
 

١ 
 

   براي مدلسازي و شبیه سازي محیط رایانش ابري Cloudsim استفاده از

  چکیده :

  خدمات دهندگان ارائه .شد خواهدتبدیل  مهم تکنولوژي یک بهی اینترنت خدمات يتوسعه درابري  محاسبات در آینده،
 صرفه منظور به و را حذف کنند ابري محاسبات سیستمان، برخی تنگناهاي کاربر نیاز برآوردن منظور بهاینترنتی قصد دارند، 

آزمایش  .دارند نیاز دیتاسنتر بر آن اثرات يمشاهده و انرژي وري بهره جدید مکانیسم اعمال به آنها ،انرژي مصرف در جویی
ر یک محیط ابري واقعی تحقیق توانند دو محققان اغلب نمی محاسبات ابري، مشکل است هاي جدید در محیط واقعیمکانیسم

 از صرف زمانشبیه سازي یک دیتاسنتر،  باشد.شبیه سازي براي مدل کردن مکانیسم و ارزیابی نتایج ضروري می پسکنند، 
هاي واقعی براي اهداف تست از ماشینعالوه بر این،  کند.یک محیط واقعی، تالش می جلوگیري و براي پیکربندي و تست

   کاربردهاي مهم اختصاص داد.توان به ها را میشود و قدرت محاسباتی آناستفاده نمی

 مدل و خدمات مدیریت قدرت سازي، شبیه، که کندرا معرفی می Cloudsimاین مقاله یک چارچوب شبیه سازي به نام 
سازي مکانیسم براي شبیه Cloudsimو ما نیز در مورد چگونگی گسترش  کندي را فراهم میابر هايساخت زیر سازي

   کنیم.در محاسبات ابري بحث می شماپیشنهادي 

   Cloudsim ،Cloud Computing ،Simulation ،energy effective ،green computingکلید واژه : 

  مقدمه   -1

زیرساخت، ابري  محاسبات .شد خواهدتبدیل  مهم تکنولوژي یک بهی اینترنت خدمات يتوسعه در [1]ابري محاسبات در آینده،
 و حسابداري روش یک ( Pay-as-you-goدر یک مدل  را اشتراكخدمات مبتنی بر به عنوان  ایجاد شده پلت فرم و نرم افزار

براي  )است نهایی کاربران و ها سازمان راستاي در و شده اجرا ابري محاسبات در که است افزاري نرم محاسبات مدیریت
ي پایین شرکت شما و همچنین بر روي سرورهایی که در طبقهها بر روي هارد دیسک کامپیوتر شما داده کند.ارائه میکاربران 

است و معموال خارج از سازمان شما این زیرساخت ها در ابر ذخیره خواهند شد. بلکه آند. نشومستقر هستند، ذخیره نمی
کاربران . شودمیمیسر رابط کاربري مبتنی بر وب و تمام آن سرویس ها، از طریق یک هاي کاربردي هدسترسی شما به برنام

سرویس ابري در زیرساخت به عنوان یک هاي محاسباتی را دریافت کنند. محیطسیستم ابري و  ،در هر جاییتوانند می
شود. می بندي تقسیم )SaaSو نرم افزار به عنوان یک سرویس ( )PaaSپلت فرم به عنوان یک سرویس ( )،IaaSسرویس (

بنابراین، اگر کاربر ابر  .درا دار Gridمحاسباتی هایی از محیط محاسبات توزیع شده همانند یک سیستم محاسبات ابري ویژگی
براي او ایجاد  ،بینهایت استسرویس ابري قادر خواهد بود، محیط محاسباتی را که تقریبا هاي مناسب را پرداخت کند، هزینه
   کند. 

چندین دیتاسنتر با هزاران و  کروسافتیو ما آمازون، فیسبوكهایی مانند گوگل، شرکتبه منظور فرآهم کردن سرویس ابري، 
مجبور است ، کاربراننیازهاي  راي پاسخ بهب ،ي ابرارائه دهنده. دارندبه صورت جغرافیایی ها سرورهاي توزیع شده شاید میلیون

 اگر مشکلی در ارائه خدمات وجود داشته باشد،پس باید تنگناهاي خدمات ابري را بررسی کند. یک محیط ابري را ارائه بدهد. 
که طی یک   )SLA( خدمات سطح توافقنامهي ممکن است از یک مشکل در ارائههمچنین،  و کاربران راضی نخواهند بود

از سوي  ی که بایدهاي خدماتي سرویس ابري منعقد شده و در آن به وضوح تمام ویژگیمذاکره میان مشتري و ارائه دهنده
  خدمات تست شوند.  ،چنین مشکالتی براي حذف پس بایدرنج ببرند. مطرح شده است،  ارائه شود ارائه دهنده،

 ها سوئیچ مانند شبکه، هايزیرساخت با ،IT انرژي کلی هايهزینه از بزرگی بخش شامل دیتاسنترها در هاسرور دیگر، سوي از
 تمام توسط يشده مصرف انرژي مجموع که دهدمی نشان است،انجام شده  تازگی به که مطالعه یک .هستند روتر و

 منبع از که انرژي، کارآمد هايحل راه ].2[است یافته افزایش درصد 56به میزان  2010تا  2005از سال  جهان در دیتاسنترها
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 انرژي وري بهره براي سیستم طراحی و افزار نرم افزار، سخت سازي بهینه رايب بادي و خورشیدي انرژي مانند سبز انرژي
ي اثرات آن بر روي ي یک مکانیسم جدید بهره وري انرژي و مشاهدههمچنین توسعه .رسدبه نظر می مهم کنند،استفاده می

محققان براي مدلسازي مکانیسیم و ارزیابی نتایج، از شبیه سازي دشوار است. تکراري و کنترل شده  به صورتیک دیتاسنتر 
- میتالش واقعی،  یک محیط تست و و براي پیکربندي جلوگیري شبیه سازي یک دیتاسنتر، از صرف زمانکنند. استفاده می

توان به کاربردهاي ها را میمحاسباتی آنشود و قدرت هاي واقعی براي اهداف تست استفاده نمیعالوه بر این، از ماشین کند.
   مهم اختصاص داد.

مدلسازي، شبیه سازي و  مشکل، در است بدوناین برنامه قا .باشدمی] 3[ مذکور هدف دو براي سازي شبیه برنامهکلودسیم 
مصرف ترافیک را نشان ي زمان، قدرت و را آزمایش کند و همچنین نتیجه يدکاربرهاي برنامهو سرویسمحاسبات ابري محیط 

-محیط ابري معرفی می این مقاله شبیه ساز کلودسیم را همراه با معماري و چگونگی استفاده از آن براي مدلسازيدهد. می
  این مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است : کند. 

-سازي کلودسیم را ارائه میدر بخش سوم جزییاتی درمورد شبیه کنیم، در بخش دوم ما درمورد کارهاي مربوطه بحث می
معرفی خواهد شد و نهایتا در بخش ، ارائه و سیاست انتخاب در محیط محاسبات ابري VMدر بخش چهارم، زمانبندي دهیم، 
  گیري خواهد شد. از مباحث گفته شده، نتیجهپنجم، 
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قابل پیاده سازي نباشند را ارزیابی  ،توجه قابل گذاري سرمایهبدون یک  ممکن استهایی که مکانیسم تواندمیسازي شبیه
سازي هاي شبیهبسیاري از پلت فرم .برق فتوولتائیک هايرمفو مدیریت مانند تجزیه و تحلیل هزینه و منافع اضافه کردن کند. 

م، اهداف طراحی خودشان را دارند و از منابع هرکداهاي دیتاسنتر، در دسترس هستند. براي ارزیابی بهره وري انرژي محیط
] 4[ براي مثال، ابر سبز کنند.هاي قدرت براي به انجام رساندن این اهداف استفاده میظرفیت کار، صف بندي و مدلمختلف، 

 و مدیریت )DVFS(همانند ولتاژ پویا و مقیاس بندي فرکانس ) Powerي قدرت (هاي مختلف ذخیرهي روشبراي مقایسه
  مفید است.  )DPMقدرت پویا (

بر روي  )، برقPower( مصرف کمی قدرتاز طریق  را بهره وري انرژي ]MDCSim ]5محققان دانشگاه ایالتی پن،  يبا ایده
از یک  MDCSimشبیه ساز . کندارزیابی می هاي پاسخ براي کارهاي دیتاسنترهاپایه و با تخمین زدن زمان per-serverیک 

  : کند استفاده می براي سرورها قدرت مبتنی بر مصرفي مدل ساده

P =푃 + 퐶푃푈 × 푃 − 푃  

 ي مصرفی)(پردازنده CPU استفاده از 퐶푃푈مصرف برق غیرفعال و  푃، برق اوج مصرف 푃 برق، مصرف کل Pکه 
  باشد. می

برآورد متوسط که از طریق  ،است میشیگان دانشگاه محققان توسط شده ایجاد یک روش )SQS( تصادفی صف سازي شبیه
دیتاسنترهایی را  SQSبخشد.را بهبود می MDCSimبا جزییات بیشتر، شبیه ساز  هاي پاسخ براي کارهاي دیتاسنترهازمان

(شبیه دیتاسنتر  شبیه ساز گروه متخصص کند.مدلسازي می M/G/Kمخزن از سرورها، هر کدام با یک صف یه عنوان یک 
هاي طرح بنديتوسعه داده شده است، که  .Romonet Ltdدر رابطه با توسط انجمن کامپیوتر بریتانیا  ]DCSG( ]7ساز 

قرار دادن مورد استفاده و اي از عناصر ي سیستم را براساس مجموعهو هزینه کندتجزیه و تحلیل می مختلف دیتاسنترها را
  دهد. را انجام می ITاین شبیه ساز، هر دو زیرساخت و آنالیز دستگاه کند. ها برآورد میآننسبت 
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این شبیه ساز  .]8[را توسعه دادند EEFSim، مجازي هاياز دیتاسنتربراي تخمین بهره وري انرژي محققان انجمن بارسلونا، 
این دهد که چگونه نشان میطراحی شده است و  VMsبراي و مهاجرت زمانبندي، تثبیت هاي مختلف الگوریتم تخمین جهت

  دهند. بهره وري انرژي را تحت تاثیر قرار میها الگوریتم

GDCSim زیراکس تحقیقات مرکز و آریزونا ایالتی دانشگاه در محققان توسط است که سبزدیتاسنترهاي  ساز شبیه یک 
، مدیریت floorتابعی از طرح و خواص حرارتی دیتاسنترها را به عنوان این شبیه ساز بهره وري توسعه داده شده است.  وبستر،

شده به هریک از هسته هایش،  اختصاص داده هر سرور از طریق یک صف پراسسکند. برآورد میهاي زمانبندي برق و سیاست
  شود. مدل صف و الگوریتم زمانبندي توسط کاربر مشخص می .شودنمایش داده می

این  ، تشریح خواهیم کرد.رالیا و برزیل توسعه داده شده استاز کلودسیم را که توسط محققان در استما شبیه سدر این مقاله، 
هاي مجازي، ، ماشینهاي پایه را براي تشریح دیتاسنترهاو کالس هاي محاسبات ابري را شبیه سازي کندتواند سرویسمی

   .فرآهم کند هایی از دستگاهاي سیستمبخشبراي مدیریت  را هاییسیاست، منابع محاسباتی و هاي کاربردي، کاربرهابرنامه

  مدلسازي کلودسیم   -3

اه ملبورن است که در پلت فرم جاوا در دانشگ CLOUDآزمایشگاه از  براي محاسبات ابري، ي شبیه سازيکلودسیم یک برنامه
نویسندگان عقیده دارنند که باشد. می GridSimو  SimJavaاي مانند هاي از پیش توسعه داده شدهشده و شامل ماژول ایجاد

مبتنی بر  هايو سرویس هازیرساختمربوط به جزییات سطح پایین بدون درنظر گرفتن  ،توانند، از طریق کلودسیمکاربران می
  مشکالت خاص سیستم را تجزیه و تحلیل کنند. ،ابر

  معماري کلودسیم   - 1-3

اي معماري الیه مراجعه شود. 3ي جزییات هر کامپوننت، به مرجع براي مشاهدهدهد، نشان میمعماري کلود را  1شکل 
شبیه  ابزار یکبه عنوان  خودش کلودسیم )bills( باشد.سورس میهاي ابري و سرویسسازي، شامل موتور شبیه کلودسیم

استفاده از کلودسیم  با به عالوه،بري را شبیه سازي و مدلسازي کند. هاي محاسبات اکه قادر است سیستمسازي توسعه پذیر 
 کاربر کد ستونکلود سیم ندارند. نیازي به درنظر گرفتن سطح پایین  سازي محیط محاسبات ابري، کاربران، دیگربراي شبیه

سازي و مشخصات شبیه اربر، به صورتی که کد کزمانبندي هايسیاست با دیتاسنتر و ي کاربرديبرنامه پیکربندي داراي
استاندارها،  اما است، تحول حال در سرعت بهباشد که پژوهشی می يحوزه یک ابري محاسباتسیاستی براي زمانبندي دارد. 

از این رو  .، وجود نداردمقابله کند ي کاربردي و زیرساختپیچیدگی سطح برنامهبا بتواند به طور موثر هایی که و روشابزارها 
هاي به سمت تعریف الگوریتمکه در هر دو محیط دانشگاه و صنعت تعداد زیادي از محققان وجود خواهند داشت در آینده 

توسط کلودسیم  اي که پیش از اینهاي پایهویژگیبا گسترش بروند.  ها و معیارهایی براساس مفاهیم اجراییسیاستهسته، 
اي سناریوي پایهانجام دهند.  خاص یهستند تا آزمایشات و تنظیماتی را براساس سناریوهایمحققان قادر ، ارائه داده شده
یک یا چند ماشین  یک یا چندین هست دارد و هر هاستیکه دیتاسنتر : به صورت زیر، شرح داده شود تواندکلودسیم می

ویس ابري هستند، سر رو کار سرهایی از که بخشابر کوچک با چندین  VMهر دارد.  )virtual machines( مجازي
و اشتراك  همانند اشتراك زمانیسیاست زمانبندي ها با استفاده از آنشود و داده می اختصاصچندین ابرکوچک به  VMدارد.

براي هر ابرکوچک را این شبیه ساز، زمان مصرفی کند. ها را چاپ میکلودسیم نتایجی از پراسسشوند. فضایی پرادزش می
 ،هاي ابري را دارداي از مصرف سرویسمجموعه بخش اینباشد؛ هاي ابري مییک ابرکوچک بخشی از سرویسدهد. نمایش می

  کند.و غیره را مشخص میهاي خروجی ي دادهتعداد دستورات برنامه، اندازه همچنین
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گسترش دادن موجودیت دیتاسنتر توسط  توانندمی که ،دنباشابرهایی میبه مربوط  )IaaS(هاي سطح زیرساخت سرویس
ها به یک یا چند هاست کند.هاي هاست را مدیریت میموجودیت دیتاسنتر، تعدادي از موجودیتشبیه سازي شوند.  کلودسیم 

VM  تخصیص سیاستمبتنی بر VM  شوند.اختصاص داده میي سرویس ابري تعریف شود، ارائه دهندهکه باید توسط 
  تشریح خواهد شد.  3- 3در بخش  VM تخصیص سیاست

 یک سرور محاسبات فیزیکی راهاست یک کامپوننت کلودسیم است که . تواند چندین هاست را مدیریت کندیک دیتاسنتر می
ها دستور در میلیونکه به صورت ( شوداختصاص داده می ،یک قابلیت پردازش از پیش تنظیم شده:  دهدارائه می در یک ابر

 .مجازي هايماشین به یپردازش هايهسته تخصیص سیاست یک و سازي ذخیره حافظه، )شودبیان می MIPS –ثانیه 
کنند را پیاده اي حمایت میاي و چند هستهتک هستهنودهاي از مدلسازي و شبیه سازي هایی که رابطکامپوننت هاست 

توانید یک کالس که از کالس دیتاسنتر گسترش یافته و همان شما فقط میسازي یک دیتاسنتر، براي شبیهکند. سازي می
 تحویل مانندرا مدلسازي کند (هاي برنامه کاربردي مبتنی بر ابر سرویستواند یک ابر کوچک میایجاد کنید.  ،هاست است

 محاسباتی نیازهاي نظر در کاربردي رایک برنامه  پیچیدگی. کلود سیم، )کار گردش و کار و کسب اجتماعی، هايشبکه محتوا،
 قبل دو هر(و انتقال داده ها  دارد طول دستور از پیش اختصاص داده شده ،هر سرویس برنامه کاربردي .کندهماهنگ می اش

  اش، انجام شود. ي زندگیسرباري است که باید در طول چرخه )Fetches از بعد و
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(ذخیره سازي، هاي مهم مطابق ویژگیهایی که بر روي هاست VMهاي نمونهفرآیندي است براي ایجاد  VMتخصیص 
 .باشندمی SaaS يدهنده ارائه براي) منطقه بودن دسترس در( نیاز مورد الزامات و تنظیمات (محیط نرم افزاري)، حافظه)

و کاربرانش  مستقر شوند VMتوانند در داخل یک نمونه میهاي سرویس برنامه کاربردي مرسوم که مدلاز نمونه  ،کلودسیم
 ID زمانی که یک. کند، حمایت میشوندبراي پیاده سازي برنامه کاربردي خودشان میي ابر کوچک هستهملزم به گسترش 

اختصاص داده  VMبه یک یا چند  سرویس،سیاست تخصیص از طریق شود، تعریف و مدلسازي می سرویس برنامه کاربردي
ي کنترلر تخصیص ماشین ، وظیفهیک دیتاسنتر مبتنی بر ابرها در به هاستبرنامه کاربردي خاص  VMتخصیص شود. می

و توسعه هاي مرسوم را براي محققان روش این بخش تعدادي ازشود. نامیده می VMاست که سیاست تخصیص مجازي 
 فرض، پیش طور به .کندکمک می سازي اهدافبر بهینه مبتنیهاي جدید سیاستبه پیاده سازي که  کندتشریح می دهندگان

پیاده براي  .دهدمیتخصیص  FCFSالگوریتم  براساسهاست ها را به  VM ،ساده سیاستیک با ، VMسیاست تخصیص 
  را گسترش دهید.  VmAllocationPolicyفقط کافی است که کالس موردنظرتان،  سیاست تخصیص سازي
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به شکل یک سیستم براي انجام آزمایشات بارکاري ترسیم استفاده از ، شبیه سازيبراساس ارزیابی قابل اجرا براي ایجاد یک 
بار کاري همچنین، دهد. هاي مجازي پی در پی اختصاص میماشینابر کوچکی را براي شبیه ساز کلودسیم  واقعی، مهم است.

باتوجه به کند، پیاده سازي می یک مدل را  UtilizationModelStochasticکالس کند. صورت تصادفی مدلسازي میرا به 
  کند. را در هر زمانی تولید می CPU، یک یک ابر کوچکاینکه 

  مدلسازي مصرف برق دیتا سنتر - 5-3

هاي منبع تغذیه و سیستم، حافظه، دیسک، ها CPUي اعلب به وسیلهدر دیتاسنترها ي نودها مصرف برق از طریق محاسبه
یک با دقت توسط  توانداز طریق سرورها میاخیرا مطالعات نشان داده است که مصرف برق  شود.مشخص می خنک کننده
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، اعمال )DVFS( حتی زمانی که ولتاژ پویا و فرکانس مقیاس بندي بیان شود. CPUبین مصرف برق و مصرف خطی  يرابطه
و  PowerModelSqrt, PowerModelLinear, PowerModelSquareمانند،  Powerکلودسیم چندین مدل شود. 

PowerModelCubic بین مصرف برق و مصرف ي خطی ها تماما مبتنی بر رابطهاین مدلکند. را ارائه میCPU .هستند 
بنابراین، به جاي استفاده از یک مدل  .است پیچیده مشکل یک برق مصرف دقیق مدل ساخت و تحلیل تجزیه همچنین

 هاي داده از که، را ارئه کرده است PowerModelSpecPowerکلودسیم مدلی به نام تحلیلی براي مصرف برق یک سرور، 
  .کندمی استفاده SPECpower معیار از حاصل نتایج توسط شده ارائه برق مصرف در واقعی

 PowerEdge C6105 [11]( دهدنشان میسرور راي دو ب را  CPUارتباط بین مصرف برق و مصرف  1جدول براي مثال، 

PowerEdge C6145[12](. مدل برق خطی که با گسترش در شبیه سازي، ما از مدل) کالس هاي خودمان براي مصرف برق
PowerModelLinear  ایجاد کردیم و مدلSPCEpower  کالساز طریق که  PowerModelSpecPowerایجاد کردیم (

  بهره گرفتیم. 

است و به صورت تابعی از زمان  CPUبنابراین، مصرف  کند.می تغییر کار حجم تنوع به توجه با زمان طول در CPUاستفاده از 
u(t) ی (نود فیزیکمصرف کل انرژي از طریق یک پس، شود. بیان میE( تابع مصرف برق انتگرال براي تواند به عنوان یک می

  . نشان داده شده است 1ي که در معادله زمانی تعریف شوددر یک پریود 

  

شود، همانطور که در تعریف براي تمام نودها به عنوان مجموع تابع مصرف برق تواند میو کل مصرف برق براي دیتاسنتر کلود 
  نشان داده شده است : 2ي معادله
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   VMزمانبندي  استسی - 1-4

  . VMهاست و باشد : در دو سطح می CPUبراي منابع هاي زمانبندي کلودسیم مدل

به دلیل کند. در حال اجرا بر روي خودش، تقسیم می VMهایی از هر عنصر پردازنده را به هر : هاست بخش در سطح هاست
زمانبندي یک هاست از یک  نام دارد. VmSchedulerاین زمانبندي اند، هاي مجازي تقسیم شدهمنابع میان ماشیناینکه 

  . کندي هاست استفاده میپارامتر براي سازنده

کند. منابع دریافتی از هاست را بین ابرهاي کوچک در حال اجرا بر روي خودش، تقسیم می هر ماشین مجازي:  VMدر سطح 
شود. نامیده می CloudletSchedulerاین زمانبندي، شوند، تقسیم میبه دلیل اینکه در این سطح منابع بین ابرهاي کوچک 

  کند. اش استفاده میاز یک پارامتر براي سازنده VMزمانبندي یک 

یا  VmSchedulerبراي زمانبندي  xSpaceShared )xاولین سیاست، دو سیاست پیش فرض وجود دارد، :  در هر دو سطح
CloudletScheduler ماندمنتظر می( ،PE منحصرا اختصاص داده  مجازي هايابرهاي کوچک/ماشینموردنیاز از طریق  ها
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 اجرا برايهاي دردسترس،  PEهاي مجازي یا ابرهاي کوچک) بیش از عناصري (ماشیناین بدین معنی است که اگر شوند. می
 PE بخشی از، xTimeSharedدر سیاست دوم،  .وارد صف انتظار شوندتا زمانی که منابع آزاد شوند، باید وجود داشته باشند، 

  . شوندمی و تمام عناصر به طور همزمان اجرا هاي در دسترس میان عناصر در حال اجرا تقسیم

از  توانندمحققان میبراي مثال،  تواند استفاده شود.در هر ترکیبی میو زمانبندي ابرکوچک  VMی براي زمانبندي هایسیاست
VmSchedulerTimeShared  وCloudletSchedulerSpaceShared یا VmSchedulerTimeShared  و

CloudletSchedulerTimeShared  .سیاست باهاي مجازي ي ماشینیک هاست در حال اجرا داشتنحتی استفاده کنند -
   . امکان پذیر است مختلف VMهاي زمانبندي سیاستها با یا یک دیتاسنتر با هاستزمانبندي ابر کوچک مختلف  يها

براي  .توسعه دهید CloudletSchedulerیا  VmSchedulerشما مجبور هستید که ن، زمانبندي خودتا سیاستبراي تعریف 
  . VMشی به و پاس  CloudletSchedulerگسترش پاس دادن شی به هاست یا و  VmSchedulerگسترش مثال، 

   VM (مجوز) سیاست تامین - 2-4

 درخواست جدید ماشین یک باید یکی کهدر دیتا سنتر، هاي در دسترس شامل تعریف، میان هاست (مجوز) تامیني مسئله
یک استراتژي ساده اي در دیتاسنترها  هاي مجازيها به ماشینمجوز هاستي ارائهباشد. ، میکند دریافت را کاربر توسط شده

این کند. ماشین مجازي درحال اجرا، ماشین مجازي بعدي را دریافت میهاي که هاست با کمترین سرویس کندرا دنبال می
توان کالس می براي تغییر این رفتار،شود. تعریف می VmAllocationPolicySimpleرفتار در کالس 

VmAllocationPolicy   .را براي تعریف مجوز جدید و پاس دادن این شی در مقدار دهی اولیه براي دیتاسنتر گسترش داد
  ترسیم شده است.  2در شکل  3.0سیاست مجوز دهی در کلودسم 

:VmAllocationPolicy  در یک دیتاسنتر، بیان ماشین مجازي  را بهها هاستکه سیاست مجوز دهی یک کالس مجرد است
  کند.می

 PowerVmAllocationPolicyAbstract:  یک کالس مجرد است که یک سیاست تخصیص ماشین مجازيpower-
aware  کند. تعریف میرا  

PowerVmAllocationPolicyMigrationAbstract:  یک کالس مجرد است که یک سیاست تخصیص ماشین مجازي
power-aware  تخصیص ماشین مجازي با استفاده از است که به صورت پویاmigration ي هاي دیگرکالسکند. بهینه می

را دارنند و همگی از  power-aware VM allocation policyمختلفی از  که تعریف شده است، برخی سیاست
PowerVmAllocationPolicyMigrationAbstract یا  PowerVmAllocationPolicyAbstract  .توسعه یافته اند

از  optimizeAllocationپیاده سازي روش پویا را از طریق  VM reallocationهاي توانند الگوریتمهمچنین محققان می
هاي ماشین يشود و با تمام مجموعهفراخوانی میکه در هر قالب زمانی  PowerVmAllocationPolicyAbstractکالس 

  شود، اجرا کنند. دیتاسنتر پاس میدر مجازي فعلی 
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که یکی باید به یک ماشین  است، (خاص) هاي مجازي در یک هاست معینشامل تعریف، میان ماشین VMي انتخاب مسئله
یک  PowerVmSelectionPolicy .مهاجرت کند powerبه دلیل درنظر گرفتن  جدید درخواست شده توسط یک کاربر،

چهارمورد سیاست انتخاب ماشین مجازي(مطابق  3.0کلودسیم کند. توصیف میرا  VMسیاست انتخاب کالس مجرد است که 
د. سیاست مینیمم زمان کنتعریف می ،داده شودبراي هاست، به منظور اینکه کدام ماشین مجازي باید مهاجرت  را )3شکل 

دیگر نسبت به تکمیل یک مهاجرت کمترین زمان براي  نیازمند، که است انتخاب یک ماشین مجازي )MMT(مهاجرت 
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یک ماشین مجازي را براي مهاجرت کردن،  )RCسیاست انتخاب تصادفی ( .است به هاستهاي مجازي اختصاص یافته ماشین
آن دسته از  )MC( همبستگی حداکثرسیاست کند. ، انتخاب مییکنواخت توزیعبا  گسسته تصادفی متغیر یک با توجه به

براي مهاجرت شدن انتخاب هاي مجازي دارد، ماشینبا دیگر هاي مجازي را که باالترین همبستگی مصرف پردازنده ماشین
 از استفاده حداقل به نیاز که کندمهاجرت شدن انتخاب میایی را براي ماشین مجازي ،)MU(سیاست حداقل استفاده کند. می

  هاي مجازي در هاست دارد. ماشیندیگر  به نسبتا پردازنده

را براي تعریف یک سیاست انتخاب جدید  PowerVmSelectionPolicyخودتان،  VMسیاست انتخاب براي تعریف 
  براي هاست، پاس کنید.در مقداردهی اولیه و این شی را  گسترش دهید

  پیاده سازي الگوریتم خودتان - 6

به جز سیاست الگوریتم پیشنهادي خودتان را پیاده سازي کنید. توانید میشما چندین مکان در کلودسیم وجود دارد که 
چندین کالس دیگر هم که شما تشریح شد،  اال، که در بو سیاست انتخاب ماشین مجازي VMسیاست مجوزدهی زمانبندي، 

   :  زیر وجود دارد ، درسازي خودتان داشته باشیدبه منظور ایجاد شبیه هاممکن است نیاز به تغییر و یا گسترش آن

 DatacenterBroker  :ابرهاي  دهد و شوند را ارائه میکه ایجاد میهاي مجازي این کالس تنها یک لیست از ماشین
هاي مجوزدهی ماشین مجازي براي تغییر درخواستکند. ها زمانبندي میکوچک را به طور پی در پی بر روي آن

 یک کالستوانند محققان میشوند. ارائه می هاي مجازيشده به ماشین و تخصیص داده و ابرهاي کوچک دیتاسنترها

Broker از  را جدیدDatacenterBroker .گسترش دهند 
 Datacenter :ي این کالس همانند یک فرآهم کنندهIaaS از  هاي ماشین مجازي رادرخواستکند: عمل می

Broker کند. ها ایجاد میهاي مجازي را در هاستو ماشین کنددریافت می ها 

 رفتار کردن اضافه براي را هاکالس این دنتوانمی هم محققان ،دیتاسنتر و DatacenterBroker پیشفرض رفتار تغییر براي
 با بایدهاي جدید موجودیتدر مورد دوم، سازي جدیدي انجام دهند. یا از ابتدا پیاده ،دهندگسترش  شده گرفته نظر در

  شوند.  ایجاد ProcessEventروش و پیاده سازي  SimEntity گسترش

 PowerVmAllocationPolicyMigrationAbstract :هاي تثبیت ماشین مجازي این کالس یک الگوریتم
 برنامه یا و اجرا حال در مجازي ماشین یک انتقال روند به اشاره( ياز مهاجرت زندهکه  Power-awareپویا 

 و سازي ذخیره حافظه،. باشدمی برنامه یا و مشتري سرویس به قطع بدونمختلف  فیزیکی هايماشین بین کاربردي
کند و در هر ماشین مجازي استفاده می )شوداز هاست اصلی به مقصد انتقال داده می مجازي ماشین اتصال شبکه

-پژوهشگران میکند. میدهد) (دوباره اختصاص می reallocateهاي مجازي را به صورت پویا فریم زمانی ماشین
فارغ از این کالس و از طریق گسترش دادن را  Power-awareهاي تثبیت ماشین مجازي پویا الگوریتمتوانند 
 پیاده سازي کنند.  optimizeAllocationروش 
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یک  پیکربندي و تستجلوگیري و براي  از صرف زمانسازي یک دیتاسنتر محاسبات ابري، استفاده از کلودسیم براي شبیه
، معماري آن و چگونگی استفاده از آن براي مدلسازي محیط سازي کلودسیمدر این مقاله، شبیه کند.محیط واقعی، تالش می

، منابع از برداري بهره متوسط بهبودکه هدف آن  یالگوریتم ارزیابی برايدر آینده، ما از پلت فرم کلودسیم . معرفی شد ابري
  .، استفاده خواهیم کرداست انرژي مصرف کاهش و کلوددیتاسنترهاي 

  


