
 9۳ـ84(، صفحه ۹۳99 پاییز و زمستان) 2، شماره 9جلد محاسبات نرم،  مجله

https://dx.doi.org/10.22052/scj.2021.242822.0 

 در فیوظا یزمانبند یبرا SVM از استفاده با پیگوس یمعمار بر یمبتن یبیترک تمیالگور» ،بابک، یپناه ،سایپر ،یویک ینوروز ،وایش زاده، رزاقمقاله: نحوه ارجاع به 

 .9999 پاییز و زمستان، 99ـ48، ص2، شماره 9، مجله محاسبات نرم، جلد «یابر انشیرا

 

 مجله محاسبات نرم
SOFT COMPUTING JOURNAL 

 scj.kashanu.ac.ir مجله: تارنمای

 

 

 یابر انشیرا در فیوظا یزمانبند یبرا SVM از استفاده با پیگوس یمعمار بر یمبتن یبیترک تمیالگور
  ارشد یکارشناس ،۹یپناه بابک ارشد، یکارشناس ،2یویک ینوروز سایپر ار،یاستاد ،*۹زاده رزاق وایش

 .رانیا ل،یاردب ل،یاردب واحد یاسالم آزاد دانشگاه کامپیوتر، مهندسی گروه ۹
 .رانیا ل،یاردب ل،یاردب واحد یاسالم آزاد دانشگاه ،نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه 2

 

  اطالعات مقاله

 
 

 تاریخچه مقاله:

 ۹۳99ماه  مهر 29دریافت 

 ۹422ماه  شهریور 22پذیرش 

 
 کلمات کلیدی:

 یابر انشیرا

 بانیپشت بردار نیماش

 پیگوس پروتکل

 نانیاطم تیقابل

 پردازش زمان
 

 

 

 

 

 دهیچك
 

. اسـت  برخوردار یادیز تیاهم از ریفراگ و عیوس یکاربردها به توجه با یابر انشیرا حاضر حال در

 نـه یزم تـا  است شده باعث محاسن، ریسا کنار در یابر انشیرا توجه قابل یریپذ انعطاف و یگستردگ

 کاربران وجود لیبدل ها چالش از نوع نیا. گردد فراهم نانیاطم تیقابل جمله از دیجد یها چالش جادیا

 یها سال در مسئله نیا حل یبرا. است برخوردار یشتریب تیاهم از طهیح نیا پژوهشگران انیم در اد،یز

 رغمیعل اما اند؛ پرداخته یابر انشیرا در خطا یریپذ تحمل یها تمیالگور انواع ارائه به یادیز محققان ریاخ

 نیا هدف. است نشده برطرف کامل بصورت نهیزم نیا در موجود مشكالت متاسفانه فراوان، یها تالش

 پروتكل و بانیپشت بردار نیماش خواص از یریگ بهره با دیجد و کارآمد یبیترک تمیالگور کی ارائه مقاله

ـ تجز یبـرا  پشتیبان بردار ماشین الگوریتم که داشت توجه دیبا است؛ پیگوس ـ تحل و هی  هـای  داده لی

 پیگوس پروتكل ن،یهمچن. کند می عمل رفتاری الگوهای براساس آنها یبند دسته و یمجاز یها نیماش

 زمان فاکتور سه یشنهادیپ مدل نیا در. است شده استفاده دسته هر بر نظارت و ها داده یآور جمع یبرا

ـ ارز مـورد  بهتر سیسرو تیفیک به یابیدست منظور به نانیاطم تیقابل و بار زانیم پردازش،  قـرار  یابی

 متوسـ   تواند یم یشنهادیپ روش که دهد یم نشان میکلودس در گرفته انجام یساز هیشب جینتا. ردیگ یم

 کاهش هیثان 22/7 را یزمانبند طول متوس  آن تناسب به و شیافزا 56/0 زانیم به را پردازش سرعت

 محاسبات نرم، کلیه حقوق محفوظ است. مجلۀـ  ۹422 ©                                                                .دهد
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 ،یمحاسـبات  توان و قدرت جمله از یمختلف ابعاد ها ستمیساین 

 شـامل  را منـاب   شـتر یب یریپذ دسترس در و اطالعات پردازش

 کـه  است یمحاسبات یکردهایرو از یکی یابر انشیرا .شود یم

تعدادی  و است گرفته قرار توجه مورد اریبس ریاخ سال چند در

 ،مدل نیا در. اند کرده آن از استفاده بهو افراد شروع  ها شرکتاز 

 داده اجـاره  کـاربران  یتقاضـا  بر یمبتن نترنتیا قیطر از مناب 

ـ را قیـ طر از شده فراهم خدمات. شود یم  نـوع  از یابـر  انشی

 سـرورها  در خـدمات  کـه  معنا نیبد ت؛اس یهمگان محاسبات

 ریسـا  هماننـد  ها نهیهز و ها پرداخت نیهمچن؛ دنشو یم عرضه
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 اسـتفاده  زانیم براساس...( و تلفن آب، برق،) یعموم خدمات

 . ]۹[ شود یم انجام کاربران

 ها، داده یساز رهیذخ یبرا آل دهیا یفرصت یابر انشیرادر واق  

. است ابر طیمح در نیآنال یمحتوا گرید و مناب  یگذار اشتراک

 در آمـازون  و گوگـل  ماکروسافت، همچون یبزرگ یها شرکت

 تیمز که اند، شده رقابت وارد کاربران به خدمات نوع نیا ارائه

ـ دن در شتریب تسلط و  یسر توسعه زین رقابت نیا  یفنـاور  یای

 توسعه در یدیکل نقش کی آمازون ن،یب نیا در. است اطالعات

در  را خود هیپا یها سیسرو وب آنها کند؛ می یباز ابر انشیرا

 اطالعاتم حج به توجه بااما . ]2[ندا هکرد بازار روانه 2222سال 

 اطالعات یباال انتقال و پردازش کنترل، ،ابر طیمح در ها داده و

مدیریت و زمانبندی مناب  یک کار پیچیده در  .ستین یآسان کار

 پـردازش  یبـرا  مناسـ   مناب  صیتخص یبرا محیط ابر است.

ـ    ،اجرا زمان مانند مختلف یپارامترها وظایف  ، میـزان بـار منب

 رهیغ و بودن دسترس در نان،یاطم تیقابل ،یریپذ اسیمق نه،یهز

 ریتـث   تحـت  ابـر  مـدل  عملکـرد . ]۳[ شـود  مـی  ه گرفت نظر در

 از توانـد  یم که است، ستمیس نانیاطم تیقابل وپذیری  دسترس

 .]4[ شود حاصل مناب  صیتخص و کارآمد زمانبندی قیطر

 یهـا  نیماشـ  عملکـرد  کـه  مطـر   یها چالش از یکی نیبنابرا

 است نانیاطم تیقابل چالش دهد، یم قرار ریتا  تحت را یمجاز

های زمانبندی و  در بیشتر الگوریتم یابیدست یدگیچیپکه به علت 

بار   این تعادل عالوه بر .تخصیص منب  در نظر گرفته نشده است

های ابـری اسـت کـه بـرای توزیـ        یک فاکتور مهم در سیستم

ـ ا برگیرد.  مناس  بار مورد ارزیابی قرار می ـ ا در اسـاس  نی  نی

ــژوهش ــاختار از پ ــ پروتکــل س ــا پروتکــل) پیگوس  عاتیش

مبتنـی بـر قابلیـت     (بانیپشـت  بردار نیماش) SVM و( اساس یب

شود؛  می  های مجازی ناهمگن استفاده  اطمینان و میزان بار ماشین

هدف از این الگوریتم کاهش طول زمانبندی و افزایش سرعت 

این اساس دو سهم عمده در این مقاله بشر   پردازش است؛ بر

 باشد: زیر می

 IaaS نـاهمگن محیط  در مناب  یساز نهیبه سمیمکان کی .۹

 ریپـذ  امکـان  را سهولت زمانبندی وظایف که شده، ارائه

 یمجاز یها نیماش تنوع یژگیو یبرا زمیمکان نیا. کند یم

 .است مناس 

هـا و وضـعیت    قابلیـت  براسـاس  منبـ   در این مدل هـر  .2

 بهبود شود که باعث ارائه می ها گیرنده سرویس به دسترسی

ی و ارائه سـرویس بـه کـابران    مجاز های نیماش عملکرد

 . شد خواهد

 یهـا  تمیالگـور  دوم بخش در :باشد یم شر  نیا به مقاله ادامه

 دردر ادامه  ؛شده است یمعرف تحقیقاتی مقاله نهیزم در موجود

 ارائـه  دیـ جد منب  مدیریت تمیالگورارائه یک  کی سوم بخش

 ارائـه  روش جینتـا  و یسـاز  هیشب چهارم بخش در شده، سپس

ـ گ  جهینت پنجم بخش نهایت در درو  گردیده  یهـا  نـه یزم و یری

 .است شده انیب دیجد یقاتیتحق

قابلیت اطمینان و  یها تمیالگوربرخی  یبررس. 2

 ابر  یمح در تعادل بار

یکـی از مهمتـرین    تخصیص و مدیریت منب  ،توجه به اینکه با

 تمیالگـور  22۹2 سـال  در هـای ابـری اسـت.    ی سیسـتم  نیازها

LBMPSO  توسطA.I.Awad ارائه شـده اسـت   همکارانش و. 

در  کـه  وظـایفی  مجدد با ارائه یک مدل زمانبندی این الگوریتم

در دسـتیابی بـه    انـد،  واگذاری به منب  با شکست مواجهه شـده 

ی اضیر مدل این آنها نقش داشته باشد. تواند یمقابلیت اطمینان 

 تیقابل که دهند یم ارائه با PSO بهبود الگوریتم از استفاده با را

ـ . .. و انتقـال  نـه یهز ،یزمانبنـد  طـول  اجرا، زمان نان،یاطم  نیب

 یبــرا. ردیــگ یمــ نظــر در را یمجــاز یهــا نیماشــ و فیوظـا 

تانگا و  .]۳[ است شده استفاده میکلودس ساز هیشب از یساز هیشب

 از یکـ با اشاره به این مطلـ  کـه ی   22۹2در سال همکارانش 

ـ  گـرفتن  نظر در های روش  تمیالگـور  یریکـارگ  بـه  هـا،  یخراب

 بـر  یمبتنـ  یزمانبند تمیالگور کی .است اعتماد قابل یزمانبند

ـ  سلسـله  نانیاطم تیقابل ـ  در را( HRDS) یمراتب  سـتم یس کی

 سطحدر دو  HRDS تمیالگور .اند کرده شنهادیپ گرید یمحاسبات

 هدف با یمحل زمانبند .شود یم یساز ادهیپ یجهان سطح و یمحل

 دربرنامه کاربردی  کی وظایف نانیاطم تیقابل مو ر یریگ اندازه

ـ ارز براساس ،یجهان زمانبند درگرید است و  یمجاز گره  یابی

 .]2[ شـده اسـت   شـنهاد یپ مسـتقل  برنامه نانیاطم تیقابل یکم
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هـای   اصـرری از ویژگـی   امیـر  اسداللهی و سـید  همچنین الناز

شـباهت   کشـف  برای کلیدی عنوان مجازی های ماشین رفتاری

 بینی اند. در این مدل پیش کرده بندی استفاده خوشه و منای  میان

 فاز شود: در می انجام فاز در دو مجازی های ماشین مناس  تعداد

بندی خودکار در نظر گرفته  برای خوشه Kmean الگوریتماول، 

 ی های یادگیرنده ریتمفاز دوم با استفاده از الگو در است و  شده

بینی و  ترین مدل، پیش سعی در انتخاب مناس هوش مصنوعی 

 فاطمـه  و آرانـی  قبـائی  . مصطفی]2[ ترییر پیکربندی ابر است

 منبـ   تخصیص منظور مدیریت به فازی بابایی یک مدل مهدی

 تکنیـک  از بـا اسـتفاده   سـالمت  حـوز   های داده پردازش برای

 مناب  بینی پیش در این مدل تکنیک .کنند می ارائه مناب  بینی پیش

 کـارگیری  به . مدل شده است ARIMAالگوریتم  از استفاده با

 و شـود  می مناب  از استفاده فرایند سازی بهینه راهکار سب  این

 در آورد، می را فراهم سری  ی و پردازش بهینه توازن بار همچنین

 همچنین یک. ]7[ ساخته است ممکن را اجرا زمان نتیجه کاهش

در سیستم اینترنت  کارا انرژی ی چند مسیره مسیریابی الگوریتم

 شده ارائه همکارانشو  یفردوان یخراسان محسنتوسط اشیاء 

 داده بهبـود  ای گونـه  به AOMDV؛ در این مقاله پروتکل است

 ها، بسته ارسال برای مجزا مسیرهای انتخاب برای که شده است

کند. البته باید اشاره شود که  می انتخاب را مسیرها ترین پرانرژی

 حفـ   های محبوب بـرای  یکی از پروتکل AOMSVپروتکل 

 هـا در  گره انرژی مصرف و کنترل مدیریت ترافیکی، بار تعادل

هدف این مدل افـزایش طـول عمـر     است. مسیر مختلف چند

ی  ای گم شده و تاخیر انتها به انتها در شبکه شبکه و کاهش بسته

 .]8[ شوداینترنت اشیاء 

توسط  عاتیشا/پیگوس پروتکل 22۹4، در سال گرید یسو از

 زمانبندی مسئله یبرا یحل راه عنوان هپراون کومار و همکارش ب

 یها تمیالگوربه طور کلی  .معرفی شده است در محیط ابر مناب 

 انتشـار  روش از کـه  هستند  شده  یتوز یها تمیالگور گوسیپ،

. سه نوع پایه از الگوریتم گوسیپ وجود کنند یم دیتقل اطالعات

 یها طیمح در نیبرا عالوه .]Push، Pull، Push & Pull ]9دارد: 

 بـار  تعـادل  یها استیس بزرگ، اسیمق با شده  یتوز یمحاسبات

 به تازگی، .گیرند قرار عوامل مختلف ریتث  تحت ممکن است،

ـ ( 22۹9 سـال  در) همکارانش و یکاترج تایمون  تمیالگـور  کی

بـا هـدف    ایپو بار توازن مسئله حل یبرا یسطح دو بار تعادل

ـ  .انـد  کـرده  ارائه یجهان شبکه در ارتباط نهیهز کاهش  نیهمچن

 اسـتفاده  ها خوشه در موجود یها پردازنده نیب یمحل بار تعادل

ـ  عنوان به پیگوسپروتکل . شود یم ـ  یارتبـاط  لهیوسـ  کی  نیب

 یبرا تمیالگور کی آنها گرید طرف از. شود یم استفاده یا خوشه

ـ توز بار تعادل مسئله به یخراب صیتشخ کردن اضافه  شـده   ی

 یهـا  نیماش به وظایف تخصیص ن،یهمچن. ]۹2[ دهند یم ارائه

در اینجا  مناس  مورد اهمیت است. بار توزی  با مختلف یمجاز

 رایانش در کارآمد بار تعادل یبرا ACOFTF نام اب یبیترک روش

 ندیفرآ آن در که ،پیشنهاد شده است جونیدی توسط محمد ابر

SVM یها داده بااند. این فرآیند  هکرد  یترک مورچه ینوکل با را 

 سـپس ؛ ابـد ی یمـ  ادامـه  یبنـد  طبقـه  رونـد  با و شروع یورود

 از گرفته الهامی ها تمیالگور .]۹۹[ شود یم دنبال بار یساز متعادل

 کلـود  و دیـ گرمحـیط   در یزمانبنـد  و بار تعادل یبرا عتیطب

 بر یساز نهیبه تمیالگور به توان یم انیم نیا در. باشد یم پرکاربرد

 در. اشاره کـرد  زنبورعسل هایدسته ی هوشمندانه رفتار اساس

ـ را یهـا  طیمح در بار تعادل مسئله طر  نیا توسـط   ابـر  انشی

 اســت شــده ارائــه 22۹۳دهیــنش بــابو و همکــارش در ســال 

 از کـه  یفیوظا تیاولو تمیالگور نیا در. (HBB-LB تمیالگور)

ـ ن است  شده حذف یاضاف بار با یمجاز یها نیماش  نظـر  در زی

 و پاسخ زمان کاهش یبرا بار تعادل  کیتکناین . شود رفته میگ

 . ]۹2[ هستند مو ر سیسرو

 یبیترک تمیالگور ک، ی(۹)باتوجه به موارد اشاره شده در جدول 

 پیگوس پروتکل و بانیپشت بردار نیماش خواص از یریگ بهره با

باشد.  ارائه شده است که برای مدیریت سیستم مورد اهمیت می

 نهیزم در بندی خوشه  کیتکنباید توجه داشت که در این روش 

اسـت. همچنـین ارزیـابی     مـو ر  تیواقع با  یسر رییگ میتصم

های  میزان بار برای ارزیابی ماشین و نانیاطم تیقابل یپارامترها

 اهمیت خواهد بود. مجازی مورد
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  بار تعادل و اطمینان قابلیت های تكنیک مقایسه (:9) جدول

ستر مزیت ها محدویت
ب

 

بیه
ش

 
زی
سا

 

 نوع تكنیک پارامترهای ارزیابی

جع
مر

 

 گرفته نظر در وظایف شکست علت

 است نشده

و  توزی  در محیط اطمینان بهبود قابلیت

همچنین زمانبندی مجدد وظایف  مناب 

ر  شکست خورده
یوت

امپ
ک

یم
دس

لو
ک

 

 LBMPSOالگوریتم  زمانبندی، زمان اجرا و هزینهطول 

A
.I

.A
w

ad
 

]۳[ 

این الگوریتم یک مدل قابیلت اطمینان 

تک بعدی است که نیازمند بهبود 

 مسئله زمانبندی است

 سلسله یزمانبند کی قیدق یطراح

 تیقابل لیتحل و هیتجز که یمراتب

یم ردیگ یم نظر در را نانیاطم
دس

گری
 

 طول زمانبندی، سرعت و

 قابلیت اطمینان

 HRDSالگوریتم 

گا
تان

 ]2[ 

 از ای مجموعه شامل ها درخواست

 منب  انتخاب برای که هستن اطالعات

 مدل این در. گیرد قرار توجه مورد باید

 است. نشده گرفته نظر در

 افزایش کیفیت خدمات ابری. -

 های زمانی کاهش تعداد سری -

 بینی کاهش خطا و اقزایش دقت پیش -
تم

یس
س

 با 
وز

ند
وی

 8 

 تعداد حس  بر  زمان ترییرات

 حس  بر خطا خوشه، ترییرات

 تخمین بینی خوشه و پیش تعداد

 آزمایشی های داده

 و رفتاری بندی خوشه

 مجازی های ماشین خودکار

هی
دالل

اس
 ]2[ 

قابلیت  و اجازی ماشین ظرفیت

 نظر در وظایف اجرای برای اطمینان

 .است شده گرفته

 های درخواست تعداد و هزینه کاهش -

 افزایش و شده رد

یم مناب  وری بهره و کشسانی خاصیت -
دس

لو
ک

 

وری و تعداد  هزینه، بهره

 های رد شده درخواست

 منظور مدیریت به فازی

پردازش  برای منب  تخصیص

 سالمت حوز  های داده

ئی
قبا

 
نی

آرا
 

]7[ 

و افزایش  ها بسته شدن گم بهبود نرخ -

 طول عمر شبکه

N
S

-2
 

 انرژی میزان بسته، شدن گم نرخ

 تثخیرها و  گره برای مانده باقی

 بسته انتقال انتها به انتهای

 EEA-IOT الگوریتم

نی
سا

خرا
 

نی
دوا

فر
 ]8[ 

بررسی الگوریتم گوسیپ در محیط  مقاله مروری

 گرید و کلود

- 

 پیگوس پروتکل مقاله مروری

مار
کو

 

]9[ 

 خطای تحمل سیاست نگرفتن نظر در

 پیشگیرانه

 یخراب صیتشخو  نهیهز کاهش

ی 
یس

 نو
مه

رنا
ب

c
 

 بار انحراف ، خوشه بار انحراف

 و پاسخ زمان میانگین ، جهانی

 برای نیاز مورد دورهای تعداد

 .ای خوشه بین بار تعادل

 کننده متعادل الگوریتم یک

خطا مبتنی بر  کننده تحمل بار

 پیگوس پروتکل

رج
کات

[ ی
۹2[ 

زمان طول زمانبندی و  معیار ارزیابی

 اجرا  در نظر گرفته نشده است

 از عتریسر ACO ییهمگرا زمان

 ییتوانااست و  کیژنت یها تمیالگور

وتر .دارد را ایپو راتییتر با انطباق
مپی

کا
 

 
یوبا 

وز
ند

 
۹2 

، زمان SLA متوسط تعداد

ی، ساز نهیبه زمان تعدادمهاجرت، 

 زمان عملیاتی، زمان سربار

 ACOFTFالگوریتم ترکیبی 
ید

جون
 ]

۹۹[ 

 خطای تحمل در نظر نگرفتن سیاست

 پیشگیرانه

در سیستم را متعادل  بار میزان الگوریتم

های مجازی  کند و اولویت ماشین می

یم گیرد. براساس میزان بار در نظر می
دس

لو
ک

 

طول زمانبندی، زمان اجر، درجه 

 عدم تعادل بار و تعداد مهاجرت

 HBB-LB تمیالگور

ابو
ب

 ]
۹2[ 

 

 یشنهادیپ روش. 9

  تیظرف و فیوظا شمار یابر انشیرا طیمح در نکهیا به توجه با 

ـ در این روش  .است متفاوت یمجاز نیماش هر  تمیالگـور  کی

 بـردار  نیماشـ  خـواص  از یریگ بهره با دیجد و کارآمد یبیترک

 بندی خوشه کیتکن ؛ارائه شده است پیگوس پروتکل و بانیپشت

 نـه یزم در تواند یم که است کاوی داده های کیتکن نیمهمتر از

این  عالوه بر .باشد مو ر تیواقع با منطبق و  یسر رییگ میتصم

 دارد وجودمیزان بار  و نانیاطم تیقابل مانند یمهم یپارامترها

 تمیالگورمورد اهمیت است. از سوی دیگر،  VMدر مانیتور  که

ز جمله مـدیریت  ا شده  یتوز یها برنامه از یاریبسدر  گوسیپ

 یزوجـ  یتصادف اطالعات تبادل بر یمبتنسیستم کاربرد دارد و 

 تماس یگرید گره با یتصادف طور به گره هر دور، هر دراست. 

ـ  افتیدر را اطالعات از یبخش و ردیگ یم ـ  انتقـال  ای . دهـد  یم
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 از اصـلی  نـوع  سـه تر نیز اشاره شده است،  طور که پیش همان

در  Push & Pull. و Push، Pull :دارد وجود گوسیپ تمیالگور

ها  است که گره در نظر گرفته شده Push & Pullاین مقاله مدل 

 هر از اطالع صورت درد و نشو به صورت تصادفی انتخاب می

.  پیچیـدگی زمـانی الگـوریتم    نـد نک یم مبادله را خود امیپ گره،

SVM  بردارهای مربوطـه بـه صـورت   با تعداد ابعاد ورودی و 

ـ  که پیگوس تمیالگورشود. همچنین  نشان داده می        کی

 یا دوره بطور ها گره آن، در و است نقطه به نقطه یارتباط مدل

 مبادله را ها گره ریسا و خود یفعل تیوضع به مربوط اطالعات

 اسـت            پیچیدگی زمانی در این مدل . کنند یم

 گره/نود است   ارتباط/یال و   مدل شبکه هر به توجه با که

مدل ارائـه  پیچیدگی زمانی توجه به موراد اشاره شده،  با .]۹۳[

 شود. نشان داده می      شده به صورت 

 معماری روش پیشنهادی. 9.9

 را آن کار گردش و یشنهادیپ طیمح مدل( 2( و )۹های ) شکل 

در واق  یک بلوک دیاگرام کلـی از مـدل روش    .دهد یم نشان

زیرساخت محیط ابر  ساختار، این کند. در پیشنهادی را ارائه می

هـای   شامل دیتاسنتر، هاست و ماشین مجـازی اسـت. ماشـین   

های متفاوتی دارند که بـا عنـاوین    مجازی در محیط ابر ویژگی

د پردازنده اندازه، حافظه، تعداد دستور در  انیه، پهنای باند و تعدا

است که  تصمیم بردار یک شامل بخش مشخص شده است. هر

شـود، بـرای مئـال     پارامترهای ارزیابی توسط آنها مشخص می

هـای مجـازی شـامل سـه فـاکتور زمـان        مرحله ارزیابی ماشین

بار و قابلیـت اطمینـان اسـت. در ادامـه نحـوه       میزانپردازش، 

خواهد شد. همچنین ارزیابی و روابط این پارامترها توضیح داده 

اسـتفاده   SVMبندی ماشین مجازی از خواص مدل  برای دسته

شود. سپس مرحله انتخاب ماشین مجازی مبتنی بر الگوریتم  می

گوسیپ خواهد بود. در طرف دیگر کاربران با شرایط تصادفی 

هـا بـا نـام     کنند. درخواسـت  های مختلف ارسال می درخواست

وظایف قبـل از مرحلـه    است. هر یک از  وظیفه مشخص شده

 شوند و سپس براساس اولویت آماده اجرا تخصیص مانیتور می

 شود. های مجازی منتخ  می ماشین بر روی

 
 پیشنهادی مدل بستر (:9) شكل

 
 پیشنهادی مدل در وظایف کار گردش (:2) شكل

 مانیتور وظایف

 مدل تخصیص

 VMارزیابی 

های مجازی به کمک بندی( ماشینتفکیک )دسته

SVM بر اساس الگوی رفتاری آنها در برابر خطا 

 GOSSIPالگوریتم 

 VM 

 هاست
 VMاستخر 

    VM 

 هاست

 کاربر

 وظایف ...

 زمانبندی وظایف

 VMتخصیص وظایف و بروزرسانی اطالعات 

 

 زمان پردازش میزان بار قابلیت اطمینان

 VMانتخاب   

 ورود وظایف. ۹

 
  فیوظا توریمان .2

 بروکر به لیتحو. ۳

  نیماش بار پردازش، زمان) یمجاز یهانیماش یابیارز .4

 (نانیاطم تیقابل و

  برابر در آنها یرفتار یالگو براساس خوشه دو جادیا. 2

 (SVM تمیالگور) خطا

 GOSSIP تمیالگور بر یمبتن VM انتخاب. 2

  سرعت و مطمئن یاجرا هدف با فیوظا صیتخص. 7

 باال پردازش



 58    یابر انشیرا در فیوظا یزمانبند یبرا SVM از استفاده با پیگوس یمعمار بر یمبتن یبیترک تمیالگور 

 

 زمان پردازش. 9.2

 میـزان کند تا به طـور مـو ر    به فاز تحلیل کمک می مرحله این

 . های پردازنده مورد نیاز برای پردازش را محاسبه کند هسته

     مجازی ماشین برروی ،   مانند وظیفه یک پردازش زمان

 محاسـبه ( ۹) یرابطـه  طبـق و  شـده  داده نشان      صورت به

  .دهد را نشان می( میزان بار 2رابطه ) ، هنگامی کهشود می

(۹)      
      

      
      

    

                                                   

(2)                               

    های کابران و درخواست تعداد دهنده نشان    (، ۹در رابطه )

مجمـوع طـول    )کـه توسـط   ام اسـت  نماد بار ماشین مجازی 

       شـود(. همچنـین   دستورات محاسبه می
بـه        و  

های  و تعداد میلیون دستور برای ماشین ها پردازنده تعداد ترتی 

د. ظرفیت یک ماشین مجازی بـا میـزان   نده را نشان می مجازی

      
ــه        و   ــتقیم دارد. در رابط ــه مس      (2)رابط

۹ 

 ست.هر وظیفه ا دهنده مجموع طول نشان

قابلیت اطمینان از یک ماشین مجازی یک توزیـ  احتمـالی از   

 است. هدف از ارزیابی قابلیـت اطمینـان      عملکرد درست 

است.  محدود زمانی محدوده در قبول قابل یا صحیح نتیجه ارائه

 اسـتفاده  تحلیـل  و تجزیه از یک اطمینان، قابلیت ارزیابی برای

و زمان پردازش را بر حسـ      عامل دو الگوریتم .است شده

بعنـوان ورودی دریافـت    پیکربنـدی  فایل از ظرفیت محاسباتی

 نـرخ  بـا  منب  هر در اینجا فرض براین است، شکست .کند می

منب  یک  شکست نرخ    مثال، برای .باشد می همراه   شکست

 اسـت. ایـن   [0,1]بازه  دهد که مقداری تصادفی در می را نشان

 بینی پیش هایروش و سیستم ورود از توان می را شکست میزان

    اجرای تواند از اطمینان می قابلیت آورد. احتمال بدست آماری

در ایـن رابطـه،   . ]2[ (۳ )رابطهشود  محاسبه     پردازنده در

همچنـین نسـبت    .باشـد  دهنده قابلیت اطمینان مـی  نشان     

را برحس  ظرفیـت     زمان اجرای وظیفه         و      

                                                             
1 Total Length of Task   

 تخمـین        دقت داشته باشید که زند. محاسباتی تخمین می

     ظرفیت        وبوده     وظیفه تکمیل برای اجرا زمان

 .دهد نشان میرا 

(۳) 
      

  
     

 (   )
 

  

 یمجاز نیماش یبند دسته یاستراتژ. 9.9

بردار پشتیبان یک روش یادگیری تحت نظارت آمـار و  ماشین 

هـا و شناسـایی   برای تجزیه و تحلیل دادهکه  علوم رایانه است

اسـتفاده   تجزیـه و تحلیـل رگرسـیون    ازالگوهای استفاده شده 

ها را انجام  . این روش بهترین سطح جداسازی گره]۹4[ کند می

ــه بـــه اینکـــه مجموعـــه نقـــاط داده  مـــی  دهـــد. بـــا توجـ

و آنها به دو در اختیار است                             

 شوند. تفکیک می           طبقه

(4)   {                       }
   

 
  

یک بردار از اعـداد نمونـه اسـت کـه در واقـ  بیـانگر        ،  هر 

متریرهای رفتاری هستند. در اینجا منظور از جداکننده مناس ، 

ای است که بیشترین فاصله با نقاط همسایه از هر دو  جداکننده

طبقه دارد. این جواب در واق  بیشترین فاصله مرزی را با نقاط 

د. با بکارگیری قضـایای  کن مربوط به دو طبقه مختلف ارائه می

، پس باید      هندسی، فاصله این دو سطح عبارت است از 

، سـطو  جـدا کننـده بـه      را به حداقل رساند. برای هـر      

 د.نشو نشان داده می (2)صورت رابطه 

(2)                                

نشان  SVMنحوه تشکیل سطح جداکننده توسط  (۳)شکل  در

های آبی و قرمز در دو سطح مختلف  داده شده است. نمونه گره

قرار دارند و خطوط قرمز مرزهای جدا کننـده بـین طبقـات را    

 دهد. نشان می

 یمجاز نیماش انتخاب یاستراتژ. 9.8

 تمیالگـور  سـاختار  از یمجـاز  نیماشـ  تمیالگـور  انتخاب یبرا

برای بسیاری  گوسیپهای  الگوریتم. ]9[شود یم استفاده پیگوس
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هـا،   آوری داده شده از جملـه تکـرار، جمـ     های توزی  از برنامه

 نیا در .استفاده شده است، نظارت بر سیستم تشخیص شکست

 مرحله هر در. است میتصم بردار کی یدارا بخش هر ساختار،

 یطوربه  کند یم انتخاب را مجاور گره کی گره هر ات،یعمل از

 با را خود یریگ میتصم یبرآوردها تا است ازین مورد گره دو که

 یهـا  گره تعداد به یبستگ میتصم بردار اندازه. کنند روز به هم

 . دارد هیهمسا

 
 ]98[ متفاوت سطح دو به مربوط های داده نمونه بندی طبقه  (:9) شكل

اشاره شده در این قسمت سناریو زمانبندی به  توجه به موارد با

دقت کنید باشد.  می (4)صورت چهارچوب ارائه شده در شکل 

شود و توسط  توسط کاربر ارائه می تصادفیوظایف با شرایط  که

 شود. بروکر در اینجا نقش یک دالل را گر ارزیابی می یک تحلیل

ی مجـازی را در اختیـار   هـا  از وظایف و ماشین دارد که لیستی

جازی تشکیل سنتر و ماشین مدارد. زیرساخت محیط ابر را دیتا

ها را بررسـی   دهنده سرویس تمام ارزیابی دهد که عامل ارائه می

 کند. می

 یساز هیشب تحلیل و جینتا. 8

 یسـاز  هیشـب  یافزارهـا  نرم ابر، طیمح یها چالش یبررس یبرا

 داده توسـعه  یدانشـگاه  و یقاتیتحق یها طیمح توسط یمختلف

 نجایا در .باشد یم میکلودس افزار نرم آنها، از یکی که است شده

 مناب  که است IaaS دهنده ارائه کی از متشکل ،یابر ستمیس مدل

مقادیر به کار رفته  (2)جدول . دهد یم ارائه کاربران به یمجاز

 دهد. سازی را نشان می در شبیه

 

 
منبع تخصیص و زمانبندی اجرا، برای ها عامل تعامل  چهارچوب (:8) شكل

 

 𝑤 
 

𝑤 

𝑏 
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 مقادیر جدول (:2) جدول

 مقدار پارامترها نوع

 ۹ تعداد مرکز داده مرکز داده

 

 ماشین مجازی

 ۹2 تعداد ماشین مجازی

MIPS ۹224 

PE ۹-4 

 222 پهنای باند

 4222-۹4222 حافظه اصلی

 وظایف
 ۹22-42 تعداد وظایف

 تصادفی طول وظایف

باشـد کـه در    مـی  ها الگوریتم ارزیابی مسائل طول زمانبندی، از

عملکرد الگوریتم ارائه شده نسبت به تعداد وظـایف   (2)شکل 

بـه ترتیـ       ، در این نمـودار محـور    متریر ارائه شده است.

 باشد. با توجه به شکل بیانگر تعداد وظایف و طول زمانبندی می

رسید کـه تعـداد وظـایف بـر طـول      توان به این نتیجه  می (۳)

 باشد. برای اجـرای وظـایف بـا انـدازه     یزمانبندی تا یر گذار م

نیمم و بزرگتر، زمان اجرای بیشتری نیاز دارند. در این نمودار، می

 انیه  88/48و  72/22ترتی  به میزان  هماکزیمم طول زمانبندی ب

 باشد. می

 
 وظایف تغییر با شده ارائه روش زمانبندی طول (:6) شكل

 مینیمم مقدار طـول زمانبنـدی   ای از مقایسه( 2همچنین شکل )

ارائه  GAکمینه و -، بیشینهFCFS، RR نسبت به چهار الگوریتم

بـه ترتیـ  بیــانگر      و   محـور در ایـن شــکل  شـده اسـت.   

باشند. طول زمانبنـدی   می ها و طول زمانبندی وظایف الگوریتم

، FCFS ،RR)نسبت به چهار الگوریتم  ای مالحظه قابل طور به

یافته است. بـا توجـه بـه نمـودار      ( کاهشGAکمینه و -بیشینه

هـای   ترتیـ  نسـبت بـه الگـوریتم     ، بهnew_methodالگوریتم 

FCFS ،RRکمینه و -، بیشینهGA  ۹2/2، 72/2، 22/۹2به میزان 

 انیه، بهبود عملکرد حاصل شده است. مطابق مقـادیر   2۹/2و 

باشد. برای مثـال   بدست آمده درصد ترییرات قابل مالحظه می

)بـه میـزان    FCFSماکزیمم درصد کاهش نسبت بـه الگـوریتم   

ریتم مینیمم درصـد کـاهش نسـبت بـه الگـو     صد( و در 44/28

 .باشد می درصد( 7۳/۹8)به میزان  کمینه-بیشینه

 
 ،FCFS الگوریتم سه به نسبت زمانبندی طول مقایسه نمودار (:5) شكل

RR، و  کمینه-بیشینه GA 

و  (7)سرعت پردازش، عملکرد الگوریتم ارائه شده در شـکل  

بیانگر این مـورد اسـت کـه بـا      (7)ارائه شده است. شکل  (8)

افزایش شمار وظایف ما شاهد ترییرات خیلی جزئی در سرعت 

توان گفت نرخ ترییرات سرعت  پردازش هستیم. به طور کلی می

دهد نشان می (8)نسبت به شمار وظایف  ابت است. اما شکل 

تـر از  که روش پیشنهادی عمل توزی  وظایف و اجرا را سـری  

دهد. انجام می GAکمینه و -و بیشینه RR و FCFSهای  الگوریتم

دلیل این امـر کـاهش مـ  ر میـزان طـول زمانبنـدی در روش       

بنابراین باال بودن سرعت در روش پیشنهادی  .باشدپیشنهادی می

نشـان داده   (8)دور از ذهن نخواهد بود. همان طور که شـکل  

( و روش 27/۳روش پیشنهادی بیشترین سـرعت )  ،شده است

RR باشد. ( را دارا می۳9/2ن سرعت )کمتری 

 حـداقل  بـه  هدف با پردازش ، مسئله(FT) ۹مجموع زمان پایان

تخصیص  طول در FT گرفتن نظر در. زمان اجرا است رساندن

 اساس بر FTمقدار  محاسبه زمان اجرای کل است. مناب  برای

                                                             
1 Flow Time (FT) 
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شود. در اینجـا   مجموع زمان پایان اجرا در بین وظایف بیان می

( 9)عملکرد الگوریتم ارائه شده با تعداد وظایف متریر در شکل 

به ترتیـ  بیـانگر     و   در این نمودار محور ارائه شده است. 

باشد. با توجه به شـکل   پایان می زمان تعداد وظایف و مجموع

تعداد وظایف بر طـول زمانبنـدی   میتوان به این نتیجه رسید که 

بزرگتر، زمان  باشد. برای اجرای وظایف با اندازه یتا یر گذار م

 اجرا بیشتری نیاز دارند.

 
 وظایف تغییر با شده ارائه روش سرعت (:5) شكل

 
 و FCFS، RR الگوریتم سه به نسبت سرعت مقایسه نمودار (:7) شكل

 GA. و  کمینه-بیشینه

 
 وظایف تعداد تغییر با پایان زمان مجموع  (:9) شكل

شود. این معیـار   ارائه می FT ای از میزان مقایسه (۹2)در شکل 

 GAکمینـه و  -و بیشـینه  FCFS ،RRنسبت به چهار الگـوریتم  

بـه ترتیـ  بیـانگر      و   گیـرد. محـور    مورد ارزیابی قرار می

روش پیشنهادی ( 9)باشند. باتوجه به شکل  می FTها و  الگوریتم

 دهد.  انیه( را ارائه می 27/94کمترین میزان مجموع زمان پایان )

 
 پایان زمان مجموع نمودار (:90) شكل

 گیری نتیجه. 6

 عنوان به مناب  آن در که است یمحاسبات سبک کی یابر انشیرا

 توجه ا. بشود یم ارائه کاربران به نترنتیا قیطر از سیسرو کی

 و یسازمان های طیمح در یابر انشیرا جادیا افزون روز ازین به

 توجه مورد اریبس ریاخ یها سال در فراوان، یکاربردها لیدل به

 ابعــاد  پژوهشـگران  و اسـت  گرفتـه  قرار ها سازمان و محققان

 از. دهنـد  یم قرار یابیارز مورد را یابر انشیرا بحث مختلـف

 تیظرف و بار تعادل قابلیت اطمینان، مسئله ها چالش نیا جمله

در بیشتر  یابیدست یدگیچیپکه به علت  باشد یم مناب  محاسبات

  .شود های زمانبندی و تخصیص منب  در نظر گرفته نمی الگوریتم

 و SVM ی براساس الگوریتمبیترک یک تکنیک پژوهش نیا در

 استفادهمناس   منب  کشف و یبند ی دستهبرا پیگوس یمعمار

اسـت کـه شـامل     تصـمیم  بردار یک شامل بخش شود. هر می

 ( است.پردازش زمان و بار نان،یاطم تیقابل) پارامترهای ارزیابی

 یمجاز یها نیماش یابی مکان یبرا یشنهادیپ روشبطور کلی، 

ـ اهم نکـه یا به توجه با.  است  مسـائل  در یزمانبنـد  طـول  تی

 ،یشـنهاد یپ روش در یاصل هدف است، یهیبد زین سازی نهیبه

 سـه . باشـد  یم پردازش سرعت شیافزا و یزمانبند طول بهبود

 در انیپا زمان مجموع و پردازش سرعت ،یزمانبند طول فاکتور
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 یبـرا  مـا  .است شده گرفته قرار یبررس مورد یشنهادیپ روش

 نیماشـ  مختلـف  یهـا  نمونـه از  پیشنهاد شده تمیالگور یابیارز

 کـه  کنـیم  استفاده می میکلودس ساز هیشب در مراکزداده و یمجاز

ـ ارز. اسـت  ی محیط ابرساز هیشب یبرا یمناسب ابزار  طـول  یابی

 و کمینه-بیشینه ،FCFS، RR تمیالگور چهار به نسبت یزمانبند

GA همچنین یک بهبـود   .دهد می نشان را یتوجه قابل کاهش

 یکارها یبرا نسبی در سرعت اجرای وظایف ارائه شده است.

 در گـراف  یتئـور  یبرا را یبند خوشه مدل نیا توان یم ندهیآ

 شده لیتحم بارو  کرد مدل فیوظا و سیسرو دهنده ارائه سطح

های قابلیت  سایر مدل نیهمچن .باشد یم تیاهم مورد CPU به

 اطمینان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

کنند که هیچ تعارض منـافعی   اعالم میتعارض منافع: نویسندگان 

 ندارند.
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