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مازیار گرامی ،1نگار ورشوي

 1گروه کامپیوتر ،دانشکده تحصیالت تکمیلی ، 2دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.
 2گروه کامپیوتر ،دانشکده تحصیالت تکمیلی ، 2دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.
نام نویسنده مسئول:
مازیار گرامی

چکيده

تاریخ دریافت1399/6/27 :
تاریخ پذیرش1399/9/1 :

رایانش ابری یک مفهوم محاسباتی مهم است که سرویسهایی را با هزینههای کم برای کاربران
فراهم میکند .تحملپذیر ی خطا و قابلیت اطمینان مفاهیم مهمی هستند که به معنای تولید
پاسخهای مناسب در حضور مؤلفههای خطاکار هستند .بهمنظور دستیابی به قابلیت اطمینان
در محاسبات بالدرنگ ،درخواستها برای تحملپذیری خطا افزایش یافته است .در محاسبات،
بیشتر کارهای بالدرنگی که در رایانش ابری ثبت میشود ،پردازشها بهصورت از راه دور است؛
بنابراین به علت از دست رفت کنترل در گرههای محاسباتی ،امکان به وجود آمدن خطا افزایش
مییابد .تکنیکهای تحملپذیری خطا برای مقابله با چنین مواردی قرار دادهشدهاند .قابلیت
اطمینان ماشینهای مجازی پس از گذشت دورههای زمانی مختلف تغییر خواهد کرد .در این
مطالعه ما با خوشهبندی ماشینهای مجازی بر اساس نحوهی کارکرد آنها و بروز خطا در
آنها ،قابلیت اطمینان آنها را مقایسه خواهیم کرد .پس از مشخص شدن قابلیت اطمینان و
خوشهبندی آنها در سه خوشهی مختص به کارهای بالدرنگ سخت ،بالدرنگ نرم و کارهای
غیر بالدرنگ ،عالوه بر اعمال تحمل پذیری خطا ،اجرای کارها در زمان پیش از مهلت نهایی
آنها نیز برآورده خواهد شد .پس از شبیهسازی روش پیشنهادی در محیط کلود سیم مشخص
شد که روش پیشنهادی در برآورده سازی مهلتهای زمانی پیشرفت چشمگیری داشته است.

واژگان کليدي :رایانش ابری ،تحملپذیری خطا ،تخصیص منابع ،ابر بالدرنگ.
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با استفاده از اعتباردهی به ماشينهاي مجازي

مجله علمی پژوهش در علوم رایانه (سال پنجم)

ارائهي یک مکانيسم تحملپذیر خطا در پردازش ابري بالدرنگ
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مقدمه
یکی از طعنهآمیزترین نکات فناور ی اطالعات این است که باوجوداینکه قدرت کامپیوترها بسیار باال رفته اما به نظر میرسد
کار با کامپیوترها کندتر شده و کامپیوترها سرعت سابق را ندارند! دلیل این موضوع این است که هرروز سیستمعاملها و
بستههای نرمافزاری پیچیده می شوند؛ اما امروزه با استفاده از فناوری رایانش ابری 1دیگر نگران نخواهیم بود ،زیرا با استفاده از
ایده ی پردازش ابری آن را بر روی سروری در اینترنت نگهداری میکنیم و از هر جای دنیا با استفاده از یک کامپیوتر شخصی
ساده ،به پردازش و آن میپردازیم ] .[1,2با نیاز روزافزون کاربران به منابع مختلف رایانش ابری بهعنوان یکی از فنّاوری ،امروزه
سرویسهای مبتنی بر آن بهسرعت در حال پیشرفت هستند .فراهم آورندگان سرویسهای رایانش ابری ،2یک نرمافزار
گرانقیمت را که نیازمند توان محاسباتی باال و حافظه باالیی است را از طریق ابر در اختیار متقاضیان قرار میدهند .اهمیت
سرویس ابر این است که تمام منابع و سرویسهای مختلف در اختیار فراهمکنندگان بوده و مشتریان نهایی نیازی به اطالعات
تخصصی و پرداخت هزینه نصب اینگونه سرویسها ندارند؛ بنابراین مشتریان تنها برای استفاده از سرویس هزینه پرداخت
میکنند ].[3,4
با توجه به این موضوع ،بدیهی است که سرویسهای مبتنی بر رایانش ابری به یکی از محبوبترین سرویسها در فضای
مجازی بدل شدهاند؛ اما این سرویسها دارای چالشهای مختلفی ازجمله امنیت و حریم خصوصی ،3هزینهها و نحوهی تحویل
سرویسها ،4قابلیت حمل ،5قابلیت اطمینان و در دسترس بودن ،6کارایی و هزینهی پهنای باند هستند ].[5
قابلیت اعتماد و در دسترس بودن منابع در رایانش ابری از طریق قرارداد سطح سرویس تضمین میگردد که بهموجب آن،
فراهمکنندهی سرویس تعهد می دهد که قابلیت اعتماد سیستم او بسیار باال باشد [ .]6عدم قطعیت در تخصیص منابع در رایانش
ابری منجر به ایجاد پتانسیل بروز خطاهای 7متعدد در هنگام اجرای وظایف در سرویسهای ابری شده است .بسیاری از
سیستمهای موجود در زمرهی سیستمهای بالدرنگ قرار میگیرند که در آنها ممکن است پاسخگویی بهموقع حیاتی باشد [7-
]. 10
در سیستمهای بالدرنگ وظیفههای مربوط به درخواستها باید در کمتر از زمان مشخصشدهای اجرا شوند .ازجمله
کاربردهای این نوع سیستمها میتوان به سیستمهای حساس پزشکی ،برخی سیستمهای نظامی ،کنترل سیستمهای نیروگاههای
هستهای و  ...اشاره کرد [ .]11در اینگونه سیستمها باید پاسخ درخواستها حتم ًا در زمان مشخصی ارسال گردد و در غیر این
صورت سیستم دچار اختالل شده و حتی در کاربردهای حساس میتواند منجر به یک فاجعه گردد ] .[12ازاینروست که نوع
پیادهسازی ،کنترل زمان پاسخگویی ،سربار و نحوه الگوریتمهای پیادهسازی شده و همچنین بستر سیستمعامل و سختافزار حائز
اهمیت فراوان است [.]13
در این مطالعه ،ما بر آن هستیم که پس از مطالعه ی قابلیت اطمینان و در دسترس بودن در رایانش ابری ،روشی را برای
افزایش قابلیت اطمینان و افزایش تحملپذیری این سرویسها ارائه دهیم.
در واقع هدف اصلی ما در این مقاله ،ارائهی یک مکانیسم تخصیص وظایف برای پردازش بهموقع وظایف در محیط ابر
بالدرنگ است.
اگرچه رایانش ابری بهصورت گسترده توسط صنایع مورداستفاده قرارگرفته است ،اما هنوز هم چالشهای بزرگی همچون
تحملپذیری خطا ،زمانبندی کارها ،امنیت و  ...در آن وجود دارد .تحملپذیری خطا یکی از بزرگترین مسائل در این زمینه
است که به معنای بکار گیری تمامی تکنیکهای موردنیاز برای آنکه یک سیستم تمامی خطاهای نرمافزاری به وجود آمده در آن
را پس از توسعه پشتیبانی کند .هنگامیکه یک خطا در سیستم اتفاق میافتد ،این تکنیکها مکانیسمی برای سیستم نرمافزاری
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فراهم میکنند تا از وقوع سقوط 8در سیستم ممانعت کنند ] .[14,15مزیت اصلی پیاده-سازی تحملپذیری خطا در رایانش
ابری شامل بازگشت از شکستها ،هزینهی پایینتر و بهبود کارایی است .در این زیر بخش سعی میکنیم که در مورد چالشهای
تحملپذیری خطا و شناسایی ابزارهای و تکنیکهای مختلف برای تحملپذیری خطا بحث کنیم؛ اما پیش از آنکه این موارد
موردبحث قرار گیرند ،تفاوت واژههای اشتباه ،9خطا 10و شکست 11موردبررسی قرار خواهند گرفت.
خطا :یک گام ،فرآیند یا تعریف دادهی ناصحیح در یک برنامهی کامپیوتری که باعث میشود کامپیوتر به یک حالت
ناخواسته و پیشبینینشده برود .این موضوع درواقع ضعف ذاتی طراحی یا پیادهسازی است .یک خطا ممکن است برای مدتها
در سیستم پنهان باشد .یک خطا ممکن است درنهایت منجر به یک شکست گردد [.]16
 باگهای نرمافزاری از بین رفتن دادهها در هنگام انتقالشکست :عدم توانایی یک سیستم یا مؤلفه در اجرای توابع موردنیاز آن برای عملکردی خاص [.]17
اشتباه :یک اختالف بین یک مقدار یا شرط محاسبهشده ،مشاهدهشده یا اندازهگیری شده و مقدار و شرط صحیحی که
بهصورت تئوریک مشخصشده است.
هنگامیکه یک خطا اتفاق میافتد ،باعث ایجاد اشتباه جانبی میگردد؛ هنگامیکه این اشتباه بر روی سرویسها تأثیر
میگذارد ،یک شکست رخ میدهد؛ بنابراین ،اشتباه در سیستم و شکست در سرویس آشکار میشود[.]17
در رایانش ابری خطاهای مختلفی وجود دارد .بر اساس سیاستهای تحملپذیری خطا ،تکنیکهای مختلفی را میبایست
مورداستفاده قرارداد؛ بنابراین در ابتدا انواع خطاها را موردبررسی قرار خواهیم داد [.]18
 تحملپذیری خطای واکنشی
سیاستهای واکنشی تحملپذیری خطا ،اثر شکستها را در هنگامیکه خطاها در زمان اجرای برنامه به وجود میآیند را
کاهش میدهد .برای این دسته از سیاستها ،تکنیکهای مختلفی ازجمله قرار دادن نقطهی بازگشت ،شروع مجدد ،تالش مجدد
و  ...وجود دارد [.]18
 تحملپذیری خطای فعال
این نوع سیاستها بهمنظور اجتناب از بازگشت از خطاها ،اشتباهات و شکستها با پیشبینی آنها و جایگزینی آنها با
مؤلفههایی که بهدرستی کار میکنند برخی از تکنیکهایی که در این زمینه انجامگرفته است عبارت است از مهاجرت و
جوانسازی.]18[ .12
چالشهاي پيادهسازي تحملپذیري خطا در رایانش ابري
فراهمسازی تکنیکهای تحملپذیر خطا ،نیازمند دقت و تحلیلهای پیچیده است زیرا [:]19
 نیاز به پیادهسازی خودکار تکنیکهای تحملپذیر خطا برای چندین نمونه از یک برنامهی در حال اجرا بر روی چندین
ماشین مجازی دارد.
 برای ایجاد یک سیستم تحملپذیر خطا ،نیازمند تکنولوژیهای مختلفی است که ممکن است مربوط به فراهم آورندگان
سرویسهای مختلفی باشد که با یکدیگر رقابت دارند.
 برای تضمین قابلیت اعتماد باال و در دسترس بودن ،چندین فراهم آورندهی سرویس با پشتههای نرمافزاری وابسته باید با
یکدیگر در ارتباط باشند
 میبایست یک سیستم تحملپذیر خودکار و یکپارچه در بین ابرهای مختلف به کار گرفته شود.
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انواع تکنيکهاي ارائهشده براي رایانش ابري تحملپذیر خطا
در جدول  ،1تکنیکهای مختلف تحملپذیری خطا آمده است ].[20
جدول  1تکنيکهاي بکار گرفتهشده براي تحملپذیري خطا در رایانش ابري ][20

تکنیک بکار گرفتهشده

سیاست

محیط

سیستم

بهبود خودکار ،مهاجرت کار ،تکثیر برداری

واکنشی /فعال

ماشین مجازی

HAProxy

بازرسی13

واکنشی

ماشین مجازی

SHelp

بازرسی ،تالش مجدد ،بهبود خودکار

واکنشی /فعال

ماشین مجازی

Assure

مهاجرت کار ،تکثیر برداری

واکنشی /فعال

محیط ابری

Hadoop

تکثیر برداری ،ثبت مجدد وظایف

واکنشی /فعال

محیط ابری

AmazonEC2

بر این اساس سیاست بکار گرفتهشده توسط ما نیز از نو واکنشی/فعال بوده زیرا در هنگام اجرا بهطور منظم وضعیت سیستم
را چک کرده و از طرف دیگر در قبال خطاهای به وجود آمده واکنش نشان میدهد؛ بنابراین در ابتدا ماشینهای مجازی را به
دستهها ی مختلف تقسیم کرده تا از وقوع خطا جلوگیری کن د و قابلیت اطمینان سیستم را با تخصیص کارهای بحرانی به
دستهها یی که دارای قابلیت اطمینان باال هستند افزایش دهد .در ادامه پس از وقوع هر نوع خطایی ،با ثبت کردن مجدد آن کار،
برای اجرای مجدد آن تالش میکند.

مرور ادبيات پيشين
در این بخش به بررسی چند نمونه از معماریهای ارائهشده که تحملپذیری خطا را در رایانش ابری فراهم میآورند
موردبررسی قراردادهایم .باید گفته شود که این معماریها را بهصورت طبقهبندیشده و بر اساس سیاست بکار گرفتهشده
(فعال/واکنشی) تقسیمبندی کردهایم .همچنین ،باید گفته شود که در ساختار بعضی از معماریها ،بیش از یک تکنیک بکار
گرفتهشده است.
پیش از ادامهی کار باید متذکر شده که دو معیار برای اندازهگیری قابلی تحملپذیری خطا در رایانش ابری ارائهشده است
که عبارتاند از  PROو  PRO .RTOمیزان دادههایی است که در زمان بروز خطا از بین رفتهاند RTO .حداقل زمان موردنیاز
برای ریکاوری است ] .[21همانطور که پیش ازاین نیز گفته شد ،در سیاست فعال ،احتمال وقوع خطا تخمین زده میشود و
سپس از بروز آن جلوگیری میشود.

معماري فعال
معماري

نگاشت-کاهش14

درزمینهی معماریهای فعال ،معروفترین این معماریها نگاشت-کاهش است .نگاشت-کاهش کارها را به قطعات
کوچکتری تقسیم میکند .این قطعات کوچک ،کار را بر روی ماشینهای مختلف بهصورت موازی اجرا میکنند .پس از اتمام
کار ،نتایج نهایی با ترکیب خروجیها با یکدیگر تولید میشود .واضح است که اگر اجرای بخشهای کوچک در یک ماشین دچار
مشکل شود ،آن را به ماشین دیگری ارسال می کند تا خروجی را بدون اشکال اجرا کند .این معماری ،اصوالً برای پردازش
کالندادهها 15در محیط ابر مورداستفاده قرار میگیرد .معماری گفتهشده احتمال ذخیرهسازی حجم باالیی از دادهها و پردازش
موازی آنها فراهم میکند].[22,23
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شکل  1Error! No text of specified style in document.تحملپذیري خطا با استفاده از چارچوب نگاشت-کاهش

معماري FT-Cloud
کاربردهای رایانش ابری ،معموالً در مقیاسهای بزرگی و با پیچیدگیهای خاص خود فراهمشدهاند؛ اما متأسفانه قابلیت
اطمینان آنها هنوز مناسب نیست .این چارچوب که  FT-Cloudنام دارد ،بر مبنای رتبهبندی است .این چارچوب شامل دو فاز
رتبهبندی و تحملپذیری خطا است .این معماری در صورت به وجود آمدن خطا ،مکانیسمهای مربوطه را بکار میگیرد .ساختار
این معماری در شکل  2آمده است.
همانطور که در شکل  2نشان دادهشده است ،این معماری شامل  2بخش است )1( :رتبهبندی و ( )2انتخاب تحملپذیری
خطا .رویهی کار این معماری بهصورت زیر است]:[24
 )1طراحی اولیهی برنامهی کاربردی ابری ،بهصورت مجموعهای از مؤلفهها تحویل ابر داده میشود.
 )2یک الگوریتم رتبهبندی برای محاسبهی مقدار مؤلفههای ابری بکار گرفته میشود .بر پایهی این مقادیر ،مؤلفهها
میتوانند رتبهبندی شوند.
 )3مؤثرترین مؤلفه در برنامهی کاربردی ابری مشخص میشود.
 )4کارایی استراتژیهای مختلف تحملپذیری خطا محاسبهشده و بهترین استراتژی بر رأی هر مؤلفه انتخاب میشود.
بر این اساس مؤلفهها اجراشده و نتایج بازگردانده میشوند.

شکل  2Error! No text of specified style in document.تحملپذیري خطا با معماري ]FT-Cloud [24
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معماري واکنشی
معماري Haproxy
معماری  ، HAProxyاولین معماری واکنشی است که تولیدشده است .در این معماری ،مهاجرات کارها و تکنیک تکثیر
برداری مورداستفاده قرارگرفته است .در این معماری ،یکی از ماشینها نقش افزونه برای سایر ماشینها را دارد .بهعبارتدیگر،
اگر سرور اول از کار بیفتد ،سرور دوم از تمامی عملیات سیستم بدون به وجود آمدن هرگونه وقفهای ،پشتیبان گیری خواهد
کرد .اگر دومین سرور دچار مشکل شود ،سیستم اول بدون هیچگونه وقفهای این عملیات را در دست خواهد گرفت .سرور
 ، Haproxyمسئولیت مدیریت این وظایف را بر عهده دارد .همواره یکی از سرورها در سیستم فعال است ،اما ممکن است و
بهصورت لحظهای ممکن است در برخی مواقع هر دو سرور نیز فعال نباشند.

شکل  3Error! No text of specified style in document.تحملپذیري خطا با معماري ]Haproxy [25

همچنین این امکان وجود دارد که هردو سرور نیز در سیستم فعال باشند ،اما این امکان وجود ندارد که هر دو سرور بهطور
هم زمان غیرفعال باشند .در هنگام به وجود آمدن هر نوع خطا ،عمل مهاجرت کار به سرور دیگر ،مورداستفاده قرار خواهد گرفت
] .[25در شکل  ،3این معماری نشان دادهشده است.
معماري BFT-Cloud
معماری  BFT-Cloudنیز از دیگر روشهای واکنشی است که در ] [26ارائهشده است .تکنیک تکثیر در این ساختار
مورداستفاده قرارگرفته است .هنگامیکه یک درخواست وارد سیستم رایانش ابری میشود ،درخواست باید در گرههای مختلف
پیادهسازی شود .یکی از گرهها بهعنوان گرهی اصلی شناختهشده و گرهی دیگر بهعنوان گرههای پشتیبان گیری شناخته
میشوند .در هنگام اجرای درخواست ،تمامی برنامهها بهصورت محلی بر روی ماشین اجرا میشوند .اگر نتایج اجرا بر ری گرههای
پشتیبان و گرهی اصلی مشابه باشد ،نتیجه نیز صحیح بوده و به ماژولهای درخواستی پاسخ میدهد .اگر یکی از پشتیبانها یا
گرهی اصلی دچار شکست گردد ،پاسخها ی مختلفی نسبت به یکدیگر خواهند داشت .در چنین شرایطی ،آن گره بهعنوان گرهی
دارای خطا شناخته شده و عملیات ریکاوری باید بر روی آن انجام گیرد .اگر گرهای که در آن خطابه وجود آمده است یکی از
گرههای پشتیبان باشد ،باید با یکی از گرههای مناسب جایگزین گردد .ساختار اجرایی این معماری همانند شکل  4است.
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شکل  4تحملپذیري خطا با معماري [26] BFT-Cloud

معماري AFTRC
باید اذعان داشت که بسیاری از کارهایی که در سیستمهای ابری ثبت نمیشوند از نوع کارهای بالدرنگ هستند؛ بنابراین
ازیکطرف این سیستمها بهشدت به زمان و پاسخ سیستم حساس هستند .به همین دلیل ،اگر سیستم پس از زمان تعیینشده
پاسخ دهد ،نتایج آن ارزشی نخواهد داشت .از طرف دیگر تکنیکهای تحملپذیر خطا ،باعث افزایش زمان پاسخ سیستم و تأخیر
در تولید خروجی میشوند.
با ورود کارهای ورودی به بافر ،تکثیرهای مختلف برای اجرا بر روی ماشینهای مجازی تولید میشوند .گام بعدی با اعمال
سیاست مهاجرت کار و انتقال به ماشینهای مجازی دیگر در سیستم انجام میشود .کارها بر اساس الگوریتمهای بالدرنگ
مختلف در ماشینهای مجازی مختلف اجرا میشوند .همانطور که در شکل  5نیز نشان دادهشده است ،ماژولی بانام  ATوجود
دارد :آزمایش مقبولیت 16دقیقاً پس از خروجی هر الگوریتم در تمام ماشینهای مجازی که وظیفهی آنها تحملپذیری خطاست
انجام میشود .بهمنظور چک کردن خروجی ،به ماژول  TCارسال میشوند .در گام بعدی ،ماژول  TCبه چک کردن زمان پاسخ
کارها میپردازد ...ماژول  RAقابلیت اطمینان ماشینهای مجازی بر اساس دو پارامتری که در مورد آنها صحبت شد ،ارزیابی
میگردند .وظیفهی دوم ماژول  RAآن است که حدود حداقلی و حداکثری را برای قابلیت اطمینان تعیین میکند و اگر قابلیت
اطمینان یک ماشین مجازی از حد آستانهای کمتر بود ،آن گره حذف میشود .در ادامه ،ماژول  DMکه تصمیمگیرنده است ،بر
اساس قابلیت اطمینان چرخهی محاسبات ،خروجی نهایی را بر اساس این مکانیسم تولید میکند .ماژول  RCنیز یک کش برای
ذخیرهسازی چک پوینتها است ].[27

شکل  5Error! No text of specified style in document.تحملپذیري خطا با معماري ]27[ AFTRC

Acceptance test

16
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روش پيشنهادي
در این بخش بهطورکلی به بررسی مواد و روشها و روش پیشنهادی و به طور جزئی به بررسی جامعهی مورد مطالعه ،نمونه
ی مورد مطالعه ،نوع پژوهش ،ابزارهای جمعآوری اطالعات ،متغیرهای موردبررسی ،الگوریتمها و فلوچارتهای روش پیشنهادی و
درنهایت روش پیشنهادی خواهیم پرداخت.

الگوریتم
رویهی مدل پیشنهادی ما در غالب الگوریتم بهصورت زیر است:
 -1شروع
 -2ماشینهای مجازی را به تعداد  nمورد تولید کنید.
 -3با استفاده از توزیع پواسون خطاهایی را برای برخی از ماشینهای مجازی در نظر بگیر.
 -4وظایف را با استفاده از توزیع نرمال تولید کن
 -5به ازای اجرای هر  mوظیفه کارهای  6تا  11را انجام بده
 -6ماشینهایی که دچار خطا شدهاند را از لیست ماشینهای تحت تعمیر قرار بده و ماشینهایی که بهدرستی کار
میکنند را در لیست ماشینهای مجازی سالم قرار بده
 -7بر اساس میزان کارهای در دسترس ،نسبت هر یک از کارهای معمولی ،بالدرنگ سخت و بالدرنگ نرم را حساب کن
و خوشهبندی ماشینهای مجازی را بر اساس اعتبار آنها و میزان موردنیاز انجام بده.
 -8کارهای مربوط به این دورهی زمانی را بر اساس میزان تأخیر آنها به سه دستهی کارهای معمولی ،کارهای بالدرنگ
نرم و کارهای بالدرنگ سخت تقسیم کن
 -9کارههای مربوط به هر خوشه را بر روی ماشینهای مجازی خوشهی متناظر اجرا کن
 -10درصورتیکه دورهی تعمیر ماشینمجازی به اتمام رسیده است ،آن را در لیست ماشینهای مجازی سالم قرار بده.
 -11به ماشینهای مجازی که در این دورهی زمانی بهدرستی کارکردهاند اعتبار بده و از ماشینهای مجازی که در این
دوره دچار خطا شدهاند اعتبار کاهش بده
فلوچارت روش پیشنهادی در شکل  6نشان دادهشده است:

شکل  6Error! No text of specified style in document.فلوچارت روش پيشنهادي
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ابزار تجزیهوتحليل دادهها
همانطور که تا بدین جای کار بحث شده است ،الگوریتم پیشنهادی ما با استفاده از یک مکانیسم اعتبار دهی ،سعی بر
پیادهسازی یک روش کارا برای افزایش تحملپذیری خطا در محیط رایانش ابری داشته است و درعینحال با در نظر گرفتن
لختی هر یک از کارهای رسیده ،سعی در اجرای کارها در زمان از پیش تعیینشده دارد .بنابراین این روش بهطور کارا میتواند
در ابرهای بالدرنگ که کارهای رسیده از کاربران بهصورت بالدرنگ نیز میباشند ،مورداستفاده قرار گیرد .الگوریتم پیشنهادی ما
به نحوی یک الگوریتم تکاملی است که پس از گذشت زمان با گرفتن بازخورد از دورههای زمانی پیشین ،تکامل یافته و
ماشینهای مجازی بر اساس کارایی خود ،دریکی از خوشههای با اطمینان بسیار باال ،با اطمینان باال و با اطمینان کمتر تقسیم
می شوند تا کارهای بالدرنگ سخت ،بالدرنگ نرم و کارهای معمولی به ترتیب به آنها اختصاص یابند .این الگوریتم دارای
ماژولهای مختلفی است که در شکل  7نشان دادهشده است .در ادامه در مورد هر یک از این ماژولها بهطور مفصل بحث
خواهیم نمود.

شکل  7Error! No text of specified style in document.ماژولهاي مختلف و ترتيب و نحوهي اجراي هر یک

مؤلفهي موجود
مؤلفه اعتبار دهی به ماشينهاي مجازي
این مؤلفه وظیفهی افزایش و کاهش اعتبار در ماشینهای مجازی را بر عهده دارد .درواقع وظایف اصلی آن بهصورت زیر
است:
 دادن اعتبار به ماشینهای مجازی بر اساس کارکرد آنها در دورهی زمانی پیشین .بر این اساس پس از انتهای هر دوره
ی زمانی ،به هر یک از ماشینهای مجازی که بدون خطا کارکردهاند یک امتیاز مثبت داده میشود و از ماشینهای
مجازی که دچار خطا شدهاند یک امتیاز کاسته میشود.
 مرتبسازی ماشینهای مجازی بهصورت نزولی بر اساس میزان اعتبار آنها (اعتبار در ابتدا برای همه ماشینهای
مجازی  1در نظر گرفته میشود و با گذشت زمان و گرفتن بازخورد از محیط ،به مقدار آنها کم یا اضافه خواهد شد).
مؤلفه اختصاص ماشينهاي مجازي به خوشهها
همانطور که پیشتر نیز گفته شد ،تمامی ماشینهای مجازی در سه خوشهی مختلف بانامهای اطمینان بسیار باال ،اطمینان
باال و اطمینان کمتر بر اساس اعتبارشان تقسیم میشوند .تعداد ماشینهای مجازی موجود در هر خوشه باید به تعداد کارهای
موجود در دسترس باشد ،بنابراین باید مو لفهای وجود داشته باشد که ماشینهای مجازی را بر اساس اعتبارشان و با توجه به
میزان کارهای در دسترس تقسیم بندی کند .بر این اساس ،میزان زمان اجرای کارها نیز با کاهش اندازهی صف ایجادشده برای
هر خوشه و درنتیجه میزان زمان اجرای کل ،کاهش خواهد یافت .بنابراین در این مؤلفه کارهای زیر انجام میشود:
 اندازهگیری تعداد دستورالعملها ی موجود در صف از هر یک از انواع بالدرنگ سخت ،بالدرنگ نرم و کارهای معمولی
 محاسبهی درصد هر یک از انواع دستورالعملهای بالدرنگ سخت ،بالدرنگ نرم و کارهای معمولی
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تخصیص ماشینهای مجازی بر اساس تناسب محاسبهشده .به اینگونه که تعداد ماشینهای متناسب با هر دسته به آن
دسته اختصاص دادهشده و در اجرای این کار ،اعتبار ماشینهای مجازی نیز در نظر گرفتهشده است .به این صورت که
ماشینهای مجازی که در ابتدای لیست مرتبشده قرار می گیرند و درنتیجه دارای اعتبار بیشتری هستند ،به خوشهی
ماشینهای مجازی با اطمینان بسیار باال تخصیص داده خواهند شد.
مؤلفه دستهبندي کارها
این مؤلفه وظیفهی تقسیمبندی کارها به سه نوع بالدرنگ سخت ،بالدرنگ نرم و وظایف معمولی را دارا است .این مؤلفه این
مهم را بر اساس میزان لختی هر یک از کارها انجام میدهد.
مؤلفه زمانبندي
این مؤلفه مسئولیت اجرای کارها را بر عهده دارد .بر این اساس هر یک از کارهای سهگانه (بالدرنگ سخت ،بالدرنگ نرم و
کارهای معمولی) به ماشینهای مجازی خوشه ی متناظر خود (با اطمینان بسیار باال ،با اطمینان باال و با اطمینان کم) تخصیص
دادهشده تا هر یک از کارها در زمان مقررشدهی خود با کمترین احتمال خطا اجرا شوند.
کالسهاي نوشتهشده براي این مطالعه
روش پیشنهادی با استفاده از شبیهساز کلودسیم 17و با استفاده از زبان برنامهنویسی جاوا شبیهسازی و مورد ارزیابی قرار
گرفت .بدین منظور کالسهایی نوشتهشده و کالسهایی دوبارهنویسی شده است .در این بخش کالسهای مختلف نوشتهشده به
همراه قسمتی از کدهای آنها آمده است.
18
در کلودسیم ،برای موجودیتهایی که در داخل کلود وجود دارند (ازجمله وظایف ( ،)cloudletدیتاسنتر ،واسط ،
ماشینهای مجازی و موارد دیگر کالسهایی تعریف شده است که بهطور پیشفرض تمامی خصوصیات الزم برای اجرای کارها در
رایانش ابری را دارا است .اما باید توجه داشت که همواره برای پیادهسازی روش موردنظر خود ،نیازمند اعمال تغییراتی در آنها
هستیم .کالسهای تغییریافته و کالسهای جدید نوشته شده در این مطالعه در بخش زیر آمده است .شبه کد روش پیشنهادی
در زیر نشان داده شده است:
Input:
)Set of Virtual Machines (VMs
)Tasks or cloudlets (T
Output:
deadline violation Number of
= number of virtual machines
//Set initial credit for each VM
;}= {1,1, … 1
//At first, All Vms are healthy
Define HRT as Hard real-time Threshold
Define H as Set of hard real time tasks
Define S as Set of soft real time tasks
)While (true
// Recognizing tasks in the queue

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Cloudsim
Broker

17
18
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

NC = number of tasks in current period
// Recognizing Healthy Virtual Machines
// classify tasks
For each
//Calculate slack time for current task
// LFT (Last allowable Finish Time), PFT (Predicted Finish Time)
IF (

) //HRT (Hard real-time Threshold)
Else IF (

)

Else
// O = Other tasks
End IF
End for
// Clustering Healthy Virtual Machines
//Sort VMs according to their Credits
SVM = Sorted VMs
NHVMs = Number of Healthy VMs
For each VM in SVM (C as Counter)
IF (
} //HR = High Reliable VMs
)Else IF

)

)
} //MR = Moderate Reliable VMs
Else
} //
= Other VMs
End IF
End for
//Run tasks on corresponding clusters
Run H on HR
Run S on MR;
Run O on OV;
// Give credit to Virtual Machines
For each VM in
IF (
was healthy during this period)
Else
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End IF
End for
Maintenance Phase // Enter Not Healthy Virtual Machines into
=
;
For each VM in
( IF
)maintenance is finished
=

+
End IF
End for
End While

ارزیابی نتایج
در این بخش نتایج حاصل از پیادهسازی پوشش داده شده است .روش پیشنهادی با الگوریتم زمانبندی چرخشی 19و
همچنین  AFTRCکه به روش پیشنهادی شباهت دارد مقایسه خواهد شد .معیارهای مقایسهی این الگوریتمها عبارت است از:
 تعداد نقض مهلت زمانی برای هر یک از خوشهها
 تعداد کل نقضها در یک دوره زمانی

 زمان شبیهسازی (بهعنوان یک معیار نادقیق برای اندازهگیری میزان سربار)
نتایج بهدستآمده از شبیهسازی برای هر سه روش در جدول  2آمده است .آزمایشات با استفاده از کتابخانهی کلودسیم در
محیط  Netbeansو به زبان جاوا شبیه سازی شده است .همچنین سخت افزار مورد استفاده عبارت است از :پردازنده 2.6
گیگاهرتزی  Core i7 6500Hqو  12گیگابایت حافظهی اصلی.
در ابتدای کار روشهای نامبرده ازنظر تعداد خطاهای به وجود آمده مقایسه میشوند .این مقایسه در جدول  2نشان
داده شده است .اولین چیزی که کامالً مشخص است ،تفاوت فاحش روش پیشنهادی و روش  AFTRCبا روش زمانبندی
چرخشی است .در این مطالعه با در نظر گرفتن مهلتهای زمانی نسبتاً کوچک ،روش زمانبندی چرخشی درمجموع  9962خطا
تولید کرده است .این مقدار برای هر دو روش  AFTRCو روش پیشنهادی برابر با  36است .کاهش بیش از  9600خطا
بهوسیلهی روشهای تحملپذیر خطا نشاندهندهی کارایی این روشها و ضرورت استفاده از آنها در سیستمهای محاسباتی
بزرگ ،ازجمله رایانش ابری است .ازآنجاییکه تعداد خطاهای به وجود آمده درروش زمانبندی چرخشی با دو روش تحملپذیر
خطا قابل مقایسه نیست ،در ادامه در اکثر موارد ،این دو روش تحملپذیر خطا با یکدیگر مقایسه خواهد شد .مقایسهی کلی روش
 AFTRCو روش پیشنهادی در شکل  8نشان دادهشده است .همانطور که از جدول  3میتوان متوجه شد ،مجموع تعداد
خطاهای به وجود آمده در هر دو روش مساوی و برابر با  36بوده است .بر اساس آنچه در شکل  8دیده میشود ،قدرت روش
پیشنهادی در کاهش تعداد خطاها برای کارهای بالدرنگ سخت و انتقال تعداد خطاها بر روی کارهایی است که خطا بالدرنگ
محسوب نمیشوند.
جدول  2مقایسه روشهاي مورد مقایسه ازنظر تعداد کل نقضهاي مهلت زمانی

RoundRobin
3294
3301
3367
9962

Proposed-Method
7
13
16
36

AFTRC
21
13
2
36

Hard-Realtime
Soft-Realtime
Other
Total
Round Robin

19
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شکل  8Error! No text of specified style in document.مقایسه کلی روش  AFTRCو روش پيشنهادي از نظر تعداد
نقضهاي مهلت زمانی

بر اساس شکل  1-5می توان نتیجه گرفت که هرچند تعداد کل خطاها در هر دو روش پیشنهادی با یکدیگر برابر بوده است،
اما تعداد خطاهای به وجود آمده در کارهای بالدرنگ سخت بهشدت کاهشیافته و به یکسوم رسیده است .هرچند تعداد
خطاهای به وجود آمد ه از نوع بالدرنگ نرم ثابت بوده است ،اما تعداد خطاهای موجود در کارهای غیر بالدرنگ ،بهصورت
قابلتوجهی افزایشیافته است .درواقع مابه تفاوت آن خطاهایی که از خوشهی بالدرنگ سخت کاسته شده است ،بر روی کارهای
غیر بالدرنگ اضافهشده است.
بر اساس آنچه در شکل  2-5نشان دادهشده است ،هرچند روش  AFTRCتوانسته است تعداد خطاها را بهصورت
قابلمالحظها ی کاهش دهد اما خیلی در ایجاد توازن و کاهش تعداد خطاهای بالدرنگ سخت موفق نبوده است ،بهطوریکه
تقریباً در تمامی بازههای زمانی تعداد خطاهایی که در کارهای بالدرنگ سخت اتفاق افتاده است بیشتر از خطاهای به وجود آمده
بر روی کارهای نوع بالدرنگ نرم و کارهای غیر بالدرنگ بوده است .دلیل این امر این است که روش  AFTRCهیچ کالسبندی
بر روی نوع کارهای تولیدشده انجام نمی دهد و تنها بر اساس سطح دسترسی کاربران است که تقسیم به توزیع کارها بر روی
ماشینهای مجازی دارای امتیاز بهتر می گیرد .این در حالی است که همچنان این امکان وجود دارد که یک کاربر دارای سطح
باالی دسترسی که ماشین های مجازی دارای قابلیت اطمینان باال در دسترس دارد کارهای بالدرنگ نرم یا کارهای غیربالدرنگ
زیادی تولید کند و برعکس ،آنهایی که دارای سطح دسترسی پایینتر و به طبع ماشینهای مجازی دارای قابلیت اطمینان
پایین تری هستند ،همچنان امکان تولید کارهای بالدرنگ سخت برای آنها وجود دارد ،هرچند این مقدار کم است .درنهایت
می توان مشاهده کرد که تعداد کل خطاهای به وجود آمده بر روی کارهای بالدرنگ سخت  21مورد ،بالدرنگ نرم  13مورد و
کارهای غیر بالدرنگ  2مورد است.
جدول  3Error! No text of specified style in document.تعداد نقضهاي مهلت زمانی ایجادشده درروش  AFTRCبه
تفکيک بازهي زمانی

sum
21
13
2
36

p5
5
2
1

p4
2
4
0

p3
7
3
0

p2
3
2
1

p1
4
2
0

AFTRC
Hard-Realtime
Soft-Realtime
Other
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در جدول  4تعداد خطاهای ایجادشده درروش پیشنهادی به تفکیک بازهی زمانی آمده است .همانطور که در این شکل
مشخص است ،روش پیشنهادی هرچند نتوانسته است تعداد کل خطاهای به وجود آمده را کم کند ،اما در کاهش تعداد خطاهای
به وجود آمده در کارهای بالدرنگ سخت .بالدرنگ نرم و انتقال آنها به کارهای غیر بالدرنگ بسیار موفق بوده است .درنهایت
میتوان مشاهده کرد که تعداد کل خطاهای به وجود آمده بر روی کارهای بالدرنگ سخت  7مورد ،بالدرنگ نرم  13مورد و سایر
کارها  16مورد است .درنهایت میتوان بهبود نسبی روش پیشنهادی را با مشاهدهی کاهش تعداد خطاهای به وجود آمده در
کارهای بالدرنگ سخت را نتیجه گرفت.
جدول  4Error! No text of specified style in document.تعداد خطاهاي ایجادشده درروش پيشنهادي به تفکيک بازه
ي زمانی

sum
7
13
16
36

p5
1
5
2

p4
1
0
5

p3
2
4
4

p2
2
2
2

p1
1
2
3

Proposed-Method
Hard-Realtime
Soft-Realtime
Other

همانطور که پیشازاین گفته شد ،زمان شبیهسازی بهعنوان یک معیار نادقیق برای اندازهگیری سربار روشها مورداستفاده
قرار میگیرد .بر اساس آنچه در جدول  5و شکل  9به بررسی زمان شبیهسازی بر روی نرمافزار و سختافزار یادشده پرداختهشده
است .همانطور که مشخص است ،روش  AFTRCو روش پیشنهادی به همدیگر نزدیک بوده و با روش نوبتدهی چرخشی
تفاوت زیادی داشته است .دلیل این امر سربار باالی روش نوبتده ی چرخشی در مواردی است که طول صفوف برای ماشینهای
مجازی باال رفته که در این صورت هرچند روش نوبتده ی چرخشی تالش در کاهش زمان پاسخ داشته است ،اما به دلیل سربار
ناشی از تعویض وظایف موجود در صف ،زبان بازگشت و درنهایت زمان اتمام کل کارها باال میرود.
جدول  5زمان شبيهسازي روشهاي مورد مقایسه

زمان (ثانيه)
7
6
62

روش
AFTRC
Proposed
RoundRobin

شکل  9زمان شبيهسازي روشهاي مورد مقایسه
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بر اساس شکل  2-5میتوان نتیجه گرفت که دو روش ارائهشده و روش  AFTRCتقریباً زمانی برابر با یکدهم زمان
شبیهسازی روش نوبتدهی چرخشی برای اجرای کارهای مشابه داشتهاند.
در ادامهی کار ،دو روش  AFTRCو روش پیشنهادی به تفکیک نتایج هر بازهی زمانی با یکدیگر مقایسه خواهند شد.
بر اساس شکل  ،10در بازه ی زمانی اول ،روش پیشنهادی بسیار کارا عمل کرده ،بهنحویکه تعداد خطاهای موجود در
کارهای از نوع بالدرنگ سخت را یکچهارم کرده و از  4به یک رسانیده است .هرچند تعداد خطاهای به وجود آمده در کارهای
بالدرنگ نرم تغییری پیدا نکرده است ،اما تعداد خطاهای به وجود آمده در کارهایی که مهلت زمانی ندارند از صفر به چهار
افزایش پیداکرده است .با توجه به آنکه هدف اصلی ما کاهش تعداد خطاها در کارهای بالدرنگ سخت و بالدرنگ نرم است ،روش
پیشنهادی در بازهی زمانی اول بهخوبی عمل کرده است.

شکل  10مقایسه روش پيشنهادي و روش  AFTRCازنظر تعداد نقض مهلت زمانی در دوره زمانی اول

بر اساس شکل  ،11در بازهی زمانی دوم ،روش پیشنهادی بهطور نسبی کارا عمل کرده ،بهنحویکه تعداد نقضهای مهلت
زمانی موجود در کارهای از نوع بالدرنگ سخت را به دوسوم مقدار روش  AFTRCکاهش داده و از  2به  3رسانیده است.
هرچند تعداد خطاهای به وجود آمده در کارهای بالدرنگ نرم تغییری پیدا نکرده است ،اما تعداد نقضهای مهلت زمانی به وجود
آمده در کارهایی که مهلت زمانی ندارند از یکبهدو افزایش پیداکرده است .با توجه به آنکه هدف اصلی ما کاهش تعداد نقضهای
مهلت زمانی در کارهای بالدرنگ سخت و بالدرنگ نرم است ،روش پیشنهادی در بازهی زمانی دوم نیز عملکرد مطلوب داشته
است.

شکل  11مقایسه روش پيشنهادي و روش  AFTRCازنظر تعداد نقض مهلت زمانی در دوره زمانی دوم

بر اساس شکل  ،11در بازه ی زمانی سوم ،روش پیشنهادی کارایی بسیار مناسبی داشته است ،بهنحویکه تعداد نقضهای
مهلت زمانی موجود در کارهای از نوع بالدرنگ سخت را به یکسوم مقدار روش  AFTRCکاهش داده و از  3به  2رسانیده
است .هرچند تعداد نقضهای مهلت زمانی به وجود آمده در کارهای بالدرنگ سخت بسیار کمتر شده است ،اما تعداد نقضهای
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مهلت زمانی به وجود آمده در کارهایی که از نوع بالدرنگ نرم هستند یا مهلت زمانی ندارند افزایش پیداکرده است .با توجه به
آنکه هدف اصلی ما کاهش تعداد نقضهای مهلت زمانی در کارهای بالدرنگ سخت و بالدرنگ نرم است ،روش پیشنهادی در بازه
ی زمانی سوم نیز عملکرد مطلوب داشته است.

شکل  11Error! No text of specified style in document.مقایسه روش پيشنهادي و روش  AFTRCازنظر تعداد
خطاها در دوره زمانی سوم

بر اساس شکل  ،12در بازه ی زمانی چهارم ،روش پیشنهادی کارایی مناسبی داشته است ،بهنحویکه تعداد نقضهای مهلت
زمانی موجود در کارهای از نوع بالدرنگ سخت نسبت به روش  AFTRCیک مورد کاهش داده و تعداد نقضهای مهلت زمانی
به وجود آمده بر روی کارهای بالدرنگ نرم را از  4به صفر رسانیده است .هرچند تعداد نقضهای مهلت زمانی به وجود آمده در
کارهای بالدرنگ سخت و نرم کاهشیافته است ،اما تعداد نقضهای مهلت زمانی به وجود آمده بر روی دستهای از کارها که
مهلت زمانی ندارند افزایش پیداکرده است .با توجه به آنکه هدف اصلی ما کاهش تعداد نقضهای مهلت زمانی در کارهای
بالدرنگ سخت و بالدرنگ نرم است ،روش پیشنهادی در بازهی زمانی چهارم نیز عملکرد مطلوب داشته است.

شکل  12مقایسه روش پيشنهادي و روش  AFTRCازنظر تعداد خطاها در دوره زمانی چهارم

و درنهایت بر اساس شکل  ،13در بازه ی زمانی پنجم ،روش پیشنهادی همچنان کارایی مناسبی داشته است ،بهنحویکه
تعداد نقضهای مهلت زمانی موجود در کارهای از نوع بالدرنگ سخت نسبت به روش  AFTRCچهار مورد و معادل  80درصد
کاهش داده ولی تعداد نقضها ی مهلت زمانی به وجود آمده بر روی کارهای بالدرنگ نرم را از  2به  5رسانیده است .هرچند
تعداد نقضها ی مهلت زمانی به وجود آمده در کارهای بالدرنگ سخت کاهشیافته است ،اما تعداد نقضهای مهلت زمانی به
وجود آمده بر روی دستها ی از کارها که مهلت زمانی ندارند و یا از نوع بالدرنگ نرم هستند افزایش پیداکرده است .با توجه به
آنکه هدف اصلی ما کاهش تعداد نقضها ی مهلت زمانی در کارهای بالدرنگ سخت و بالدرنگ نرم است ،روش پیشنهادی در بازه
ی زمانی پنجم نیز عملکرد مطلوب داشته است و درنهایت توانسته است در کل بازههای زمانی و درنهایت در کل زمان اجرا،
تعداد نقضهای مهلت زمانی موجود در کارهای بالدرنگ سخت را بهطور قابلمالحظه کاهش دهد.
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شکل  13مقایسه روش پيشنهادي و روش  AFTRCازنظر تعداد خطاها در دوره زمانی پنجم

همانطور که میدانیم ،تمرکز اصلی این مطالعه بر روی کاهش تعداد نقضهای مهلت زمانی در کارهای بالدرنگ،
بهخصوص کارهای بالدرنگ سخت بوده است .بر اساس آنچه دیده شد ،روش پیشنهادی بهطور کلی نتوانسته است که تعداد
نقضهای مهلت زمانی را کاهش دهد ،اما بهطور قابلمالحظهای تعداد نقضها را برای کارهای بالدرنگ سخت کاهش داده است،
بهطوریکه پس از گذشت زمان و پس از سپری شدن پنج دورهی زمانی ،هیچگاه تعداد نقضهای مهلت زمانی در کارهای
بالدرنگ سخت ،از کارهای بالدرنگ نرم و کارهای غیر بالدرنگ بیشتر نشده است و نمودار آن همواره (بهجز یک مورد) در زیر
نمودار تعداد نقضها ی به وجود آمده برای کارهای بالدرنگ نرم و کارهای غیر بالدرنگ قرار میگیرد (شکل .)14
با مقایسهی روش پیشنهادی با روش  AFTRCمیتوان دریافت که روش پیشنهادی در کاهش تعداد نقضهای زمانی
موجود در کارهای بالدرنگ سخت بسیار بهتر عمل کرده است .هرچند تعداد کل نقضهای مهلت زمانی هر دو روش با یکدیگر
برابر بوده است ،اما درروش  AFTRCتعداد نقضها ی مهلت زمانی بر روی کارهای بالدرنگ سخت بیشتر بوده است .در این
صورت هرچند که کاربران دارای دسترسی باال احتماالً تعداد کارهای بالدرنگ سخت تولیدشده توسط آنها بیشتر است ،اما
همچنان امکان تولید کارهای بالدرنگ نرم و حتی کارهای غیر بالدرنگ برای وی وجود داشته است و در صورت تخصیص
ماشین های مجازی دارای قابلیت اطمینان باال بر اساس سطح اشخاص ،مقدار زیادی از منابع به همین دلیل از بین خواهد رفت.
بنابراین در این مطالعه با ایجاد تغییر در تخصیص وظایف به ماشینهای مجازی توانستهایم کارایی بسیار مناسبتری را
نسبت به روش  AFRTCداشته باشیم.
نمودار روند نقض مهلتهای زمانی درروش  AFRTCدر شکل  14نشان دادهشده است.

شکل  14مقایسهي تعداد نقضهاي مهلت زمانی در بازههاي زمانی متوالی
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شکل  15مقایسهي تعداد نقضهاي مهلت زمانی درروش  AFTRCدر بازههاي زمانی متوالی

بر اساس آنچه در شکل  15نشان دادهشده است ،روش  AFTRCتقریباً برعکس روش پیشنهادی عمل کرده است .این
روش به دلیل عدم آگاهی نسبت به نوع و ماهیت مهلتهای زمانی در کارهای تولیدشده و ارسال آنها تنها بر مبنای هویت
کاربر ،هرچند که تعداد کل نقضهای مهلت زمانی را نسبت به روشهای غیر تحملپذیر خطا همچون  RoundRobinبسیار
بهتر کرده است ،اما انتظار میرفت که تعداد نقضها ی مهلت زمانی کارهای بالدرنگ سخت را نیز کاهش دهد .ازآنجاییکه روش
آشنایی با نوع کارها و نوع مهلت زمانی آنها ندارد ،تعداد نقضهای مهلت زمانی کارها از نوع بالدرنگ سخت ،بیشتر از تعداد
نقضهای مهلتها ی زمانی از نوع بالدرنگ نرم و کارهای غیر بالدرنگ بوده است ،بهطوریکه نمودار تعداد نقضهای مهلتهای
زمانی به وجود آمده در کارهای بالدرنگ سخت همواره (بهجز یک مورد) بیشتر از تعداد نقضهای مهلتهای زمانی در کارهای
بالدرنگ نرم و کارهای غیر بالدرنگ بوده است.

نتيجهگيري و پيشنهاد کارهاي آینده
در این مطالعه یک چارچوب برای زمانبندی وظایف بالدرنگ در رایانش ابری با خصوصیت تحمل پذیری خطا ارائه گردید.
روش پیشنهادی با در نظر گرفتن الگوریتمهای مجزا بر روی هر یک از ماشینهای مجازی ،خطاهای مختلفی را برای هر یک از
آنها در فواصل زمانی مختلف با توزیع پواسون در نظر گرفت .نتایج شبیهسازی بطور کلی نشان داد که روش پیشنهادی هرچند
بطور کلی نتوانسته است تعداد تمامی نقضهای مهلتهای زمانی را بر طرف کند ،اما توانسته تعداد نقضهای مربوط به وظایف
بالدرنگ سخت را بطور قابل مالجظه کاهش دهد .با در نظر گرفتن  5دورهی زمانی ،تعداد نقضهای بوجود آمده در روش
پیشنهادی نسبت به روش  AFTRCدر مجموع یکسان و برابر با  36بوده است .در روش  AFTRCتعداد نقضها به ترتیب
برای کارهای بالدرنگ سخت ،بالدرنگ نرم و سایر کارها برابر با  13 ، 21و  2بوده است که نشان از تعداد نقضهای باال در
کارهای بالدرنگ سخت است .این مقادیر برای الگوریتم پیشنهادی به ترتیب به  13 ،7و  16رسیده است که نشان از کاهش
قابل مالحظهی نقض های مهلت زمانی بالدرنگ سخت شده است .این امر از طریق دادن تعداد ماشینهای مجازی به تعداد
مناسب به هر خوشه انجام شده است .از طرفی زمان اجرای شبیه سازی و به طبع آن سربار الگوریتم پیشنهادی از  7ثانیه به 6
ث انیه رسیده است که نشان از کم بودن سربار الگوریتم دارد .تعداد نقضها در الگوریتم نبت دهی چرخشی بسیار باال بوده و
همچنین سربار آن بطور قابل مالحظه ای از روش پیشنهادی و  AFTRCبیشتر بوده است

مزایاي و معایب روش پيشنهادي
همانطور که در بخش  4نیز گفته شد ،روش پیشنهادی بهطور قابلتوجهی تعداد نقضهای مهلت زمانی به وجود آمده را
کاهش داده است ،اما در کاهش تعداد کل نقضهای مهلت زمانی ناکام بوده است .تعداد کل نقضهای مهلت زمانی نیز
بهخودیخود کوچک بوده که می توان از کاهش تعداد آن نیز صرفه نظر کرد .مزایای و معایب روش پیشنهادی عبارت است از:
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 کارایی باال در کاهش تعداد کل نقضهای مهلت زمانی در کارهای دارای مهلت زمانی کم (کارهای بالدرنگ سخت)
 کارایی باال در کاهش تعداد کل نقضهای مهلت زمانی در تمامی خوشهها نسبت به روشهای غیر تحملپذیر خطا
 سربار کم
به عنوان کار پیشنهادی در آی نده نیز ،سعی داریم که روش پیشنهادی را بر روی یک سیستم واقعی محاسباتی با کارایی
باال 20و یا بر روی سکوی هادوپ 21بهصورت واقعی پیادهسازی کنیم .انتظار میرود که روش پیشنهادی در یک پیادهسازی واقعی
نیز کارایی مناسبی داشته باشد.

(High Performance Computing (HPC
Hadoop

20
21
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