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چکیده
گسترش موفق محاسبات ابری در سالهای اخیر موجب شده است که نیاز به ارزیابی ابرها به یک واقعیت غیرقابلانکار تبدیل شود.
اما به دلیل پیچیدگی محیط ابر ،ارزیابی عملکرد آن با دشواریهایی همراه است .برای غلبه بر این دشواریها باید روشهای
اختصاصی برای ارزیابی عملکرد هر ابر با توجه به قابلیتهای آن ابر و اهداف ارائهدهندگان خدمات آن توسعه داده شود .عدم توجه
به کارایی محاسبات ابری موجب پایین بودن بهره ابر خواهد بود که یکی از چالشهای اصلی این حوزه تلقی میشود .در این مقاله
روشهای متنوع و مهم ارزیابی عملکرد ابر را مورد بررسی قرارداده و مشخص کردهایم کدام روش برای چه ابری مناسب است ،چه
معیارهایی برای ارزیابی استفاده میشود و هر روش چه مزایایی دارد تا بدین ترتیب ارائهدهندگان ابر بتوانند روش مناسب برای
ارزیابی عملکرد ابر خود را انتخاب کنند.
واژگان کلیدی :ارزیابی عملکرد ،ابر ،کارایی ،محاسبات ابری ،صف

 .1مقدمه
در سالهای اخیر ،محبوبیت و رشد سریع در قدرت پردازش و فناوری ذخیرهسازی و گسترش سریع اینترنت موجب شده است
منابع محاسباتی به منابعی ارزانتر ،قویتر و در دسترس تر از قبل تبدیل شوند ] .[1این روند فناوری بهعنوان محاسبات ابری
شناخته میشود و برای آنکه بتواند پاسخ مناسبی را به گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات بدهد نیازمند پیمودن راه تکاملی
مناسبی است ] .[2همچنین نیاز به این هست که افراد بتوانند کارهای محاسباتی سنگین خود را بدون داشتن سختافزارها و
نرمافزارهای گران ،از طریق خدمات ابر انجام دهند .رایانش ابری 1آخرین پاسخ فناوری به این نیازها بوده است .محاسبات ابری بر
روی تحویل بهموقع خدمات ،قابلیت اطمینان ،تأمین امنیت در ارسال و دریافت دادهها ،تحملپذیری خطا در ارائه سرویس ،پایداری
و ایجاد زیرساختهای مقیاسپذیر برای میزبانی خدمات کاربردی مبتنی بر اینترنت متمرکزشده است .محاسبات ابری درواقع
بیانگر نرمافزاری است که خدمات را از میان منابع محاسباتی مجازی موجود به کاربران در هر نقطه از جهان ارائه میدهد[3] .
استفاده از خدمات ابر باعث میشود که رابطۀ درحالتوسعهای در میان هر دو بخش دولتی و خصوصی برای خدمترسانی به مردم
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به وجود آید .محاسبات ابری ازآنجهت برای صاحبان کسبوکار جذاب است که میتوانند کار خود را با منابع کوچک و کمتر شروع
کنند و همزمان با رشد تقاضا از طرف کاربران به ظرفیت منابع خود بیفزایند و برای کاربران نیز ازآنجهت جذابیت دارد که بهجای
پرداخت هزینههای گزاف برای در اختیار گرفتن منابع محاسباتی یا نرمافزارهای موردنیاز کافی است هرکدام را به هراندازه که نیاز
دارند بهعنوان خدمت از طرف ارائهکنندگان تحویل بگیرند و بدین ترتیب صرفهجویی بسیار زیادی در زمینۀ اقتصادی داشته باشند
] .[4به دلیل ماهیت خدمتگرا بودن محاسبات ابری ،ارائهدهندگان خدمت نیاز دارند تا آگاهی کاملی از وضعیت سیستم محاسبات
ابری خود داشته باشند و بهطور مداوم بتوانند کارایی آن را ارزیابی کنند تا بتوانند پاسخ مناسب را باکیفیت مناسب به حجم
خدمات مورد تقاضای کاربران ارائه دهند .در ارزیابی کارایی محیط محاسبات ابری به دلیل وجود مدلهای کاربردی و خدماتی
مختلف در اجرای سیاستهای تخصیص منبع و الگوریتمهای زمانبندی ،با چالشهایی مواجه میشویم که از آن میان میتوان به
متفاوت بودن هزینهها ،عدم تولید دوباره نتایج آزمونها و عدم اعتماد سرویسدهندگان ابر به ارزیابی مبهم و روش آزمونوخطا.
همچنین برای آنکه از کیفیت خدمت ارائهشده توسط ابر اطمینان یابیم و قابلیت اطمینان این خدمات را افزایش دهیم نیازمند
ارائه راهحلهایی برای شبیهسازی و ارزیابی کارایی 2رایانش ابری هستیم ] .[5ما در این مقاله چندین روش متداول ارائهشده برای
ارزیابی کارایی محیطهای محاسبات ابری را بررسی میکنیم و این روشها را ازنظر معیارهای مورد توجه هرکدام و طریقه ارزیابی
هر روش و نتایج بهدستآمده باهم مقایسه میکنیم .سپس بیان میکنیم که هر روش ارزیابی کارایی برای کدام نوع محیطهای
محاسبات ابری مناسب است تا بتوان بهترین روش برای ارزیابی کارایی یک محیط محاسبات ابری بخصوص را انتخاب کرد .نتایج
بررسی همه این موارد بهصورت یک جدول در پایان مقاله ارائهشده است.
 .2اهمیت ارزیابی کارایی محیطهای ابری
به مرور زمان ،خدمات مبتنی بر محاسبات ابری در همه جنبههای فناوری اطالعات ظاهرشده و در زندگی روزمره ما نفوذ کردهاند.
برخالف روشهای سنتی که در آن ارائهدهندگان خدمات ،خودشان از قدرت محاسبات و منابع خود برای ارائه خدمت به کاربران
استفاده میکردند ،امروزه محاسبات ابری خدمات مبتنی بر تقاضای کاربران را در بسترهای شبکه بخصوص اینترنت قرار میدهد و
این کاربران هستند که بر اساس نیاز خود از منابع ارائهدهندگان خدمات استفاده میکنند ] [6,7مراکز ابر را میتوان بهعنوان
مجموعهای از گرههای محاسباتی در نظر گرفت که مسئول اجرای کارهای کاربران هستند .کارهای کاربران طبق یک سری
الگوهای از پیش تعیینشده به گرههای محاسباتی میرسند ،در صف دریافت خدمت قرار میگیرند و طبق نیازمندی به گره مناسب
تخصیص داده میشوند .این بهطور طبیعی منجر به یک سیستم صفبندی با چندین کارساز( 3گره) میشود .ماهیت صفبندی
ال ارزیابی
کارها در محیطهای ابری موجب شده است که ارزیابی عملکرد ابرها تمرکز ویژهای روی مباحث صفها داشته باشد و عم ا
کارایی صف بخش مهمی از ارزیابی کلی سیستم ابر را شامل شود .بااینحال سیستمهای مبتنی بر ابر در حال حاضر دارای
چالشهایی برای مدلهای صف استاندارد هستند که عبارتاند از ]:[8
 منابع محاسباتی بسیار زیاد هستند (حداقل چند صد عدد)
 فرآیند ارائه خدمت میتواند بسیار متغیر باشد.
 روند ورود کارها میتواند تنوع بسیار باالیی داشته باشد.
با وجود فراگیرشدن سیستمهای ابری و انجام تحقیقات زیاد در مورد این سیستمها ،مطالعات بسیار کمی روی ارزیابی عملکرد این
سیستمها صورت گرفته است که این امر موجب شده تا بررسی و ارزیابی عملکرد محیطهای ابری موضوع مناسب و پر چالش برای
محققان باشد.
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 .3کارهای مرتبط
ما در این مقاله چندین روش ارائهشده برای ارزیابی کارایی محیطهای ابری را بررسی میکنیم .در این بررسی سعی شده است فقط
روی مباحث مربوط به صفبندی و ارزیابی کارایی ابرها از روی ارزیابی صف کارها ،تمرکز نشود بلکه روشهای نوین و متفاوت
ارائهشده که به بررسی و ارزیابی کارایی جنبههای دیگری از سیستمهای ابری می پردارند نیز مورد تحلیل قرار گیرند.
 1-3ارزیابی عملکرد خدمات ابری با بهینه کردن بهره ابر
هدف اصلی ارائهدهندگان خدمات ابری بهرهبرداری کامل از منابع و به حداکثر رساندن سود با استفاده از یک برنامهریزی مناسب است.
مسئله مهم در محاسبات ابری برنامهریزی خدمات و طریقه برنامهریزی برای تخصیص کارها بهمنظور باال بردن بهره ابر است .در ][9
روشی برای ارزیابی کارایی محیط ابر ارائهشده که از مدل صفهای اولویت بهره میبرد تا خدمات اجارهای که توسط ابر فراهمشدهاند را
بتوان ارزیابی کرد .برای این کار زمان خدمتدهی ،زمان پاسخ و زمان انتظار برای کارهایی که در صف قرار دارند محاسبه میشود و
بدین ترتیب کارایی سیستم با استفاده از روش صفهای اولویت محاسبه میشود .خدماتی که توسط ابرها ارائه میشوند به سه دسته
کلی تقسیم میشوند )1 :نرمافزار بهعنوان خدمت )2 4بُنسازه بهعنوان یک خدمت 5و  )3زیرساخت بهعنوان خدمت.6
در مدل صف استفادهشده در این روش از نرخ ورود مارکوفی ،7نرخ عمومی خدمت m ،بهعنوان تعداد کارسازها ،نظم صف اولویت و
 rبهعنوان اندازه میانگیر بهره گرفتهشده است .مهمترین مزیت این مدل در طول زمان ،این است که ارائهدهنده خدمات ابر کارها را
بهگونهای برنامهریزی و صفبندی میکند تا به بیشترین بهره در استفاده از سیستم ابر خود دست یابد .به دلیل معماری پیچیده
ابر ،ارزیابی کارایی این سیستمها با استفاده از صفهای معمولی با دشواریهایی همراه است .دلیل این دشواریها عبارتاند از:
 محیط ابر به پشتیبانی تعداد زیادی کارساز نیاز دارد درحالیکه مدلهای معمولی صف تعداد کارسازهای کمتری را
پشتیبانی میکنند.
 برای راحتی در مدلهای صفبندی سنتی ،زمان خدمترسانی معموالا بهصورت توزیع نمایی در نظر گرفته میشود
درحالیکه در محیطهای ابر باید زمان خدمترسانی عمومی کارها در نظر گرفته شود.
 به دلیل ماهیت پویای ابر ،بارکاری همیشه یکنواخت نیست و انتظار میرود ابر بتواند کیفیت خدمت  8را در شرایط پویا و
متفاوت نیز تأمین کند.
 کیفیت خدمت نیز باید بر اساس اولویت خدمات در نظر گرفته شود و موازنهای بین اهمیت اولویت و اهمیت کیفیت
برقرار شود تا بدین ترتیب بهره ابر نیز به حداکثر خود برسد.
در ] [9برای حل مشکالت فوق از روش صفهای اولویت  M/G/m/m+rاستفادهشده است که سازوکار ورود بهصف نیز از نوع به
ترتیب ورود ( )FCFSانتخابشده است .در این روش از صفبندی وزندار عادالنه استفادهشده تا بتوان به باالترین بهره رسید .نتایج
ارزیابی نشان میدهد که این روش بهره باالتر و کیفیت بهتری را نسبت بهصف معمولی با سازوکار به ترتیب ورود به دست میدهد.
شکل  1معماری این روش را نشان میدهد .مطابق شکل ،در این معماری برای هرکدام از سه دسته خدمات ابر یک صف دارای
اولویت مجزا در نظر گرفتهشده است همچنین برای کارها نیز سه ردۀ مجزا در نظر گرفتهشده است که ردۀ یک دارای باالترین
اولویت و ردۀ سه دارای کمترین اولویت است .این سه رده برای هرکدام از صفهای اول تا سوم در نظر گرفتهشده است و هرکدام از
صفها دارای زمان خدمتدهی و نرخ ورود اختصاصی هستند .در اینجا با توجه به سیاستهای موردنظر ارائهدهنده ابر ،خدمات
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 IaaSدارای باالترین اولویت و خدمات  SaaSدارای پایینترین اولویت است .حال برای صف اول زمان انتظار و متوسط تعداد
کارهای منتظر محاسبه میشود سپس برای صف دوم نیز همین کار انجام میشود با این تفاوت که در اینجا به دلیل پایینتر بودن
اولویت این صف نسبت بهصف قبلی بای د زمان انتظار صف قبل نیز به کارهای منتظر در صف دوم اضافه شود .بدین ترتیب برای
صف سوم هم دو زمان انتظار صف اول و دوم باید افزوده شود.

شکل :1معماری روش استفاده از صف های اولویت در ابر][9

بعد از شبیهسازی و اجرای دستورالعمل فوق نتیجه کار در شکل  2نشان دادهشده است که مشاهده میشود استفاده از صفهای
اولویت موجب افزایش بهره سیستم نسبت به حالت استفاده از صفهای معمولی شده است.

شکل :2مقایسه استفاده از صفهای اولویت و عدم استفاده از آنها ][9

 3-2ارزیابی عملکرد خدمات ابر با در نظر گرفتن بازیابی خطا
برای اینکه قابلیت اطمینان خدمات ابر باال رود نیاز به استفاده از بازیابی خطاداریم ] .[10همچنین استفاده از قابلیت بازیابی خطا
موجب تأثیر بر روی عملکرد خدمات یک ابر خواهد شد .در ] [3این موضوع موردبررسی قرارگرفته است .کیفیت عملکرد ابر در این
روش توسط زمان پاسخ خدمت سنجیده شده است .در این روش ابتدا زمان پاسخ خدمات مدلسازی شده است که از رابطه  1به
دست میآید:
()1

𝑅𝑇 𝑇𝑆𝑅𝑇 = 𝑇𝑆𝑈𝐵 + 𝑇𝑊 + 𝑇𝑆 + 𝑇𝐸 +

در این رابطه 𝐵𝑈𝑆𝑇 نشانگر زمان رسیدن درخواست مشتری به ابر و 𝑊𝑇 زمان انتظار 𝑇𝑆 ،زمان سرویس 𝑇𝐸 ،کل زمان اجرای
سرویس و 𝑅𝑇 زمان بازگشت جواب به کاربر است .البته در این روش از زمانهای 𝐵𝑈𝑆𝑇 و 𝑅𝑇صرفنظر شده و رابطه  2در نظر
گرفتهشده است :
( )2

𝐸𝑇 𝑇𝑆𝑅𝑇 = 𝑇𝑊 + 𝑇𝑆 +

قابلیت بازیابی خطا تأثیری روی زمان انتظار و زمان خدمت ندارد ولی در 𝐸𝑇 مؤثر است بهطوریکه اگر از قابلیت بازیابی خطا
استفاده کنیم مدتزمان 𝐸𝑇 فرق خواهد کرد .فرض میکنیم میزان خطا برای گره  jبرابر 𝑗𝜆 باشد .سپس مجموع احتمال خطا برای
گره  jدر مدتزمان 0تا  tاز رابطه  3به دست میآید:
… exp(−𝜆𝑗 𝑡) , 𝑛 = 0,1,

()3

𝑛)𝑡 𝑗𝜆(
!𝑛

= }𝑛 = )𝑡( 𝑗𝑁{Pr

همچنین زمان بازیابی خطا نیز از رابطه  4به دست میآید:
)𝑡( 𝑗𝑁

()4

)𝑘( 𝑗𝑅𝑇 ∑ = )𝑡( 𝑗𝑅𝑇
𝑘=1

با دخالت دادن فاکتورهای فوق در 𝐸𝑇 زمان پاسخ خدمات به دست میآید .بدین ترتیب میتوانیم عملکرد ابرهای باقابلیت بازیابی
خطا را ارزیابی کنیم.
 3-3ارزیابی کارایی رایانش ابری با استفاده از زنجیره مارکوف
در ] [11یک مدل جدید برای ارزیابی کارایی سیستمهای رایانش ابری ارائهشده است .این مدل از یکسو بر روی تعیین تعداد
کارسازهای رایانش ابری و اندازه میانگیرهای ورودی آنها توجه کرده و از سوی دیگر به فاکتورهای کارایی سیستم مانند تعداد
کارهای سیستم و کارهایی که نیاز به خدمتدهی فوری دارند توجه میکند .در این روش برای محاسبه کارایی از روش مارکوف و
صفهای  M/G/m/m+rاستفاده شده است که زمان رسیدن کارها دارای توزیع نمایی ( )Mهستند .درحالیکه زمان خدمتدهی،
متغیرهای تصادفی مستقل با توزیع یکسان هستند که توزیع عمومی ( )Gبرابر با مقدار متوسط  µدارند .در این مدل از تعداد m
کارساز استفادهشده که دارای فرآیند  FCFSهستند که فرآیند ورود توسط مدلهای مارکوف مدلسازی شده است .بنابراین با
توجه بهوجود  mکارساز و اندازۀ میانگیر  ،rظرفیت کل سیستم  m+rمیشود .صفهای  M/G/m/m+rممکن است بهعنوان یک
مدل نیمه مارکوف در نظر گرفته شود ] [12که میتوانند توسط تکنیکهای زنجیرههای مارکوف تجزیهوتحلیل شوند .در این روش
زنجیره مارکوف طبق مدل شکل  3طراحیشده است که هر یک از حاالت با شمارهگذاری از صفر تا  m+rنشان دادهشدهاند و
احتماالت گذر از یک حالت به حالت دیگر نیز مشخصشده است .در این مدل ،حاالت به دو دسته تقسیمشدهاند ،دسته اول که از
صفر تا  m-1شمارهگذاری شدهاند در حالت خدمتگیری و دسته دیگر که از  mتا m+rمشخصشدهاند ،منتظر خالی شدن صف
یک کارساز برای قرار گرفتن در صف خدمتگیری هستند .برای وضوح بیشتر ،تنها برخی از انتقاالت بهطور کامل کشیده شدهاند و
بقیه بهصورت ناتمام نشان داده شدهاند .این مدل نشان میدهد هر یک از حاالت سیستم در حال انتظار ،با چه احتمالی ممکن
است به حالت خدمتگیری منتقل شود .با تحلیل این مدل میتوان کارایی سیستم را اندازهگیری کرد.

شکل :3طراحی زنجیره مارکوف با استفاده از صف [11] M/G/m/m+r

با استفاده از مدل شرح دادهشده در شکل  3و با داشتن رابطه توزیع تجمعی ( A(x)=prob[A<x] )CDFو همچنین تابع چگالی
احتمال ) 𝑎(𝑥) = λ𝑒 −λx (Pdfمیتوان با تبدیل الپالس میانگین زمان ورود) ∗𝐴( را به دست آورد .به همین ترتیب مدتزمان
خدمت ) (Bنیز قابلمحاسبه است همچنین در این روش با استفاده از  ،Bزمان خدمت باقیمانده کارها نیز محاسبه میشود.
همگن و ارگودیک بودن زنجیره مارکوف در این روش ،باعث شده که یک حل حالت پایدار از سیستم به دست آید .بدین ترتیب
چون سیستم به حالت پایدار رسیده است میتوان احتمال خروج هر کار را نیز با رابطههای معین به دست آورد .سپس با به دست
آوردن ماتریس حالت گذار سیستم ،معادالت جریان برای آن نوشتهشده و احتمال هر یک از حالتها محاسبه میشود و بدین
ترتیب معیارهای مربوط به کارایی سیستم ابر نیز به دست میآید .در پایان ] [11نیز روش ارائهشده شبیهسازی و آزمایش شده و
صحت عملکرد آن برای صفهایی با تعداد خدمتدهنده و تعداد کارهای مختلف بهدستآمده است .با توجه به ماهیت محیط ابر ،در
این روش مدتزمان عمومی خدمت برای درخواستها و همچنین تعداد زیاد کارسازها در نظر گرفتهشدهاند که باعث شده است تا
این مدل ازنظر مقیاس و تنوع زمان خدمتدهی ،انعطافپذیر باشد .همچنین این روش اثبات کرده است که مراکز ابری که از
کارسازهای ناهمگن استفاده میکنند در مقایسه با مراکزی که از کارسازهای همگن استفاده میکنند ،مدت انتظار بیشتری را به
کاربران تحمیل میکنند.
 4-3ارزیابی عملکرد رایانش ابری برای خدمات محاسباتی با تعداد زیاد کار
در ] [13به بررسی استفاده از رایانش ابری برای پردازش کارهای حجیم علمی پرداختهشده است و طریقه ارزیابی عملکرد
هنگامیکه با حجم بسیار باالیی از کارها مواجه هستیم ،شرح دادهشده است .در این حالت کاربران بسیار زیادی از برنامههایی
مبتنی بر ابر استفاده میکنند تا پردازشهای خود را انجام دهند و بدین ترتیب حجم عظیمی از کارها بین ابر و کاربران مبادله
خواهد شد .این امر موجب میشود که ارزیابی کارایی ابر اهمیت ویژهای پیدا کند تا با آگاهی از وضعیت خدمترسانی ابر از اعمال
بار بیشازحد توان به آن جلوگیری کنیم و همچنین با ارزیابی کارایی سعی در باال بردن بهره ابر داشته باشیم .در ] [13برای آنکه
بتوان به تجارب واقعی دستیافت ،کارایی چندین خدمتدهنده بزرگ همچون آمازون ارزیابیشده و فاکتورهای کارایی آنها
استخراجشده است .نتایج نیز نشان میدهد که باید بهبودهایی در عملکرد ابرهای امروزی صورت گیرد تا بتوان عملکرد بهینه برای
کارهای با حجم باال حاصل شود و برای رسیدن به این هدف مهمترین چیزی که باید در نظر گرفته شود میزان اختالف عرضه و
تقاضا در ابر است .نکته مهمی که در نظر گرفتهشده است زیاد بودن تعداد کارهای کاربران است نه اینکه حجم هر کار زیاد باشد،
یعنی تعداد تبادالت کارها بین ابر و کاربران بسیار زیاد است که به این حالت  9 MTCگفته میشود ].[14
اولین چیزی که در این حالت باید در نظر داشت شناسایی کاربرانی هستند که بهصورت  MTCهستند که برای این کار روشهایی
ارائهشده است ] [15,16یعنی باید ابر بداند چه موقع ممکن است با افزایش کاربران  MTCمواجه شود و تعداد این کاربران چند تا
است و حجم کاری اعمالشده از این کاربران را پیشبینی کند .بعدازاین مرحله نوبت به ارزیابی عملکرد ابر میرسد.
در ] [13برای ارزیابی عملکرد از روش محکزنی 10سیستم استفاده شده است .در ] [17نشان دادهشده است که محکزنی عملکرد
اجزای سیستمهای مختلف با طیف گستردهای از معیارهای خرد و هستههای برنامههای کاربردی ،میتواند یک برآورد مرتبه اول از
عملکرد سیستم را فراهم کند .البته روش استفادهشده در ] [13کامالا مشابه ] [17نیست بلکه بهجای آن ،مشخصات اجزای ابر
اضافهشده ،چند معیار محکزنی ارزیابی جامع و مستقل انتخابشده و همچنین روی معیارهای خاص سیستمهای با مقیاس بزرگ
تمرکز شده است .محکهایی که برای ارزیابی عملکرد مشخصات ابر استفادهشده بهطور کامل در ] [13بیانشده است .ابزار تحلیل
عملکردی که در این روش استفادهشده است گسترشی از روش  [18] GrenchMarkاست که در ] [19بیانشده است .این
گسترش باهدف پشتیبانی از سیستمهای توزیعشده با مقیاس بزرگ توسعه دادهشده است که برای آزمایش کارایی سیستمهای ابر
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قابلاستفاده است .این چارچوب قادر به تولید و ارائه حجم کار واقعی و مجازی برای سیستمهای توری ،11ابر و سایر سیستمهای
مقیاس بزرگ است .در پایان نیز عملکرد تجربی چهار ابر بزرگ و متداول بخصوص  EC2آمازون مورد بررسی قرارگرفته است.
 5-3ارزیابی عملکرد ارائهدهندگان محاسبات ابری
در ] [20یک روش برای ارزیابی عملکرد پیکربندی رایانش ابری ارائهشده است .در حالت عادی ارائهدهندگان خدمت بر روی
بُنسازۀ سطوح خدمتی که ارائه میکنند توجه دارند ولی در ] [20به تکتک خدمات بهجای بُنسازۀ کلی ،توجه شده است .در
ارزیابی کارایی محیطهای ابری ما نیازمند یک روش هستیم که به امکانات خاص پیکربندی و گزینههای اندازهگیری توجه کند .در
] [20برای ارزیابی عملکرد ابر از روش  ASTARاستفادهشده است ASTAR [21,22,23] .یک روش ارزیابی کارایی برای
محیطهای خدمتگرا ( )SOAبا معماریهای شفاف است .رویکرد جعبه سیاه 12روش ( ASTARارزیابی عملکرد توسط پایش
عملکرد خارجی کارسازهای وب انجام میگیرد) باعث میشود تا این روش یک گزینه خوب برای ارزیابی عملکرد محیطهای ابری
باشد .روش ارائه شده در ] [20با گسترش امکانات و تغییر در پیکربندی روش  ،ASTARآن را برای ارزیابی محیطهای ابری مهیا
کرده و از آن در این جهت استفادهشده است .برای این کار یک سری معیارهای مناسب که مربوط به ارزیابی ابرها هستند
شناساییشده و در نظر گرفته میشوند سپس این معیارها در پیکربندی  ASTARدخالت دادهشده و پیکربندی جدید تنظیم
میشود .در این پیکربندی باید به انواع خدماتی که ابر ارائه میدهد توجه شود و معیارها متناسب با هر خدمت در پیکربندی اضافه
شود .همانند روش  ASTARروش مطرحشده در ] [20نیز جزء روشهای تجربی علوم کامپیوتر طبقهبندی میشود .در روشهای
تجربی با استفاده از آزمایش سعی در ارزیابی یک نظریه داریم که یا نظریه تأیید خواهد شد و یا پدیدههای جدیدی برای نظریه به
دست خواهد آمد .این روش نیازمند ابزاری است تا بتواند کارایی را ارزیابی کند که این ابزار توسط ] [24و ] [25بسط داده شدهاند.
سپس روش مدنظر برای ارزیابی عملکرد خدمتدهنده آمازون یعنی  EC2مورداستفاده قرارگرفته است و نتایج حاصل ارائهشده
است .شکل  4مراحل آمادهسازی این روش برای ارزیابی محیطهای ابر را نشان میدهد.

معرفی و تولید

اجرای
تحلیل
آزمونها

مشخص

مشخص
کردن

پیکربندی

معیارها

کردن

شکل :4مراحل آماده سازی روش ارزیابی عملکرد ][20

.4نتیجهگیری
ارزیابی عملکرد محیطهای ابر یکی از جنبههای مهم محاسبات ابری است که موضوع موردعالقه ارائهدهندگان و مشتریان خدمات
ابر است .ارزیابی عملکرد ابر موجب آگاهی ارائهدهندگان خدمت از وضعیت ابر شده و درنتیجه به بهبود خدمات ابر کمک میکند .با
توجه به اهمیت ویژه این بحث در محاسبات ابری نیاز به روشهای متعددی برای این کار است اما به دلیل پیچیدگی محیطهای
ابری و دخالت معیارهای زیاد در عملکرد آن ،ارزیابی عملکرد با دشواریهایی همراه است و به همین دلیل نیز روشهای
انگشتشماری در دنیا برای ارزیابی عملکرد محیطهای ابری ارائهشده است .ما در این مقاله روشهای ارزیابی عملکرد ابر را بررسی
کردیم .در این بررسی سعی کردیم روشهای متنوع را با توجه به تنوع ابرها تحلیل کنیم .نتایج تحلیل نشان میدهد به دلیل متنوع
بودن اهداف توسعه ابرها و همچنین تفاوت در معماری آنها ،هر روش ارزیابی برای ابر مشخصی مناسب است و انتخاب روش،
بستگی به هدفی دارد که ارائهدهندگان ابر دنبال رسیدن به آن هستند .همچنین هر روش نیاز به یک سری ابزار و معیارهای
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مشخص دارد که باید با توجه به دسترسی ارائهدهندگان ابر به این ابزار و معیارها از روش مناسب استفاده شود .نتیجه همه این
بررسیها بهطور کامل در جدول شماره  1ارائهشده است.
جدول :1مقایسه روش های مختلف ارزیابی عملکرد ابر
نام روش

مشخصات کلی

ارزیابی عملکرد

 -1به حداکثر رساندن بهره ابر
 -2سازوکار ورود کارها
FCFS

خدمات ابری با بهینه
کردن بهره ابر
ارزیابی عملکرد
خدمات ابر با در نظر
گرفتن بازیابی خطا

ارزیابی کارایی
رایانش ابری با
استفاده از زنجیره
مارکوف

ارزیابی عملکرد
رایانش ابری برای
خدمات محاسباتی

روش استفاده شده

معیارهای مورد

مناسب برای

برای ارزیابی

استفاده برای ارزیابی

محیطهای ابری

صفهای اولویت

-1زمان خدمت
 -2زمان پاسخ
 -3زمان انتظار

قابل اولویتبندی کردن
خدمات ابر ،مدنظر بودن باال
بردن بهره ابر

 -1دخالت دادن قابلیت بازیابی
خطا
 -2مدلسازی ریاضی سیستم

مدلسازی ریاضی با
استفاده از فاکتورهای
مختلف

-1زمان پاسخ
-2زمان رسیدن درخواست
مشتری -3زمان انتظار
-4زمان خدمت-5کل زمان
اجرای خدمت
-6احتمال خطا برای گره

مدنظر داشتن قابلیت بازیابی
خطا ،داشتن قابلیت
مدلسازی ریاضی سیستم،
سیستمهای ابری با
پیچیدگی کم

-1تعیین تعداد کارسازهای
رایانش ابری و اندازه
میانگیرهای ورودی آنها
 -2یک حل حالت پایدار از
سیستم

صف معمولی
 ، M/G/m/m+rمدل
مارکوف

-1تابع توزیع تجمعی زمان
رسیدن کارها
 -2تابع چگالی احتمال ورود
کارها در یک زمان مشخص
-3ماتریس گذر حالت

برای سیستمهای منعطف
ازنظر مقیاس و تنوع زمان
خدمت

شناسایی کاربرانی که
حجم کاری زیادی به
ابر اعمال میکنند،
استفاده از روش
محکزنی ،ابزار تحلیل
عملکردی
GrenchMark

-1تعداد تبادالت کارها بین
ابر و کاربران
 -2استفاده از محکزنی و
معیارهای مخصوص
سیستمهای با مقیاس بزرگ
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-1تعداد کارها بسیار زیاد
 -2توجه به میزان اختالف
عرضه و تقاضا در ابر

پرتعداد

ارزیابی عملکرد
ارائهدهندگان
محاسبات ابری

-1ارزیابی عملکرد پیکربندی
رایانش ابری
 -2توجه به تکتک خدمات
بهجای بُنسازۀ کلی
 -3جزء روشهای تجربی

روش ASTAR

 -1معیارهای روش
 [21] ASTARبهعالوه
برخی معیارهای مختص
محیطهای ابری

پردازش کارهای حجیم
علمی ،قابلیت شخصیسازی
برای ابرهای مختلف

ارزیابی عملکرد پیکربندی
رایانش ابری ،اهمیت داشتن
تکتک خدمات بهجای
بُنسازۀ کلی
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