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ارائه یک مکانیزم مقیاس خودکار زمان اجرا برای نرم افزارهای چندمستاجر
آرش غفوری ،1محسن شریفی
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 -1کارشناسی ارشد -2 ،استاد ،دانشگاه علم و صنعت ایران
(دریافت ،50/50/50 :پذیرش)50/50/15 :

چکیده
درخواستیآنهاا

مستاجرهاوحجممنبع

نرمافزارهایچندمستاجربهدلیلنوسانبارکاریکهمتاثرازافزایشیاکاهشتعداددرخواست
خودکار،بهرهوریبهترازمنابعمحاسباتیهماراهبااارا اه


نمایند.هدفازمقیاس

افزاریاقداممی

هاینرم

خودکارنمونه

نسبتبهمقیاس
است،
کیفیتسرویسمطلوببهمستاجرهااست.رویکردمقیاسخودکاردرراهبرآوردهسازیهدفبهکارگرفتهشدهخودباچالشهاییروبهرواست
کهاینچالشهامتشکلازپیشبینیبارکاری،شناساییکردننیازمنابعدرستمطابقبارکاریوچگونگیسیاستاتخاذیسیستمبهمنظور
تخصیصمنبعباکمترینهزینهاست.دراینمقالهباارا هیکمکانیزممقیاسخودکارزماناجرابراینرمافزارهایچندمستاجرراهکاریبرای
پاسخگوییبهچالشهایذکرشدهارا هشدهاست.درابتدابهدلیلعدموجودتصویریجامعازسیستمزماناجرایکنرمافزارچندمستاجر،با
توجهبهشواهدیافتشدهحاصلازبررسیهاومطالعاتگوناگون،بهارا هیکمعماریبرایسیستمزماناجرانرمافزارچندمساتاجرپرداختاه
شدهومدلرایانشباسهدانهبندیبرایمولفهینرمافزارچندمستاجرآنمعرفیمیگردد.سپسدرادامهباارا هیکمعمااریبارایمولفاه
سیستمزماناجرانرمافزارهایچندمستاجروبهکارگیریزیرمولفههاییباکارکردهایمناسب،جهتپاسخگوییبهچالشهاای

مقیاسخودکار
ذکرشدهبرایمقیاسخودکاراقداممیشود.بهمنظورارزیابی،مکانیزممقیاسخودکارارا هشدهدرمحیطشبیهسازکالدسیمپیادهسازیشدهو
میگیرد .
باجدیدترینکارمشابهدرشرایطکامالًیکسانموردآزمایشومقایسهقرار 
یاسخودکار،بهرهوریمنبع،کیفیتسرویس
واژههای کلیدی:چندمستاجری،بارکاری،مق 

 -5مقدمه ز

5

یرساختهایفناوریاطالعااتساازمانهاامتحمالطیا 

ز
ونرمافزاری
سختافزاری 

ینههای
ینههااعمازهز 
گستردهایازهز 

است.چندمستاجرییک الگوی معمااری اساتکاهدرآنیاک
مستاجربهاشتراکگذاشتهشدهو

افزارسامانهایمیانچندین

نرم
امکاناستفادههمزمانچنادینمساتاجرازآننارمافازارفاراهم
میشود[]1وبهدلیالافازایشنار بهارهوریمناابعوکااهش
هزینه سراساری زیرسااختهاای فنااوری اطالعاات،موردتوجاه
سااازمانهااایفناااوریاطالعاااتقرارگرفتااهاساات.اسااتفادهاز
یرغاااممزایااااییهمچاااون
نااارمافزارهاااایچندمساااتاجرعلا ا 
مقرونبهصرفگی،چالشهاییرانیزبااخاودباهدنباالداردکاه

مقیاسپذیریازجملهمهمتریناینچالشهابهشامارمایآیاد.
وجودنوساندرتعداددرخواستوحجاممناابعماوردتقا اای

مستاجرهاموجبایجادتغییاراتپویاادربارکااریساامانههاای
شدهوچالشهاییرابرایفاراهمکننادگاناباریایان

نرمافزاری

یتوانبهاتالف 
جملهآنهام 

سامانههابهارمغانآوردهاستکهاز

قابلتوجاهمنابعمحاسباتیوکاهشمعیارهایکیفیتسرویس 
* رایانامه نویسنده مسئولmsharifi@iust.ac.ir :


کرد.امروزهراههایمختلفیبرایرفع

خصوصزمانپاسخاشاره


به
اینچالشهاانجامشادهاساتکاهیکایازبرجساتهتارینآناان
یاسخودکارکارآمداست.
بهکارگیرییکمکانیزممق 

بااهسااببنوسااانبارکاااریناارمافزارهااایچندمسااتاجری،
برنامهریزیظرفیتیامنابعمحاسباتیبرایآنهاآسااننیسات.
ظرفیتمیتواندبراساسبارمتوسطبرنامهریزیشودکهاینامر
علیرغمکاهشهزینهبهدلیلاستفادهکمترازمنابعمحاسباتی،
منجربهکاراییبدسیستمنرمافزاریگردیدهوموجبدلساردی
مشتریانوتاثیرمنفیدرآمادخواهادشاد.ازساویدیگار،اگار
ظرفیتبرنامهریزیشادهمتناسابباابارکااریاوجباشادمناابع
محاساااباتیدربیشاااتراوقااااتبیکااااربااااقیخواهنااادماناااد.
استکهبهمنظورغلبهبراینچالشهادر

مقیاسخودکاررویکردی
یگیرد[ .]2
محیطمحاسباتیمورداستفادهقرارم 
فراهمسازخودکارمنابعمجازیشدهارا اهشادهدرزیرسااخت
یکااربردیباا
محیطمحاسباتابری،امکانپیادهسازیبرنامههاا 
افزایشوکاهشمقدارمنابعاستفادهشدهدراینمحیطرافراهم
میآورد.اینقابلیتمقیاسخودکارنامیدهمیشودوهدفاصالی
سامانهایاستکهبرایبرآوردهکاردن

آنتعدیلخودکارمقیاس
بارکاریمتفاوتباحداکثربهارهوریمنباعوباکیفیاتسارویس
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یکناد[.]3رویکارد
راراهانادازیما 
یکااربردی 
معین،برناماههاا 
یاسخودکارنیازدر راهبارآوردهساازیهادفاصالیخاودباا
مق 
چالشهاییروبهرواستکهاینچالشهادرادامهذکرمیشاوند.
یشبینایبارکااری
اولینچالشکهیکرویکردمقیاسخودکارپا 
یطهااایمحاسااباتی
اسات[.]2رویکااردمقیااسخودکاااردرمحا 
دربردارندهفاراهمساازیو

مختل بهعنوانمثالیکمحیطابری
نرمافزارچندمساتاجردر
آزادکردنمنابعمطابقتغییراتبارکاری 
طیزماناست.آزادکردنمنابعآسااناساتدرصاورتیکاهباه-
دسااتآوردنمنااابع،ناارمافاازارچندمسااتاجررامتحماالسااربار
کارکردیمینماید.دومینچاالششناسااییکاردننیاازمناابع
ییکااهتعااداد
درساات،مطااابقبااابارکاااریورودیاساات.ازآنجااا 
مستاجرهادرهروقفهزمانیمتغیراست،تعاداددرخواساتهاای
منابعالزمنیزمتفاوتاسات.تعادادمناابعالزمتاابعیازتعاداد
برنامااهکاااربردیوهمچناایننااو 


نمونااه
مسااتاجرها،ماهیاات
فراخوانیهاییاستکههرمساتاجرروینموناهبرناماهکااربردی
انجاممیدهد.منابعالزمبایدبهدرستیتخمینزدهشدهوفاراهم
یبایسااتخیلاایدقیااقباشاادتااااز
گردنااد.تخم اینمنااابعم ا 
فراهمسازیکمتریابیشترازنیازمناابعوتبعااتآنجلاوگیری
گردد.سومینچالشسیاساتهاایاتخااذیسیساتمباهمنظاور
تخصیصمنبعباکمترینهزینهاست .
نرمافزارهایچندمستاجربراسااسناو جایگااهاتخااذیدر
یهاای
کدودادهدردستهبناد 

طی بیناشتراکگذاریوانزوای
مختل قرارمیگیرند.آندستهازنرمافزارهایچندمساتاجرکاه
مدنظراینپژوهشقرارمیگیرد،دارایکادیکساانودادههاای
یباشند .
مختل وسفارشیبهازایهرمستاجرم 
یشااودکااه
ابعااادمختلف ایباارایمقیاااسپااذیرییافااتم ا 
الگوریتمهاومکانیزمهایمقیاسخودکاربادرنظرگارفتنآنهاا
دستبهمقیاسکاردنماینمایناد.ازساوییدیگارمعیاارهاای
مختلفیازکیفیتسارویسدرتوافقناماهساط سارویسمیاان
مستاجرهاوارا هدهنادگانسارویسذکرشادهوارا اهدهنادگان
سرویسموظ بهتضمینآنمیشوند.مکانیزممقیااسخودکاار
ارا هشدهدراینپژوهشدربعدانادازهدساتباهمقیااسزدهو
تعدادنمونههایبرنامهکااربردیوماشاینمجاازیراافازایشیاا
کاهشمیدهدوهمچنینبامدنظرقراردادنمعیارهایکارکردی
کیفیتسرویس،جهاتبهارهوریبهتارازمناابعمحاساباتیباا
ینماید .
حداقلنقضزمانپاسختالشم 

سازماندهیمطالبارایهشدهدراینمقالهبهصورتزیراست:

کارهایمرتبطانجامشدهدرحاوزهمقیااسخودکاارتوساط

درفصلدوم،کارهایمرتبطومشابهبامکانیزمارا هشاده،ماورد

مالکهایمختل ومتعددیماوردارزیاابیقارارمایگیرناد.دو

شرحوبررسیقرارمیگیرد.فصلساوم،معمااریپیشنهادشاده

معیاربسیارمهمکهدراغلبکارهایمرتبطارا هشدهدرصانعت

افزارچندمستاجرومولفههایحا ردر


اجرانرم

برایسیستمزمان

ودانشگاهموردتوجهاست،رویکاردمقیااسوکیفیاتسارویس

آنرامعرفاایمااینمایاادودرفصاالچهااارم،مولفااهمکااانیزم

است .

مولفااههااایایاانمکااانیزموکااارکردهریااکازآنهاااراتشااری 
گردد.فصلپنجمبهارزیابیمکانیزمپیشنهادیپرداختهواین

می
مکانیزمراباسایرکارهاایمارتبطقابالارزیاابیدرایانحاوزه
مقایسهمیکناد.درنهایاتدرفصالششامپاسازجماعبنادی
پژوهشهایانجامشده،پیشنهادهاییجهاتکارهاایآتایارا اه
میگردد .


 -2مروری بر کارهای مرتبط
بهسببآنکهعنواندقیق"چندمستاجری"برایاولینباار
درمحیطمحاسباتابری1معرفیگردیدهاستوهمچنینامروزه
اغلبارا هدهندگاننرمافازارچندمساتاجر،ارا اهدهنادگاناباری
هستندکهبهارا هنرمافزاربهعنوانسرویسمایپردازناد،تقریبااً
تمامیکارهایمشابهانجامشدهنیازدرمحایطمحاساباتاباری
ارا هشدهاست.یکویژگیکلیدیمحاسباتابریکشسانیاست
کهامکانفراهمسازیوآزادسازیمناابعمحاساباتیرابرحساب
تقا ابااساتفادهازمقیااسخودکاارفاراهممایکناد.فانهاای
مقیاسخودکارمختلفییافتمیشوندکهدرالیاههاایمختلا 
نرمافزار،بستروزیرساختمورداستفادهقرارمیگیرناد.ایانفان
امکانفراهمسازیمناابعمحاساباتیدرسات،مطاابقباانیاازو
یآورد[.]4
درخواستهایورودیمستاجرهایاکاربرانرافراهمم 
یاسخودکارارا هشادهباهکااربرانخاودایان
همهراهحلهایمق 

یسمیزباانیشادهدر
کهبادرنظارگارفتنسارو 

اجازهرامیدهند
ابرها،قوانینیراتعری نمایند.هرقانونمتشکلازیکیاچندین
شرطوهمچنینچندینعملیاتاساتکاهدرصاورتبارآورده
یاتاجرامیگردند.هریکازشرطهاا
شدناینشرطهااینعمل 
معموالًبراساسمجموعهایازمعیارهایکیفیتسرویساساتو
بهبررسیآستانههایتعیینشدهبرایاینمعیارهامیپاردازد.در
صورتپیمایشهریکازآستانههایتعیاینشادهدرهارزماان،
یشود[ .]5
اقدامالزمانجامم 
دراینبخشکارهایگذشاتهدرزمیناهمقیااسخودکااردر
محیط محاسباتابریراکهنزدیکیبیشتریباکارمادارد،مورد
بررسیقرارخواهیمگرفت .

 -5-2معیارهای ارزیابی

مقیاسخودکاربهصورتخاصموردبررسایقارارگرفتاهوزیار
1-Cloud Computing
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 -5-5-2رویکردهای مقیاس

 -5-2-2کارهای مرتبط دانشگاهی

فنهاوراهحالهاایمقیااسخودکاارمعماوالًازدورویکارد
کهعبارتانداز-1رویکاردواکنشای-2رویکارد

پیرویمیکنند

پیشگیرانه[ .]6

منظورازکارهایمرتبطدانشگاهیمحصوالتارا اهشادهدر
مقاالتوپایاننامههاایعلمایاساتکاهبااارا اهالگاوریتمیاا
محصولیراهحلهاییرابهمنظورمقیاسخودکارمعرفینمودهاند.
اولینکارمرتبطدانشگاهیتوسطآقایهانوهمکاران[]9ارا ه
شدهاست.الگوریتمپیشنهادیتوسطآقایهاانوهمکاارانباه
صورتواکنشیاستکهبامدنظرقراردادنمعیارزمانپاساخ،باه
مقیاس خودکارمنابعزیرساختپرداختهوجهتبهبودبهارهوری
منابعاقداممای نمایاد.باهدلیالواکنشایباودنایانالگاوریتم
مقیاسخودکارهرباربهمحضنقضزمانپاسخانجامشادهوایان
بهکراتمنجربهنقضتوافقنامهسط سرویسوتحمیالهزیناه
جریمهحاصلازآنمیشود.ازسوییدیگرمقیاسخودکارتوسط
اینالگوریتمنیازمنادبرخایمالحظااتاساتکاهوجاودآنهاا
همیشهامکانپذیرنیست.بهعنوانمثالبهمنظاورانجااممقیااس
خوددرمانیمیبایستماشینمجازیبامنبعبیکاروجاودداشاته
باشدویابهمنظورمقیاسسط منبعمیبایستهمیشهقسامتی

ازمنابعارا هدهندگانفیزیکیازقبلرزروشدهباشاندکاهخاود
اینمو و نیزهزیناها اافیراباهارمغاانمایآوردودرانتهاا
مقیاسسط ماشینمجازیتنهادرصورتداشتنمنابعکافیاز
پذیرمیشود .


دهندهفیزیکیامکان
سویارا ه
درکاریدیگرآقایکجراوال[]11بهارا هفنهاایجدیادی
سازیبهرهوریعملیااتیدرابرهاامایپاردازدواز

بهمنظوربهینه
رویکردمقیاسپیشگیرانهبهرهگیاریکاردهاسات.معیااریکاه
توسطقوانینالگاوریتمهااماوردنظاارتقارارمایگیاردتعاداد
درخواستهایکاربراندرثانیهاسات.ازایانرومایتاوانمیازان
بهرهوریازمنابعراباهعناوانمعیااراصالیآنعناوانکارد.در
الگوریتمهاییادشدهتعدادگرههاییکاهباهازایهاربااراقادام
مقیاسخودکارافزودهیاکاستهمیشودبهعنوانورودیذکرشاده
تعیینتعدادگرههابرایاینورودی

ومعیارمعینیبرایچگونگی
ذکرنشدهاست.ازسوییدیگربهمنظاورانجااممقیااسخودکاار
پیشگیرانه،آستانههاییتعیینمیشودکهبرابربایکمقدارثابتی
ازظرفیتنهاییموجودازمنابعاست.باتوجهبهوجاوداحتماال
نوساندرمیزانتقا ا،تعیینحدباالییبرایمنابعمحاسباتیبا
درنظرگرفتنمقادیرثابتتجربیگاهاموجبایجادمحدودیتو
وریدرستازمنابعمحاسباتیمیشود .


عدمبهره
ودرآخرینکارمرتبطدانشاگاهیکاهتوساطآقاایاقباال

 -2-2کارهای مرتبط

حسین[]11ارا هشدهاستبهطراحای،پیاادهساازی،انتشاارو

کارهایمرتبطیکهتاکنونارا هشدهاندرامیتاوانازابعااد
گوناگوندستهبندیوبررسینمود.دراینمقالهکارهایمارتبط
دردودستهکارهایمرتبطدانشگاهیوکارهایمارتبطصانعتی
قرارگرفتهاند.

موردبررسی

ارزیابیمعماریهایابر-محوربسیارمقیااسپاذیرکاهباهمنظاور


رویکرد واکنشی داللتبرحالتیمینمایدکهفنیاراهحل
مقیاس خودکارباتوجاهباهو اعیتجااریسیساتمشارو باه
تصمیمگیریواقداممینماید.اغلبراهحلهاییمقیااسخودکاار
کهتوسطشرکتهایتجارییامتنبازارا همیشودازاینشایوه
استفادهمینمایند .

رویکرد پیشگیرانهداللتبرحالتیمینمایدکهدرآنفن
یاراهحلهایمقیاسخودکارازفنهایپیچیدهبرایپایشبینای
تقا ایآیندهاستفادهکردهوبهآماادهساازیمناابعمطاابقباا
پیشبینیمیپردازند.پیشبینیازآنجهتحا زاهمیتاستکه
هموارهیکتاخیرزمانیاززماناجرایاقداماتمقیاسخودکارتا
تاثیرآنوجودداردکهاینزمانجهتآماادهساازیوراهانادازی
منابعموردنظراست[ .]6-7
بهدلیلاینکهسامانههایواکنشیقاادرباهمقیااسنماودن
انفجاربارکاارینیساتند،باهکاارگیریفعالیاتهاایپیشاگیرانه
بهمنظورمقیاسنمودنتقا ااهایدرحاالنوساانحاا زاهمیات
است .
 -2-5-2نوع کیفیت سرویس
فنهایاراهحلهاایمقیااسخودکاارمایبایساتهمچناین
بهوسیلهینگهداریازیککیفیتسرویسقابلقبول،ازدرساتی
کارکردبرنامهکاربردیحمایتنمایند.کیفیتسرویسبهدوناو 
توافقنامهساط سارویسوابساتهاسات-1:توافاقناماهساط 
ساارویسبرنامااهکاااربردیکااهیااکقااراردادمیااانمسااتاجریااا
سرویسگیرندهوکاربرنهاییاست-2.توافقنامهساط سارویس
منبعکهمیانارا هدهندهمنبعومستاجراست .
اغلبتالشهایانجامشدهدراینحوزهازتوافاقناماهساط 
معیارهایکیفیاتسارویسناو 

سرویسنو اولپیرویکردهو
ترمعیارهایعملکردینامیاده

اولمدنظردادهاندکهبهطوردقیق
میشوند.معیارهایعملکردیخودشاملزمانپاسخ،بهرهوریاز
منبع،توانعملیاتیوطولص منبعهستند[ .]8

تکاملسریعوتوانباالبارایکسابوکااروهمچناینباهمنظاور
کاربردیوبمحورایشانپرداخته

هایبرنامه 
های


مالقاتنیازمندی
شدهاست.ایناثرباهدفغلبهبرچاالشهاایماهیاتغیرقابال
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پیشبینیترافیکهایتقا اایکااربرانبرناماههاایکااربردیو

محاسباتیباکمتریننقضمعیارهایکیفیتسرویسارا اهشاده

درنتیجهمناابعمحاساباتیماوردتقا اایآنهاا،یاکمکاانیزم

درتوافقنامهسط سرویساست 


مقیاس خودکارارا هکردهاست.درمکانیزممقیاسخودکارارا اه

شده،بهمنظورتعیاینمقادارآساتانهمناساببارایمعیاارهاای
کیفیتسرویساتخاذیوعدمنقضتوافقنامهساط سارویساز
الگوریتمپیشنهادیکجراوالاستفادهشدهاستوتماامیماوارد

درجدول()1کارهایمرتبطانجامشدهدردستهبندیهای
مختل وهمراهباامقاادیراتخاذشادهتوساطآناانبارایاناوا 
معیارهایارزیابییادشده،بهنمایشدرآمدهاست .

تحلیلیذکرشدهدرباالدرموردایناثرنیزصدقمیکند .


جدول ( .)5دستهبندیارا هشدهبرایکارهایمرتبط 

 -2-2-2کارهای مرتبط صنعتی

انواع کارهای مرتبط

یاسخودکاار
مقصودازکارهایمرتبطصنعتیمحصوالتمق 

نوع

نوع کیفیت

رویکرد مقیاس

سرویس

مکانیزم

ارا ااهشاادهتوسااطسااازمانوشاارکتهااایباازراارا ااهدهنااده

مقیاسپویا مبتنی

سرویسهایابریوچندمستاجریاست.کارهایمرتبطصانعتی

بر الگوریتم

یاسخودکاارصاورتگرفتاهاساتخاودباهدو
کهدرزمینهیمق 

کجراوال

بهرهوری از
پیشگیرانه

منبع
و زمانپاسخ

صورتتجاریومتنبازتوسعهدادهشدهوبهارا اهسارویسباه
دانشگاهی

دربرخیمواردمتنبازکهاغلبازسویارا هدهنادگانسارویس
مطرحارا همیشود،معموالًتنهابهمعرفیطرحوارهیاکاربردیاز

کارهای مرتبط

کاربرانیامستاجرهامیپردازند.کارهایمرتبطصنعتیتجاریو

فنهایی برای
ردپای ابری در
حال بهینه
مقیاسنمودن

ساارویسخااوداکتفاااکااردهواطالعاااتجااامعیرادراختیااار

منابع سبکوزن

یسهاای
یرغمایانمو او ،سارو 
یدهند.عل 
پژوهشگرانقرارنم 

برای

ارا هشدهتوسطاینشرکتهاتصویردرساتونسابتاًجاامعیاز

برنامههایکاربردی

چالشهاوناواقص

اصولمقیاسخودکاررابازتابنمودهوبررسی

ابری
ابر محاسباتی

آنهاپژوهشگرانرادریافتنراهحلایجاامعودورازاشاکالدر

کشسان آمازون
تجاری

ینماید .
اینزمینهیاریم 
درمیااانشاارکتهااایباازراتجاااریوابااری،آمااازون،
میباشندکهبهارا هراهحلهایمقیاسخودکاارمایپردازناد.در
میانشرکتمتنبازابرینیزشرکتهایاکالیپتوس،اسکیلآرو
کالدیابهمنظورارا هسرویسمقیاسخودکارنسبتبهتوسعهویاا

متنباز

خودکاراقدامکردهاند.نتیجهبررسای


هایمقیاس

استفادهازمولفه

کارهای مرتبط صنعتی

ترینشرکتهایکامپیوتری


زبرجسته
میکروسافتورایتاسکیلا

پیشگیرانه

واکنشی

واکنشی

میکروسافت آژر

واکنشی

رایتاسکیل

واکنشی

اکالیپتوس

واکنشی

اسکیل آر

واکنشی

کالدیا

واکنشی

شرکتهاییادشدهبهاینحقیقتاشارهداردکه،کارهایمرتبط
صنعتیارا هشادهازروشهاایقاوانینمحاورواکنشایاساتفاده

زمانپاسخ

بهرهوری از
منبع

بهرهوری از
منبع
بهرهوری از
منبع
بهرهوری از
منبع
بهرهوری از
منبع
بهرهوری از
منبع
بهرهوری از
منبع

اسکاردنروییاکمعیاار
روشهاشارایطمقیا 
یکنند.دراین 
م
هدف(بهصورتاختیاریویااجباری)وبااآساتانهایمشاخص


 -9معماری سیستم زمان اجرا نرم افزار چندمستاجر

تعیینشادهتوساط

بهآستانهی

یشودوبهمحضرسیدن
تعیینم 

معماااریسیسااتمزماااناجااراکااهدرایاانپااژوهشباارای

سدهندهدستبهمقیااسخودکاار
کاربرهاویاشرکتهایسروی 
یزنند[.]12فراترازآستانههایثابتتعیینشده[،]13آنااناز
م
آستانههابرایمالقات

یکروشرگرسیونینیزجهتاتخاذپویای
یکنند.ازمهمترینچالشهایی
اهدافکیفیتسرویساستفادهم 
یخوردعدمپیشبینیبارکارییا
کهدرایننو کارهابهچشمم 
منظااوربهاارهوریبهتاارازمنااابع

درخواسااتورودیآینااده 
بااه

شدهاستمتشکلازسهمولفهی

نرمافزارچندمستاجرارا ه
سیستم 

هایمولفهتوزیعبار،مولفهمقیاسخودکاارومولفاهی

اصلیبانام
نرم افزارچندمستاجراسات.هریاکازایانمولفاههااوظیفاهیاا
مجموعهوظایفیرابرعهدهداردکهمتناسببانو وظیفهخاود
بهتعاملباسایرمولفههایدیگرسیستممایپردازناد.شاکل()1

مولفههاونو تعامالتهریکازآنهارابهنمایشمیگاذارد.در

ارائه یک مکانیزم مقیاس خودکار زمان اجرا برای نرم افزارهای چندمستاجر:آرشغفوریومحسنشریفی113
ادامااههااریااکازمولفااههااایذکرشاادهدرمعماااریسیسااتم

بهرهگیریازفناوریمجازیسازیوباارا هیاکماشاینمجاازی

چندمستاجرمعرفیومولفاهمقیااسخودکاارباهصاورتکامال

رویناظرماشینمجازی،محیطیباتوانزیرساختیمعینومتاثر


تشری میگردد .

ازمیزانمناابعفیزیکایالیاهزیارین،بارایاجاراینموناههاای
نرمافزاریارا همیدهد.ازآنجااییکاههارماشاینمجاازیدارای
پیکره بندیزیرسااختیمعایناساتتنهااامکااناجارایتعاداد

هایبرنامهکاربردیرویآنفراهماست .

محدودیازنمونه
 -9-5-5-9نمونه ماشین فیزیکی
سط سومدربردارنده نمونههایماشینفیزیکیاست.منظور
ازماشینفیزیکی،همانسرورهاوزیرساختهاایساختافازاری
اسااتکااهغالب ااً تااوانزیرساااختیآنااانبااااسااتفادهازفناااوری
سازیبهماشینهاایمجاازیتبادیلمایشاود.معماوالً

مجازی
متناسببامیزانظرفیتزیرساختیهرماشینفیزیکای،چنادین

ماشینمجازیرویآندرحالاجرااست .


شکل (.)5معماریسیستمزماناجرانرمافزارچندمستاجر 



 -5-9مولفه نرمافزار چندمستاجر
همانطور که در گذشته ذکر شد ،نرمافزار چندمستاجر

نرمافزاریاستکهازمعماریچندمستاجریپیرویکردهونو 

کاربرد ارا هشده را به صورت همزمان میان چندین مستاجر به
گذارد.براینرمافزارچندمستاجریکمدلرایانشبا


اشتراکمی
بندیدرنظرگرفتهشدهاستکهدرادامهبهشرح

سهسط دانه
آنخواهیمپرداخت .
 -5-5-9سطحهای دانههبنهدی مهدل رایهان

نهرمافهزار

چندمستاجر
موجودیتهایمدلرایانشمعرفیشادهباراینارمافزارهاای

چندمستاجرمطابقشکل()2خودمتشکلازسهسط دانهبندی
استکهاینسط هابهشرحزیرهستند .


مدلرایانشنرمافزارچندمستاجر 
شکل ( .)2

 -2-9مولفه توزیع بار
مولفهتوزیعباارارا اهشادهدرمعمااریسیساتمزمااناجارا

 -5-5-5-9نمونه برنامه کاربردی

نرمافزاریاساتکاهابتادادرگااهیراکاه
چندمستاجری،مولفه 

سط اول دربردارنده نمونههای برنامهکاربردی است که به
صورتهمزمانبهارا هیکخدمتبهچندینسرویسگیرندهویا
خودمیتواندمتشکلاز

مشتریمیپردازد.نمونهبرنامهکاربردی 

یک یا مجموعهای از سرویسها باشد که میتوانند به صورت
مرتبطیامستقلازیکدیگربهارا هخدمتمیپردازند .

کاربرانیامستاجرهابهمنظوردستیابیودریافتسرویسماورد

 -2-5-5-9نمونه ماشین مجازی
سط دومدربردارنده نمونههایماشینمجازیاساتکاهباا

نظربهآنمتصلمیشوندراشنودمایکناد.ساپسایانمولفاه
درخواستهایمستاجرهاراگرفتهوبااتوجاهباهناو سیاسات
توزیع باریاالگوریتممربوطهآناانراباراینموناهیاانموناههاای
کاربردیارسالمینماید .


برنامه

 -9-9مولفه مقیاس خودکار
یکیدیگرازمولفههایمعمااریپیشانهادیبارایسیساتم
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زماناجرانرمافزارهایچندمستاجر،مکانیزممقیاسخودکاراست.
هدفاصلیاینمقالهارا هیکمکانیزممقیاسخودکارزماناجارا
براینرمافزارهایچندمستاجراستکهدربخشهایقبلدالیال
و رورتانجامآنبیانگردید .
مکاانیزممقیااسخودکاارباهمنظاورایفااینقاشدرساتو
مقیاسنمودندرسطوحمختل مولفهنرمافزارچندمستاجرکهبا
هدفاستفادهمقرونبهصارفهازمناابعهماراهبااحاداقلنقاض
کیفیتسرویسانجاممیشود،نیازبهتعاملباساایرمولفاههاای
معماریسیستمنرمافزارچندمساتاجردارد.شارحایانتعاامالت
بدینگونهاست.ابتدانر ورودویاتعداددرخواستهاایورودی
بهسیستمبه منظوردریافتسرویس،توسطاینمولفهوازمولفه
توزیعباردریافتمیشود.اینمولفهعاالوهبارمولفاهتوزیاعباار
همزمانبامولفهنرمافزارچندمستاجرنیزتعاملدارد.اینتعامال
دوطرفهاستبدینصورتکهمعماوالًاطالعااتالزمازو اعیت
منابعمحاسباتیونمونههایبرناماهکااربردی،ماشاینمجاازیو
مکانیزممقیاسخودکاردریافتمیشودوبا

ماشینفیزیکیتوسط
توجهبهاطالعاترسیدهازمولفههایتوزیعکنندهباارونارمافازار
چندمساااتاجر،عملیااااتمقیااااسخودکاااارتوساااطمکاااانیزم
میشود.مکانیزم
نرمافزارچندمستاجرانجام 
مقیاسخودکاروروی 

مقیاس خودکاربرحسب،نیازوباهدفحداکثربهاروریازمناابع
موجودوهمچنینحداقلاتالفمنابع،نسبتبهمقیاسخودکاار
(افزایشیاکاهشنمونهها)دانهبندیهایمختل درمدلرایانش
افزارچندمستاجراقداممینماید .


نرم

 -4معماری مکانیزم مقیاس خودکار
مکانیزممقیاسخودکاارکاهخاودباهعناوانیاکمولفاهدر
معماریسیستمزماناجرانارمافزارهاایچندمساتاجرباهایفاای
نقشمیپردازد،دربردارندهیچهارزیرمولفاهاساتکاههرکادام
بخشیازفرآیندمقیاسخودکارراعهدهدارهستند.دراینبخاش
معرفیشدهوساپسمولفاههاای

مکانیزممقیاسخودکار

معماری
تشکیلدهندهوتعامالتمیانآنهاراباهصاورتکامالتشاری 
میشوند .

مولفهمکانیزممقیاسخودکارمتشکلازچهارزیارمولفاهیاا

موجودیتاستکهعبارتانداز :

 -1زیرمولفهپایش
بینیکننده
زیرمولفهپیش 

-2
 -3زیرمولفهمدیرمقیاس
زیرمولفهفراهمسازیظرفیت

-4
در شکل ( )3زیرمولفههای مربوط به مکانیزم مقیاس
خودکاروتعامالتمیانآنهابهنمایشدادهشدهاست.


شکل (.)9معماریمولفهمقیاسخودکار 

 -5-4زیرمولفه پای
اینزیرمولفاهوظیفاهپاایشونظاارتباردومولفاهاصالی
بارومولفهنرمافزارچندمستاجررابرعهادهدارد.ایان

توزیعکننده
زیرمولفهبااپاایشونظاارتبارنار ورودیتعاداددرخواسات
مستاجرهابهمولفاهتوزیاعبااراطالعااتالزمدرماوردبارکااری
ورودیبرنرم افازارچندمساتاجررااساتخراجکاردهودراختیاار
زیرمولفهیپیشبینیکنندهقرارمایدهادوازساویدیگارایان
مولفهباپایشو عیتتعدادنمونههادردانهبندیمختلا ارا اه
شدهبراینرم افزارچندمستاجر،اطالعااتمفیادیراازو اعیت
منابعمحاسباتیموجوددردانهبندیهاایمختلا باهزیرمولفاه
مدیرمقیاسارا همیدهد .
زیرمولفهپایشاولینزیرمولفهمکانیزممقیاسخودکاراسات

کهبهایفاینقشمیپردازد.اینمولفهدرهریکوقفههایزمانی
نمایشدادهمیشود،
کهدارایاندازههایبرابربودهوبا
مولفهتوزیعکنندهباارراپاایشماینمایاد.درنتیجاهایانپاایش
اطالعاااتمتعااددیدرمااوردبارکاااریسیسااتمازجملااهتعااداد
درخواستهایسرویسورودیمستاجرهاومیزانمتوسطمصرف

برخیازمنابع،ازجملهتاوانپردازشایتوساطآنهااباهمولفاه
کنندهگزارشمیشود .

پیش 
بینی

نحوهمحاسبهمیزانمصرفمنابعتوسطاینمولفاهباهایان

شرحاست .باتوجهباهایانحقیقاتکاهمیازانمصارفمناابع
محاسباتیدرنرمافزارهاایمختلا متفااوتاسات،امیدریا ای
میازانتاوانپردازشای مصارفیباهازایچنادیندرخواساات
ورودیبازمانپاسخمعین)،(tدرتعدادآزمایشمعیناندازهگیری
میشود.باتوجهباهبرخایازاطالعااتبارکااریازجملاهتعاداد
،میازانمناابع
درخواستورودیدرهروقفهزماانی
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محاسبهمیگردد .

الزمبرایهرمیزانبارکاریمطابقجدول()2
وسیلهزیرمولفهپایشمکانیزم


حاسبهمیزانبارکاریبه
جدول (.)2م
مقیاسخودکار 

معرفی متغیرها:
امیدریا یمصرفمنبع
پاسخقابلقبول


حداکثرزمان




تعداددرخواستسرویسورودیتوسطمستاجرها



میزانمنبعمصرفیتوسطنو منبع



قدم اول  :محاسبهمقادیرامیدریا یحاصلاز بارآزمایشبرای
واحدپردازشمرکزی 
} {

}

∑{

قدم دوم :محاسبه مقادیر بارکاری 

بر اساس میزان واحد

پردازشمرکزیمصرفی دروقفهزمانی


}} {

 -2-4زیرمولفه پی


{

بینیکننده

ایاانزیرمولفااهاطالعاااتاسااتخراجیدرمااوردناار ورود
درخواستمساتاجرهارااززیرمولفاهپاایشدریافاتکاردهوباا
بهرهگیریازمدلهایریا یبهپیشبینیپرداختاهوازتحلیال
وسیلهسریهایزمانیاستفادهمایکناد.ایان

مدلهایآماریبه
زیرمولفهازاینطریقنسبتبهپیشبینیبارکاریورودییانر 
اقداممینماید .

ورودیدرخواستمستاجرهادرآینده،

رویکردمقیاسخودکاردرنرمافزارهایچندمساتاجرهماواره
درگیاارفااراهمسااازیوآزادکااردنمنااابعدرقالاابنمونااههااای
برنامهکاربردیونمونههایماشاینمجاازیاساتکاهمیازانآن
متناسبباتغییراتبارکارییابهعبارتیتعدادتقا ایسارویس
مستاجرهادرواحدزماناست.اینفراهمسازیوآزادکردنمنابع
بایستبهصورتصحی انجامگیردتابافراهمساازیبایشاز

می
نیازمنابعموجبافزایشهزینهمنابعمصرفیویاابااآزادکاردن
ناصحی وبرنامهریزینشدهمنابعموجبکاهشکیفیتسرویس
هانگردد.ازسوییدیگربهرغمآسان

ارا هشدهونار ایتیمستاجر
کاربردیونمونههای


هایبرنامه

سازینمونه

بودنآزادکردن،فراهم
ماشااینمجااازیخااودسااربارهایعملکااردیباارایناارمافاازار

چندمستاجربهارمغانمیآورد.یکیازاینسربارهایعملکاردی
کهدراینپروژهبهطورخاصموردبررسیاساتساربارافازایش

زمان پاساخاساتکاهافازایشآنازحادمجاازتعیاینشادهدر
توافقنامهسط سرویسبینمستاجرهاوارا اهدهنادهسارویس
عالوهبرنار ایتیمشتری،سرویسدهندهنرمافزارچندمستاجررا

حلمطلوببهمنظورجلاوگیری

متحملجریمهنیزمیگرداند.راه
ازسربارها،بهخصوصسربارافزایشزماانپاساخوهمچناینباه
حداقلرساندنهزینهجریمهنقضکارکرددرجشدهدرتوافقنامه

سط سرویسوهزینهفراهمسازیمنابع،نیازبهتخصیصمناابع
درقالبتکثیرنمونههایبرنامهکاربردیوماشینمجازیپایشاز
فرارسیدنموعداوجنیازمناابعاسات.ایانمهامتنهااازطریاق
یدادههااایتاااریخی،

پاایشبیناایبارکاااریآیناادهوب اهوساایله
امکانپذیراست.راهحلمابارکااریسیساتمراازابتاداتااوقفاه
زمانیفعلیدریافتوبااستفادهازآنبارکاریرادروقفاهزماانی
بعدیپیشبینیمیکند.درایناستراتژیمابارکاریسیستمکه
شاملمیزانتقا ایتوانپردازشیتوسطدرخواستهایورودی
استرادروقفههایزمانیمختلا ثباتوساپسبااتوجاهباه
دادههایتاریخیبهدستآمده،بهپیشبینایمیازانبارکااریدر
وقفهزمانیبعداقداممیکنیم.فنهایمختلفیبرایپایشبینای
بارکاریدرریا یاتآماریوجودداردومابابررسیوبراسااس
1

دقتپیشبینیروش ARIMAراانتخابنمودیمکهباراسااس
شواهدبهدستآمدهیکیازدقیقترینپیشبینیکننادههاابارای
بینیشادهباا
هایزمانیاستوبهدلیلنزدیکیمقدارپیش 

سری
بینیبسیارکموقابلقبولیارا همیدهد.


مقدارواقعیخطایپیش
 -5-2-4پی

بینی بارکاری ورودی با استفاده ARIMA

کلبارکااریناشایاز
فرضمیکنیمسریزمانی
درخواستهایورودیباشدکهمیازانمصارفمنباع دروقفاه
رانشانمیدهاد.دراداماهماادرمعاادالتزیار


زمانی
نمایشمیدهیم .


برایراحتیآنرابا
درپیشبیناییاکقادممااباادانساتن باارازمشااهدات
کهمیازاناساتفادهاز
قصدداریمتا
قبلی

اساااترادرزماااان
منباااعدرزماااان
ازیااکماادل
پاایشبیناایکناایم.اگاارسااریزمااانی
پیرویمیکندوآنگاهدرصاورتایساتاباودنو
معادلهشمارهیکمدلARIMAبهشرحزیار
برایهر
است:

( ) 1

ثابتهاایتخماینزدهشادهازدادهموجاود
کهدرآن و  
گذاردکهبهصورت

هستند.اصطالح خطاهاییرابهنمایشمی
هایتوزیعشدهازیکتوزیعنرمالبامیانگین


مستقل،مشابهمثال
صفروواریانسمحدود فرضشدهاناد.پاارامترهاای و باه
1-Autoregressive Integrated Moving Average
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ترتیبتعدادوقفههایاساتفادهشادهباهوسایلهیمادلوتعاداد
بهصورتخالصه
اصطالحاتخطاهستند.اولینمعادله ARIMA
صورتزیرنیزقابلنمایشاست:

به

( ) 2

∑

∑

کهدرآن ،عملگرانتقالباهعقاباساتکاهمطاابقزیار
تعری میشود :
( ) 3

باشاد.حالاتویااباهعباارتبهتار
و
هرگاه،
مدلهاایخاصایازARIMAتحاتعناوانARوMAحاصال
میشود.روشبرازشیمادلARIMAفارضرابارایساتاباودن
دادههاقرارمیدهد.درصورتیکهسریهایزماانیداراینوساان
باشندماازعملگرتفا الباهمنظاورایساتانماودنآناساتفاده
میکنیمکهمطابقزیرتعری شدهاست :

( ) 4

ازایااانطریاااقمااایتاااوانمعاااادالتچندجملاااهایاز
بااارتفا االوبااااسااتفادهاز
رابااا
درجااه
بهصورتثابتدرآورد.یکمادل

عملگر
استکه بارتفا ال
یکمدل
یافتهاست .
درپیشبینیچندقادمیمااقصادداریاماساتفادهازمناابع
پیشبینیکنیمواینامار
 
محاسباتیرادرپنجرهزمانی
اساات
مسااتلزمپاایشبیناایاسااتفادهمنااابعدرمرحل اه
برقرارباشد .
طوریکهرابطه


به
  ،امین قدم پیشبینی
فرض کنید
باشد که  قدم قبلی را در نظر گرفته باشد ،بنابراین ما قصد
را
پیشبینی 

داریم .پیشبینی چند قدم با تکرار کردن چندین پیشبینی
قدمانجاممیشود .


یک

 -9-4زیرمولفه مدیر مقیاس
اینمولفهنقشکلیدیرادرامرمقیاسخودکارایفامینماید
وباتوجاهباهاطالعااتدریاافتیتصامیماتالزمجهاتانجاام
مقیاااسخودکااارراگرفتااهوتعاادادنمونااههااایالزمبااهمنظااور
پاسخگوییبهدرخواستهایورودیمستاجرهاراتعیینمیکند.
اینمولفاهدوناو اطالعااتورودیوازدوزیارمولفاهمختلا 
دریافتمینمایاد.اطالعااتورودیاولمرباوطو اعیتجااری

منابعمحاسباتیموجوددرنرمافزارچدمستاجراستکهازساوی

زیرمولفهپایشبرایزیرمولفاهمادیرمقیاسفرساتادهمایشاود.
اطالعاتورودیدوممربوطبهبارکاریپایشبینایشادهتوساط
زیرمولفهپیشبینیکنندهاستکهباتوجهباهو اعیتبارکااری
جاریوبارکاریدرزمانهایگذشتهدستبهپیشبینایتعاداد
درخواستورودیمستاجرهادرآیندهمیزند.اینمولفهباتوجاه
گیریمیزند.دراینبخشماا


بههردواطالعاتدستبهتصمیم
به صاورترسامی،چگاونگیکاارکردمقیااسخودکاارراشارح

میدهیم.فرضمیکنیمتعدادنمونهماشینهایفیزیکای،نموناه
ماشینهایمجازیونمونهبرنامهکاربردیدرزماان باهترتیاب
نمونااه
نمونااهماشااینفیزیکاای،
شااامل
نمونهبرنامهکاربردیهمگونباشد.ماا
ماشینمجازیو
فرضمیکنیمانوا منابعارا هشده براییاکماشاینفیزیکای،
ماشینمجازیونمونهبرنامهکاربردیتنهاشااملواحادپاردازش
نماایش
مرکزییاتاوانپردازشایاساتکاهآنراباا
میدهندوهمچنینبراینمایشظرفیتکلیناو منباع یاک
نمونهوهمچنینظرفیتمصرفیآنمنبعدرزمان بهترتیباز
مدلسازیپویایسیستم،
استفادهمیکنیم.برای 
مازمانرابهوقفههایزمانیبرابرباطاولهااییکساانتقسایم
میکنیم.مافرضمیکنیمپیکارهبنادیمجاددسیساتمازنظار
تعدادانوا نمونههاودرالیههایمختلا مادلرایاانش،درهار
اتفاقمیافتاد.درهاروقفاهمیازان
وقفهزمانی
استفادهنو منبع توسطنموناههاایمختلا انادازهگیارییاا
شود.فرضمیکنیم


نمایشدادهمی

پیشبینیشدهوبا
تعااداد
تعاادادنمونااهفعااالو
تغییراتانوا نمونههاایفعاالرانشاانمایدهاد.هارمکاانیزم
مقیاسخودکاردارایدوعملاصالیافازایشوکااهشمقیااس
استکهدراینمکانیزمپیشانهادیمبناایافازایشیااکااهش
باه
اسات.عاددمثباتبارای
مقیاسعالمت
معنایتعدادماشینهایبیشتریاساتکاهباهمنظاوراساتفاده
راهاندازییاروشنخواهندشددرحاالیکاهمقادارمنفایآنباه
معنایتعدادماشینهایفعالیاستکهآزادخواهنادشاد.بارای

درکبهتاارمو ااو مثااالسااادهایذکرشاادهاسااتکااهتعااداد
توصی میکند :
ماشینهایفعالرادرزمان

( )6

ذکراستکهرویکرداتخاذیبرایانجاممقیاسخودکار

شایان
بهاینترتیباستکهافازایشمقیااسراباهصاورتحریصاانهو
مقیاسرابهصورتمحتاطانهانجااممایدهادایانبادان

کاهش
معنیاستکههنگاامپایشبینایمیازانتقا ااپایشازوقاو 
رویداد،درصورتیکهپیشبینیافزایشمیزانتقا ارانشاندهاد
بالفاصلهعملافزایشمقیاسصورتمایگیاردولایدرصاورت
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پیش بینیعکستاازماانوقاو دقیاقوکااهشمیازانتقا اا

مولفهمدیرمقیاسبهصورتشبهکددرجدول()3نمایشداده

کاهشمقیاسصورتنمیگیرد.هدفمکانیزممااکنتارلتعاداد

شدهاست .

نمونههایماشینمجازیوبرنامهکاربردیبرایکاهشهزینههای

لهمولفه
خودکاربهوسی 

جدول ( .)9الگوریتمانجامعملیاتمقی 
اس

مدیرمقیاس 

سیستمبهخصوصدرهزینهمصرفمنابعمحاسباتیشاملتاوان
پردازشیوهمچنینتاحدامکانهزینهنقضتوافاقناماهساط 

ورودی:

سرویسباارا هسرویسبازمانپاساخمناساباسات.درهماین
راستااینمکانیزممقیاسخودکارباتخصیصدرستنموناههاای
ماشینمجازیوبرناماهکااربردیباگذشاتزماانومتناسابباا
تغییراتبارکاریوتعاداددرخواساتهاایسارویسموجابباه

 :تغییرات تعداد نمونه برنامهکاربردی فعال در وقفه
زمانی

 :تغییرات تعداد نمونه ماشینمجازی فعال در وقفه
زمانی
خروجی:

حداقلرساندنتعدادنمونههایبرنامهکاربردیوماشاینمجاازی

بیکارودرنتیجهحداقلسازیمیزانمصرفمنباعوهزیناههاای



:متغیرشارطیاعاالنکااهشمقیااسنموناه
ماشینمجازیدروقفهزمانیبعدی 


متاثرازآنمیشود.ازسوییدیگر،ازآنجاییکاهمقیااسخودکاار
خودبهدلیلافازودنوراهانادازیکاردنتعادادیازنموناههاای

:متغیاارشاارطیاعااالنکاااهشمقیاااسنمونااه
برنامهکاربردیدروقفهزمانیبعدی 


برنامهکاربردیوماشینمجازینیارمنداندکیزماناستمکانیزم
سازیمعیننمونههاایبرناماهکااربردیو

مقیاسخودکاربافراهم

;

ماشین مجازیپیشازموعدتقا اموجبکااهشساربارزماانی
ا افیوکاهشزمانپاسخبهمستاجرهاشادهوهزیناهناشایاز

;

جریمهنقضتوافقنامهسرویسرابهحداقلممکنمیرساند .

همانطورکهدربخشهایقبلذکرگردیاد،نحاوهمادیریت
مقیاسکردنتعدادنمونههاادراناوا مختلا ماشاینمجاازیو
نمونهبرنامهکاربردیبرعهادهمولفاهمادیرمقیااسوهمچناین
سازیآنبرعهده

تصمیمگیریراجعبهچگونگیوکیفیتفراهم
مولفهفراهمسازیظرفیتاستکهدرادامهبهآنمیپردازیم .

بعدازاینکهمیزانبارکاریبرایزمانیازمانهاایبعاداز
وسطمولفهپیشبینیکننده،پیشبینایومحاسابه

زمانجاریت
شدایناطالعاتبهمنظوربررسیوتصمیمگیریبهمولفاهمادیر
مقیاااسدادهماایشااود.ایاانمولفااهدروهلااهاولتعاادادنمونااه
نمونههایالزمبرایپاسخگوییبهبارکاری
کاربردیوتعداد 

برنامه
هایبرنامهکااربردییاا


راتوسطتابعزیرمحاسبهوباتعدادنمونه
نمونههایماشینمجازیجاریمقایسهمیکندوتعدادنمونههای
بارکاریجاریمحاسبهمیکند .

ا افییاکمرابهازای
( ) 7

)

(

( ) 8

)

(

حالباتوجهبهمحاسبه

کهنشانگرتعدادماشاین

افزایشیاکاهشیافتهمیاندووقفهکاریمتاوالیاساتفرماان
مقیاسخودکارازسویمدیرمقیاسصادرگردیدهوجهتاعمال
وانجامدرستآن،اطالعاتالزمبهمولفهفاراهمساازیظرفیات
فرستادهمیگردد.الگوریتمانجامعملیاتمقیاسخودکارتوساط

)
Deprovision

{

} ;
)
Deprovision

{

}

Begin:
( If

1
2
3

( If

4
5

;
Switch
Case 1

:

6
7
8

If
{
;

Provision

9

;

Provision

10
11

} else if
{

12

Provision
;
}
;Break
:

Case 2

13
14

Case 3

15
16

;Break
:

17

If
{

18
;
19
20
}
21
22

{ } else
;Break
Return
;
;End

23
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بارکاریبهصورتتصادفیتولیدنمودیم.بارایهاربارکااری41


اینزیرمولفهوظیفهپیادهسازیتصمیماتخاذیازسویمدیر

مقیاسراداردوباتوجهبهاطالعاتدریافتیوبررسایو اعیت
حاکمبرنمونههادرالیههایمختل مدلرایانشمولفهنرمافازار
چندمستاجر،نسبتبهافازایشیااکااهشمناسابنموناههاای
مجازیاقداممینماید.


کاربردیویاماشین

برنامه
پیادهسازیعملیاتمقیاسخودکاربعدازانجامتصمیمگیری

توسطمولفاهمادیرمقیاسوباافراخاوانیدوتاابعProvisionو
Deprovisionتوسطمولفهفراهمسازیظرفیتصورتمیگیارد.
برابربایکعددمنفیباشادباافراخاوانی
درصورتیکه
شدنتاابع ،Deprovisionباراسااسناو و اعیتنموناههاای
ماشینمجازیوتوزیعنمونههایبرناماهکااربردیرویآناانواز
طریقآزادکردنماشینهایمجازیبیکااریااباابهارهوریکام،
نسبتبهعملیاتکاهشمقیاساقداممیگردد .

برابربایکعددمثبات
ازسوییدیگردرصورتیکه
باشدبافراخوانیتابع،Provisionبراسااسناو ورودیعملیاات
کاربردیوماشینمجازی


هایبرنامه

مقیاسباافزودننمونه

افزایش
هایمربوطهانجاممیشود .


درالیه
برابربایکعددمثبتباشداینبادان
درصورتیکه
معنااستکهتعدادنمونههاایناو  مایبایساتافازایشیاباد؛
بنابراینفرمانافزایشمقیاستوسطمدیرمقیاسوباافراخاوانی
تابعProvisionصاادرمایگاردد.پیاادهساازیایانامارتوساط
زیرمولفهفراهمسازیظرفیتخودباتوجهو اعیتجااریاناوا 
هادرالیههایمختل حاالتمختلفیراموجبمیگردد .


نمونه

وقفهزمانیدرنظرگرفتهایمکهمقاادیرتولیدشادهدرهاروقفاه

 -1ارزیابی روش پیشنهادی
دراینبخشابتداچگونگیشبیهسازیمیانافزارارا هشده
راشرحمیدهیم.درادامه منمعرفایمعیارهاایارزیاابی،باه
یپردازیم .
ارزیابیمیانافزارارا هشدهم 

زمانی،تعداددرخواستهایورودیبرایدریافاتسارویسویاا
بارکاریواردشدهرانشانمیدهاد.هادفازتولیاد11بارکااری
مقایسهنتایجحاصلازاجرایمکانیزمپیشنهادیبااکاارمشاابه
شدهدرچندینآزمایشگوناگوناستتابدینوسیلهارزیابی

انجام
)بهعناواننموناهشاماییاز
درستتریصورتگیرد.درشکل( 4
آزمایشاولانجامشدهرویمکانیزمپیشنهادی،درقالابنماودار
بهنمایشدرآمدهاست.ایننموداردربردارندهبارکااریواقعایو
بارکاریپیشبینیشدهتوسطمکاانیزمپیشانهادیدرهاروقفاه
منظورفراهمسازیمنابعاست 


زمانیوبه

شماییازآزمایشاولرویمکانیزممقیاسخودکار

شکل (.)4



پیشنهادی 

شکل()5نیزشماییازآزمایشاولانجاامرویکاارمشاابه
مقیاسخودکارپیشنهادیشدهاستکهدرقالبنموداربهنمایش
یشبینایشاده
درآمدهودربردارندهبارکاریواقعایوبارکااریپا 
وبهمنظور
توسطکارمشابهمکانیزمپیشنهادیدرهروقفهزمانی 
فراهمسازیمنابعاست .


 -5-1شیوه ارزیابی
بهمنظورارزیابی،مکانیزممقیااسخودکاارپیشانهادیرادر
شبیهسازکالدسیمپیادهسازینمودیم.برایاثباتتحقاقیاافتن
اهدافذکرشده،مکانیزممقیاسخودکارپیشنهادیرابامکاانیزم
مقیاسخودکارارا هشدهتوسطآقایاقبالحساینکاهازجهات
اهدافوکارکردنیزبیشتریننزدیکایراباامکاانیزمپیشانهادی
دارد،درشرایطبرابروبادادههاییکسانموردآزمایشقارارداده
ونتایجحاصلراارزیابینمودیم .
نرم افزارهایچندمستاجرباتوجهبهنو ارا هسرویسمعموالً
دارایتعداددرخواستسرویسهاینوسانیوبارکاریمتفاوتدر
طیزمانهستند.بههمینجهاتبارایآزماودنوارزیاابی11

شکل ( .)1شماییازآزمایشاولرویکارمشابهبامکانیزمپیشنهادی 

 -2-1معیارهای ارزیابی
جهتارزیابیمیزانبهروهوریازمنابعمحاسباتیدرمکانیزم

پیشنهادی،تعدادنمونههایبیکارموجوددرسط برنامهکاربردی،

به منظورمحاسبهمیزانتوانپردازشیمازادمصرف،باهازایهار
بارکاریوارده،موردمحاسبهوبررسیگردید.زیراعلیرغموجود
دیهایمختل برایمولفهنارمافازارچندمساتاجر،
سطوحدانهبن 




ارائه یک مکانیزم مقیاس خودکار زمان اجرا برای نرم افزارهای چندمستاجر:آرشغفوریومحسنشریفی119
نمودیم .
بادرنظرگرفتنمیزانتوانپردازشیاتالفینسابتباهکال
میاازانتوابااعپردازش ایدرخواسااتیمسااتاجرهاباارایمکااانیزم
پیشاانهادیوکارمشااابهانجااامشاادهدرنساابتهااایجداگانااهو
همچنینمحاسبهفاصلهاطمیناناختالفنسبتآنهامایتاوان
نتیجهگرفتکهمکانیزمپیشنهادیبا99درصداطمینااندارای
()13/28-16/19درصدبهرهوریدراساتفادهازتاوانپردازشای
وهمچنیندارایاتالفکمترتوانپردازشینسبتبهکاارمشاابه
انجامشدهاست .
یکیازاهدافدیگرمکانیزممقیااسخودکاارپیشانهادیباه
حداقلرساندنتعاداددفعااتنقاضکیفیاتسارویسدرعاین
بهرهوریوکاهشاتالفمنابعمحاسباتیاست.درهمین
افزایش 
راستاوبهمنظورارزیابیازاینجنبهنیز،تعداددفعاتنقضزمان
یاااسخودکااارپیشاانهادیوکااارمشااابه

پاسااخدرمکااانیزممق
شدهوبهصورتنمودارستونیبهشرحشکل()7باه

اندازهگیری
نمایشدرآمدهاست .

درخواستهایکاربراندرنهایتتوسطنمونههایبرنامهکااربردی
دهیمیشوند .


دریافتوسرویس
بهعالوهازآنجاییکهپاسخگوییبهبارکاریجاریمایبایسات
باهدفبهحداقلرساندندفعاتنقاضکیفیاتسارویسباشاد
تعداددفعاتنقضزمانپاسخنیازمحاسابهمایگاردد.دراینجاا
علیرغاموجاوداناوا مختلفایازمناابعساامانهایتنهاامناابع
پردازشییعنیواحدپردازشمرکزیودرمیانانوا ویژگایهاای
کیفیتسرویستنهاکارکردوبهصورتبسیاردقیقزماانپاساخ

مدنظراست.درشبیهسازیانجامشده،تعداددفعاتنقضکیفیت
سارویسبراباارباااتعااداددفعاااتیاسااتکااهبارکااارییاااتعااداد
درخواستهایسرویسواردشدهبهسیستمنرمافزارچندمستاجر
بیشااترازظرفیااتقاباالپشااتیبانیتوسااطتعاادادنمون اههااای
برنامهکاربردیموجودباشد .


 -9-1نتایج شبیه سازی و ارزیابی
بهمنظورمقایساه،نتاایجحاصالازآزماایشهاایمتعاددو
گوناگونرویمکانیزممقیاسخودکارپیشنهادیوکارمشابه،در
یکنمودارستونیکنارهمقراردادهشدهاست.درشکل()6تعداد

هااایبرنامااهکاااربردیبیکاااروباادوناسااتفادهدرطاای


نمونااه
آزمایشهایمتعددبرایمکانیزممقیااسخودکااروکاارمشاابه
نمایشدادهشدهاست .



مقایسهتعداددفعاتنقضزمانپاسخدرمکانیزمپیشنهادی

شکل (.)7
وکارمشابه 

همااانطااورکااهازنتااایجبااهنمااایشدرآماادهدرشااکل()7
یاسخودکار
تعداددفعاتنقضزمانپاسخدرمکانیزممق 

پیداست،
پیشنهادینسبتبهمکاانیزممقیااسپویاامبتنایبارالگاوریتم
کجراوالمقداراندکیرشدداشتهاست.تعدادحاداقلوحاداکثر

هایبرنامهکاربردیبیکارمیانمکانیزم


مقایسهتعدادنمونه
شکل (.)6
پیشنهادیوکارمشابه 

همانطورکهدرشکل()6مشاهدهمیشودتعدادنمونههاای
برنامهکاربردیبیکارویابهعبارتبهتراتاالفتاوانپردازشایدر
مکانیزممقیاسخودکارپیشنهادیکمترازمکانیزممشابهباودهو
تفاوتچشمگیریباآندارد .
به منظورتحلیلدقیقنتاایجحاصالازمقایساهنسابتباه
محاسبهفاصلهاطمیناناختالفمیزانتوانپردازشیمصرفشده
توسطمکانیزم مقیااسخودکاار پیشانهادی بااکارمشاابهاقادام

دفعاتنقضزمانپاسخدرمکانیزمپیشنهادیبهطاورمتوساط5
باربیشترازمکانیزمدیگراستکهالبتهاینباهمعناایافازایش
هزینهنقضکیفیتسرویسمکانیزمپیشانهادینسابتباهکاار
مشابهنیست.دلیلایکاهموجابافازایشتعاداددفعااتنقاض
یشود
زمانپاسخدرمکانیزمپیشنهادینسبتبهمکانیزممشابهم 

مقادیرپیشبینیشدهتوسطپیشبینیکنندهباااساتفادهمقاادیر
گاهابهرغامنزدیکایباه

بینیشده
یش 
سریزمانیاست.مقادیرپ 
مقداربارکاریورودیدروقفهزمانیموردنظر،اندکیبیشترویا
اندکیکمتاراسات.درحالاتاول،درصاورتیکاهمیازانمناابع
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پیشبینیشدهبیشترازمیزانمناابعالزمبارایبارکااریورودی
باشدبهاندازهتفاوتمیانمقدارفاراهمشادهومقادارموردنیااز،

مقدارمنابعبیاستفادهیافتهمیشود.درحالتدوم،درصورتیکه
میزانمنابعپایشبینایشادهکمتارازمیازانمناابعالزمبارای
بارکاریورودیباشد،درآنصورتبهدلیالتخصایصبارکااری
بیشترازظرفیتبهمنابعموجودزمانپاساخمتناساببااحجام
یشاود.هماانطاور
بارکاریمازادتحتتاثیرقرارگرفتهوبیشترم 
کهپیداستوقو حالتدومموجابرشادانادکدفعااتنقاض
زمانپاسخدرمکانیزمپیشنهادینسبتبهکارمشابهشدهاست .


 -6نتیجهگیری
مادراینمقالهباارا هیکمکانیزممقیاسخودکارزماناجارا
براینرمافزارهایچندمستاجر،موجببهرهوریبیشاترازمناابع
محاسباتیشدهوراهکاریمقرونبهصرفهبارایپاساخگوییباه
بارکارینوسانیمستاجرهاارا هنمودیم.بادینمنظاور،ابتاداباه
دلیلعدموجودتصویریجامعازسیستمزماناجرایکنرمافزار
یهااو
یافتشدهحاصالازبررسا 
چندمستاجر،باتوجهبهشواهد 
مطالعاتگوناگون،بهارا هیکمعماریبرایسیستمزمااناجارا
نارمافاازارچندمسااتاجرپاارداختیمویااکماادلرایااانشباااسااه
مولفهنرمافازارچندمساتاجرآنمعرفاینماودیم.
دانهبندیبرای 
سپسباارا هیکمعماریبارایمولفاهمقیااسخودکاارسیساتم
مولفههاییباا
چندمستاجروبهکارگیریزیر 

اجرانرمافزارهای

زمان
بااهچااالشهااای

کارکردهااایمناسااب،درجهااتپاسااخگویی
درنرمافزارهایچندمستاجراقدامنمودیم .

یاسخودکار
مق 
حوزهموردبحثدراینمقالهبهسببوسعتوتازگیدارای
چالشهایمتعددیاست.مو وعاتیهمچاونچندمساتاجریو
هرکدامبهتنهاییباهدلیالناوباودنوهمچناین

مقیاسخودکار
پیچیدگیدارایچالشهاومواردقابلبررسیمختلفایهساتند.
سعیبرآنشدهاستتااباهتعادادیازایانچاالشهاادرایان
پژوهشپاسخدادهشوداماهناوزچاالشهااومساا لمتعاددی
وجودداردکهمیبایستدرپژوهشهایآتایماوردبحاثقارار
گیرد.مکانیزممقیاسخودکارارا اهشادهتنهااباراسااسمیازان
مصرفواحدپردازشمرکزیدستبهتکثیاریاافاراهمساازیو
هادردانهبندیهایمختل زدهاستکهامرمیتواند
حذفنمونه 
درموردسایرانوا منابعمحاسباتیهمچونحافظاه،دیساکباه
صورتواحدیامجتمعبررسیونتایجتحلیلگردد.عالوهبرایان
معیارکیفیتسرویسموردپایشتوسطمکانیزممقیااسخودکاار
بهمنظورمیزاننقضکیفیتسرویستنهازمانپاسخباودهاسات
کهمیتوانادبارایساایرمعیارهاایکیفیاتسارویسهمچاون
یپذیریبررسیوتحلیلگردد .
توانخروجی،دسترس 
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ABSTRACT
Multi-Tenant software acts out based on auto-scale instance applications due to fluctuating workloads
affected by increasing or decreasing the number of tenant demands and requested resource volumes. The
aim of auto-scaling is better resource utilization of resource computing as well as provision of good Quality
of Service (QoS) to tenants. Auto-scaling approach for meeting its used goal has challenges that consist of
predicting workload, identifying correct resource requirement according to workload and selecting the
policy of system for resource allocation with the lowest cost. In this research, a runtime auto-scaling
mechanism is provided for multi-tenant software in order to answer mentioned challenges. First, due to lack
of comprehensive description of a runtime system of multi-tenant software and based on found evidence of
various studies, an architecture for runtime system of multi-tenant software is provided and a computing
model is introduced that has three various granularity for its module of multi-tenant software. Then by
providing an architecture for auto-scaling module of runtime system of multi-tenant software and using sub
-modules that have appropriate functionality, mentioned challenges of auto-scaling are answered. To
evaluate this, the proposed auto-scaling mechanism is implemented in the cloudism simulation environment
and is tested and compared to the recent similar work in the same environmental conditions. The obtained
results indicate that the provided auto-scaling mechanism compared to similar work despite the close
number of violation of QoS, has better utilization and wastes computing resources less [13/28%-16/19%]
with 99% confidence level.

Key words: Multi-Tenancy, Workload, Auto-Scaling, Resource Utilization, Quality of Service.
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