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منابع مورد تا  دنماییکاربران فراهم م یرا برا نوع جدیدی از پردازشبرپایه روش پرداخت به ازای مصرف،  یابر انشیرا :چكیده

. باشدیمهم م اریبس ،یابر انشیمنابع در را صیتخص نروی. از اتخصیص دهد مختلف سطوح در راها ستمیو س یکاربرد هایبرنامه ازین

کاربران و سود  تیمنابع، رضا وریبهره زانیارائه شده است. م یفاز قمنط هیمنابع برپا صیتخص یبرا یتمی، الگورپژوهش نیدر ا

درخواست  100درمرحله اول تعداد . انددر نظر گرفته شده تمیالگور نیا ارزیابیر هدف د یبه عنوان پارامترها سسروی کنندگانفراهم

ها پاسخ داده درصد درخواست 95اند و توسط الگوریتم فازی تخصیص منابع انجام شده است. ماشین فیزیكی توزیع شده 9در بین 

عملیات تخصیص منابع به ، PSOکیب الگوریتم فازی با در مرحله بعد با تراست.  حاصل شده درصد 61.61وری منابع نیز بهره شده و

 PSOفازی و  های فیزیكی در الگوریتم ترکیبیماشینمنابع وری دهد که بهره. مقایسه نتایج نشان میها انجام شده استدرخواست

که ن ارتقاء یافته است های کاربراگویی به درخواستدرصد پاسخ یک ،درصد بهبود یافته است. همچنین در الگوریتم ترکیبی 0.5

 شود.می را سبب کنندگان سرویس و رضایت بیشتر مشتریانسود بیشتر فراهم

 

 منابع. وری(، بهرهPSOازدحام ذرات ) سازینهیبه تمیالگور ،یمنطق فاز ع،یمنا صیتخص ،یابر انشیرا :کلیدی هایواژه
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 49-43صفحه  -1402بهار  -اول شماره -ل بيستمسا -برق و الکترونيک ايران مجله انجمن مهندسي  

 فرد و همکارانای در .../ وکیلييک الگوريتم تخصیص منابع دو مرحله

 

 

 مقدمه -1

را  تیقابل نيا مصرف، یمدل پرداخت به ازا هيبرپا یابر انشيرا

را درخواست  ازیتا کاربران به طور همزمان منابع مورد ن کندميفراهم 

به عنوان  رساختيز دهيسيسه مدل سرواين تکنولوژی  .نمايند

به عنوان  افزار( و نرمPaaS)به عنوان سرويس (، سکو IaaS)سرويس 

سازی به  چهار مدل پیاده همچنین. دينماي( را فراهم مSaaS)سرويس 

مطابق  باشد. مي را دارا صورت عمومي، خصوصي، اجتماعي و ترکیبي

تعريف موسسه ملي استاندارد و تکنولوژی امريکا،  رايانش ابری 

ای از به مجموعهرتست از يک مدل برای دسترسي بر بستر شبکه عبا

رعت قابل تامین و يا س نابع اشتراکي قابل پیکربندی که اين منابع بهم

 هایاز بخش ،یمنابع ابر تيريمد ستمیس کي. [1]باشند آزادسازی 

 ها،بخش ريبا سا یهر بخش با همکار .استشده  لیتشک يمختلف

ترين واحدها در متداول .سازديم ایرا مه یابر ستمیس کارايي

ند از : کشف منابع، زمانبندی منابع، های مديريت منابع عبارت سیستم

گذاری و محاسبه بیني منابع، رزروسازی منابع، قیمتپايش منابع، پیش

 .[2] قیمت، راهبری و تخصیص منابع

وظیفه يافتن منابع برای سیتسم ابری را  ،واحد کشف منابع

تحت توانند درون يک سیستم ابری باشند يا دارد. اين منابع مي هبرعهد

 .باشندمشترک  ،سیستم ابری در بین چندعنوان ائتالفي از ابرها، 

را براساس پارامترهايي که راهبران ها درخواستواحد زمانبندی، 

 نمايد.ند، زمانبندی ميکنسیستم ابری تعیین مي

مسئولیت پايش منابع را برعهده دارد تا منابع دچار  ،واحد پايش

سربار يا کمبود بار نباشند و وضعیت منابع را در اختیار عملیات 

 کاربران باممکن است دهد. از آنجايي که راهبری سیستم ابری قرار مي

وسط منابع توضعیت باشند، س سیستم ابری دارای توافق سطح سروي

تا در صورت نقض قرارداد اطالعات الزم  شودمياين واحد پايش و ثبت 

 .فراهم شوند

با استفاده از روابط رياضي، نظريه صف،  ،بینيواحد پیش

ها را های تکاملي و موارد مشابه، رفتارها و سوابق درخواستالگوريتم

ها واستبیني نیازهای آتي درخهايي برای پیشکند و مدلبررسي مي

 کند.فراهم مي

سازی منابع، با توجه به اطالعات واحد پايش و با توجه روواحد رز

ها، در صورت نیاز منابع مورد نیاز به توافق سطح سرويس درخواست

 نمايد.آنها را رزرو مي

ها و محاسبه هرينه های درخواستگذاری، هزينهواحد قیمت

 منابع مصرف شده را برعهده دارد.

به صورت سیستماتیک و قابل  هبری سیستم ابری،راواحد 

نمايد و واحدها را راهبری ميساير پیکربندی، مجموعه فرآيندها و 

 توسط عوامل انساني نیز قابل تنظیم و هدايت است.

، واحد یابر تيريمد ستمیس کي در هابخش نياز مهمتر يکي

به منابع موجود اختصاص دادن  ندي. به فرآباشديمنابع م صیتخص

 کي يي. کاراشوديمنابع گفته م صیکاربران، تخص هایدرخواست

دارد.  يمنابع به کاربران، بستگ صیتخص يبه چگونگ ،یابر ستمیس

 ستمیس کيمنابع در  صیتخص یبرا يمختلف هایتميتاکنون الگور

 نياز ا کيحوزه ارائه شده است که هر  نيتوسط پژوهشگران ا یابر

از  یتعدادادامه، در . وت و ضعف هستندنقاط ق یدارا هاتميالگور

 .اندشده بررسيمنابع  صیتخص هایتميالگور

 یبررخط بررا   دهيمنابع براساس مزا صیتخص زمیمکان کي [3] در

مردل   کير  همچنیندر زمان ارائه شده است.  رییمتغ یمنابع چند بعد

 زمیترا برا مکران    شرده اسرت  دسته از منابع ارائه  نيا  یبرا يسنويبرنامه

 .نديمنابع را حل نما صیبرخط منصفانه، مساله تخص یدهيمزا

 ایهر سيکروسررو یم یمنرابع بررا   صیتخصر  زمیمکان کي [4] در

مسراله            کير منرابع بره عنروان     صیمتمرکز ارائره شرده اسرت و تخصر    

پرژوهش، بره    نيشده است. در ا فيتعر ینريدرجه دوم با يسنويبرنامه

 هير مردل تعامرل براسراس نظر    کيبر زمان پاسخ،  ریمنظور کاهش تاخ

فراهم شده است.  سيکروسرویم هایولماژ نیب رجهتدار،یغ هایگراف

اسرت ترا زمران     يکيزیمنابع ف نیبر کاهش تعامل ب زمیمکان نيتمرکز ا

مثل ازدحام و کراهش مصررف    یموارد ياما به بررس ابديپاسخ کاهش 

 نپرداخته است. یانرژ

 سرازی غیربررخط و  ييوير منابع راد صیتخص زمیمکان کي [5] در

 کير پرژوهش،   نيارائه شده است. در ا C-RANدر  MEC یکارها برا

شرده اسرت و    فير تعر يدفتصرا  يبر یترک يرخطیغ يسنويمساله برنامه

 شکسته شده است. رمسالهي، مساله به چهار زسازینهیبه یبرمبنا

منابع مستقل ارائه شده است که به  صیتخص زمیمکان کي [6]ر د

-يم صیکاربران، تخص هایمنابع را مطابق درخواست کیصورت اتومات

بنا شده است،  يفرااکتشاف هایروش هيارائه شده که بر پا زمی. مکاندهد

منابع و زمان پاسخ است که در قررارداد   وریدو هدف بهبود بهره یدارا

توافق شده  یابر سسروي کنندهکاربر و فراهم نیب سيتوافق سطح سرو

شده  ياتیزمان پاسخ عمل  نیوجه به نسبت بتبا  زم،یمکان نياست. در ا

 .دشويم دايز ايکم  یمجاز هاینیبا زمان پاسخ آستانه، تعداد ماش

 یابرر  هرای سرتم یمنابع در س صیتخص یبرا تميالگور کي [7] در

حرد براال و    کير در مناطق مختلف ارائه شده است. مولفران   شدهعيتوز

 زمیمکران  نيا جيدر نظر گرفتند که نتا یشنهادپی حلراه یرا برا ينيیپا

مطلوب، تنوع و  ريپژوهش بر سه مولفه مقاد ني. اشوديبه آن وابسته م

 است. افتهيق، تمرکز مناط یامرزه يهمبستگ

 ،یمجراز  هاینیو موثر ماش منيا صیتخص ایبر يپژوهش [8] در

 یمشترک برر رو  یمجاز هاینیماش نیانجام شده است تا از حمالت ب

اهداف  یدارا، ارائه شده ی. استراتژندينما یریجلوگ يکيزیسرور ف کي

 .باشديم یتوازن بار و مصرف انرژ ت،یارتقاء امن

يک مدل تخصیص منابع براساس تغییرات ماتريس هزينه  [9]در 

ارائه شده است. يرک مردل رياضري خطري بررای      Hungarianالگوريتم 

 پذيری آن نیز فراهم شده است.ه مقیاستوسع
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 49 -43صفحه  -1402بهار    -اره اولشم -سال بيستم -برق و الکترونيک ايران مجله انجمن مهندسي

 فرد و همکارانای در .../ وکیلييک الگوريتم تخصیص منابع دو مرحله

   

ای در مراکرز  تخصیص برای منابع شربکه يک مدل پیش [10] در

-پریش کنندگان سررويس چنرد اسرتراتژی    داده ارائه شده است. فراهم

بانرد اشرتراکي   تخصیص را بر اساس مدل شبکه، نظريه گراف و پهنرای 

کنند. افزايش اندازه شبکه، پیچیدگي و زمان اجرای زيراد آن  تولید مي

 باشد.های اين الگوريتم مياز چالش

ی براسراس  های مجازيک الگوريتم تخصیص پويا ماشین [11]در 

ای مررور دوره  ارائره شرده اسرت.    SaaSای در سطح مرور پیوسته دوره

تعرداد کراربران منتظرر/ دريافرت کننرده       مدل مارکوف بوده وبراساس 

 .اندازی برای درخواست مدلسازی شدههای مجسرويس و تعداد ماشین

هرای مجرازی براسراس    الگوريتم تخصریص ماشرین  يک  [12]در 

ارائره   IaaSدر سطح و با استفاده از سیاست حريصانهHaizeaالگوريتم 

شده است. منابع بر اساس ضوابطي همچون اولويت، ظرفیرت و قیمرت       

ترين منبرع  شوند و سپس لیست آنها مرتب شده و مناسببندی ميرده

 شود.انتخاب مي

يک الگوريتم تخصیص منابع چند متغییره برای  [13]در 

ها  ت. در اين الگوريتم، درخواستگرا ارائه شده اس های سرويس سیستم

اند.  بندی شده به سه دسته پردازنده محور، حافظه محور و نرمال دسته

از اينرو برای واحد تخصیص منابع، اجزايي از قبیل انتقال، بازيابي و 

های متناوب عملیات را انجام  تطبیق را در نظر گرفته بودند تا در حلقه

دهند.

 تیبا قابل یمجاز یها نیماش صیتخص زمیمکان کي [14]در 

 یکه زمان ورود و زمان اجرا  یمنابع ارائه شده است به طور یرزروساز

در نظر گرفته شده اند. رییها به عنوان متغ درخواست

يک الگوريتم تخصیص منابع تطبیقي با استفاده از  [15] در

بیني وضعیت  برای پیش بندی و توازن بار ارائه شده است. خوشه

های ورودی نیز از رگرسیون استفاده شده است. زمان اجرا و  درخواست

های مجازی به عنوان متغییرهای اين الگوريتم در نظر  تخصیص ماشین

  گرفته شده است.

منابع در نظر گرفته شده  صیتخص یبرا استیچهار س [16]در 

 ايپو هیو بق ستايصورت ا به ها استیاز س يکيکه  یاست به طور

در نظر  رییبه عنوان متغ یابر سيکنندگان سرو هستند. سود فراهم

 یآن، از مدل مارکوف با زمانبند یساز نهیشیب یگرفته شده که برا

 بالدرنگ استفاده شده است.

گرا  های محاسبه برنامهيک مکانیزم تخصیص منابع برای  [17]در 

بسیار حساس به تاخیر ارائه شده است. اين مکانیزم از دو بخش 

زمانبندی و تطبیقي تشکیل شده است. از الگوريتم تابو برای انجام 

ها برای بخش تطبیقي استفاده شده است.  زمانبندی و از نظريه گرف

نظر  ها به عنوان متغییرها در وضعیت شبکه، منابع و اهمیت فعالیت

 اند. گرفته شده

داده که در يک ساختار برای تخصیص منابع در مراکز  [18]در 

اند، ارائه شده است. در ابتدا يک  نقاط مختلف جغرافیايي توزيع شده

ها ايجاد شده و سپس  مدل سلسله مراتبي از مراکز داده و ارتباطات آن

نويسي خطي، يک مرکز داده مناسب برای  با استفاده از برنامه

 شود. پاسخگويي به درخواست انتخاب مي

يک الگوريتم تخصیص منابع در فضای ابر اشیاء ارائه  [19]در 

شده است. با مفروض داشتن همگني منابع و کاربردها، اشیاء را در 

های لبه و مراکز داده ابری  ای از تجهیزات، گره قالب يک مدل سه اليه

هايي که بیشترين منابع را دارا بوده و  در نظر گرفتند به طوری که گره

های  با در خواست کننده قرار دارند، به عنوان گرهدر کمترين فاصله 

 شوند. رده باال برای سرويس دهي انتخاب مي

 ،یابرر  سرتم یس کير  ييمنرابع در کرارا   صیتخص تیاهم لیدل به

در  کره ه طروری  انجام شده است ب نهیزم نيدر ا یمتعدد هایپژوهش

-برای بررسي و تحلیرل الگروريتم   یمرور یالهقم کيهر سال، حداقل 

 .[2]منتشر شده استبع اای تخصیص منه

های تخصیص منابع در قالب تخصیص ايسرتا   به طور کلي مکانیزم

در دهنرد.   هرا تخصریص مري    و يا تخصیص پويا، منابع را به درخواسرت 

شروند   ها، منابع تخصیص داده مي استدسته ايستا، پس از وصول درخو

و يرا تغییرر   و در زمان تخصیص منابع، امکان وصول درخواست جديرد  

، حال آنکه در دسته پويرا، در زمران   های پیشین وجود ندارد  درخواست

و تغییرر  هرای جديرد    عملیات تخصیص منابع، امکان وصول درخواست

 باشد. میسر ميهای پیشین  درخواست

عملیات مورد تخصیص منابع، واحد ديگر، بندی  يک دستهاز منظر 

همچنرین   .دهد و يرا غیرمتمرکرز   مي انجاميا به صورت متمرکز نظر را 

ی تعداد اهداف نیز مورد  توان از جنبه های تخصیص منابع را مي مکانیزم

نمايند اما  ها فقط يک هدف را دنبال مي مقايسه قرار داد. برخي مکانیزم

 دهند. نظر قرار ميها، دو يا چند هدف را مد برخي ديگر از مکانیزم

های تخصریص منرابع، اهمیرت     پارامتر ديگر برای بررسي مکانیزم

باشد. يک  کیفیت سرويس در عملیات تخصیص منابع مينمودن لحاظ 

متغییرهای مختلفري را بررای   متغییر/ تواند  مکانیزم تخصیص منابع مي

 .درنظر گیردبهبود کیفیت سرويس 

گیری  بهرههای تخصیص منابع،  برای بررسي مکانیزم موضوع ديگر

به عبارت ديگر آيرا  فرااکتشافي است. های  الگوريتمهوش مصنوعي و از 

های هوش مصنوعي بره منظرور    يک مکانیزم تخصیص منابع از الگويتم

 نمايد؟ برداری مي بهره ،حاصلهبهبود نتابج 

م تخصریص  الگروريت در اين پژوهش يک  با توجه به موارد مذکور،

 های  منابع با قابلیت

 تخصیص پويا 

 چندهدفه 

 لحاظ پارامترهای کیفیت سرويس 

 های فرااکتشافي  ي و الگوريتمگیری از هوش مصنوع بهره 
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 49-43صفحه  -1402بهار  -اول شماره -ل بيستمسا -برق و الکترونيک ايران مجله انجمن مهندسي  

 فرد و همکارانای در .../ وکیلييک الگوريتم تخصیص منابع دو مرحله

 

 

به تمامي ايرن   ،های مشابه که در مکانیزم است به طوریارائه شده 

 ، پرداخته نشده است.ممکانیزدر قالب يک موارد 

پرژوهش    مسراله تعريف  است: ن صورتبديادامه ساختار مقاله در 

تخصریص  بررای  پیشرنهادی   هایشده است. الگوريتم ارائهدر بخش دو 

 گیرری هجو نهايتا در بخش چهار نتی اندشده فراهمدر بخش سه  ،منابع

 شده است. ارائه های آتيو موضوعاتي برای پژوهش

 

 مساله پژوهش طرح -2

به عنروان   يه جانبو حافظ يپژوهش، پردازنده، حافظه اصل نيدر ا

توانرد  يکراربر مر   کي که است شده فرض. اندمنابع در نظر گرفته شده

 500و  يحافظرره اصررل تيررگابایگ 16هسررته پردازنررده،  8حررداکثر تررا 

 زانیر حرداقل م  نی. همچنر ديرا درخواست نما يحافظه جانب تيگابایگ

 50و  يحافظه اصل تيگابایگ 1پردازنده،  ههست 1درخواست،  کي یبرا

 یسررورها  يدر نظر گرفته شرده اسرت. تمرام    يحافظه جانب تياباگیگ

 تير گابایگ 256هسته پردازنرده،   32مشابه هستند و هر کدام  يکيزیف

هرر   یبررا  نره يدارنرد. ترابع هر   يحافظه جانب تيترابا 4و  يحافظه اصل

،  Cost_CPU در آن، که شودي( محاسبه م1درخواست مطابق معادله )

Cost_RAM    وCost_Disk هر واحرد از  افتيدر یبرا نهيهر زانیم 

نیرز   Req_Diskو  Req_CPU ،Req_RaMو  باشرند يمنرابع مر   نيا

 مقدار منابع درخواست شده هستند.

 
Cost Function=Req_CPU * Cost_CPU + Req_RAM 

*Cost_RAM + Req_Disk * Cost_Disk 
   (1) 

 CPU Intelاقرالم    یاز منرابع مطرابق بهرا    کير هر  یمقدار بها

2660 E5 V4،RAM 16 GB DDR4 HP   وDisk SATA 4TB 

Transcend نير از ا کير هرر   نههزي به توجه با. انددر نظر گرفته شده 

هر واحرد از منرابع مشرخص     یبر تعداد واحد آنها، بها میمنابع، با تقس

 Disk يعدد حافظه جانب کي نهيهز می. به طور مثال با تقسستشده ا

SATA 4TB Transcend  تير گابایگ کير  نره يهز زانیر ، م4000 بر 

مورد درخواست کاربران بدست آمده است. سپس سرهم   يحافظه جانب

-محاسبه و نرمال يکيزیف نیماش کي ینهيمنبع، از هز کيهر واحد از 

  نشان داده شده است. (1)آن در جدول ريشده است که مقاد سازی
 

با در نظر گرفتن  ديبا یشنهادیپ تميور، الگوربا توجه به موارد مذک

درخواست را پاسخ و منابع مورد  100تعداد  ،يکيزیف هاینیمنابع ماش

 .ردگی قرار يآن مورد بررس جيتا نتا دده صیکاربران را تخص ازین

 

 الگوریتم فازی تخصیص منابع -3

 طراحی الگوریتم فازی  -3-1
در  باشد،يم یق فازمنط هيارائه شده برپا تميکه الگور يياز آنجا

 ارائه شده است.  زین یدر مورد منطق فاز یمختصر حیتوض ،بخش نيا

در سال  زادهيبار توسط پروفسور لطفعل نیاول یبرا یمنطق فاز

 هایمجموعه یتئور هيبر پا ،یمنطق فاز انیارائه شده است. بن 1965

 کيمتعلق به  ايعنصر  کي ک،یکالس هایهاست. در مجموع یفاز

 توانديهر عضو م ،یفاز هایاما در مجموعه ست،ین ايوعه است و مجم

 يباشد و سبب شود تا بر برخ ایعضو هر مجموعه یتا حدود

 هایدر حوزه نروي. از اديفائق آ کیمحاسبات کالس هایتيمحدود

نمونه در  یبرابکار گرفته شود.  يکنترل هایستمیمختلف ازجمله س

با استفاده از  میسیحسگر ب هایدر شبکه يابيریمس تميالگور کي [20]

ی تقطیع تصاوير و برا [21]همچنین در ارائه شده است.  یمنطق فاز

طراحي  به منظوربرای شناسايي افراد از منطق فازی  [22]در 

 ها استفاده شده است. سیستم

 یفاز ستمیس کينشان داده شده است  (1)همانطور که در شکل 

 یدارا یفاز ستمیس کيشده است.  لیتشک يمختلف یهااز بخش

-يمساز  و تابع غیرفازی یموتور استنتاج فاز ،یفاز نیقوان ها،یورود

مورد نظر  هایيخروج تايرا انجام دهد و نها يپردازش اتیتا عمل باشد

سیستم  ( نشان داده شده است2همانطور که در جدول ). دينما دیرا تول

برای ينه فازی دارای دو ورودی و يک خروجي است. تابع عضويت هز

های  وری منابع به عنوان ورودی هر درخواست و وضعیت بهره

دهي به  میزان مطلوبیت ماشین فیزيکي برای پاسخفازی و  سیستم

درخواست نیز به عنوان متغییر خروجي لحاظ شده است. به منظور 

تبديل نتايج فازی حاصل از سیستم به مقادير غیرفازی، از تابع متداول 

 ه شده است.مرکز ثقل استفاد

 (: اجزاء سیستم فازی1شكل )

 یكی و هزینه هر واحد از منبعهای فیز( : منابع ماشین1جدول)

ماشین  منبع

 فیزیكی

هزینه هر واحد 

 از منبع

 320.89 پردازنده )هسته(

 2560.1095 حافظه اصلی )گیگابایت(

 40000.0005 حافظه جانبی)گیگابایت(
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(، که شبه کد مکرانیزم تخصریص منرابع نمرايش     2مطابق شکل )

بع بردين صرورت اسرت کره     اداده شده است، روند عملیات تخصیص من

ها و ايجراد سیسرتم اسرتنتاج فرازی،      ها و خروجي پس از تعیین ورودی

(، 1( وارد شده، مطابق معادلره ) CPU, RAM, Disk)برای درخواست 

هزينه مربوطره محاسربه شرده و ترابع عضرويت هزينره آن درخواسرت        

شود. سپس برای درخواست مذکور و با استفاده از اطالعات  نگاشت مي

هرای فیزيکري بره طرور      حاصل از پايش منابع، وضعیت تمامي ماشرین 

تواننرد   کي که ميهای فیزي گیرد و ماشین جداگانه مورد بررسي قرار مي

بره عنروان   منابع مورد نیراز درخواسرت مرورد نظرر را ترامین نماينرد،       

شوند.  لیست ميهای فیزيکي کانديدای پاسخگويي به درخواست  ماشین

های فیزيکي، عملیات استنتاج فرازی   سپس برای هر يک از اين ماشین

ه شود و هر ماشین فیزيکي که میزان مطلوبیت بهتری دارد، بر  انجام مي

شرود. در   دهري مري   عنوان میزبان درخواست انتخاب و درخواست پاسخ

با توجه به منابعي که )منابع ماشین فیزيکي انتخاب شده وضعیت ادامه 

ماشرین  شرود ترا    بروزرسراني مري   (به درخواست اختصراص داده اسرت  

هرای جديرد، برا وضرعیت      فیزيکي مذکور در پاسخگويي به درخواسرت 

به اختصار  یمنابع فاز صیتخص تمالگوري د.برورزساني شده، بررسي شو

FRA شده است. ینامگذار 

 شبه کد الگوریتم فازی تخصیص منابع(: 2شكل )

 

وری منرابع و میرزان   عضويت هزينه، بهرهمربوط به  تيتوابع عضو

  .ندا ارائه شده (5) يال (3) هایدر شکل مطلوبیت ماشین فیزيکي
 

 
 ت هزینه: تابع عضوی(3)شكل             

 وری منابع: تابع عضویت بهره(4)شكل 

 : تابع عضویت مطلوبیت ماشین فیزیكی(5)شكل 

 

وضعیت تاثیر متغییرهای ورودی و خروجي نسبت به يکرديگر، در  

 ( نمايش داده شده است.6شکل )

 یرهای ورودی و خروجی: وضعیت تاثیر متغ(6)شكل

 

ده است. همانطور که سازی از محیط متلب استفاده شبرای شبیه

ماشین فیزيکي  9درخواست بین  100ذکر شد، تعداد  دودر بخش 

برای اطمنیان از نتايج، شوند. توزيع مي ،توسط الگوريتم ارائه شده

درخواست،  100از بین مرتبه تکرار شده است.  5سازی عملیات شبیه

وری منابع . بهرهانددرخواست رد شده 5درخواست پذيرفته و  95

 است.درصد   FRA 61.61  توسط الگوريتم ،های فیزيکياشینم

 

 (: پارامترهای سیستم فازی2جدول )

 مقدار پارامتر

Type Mamdani 

andMethod Min 

orMethod Max 

defuzzMethod Centroid 

impMethod Min 

aggMethod Max 

Input [1 * 2 struct] 

Output [1 * 1 struct] 
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 PSOترکیب منطق فازی و   -3-2

 Particle Swarmسرررازی ازدحرررام ذرات بهینرررهالگررروريتم 

Optimization که به اختصار PSO های يکي از روششود، نامیده مي

مقادير رای رسیدن به بهترين فرااکتشافي است که در آن تمامي ذرات ب

هرای مسراله،   . در اين الگوريتم اعضای جمعیرت جرواب  نندکتالش مي

بره  ير ذرات، هر ذره در ارتباط با سا ود تنمستقیما با هم در ارتباط هس

با تکیه بر تجربیات مقادير خروب  همچنین و  پردازدتبادل اطالعات مي

تررين  نرد ترا نهايترا بهینره    کپیشین، به سمت بهترين مقادير تالش مي

 شود.بهترين جواب حاصل  ير برای يافتنمقاد

در اين پژوهش الگوريتم فازی حاصرل شرده در مرحلره قبرل، برا      

ترکیب شده است تا نترايج حاصرل از ترکیرب عملکررد      PSOالگوريتم 

سازی ازدحام ذرات با يکديگر مرورد مطالعره قررار    منطق فازی و بهینه

نامگذاری شده است. شبه  FRA-PSOترکیبي الگوريتم  از اينرو گیرد.

و  (7)کد الگوريتم و پارامترهای بکارگرفته شده، بره ترتیرب در شرکل    

  نشان داده شده است. (3)جدول 

 FRA-PSOکد الگوریتم : شبه(7)شكل

 

سازی شبیه FRAبا الگوريتم نیز در شرايط مشابه  FRA-PSOالگوريتم 

 4پذيرفته شده و  درخواست 96 تعداد الگوريتماين شده است. با بکارگیری 

درصد  62.11وری منابع به بهره میزان خواست رد شده است. همچنیندر

-الگوريتم اجرای های فیزيکي حاصل از. وضعیت ماشینيافته استارتقاء پیدا 

داده شده نشان  (8)در شکل  FRA-PSOو  FRAهای تخصیص منابع 

وری منابع در بهره ست،نشان داده شده ا (9است. همانطور که در شکل)

و تعداد  استبیشتر  FRAاز الگوريتم  FRA-PSOالگوريتم ترکیبي 

 است.  شده نیز پاسخ داده درخواست بیشتری 

 FRA-PSOو  FRAهای فیزیكی در : وضعیت ماشین(8)شكل       

 

 
 FRA-PSOبا  FRA: وضعیت نتایج الگوریتم ( 9)شكل           

 

سبب با منطق فازی  PSOالگوريتم  ترکیبمطابق نتايچ بدست آمده، 

د نهای بیشتری پذيرفته شودرخواستبه میزان يک درصد  شده است تا

پي دارد. از طرف ديگر به میزان کاربران را در مندی بیشتر که رضايت

وری منابع ارتقاء يافته است و عالوه بر استفاده نیز بهره 0.5حدود 

کندگان سرويس ابری را موثرتر از منابع، سود بیشتری برای فراهم

-وری بیشتر منابع، از راهذکر است که بهره ن. شاياشده استسبب 

نمايد و کاهش مصرف های فیزيکي بیشتر جلوگیری مياندازی ماشین

 انرژی و توسعه رايانش سبز را به همراه دارد.

 

 گیرینتیجه -4

پرداخت "پردازشي است که برمبنای  رايانش ابری يک تکنولوژی

نمايد. يک سیستم ابری ميان را برآورده نیازهای کاربر "به ازای مصرف

ها در تعامل با يکديگر، شامل واحدهای مختلفي است که اين واحد

دهند. يکي از مهمترين واحدها، عملیات سیستم ابری را انجام مي

در راندمان سیستم  تخصیص منابع است که عملیات آن، تاثیر زيادی

ابری دارد. در اين مقاله يک الگوريتم تخصیص منابع بر اساس منطق 

استفاده شد  PSOفازی ارائه شد که برای بهبود کارايي آن، از الگوريتم 

توسط  یهای بیشترسبب شد تا درخواست PSOو Fuzzyترکیب  و

های نماشی بین وری منابع درسیستم ابری پذيرفته شود و نهايتا بهره

 PSO( : پارامترهای 3جدول )

 مقدار پارامتر

MaxIt

 
200 

nPop

 
50 

Inertia Weight

 
1 

Inertia Weight Damping Ratio

 
0.99 

Personal Learning Coefficient

 
1 

Global Learning Coefficient

 
2 
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-فیزيکي زيادتر شود. ترکیب سیستم فازی ارائه شده، با ساير الگوريتم

تواند به عنوان موضوعي برای های فرااکتشافي و بررسي نتايج آن مي

 های آتي در نظر گرفته شود.پژوهش
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