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خالصه
امروزه فناوری رایانش ابری به سرعت در حال فراگیر شدن در صنعت و بخشهای مختلف آموزشی است ،فناوری رایانش ابری یک تعریف جدید از
مخزنی از منابع مجازیسازی شده است .یکی از نگرانیهای اصلی که رایانش ابری تعادل بار است .با استفاده از الگوریتمهای توازنبار میتوان تعادل
بار را بین سیستمهای رایانش ابری را بدست آورد که باعث افزایش بهره وری از منابع ،افزایش رضایت مشتری ،کاهش زمان پاسخ ،کاهش هزینه و ...
میشود.

کلمات کلیدي :رایانش ابري ،ماشین مجازي  ،توازنبار ،مهاجرت

.1

مقدمه

رایانش ابری یک روش جدید برای ارائه منابع محاسباتی از طریق اینترنت است .موسسه مالی و فناوری و استانداردها][1رایانش ابری را این گونه تعریف
می کند :رایانش ابری مدلی است برای فراهم کردن دسترسی آسان براساس تقاضای کاربر از طریق شبکه به مجموعهی از منابع رایانشی قابل تغییر و پیکربندی
(مثل :شبکهها ،سرورها ،فضای ذخیرهسازی ،برنامههای کاربردی و سرویسها) که این دسترسی بتواند با کمترین نیاز به مدیریت منابع و یا نیاز به دخالت
مستقیم فراهمکننده سرویس به سرعت فراهم شده یا آزاد (رها) گردد .توازن بار در رایانش ابری را میتوان یکی از بخشهای مهم این فناوری دانست که
منجربه بهربرداری موثر از منابع  ،افزایش رضایت مشتری ،کاهش زمان پاسخ و  ...میشود .الگوریتمهای متعددی برای حل مسئله توازن بار پیشنهاد شدهاند،
که هرکدام دارای مزایا و معایبی هستند و بسته به وضعیت سیستم میتوانند بار را به صورت متوازن توزیع کنند.
در بخش دوم چالش های موود در توازن بار محیط رایانش ابری ،در بخش سوم مروری بر انوا ع الگوریتمهای توازن بار رایانش ابری و سپس در
بخش چهارم به نتیجه گیری میپردازیم.
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.2

چالشهاي توازنبار در رایانش ابري

قبللل از ایللن کلله مللروری بللر انللواع الگللوریتمهللای تللوازن بللار در محللیط رایللانش ابللری داشللته باشللیم ،نیللاز داریللم انللواع چللالشهللای موجللود
تلللوازن بلللار در محلللیط رایلللانش ابلللری را شناسلللایی کنلللیم .در ایلللن بخلللش چلللالشهلللای کللله ممکلللن اسلللت در هنگلللام پیشلللنهاد یلللک الگلللوریتم
وجود داشته باشد به طور خالصه بیان میکنیم.
 1 .2توزیع فضایی گرههاي ابر
برخلللی از الگوریتمهلللای تلللوازن بلللار فقلللط زملللانی مللل ثر عملللل میکننلللد کللله گرههلللا نزدیلللک هلللم باشلللند و تللل خیر بلللین آنهلللا نلللاچیز باشلللد.
زملللانی کللله ایلللن الگوریتمهلللا در محیکلللی کللله گرههلللای آن بهصلللورت فضلللایی توزیلللع شلللدن اجلللرا میشلللوند بلللا چالشهلللای روبلللهرو میشلللود
کللله دلیلللل بللله وجلللود آملللدن ایلللن چلللالش ایلللن اسلللت در ایلللن الگوریتمهلللا بلللر

خریلللدهای ن یلللر سلللرعت خکلللو شلللبکه ،فاصلللله بلللین

کالینتهلللا و گرههلللای پلللردازش کننلللده وظلللایف در ن لللر گرفتللله نشلللده اسلللت .بلللرای حلللل ایلللن چلللالش بایلللد الگلللوریتم بللله گونلللهی طراحلللی
شود که تعادل با رابین تمام گرههای توزیعشده به دست آورد و قادر به تحمل ت خیر باال باشد]. [2
 2 .2تکرار
یلللک الگلللوریتم ذخیرهسلللازی تکلللرار کاملللل یلللک ذخیرهسلللازی کلللارا بهحسلللام نمیآیلللد ،زیلللرا دادههلللا در تملللام گرههلللا تکلللرار میشلللود.
الگوریتمهلللای تکلللرار کاملللل هزینلللهی زیلللادی را تحمیلللل میکنلللد ،بللله ایلللن دلیلللل کللله فضلللای زیلللادی بلللرای ذخیرهسلللازی نیازمنلللد اسلللت.
الگلللوریتم ذخیرهسلللازی بخشلللی کللله نلللوع دیگلللر از الگلللوریتم ذخیرهسلللازی اسلللت کللله دادههلللا بلللر اسلللاس قلللدرت و ظرفیلللت در گرههلللای
مختللللف ذخیلللره میکنلللد][3؛ کللله باعلللث کلللارایی بهتلللر ایلللن الگلللوریتم نسلللبت بللله الگلللوریتم قبللللی میشلللود؛ املللا الگلللوریتم بخشلللی باعلللث
افللللزایش پیییللللدگی در الگوریتمهللللای تللللوازن بللللار میشللللود بلللله ایللللن دلیللللل کلللله آن مجموعلللله قکعللللات دادههللللا در گرههللللای مختلللللف در
دسترس است.
 3 .2پیچیدگی الگوریتم
هرچلللله الگوریتمهللللای تللللوازن بللللار ازن للللر پیادهسللللازی و عملیللللات دارای پیییللللدگی کمتللللر باشللللند ،بیشللللتر مللللورد اسللللتقبال قللللرار میگیرنللللد.
افلللزایش پیییلللدگی منجلللر بللله افلللزایش پیییلللدگی پلللردازش میشلللود کللله میتوانلللد باعلللث کلللاهش کلللارایی شلللود .علللالوه بلللر اینزملللانی کللله
الگوریتمهللللا نیللللاز بلللله اطالعللللات و ارتباطللللات بیشللللتر بللللرای ن للللارت و کنتللللرل داشللللته باشللللند ،تلللل خیر مشللللکالت بیشللللتری ایجللللاد میکنللللد و
بهرهوری کاهش مییابد .ازاینرو الگوریتمهای توازن بار باید به سادهترین شکل ممکن طراحی شوند.
 4 .2نقطه شکست
کنتللللرل تللللوازن بللللار و جمللللعآوری داده در مللللورد نودهللللای مختلللللف بایللللد بهگونللللهای طراحللللی شللللود از یللللک نقکلللله شکسللللت در الگللللوریتم
جللللوگیری کنلللد .برخلللی از الگلللوریتمهلللای (الگوریتمهلللای متمرکلللز) میتواننلللد مکلللانیزگی مللل ثر و کارآملللد بلللرای حلللل تعلللادل بلللار دریلللک
الگلللوی خلللام فلللراهم کننلللد .ایلللن نلللوع الگوریتمهلللا یلللک کنترلکننلللده بلللرای کلللل سیسلللتم دارنلللد کللله اگلللر کنترلکننلللده دچلللار مشلللکل شلللود،
کل سیستم از کار میافتد.
هر الگوریتم توازن باری که طراحی میشود باید بر چالشهای که گفته شد فائق آید].[4

.3

انواع الگوریتمهای توازن بار

الگوریتمهللللای تللللوازن بللللار بلللله دودسللللته کلللللی ایسللللتا و پویللللا تقسللللیم میشللللوند .الگوریتمهللللا ایسللللتا وظللللایف را بلللله گرههللللا قابلدسللللترس
تخصلللیی میدهنلللد .فراینلللد انتخلللام گلللره بلللرای ارسلللال وظیفللله بلللر اسلللاس اطالعلللات از قبلللل در ملللورد ویلگلللی و قابلیلللت گلللره دارد انجلللام
میشلللود.الگوریتمهای ایسلللتا تغییراتلللی پویلللایی کللله در زملللان اجلللرا در ویلگیهلللای گلللره بللله وجلللود میآیلللد را در ن لللر نمیگیلللرد ،بعلللالوه
نمیتواند خود را با تغییرات محیط تکابق دهد].[5هدف اصلی این الگوریتمها کاهش زمان اجرای کلی است.
 1 .3الگوریتم زمانبندي حداقل حداقل
ایلللن الگلللوریتم بلللا مجموعلللهای از وظلللایف شلللروع میشلللود .ایلللن الگلللوریتم منبعلللی کللله کمتلللرین زملللان تکمیلللل را بلللرای تملللام وظلللایف را
دارد پیلللدا میکنلللد ،سلللپس وظیفللله بلللا کمتلللرین انلللدازه بللله آن منبلللع تخصلللیی میدهلللد( ،ازایلللنرو بللله ایلللن الگلللوریتم حلللداقل حلللداقل گفتللله
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ملللیشلللود ).و ایلللن وظیفللله تخصلللیی دادهشلللده را از مجموعللله وظلللایف حلللیف کنلللد .ایلللن رونلللد تلللا هنگلللامیکللله تملللام وظلللایف توسلللط
الگلللوریتم تخصلللیی داده شلللود ادامللله مییابلللد .ایلللن الگلللوریتم سلللاده اسلللت و بلللار موجلللود در منلللابع را قبلللل از تخصلللیی وظیفللله در ن لللر
نمیگیرد ،بنابراین توازن بار مناسبی به دست نمیآورد].[6

 2 .3الگوریتم توازن بار توزیع یکسان اجراي کنونی
در ایللللن روش الگللللوریتم تللللالش میکنللللد تللللا بللللار تمللللام ماشللللینهای مجللللازی کلللله در یللللک مرکللللز داده بلللله یکللللدیگر متصللللل هسللللتند را
بهصلللورت یکسلللان حفللل کنلللد .الگلللوریتم از یلللک جلللدول اینلللدکس از ماشلللینهای مجلللازی و تعلللداد درخواسلللتهای کللله بللله هریلللک از
آنهلللا تخصلللیی دادهشلللده نگهلللداری ملللیکنلللد].[7اگلللر یلللک درخواسلللت جدیلللد بلللرای تخصلللیی بللله یلللک ماشلللین مجلللازی بللله مرکلللز داده
ارسلللال شلللود ،الگلللوریتم در جلللدول اینلللدکس را بلللرای پیلللدا کلللردن کلللمبلللارترین ماشلللین مجلللازی جسلللتجو ملللیکنلللد ،اگلللر بلللیش از یلللک
ماشلللین مجلللازی پیلللدا شلللود اوللللین را انتخلللام ملللیکنلللد و سلللپس شناسللله آن را بللله کنترلکننلللده مرکلللز داده ارسلللال میکنلللد .مرکلللز داده
درخواسلللت را بللله ماشلللین مجلللازی انتخامشلللده تخصلللیی ملللیدهلللد و تعلللداد درخواسلللتهای تخصلللیی دادهشلللده بللله ماشلللین مجلللازی در
جللللدول اینللللدکس را یکللللی افللللزایش مللللیدهللللد .زمللللانی کلللله ماشللللینمجازی وظیفلللله را بلللله پایللللان میرسللللاند ،تللللوازن بللللار آن را بللللا یللللک
درخواسللللت بلللله مرکللللز داده بللللرای اطالعرسللللانی ارسللللال مللللیکنللللد و سللللپس در جللللدول اینللللدکس تعللللداد درخواسللللتهللللای تخصللللیی
دادهشلللده بللله ماشلللین مجلللازی را یکلللی کلللاهش میدهلللد .ایلللن محاسلللبات اضلللافی یلللک سلللربار اسلللت کللله جلللدول را دوبلللاره و دوبلللاره
جسلللتجو میشلللود .ایلللن الگلللوریتم سلللعی دارد زملللان پاسلللخ ،زملللان پلللردازش را بهبلللود دهلللد و تحملللل خکلللا نلللدارد و مشلللکل یلللک نقکللله
شکست را دارد].[8

 3 .3الگوریتم توازن بار نظارت فعال
ایلللن الگلللوریتم اطالعلللاتی در ملللورد هلللر ماشلللین مجلللازی و تعلللداد درخواسلللتهای فعللللی کللله بللله هلللر ماشلللینمجازی تخصلللیی
دادهشللللده را نگهللللداری میکنللللد .زمللللانی کلللله یللللک درخواسللللت جدیللللد وارد میشللللود ماشللللینمجازی کلللله کمتللللرین بللللار را دارد
شناسلللاییشلللده و انتخلللام میشلللود .اگلللر بلللیش از یلللک ماشلللینمجازی شناسلللایی شلللود اوللللین ماشلللین انتخلللام میشلللود .شلللماره
شناسلللللایی ماشلللللین مجلللللازی انتخامشلللللده بللللله کنترلکننلللللده داده مرکلللللزی برگردانلللللده ملللللیشلللللود و سلللللپس کنترلکننلللللده داده
مرکلللزی درخواسلللت بللله ماشلللین مجلللازی کللله توسلللط شناسللله ارسالشلللده شناسلللایی کلللرده ارسلللال میکنلللد؛ و سلللپس آن را بللله
الگلللوریتم تلللوازن بلللار ن لللارت فعلللال اطالعرسلللانی میکنلللد] .[9در ایلللن الگلللوریتم فقلللط بلللار ماشلللین مجلللازی را در ن لللر میگیلللرد
و بللله قابلیتهلللای ماشلللین مجلللازی ماننلللد قلللدرت پلللردازش و ظرفیلللت حاف للله اهمیلللت نمیدهلللد ،کللله ممکلللن اسلللت منجلللر بللله
افزایش زمان انت ار برای برخی از درخواستها شود و کیفیت سرویس کاهش نیز مییابد

 4 .3الگوریتم توازن بار فرصتطلب
ایلللن الگلللوریتم تلللوازن باریلللک الگلللوریتم ایسلللتا اسلللت و هلللدفش مشلللغول نگهداشلللتن هلللر گلللره در ابلللر بلللدون در ن لللر گلللرفتن بلللار هریلللک از
گرههاسللللت .الگللللوریتم تللللالش میکنللللد تللللا کللللار انتخامشللللده را بلللله یللللک ماشللللین مجللللازی کلللله بهصللللورت تصللللادفی انتخامشللللده اعللللزام
کنلللد].[11الگلللوریتم تلللوازن بلللار فرصلللتطلب زملللان اجلللرای وظیفللله در ماشلللین مجلللازی را در ن لللر نمیگیلللرد کللله ممکلللن اسلللت موجلللب
شود وظیفه بهکندی پردازش شود؛ و زمان اتمام کل افزایش یابد.
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نتیجهگیری

.4

 وظیفللله اصللللی تلللوازن بلللار اسلللتفاده از تملللام منلللابع بللله.تلللوازن بلللار یکلللی از مهمتلللرین مسلللائل در محلللیط رایلللانش ابلللری محسلللوم ملللیشلللود
، هلللدف اصللللی تلللوازن بلللار کلللاهش زملللان پاسلللخ.گونلللهی اسلللت هلللیز یلللک از منلللابع پربلللار در حالیکللله برخلللی دیگلللر از منلللابع کلللمبلللار نباشلللد
 الگلللوریتمهلللای متعلللددی جهلللت تلللوازن بلللار پیشلللنهاد شلللده اسلللت. اسلللت...  بهلللرهبلللرداری حلللداکثری از منلللابع و،افلللزایش رضلللایت مشلللتری
کللله هرکلللدام بسلللته بللله وضلللعیت محلللیط رایلللانش ابلللری مزایلللا و معلللایبی دارنلللد و الگلللوریتمهلللای کللله بللله ظرفیلللت و بلللار منلللابع توجللله ملللیکننلللد
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