد 

با این حال، ما خطوط کاری زیر را به صورت کوتاه مدت و بلند مدت به بنوا  مکملی بارای اهادافی در            

ابع محاسباتی با اسات اده  شده برای منهای توزیع ( گسترش الگوریتمiایم: )نظر بگیریم که به تازگی ایجاد نموده

هاای  را ارائاه دهایم کاه شاامل تماام الیاه       1تطبیقای -از دو هدر اصلید نخس  اینکه، ما قصد داریم مدل خود

( گسترش مدل تطبیقی ارائه شده تاا شاامل   iiی تداوم باشدد و )شود، شامل الیه CCافزاری در یک سیستم نرم

ی محاسابات باا کاارایی بااال را باا تمرکاز بار روی        یی که اجازهدیگر محصوالت زیرساخ  نیز شود، به ویوه آنها

   دهندد  ها میهای بظیمی از دادهتحلیل
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