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چكیده
رایانش ابری یكی از فناوریهای اصلی الیه زیرساخت معماری برای ایجاد تحول دیجیتال ( )Digital Transformationدر سازمانها
و شرکت های سنتی و مجازی می باشد و همچنین در حال حاضر بستری برای بسیاری دیگر از تكنولوژیهای نوظهور مانندد اینترندت
اشیاء ،یادگیری ماشینی ،داده های عظیم و غیره می باشد .باتوجه به نقش کلیدی فناوری رایانش ابری در تحول دیجیتالی سازمانها و
شرکت ها ،در کنار نقش کلیدی آن در تامین زیرساخت سایر فناوریها ،تطبیقپذیری آن از منظر کارایی و سرعت برای پوشش اندوا
نیازهای مختلف پردازشی و ذخیرهسازی سرویسهای تطبیقپذیر امری بسیار مهم است .رایانش ابدری عمد ب بددون وجدود يابلیدت
کشسانی به منظور تطبیق پذیری با نیازمندی های پویای کارایی نمیتواند نیاز سازمانها را برآورده سازد .در این مقالده بده طراحدی و
پیاده سازی یک موتور تطبیقپذیری خودمختار مطابق بدا چرخده  MAPEبدرای اکوسیسدتمهدای ابدری پرداختده مدیشدود .موتدور
تطبیقپذیری ارائه شده ،از طریق پایش سرویس و زیرساخت ابری ،منابع سرویسها را به صورت کشسان و مطابق با بار کنونی آنها
تخصیص میدهد.

کلمات کلیدی
کشسانی ،کارایی ،تطبیقپذیری ،چرخه  ،MAPEرایانش ابری

یک سرویس ابری برای تطبیقپذیری بین بارکاری کنونی و منااب تخ ایص
داده شده کنونی دانئت.
سند رسمی  ،]1[ NISTپنج ویژگی اساسی را برای سرویسهای رایانش
اباری بار مایشامارد کاز عبارتناد ام broad ،on-demand self-service

 -1مقدمه
مهیااا کااردن مناااب ) (resource provisioningیکاای ام مئاااهم مهاا
میرساختهای رایانش ابری است .سرویسهای ابری با مفاهی جدیدی مانناد
کشئااانی ) ،(elasticityپرداخاات بااز میااران م اار ) (pay-as-you-goو
مقیاسپذیری ) (scalabilityهمراه هئتند .یکی ام مهمترین وجزهای تماایر
بین سرویسهای سنتی و سرویسهای ابری ویژگی کشئانی است .کشئاانی
را میتوان پیکربندی مجدد ) (reconfigurationمناب تخ یص داده شده بز

 rapid elasticity ،resource pooling ، network accessو measured

 .]1[ serviceدر این تعریف ،ویژگی  rapid elasticityبز عنوان قابلیتهاایی
تعریف شدهاند کز میتوانند بز صورت کشئان مهیا و آماد ) (releaseشوند.
سرویسهای کشئان را می توان نقطز مقابم سرویسهایی دانئات کاز
طراحی مناب آنها باز صاورت  over-provisionedیاا under-provisioned
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میکند و همننین تضمین میکند کز ماشین مجامی نیامی بز ریبوت نخواهد
داشت و سرویس با  downtimeمواجز نخواهد شد.
در ادامز این مقالز در بخش دوم بز بررسی پژوهشهای مارتبط پرداختاز
میشود .در بخش سوم بز تعریف کشئانی پرداختز میشود .در بخاش چهاارم
بز معماری کلی موتور تطبیاقپاذیری پیشانهادی و مولفاز ت امی گیاری آن
پرداختز میشود .در بخش پنج بز دساتزبنادی سیئات هاای کشئاانی و در
بخش شش بز نتایج اولیز حاصم ام تئات موتاور تطبیاقپاذیری پیشانهادی
پرداختز میشود .بخش هفت  ،بخش جم بندی مقالز است.

انجام شده است .در طراحی مناب سارویس باز صاورت ،over-provisioned
مناب تخ یص داده شده بز یک سرویس بز میران حاداکرر منااب ماورد نیاام
تخمین مده شده برای آن سرویس در نظر گرفتز میشوند بناابراین مهمتارین
ضعف این مدل هدر رفتن مناب است .برای مرال سرویئی را در نظار بگیریاد
کز فقط در رومهای آخر هفتز با امدحام مواجز میشود و در این بامه خاص نیام
بز پنجاه درصد مناب اضا فی نئبت بز ساایر رومهاا دارد .بناابراین در طراحای
 over-provisionedبز دلیم امدحام آخر هفتز ،پنجاه درصد مناب اضاافی باز
این سرویس تخ یص داده میشوند کز در سایر رومهای هفتاز ام ایان منااب
اضافی هیچ استفادهای نمیشود .بز دلیم اینکز هرینزهاای سارمایز گاذاری و
نگهداری مناب هرینزهای باالیی هئتند این مدل ام اراهاز منااب نمای تواناد
مدل مناسب و مقرون بز صرفزای باشد .در طراحی مناب سرویس باز صاورت
 ،under-provisioningمنابعی کمتر ام میران بیشینز مورد نیام یک سارویس
بز آن سرویس تخ یص داده میشوند .در این نوع طراحی ،ام هدررفت منااب
جلوگیری میشود ولی آن سرویس ممکن خوشنامی خود را ام دست بدهد میرا
بااز دلیاام تخ اایص مناااب کمتاار ام میااران بیشااینز موردنیااام ،بئاایاری ام
درخواستهای کاربران سرویس در شرایط امدحام با شکئت مواجز خواهند شد
و این موضوع میتواند باعث مهاجرت مشتریان این سرویس بز سرویسهاای
دیگر شود.
کشئانی مناب این امکان را بوجود میآورد کز میاران منااب تخ ایص
داده شده بز یک سرویس با توجز بز نیاممندیهای آن سرویس در طول ممان
متغیر باشن د .بز عبارت دیگر هایچ نیاامی نیئات کاز منااب ماورد نیاام یاک
سرویس در ابتدای کار تخمین مده شوند و سپس تخ ایص داده شاوند .بلکاز
سرویس با تخمینی ام م ر مناب اولیز شروع بز کار خواهد کرد ،اگر میاران
بار روی سرویس افرایش پیدا کرد ،مناب تخ یص داده شده نیر افارایش پیادا
خواهند کرد و بالعکس.
برای اراهز سرویسهای کشئان نیام باز مولفازای در اکوسیئات اباری
وجود دارد کز تمامی اطالعات مورد نیام را در اختیار داشاتز باشاد .باز عباارت
دیگر برای اتخاذ ت میمات کشئانی نیام باز مجموعازای ام اطالعاات دربااره
وضعیت کنونی سرویسها و وضعیت کنونی میرساخت ابری اسات .ذکار ایان
نکتز ضروری است کاز فقاط اتخااذ ت امیمات کشئاانی باز تنهاایی کاافی
نمیباشد ،بلکز بایاد باامخورد حاصام ام ت امیمات اتخااذ شاده بارای اتخااذ
ت میمات بعدی در نظر گرفتز شاوند .تاامین کشئاانی در اکوسیئات اباری
میتواند بوسیلز یک موتور تطبیقپذیری ) (adaptation engineکز اطالعات
المم را در اختیار دارد ،انجام شود .نمونزای ام این موتورهای تطبیقپاذیری در
مراج مختلف [ ]6 ،5 ،4 ،3 ،2پیشنهاد داده شدهاند.
اغلااب سیئاات هااا و معماااریهااایی کااز در حااال حاضاار باارای اراهااز
سرویسهای کشئان در مراج مختلف وجود دارند وابئتز بز اطالعاات قبلای
کاربر ام رفتار سرویس (تخمینی ام رفتار و میران نیاممندیهای مناب ) هئتند و
معموال فقط ام دو نوع ام اقدامات بارای اراهاز سارویسهاای کشئاان شاامم
مقیاسپذیری افقی و عماودی پشاتیبانی مایکنناد .همنناین برخای ام ایان
اقادامات ممکاان اساات باعااث ریبااوت ) (rebootماشااین مجااامی و ت میاام
 downtimeبز سرویس شون د .با در نظر گرفتن این ماوارد در ایان مقالاز باز
طراحی یک موتور خودمختار تطبیقپذیری پرداختز شده اسات کاز عاالوه بار
ویژگی خودمختاری ام اقدامات مختلف برای مهیا کاردن کشئاانی پشاتیبانی

 -2بررسی پژوهشهای مرتبط با سیستمهای
کشسانی
کشئانی یکی ام ویژگیهای مه رایانش ابری است کز ه در صانعت و ها
در پژوهشها بز آن پرداختز شده است .آمامون ،کشئاانی را ام طریاق امکاان
تعریف نرمافراری میرساخت ) (cloudformationو گروههای مقیااسپاذیری
خودکار) (auto-scaling groupsمهیا میکنند.
 ]5 ،4[ CloudWaveیکی ام پروژههای مطار ات ادیاز اروپاا در حاومه
رایانش ابری است .هد اصلی این پروژه ایجاد تطبیقپذیری بین برنامزهاای
کاربردی و سرویسهای ابری با میرسااخت اباری باا اساتفاده ام یاک موتاور
تطبیقپذیری اسات .سااموکار  CloudWaveمبتنای بار ( rule-setمجموعاز
قواعد) است  ،بز عبارت دیگر قواعد مختلف مطابق با شارایط مختلاف تعریاف
شده اند و ممانی کز هر یک ام شرایط تعیین شده بز وجود آیند اقدامات مناسب
مطابق با آن شرایط انجام میشوند .پروساز ت امی گیاری  CloudWaveباز
صورت تومی شده میباشد ،بز این صاورت کاز مجموعازای ام sub-engine
شرایط پیش آمده را بررسی میکنند و مطابق با قواعد موجاود ت امی گیاری
خود برای اقدامات مناسب را اعالم میکنند .پس ام اینکاز هار sub-engine
ت می خود را اتخاذ کرد ،ام یک شیوه رایگیری برای اتخااذ ت امی نهاایی
اسااتفاده ماایش اود .شااکم  1پروسااز ت اامی گیااری موتااور تطبیااقپااذیری
 CloudWaveرا نشان میدهد.

شكل ( :)1ساختار موتور تطبیقپذیری ]5[ CloudWave
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پژوهش [ ]3 ،2بز معرفی معماری  Cloudiatorبرای مادیریت پاایش و
تطبیقپذیری میپردامد .این معماری ام مولفزهای مختلفی تشکیم شده است.
وظیفز  auto-scalingدر این معماری بر عهده مولفز  scaling engineاست.
این مولفز طبق مقادیر آستانز ام پیش تعریف شده روی میران م ر پردامنده
و حافظز ت می گیری میکند .ممانی کز میران م ر ام مقادیر آستانز تعریف
شااده بیشااتر شااود ،اقاادامات المم اجاارا ماایشااوند Cloudiator .فقااط ام
مقیاسپذیری افقی پشتیبانی میکند.
پژوهش [ ]6برای مدیریت کشئانی در م یط ابری یک مادل توصایف
مناب ابری ) (cloud resource description modelرا اراهز میدهد .هد ام
اراهز این مدل این است کز کااربران بتوانناد منااب و ویژگایهاای کشئاانی
ساارویسهااا را بااز شاایوهای ساااده و باادون رویااارویی بااا جرییااات فناای یااا
اسکریپت های سطح پایین مشخص کنند .این پژوهش نیر ام ساموکار مقایئاز
بااا مقااادیر آسااتانز ام پاایش تعااین شااده اسااتفاده ماایکنااد .ایاان پااژوهش ام
مقیاسپذیری عمودی ،مقیاسپذیری افقی ،مهاجرت و پیکربندی مجدد برنامز
کاربردی ) (application reconfigurationپشتیبانی میکند.
پژوهشهای فوق مبتنی بر  rule-setهئتند .بز عباارت دیگار سیئات
کشئانی روی مقادیر آستانز ام پیش تعریف شدهای روی متریکهاای میاران
م ر مناب مانند میران م ار پردامناده و میاران م ار حافظاز عمام
میکند .پژوهشهای اشااره شاده بیشاتر ام اقادامات مقیااسپاذیری افقای و
مهاجرت پشتیبانی میکنند .در هیچ یک ام پژوهشها تضمین نشده است کاز
اقدامات کشئانی انجاام شاده منجار باز ریباوت سارور مجاامی و در نتیجاز
 downtimeسرویس نخواهد شد.
در این پژوهش ما یک موتور تطبیقپذیری برای تطبیاقپاذیری میاران
مناب تخ یص داده شده بز یک سرویس بر اساس بارکااری کناونی روی آن
سرویس اراهز میدهی  .سیئت پیشنهادی در این پژوهش ام جهتهای اشااره
شده در ادامز متمایر ام سایر پژوهشهاست
 . 1سیئت پیشانهادی عاالوه بار مقیااسپاذیری افقای ام اقادامات
مقیاس پذیری عمودی ،مهاجرت مناده و تغییار تنظیماات ابرنااظر
) (hypervisorپشتیبانی میکند.
 . 2سیئت پیشنهادی تمامی اقدامات را بز صورت مناده ) (liveاجارا
میکند .بز عبارت دیگر سرور مجاامی در نتیجاز انجاام اقادامات
کشئانی با ریبوت یا  downtimeمواجز نخواهد شد.
 . 3سیئت پیشنهادی مبتنی بر  rule-setاست .ولی بز جای مقایئاز
مقادیر کنونی متریکهاا باا مقاادیر آساتانز ،ابات ،باا اساتفاده ام
تاریخنز مقادیر متریکهای مختلف مانند ممان پاسا یاا میاران
م ر مناب مختلف ،یک خط پایز برای هر متریک تولید میکند
و مقادیر متریکها را نئبت بز مقاادیر آن مایسانجد و براسااس
میران اختال بین مقادیر خط پایاز و مقاادیر کناونی متریاکهاا
ت میمات خود را اتخاذ میکند.
 . 4سیئت اراهز شده در این پژوهش کامال مبتنی بر چرخاز MAPE
[ ]7و خودمختار است .چرخز  MAPEدر شکم  2نشان داده شاده
است .این چرخز دارای چهار فاام پاایش ) ،(monitoringت لیام
) ،(analysisبرنامزریری ) (planningو اجرا ) (executionاست.

شكل ( :)2چرخه ]7[ MAPE

موتور اراهز شده در این پژوهش عالوه بر در نظار گارفتن متریاکهاای
مربوط بز میران استفاده ام منابعی مانند حافظز و پردامنده ،متریکهایی مانناد
ممان پاس (ممان پاس سرویس اجرا شونده روی سارورهای مجاامی اباری)،
میران کاربران همرمان و طول صف درخواستهای سرورهای مجامی ابری را
در نظر میگیرد .این ویژگی مه باعاث مایشاود کاز موتاور تطبیاقپاذیری
عکسالعمم مناسبی در برابر انواع بارهای کاری ام خود نشان دهاد و کااربران
نهایی تجربز خوبی ام استفاده ام این سرویس داشاتز باشاند .در بخاش چهاار
معماری موتور تطبیقپذیری پیشنهادی توضیح داده خواهد شد.

 -3تعریف کشسانی
در مراج مختلف تعاریف متعددی ام کشئانی آمده است .مرج [ ]8کشئاانی
را بز عنوان توانایی یک سیئت در اضافز و حذ کردن منااب (مانناد هئاتز
های پردامنده ،حافظز ،ماشین مجامی و  )containerبز صورت “”on the fly
برای تطبیقپذیری تغییرات بار کاری بز صورت بالدرنگ تعریف مایکناد .در
اغلب مراج مانند [ ]8بز دو نوع ام اقدامات برای مهیا کاردن کشئاانی اشااره
شاده اسات کاز عبارتناد ام  vertical scalingو  .horizontal scalingدر
 vertical scalingمنابعی مانند هئتزهای پردامنده ،میران ساه ام پردامناده،
حافظز و پهنایباند شبکز طبق نیاممندیهای متغیر بارکاری افرایش یا کاهش
داده میشوند .در horizontal scalingماشاینهاای مجاامی یاا containers
تخ یص داده شده بز یک سرویس ،با توجز بز نیاممندیهای متغیار بارکااری
اضاافز یاا حاذ ماایشاوند .شاکم  3ام [ ]8نماایی ام  vertical scalingو
 horizontal scalingرا نشان می دهد.

شكل  :3مقیاسپذیری عمودی و افقی []7
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 -4-1ورودیهای مولفه مغز تصمیمگیری

در مرجا [ ]9کااز کااار قبلاای مااا درباااره رو هااای تطبیااقپااذیری در
م یطهای ابری است ،لیئت جامعی ام مکانیرمهای تطبیقپذیری اراهاز شاده
است.

ورودیهای موردنیام شامم اطالعات حاصم ام پایشهایی هئتند کز در اداماز
بز آنها اشاره شده است
 . 1پایش سرویس پایش سرویس شاامم پاایش متریاکهاای مها
سرویس مانند ممان پاس  ،تعداد درخواساتهاای نااموفق ،طاول
صف درخواستها و تعداد کانکشنهای برقرار شده است.
 . 2پایش ماشین مجامی پایش ماشین مجامی شاامم پاایش میاران
استفاده ام مناب پردامنده ،حافظز ،دیئک (متریکهایی مانند تاخیر
و نرخ خواندن و نوشتن) ،پهنایباند شبکز ،میاران امدحاام شابکز
هئتند.
 . 3پایش س یئت عامم پایش سیئت عامام شاامم پاایش سیئات
عامم ماشین مجامی برای کئاب اطالعاات المم ام آن اسات .در
برخی موارد پایش سیئت عامم کاربران نیام بز کئب اجامه ام آنها
دارد.
 . 4پایش میرساخت منظور ام میرساخت ،میرساخت اباری اسات کاز
ماشینهای مجاامی روی آن قارار دارناد و ام منااب آن میرسااخت
استفاده میکنند .متریکهای مختلفی مرباوط باز میاران اساتفاده
شده ام مناب و میران مناب در دسترس روی میرساخت ابری بایاد
بررسی شوند .بارای مراال ممانیکاز در نتیجاز یاک horizontal
 scalingت می بز ایجاد یک ماشین مجامی جدیاد گرفتاز مای
شود ،موتور تطبیقپذیری باید ام مناب موجود روی میرساخت ابری
باخبر باشد تا بتواند نئبت بز مکان ساخت ماشین مجاامی جدیاد
ت می مناسب اتخاذ کند.
 . 5سیاستها یکی دیگار ام ورودیهاای مها مغار ت امی گیاری
سیاست های موجود در اکوسیئت ابری هئتند کز باید موق اتخاذ
ت میمات کشئانی در نظ ر گرفتز شوند .برای مرال ممانی کز نیام
بز انجام مهاجرت منده ماشین مجامی باز دلیام افارایش امدحاام
مئیر شبکز یا افرایش رقابت بین ماشینهای مجاامی روی یاک
میربان فیریکی ) (hostبرای استفاده ام مناب وجود دارد ،باید طبق
سیاستهای موجود مق د ماشین مجامی تعیین شود .طباق ایان
سیاستها ممکن است بتوان ماشین مجامی را بز مق دی با مناب
قویتر (مرال مق دی کز دارای هئتزهای پردامناده قاویتر و البتاز
گرانتر) است ،مهاجرت داد .یکی دیگر ام سیاساتهاا مایتواناد در
راستای م ر بهینز انرژی باشد بز این صورت کز ماشاینهاای
مجامی ام روی میربان فیریکی کز بیشتر مناب آن آماد هئتند باز
سایر میربانهای فیریکی مهاجرت داده شوند و سپس آن میرباان
فیریکی خامو شود.
 . 6سامگاری اقدمات برای تمامی ت میماتی کز اتخاذ میشاوند بایاد
سامگاریهاای المم بررسای شاوند .بارای مراال بارای vertical
 ، scalingسیئت عامم ماشین مجامی بایاد ام قابلیات hot-add
مناب پشتیبانی کند.
 . 7مانیتور خط پایز برای تمامی متریکهای مه یک خط پایز تولید
میشود .تولید خط پایز در بامههای ممانی (معماوال) یکئاان و باا
استفاده ام تاریخنز مقادیر آن متریک است .برای مرال با اساتفاده

 -4ساختار موتور تطبیقپذیری پیشنهادی
در این بخش بز صاورت خالصاز باز بررسای سااختار موتاور تطبیاقپاذیری
پیشنهادی پرداختز میشود .شکم  4معماری موتور تطبیقپذیری را نشان مای
دهد.

شكل ( :)4معماری موتور تطبیقپذیری پیشنهادی

همانطور کز قبال اشاره شد ،موتور تطبیقپذیری مبتنی بر چرخاز ]7[ MAPE
است کز ام چهار مولفز پایش (مطابق باا فاام پاایش چرخاز  ،)MAPEمولفاز
ت می گیری (مطابق با فام ت لیم و برنامزریری چرخز  ،)MAPEمولفز اجرای
فرامین (مطابق با فام اجرای چرخز  )MAPEتشکیم شده است .مولفز دساتی
برای مدیر سیئت پیشبینی و تعبیز شده است.
شکم  5ورودیها و خروجایهاای مولفاز مغار ت امی گیاری را نشاان
میدهد .ورودیها ام مولفز پایش یا ام سیاستهای ام پیش تعیین شده بدسات
میآیند و خروجیها برای اجرا بز مولفز اجارای فارامین ارساال مایشاوند .در
ادامز هر یک ام ورودیها و خروجیها توضایح داده خواهناد شاد کاز در ایان
فرآیند جرییات هر سز مولفز پایش ،مغر ت می گیری و اجرای فرامین پوشش
داده میشوند.

شكل ( :)5مولفه مغز تصمیمگیری
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 -5دستهبندی سیستمهای کشسانی

ام تاریخنز مقادیر متریک میران استفاده ام پردامنده ،میتوان خاط
پایز میران م ر پردامنده را تولید کرد.
سابقز ت میمات تاریخنزای ام اقداماتی کز انجام شده نگهاداری
میشود تا در حین اتخاذ ت میمات جدید مورد توجز قرار گیرند.
نوع برنامز کاربردی یا سرویس با توجز بز نوع سرویس مایتاوان
اقدامات مناسب را اتخاذ نمود .برای مرال اگر یک برنامز کااربردی
 cpu-intensiveیا  ram-intensiveباشد باید اقدام مناسب کز بز
ترتیب اضافز کردن پردامنده و اضافز کاردن حافظاز اسات انجاام
شود .حالت پینیده میتواند ممانی رخ دهد کاز ناوع یاک برناماز
کاربردی ترکی بی باشد .نوع برنامز را می توان باا توجاز تاریخناز
الگوی م ر مناب و مقادیر خط پایز تشخیص داد .با اساتفاده ام
رو های پیشرفتزتر مانند تبدیم فوریز میتوان الگاویی ام رفتاار
برنامز کربردی را بدست آورد.
امکانات موجود و مناب آماد هنگام اتخاذ ت میمات باید باز منااب
موجود توجز کرد  .مرال برای مهاجرت منده ماشاین مجاامی بهتار
است ام مئیری کز امدحام کمتری دارد استفاده شود.
تبعات و الرامات ت میمات قبم ام اتخاذ ت امیمات بایاد بررسای
روی تبعات و الرامات آن صورت گیرد .برای مرال باید بررسی کرد
کز آیا مهاجرت منده ماشین مجامی ممکن است در شرایط موجود
باعث  downtimeسرویس شود.
بامخورد آنی ت امیمات اتخااذ شاده توساط مغار ت امی گیاری
تا،یراتی روی اکو سیئات اباری دارناد .باا بررسای ایان تغییارات
می توان ت میمات نردیک بز بهینز اتخاذ کرد .بز عناوان راهحلای
پیشرفتز برای بامخورد ت میمات ،می توان ام رو های یاادگیری
مانند  reinforcement learningاستفاده کرد.

سیئت های کشئاانی را مایتاوان بار اسااس سااموکار اساتفاده شاده بارای
ت می گیری ،دستزبندی کرد .مرج [ ]10ساموکارهای موجود ت می گیری را
در  5دستز ،تقئی بندی کرده است کز عبارتند ام  .1مبتنی بار قواعاد مانناد
مانند [ .2 ]11استفاده ام ساریهاای مماانی مانناد [ .3 ]12اساتفاده ام تئاوری
کنتاارل ماننااد [ .4 ]13اسااتفاده ام تئااوری صااف ماننااد [ .5 ]14اسااتفاده ام
رو های یادگیری مانند [.]15
مرج [ ]10اتخاذ ت امیمات تطبیاقپاذیری سیئات هاای کشئاانی را
مطابق با چرخز  MAPEبیان میکناد .سیئات کشئاانی مبتنای بار چرخاز
 MAPEیک سیئت کشئانی خودمختار است کز قاادر باز گارفتن و ت لیام
ورودیهااا و اتخاااذ و اجاارای ت اامیمات اساات کااز ماایتوانااد بااا توجااز بااز
بامخوردهایی کز ام م یط میگیرد ت میمات مناسبتری اتخاذ کند.
بیشتر سرویسدهندگان ابری مانناد آماامون ام رو مبتنای بار قواعاد
استفاده میکنند .این رو بئیار ساده است و پیادهسامی آن آسان اسات ولای
ممکن است با ا شتباهاتی در ت می گیری هماراه باشاد .عملکارد ایان رو
بئیار بئتگی بز مجموعز قواعد ) (rule-setدارد کز استفاده می شود.
در یک دستز بندی دیگر ام نظر ممان اتخااذ ت امیمات تطبیاقپاذیری،
سیئت های کشئانی بز دو دستز  reactiveو  proactiveدستزبندی میشوند.
سیئت های کشئانی  reactiveسیئت هایی هئتند کاز در ابتادا شارایطی را
مشاهده میکنند و سپس نئبت بز آن شرایط واکنش نشان میدهند بز همین
دلیم بز ایان سیئات هاا  reactiveگفتاز مایشاود .سیئات هاای کشئاانی
 proactiveسیئت هایی هئتند کز قبم ام قرار گرفتن در شرایطی ،آن شرایط
را پاایشبیناای ماایکننااد و ت اامیمات المم را اتخاااذ ماایکننااد .ایاان نااوع ام
سیئت های کشئانی حتما نیام بز نگهداری تاریخنز و اساتفاده ام رو هاای
پیشبینی مانند رو های مبتنی بر سریهای ممانی دارند مانند [.]12
سیئت های کشئانی را میتوان ام نظر پینیدگی روند ت می گیری نیار
دستزبندی کرد .برخی ام سیئت های کشئانی یک دساتز ورودی ،یاک رو
ت می گیری و یک دستز خروجی دارناد مانناد [ .]11برخای ام سیئات هاای
کشئانی مانند موتور پیشنهاد شاده در پاروژه  ]5[ cloudwaveدارای سااختار
پینیدهتری هئتند .این موتور در بخش 2توضیح داده میشود.

 -4-2خروجیهای مولفه مغز تصمیمگیری
خروجیهای مولفز مغر ت می گیری بز شر میر هئتند
 . 1اقدامات پیش دستانز برای برخی ام اقدامات نهایی نیام بز اقدامات
پیش دستانزای وجود دارد .برای مرال برای horizontal scaling
(ا فرودن یک ماشین مجامی جدید) باید بررسی کرد کز اگر ام قبم
ماشین مجامی متعلق بز این سارویس وجاود دارد کاز suspend
شده است ،آن را  resumeکرد و ام ساختن ماشین مجاامی جدیاد
اجتناب کرد میرا ایجاد ماشین مجامی ممانبر است (تاخیر ایجاد می
کند) و ممکن است شرایط پیش آمده قابلیت ت مم این میاران ام
تاخیر را نداشتز باشند .میتوان با نگهداری تاریخنز ،ام رو های
پیشبینی مرم رگرسیون برای پیشبینای الگاوی بارکااری آیناده
استفاده کرد.
 . 2آماده سامی برای برخی ام اقدامات نهایی نیام بز آمادهسامیهاایی
وجود دارد ،برای مرال برای مهاجرت منده باید اطالعات آن ام مبدا
بز مق د کپی شوند.
 . 3اقدام نهایی اقدام نهایی اقدامی است کاز مغار ت امی گیاری باا
توجز بز تمامی شرایط و ورودیها آن اقادام را بارای اجارا اتخااذ
میکند .برای مرال این اقدام مایتواناد افارودن حافظاز باز یاک
ماشین مجامی باشد.

 -6پیادهسازی یک نمونه اولیه از موتور
تطبیقپذیری پیشنهادی
یااک نمونااز ام موتااور تطبیااقپااذیری پیشاانهادی روی اکوسیئاات ابااری
 ]16[ OpenStackپیادهساامی شاده اسات .بارای پیاادهساامی ام ترکیبای ام
سارویسهاای  OpenStackمانناد ) SDN (neutron) ،compute (novaو
) Authentication (keystoneبئیاری ام ساایر ویژگایهاای OpenStack
استفاده شده است.
در ادامز گرا مربوط بز نتایج تئاتهاای اولیاز موتاور تطبیاقپاذیری
پیشنهادی در شکم  6آورده شده است .برای این تئتها با اساتفاده ام ابارار
 JMeterروی ماشینهای مجامی استرس تئت گذاشتز شد .در این سز گرا
مقادیر ممان پاس  ،م ر حافظز و پردامنده در طول مماان نشاان داده شاده
است .همانطور کز در گرا ممان پاس نشان داده شده است ،موقعی کز ممان
پاس در حال افرایش بیش ام مقادیر مشخص شده است ،موتور تطبیقپاذیری
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 گارا هاایی ام نتاایج موتاور،گرا های نتایج اراهز شاده در ایان مقالاز
 در پژوهشهای آتی موتور تطبیقپذیری با انواع مختلفی ام.تطبیقپذیر هئتند
.بارهای کاری تئت خواهد شد

واکنشی مانند اضافز کردن ماشین مجامی جدید نشان میدهد و مماان پاسا
 گارا دومcpu  گرا اول مربوط بز میران استفاده ام.بز حد نرمال برمیگردد
. و گرا سوم مربوط بز ممان پاس استmemory مربوط بز میران استفاده ام
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