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 چکيده
های رایانش ابری، باتوجه به گستردگی مقیاس و  موضوع مدیریت و تخصیص منابع در محیط

سازی شده، به عنوان یک مسئله پیچیده و سخت محسوب  های مدرن پیاده همچنین فناوری

ناهمگونی انواع منابع، وابستگی منابع به یکدیگر، پویایی محیط، تنوع حجم : مسائلی مانند. شود می

ن طیف وسیعی از اهداف مدیریتی که ارایه دهندگان خدمات ابر، برای ارایه سرویس کار و همچنی

های دانشگاهی و صنعتی برای حل  بنابراین ساالنه تحقیقات وسیعی در محیط. در این محیط دارند

ابتدا توضیح محیط رایانش ابری و  مقالهدر این . شود و یا در حال انجام هستند این مسایل انجام می

همچنین باتوجه به موضوع تخصیص منابع، انواع منابع و .  عات مرتبط با آن بیان شده استموضو

های انجام شده  با بررسی. ذینفعان و همچنین اهداف تخصیص منابع توضیح داده شده است

بینی  عدم وجود یک مدیریت جامع برای منابع در محیط ابر، چگونگی پیش: هایی مانند چالش

های بهینه تخصیص منابع به منظور کاهش مصرف انرژی و کاهش  بع، روشفرایند تخصیص منا

های سیار  های پویا تخصیص منابع در محیط زمان دسترسی به منابع و همچنین پیاده سازی روش

های موجود پیشنهادهایی برای بهبود فرایند  در نهایت باتوجه به چالش. ابری، مشخص شده اند

  .ابری ارایه شده استتخصیص منابع در محیط رایانش 

مهاجرت ماشین  ،سازی مجازی ،تخصیص منابع ،مدیریت منابع، رایانش ابری :يديکل واژگان

.مجازی
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 مقدمه

های جدید ارایه خدمات از طریق شبکه  اند، همچنین تکنیک های محاسباتی پیشرفت فراوانی داشته های اخیر مدل در دهه

 با پیشرفت.  سازی محلی دارند ها نیاز کمتری به محاسبات محلی و یا ذخیره برنامه. شده است عموم کاربران فراهماینترنت، برای استفاده 

 کارهای افراد بتوانند که است نیاز همچنین .است آمده وجود به زمان همه و جا همه در محاسباتی کارهای انجام به نیاز فناوری اطالعات

 آخرین ابری رایانش .دهند انجام خدمات قابل دسترسی طریق از گران، افزارهای نرم و افزارها سخت اشتند بدون را خود سنگین محاسباتی

 مورد که علمی استاندارد هنوز تعریف گذراند، می را خود ابتدایی دوران فناوری این اکنون که آنجا از .است بوده نیازها این به فناوری پاسخ

 فناوری ملی موسسه .هستند رای هم این پدیده تعریف از هایی قسمت روی بر نظران صاحب بیشتر اما است نشده ارائه آن برای باشد عام قبول

 تقاضای اساس بر آسان دسترسی کردن فراهم برای است مدلی  ابری رایانش ":میکند تعریف اینگونه را رایانش ابری (NIST)استانداردها و

 کاربردی های برنامه سازی، ذخیره فضای سرورها، ها، شبکه :مثل( پیکربندی و تغییر قابل منابع رایانشیاز  ای مجموعه به شبکه طریق از کاربر

 شده فراهم سرعت به سرویس کننده فراهم مستقیم دخالت به نیاز یا و منابع مدیریت به نیاز کمترین با این دسترسی بتواند که (ها سرویس و

های کاربردی، از  اند را بین برنامه توجهی از منابع که در مراکز داده با مقیاس بزرگ قرارگرفته  قابلرایانش ابری حجم  .[1]"گردد آزاد یا

رایانش ابری به عنوان یک فناوری محبوب در حال گسترش و پیشرفت است و  تمایل ارایه و استفاده از . گذارد طریق اینترنت به اشتراک می

های استیجاری که فراهم  ها یا برروی زیرساخت های رایانش ابری سرویس در محیط. استهای ابری درحال افزایش  خدمات در محیط

های خصوصی برای  شوند و یا به عنوان زیرساخت دهند، برای استفاده عموم ارایه می قرار می(  کاربران ابر)کنندگان ابر در اختیار افراد ثالت

ها  معماری ابر عمومی اشاره دارد و مورد دوم معماری ابر خصوصی، همچنین سازمان مورد اول به.شوند می  های خاص ارایه استفاده سازمان

توانند به  همچنین منابع می[. 2]گویند توانند منابع خصوصی خود را برای استفاده عموم به اشتراک بگذارند که به آن ابر ترکیبی می می

معماری مفهومی محیط رایانش ابری نشان  1در شکل. ار عموم قرار گیرندها و مراکز داده مختلف در اختی صورت غیر متمرکز توسط سازمان

 .داده شده است

 
 [ ]يابر انشیرا یمفهوم يمعمار  شکل 

 منابع در رایانش ابري -2

. باشد بنابراین قیمت و کیفیت  سرویس از موارد مهم در این حوزه می. ابری، یک حوزه تجاری است رایانشدر حال حاضر  

SLA)هایی در شرایط توافق سطح سرویس  ارائه کننده محاسبات ابری، منابع و نرم افزار را به کالینت
مقداری بین  SLAدهند  تحویل می (1

مزایای خیلی که  باشد رد نیاز کاربران ، محدودیت زمان سرویس و هزینه سرویس میاست که شامل منابع مو ابرکاربر و ارائه کننده 

                                                           
1
 Service Level  Agreements 
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کاربران  همچنین باشد خواهان سود از سرویس محاسبات ابری می ابرارائه کننده سرویس . برای یک سرمایه گذار تجاری دارد مهمی

کنند که هزینه خدمات  سرویس دریافت می گانی از ارائه کنندکابران محاسبات ابری ، خدمات کیفی خوب. خواهند پول زیادی بپردازند نمی

های خاص به یک روش  منابعی را برای کالینت باید خدمات ابر ارائه کننده .باشد براساس فرایند تخصیص منابع در محیط سرویس خاص می

ها از  هر یک از این مدل. شود فاده میتخصیص منابع مختلفی وجود دارد که در حوزه محاسبات ابری  است های مدل. خاص اختصاص دهد

های ابری مصرف کنندگان درگیر سرمایه گذاری زیاد در  در محیط. کنند هایی برای رسیدن به این هدف استفاده می روش خاص و الگوریتم

بدون توجه به اینکه در این مدل کاربران  .شوند های فناوری اطالعات و مسائل پیچیده مربوط به ساخت و نگهداری آنها نمی زیرساخت

میزبانی  «استفاده کن -کن پرداخت»رایانش ابری بر اساس مدل . شوند به خدمات مورد نیاز خود دسترسی دارند خدمات در کجا میزبانی می

بسیار زیادی از انرژی را  ، مقدارکاربردی های مراکز داده میزبانی کننده برنامه. گیرد را بر عهده می وغیره های کاربردی، تجاری و علمی برنامه

بر آورده شده که هزینه نگهداری مراکز داده از هزینه سرمایه . باشد نگهداری مراکز داده بزرگ نیازمند مصرف انرژی زیاد می. کنند مصرف می

فانه دیده شده که تواند مضر هم باشد و متاس گذاری اصلی آنها بیشتر شده است در این صورت نگهداری مراکز داده با این وضع حتی می

از . این در حالی است که فناوری اطالعات کامالً وارد زندگی مردم شده و باید مقرون به صرفه باشد. یابد بدون حد و مرز این کار ادمه می

سود چون . گردد دهندگان سرویس چگونگی به حداکثر رساندن سود با توجه به هزینه زیاد انرژی نوعی مشکل محسوب می دیدگاه ارائه

به طور شهودی باالترین سود و . که درآمد خود باید از راه تأمین خدمات به مشتریان حاصل شود ،های هزینه حاصله برابر است با درآمد

شود که بیشترین هزینه انرژی را داده اند از این رو الزم است برای مراکز داده تدبیری اندیشیده  شود که در  سطح عملکرد  عاید آنهایی می

افزایش هزینه انرژی یک تهدید بسیار . یک راه  برای کاهش هزینه و افزایش سود کاهش مصرف انرژی  است. سود از هزینه سبقت بگیرد آن

 .دهد در نتیجه بازگشت سرمایه  را برای ارائه دهندگان ابر کاهش می. باشد بزرگ و بالقوه برای افزایش هزینه مالکیت می

 

 مدیریت و تخصيص منابع   -2

مصرف کنندگان ابر درخواست سرویس را از . منابع است مدیریت و تخصیصی از مهمترین وظایف فراهم کنندگان ابر یک 

هایی وجود  های مستقر شده تفاوت الزم به ذکر است که بین مصرف کنندگان ابر و کاربران سرویس. فرستند هر جایی از جهان به ابر می

های کاری متفاوت را مطابق با تعداد کاربرانی که به آن  ناهای وب باشند که جری استقرار برنامه شرکتتوانند یک  مصرف کنندگان می. دارد

های ابری باید به مشتریان اطمینان دهند که نیازهای آنها به طور کامل برآورده خواهد  ارائه دهندگان سرویس. دهند دسترسی دارند ارائه می

های در حال افزایش انرژی در  بدون آنکه هزینه .تنها نگرانی در هنگام تخصیص منابع بود ،باالتا همین اواخر به دست آوردن کارایی . شد

. های کاربردی مورد نیاز بر روی اینترنت است ، فرایند اختصاص منابع موجود به برنامه(RA)در محاسبه ابر، تخصیص منابع  .نظر گرفته شود

تامین کردن منابع، این مسئله را بوسیله . صورتیکه تخصیص به طور دقیق مدیریت نشودسازد در  تخصیص منابع، خدمات را محروم می

 . کند ها حل می امکان مدیریت منابع توسط تامین کنندگان خدمات برای هریک از مدل
RAS)استراتژی تخصیص منابع  

ادر در های تامین کننده ابر برای بهره برداری و اختصاص منابع ن در مورد تلفیق فعالیت( 2

این استراتژی نیازمند نوع ومیزان منابع مورد نیاز به وسیله هر برنامه . باشد محدوده محیط ابر برای برآوردن نیازهای برنامه کاربردی ابر می

بهینه  RASیک . بهینه یک ورودی است RASترتیب وزمان تخصیص منابع هم، برای یک . باشد کاربردی به منظور تکمیل کار کاربر می

 . ید از معیارهای زیر به شرح زیر اجتناب کندبا

کنند تا به منابع یکسان در یک زمان دست پیدا  آید که دو برنامه کاربردی تالش می بوجود می  رقابت منابع هنگامی :رقابت منابع

 .کنند

 .آید که منابع محدود وجود دارند ودر خواست برای منابع باالست بوجود می  کمبود منابع هنگامی :کمبود منابع

توان آن را به برنامه  منابع کافی وجود دارند اما نمی. شوند آید که منابع جدا می بوجود می تفکیک منابع هنگامی :تفکيک منابع

 .صیص دادکاربردی مورد نیاز به علت تفکیک به واحدهای کوچک تخ

دهد که برنامه کاربردی به منابع اضافی بیشتر از آنچه در خواست شده  روی می تامین بیش از حد هنگامی :تامين بيش از حد

 .است دست پیدا میکند

ده افتد که برنامه کاربردی، منابع بسیار کمتری از آنچه که تقاضا ش اتفاق می تامین کمتر ازحد منابع هنگامی :تامين کمتر از حد

 .یابد است اختصاص می

                                                           
2
 Resource Allocation Strategy 
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گیرد ، دیدگاه اول مدیریت استاتیک توان، که بیشتر مربوط  های ابری از دو دیدگاه مورد بررسی قرار می صرف انرژی در محیطم

در این فصل به موضوع مدیریت منابع در رایانش . باشد باشد و دیدگاه دوم مدیریت پویای مصرف انرژی می به تجهیزات سخت افزاری می

کنیم، سپس اهداف تخصیص منابع را بیان  در ابتدا بازیگران و کسانی که در محیط رایانش ابری نقش دارندمعرفی می. پردازیم ابری می

کنیم و در  های موجودآنها را بیان می   تواند دربر داشته باشد و همچنین فناوری کنیم، همچنین انواع منابعی که محیط رایانش ابری می می

 .پردازیم های آنها می   ها و الگوریتم های بعدی به بررسی روش   دهیم که در بخش های ابری را ارائه می   چوب اصلی از منابع در محیطنهایت چار

 

 بازیگران و مدل تأمين منابع در ابر 2-2

اما ارایه . گردند ارایه می IaaSو  PaaSو  SaaSهایی با عنوآنهای    همانگونه که در بخش قبل اشاره شد، منابع در قالب سرویس

در تحقیقات جدید بیشتر بر روی ارایه زیر ساخت به عنوان . هایی دارد   های گفته شده همیشه مشکالت و دشواری   سرویس در قالب روش

صی و عمومی به های ابری خصو   های ارایه گردد که در محیط  به طور خاص یک زیر ساخت استاندارد باید به گون. اند سرویس تمرکز کرده

 . قسمت بازیگران و ذینفعان در محیط رایانش ابری مشخص شده است  2در شکل. راحتی قابل دسترسی باشد

 
 [ ]ابر طيمح در نفعانیذ و گرانیباز:2شکل 

افزاری، خدمات ارایه  های مراکز داده، منابع نرم   هایی از سخت افزار  فراهم کننده خدمات ابر، مدیریت مجموعه : فراهم کننده ابر

های ابر عمومی و خصوصی و همچنین مدیریت تمامی منابع مورد نیاز برای ارایه    شده به عنوان زیرساخت و به عنوان سکو را  در محیط

( SLA)فراهم کننده خدمات ابر مسئولیت تخصیص منابع را مطابق بر توافق سطح سرویس. ا برعهده داردبرنامه کاربردی در قالب سرویس ر

 . دهد بین کاربران نهایی و یا کاربران ابر به منظور دستیابی به اهداف مدیریتی منابع انجام می

. اربردی را برای ارایه به کاربران نهایی برعهده داردهای ک   کاربران ابر بیشتر در محیط ابر عمومی وظیفه میزبانی برنامه:  کاربر ابر

گیرند و سپس بر مبنای توافق سطح سرویس بین  ابتدا قسمتی از منابع را از فراهم کننده خدمات ابر به صورت استیجاری در اختیار می

های    کاربران ابر بیشتر سرویس. کنند ان ارایه میها را به مشتری های کاربردی و سایر سرویس   برنامه( کاربران نهایی)کاربران ابر و مشتریان

 .کنند که با کمترین هزینه بیشترین سود را کسب نمایند خود را طوری ارایه می

کاربر نهایی نقش . شوند که توسط منابع ابر پردازش می( های کاربردی   اجرای برنامه)هایی  تولید کننده کار : کاربران نهایی

تواند تحت تاثیر این  های تخصیص منابع تاثیرگذار باشد و هم می   تواند بر روی سیاست مستقیم در مدیریت منابع ندارد، اما رفتار او می

 .اهم کننده خدمات ابر قرار گیردهای اعمال شده توسط فر   سیاست

 انواع منابع   -2

 .شوند رایانش ابری وجود دارند توضیح داده می  در این قسمت انواع اصلی منابع که به عنوان سرویس در محیط

هستند که هرکدام شامل یک یا چند پردازنده، حافظه، ( PM )های فیزیکی   ای از ماشین منابع پردازشی مجموعه:منابع پردازشی

معموال . گردند ی این اجزا به عنوان ظرفیت محاسباتی یک محیط رایانش ابری ارایه می همه. رابط شبکه، ورودی خروجی محلی هستند
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PMای مجازی از یکدیگر مستقل عمل ه   این ماشین. کنند های مجازی تولید می   کنند و ماشین ها را به صورت مجازی پیاده سازی می

ها  و PMدر حوزه منابع پردازشی بیشتر محققان . های کاربردی مختلفی داشته باشند   عامل و برنامه کنند و هرکدام ممکن است سیستم می

VMکنند ای محدود می ها را برای افزایش ظرفیت پردازشی و حافظه. 

های زیادی    شوند که معموال برای میزبانی از گروه هایی سازماندهی می   درون قفسهمنابع پردازشی در مراکز داده  :اي منابع شبکه

های فیزیکی به    ماشین. مشکلی که وجود دارد ارتباط با منابع پردازشی است. های کاربردی که نیاز به منبع دارند آماده هستند   از برنامه

های کاربردی    های تخصیص منابع که توسط برنامه   دارند تا بتوانند همه درخواست پهنای باند با حجم باال درحد گیگابیت و باالتر نیاز

که دارای پردازش موازی هستند نیاز به پهنای باند باال برای  هایی   برنامه ،های کاربردی   عالوه بر برنامه. شوند را پاسخ دهند گوناگون ارسال می

ها باید بدون ایجاد سربار اضافی به مراکز داده متصل شوند و پروتکل شبکه کارایی خودش را  رنامهبا وجود این موارد ب. انتقال اطالعات دارند

 :در این جا دو جنبه مهم وجود دارد. حفظ کند

یر قابل توجهی بر کارایی و تحمل پذیری خطا در محیط ابری ثتا است که توپولوژی طراحی شده برای شبکه جنبه اول مربوط به 

همراه  های تلفن   های سلسله مراتبی هستند، مانند توپولوژی درختی که در شبکه    های فعلی شبکه در مراکز داده توپولوژی   ژیتوپولو. دارد

نیز  randomized small-world topologiesویا  hyper-cubesو  fat treesهای جدیدتری ازجمله    البته توپولوژی. شد اولیه استفاده می

جی شبکه با پهنای باند شبکه به صورت خطی روها هدف این است که تعداد پورت ورودی و خ در تمامی این توپولوژی. اند ظهور پیدا کرده

 .[11]افزایش یابند

جنبه دوم بطور مستقیم با مدیریت منابع گره خورده است، که چگونه زمان تاخیر و پهنای باند شبکه در مراکز داده را باتوجه به 

به طور سنتی این مشکل باید در مسایل مربوط به شبکه حل و فصل شود ولی در مراکز . های ترافیکی پیش بینی کنیم  وانواع مختلف الگ

با توجه به این . بزرگ داده باتوجه به لزوم ارتباط و عدم وجود الگوی ترافیکی ثابت باعث افزایش هزینه و همچنین دشواری کار شده است

های    های متفاوت و با کیفیت که کارایی آنها از سیاست   سازی و استقرار سرویس ه جلو به سمت پیادهسعی شده است که یک حرکت رو ب

گسترش طبیعی این رویکرد به . های ترافیکی دارد  این کار نیاز به یک مهندسی سطح باال برای طراحی الگو. ترافیکی جدا باشد، انجام شود

ها  های مجازی این فرصت را برای پرداختن به طرح   ایجاد شبکه. کنند ا به صورت مجازی فراهم میهایی است که منابع شبکه ر   سمت فناوری

 .سازد های مختلف شبکه فراهم می   و پروتکل

های ذخیره سازی را ارایه  اغلب انواع مختلفی از سرویس Amazonکنندگان ابر عمومی مانند   فراهم: منابع ذخيره سازي

که در سطوح مختلفی . باشند های پایگاه داده، و سایر امکانات ذخیره سازی می های مجازی،  سرویس امل دیسکها ش سرویس. کنند می

 .دارای ثبات و قابلیت اطمینان هستند

بطوری که یک سرویس باید در . های پویا است های ذخیره سازی کارایی آنها در محیط یک مسئله دشوار  برای ارایه سرویس

اد کاربران و افزایش حجم کار و یا افزایش حجم داده و یا برعکس در زمان کاهش این معیارها بتواند به صورت بهینه با زمان افزایش تعد

ها شامل  خصوصیات تراکنش با  باید های ذخیره شده های سنتی و متمرکز داده همانگونه که در سیستم. ها تطبیق پیدا کند درخواست

های محاسبات ابری نیز این خصوصیات  سازگاری داشته باشند، در سیستم (ACID)  11و پایایی  ری، تجزیه پذی ، سازگاری یکپارچگی

های کاربردی اجرا شده در محیط ابری ظرفیت باالیی برای سازگاری دارند، و این به طراحان  خوشبختانه بسیاری از برنامه. ضروری هستند

این کار به وسیله طیف وسیعی از . پیاده سازی شده در محیط ابر سازش برقرار کنندهای  دهد که بین سازگاری و کارایی سیستم اجازه می

هایی از این  نمونه. شود که قابلیت پیاده سازی در شرایط عملیاتی و غیر عملیاتی متفاوتی را دارند های ذخیره داده پیاده سازی می فناوری

 .باشد سازی با استفاده از کلید توزیع شده می سازی گراف و همچنین ذخیره یرهسازی عمودی، ذخ سازی متنی، ذخیره ذخیره: ها شامل فناوری

همچنین این روش قابلیت . برای ذخیره داده توجه زیادی را به خود جلب کرده است 11شده به تازگی روش استفاده از کلید توزیع

های محاسبات  ها در محیط شده، درج، بازیابی و تغییر داده زیعدر روش ذخیره سازی با استفاده از کلید تو. های پویا را دارد پشتیبانی محیط

 [.11]ابری نیز  امکان پذیر است

های  هزینه. دهند های مراکز داده را به خود اختصاص می های مربوط به انرژی سهم قابل توجهی از هزینه هزینه :منابع انرژي

  های مربوط به خنک کردن مراکز داده ای مراکز داده و هم شامل انرژیه ها و سخت افزار های انرژی مصرفی سیستم انرژی شامل هزینه
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به عنوان مثال طبق تحقیقات آقای . های انرژی است ها مربوط به هزینه همانگونه که گفته شد سهم قابل توجهی از هزینه. شود می

Hamiltonهای مربوط به خنک  کلی است و همچنین هزینه های درصد هزینه  1های موجود در مراکز داده برابر  ، انرژی مصرفی  سیستم

  [.12]دهند های کلی را به خود اختصاص می درصد هزینه 22کردن مراکز داده 

های مربوط  ها و زیرساخت ها، تجهیزات شبکه، تجهیزات توزیع انرژی، خنک کننده در یک مرکز داده انرژی توسط تجهیزات سرور

به تازگی مراکز داده به سمت تولید . کنند ه معموال یک یا چند منبع تامین انرژی برای خود فراهم میمراکز داد. شود به پشتیبانی مصرف می

ای بر روی استفاده از  ها تمرکز ویژه همچنین به منظور کاهش هزینه. اند های تجدید پذیر روی آورده انرژی مصرفی خود از طریق انرژی

 .های کاهش مصرف انرژی دارند روش

 :ه چهار رویکرد اصلی وجود دارددر این حوز

 وری مصرف انرژی های سخت افزاری که حداقل مصرف انرژی را دارند به منظور بهبود بهره سازی مولفه استقرار و پیاده. 

 های بهینه تخصیص منابع به منظور کاهش انرژی سازی سازی روش پیاده. 

 هش مصرف انرژیهای کاربردی کارامد به منظور کا پیاده سازی و اجرای برنامه. 

 وهوایی به منظور کاهش انرژی مصرفی های خنک کننده سازگار با منطقه جغرافیایی و آب سازی و استقرار سیستم پیاده. 

 ها و چارچوب مفهومی تخصيص منابع روش - 

شود و در ادامه به طور مفصل توضیح  های ابری به طور خالصه بیان می های اصلی تخصیص منابع در محیط روش قسمتدر این 

عناصر عملیاتی باید به . است نشان داده شده 2ها و چارچوب مفهومی و همچنین عملیات و تعامالت بین آنها در شکل  روش. شود داده می

یی ارایه یک راه حل جامع در راستای کنترل و نظارت بر انواع منابع و اهداف مدیریتی تخصیص گونه ای با یکدیگر هماهنگ شوند که توانا

 . منابع را داشته باشند

نمای عملیاتی و وظایف فراهم کننده ابر و کاربر ابر به عنوان ارایه دهنده زیرساخت به عنوان سرویس نشان داده شده  2در شکل 

باشد و برای این کار از  سازی و انرژی می ای، ذخیره نظارت بر استفاده از منابع پردازشی، شبکه ارایه دهنده خدمات ابر مسئول. است

های  کاربر ابر وظیفه نظارت و کنترل واحدهای مختلف استقرار یافته به عنوان زیرساخت. کند فرایندهای محلی و سراسری استفاده می

از ( کاربران نهایی)همچنین میزان حجم کار که مشتریان. در اختیار دارد را برعهده دارد مجازی که از ارایه دهنده خدمات ابر به صورت اجاره

های اجاره زیر ساخت را با  توانند قیمت هردو ارایه دهنده خدمات ابر و کاربر ابر می. کند کنند را کنترل می های کاربردی دریافت می برنامه

های ارایه شده  مسئولیت کاربر ابر بیشتر مربوط به مسائل مربوط به مدیریت زیرساخت. ندتوجه به منافع و حجم کار استفاده شده تغییر ده

( کاربر نهایی)در نهایت مشتری. پذیری بیشتر در زمان درخواست منبع و یا آزاد کردن منبع تخصیص داده شده است است، اما با انعطاف

ها و حجم کار ارایه شده و در بعضی موارد باتوجه به چگونگی  ه قیمتها با توجه ب مشتری. مسئولیت محدودی در مدیریت منابع دارد

 .دهند موقعیت زمانی و مکانی کار ارایه شده، درخواست خود را ارایه می

نیز قابل اجرا است،  SaaSو  PaaSبا این حال این چارچوب از دیدگاه . دهد نشان می IaaSچارچوب ارایه شده منابع را از دیدگاه 

 . شوند ولی ارایه کننده خدمات ابر مسئولیت کمتری در این موارد دارد ناصر عملیاتی زیرساخت محصوب میکه مانند ع

، کاربر ابر معموال از همان  SaaSدر مورد . ، کاربر ابر نقش اصلی در ارایه پلتفرم یا یک برنامه کاربردی را دارد PaaSدر 

در . این سازماندهی باید قابلیت تخصیص منابع را داشته باشد. کند شود، استفاده می میسازماندهی که توسط ارایه دهنده خدمات ابر ارایه 

 .پردازیم  ادامه به توضیح مختصر هر کدام از عناصر می

VIارایه دهنده خدمات ابر باید بطور مستقیم  :زمانبندي سراسري منابع مجازي
هایی که به کاربران ابر اجاره داده است و 12

زمانبندی سراسری مربوط به نظارت و کنترل منابع مجازی و فیزیکی . شوند را پشتیبانی کند بردی که در ابر میزبانی میهای کار برنامه

های کاربران ابر برای پیاده  این موضوع شامل کنترل و پذیرش درخواست. باشد سیستم در راستای اهداف تخصیص منابع در سیستم می

های فیزیکی منطبق با فرایند تخصیص زیر ساخت در کل زمان استفاده از  ها روی زیرساختVIمربوط به دادن کارهای اولیه  و قرارVIسازی 

 .باشد سیستم می

و ( تخصیص منابع باتوجه به تغییر تقاضاها)پذیری یک تخصیص منبع موثر، نیاز دارد که بین واکنش :پروفایل تقاضاي منبع

در چارچوب ارایه شده . گیری، تعادل برقرار کند ، با استفاده از معیارهای اندازه(بینی تقاضا تخصیص منابع با توجه به پیش) بینی قابلیت پیش

های این قسمت معموال از قسمت زمانبندی سراسری  ورودی. شود ها محسوب میVIگذاری  قیمت پروفایل تقاضا به عنوان ورودی و مبنای
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 های مجازی زیرساخت      
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تواند مینای محاسبه  شود، که این نیز می بینی برآورد استفاده از منبع نیز به عنوان ورودی این دریافت می همچنین پیش. شود دریافت می

 .قیمت و حجم کار استفاده شده باشد
 

 

 
 يابر انشیرا طيمح در منابع تیریمد یمفهوم چارچوب: شکل 

شود، نیازمند برآورد  تصمیماتی که برای مدیریت منابع توسط ارایه دهنده ابر و کاربر ابر گرفته می :برآورد استفاده از منبع

ای و  سازی، شبکه برآورد وضعیت منابع پردازشی، ذخیره. اولیه از وضعیت منابع فیزیکی و مجازی برای ارایه به برنامه های کاربردی هستند

 .کند های نظارت و زمانبندی منابع فراهم می هایی را برای قسمت نین این قسمت ورودیهمچ. شود انرژی توسط این قسمت انجام می

از دید تجاری، سرویس ارایه شده در محیط محاسبات ابری معموال با میزان منابع  :قيمت گزاري منابع و افزایش سوددهی

تواند برمبنای زمان استفاده و یا سطح  گیری می این اندازه. ودش گیری می های کاربردی اندازه ارایه شده یا محاسبات انجام شده برای برنامه

های مجازی،  ماشین ، معموال بر اساس زمان استفاده از زیر ساخت وIaaSدر ارایه زیرساخت با عنوان . از منابع باشدشده  استفاده 

ترکیبی شامل زمان استفاده از سرویس، پهنای باند مورد ، معموال از PaaSبرای محاسبه قیمت سرویس با عنوان . شود گذاری انجام می قیمت

ارایه شده در ابر معموال از  قیمت سرویس. کنند های انجام شده ، استفاده می های استفاده شده و همچنین تعداد تراکنش استفاده، حجم داده

با این حال، اخیرا سعی بر این شده که . دشو گردد، مشخص می گذاری ثابت که از طرف ارایه دهندگان خدمات ابر ارایه می یک قیمت

ها  صورت که، زمانی که مراکز داده حجم کمتری از تقاضا را دارند قیمت سرویس به این. گذاری خدمات ابر به صورت پویا انجام شود قیمت

های  ابر به دنبال کاهش هزینه همچنین کاربران. ها تشویق شوند کاهش یابد و استفاده کنندگان از سرویس برای استفاده بیشتر از سرویس

گذاری پویا متداول شود،  بافرض اینکه روش قیمت. های کلی و درنتیجه افزایش سود بدست آمده هستند اجاره زیرساخت، وکاهش هزینه

که طبق آن  های کابردی ارایه شده در چارچوب، نیازمند پروفایل تقاضا به عنوان ورودی می باشد، گذاری زیرساخت و برنامه قسمت قیمت

 .حداکثر تاثیر خود را در سیستم  داشته باشد
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شود و چگونگی  مدیریت منابع محلی و زمانبندی کارها برای استفاده از منابع فیزیکی انجام می :زمانبندي محلی منابع مجازي

های فیزیکی برای به اشتراک  اشینمنابع پردازشی مجازی، درواقع یک امکان مجازی شده از م. کند قابلیت دسترسی به منابع را مشخص می

باتوجه .  باشد های میزبانی شده در ابر می های مجازی و برنامه های شبکه بین ماشین های محلی و رابط گذاری پردازشگرها، ورودی خروجی

ی مجازی به اشتراک ها تواند بصورت پویا منابع را بین ماشین های مجازی سازی، قسمت تامین و زمانبندی محلی منابع، می به قابلیت

سازی، کنترل ورودی شبکه و ارسال منابع از  سازی توزیع شده، امکان دسترسی به ظرفیت ذخیره های ذخیره همچنین درسیستم. قراردهد

شده، عملیات اجرا شده توسط  درتمامی موارد بیان. کند مسیرهای مختلف  و همچنین  انرژی مصرفی تجهیزات را مدیریت و کنترل می

 .زمانبندی و تامین منابع باید در راستای اهداف مدیریتی تخصیص منابع باشد قسمت

های اجاره شده از VIکاربران ابر کسانی هستند که برنامه های کاربردی را بر روی  :هاي کاربردي بندي برنامه تامين و اولویت

در . افزاری استفاده می کنند را کنترل نمایند های نرم ز واحددهند، و بطور معمول نیاز دارند کسانی که ا فراهم کننده خدمات ابر قرار می

های  برای برنامه. ، ارایه کننده خدمات ابر بطور مستقیم این مسئولیت را به عهده داردPaaSو  IaaSحالی که در ارایه سرویس به صورت 

برای آنها مشخص  VIوابسته به هم، باید مکان اولیه در افزارهای  اند یا گروهی از نرم افزاری تشکیل شده کاربردی که از چندین واحد نرم

افزاری برای استفاده  ، واحدهای نرمMapReduceسازی  هایی که به محاسبات متمرکز نیاز دارند مانند پیاده بطور خاص برای سیستم. شود

تواند باعث ایجاد تغییر در قرار دادن و  ردی میهای کارب عالوه براین تغییر تقاضاهای برنامه. معینی از منابع مجازی باید پیکربندی شوند

 . های نرم افزاری به صورت پویا شود پیکربندی واحد

بندی  این قابلیت توسط قسمت تامین و اولویت. باشد انجام یک فرایند موفق مشروط به تخمین درست از تقاضاهای بعدی می

را به کاربران نهایی پیشنهاد  VIافزاری موجود در  های نرم های واحد ابر، قابلیتدر بعضی موارد کاربران . شود های کاربردی انجام می برنامه

باشدیا خیر؟ ودر  افزاری در دسترس می کنند، که این کار نیازمند تصمیم گیری درمورد این است که، آیا منابع کافی برای واحدهای نرم می

 .  بندی پویای منابع است های استیجاری نیاز به اولویتVIو پشتیبانی از های کاربردی  نهایت برای پاسخ به تغییرات تقاضاهای برنامه

قرار داده شده است، کاربر ابر باید روی حجم کار درخواست شده  VIافزار برروی  وقتی که واحد هایی از نرم :مدیریت حجم کار

صمیم بگیرد که آیا حجم کار درخواست شده  در راستای در ابتدا باید ت. هایی را اعمال کند ، کنترل(مشتری)برای اجرا توسط کاربرنهایی

تواند محاسبه شود یا خیر؟ اهداف مدیریتی  ازقبیل وضعیت قابلیت دسترسی و کارایی برای حجم کار  اهداف مدیریتی کاربر ابر می

تواند مدیریت و  نرم افزاری می هنگامی یک حجم کار قابل قبول است که با کاری که یک واحد. درخواست شده باید به درستی برآورد شود

 .اجرا کند، مربوط باشد و همچنین در راستای اهداف مدیریتی کاربر ابر نیز باشد

. شوند های مدیریتی توسط ارایه دهنده ابر و بعضی مواقع توسط کاربر ابر استفاده می سیستم :هاي مدیریت محيط ابر سيستم

از این . ده از رابط کاربری برای اجرای کنترل و فرمان صادر شده توسط مدیریت انسانی هستندها برای ارایه گزارش، و یا استفا این سیستم

. شود های دریافتی از عملیات تخصیص منابع در سیستم استفاده می قسمت برای تعریف معیارهای مدیریتی و همچنین دریافت بازخورد

های تقاضاها، همراه با اطالعات سیستم و همچنین اطالعات نظارتی  منابع و پروفایلبرداری از  بنابراین از معیارهایی برای برآورد میزان بهره

با  SLAبرای ارایه دهنده خدمات ابر . کند نظارت می SLAاین قسمت بطور خاص بر اجرای موارد توافق شده در . کنند سیستم استفاده می

  SLAتوافق شده با ارایه دهنده خدمات ابر، باید به  SLAن ابر عالوه بر شود، درحالی که کاربرا مشتریان که کاربران ابر هستند نظارت می

 .نیز پایبند باشند( مشتریان)توافق شده با کاربران نهایی

 

 نتایج کارهاي انجام شده - 

های مختلف و با اهداف مختلفی  به مسایل مربوط به تخصیص  با توجه به گستردگی موضوع ، افراد مختلف نیز از دیدگاه 

های ارایه شده به همراه مزایا و  سعی شده که به طور خالصه یک جمع بندی کلی از روش 1در جدول. اند های ابری پرداخته منابع در محیط

 .معایب هر کدام و همچنین هدف از ارایه هر روش را بیان کنیم
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 يابر انشیرا طيمح در منابع صيتخص يها روش یبررس: جدول 

 معایب مزایا و هدف موضوع

تخصیص بهینه ماشین  • هاي برآورد زمان اجرا روش

 مجازی، مهاجرت زنده

 کاهش انرژی •

o های مجازی کاهش تعداد ماشین. 

o کاهش سربار شبکه. 

o  درصورتی که برآورد دقیق نباشد  باعث

 شکست خواهد شد

 .تخصیص پویا بر اساس نیاز o تخصیص منابع پویا • هاي مبتنی بر عامل روش

o در منابع توزیع شده کاربرد ندارد 

تخصيص منابع با استفاده از زمانبندي 

 محلی و سراسري

 تخصیص بهبنه •

 کاهش مصرف انرژی •

 کاهش ترافیک شبکه •

o های ناهمگون مشکل زمانبندی در محیط 

 

 پیش بینی حجم کار • هاي مبتنی بر حجم کار روش

 کاهش مصرف انرژی •

 کاهش زمان پاسخ •

o اولیه مشکل برآورد حجم کار 

تخصیص بهینه در  • هاي هوشمند روش

 های پویا محیط

o های پویا سازگار با محیط 

o پیچیدگی اجرا 

 

 گيري نتيجهجمع بندي و  - 

صرف  رایانش ابریمنافع زیادی در تخصیص منابع وجود دارند در حالیکه از های انجام شده  بر اساس تجزیه و تحلیل و بررسی

یک تکنولوژی در حال شکل  رایانش ابریاما محدودیت هایی هم وجود دارد، زیرا . شود نظر از اندازه سازمان و بازارهای تجاری استفاده می

دهی مزایا  گیرند که این تخصیص منابع یا سرویس هایی در اختیار کاربران قرار می در رایانش ابری منابع به صورت سرویس .گیری می باشد

  .اند به صورت کلی بیان شده  2هایی دارند که در جدول محدودیتو 
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 يابر انشیرا در منابع صيتخص یکل بیمعا و ایمزا : 2جدول 

تواند مبنای تحقیقات آینده  هایی در فرایند تخصیص منابع وجود دارد که می های گفته شده، چالش عالوه بر مزایا و محدودیت

های موجود، مسایلی هستند که به طور ذاتی پیچیده و مشکل هستند، که برای برطرف کردن این نوع مسایل نیاز به  بعضی از چالش. باشند

آیند و  موجود یا مسایل مدیریتی و طراحی به وجود می های باشند و بعضی از چالش ها نیز براساس محدودیت های جدید می کشف روش

های انجام شده، یکی از چالش های  ها و مقایسه طبق بررسی. باشد های رایانش ابری می دلیل آن عدم وجود یک استاندارد معین برای محیط

های پیش بینی  دارد، دستیابی به روش موجود در فرایند تخصیص منابع که نیاز به توجه کافی و تدوین به یک روش استاندارد و مشخص

های کاربردی مانند زمان دقیق اجرا، زمان  بینی و فهمیدن عملکرد برنامه پیش. های کاربردی و منابع درخواستی است عملکرد برنامه

یاز به یک مدلسازی برای این منظور ن. باید مشخص شود SLAدرخواست منبع و زمان آزادسازی منبع  به عنوان چالشی که در زمان تدوین 

عالوه براین هیچ .  ها داریم، که این کار به دلیل پویایی و پیچیدگی مسئله کار مشکلی است درست و زمانبندی دقیق از ارایه درخواست

های  تمبینی عملکرد  در بیشتر سیس به طور کلی پیش. های کاربردی در محیط ابر وجود ندارد بینی عملکرد برنامه کنترل ثابتی برای پیش

های ابری نیز با توجه به وجود یک الیه بیشتر به عنوان الیه مجازی، کار پیش بینی  در محیط. شود کامپیوتری به عنوان چالش محسوب می

همچنین زمان . باشد در نتیجه پیش بینی درخواست منابع مجازی سختتر از پیش بینی درخواست منابع فیزیکی می. کند را سختتر می

کنند، کار را  های مجازی متفاوتی استفاده می های کاربردی و زمان استفاده از منابع  با توجه به اینکه در هر اجرا از  ماشین هاجرای برنام

های دریافتی  بندی درخواست کاوی برای دسته های داده بنابراین روش پیشنهادی برای این منظور، استفاده از الگوریتم. سخت تر می کند

های تخصیص منابع انجام شده قبلی در  توان از عملیات کاوی می های دسته بندی و همچنین علم داده ه به ماهیت الگوریتمبا توج. باشد می

های دریافتی ارایه کرد و طبق آن منابع مورد نیاز  محیط ابری و همچنین بررسی شرایط موجود هر درخواست، یک دسته بندی از درخواست

بنابراین پس از مشخص کردن . ها دارد از تاریخچه درخواست  همچنین این کار نیاز به مجموعه داده. اهم نمودهر دسته از درخواست ها را فر

های مختلف از درخواست ها، در زمان دریافت یک درخواست و مشخص شده دسته و الگوی درخواست بنابراین منابعی که مربوط به  دسته

و همچنین زمان آزادسازی و نوع استفاده از منابع توسط درخواست، برای انجام کارهای باشد ارایه شده  ها می این دسته از درخواست

 .شود مدیریتی نیز مشخص می

 ها محدودیت مزایا

  بزرگترین فایده تخصیص منابع این است که کاربر نه

نصب افزار و نه سخت افزار را برای دسترسی به کاربردها  نرم

می کند، برنامه کاربردی را توسعه می دهد و مجری برنامه 

 .در اینترنت است

 

  فایده اصلی بعدی این است که هیچ محدودیت مکانی و

محیطی وجود ندارد ما می توانیم به برنامه های کاربردی و 

داده هایمان در هر جایی در دنیا و برروی هر سیستمی 

 .دسترسی پیدا کنیم

 

 افزاری  ربر، سیستم های سخت افزاری و نرمنیازی نیست کا

 .را توسعه دهد

 

  تامین کنندگان ابر در منابعشان برروی اینترنت در طول

 . کمبود منابع شریک هستند

  به دلیل اینکه کاربران، منابع را از سرورهای دور برای هدف

 .خودشان کرایه می کنند آنها کنترلی بر منابعشان ندارند

 دهد که کاربران  می روی میمسئله مهاجرت هنگا

هایشان به یک  خواهند برای ذخیره سازی بهتر داده می

های زیاد از یک  انتقال داده. تامین کننده دیگر روی آورند

 .تامین کننده به تامین کننده دیگر آسان نیست

 توانند با ابر  ابزارهای پیرامونی مانند پرینترها یا اسکنرها نمی

ها نیازمند نرم افزاری هستند که به بسیاری از آن. کار کنند

تجهیزات جانبی شبکه بندی . صورت محلی نصب می شوند

 . شده مشکالت کمتری دارند

  دانش بیشتر و عمیق تری برای تخصیص و مدیریت منابع

در ابر مورد نیاز است، زیرا تمامی اطالعات در مورد 

کارکردن ابر عمدتاً وابسته به تامین کنندگان خدمات ابر 

 . هستند
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