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چكيده
در سالهای اخیر رایانش ابری در حال تبدیل شدن به یک فناوری مهم در حوزهی فناوری اطالعات است .در محیط رایانش ابری احتمال بروز
خطا وجود دارد .روش های متفاوتی برای مقابله با خطاها وجود دارد ولی با توجه به ویژگی ها و خصوصیت های محیط رایانش ابری ،استفاده از
روش های تحمل پذیری خطا بهترین انتخاب برای مقابله با خطا در این محیط است .یکی از بزرگ ترین مسئله ها در روش هاای تحمال پاذیری
خطا ،استفاده بهینه از منابع است .استفاده بهینه از منابع هم برای فرآهمآورندگان سرویس های ابری و هم برای مشتریان سرویس هاای اباری
تحملپذیری خطا در رایانش ابری ،خیلی مورد توجاه پژوهشارران و

روشهای

دارای اهمیت زیادی است .متأسفانه استفاده بهینه از منابع در
فرآهم آورندگان سرویس های ابری قرار نررفته است .در ایان مقالاه سایی شاده اسات باا در نظرگارفتن وابساتری باین وظاای ،،یاک روش
تحمل پذیری خطا بر روی ماشین های مجازی ارائه شود که عالوه بر تحمل پذیر بودن در برابر خطا ،به بهینری در استفاده از منابع نیاز دسات
مایشاود .ساسس وظاای ،باه ترتیا
اولویتدار ،به هر یک از وظای ،یک اولویت اختصااص داده 

یابد .در این روش با استفاده از یک زمانبند
شبیهسازی روش پیشنهادی توسط شابیهسااز کالودسایم

میشوند .نتایج حاصل از
اولویتشان جهت پردازش به ماشین های مجازی فرستاده 
میدهد که روش پیشنهادی نسبت به روش تکرار توانسته است بهینری بیشتری در استفاده از منابع را باه ارمغاان بیااورد و باا ضاری
نشان 
اطمینان  19درصد ،به  %21/99و  %22/41بهبود در استفاده از تیداد پردازنده و  %90/47و  %22.91بهبود در استفاده از حافظاه و  %21/49و
 %22/99بهبود در استفاده از پهنای باند دست یافته است.
كليد واژهها :رایانش ابری ،تحملپذیری خطا ،ماشین مجازی ،بهینری منابع ،زمانبندی وظای،

 -1مقدمه
امروزه رایانش ابری شهرت بسیار زیادی پیاداکرده و نموناهای از
محاسبات توزیعشده ،متشاکل از مناابع و درخواساتهاا باهاد
اشتراکگذاری منابع به صورت سرویس در بستر اینترنات اسات.
این محیط تصوری از مناابع باینهایات را بارای کااربران فاراهم
میکند؛ بنابراین کاربران میتوانند مبتنی بار درخواسات ،میازان
استفاده از منابیشان را افزایش یا کاهش دهند .تحملپذیری خطا
یکی از نررانیهای عمده برای تضمین در دسترس بودن و قابلیت
اطمینان خدمات حیاتی و هم چنین اجرای برنامه هاای کااربردی
است .بهمنظور به حداقل رساندن تأثیر خرابای بار روی ساامانه و
اجارای صااحیح و موفااب برنامااههاای کاااربردی ،خرابایهااا بایااد
پیشبینیشاده و فیاالناه مادیریت و کنتارل گردناد .روشهاای
تحملپذیری خطا درواقع برای پیشبینی این خرابیها و انجام
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یااک اقاادام مناساا قباال از وقااو خراباای اساات [ .]9اگرچااه
تحملپذیری خطا در سامانههای توزیعشده موضاوعی درگذشاته
بوده است که مجموعه وساییی از الراوریتم هاا بارای تشاخیص،
شناسایی و اصالح خطا ایجااد کارده اسات اماا مایبایسات ایان
مفاهیم را درزمینه رایانش ابری دوباره مورد مطالیه قرارداد .یکای
از مهمترین چالشهای روشهای تحملپذیری خطاهای موجاود،
استفاده بهینه و کارآمد از منابع است که متاسافانه خیلای ماورد
توجه پژوهشرران و فارآهم آورنادگان سارویسهاای اباری قارار
نررفته است .در ابر ،فراهمکنندگان می خواهند بیشترین بازده را
از منابع خود ببرند و کاربران نیز میخواهند هزیناههاای خاود را
حداقل نمایند درعین حال ،عملکرد مورد نیازشان را نیز به دسات
آورند.
استفاده مناس و بهینه از منابیی همچون حافظه ،پردازشرر
و سایر مناابع محاساباتی یاک چاالش اسات ازایانرو ،چراونری
زمانبندی وظای ،،مسئلهای مهم محسوب میشود که تأثیر زیادی
در عملکرد فراهم کنندگان سرویس ابر دارد .زمانبنادی وظاای،،
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انتخاب بهترین منبع مناس با هد انتشار بار در پردازنادههاا و
حداکثر بهرهوری از منابع است درحاالیکاه بایاد زماان پاساو و
تکمیل هر وظیفه و همچنین هزینه سرویس را حداقل نماید ].[9
روشهای زمانبندی متفاوتی برای اختصاص مناابع باه وظاای ،و
برنامههای کاربردی در حال اجرا وجود دارد کاه هرکادام از ایان
روشها سیی در بهینهسازی استفاده از منابع محاسباتی و افزایش
کارایی سامانه را دارند .بنابراین ،با توجه به اهمیت استفاده بهیناه
از منابع ،در این مقاله یک روش زمانبنادی وظیفاه تحمالپاذیر
خطا ارائه شده است که عالوه بر تحملپذیر بودن در برابر خطاها،
با استفاده از یک الروریتم زمانبندی وظاای ،،اساتفاده بهیناه از
منابع را نیز به ارمغان میآورد.

 -1-1تحملپذیری خطا در رایانش ابری
عموماً یکی از راه های مقابله با خطاها جلوگیری از بهوجود آمدن
خطاها است .با توجه به میماری پیچیاده رایاانش اباری و وجاود
مراکز داده بسیار بزرگ و ارتباطاات زیااد باین آنهاا اساتفاده از
روشهای جلوگیری از خطا در فاز توسیه میقول نیست و کاارایی
مناس را ندارد .روشهای جلوگیری از خطا مانند آزمایش کمک
به تشخیص و از بین بردن خطاها میکند ،ولی در ماورد رایاانش
ابری کارایی الزم را ندارد .بنابراین ،برای افزایش قابلیت اطمیناان
و دسترس پذیری باید سامانه تحمل پذیر خطا باشد .عواملی مانند
بازیابی خرابی ،هزینه کمتر ،افزایش کارایی دالیال دیراری بارای
استفاده از تحمل پذیری خطا در زیرساخت رایاانش اباری اسات.
فنهای تحملپذیری خطا در رایانش ابری بر اساس سیاستهاای
اسااتفاده شااده در دو دسااته تحماالپااذیری خطااای واکنش ای و
تحمل پذیری خطای فیاالناه قارار مایگیرناد ] .[2-9شاکل ()9
فنهای تحملپذیری خطا در رایانش ابری را نشان میدهد.

فنهای تحملپذیری خطا در رایانش ابری.
شكل ( :)1

کارهای انجام شده در زمینه تحملپذیری خطا در رایانش ابری
با توجه به نیازهای خود از این روش ها به منظور نیال باه اهاد
خود استفاده مینمایند.

 -2كارهای مرتبط
 -9پالنکستینر و همکارانش روشای باه ناام ارساال مجادد
وظیفه را میرفی کردند .در این روش ،وظیفه ای که دچاار خرابای
شده است برای اجرای دوباره آن وظیقه ،دو راه حال وجاود دارد.
در راه حل اول وظیفه خراب شده برای اجرای دوبااره باه هماان
منابع قبلی ارسال می شود .درصورتی که خرابی وظیفه باه دلیال
مشکالت سخت افزاری باشد ،وظیفه دوباره با خطا مواجه می شود
و در یک حلقه بی پایان قرار می گیرد و وظیفه هیچ گاه با موفقیت
به پایان نمیرسد .در راه حل دوم وظیفه خراب شده برای اجارای
دوباره به منابع جایرزین ارسال می شود که این کار باعث استفاده
غیر بهینه از منابع می شود .درواقع در این روش هایچ ساازوکاری
برای تییین نو خطا بهکار گرفته نشاده اسات و مساتقل از ناو
خطا یکی از دو روش ذکرشده بهکار گرفته میشود [.]1
 -2نراشت/کاهش یک چارچوبی برای پردازش مجموعههای
عظیمی از دادهها بر روی گرهها است که بر روی موضوعی خاص
فیالیت میکنند .این مجموعه رویهم رفته بهعنوان یک خوشه
شناخته میشود (در صورتی که از سختافزاری یکسان بهره
برند) .پردازش محاسباتی بر روی دادهایِ ذخیرهشده درون فایل
(ساختار نیافته) یا بر روی پایراه داده (ساختاریافته) قابل اجراست
که برای انجام برنامههای کاربردی با مجموعه داده بسیار بزرگ
سروکار دارد .در گامِ نراشت گره اصلی ورودی را به قطیاتی
کوچکتر تقسیم مینماید (تقسیم مسئلۀ بزرگ به مسائل
کوچک) و سسس این مسائل کوچک را بهعنوان ورودی به
گرههای کارگر ارائه میدهد .هر گره کارگر زیرمسئله خود را حل
نموده و نتیجه را به گره اصلیِ خود برمیگرداند .در گامِ کاهش
گره اصلی جواب زیرمسایل را از گرههای کارگرش گرفته و
سسس ِ
خروجی را میسازد .خرابی یک گره در این سامانه باعث عدم
تکمیل کار میشود و در نتیجه نتایج گرههای دیرر بیاثر میماند
و باعث اتال زیاد هزینه زمانی و منابع میشود .برای جلوگیری از
اینگونه هزینهها ،از تحملپذیری خطا بهوسیله انتقال کارهای
قطعشده در ماشین مجازی خراب به ماشین مجازی سالم و در
دسترس پشتیبانی میکند یینی دیرر ماشین مجازی خراب شده
تأثیری بر ماشینهای مجازی دیرر نداشته و یک ماشین مجازی
دیرر جایرزین ماشین مجازی خراب شده میشود .همچنین در
این مدل برای جلوگیری از اجرای دوباره کارهای خرابشده از
ابتدا ،از روش نقطه بررسی استفاده شده است تا حاالت کار جاری
در دورههای ثابت ذخیره شود تا در صورت بروز خرابی در کار،
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کار خرابشده از ابتدا اجرا نشود و از آخرین نقطه بررسی شرو
شود تا زمان انجام کار طوالنی نرردد [.]9
از میای این روش سربار زیااد ناشای از ذخیاره و نرهاداری
حاالت وظای ،و برنامه های کاربردی در حال اجرا است .همچنین
احتمال وقاو خطاا در هنراام ذخیاره حااالت ساامانه از دیرار
چالشهای این روش است که باید موردتوجه قرار گیارد .در ایان
روش وظایفی که دچار خطا شدهاناد باهطاور کامال باه ماشاین
مجازی دیرر انتقال مییابند و هیچ سازوکاری برای استفاده بهینه
از منابع در نظر گرفته نشده است.
 -9سرویس های بی درنگ از جمله سرویس هایی هستند که
در رایانش ابری همواره مورد استفاده قرار می گیرند .ساامانه هاای
بی درنگ با داشتن امتیازاتی از قبیال ابزارهاای محاسابات قاوی،
محیط مجازیسازی با مقیاسپاذیری بااال از اهمیات باهسازایی
برخوردارند .در رایانش ابری استفاده از گرههای پردازشرر احتمال
اشکال را باال میبرد و از طرفی چون سامانههای بیدرنگ از لحاظ
ایمنی بحرانی هستند باید قابلیت اطمینان آنها افازایش یاباد از
اینرو ،تقاضا برای دستیابی به سامانههایی با قابلیت تحمل خطا
در سامانههای بی درنگ رو به افزایش است .باا توجاه باه اهمیات
باالی سرویسهای ابری ،مالاک و همکاارانش یاک روشای بارای
ماادیریت خطاهااا و تصاامیمگیااری باار اساااس قابلیاات اطمینااان
ماشین های مجازی برای سرویسهای ابری ارائه کرده اند .در ایان
مدل قابلیت اطمینان ماشینهای مجازی در هر چرخه محاسباتی
تغییر میکند .در هر چرخه اگر ماشین مجازی نتایج درست تولید
کند و این نتایج را در مادت زماان مشاخص ارائاه دهاد ،قابلیات
اطمینان آن ماشین مجازی افزایش مییاباد ولای درصاورتی کاه
نتایج درست تولید نکند یا نتایج درست تولید کند ولی در مادت
زمان تییین شده ،نتواند ارائه دهد ،در این صورت قابلیت اطمینان
آن ماشین مجازی کاهش پیادا مای کناد .اگار قابلیات اطمیناان
ماشین مجازی به صورت مداوم کاهش یاباد ،آن ماشاین مجاازی
حذ میشود و ماشین مجازی دیراری جاایرزین آن مایشاود.
قابلیت اطمینان تمامی ماشینهای مجازی با حداقل سطح قابلیت
اطمینان مورد بررسی قارار مایگیارد و چنانچاه حاداقل ساطح
قابلیت اطمینان توسط ماشین مجازی بهدست آیاد بناابراین ،آن
ماشین مجازی مناس است و در غیر این از سازوکار بازیابی رو به
عق استفاده میکند [.]7
در این روش که بیشتر برای سرویسهای بی درناگ در نظار
گرفته شده است؛ فقط قابلیت اطمینان ماشین های مجازی ماورد
توجه قرارگرفته است و در صورتی کاه قابلیات اطمیناان ماشاین
مجازی از یک حد آساتانه کمتار شاود ،از چرخاه کناار گذاشاته
میشود و ماشین مجازی جدید جاایرزین آن مایشاود .در ایان
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روش هیچ راه کاری برای استفاده بهینه و مناس از منابع در نظر
گرفته نشده است و میتوان گفت که این روش غیار بهیناهتارین
روش برای تحملپذیری خطا در رایانش ابری است.
 -1مشرام و همکارانش باا توجاه باه اهمیات سارویسهاای
بی درنگ در رایانش ابری یک روش تحمل پذیری خطا در محایط
رایانش ابری برای افزایش قابلیت اطمینان ارائه کردهاناد .در ایان
روش که بهبود یافته روش قبلی اسات الراوریتم موجاود در هار
ماشین مجازی برای انجام وظای ،با الروریتم موجود بر روی سایر
ماشین های مجازی متفاوت است یینی هر ماشین مجازی وظای،
خود را بهصاورت متفااوت باا ساایر ماشاینهاای مجاازی انجاام
میدهد .در این روش قابلیت اطمینان ماشینهای مجازی با توجه
به نتایجی که تولید میکنند محاسبه میشود .مانناد روش قبلای
اگر ماشین مجازی نتایج درسات در محادوده زماان تییاینشاده
تولید کند ،قابلیت ماشین مجازی افزایش مییابد ولی اگر ماشین
مجازی نتایج درست تولید نکند و یا نتایج درست تولید کند ولای
نتایج را در محدوده زمان تییین شده نتواناد ارائاه نمایاد قابلیات
اطمینان ماشین مجازی کاهش پیدا می کند .قابلیت اطمینان هار
ماشین مجازی در هر چرخه با حداقل قابلیت اطمینان قابل قباول
مقایسه می شود چنانچه قابلیت اطمینان ماشین مجازی از حداقل
قابلیت اطمینان قابل قبول کمتر شود آن ماشین مجازی از سامانه
کنار گذاشته می شود و یک ماشین مجاازی باا قابلیات اطمیناان
قابل قبول جایرزین آن می شود .در این روش هامچناین از روش
نقطه بررسی استفاده شده است تا در صورت بروز خطا در سامانه
از بازیابی رو به عق استفاده شود و زمان پاسوگاویی نسابت باه
روش قبل بهتر شود [.]4
ایاان روش کااه بیشااتر باارای افاازایش قابلیاات اطمینااان
سرویس های بی درنگ در رایانش اباری باه کاار مای رود تماامی
تمرکز خود را بر اجرای سریع وظای ،در محادوده زماانی تییاین
شده ،قرار داده است و در صورتی که ماشین مجازی نتواند در آن
زمان وظیفه خود را انجام دهد و یا نتایج نادرست تولیاد کناد در
صورت پایین بودن سطح قابلیت اطمینان ،از سامانه کنار گذاشته
میشود .در اینجا باز استفاده بهینه از منابع درنظر گرفته نمیشود
و سامانه تمامی تمرکز خود را بار روی قابلیات اطمیناان و زماان
پاسو گذاشته است .ولی مزیت این روش نسبت به روش قبلی در
بهتر بودن زمان پاسخرویی است.
 -9ژیامین ژاو و جی واناگ و همکاارانش ،یاک مادلی بارای
تحملپذیر خطای جریان کاری در رایانش ابری ارائه داده اند .یک
جریان کاری مجموعهای از وظای ،است که اجرای آنهاا باههام
وابسته است یینی خروجی یک وظیفه در اجرای یک وظیفه دیرر
تأثیر دارد .این مدل ،توسیه یافته روش پشاتیبانگیاری اصالی باا

نشریه علمی «پدافند الکترونیکی و سایبری»؛ سال هشتم ،شماره  ،2تابستان 1311

19
ترکی ویژگیهای ابری است .بر اساس این مادل ،آنهاا از یاک
روش برای اختصاص منابع به وظای ،استفاده میکنناد و از یاک
پیام به منظور اطمینان از اینکه خطاهاایی کاه در حاین اجارای
جریان کاری بهوجود میآیند و تحمل میشوند ،استفاده میکنند.
در آخر آن ها یک الروریتم زمانبندی تحملپذیر خطای پویاا باه
نام  FASTERبرای جریان کاری ارائه دادند ،که دارای سه ویژگای
اصلی زیر است:
• از یک روش جابهجایی رو به عق برای استفاده کامل از مناابع
استفاده میکند.
• از روشهای افزایش مقیاس عمودی/افقی بهمنظور تأمین سریع
منابع استفاده میکند.
• از روش کاهش مقیااس عماودی بارای جلاوگیری از تغییارات
غیرضروری استفاده میکند [.]9
همانطور که در باال اشاره شد ،یکی از ویژگی های این روش
تأمین سریع منابع برای اجرای هر چه سریعتر وظای ،است؛ یینی
در صورت بروز خطا این روش به سرعت منابع جدید را جاایرزین
می کند تا وظایفی که دچار خطا شده اند را به سرعت زماانبنادی
کند و این موج عدم استفاده بهینه از مناابع مایشاود .در ایان
روش افزایش سریع منابع باعث می شود تا در صورت باروز خطاا،
سرویس با تأخیر زمانی زیادی روبهرو نشود.
 -7ژائو و همکارانش ،یک الروریتم زمانبندی تحملپذیر
خطا برای وظای ،موجود در رایانش ابری به نام  QAFTارائه
دادهاند .این روش بهصورت ترکیبی از طرحهای اشتراکی است که
در یک خوشه قرار دارند .در این روش کیفیت خدمات  ،قابلیت

این روش تمامی تالش خود را در جهت ارائه سارویس هاا باا
کیفیت خدمات تضمین شده و با قابلیت اطمیناان بااال قارار داده
است که ارائه سرویس با کیفیت خدمات تضمین شده در صاورت
بروز خطا یک چالش اساسی است که این روش باا فاراهم آوردن
سریع منابع جایرزین سایی در رفاع ایان چاالش کارده اسات و
توجهی به استفاده درست از منابع نکرده است.
 -4رهیافت مبتنی بر کسیهای پشتیبان [( ]90روش تکارار)
روشی است که در آن برای انجام یک وظیفه چنادین کسای از آن
وظیفه بر روی منابع مختل ،ایجاد میشود :کسی اصلی و کسیهای
پشتیبان .بر اساس رهیافت مبتنی بار چنادین کسای ،کسایهاای
پشتیبان به صورت موازی با کسی اصالی اجارا مای شاوند .در ایان
روش بهازای هر وظیفه که وارد محیط ابر میشود n ،تا کسی از آن
وظیفه بر روی ماشینهای مجازی دیرر ایجاد میشود .وظای ،بار
روی تمامی ماشینهای مجازی اجارا مایشاوند .در صاورتی کاه
وظیفه بر روی ماشاین مجاازی اول دچاار خطاا شاود خروجای
بالفاصله به وسیله ماشین مجازی دوم تولیاد مای شاود و چنانچاه
وظیفه بر روی ماشین مجازی دوم نیز دچار خطا شاود ،خروجای
بهوسیله ماشین مجازی بیدی تولید میشود.
انتخاب مقدار  nبزرگترین چالش در روش تکرار اسات زیارا
به ازای هر وظیفهn ،تا از این وظیفاه بار روی  nماشاین مجاازی
دیرر اجرا می شود .مقادار  nباا میازان قابلیات اطمیناان ارتباا
مستقیم دارد و با میزان استفاده بهیناه از مناابع رابطاه میکاوس
دارد یینی هر چه مقدار  nبزرگ تر باشد قابلیت اطمیناان ساامانه
باالتر می شود و میزان بهینری منابع بسیار پایین می شاود و اگار
مقدار  nکمتر باشد میازان قابلیات اطمیناان پاایین تار و میازان
بهینری منابع بیشتر میشود [.]99-92

اطمینان ،سازگاری و محدودیت زمانی برای انجام وظای ،در

با استفاده از ایان روش ،احتماال از دسات رفاتن محادوده
زمانی وظای ،کاهش پیدا می کند ولی باعث افزایش مشغول بودن
منابع محاسباتی رایانش ابری میشود.

کیفیت خدمات تضمینشده به کاربران ارائه دهند .در این روش

در این روش ،کسی های پشتیبان به همراه وظیفاه اصالی بار
روی منابع دیرر به طور همزمان اجرا می شود یینی برای اجارای
یک وظیفه با یک مقدار منابع ،در این روش باید از چنادین برابار
آن منابع استفاده نماییم .و حتی اگر وظیفه اصلی ما دچاار خطاا
نشود ،کسیهای پشتیبان اجرا میشود و باعث استفاده نادرسات و
غیر بهینه از منابع میشود.

رایانش ابری در نظر گرفته شده است .یینی وظای ،انجام شده با
یک سطح کیفیت خدمات مقایسه میشوند تا سرویسهایی با
سرویسهای ارائه شده دارای قابلیت اطمینان باال هستند و در
بازه زمانی تییینشده به اتمام میرسند .این الروریتم در عین
حال که قادر است تا خرابی ثابت یک گره را در یک لحظه آنی
برای وظای ،بیدرنگ تحمل کند ،نیازمندیهای کیفیت خدمات
وظای ،را نیز برآورده کرده است QAFT .بهمنظور بهبود
زمانبندی و قابلیت اطمینان تالش میکند تا زمان شرو
کسیهای اصلی را جلو ببرد و در زمان شرو اجرای کسیهای
پشتیبان تأخیر بیندازد .همچنین این الروریتم برای بهبود
انیطا پذیری سیی میکند تا بین سطح کیفیت خدمات
تضمینشده و اجرای کسیهای پشتیبان تیادل ایجاد کند [.]1

 -1-2تحليل كلی بر كارهای انجام شده
با بررسی کارهای مرتبط در زمینه تحمل پذیری خطاا در رایاانش
ابری ،مشاهده می شود که تمامی این روش ها سیی در تحمل پذیر
کردن سرویس های ابری در مقابل خطاهای بهوجاود آماده بارای

ارائه یک روش زمانبندی وظيفه تحملپذیر خطا به منظور استفاده بهينه ازمنابع در محيط رایانش ابری؛ محمد جواد احراری و همکاران

افزایش قابلیت اطمینان دارند .این کار از طریب زمانبندی مجدد
وظایفی که دچار خطا شده اند انجام میگیارد .تماامی روشهاای
ذکر شده ،استفاده مناس و بهینه از مناابع را باه صاورت جادی
مورد بررسی قرار ندادهاند و بیشتر بر روی قابلیت اطمینان تمرکز
کرده اند ،در حالی که استفاده بهیناه از مناابع هام بارای فاراهم
آورندگان سرویسهای ابری و هم بارای مشاتریان سارویسهاای
ابری بسیار مهم بوده و هر دو آنها ،سیی در استفاده از مناابع باا
بازدهی باال دارند .از این رو ،نیاز اسات تاا از طریاب زماانبنادی
مناس وظایفی که دچار خطا شده اند ،یک روش تحمل پذیر خطا
در محیط رایانش ابری ارائه داد که عالوه بر تحمل پذیر باودن در
برابر خطاها ،استفاده بهینه از منابع را نیز به صاورت جادی ماورد
توجه قرار دهد.

 -3روش پيشنهادی
ایااده اصاالی روش پیشاانهادی باار مبنااای ایجاااد خوشااهای از
ماشینهای مجازی است که این ماشینها در برابار اناوا خطاهاا
مقاوم هستند .وظایفی که در حین اجرا دچاار خرابای مای شاوند
برای زمانبندی دوبااره و اجارا وارد ایان خوشاه از ماشاین هاای
مجازی میشوند .زمانبندی وظای ،خرابشده برای ورود به ایان
خوشه از طریب ص ،های اولویت دار صورت می گیرد .در شکل ،2
میماری روش پیشنهادی را مشاهده میکنید .در ادامه به تشاریح
قسمتهای مختل ،این میماری پرداخته میشود.

شكل ( :)2میماری روش پیشنهادی.

در محیط رایانش ابر ،ماشینهای مجازی مسئول پردازش وظای،
هستند .در روش پیشنهاد داده شده ،دو نو ماشاین مجاازی باه
نامهای ماشینهای مجازی میماولی و ابار ماشاینهاای مجاازی

وجود دارند.
ماشینهای مجازی میمولی سازوکاری برای مقاوم شادن در
برابر خطاها ندارد و تنها وظیفه اجرای وظای ،ارسال شده را دارند
یهااای
ولای در اباار ماشااینهااای مجااازی بااا اسااتفاده از افزونرا 
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نهاا در
سختافزاری و نرمافزاری ،سیی شده است تاا ایان ماشای 
برابر خطاها مقاوم باشند .الزم به ذکار اسات کاه دساتیاابی باه
یباشد ،زیرا ممکن
تحملپذیری خطای صد در صد ،امکانپذیر نم 
است در هنرام اجرای وظای ،،شرایطی بهوجود آیاد کاه از قبال
دانشی نسبت به آن وجود نداشته است .بناابراین ،همیشاه سایی
یشود تا درصد تحملپذیری خطاا باه بااالترین میازان برساد.
م
استفاده از افزونری باعث استفاده بیشتر از منابع میشود ولای ماا
در روش ارائه شده ،از تیدادی بسیار محدود از ابر ماشینها بارای
تحمل پذیری خطا استفاده میکنیم .انتخاب تیاداد ماشاین هاای
مجازی برای قرار گرفتن در این خوشه ،با توجه به اندازه و بزرگی
محایط رایاانش ابااری صااورت مایگیارد .هاامچناین تیااداد اباار
ماشینهای مجازی ،رابطه مستقیم با میازان مناابع مصارفی دارد
یینی هر چقدر از تیداد ابر ماشینهای مجازی بیشاتری اساتفاده
نماییم میزان استفاده از منابع مصرفی بیشتر مایشاود .بناابراین،
باید تیداد ابر ماشینهای مجازی را به نحوی انتخااب کنایم کاه
باعث استفاده بیرویه از منابع نشاود و همچناین باعاث افازایش
بیش از حد زمان پاسو نیز نشود.
وظای ،از سوی مشتریان برای اجرا وارد ماشینهای مجاازی
میمولی میشوند .ماشینهای مجازی میماولی وظاای ،ورودی را
پردازش میکنند و پس از اجرای کامل و بادون خطاای وظاای،،
خروجی موردنظر را تولید میکنند .ولی در حین پردازش وظای،،
به دالیل مختل ،احتمال بروز خطا وجاود دارد .در صاورت باروز
خطا در وظای ،،آن وظای ،برای تولید خروجی باید دوبااره اجارا
شوند .در روش پیشنهادی ،وظایفی که دچار خطا شدهاناد بارای
اجرای دوباره به ص،های اولویتدار ارسال میشوند .در ص،های
اولویت دار با توجه به پارامترهای هر وظیفه ،به هر یک از وظای،
ورودی ،یک اولویت اختصااص داده مایشاود .پاس از اختصااص
اولویت ،وظای ،بر اساس اولویتشان برای اجرای دوباره ،به خوشه
ابر ماشینهای مجازی ارسال میگردناد .ایان ابار ماشاینهاا باا
استفاده از روشهای افزونری در برابر خطاهاا مقااوم مایباشاند.
تیداد ابر ماشینهای مجازی بسیار کمتر از ماشاینهاای مجاازی
عادی است .به همین دلیل میزان منابع و انرژی مصرفی در روش
پیشنهادی بسیار کمتر از روشهای میماول تحمالپاذیری خطاا
است.

 -1-3الگوریتم زمانبندی وظایف خراب شده
وظایفی که دچار خطاا شادهاناد بارای زماانبنادی دوبااره وارد
ص،های اولویت دار می شوند .در این ص،ها برای هر کدام از ایان
وظای ،یک اولویت اختصاص داده میشود تا براساس اولویتشان
وارد ابر ماشینهای مجازی شوند .تییاین اولویات وظاای ،بسایار
مهم است؛ زیرا اولویت وظای ،،ترتی اجرای وظاای ،را مشاخص
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می کند و ترتی اجرای وظای ،تأثیر مستقیم بر زمان اجرای کال
(زمان پاسو) دارد .بنابراین ،ما باید ترتیبی از وظای ،را برای اجرا
در ابر ماشینهای مجازی در نظر بریریم که زمان پاساو تاا حاد
ممکن کمتر شود.
برای اینکه زمانبندی طراحی کنیم که تا حد ممکان زماان
پاسو را بهینه کند نیاز است تا ابتادا باا ناو وظاای ،موجاود در
محیط ابری آشنا شویم.

به تیداد کار برای هر وظیفه استفاده نماییم و هر چه این نسبت
برای یک وظیفه مقدار کمتری باشد ،وظیفه مناسبی است چون
در زمان کمتر انجام میگیرد و تیداد کارهای بیشتری با انجام
این وظیفه ،قابلیت اجرایی پیدا میکنند .بنابراین ،با توجه به
توضیحات داده شده رابطههای  9 ،2 ،9و  1بهدست میآیند:
() 9

اولویت وظیفه جاری = )P(T

() 2

(P(T) α TS)T

() 9

P(T) α T

() 1

(P(T) α 1/S)T

میموالً در محیط ابر به منظور افزایش سرعت اجرای کارهاا و
وظای ،،وظای ،به تیادادی زیار وظیفاه تقسایم مایشاوند و در
قال های مختلفی مانند میماری ارباب/برده اجارا مایشاوند .در
این میماری یک گره ،وظیفه تقسیمکارهاا باه زیار وظاای ،را بار
عهده دارد و تیدادی گره دیرر ،وظیفه اجرای این زیر وظیفهها را
بر عهده دارند .در این محیط در بسیاری از مواقع بین زیر وظای،
نوعی وابستری وجود دارد .بهعنوان مثال یاک زیار وظیفاه بارای
اینکه بتواند قابلیت اجرایی بهدست آورد نیازمناد خروجایهاای
تولید شده توسط چندین زیر وظیفه دیرر است .در نظار گارفتن
این وابستری بین زیر وظای ،بسیار مهم است زیرا ایان وابساتری
در زمانبندی وظای ،تأثیر دارد و برای اینکه بتوانیم زمانبنادی
مناسبی را طراحی کنیم باید توجه ویژهای به وابستری باین زیار
وظای ،داشته باشیم.

 -4ارزیابی نتایج

با توجه به مطال بیان شده برای رسیدن به زمان پاسو
مناس میبایست وظیفهای که در زمان کمتر انجام میگیرد و
تیداد وظای ،منتظر بیشتری دارد و همچنین مجمو زمانهای
منتظر این وظیفه کمتر است ،زودتر اجرا شود .یینی در ص،
اولویتدار ،اولویت باالتری را به این وظای ،اختصاص بدهیم .با
توجه به مطال گفته شده ،پارامترهای  9و  2و  9دخیل در
تخصیص اولویت به وظیفه هستند:

در این قسمت باا اساتفاده از نارمافازار شابیهساازی کلودسایم،
میماری پیشنهادی را شبیهسازی میکنیم و نتایج حاصل از روش
ارائه شده را با نتایج حاصل از شبیهسازی روش تکرار کاه نسابت
به روش های دیرر تحمل پاذیری خطاا از میازان بهینرای مناابع
بیشااتری پشااتیبانی ماایکنااد و اساااس و پایااه روشهااای دیراار
تحملپذیری خطا است مقایسه نماوده و میازان بهباود در روش
ارائهشده را نشان میدهیم.

() 9

زمان اجرای وظیفه جاری =T

() 2

تیداد وظای ،منتظر وظیفه جاری = (S)T

() 9

مجمو زمانهای وظای ،منتظر وظیفه جاری = (TS)T

همانطور که بیان کردیم برای رسیدن به زمان پاسو بهتر،
وظیفهای که دارای زمان کمتر و تیداد وظیفه منتظر بیشتر و
همچنین مجمو زمانهای منتظر این وظیفه کمتر است باید
زودتر اجرا شود .از آنجایی که این متغیرها از یک جنس نیستند
و ما هیچ بینشی نسبت به میزان تأثیر هر کدام از آنها نداریم،
لذا نمیتوان مقایسه میقول و منطقی را برای ترکی این متغیرها
در نظر گرفت .درنتیجه برای اینکه بتوان سناریوی مناسبی را
برای ترکی این متغیرها درنظر گرفت ،میبایست از نسبت زمان

با توجه به اینکه خود وظیفه جاری نیز یک وظیفه میباشد،
بنابراین ،رابطاه ( )9بارای تخصایص اولویات باه وظاای ،،ماورد
استفاده قرار میگیرد.
)(9

 = )TS(T)+T(/)S)T(+1اولویت وظیفه جاری = (P)T

هر وظیفهای که اولویت آن بر اساس فرمول باال ،پایینتر
باشد بهعنوان وظیفه مناس انتخاب میشود و برای اجرا به ابر
ماشین مجازی فرستاده میشود.

 -1-4پارامترهای اوليه
پارامترهااای اولیااه کااه باارای شاابیهسااازی هاار دو روش (روش
پیشنهادی و روش تکرار) استفاده شده است ،در جدول ( )9نشان
داده شده است.
جدول ( :)1پارامترهای اولیه شبیهسازی.
200

Task Numbers

بهصورت تصادفی بین 900و2000

Task Length

9

Data Center Number

9

Host Numbers

همچنین پیکربندی نموناه ماشاین مجاازی اساتفاده شاده
مطابب جدول ( )2میباشد.
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جدول ( :)2پیکربندی نمونه ماشین مجازی.
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شكل ( :)4مقدار حافظه مصرفی در هر دو روش.

حافظه

ناظر

پهنایباند

توان

تیداد هسته

مصرفی

ماشینمجازی

مصرفی

پردازشی هر

پردازنده

هسته

مصرفی

992

ای اس ایکس

9000مرابیت

90گیراهر

 9هسته

مرابایت

آی

بر ثانیه

تز

با توجه به اینکه در روش پیشنهادی از ابرماشینهای مجازی
نیز استفاده میکنیم ،پیکربندی زیر را برای ابرماشین های مجازی
به منظور تحملپذیر بودن در برابر خطاها در نظر گرفتهایم.
شكل  :5مقدار پهنای باند مصرفی در هر دو روش.

جدول ( :)3پیکربندی نمونه ابر ماشین مجازی.
حافظه

ناظر

پهنایباند

مصرفی

ماشینمجازی

مصرفی

9040

ای اس ایکس

مرابایت

آی

7000
مرابیت بر
ثانیه

توان

تیداد هسته

پردازشی هر

پردازنده

هسته

مصرفی

90گیراهر
تز

 7هسته

همااانطااور کااه از شااکلهااای ( )9-9مشااخص اساات روش
پیشنهادی توانسته است میزان استفاده از منابع (پردازنده ،حافظه
و پهنای باند) را ،در مقایسه با روش تکرار کاهش دهد.
همچنین شاکل ( )7زماان پاساو هار دو روش را در  90باار
میدهد.
آزمایش نشان 

به منظور مقایسه دو روش ما  90آزمایش مختلا ،باا تیاداد
ماشین های مجازی متفاوت در هر بار آزمایش ،انجاام دادیام کاه
شکل های ( )9-9میزان استفاده از منابع را در هاردو روش نشاان
میدهد.

شكل ( :)6زمان پاسو هر دو روش.

شكل ( :)3تیداد پردازنده مصرفی در هر دو روش.

مایگاردد کاه روش تکارار در
با توجه به شکل ( )7مشاهده 
مقایسه با روش پیشنهادی در آزمایشهاای مختلا ،دارای زماان
پاسو کمتری میباشد اما با توجه به این نکته که ما در روش ارائه
شده به کاربردهای غیر بی درنگ ،تمرکز کرده ایم بناابراین ،زماان
پاسو ،خیلی اهمیت ندارد و استفاده بهینه از مناابع ماورد توجاه
قرار گرفته است.

 -2-4تطابق و راستی آزمایی نتایج روش پيشنهادی
به منظور مقایسه نتایج بهدستآمده و تطابب و درستی نتایج
حاصل از مقایسه ،نسبت به محاسبه فاصله اطمینان میزان توان
پردازشی مصر شده توسط روش پیشنهادی با کارمشابه ارائه
شده اقدام شد .جدول ( ،)1رابطههای الزم جهت محاسبه فاصله
اطمینان را نشان میدهد.

نشریه علمی «پدافند الکترونیکی و سایبری»؛ سال هشتم ،شماره  ،2تابستان 1311

902
رابطههای مربو به محاسبه فاصله اطمینان

جدول (:)4
انحرا مییار =

)̅

(

√

پیشامد مشاهده شده = x
میانرین پیشامدهای مشاهده شده
تیداد پیشامد مشاهده شده
اطمینان بازه

)) (
√

̅

) (
√

̅
=n

̅ (

توزیع تی استونت =t

فاصله اطمینان تخمینی از دامنهای را که میانرین و یا دیرار
مقیاسهای اندازه گیری ،مثل درصد مشااهدات مرباو باه یاک
جامیه خاص که باید در آن قرار گیرد ،فراهم می آورد .این دامناه
مبتنی بر پاسوهای جمعآوری شده از نمونه ،تیاداد مشااهدات و
درجه خطای پذیرفته شده است.
دامنه میانرین که با فاصاله اطمیناان پایشبینای مایشاود،
داللت دارد بر اینکه شما قطیا دارای درصد احتماال هساتید تاا
میااانرین جامیااه پاسااو دهناادگان در محاادوده قاباال قبااولی از
میانرین نمونه قرار گیرد .همچنین فاصلهای اطمینان را میتاوان
برای درصدی از پاسودهندگان محاسبه کرد.
رابطههای الزم برای برآورد فاصله اطمینان در جدول ( )1باه
نمایش درآمده اسات .ساطح اطمیناان ،خطاای مییاار و ضاری
اعتماد توزیع آماری دارای رابطه مستقیم و حجم نموناهای دارای
رابطه میکوس با فاصله اطمینان برآورده شده است.
در این پژوهش فاصله اطمینان با سطح اطمیناان  19درصاد
برآورد شده است .با توجه به ماهیات متغیار (تاوان پردازشای) و
آزمایشهای انجام گرفته ،توزیع احتمالی کاه باه منظاور تییاین
فاصله اطمینان بهکارگرفته شده است یک توزیع شبه نرمال به نام
توزیع تیاستونت است .حجم نمونهای ما در این پژوهش برابر ،90
میادل با تیداد آزمایشهای انجام شده است.
با توجه به فرمولهای جدول ( )1روش پیشنهادی با ضاری
اطمینان  19درصد ،به  %21/99و  %22/41بهباود در اساتفاده از
تیداد پردازنده نسبت به روش تکرار دست یافته است .هامچناین
روش پیشنهادی با ضاری اطمیناان  19درصاد ،باه ترتیا باه
 %90/47و  %22/91و  %21/49و  %22/99بهبااود در اسااتفاده از
مقدار حافظه و پهنای باند دست یافته است.

 -5نتيجهگيری
در سالهای اخیر رایانش ابری در حال تبدیل شدن به یک
فناوری مهم در حوزه فناوری اطالعات است .در محیط رایانش
ابری مانند تمامی سامانههای دیرر احتمال بروز خطا وجود دارد.
روشهای متفاوتی برای مقابله با خطاها وجود دارد ولی با توجه
به ویژگیها و خصوصیتهای محیط رایانش ابری ،استفاده از
روشهای تحملپذیری خطا ،بهترین انتخاب برای این محیط
میباشد .روشهای متفاوتی برای تحملپذیر خطا در محیط
رایانش ابری وجود دارد که هر کدام از این روشها سیی در بهبود
عملکرد و کارایی محیط رایانش ابری در برابر خطاها دارند .یکی
از بزرگترین چالشها در روشهای تحملپذیری خطا استفاده
بهینه از منابع میشود .استفاده بهینه از منابع هم برای فرآهم
آورندگان سرویسهای ابری و هم برای مشتریان سرویسهای
ابری دارای اهمیت زیادی است .ما در این مقاله یک روش
تحملپذیری خطا را ارائه دادیم که عالوه بر تحملپذیر بودن در
برابر خطا ،بهینری در استفاده از منابع را در نظر گرفته است .در
روش پیشنهادی ما ،خوشهای از منابع با تیداد محدود اما با
افزونری باال برای تحملپذیر بودن در برابر خطاها در نظر
گرفتهشدهاند .وظای ،در ابتدا به ماشینهای مجازی میمولی
فرستاده میشوند اگر وظیفهای در هنرام اجرا دچار خطا شود
برای اجرای دوباره به ابر ماشینهای مجازی فرستاده میشوند.
وظای ،قبل از ارسال به ابر ماشینهای مجازی در ص،های
اولویتدار قرار میگیرند .در این ص ،به هر یک از وظای،
براساس پارامترهای هر وظیفه یک اولویت اختصاص داده میشود
و وظای ،بر اساس اولویتشان به ابر ماشینهای مجازی فرستاده
میشوند .زمانبندی وظای ،براساس اولویتشان جهت دستیابی
به زمان پاسو بهتر استفاده شده است .استفاده بهینه از منابع در
تحملپذیر کردن محیط رایانش ابری در برابر خطاها مهمترین
دست آورد این مقاله میباشد.
باتوجه به اینکه قابلیت اطمینان و دسترسپذیری ،دو ویژگی
بسیار مهم برای سامانه های ابری میباشند ،بهعنوان کارهای آتای
ما بر روی افزایش قابلیت اطمینان و قابلیت دسترسپذیری روش
پیشاانهادی تمرکااز ماایکناایم .در ابتاادا میاازان اطمینااان و
دسترس پذیری روش پیشنهادی را محاسابه مایکنایم و ساسس
سیی می کنیم تاا روشای جهات بهباود ایان پارامترهاا در روش
پیشنهادی ارائه دهیم .همچنین با توجه به اهمیت سارویسهاای
بی درنگ در محیط محاسبات ابری در نظر داریم تا با بهبود زماان
پاسو روش پیشنهادی ،بتاوان از ایان روش بارای سارویسهاای
بیدرنگ نیز استفاده کرد.
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ABSTRACT
In recent years, cloud computing is becoming eminent in the field of information technology. In a cloud
computing environment, there is a potential for faults. There are different methods for dealing with faults,
but with regard to the features and characteristics of the cloud computing environment, the use of fault
tolerance methods is the best choice for this environment.One of the biggest issues in fault tolerance
methods is the efficient use of resources. The optimal use of resources is important for cloud providers and
customers. Unfortunately, the optimal use of resources in fault tolerance methods has not been much
considered by researchers and cloud service providers. In this paper taking into account the dependence
between tasks, an attempt has been made to provide a fault tolerance method on virtual machines, which in
addition to being tolerant of fault, achieves optimum use of resources. In this method, by using a priority
scheduler, each task is assigned a priority, then tasks are sent by the order of priority to their virtual
machines for processing. The results of simulation by the cloudsim simulator show that the proposed
method has been able to improve the use of resources more than other methods and with 95% confidence
intervals it has achieved (29.15% and 22.74%) improvement in the number of processors, (30.76% and
22.34%) improvement in memory usage and (29.71% and 22.88%) improvement in the use of bandwidth.
Keywords: Cloud Computing, Fault Tolerance, Virtual Machines, Optimization of Resources,
Task Scheduling
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