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 چكيده

 عامل تنها واحدهای اجراییدر سیستم هاسازی و کانتینرها، پردازهمجازی هایی نظیربا ظهور فناوری

مجازی را در قالب یک یا چند پردازه به  های ماشینتوان سازی میشوند. با فناوری مجازیوب نمیسمح

با ظهور محاسبات ابری و محاسبات توان باال،  .تخصیص داد را ها منابعو به آن عامل معرفی کردسیستم

-ها معموال از فناوری مجازیدر این نوع سامانهاست.  داکردهیپوری منابع بسیار اهمیت زمان پاسخ و بهره

وری منابع فیزیکی نظیر پردازنده، حافظه و ورودی/خروجی باال بردن بهرهکنند و برای میسازی استفاده 

فرآیندی است که یک ماشین مجازی  زنده مهاجرت کنند.مجازی استفاده می های ماشیناز مهاجرت زنده 

ره در مقابل هموا این روند دهد.را از یک ابرناظر به یک ابرناظر دیگر بدون متوقف کردن آن، انتقال می

مجازی بوده و سربارهای پردازشی و ارتباطی دارد.  زمان پاسخ و کارایی برنامه کاربردی درون ماشین

کم کردن زمان پاسخ و  منظور بهمطالعات زیادی روی فرآیند مهاجرت زنده انجام شده است که هر یک 

اند. در این بهبود بخشیدههای مختلف در ابرناظروری، یک یا چند معیار از مهاجرت زنده را باال بردن بهره

ها و بازگو کردن نقاط مثبت و منفی هر یک های آنحلها و راهگزارش به بررسی کامل چالش

 است. شده پرداخته
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-1-1 شرح مسئله 

و  یمجاز های ماشین شوند،یمحسوب نم 1ییاجرا واحدهای تنها هاپردازه ،عامل هایستمیامروزه در س

. مهاجرت کنندیو مثل آن رفتار م شوندیبه صورت پردازه ظاهر م زیعامل نستمیکه در س 2نرهایکانت

 برابردر  یرپذیعطافان ،بارکاری توانیکار م نیاست که با ا نیدو ماش نیروش انتقال پردازه ب کیپردازه 

 های ماشینباال برد. در مهاجرت  یعیتوز هایستمیبه داده را در س یو دسترس سامانه تیرمدی خطا،

 شدهاستفاده هایاست و روش ییباال تیاهم یآن دارا یو داده نیحالت ماش یحفاظت از محتوا ،یمجاز

پردازه را در طول انتقال ثابت نگه دارند و از انسجام  یبه طور کل ای نیحالت ماش اند موظفمهاجرت  برای

خود ادامه  یی. در روش مهاجرت زنده، پردازه به روند اجراندیحاصل نما نانیآن پس از اتمام مهاجرت اطم

 رینظ هاییبه صورت زنده در حال انتقال است و چالش راتییتغ نیا کند،یم رییو حالت آن تغ دهدیم

 .کندیپردازه را فراهم م یدهپاسخ ریآن و تاث هایدر انسجام داده رییآن، تغ یدر انسجام حافظه کار رییتغ

 و ها، پردازهیمجاز های ماشیناست که هم در مهاجرت زنده  هاییچالش ءجز زیزمان پاسخ ن

معنا  یدر صورت زیدارد و زمان پاسخ ن تیاهم اریبس سازهایموضوع در مجاز نیمطرح است و ا نرهاکانتی

 رییادامه دهد و در تغ ودخ ییبه روند اجرا افتهی انتقالکه پردازه بتواند با اطالعات درست  کندیم دایپ

مهاجرت  یندهای. فرآاوردبی به وجود مشکل هاپردازه ییدر روند اجرا تواندیاطالعات در زمان انتقال م

 یوتریشبکه کامپ یرا رو یادیز کیو تراف دارد پردازنده یرا بر رو یسربار محاسبات ،ییاجرا یواحدها

که باعث بهبود  ریی. هر تغشودیمحسوب م یلشو خود چا یموضوع باعث مصرف انرژ نیا کند.اعمال می

 را کاهش دهد. یمصرف انرژ تواندیروند انتقال شود، م

 

-2-1 معرفي حوزه سمينار 

های اجرایی دارای گوناگونی و تعداد زیادی است. سطح کیفیت روند مهاجرت واحد ی دهنده کاهشعوامل 

انواع واحدهای اجرایی  رویکردهای مختلف مهاجرتدر این گزارش تالش شده است که مروری کلی بر 

مورد ر قرار گیرد. سپس دسی رهریک مورد بر یهاانجام شود و چالشمجازی  های ماشینها و نظیر پردازه

                                                 
1 Proccessing Units 

2 Containers 



 ساختار گزارش فصل اول: مقدمه

 

3 

در بین انواع مهاجرت به مهاجرت زنده اهمیت  شود.بحث می شده انجامهای و ارزیابیمعیارهای کارایی 

وری منابع در زمان اجرا بهره باال بردن و بارکاری عیتوزاین روش برای  شود زیرا ازبیشتری داده می

گیرید. سپس مسئله را هم از دیدگاه امنیتی و هم از دیدگاه کارایی مورد بررسی قرار می کنند.استفاده می

-میزان داده و 1ب. مدت زمان مهاجرت پ. زمان آمادگی مدت زمان خاموش بودننظیر الف.  معیارهایی

هر  نقاط مثبت و منفی و کاربردهای همچنین و شودمهاجرت زنده مطرح میطول در  یافته انتقالهای 

  گردد.بیان میهای انجام شده سازییک را در پیاده

 

-3-1 ساختار گزارش 

ها به همراه خصوصیات و مهاجرت پردازهپردازه و : مفاهیم کلی قرار زیر است ساختار ادامه این گزارش به

ی مهاجرت هاو معیارهای ارزیابی کارایی روش های اجراییهای مهاجرت واحدروش ها،جرت آناصول مها

های مشتق روش ،، رویکردها مختلف مهاجرت واحدهای اجرایی3شود. در فصل ارائه می 2در فصل  پردازه

، 4شود. در فصل بیان می یک های انجام شده برای هرو ارزیابی ی فعلی مهاجرتکارهاشده از راه

 گیرد.مهاجرت زنده واحدهای اجرایی مورد بحث قرار می نهیزم در ندهیآ یو کارها یریگ جهینت

 

                                                 
1 Preparation Time 



 

 

 

 

 

 

 عات موضو يادب  فصل دوم:: 2 فصل
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-1-2 مقدمه 

 های ماشینخصوص ای مهاجرت زنده واحدهای اجرایی بهفصل قبل از بررسی رویکردها و چالش در این

ابتدا مفهوم واحد اجرایی سپس با انواع . شودپرداخته میمجازی به مفاهیم و ادبیات مربوط در این زمینه 

-شود. سپس مبحث مجازیشوند، بیان میمجازی و کانتینرها می های ماشینها، پردازهمختلف آن که 

های ، گونهمهاجرتشود. در ادامه، موضوع سازی بیان میهای مختلف مجازیو روش 1ابرناظرهاسازی و 

 گردد. و معیارهای کارایی هر یک بررسی می شده انیبهای پرکاربرد آن روش مهاجرت و

 

-2-2 راييواحدهای اج 

 های ماشینکانتینرها و . شوندنمی شناخته عاملها دیگر تنها واحدهای اجرایی در سیستمامروزه پردازه

واحدها خود به صورت یک یا چند  گونه نیاشوند. مجازی نیز نوعی پردازه و واحد اجرایی محسوب می

کنند. پردازه یک مفهوم اصلی در گردند و از منابع سیستم استفاده میعامل معرفی میپردازه در سیستم

ای مثل هر واحد اجرایی دارای منابع پایهکند. عامل معنا پیدا میآن سیستم باوجودعامل است که سیستم

 .[1] شودپشته، حافظه، داده و فضای آدرس مخصوص به خود است که در آن فضا اجرا می

ها نیز شود، لذا به آناز هم در ابرناظرها ظاهر می 2های مجزامجازی نیز، به صورت پردازه های ماشین

ها را بر عهده دارند نیز در اصل پردازه کردن پردازه مجزاشود. کانتینرها که وظیفه واحد اجرایی گفته می

 شود.ها پرداخته میشوند. در ادامه به تعریف و مفاهیم هر یک از آنشناخته می

 

-1-2-2 پردازه 

د که دارای پشته، حافظه و فضای آدرس مخصوص وشمیگفته برنامه در حال اجرا پردازه به یک نمونه از 

به خود است. هر پردازه یک پردازنده مجازی مخصوص به خود را دارد. برای درک بهتر، پردازنده را به 

. [1]باشد اجرا کردن یک پردازه می کنیم که هر پردازنده مجازی مسئولچند پردازنده مجازی تقسیم می

های عامل پردازندهسیستم 3بنددر حالتی که فقط یک پردازنده واقعی روی ماشین قرار داشته باشد، زمان

                                                 
1 Hypervisor 
2 Isolate 

3 Scheduler 
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دهد. این روند ی مشخص زمانی را برای اجرا تخصیص میکند و به هر یک، بازهبندی میمجازی را زمان

مفصل در بخش  سازی شوند کهمجازی تواندها نیز میشود ولی پردازندهها انجام میبرای پردازه در اصل

 شود.بعدی به آن پرداخته می

 

-2-2-2 فناوری ماشين مجازی 

 گریکدیکامال از  ای یکه به صورت جزئ نیماش یرا به تعداد یوتریکامپ سامانه کی یزسایمجاز یفناور

 ی. فناورشوند یم گفتهمهمان  نیماش ای یمجاز نیها، ماشنیماش نیابه  .[2]کند یم میهستند تقس مجزا

 یفناور نیباشد. ایگذشته م یهاباشد و حاصل تالشینم دیجد ،که امروزه وجود دارد یسازیمجاز

و  یبه اشتراک گذاشتن قدرت پردازش یبراIBM  .[3] دیمطرح گرد 1960در سال  IBM توسط بار یناول

 لیبه دل یفناور نیا یاستفاده کرد. ول یفناور نیخود از ا کریپغول یوتریکامپ یهاسامانه 1یسازرهیذخ

بود. در  شده منسوخدهه  نیدچن یبرا یشخص یوترهایظهور کامپ نیسربار منابع و همچن ،ییکارا کاهش

 هادهندهخدمت. هر چند تعداد [3] شد دهید 2دهندهخدمتدر تعداد  یرشد ناگهان کی 1993سال 

 یبرنامه کاربرد کیاز  شتریب یستفاده بودند چون امکان اجرابدون ا یادیتعداد ز یبود ول شیفزال ادرحا

کرد. یستفاده مرا ا دهندهخدمتاز منابع  یشبرنامه تنها بخ نیاگر ا ینبود، حت دهندهخدمت کی یبر رو

سعه و تو ژهیبه و یافزارسخت یهاتیو قابل یافزارنرم یهاشرفتیبا پ یسازیمجاز ستفاده ازا جهیدر نت

 ییکه موجب بهبود کارا نتلیا یسازیافزار مانند مجازدر سخت شده یهتعب خاص یهایفناور یریکارگ به

 یهاسامانهاز  یاریدر بس یفناور نیا اکنون هممورد توجه قرار گرفت.  دوباره، و کاهش سربار شده

سد که به نظر بر دی. شارودیباال به کار م یشپرداز باقدرتتا کارگزارها  لیموبا یهااز دستگاه یمحاسبات

 .ندهستیز متما گریکدیدو مفهوم از  نیا قتی. اما در حقکنندیم انیمفهوم را ب کی 3عانتزاو  یسازیمجاز

کردن و حذف  هلزوماً ساد یسازیاست، اما هدف از مجاز اتیجزئ حذف و یساز، سادهعهدف از انتزا

 یهایدگیچیو پ اتیاز جزئ یاریسسک است که بیاز د عانتزا کی لیفا مثال، عنوانه بست. ین اتیجزئ

 کی یسازیمجاز یاز فناور تفادهکه با اس تاس ازیاز کاربردها، ن یاریبس در گریسک را ندارد. از طرف دید

هر  اتیمحتو نیب یتنگاش ،یسازیمجاز افزار نرم. میکن لیتبد یمجاز سکید نیرا به چند یقیحق سکید

                                                 
1 Storage 

2 Servers 

3 Abstraction 
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 یهایدگیچیو پ اتی. تمام جزئکندیفراهم م یسک واقعید اتیبا محتو یمجاز یهاسکید نیاز ا کی

 سکید طدر واس اتیجزئ طحس ،نیبنابرا. شودیم دیتقل یمجاز یهاسکید از کیدر هر  یقیسک حقید

 چیکه هنیبدون ا ماند،یم یباق یقیحق سکیبا د ابهمش 2عو قطا 1ارهایش یبندسآدر اتیجزئ رینظ یمجاز

شتن بر به دستور نو لیتبد یمجاز یهاسکید نیاز ا کیهر  یشتن بر روستور نود دهد. یرو یانتزاع

طور که در شکل . همان[4] شودیم یقیحق سکید ین بر روبه دستور نوشت لیتبد و سپس لیفا یرو

 نینگاشت ب جادیا یبرا یانیگام م کیبه عنوان  لیفا عاز انتزا یسازیمجاز ( نشان داده شده است،2-1)

 .کندیاستفاده م یمجاز سکیو د یقیحق سکید

 

 

( 1-2) شکل [4] یمجاز یهاسکید یازس هادیپ 

 

 تواندیم زیکامل ن نیماش کیبلکه در  سکیمثل د ییهاسامانهریدر ز تنها نه یسازیمفهوم مجاز

 .شودیم یسازادهیپ یقیحق نیبه ماش یافزارنرم یاهیبا اضافه کردن ال یمجاز نیماش کیشود.  استفاده

 .کندیفراهم م نیریافزار زختاز س نظر صرفرا  یمجاز نیمطلوب ماش یمعمار ،یافزارنرم هیال نیا

 عامل وستمیس عخود را با هر نو یاهبرنامه توانندیم یمجاز های ماشیناز  تفادهمختلف با اس کاربران

 نیا یازسیمجاز ن،ی. عالوه بر ابه اجرا درآورند یقیحق نیهر ماش یبر رو خود را موردنظر یکربندیپ

 عاملستمیس نیچند زمان همکارگزار بتواند به طور  ای یشخص وتریکامپ کیکه  کندیرا فراهم م تیقابل

 ن،یبنابرا خود اجرا کند. یافزارتخمنابع س یرا بر رو کسانیعامل ستمیس کیبرنامه از  نیچند ای مختلف

همه  کنند، مجزا اجرا نیماش نیچند یخود را بر رو یهااز برنامه کیهر  که نیا جای به توانندیکاربران م

                                                 
1 Tracks 
2 Sector 
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صد رو د یافزارختمنابع س تیمحدود کلامر مش نیاجرا کنند. ا یکیزیف نیماش کی یها را فقط بر روآن

 هیال کی نصب با توانیرا م یقیحق نیش. هر ماخواهد برد نیاز منابع را در مراکز داده از ب نییستفاده پاا

-یشناخته م ناظر ای یمجاز نیماشعنوان ناظر به  یافزارنرم هیال نیکرد. ا یآن مجاز یرو بر یافزارنرم

 عتر از همه، مدیریت منابو مهم یمجاز های ماشین ازسرگیریحذف، توقف و  ایجاد، تیولئمسکه  شود

 هیال نینشان داده شده است، اگر ا( 2-2شکل )طور که در همان. بر عهده دارد رای مجاز های ماشین نیب

داده شوند  صیتخص ایو  یمجاز دیکه با یاجرا شود و منابع زبانیعامل مستمیس در کنار یافزارنرم

 یبر رو میستقبه طور م یافزارنرم هیال نیشود. اگر ایگفته م یمجاز نیشما مشخص کند به آن ناظر

 ( نشان داده شده است.3-2که در شکل ) شودیناظر گفته م افزار اجرا شود به آنسخت

 

( 2-2) شکل [3] مجازی ماشین ناظر سازی پیاده 

 

 

( 3-2) شکل [3]  ناظر سازی پیاده 
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 سازیمزايای مجازی 

و  یمتمرکزساز ،یبه مجزاساز توانیها مآن ازجملهدارد که  یمتعدد یایمزا یسازیمجاز یفناور

 شده است. داده شرحمختصر  طوردر ادامه به  ایمزا نیاز ا کی. هر [7 ,6 ,5] اشاره کرد مهاجرت

 

 مجزاسازی

 موجباین امر  به صورت مستقل اجرا شوند که یمجاز های ماشینشود یسبب م یسازیمجاز تیقابل نیا

 نیماش کی یخراب زیرا دوشیم نانیاطم تیقابل شیموجب افزا تیقابل نیا نی. همچنشودیم تیبهبود امن

 ندیفرا نیا است. ییکنترل بهتر کارا گرید یایاز مزا یکیگذارد. بعالوه، یاثر نم یگرید نیبر ماش یمجاز

 .نشان داده شده است( 4-2)در شکل 

 

 

( 4-2) شکل [5]مجازی  های ماشین مجزاسازی 

 زیمتمرکزسا

مجزا اجرا  یافزارهاسخت یبر رو نکهیا یبجا یکار یکه بارها ودشیم ببس یازسیمجاز تیقابل نیا

منابع و  یوربهره شیافزا موجب تیقابل نیا نی. بنابرااجرا شوند یشتراکا افزار سخت کی یشوند بر رو

 .نشان داده شده است( 5-2) در شکل ندیفرا نی. اشودیم یمصرف یکاهش انرژ

 

( 5-2) شکل [5] مجازی های ماشین متمرکزسازی 
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 مهاجرت

 تیفیک شیافزا ،یانرژ تیریتوازن بار، مد افزار،ختس یدر نگهدار لیهموجب تس یسازیمجاز تیقابل نیا

عامل مهمان ستمیست یعوض یسازولهعمل با کپس نی. اشودیم یدر برابر خراب یریپذو تحمل سیروس

نشان  (6-2شکل ) در ندیفرآ نی. اردیگیانجام م گرید یو سپس انتقال آن به مکان یمجاز نیداخل ماش

 داده شده است .

 

( 6-2) شکل [5]مجازی  های ماشین مهاجرت 

 

-3-2-2 ابرناظر عانوا 

 :[9 ,8] شوندمی تقسیم دسته دو به ابرناظرها

 1نوع  .1

-ستمیس فیناظر نقش و وظامدل، ابر نیدر ا .ندیگویم زین Bare-metal ای Nativeنوع را  نیا

 یتمسیس یهایو فراهم کردن امکان فراخوان تیمنابع، عامل تیریمد اتیا کرده و عملفیا ار عامل

-یمثال م یبرا .شودینصب و اجرا م یکیزیافزار فسخت یرو ماًیمستق رو ازاین .دارد دهرا بر عه

 ( آمده است.7-2معماری آن در شکل ) نام بردرا  VMWare-ESXو  Xen ،Hyper-V توان
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( 7-2) شکل [10] 1 نوع ابرناظر بر مبتنی شده سازی مجازی محیط 

 

 2نوع  .2

نوع  .ودشیاجرا م زبانیم عاملستمیس کی یبرنامه، رو کیعنوان  مدل خود ابرناظر، به یندر ا

ه نظارت بر فیو فقط وظ کندمیاده فاست زبانیم عاملستمیس یستمیس یهایفراخوان دوم از

 یافزار واقعدو سطح با سخت یمجاز های ماشین رو ازاین .را بر عهده دارد یازمج های ماشین

 نام برد. VMWare Workstationو Oracle Virtualbox توانمی المث یراب .فاصله دارند

 آمده است. (8-2)معماری آن در شکل 

 

( 8-2) شکل [10] 2نوع  ابرناظر بر مبتنی شده سازی مجازی محیط 
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-4-2-2 یساز یمجاز یها روش 

 شود:می پرداخته هاآن معرفی به ادامه در که دارند وجود سازیمجازی برای مختلفی هایوشر

 

 کامل یسازیمجاز .1

 فراهم یمجاز ینماش یطور کامل برا هب موردنظر یافزار مجازسخت ،یسازینوع از مجاز یندر ا

ین همچن .است یمجاز یندر ماش رییبه تغ ازیبدون ن تواند،یم یعامل ستمیسهر  .شودیم

 روش، هر دستور که یندر ا در نداربور ابرناظر خضو ح یسازیاز مجاز همان،یم عاملستمیس

توسط ابرناظر به دستور معادل آن  کند،یاجرا م یافزار مجازسخت یبه رو همانیم عاملستمیس

و  1حالت هم امکان ترجمه خط به خط ینالبته در هم .شودیترجمه م یقیافزار حقسختی رو

 تر سریعروش اول کندتر بوده و روش دوم  .دسته از دستورات وجود دارد کیترجمه ین همچن

 .[11] است

 

 Paraسازی مجازی .2

از  که یطور به کنند،یم رییتغی کم همانیم عاملستمیس .روش هم ابرناظر وجود دارد یندر ا

روش  یندر ا .با خود ابرناظر ارتباط داشته باشند ماًیمستق توانندیناظر خبر دارند و مابر ورضح

ه روش بروش نسبت  ینسرعت ا رو نیازا .دستورات وجود ندارد لیو تبد ترجمه سربار گرید

از هر  توانیاست که نم ینروش ا ینا یاصل تیاست؛ اما محدود تر سریع کامل یسازیمجاز

 .[11] کرد استفاده همانیم عاملستمیس به عنوان یعامل ستمیس

 

 عامل ستميسسازی در سطح مجازی .3

-می هسته روش این در کند.می فراهم را سازیمجازی امکان ،عامل ستمیس2 هسته این روش، در

 نیست؛ کامل به صورت سازیاین مجازی اما کند؛ ایجاد کاربر سطح در را سازیتواند مجازی

 یک از همگی و شوندمی ایجاد کاربر سطح در مجزا صورت به اجرایی محیط دچن فقط یعنی

 .[11] کنندفاده میتمشترک اس هسته

                                                 
1 Inerpret 

2 Kernel 
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 سازی پردازندهمجازی 

سازی کند. فیزیکی است که ابرناظر باید آن را مجازی ترین منبعپردازنده به عنوان مغز سیستم، مهم

 در غالبهای مجازی در تمامی ابرناظرها، پردازنده دهد.معماری غالب را تشکیل می x86امروزه، معماری 

در برخی از ابرناظرها، هر کند. می یبند زمانها را بند اصلی ابرناظر آنگیرد و زمانچند پردازه قرار می

یک پردازه دیگر به  ود و ورودی/خروجی ماشین مجازی آن درشازی، یک پردازه محسوب میپردازنده مج

 گردد.بند معرفی میزمان

 سطحها را در عامل آنکه ابرناظر یا سیستم های مجازی یک سطح محافظتی دارندهر یک از پردازنده

از چهار حلقه تشکیل  x86بر معماری  ینتمبهای مدل حفاظتی پردازنده. دهدمشخصی برای اجرا قرار می

( نشان داده شده است، در یک محیط بومی 9-2گونه که در شکل ). همان3تا حلقه  0شده است: حلقه 

های گردند )حلقهاجرا می 3های کاربردی در حلقه و برنامه 0عامل در حلقه سازی شده( سیستم)مجازی

گیرد، وضعیت عامل کنترل پردازنده را به دست مییستمگیرند(. وقتی سقرار نمی مورداستفاده 2و  1

های ممتاز و هم تواند هم دستورالعملعامل میدهد، درنتیجه سیستمقرار می 0اجرایی آن را حلقه 

عامل بخواهد کنترل اجرا را به برنامه سیستم که یدرصورتهای غیر ممتاز را اجرا کند. دستورالعمل

دهد و درنتیجه برنامه کاربردی بخواهد قرار می 3اجرایی پردازنده را حلقه کاربردی برگرداند، وضعیت 

 شود.عامل برگردانده میافتد و کنترل اجرا به سیستماتفاق می 1دستورالعمل ممتاز را اجرا کند، تله

 

( 9-2) شکل [12] سازی نشده معماری یک محیط مجازی 

 

                                                 
1 Trap 
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)که  همانیم عاملستمیشده، ابرناظر، س سازییمجاز طیمح کیکه در  گرددیحال این سوال مطرح م

یاجرا م همانیم عاملستمیس یکه بر رو( یکاربرد های( و برنامهگرددیاجرا م یمجاز نیماش یبر رو

باید صورت  چگونهو ابرناظر  همانیم عاملستمیس نیباید اجرا گردند و ارتباط ب هایی( در چه حلقهگردند

 هاآن یپردازنده وجود دارد که در ادامه به بررس سازییمجاز یاین اساس، سه روش مختلف برا . برردیگ

به  سازیی، مجاز3یجزئ سازیی، مجاز2ی، با استفاده از ترجمه دودوئ1کامل سازیی: مجازپردازیممی

 .افزار سختکمک 

 سازی کامل با استفاده از ترجمه دودوئيمجازی 

 رااج 4ه در حلق یاربردک یهاو برنامه 1در حلقه  همانیم عاملستمی، س0در این روش، ابرناظر در حلقه 

 یبر رو میصورت مستقبه همانیم عاملستمیموجود در کد س ممتاز ریغ یها. دستورالعملگردندیم

توسط  یدودوی ترجمهموسوم به  یممتاز با استفاده از روش یهااما دستورالعمل گردندیم اجرا پردازنده

. مزیت گرددیپردازنده اجرا م یبر رو یسازیحاصل از مجاز یشده، سپس کد باینر یسازیمجاز اظرابرن

د آن این است که باید ک بیو ع ستین همانیم عاملستمیکد س رییبه تغ یازیاست که ن آن ن روشای

-یازشده و بعد از مج داده صیممتاز تشخ یهاقبل از اجرا پایش شده، دستورالعمل همانیم عامل ستمیس

تعداد  که یدرصورتو  کندیم دیتول یپردازنده اجرا گردند. این کار سربار اجرای یبر رو ابرناظر طتوس یازس

-یافت م یریگبه طرز چشم یزیاد باشد، کارای همانیم عاملستمیممتاز در س یهادستورالعمل یااجراه

 ( نشان داده شده است.10-2سازی شده مبتنی بر این روش در شکل )معماری یک محیط مجازی .کند

                                                 
1 Full Virtualization 

2 Binary Translation 

3 Paravirtualization 
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( 10-2) شکل [12]دودویی  ترجمه از استفاده با کامل سازی مجازی 

 سازی جزئيمجازی 

 یها برنامهو  1عامل میهمان در حلقه ، سیستم0سازی جزئی نیز ابرناظر در حلقه در روش مجازی

ای تغییر یافته است که در آن گونهعامل میهمان بهشوند و کد سیستماجرا می 3کاربردی در حلقه 

یک فراخوانی سیستم  که درصورتیتبدیل شده است.  2های ابرناظربه فراخوانی 1های سیستمفراخوانی

-عامل مهمان انجام گیرد، کنترل اجرا به ابرناظر منتقل می( در سیستمwriteو یا  read، مثال عنوان به)

 همانیم عاملستمیکرده و دوباره کنترل را به س یسازیمذکور را مجاز یستمیس اخوانیگردد و ابرناظر فر

 ست،یقبل از اجرا ن همانیم عاملستمیبه پایش کد س یازیاین است که ن روش مزیت این گرداند یبرم

این روش آن است  بیکامل دارد. ع یسازینسبت به روش مجاز یکمتر یاجرای این روش سربار جهیدرنت

 باشد کد بسته همانیم عاملستمیس که درصورتیداده شود و  رییباید تغ همانیم عاملتمسیکه کد س

. ستیپذیر نامکان یسازیآن با استفاده از این روش مجاز یاجرا ،(ویندوز یهاعاملستمیمانند س)

 ( نشان داده شده است.11-2در شکل ) شده یساز یمجاز طیمح یمعمار

                                                 
1 System Call 

2 Hypercall 
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( 11-2) شکل [12]سازی جزئی  مجازی 

 افزار سختبه کمک  یساز یمجاز 

 دیتول یپایش شود و این امر سربار اجرای قبل از اجرا باید همانیم عاملستمیکامل، کد س یساز یمجازدر 

 یها عامل ستمیس یداده شود و برا رییباید تغ همانیم عاملستمیکد س زین یجزئ یسازی. در مجازکندیم

 افزار معایب مذکور را ندارد. این روشبه کم سخت یسازی. روش مجازستیپذیر نبسته این امر امکان کد

 باشد.می AMD-VTیا  Intel-VTبر فناوری  مبتنی

 وضعیت یعنی جدید اجرایی وضعیت دو و شده اضافه x86 یبه معمار 1یاافزونه ،یدر هر دو فناور

از دو  یدر یک هرلحظهپردازنده اضافه شده است. پردازنده در  یبه معمار  3ریشه غیر وضعیتو  2ریشه

ابرناظر کنترل اجرا  یدر حال اجرا است. وقت 4تا  0 یاز چهار حلقه یو در یک ریشه ریغ ریشه یا تیوضع

و  دهدیقرار م 0را حلقه  یریشه و حلقه اجرای تیپردازنده را در وضع تیوضع رد،یگیرا به دست م

کنترل اجرا را به  خواهدیابرناظر م یممتاز را اجرا کند. وقت یهادستورالعمل یههم دتوانیم هجیدرنت

ام گدر هن که درصورتی. دهدیقرار م ریشه ریغ تیپردازنده را وضع تیوضع برگرداند، همانیم عاملستمیس

 تیپردازنده در وضع تیبا توجه به اینکه وضع ردیانجام بگ ستمیس یفراخوان ،یازمج نیاجرا شدن ماش

ریشه قرار  تیپردازنده را در وضع تی. ابرناظر وضعگرددیابرناظر برم به راقرار دارد، کنترل اج یشهر یرغ

ر داده و قرا ریشه ریغ تیپردازنده را وضع تیکرده، وضع یسازیمجاز ذکور رام یتمسیس یوانداده، فراخ

 ریغ یاجرای تی. الزم به ذکر است که در وضعگرداندیبرم همانیم عاملتمسیه سکنترل اجرا را دوباره ب

                                                 
1 Extension 
2 Root Mode 

3 Non-root Mode 
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گردند. معماری مذکور اجرا می 3های کاربردی در حلقه و برنامه 0 هقدر حل انهمیم عاملستمیس ریشه،

 است.( نشان داده شده 12-2) در شکل

 

( 12-2) شکل [12]افزار  سازی به کمک سخت مجازی 

 

استفاده کند. برای نمونه،  پردازنده سازیمجازی برای فوق روش چند یا یک از تواندمی ابرناظر یک

سازی کامل از روش مجازی VMWare ESXافزار و سازی به کمک سختاز روش مجازی KVMابرناظر 

که در ادامه به  Xenکند. ابرناظر سازی پردازنده استفاده میترجمه دودویی برای مجازیبا استفاده از 

سازی سازی جزئی و مجازیاز هر دو روش مجازی زمان همصورت تواند بهبررسی آن خواهیم پرداخت، می

 افزار پردازنده استفاده کند.به کمک سخت

 

-Xen 2-2-5ناظر راب 

 یک ارائه پروژه این شد. هدف آغاز کمبریج دانشگاه در تحقیقاتی یک پروژه به صورت Xenپروژه 

ابرناظر  و رسید نتیجه به 2003 سال در مذکور بود. پروژه شده یعتوز محاسبات برای زیرساختار عمومی

Xen  کرد.  عرضه جهانیان به کلیدی فناوری یک عنوانرا بهXen کرد و  دایبه مرور زمان رشد و گسترش پ

ا ترین و پرکاربردترین ابرناظرهمتداول از ییک Xen. عرضه کرد انیبه جهان یدیکل یفناور یکعنوان  به

 .[13] در حوزه صنعت و آموزش تبدیل شد

Xen روش دو هر از تواندمی و گرددمی اجرا افزارسخت روی بر مستقیماً و بوده 1 نوع ابرناظر یک 

 درنتیجه،. کند استفاده پردازنده سازیمجازی برای افزارسخت ککم به سازیمجازی و یجزئ سازیمجازی
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Xen تواند یک ماشین مجازی را در دو وضعیت میPVM1  وHVM2  نصب و اجرا نماید. در وضعیت

PVM سازی گردد و از روش مجازینصب میعامل بر روی ماشین مجازی سیستم ییریافتهتغ، نسخه

عامل ، نیازی به تغییر کد سیستمHVMگردد. در وضعیت سازی پردازنده استفاده میمجازیجزئی برای 

گیرد.سازی پردازنده مورد استفاده قرار میمجازی برایافزار سازی به کمک سختنیست و روش مجازی

Xen و افزار در ارتباط بوده و مسئولیت مدیریت پردازنده، حافظه اصلی به صورت مستقیم با سخت

 مجازی را بر عهده دارد. های ماشینهای ورودی/خروجی بین دستگاه

 

( 13-2) شکل  Xen[13]ابرناظر  بر بتنیم سازی شده جازیم محیط یک معماری 

گیرند و دامنه نام می Xenمجازی در ابرناظر  های ماشینشود، ( دیده می13-2طور که در شکل )همان

دامنه  وجود دارد. DOM0یا  0یک ماشین مجازی به نام دامنه ممتاز یا دامنه  PVMهمواره در حالت 

 اجراشدنی تغییریافته لینوکس است که وظایف خاصی را بر عهده دارد. این دامنه قبل از ممتاز هسته

 اساسی را بر عهده دارد: شآید و دو نقمی به وجودبقیه دامنه 

-را در خود جای داده است و دسترسی مستقیم به دستگاه های ورودی/خروجیدستگاه 3اندازراه .1

 گیرد.انجام می Dom0ها از طریق های ورودی/خروجی دارد. عملیات ورودی/خروجی سایر دامنه

 گردد.نصب و اجرا می Dom0ها در ابزارهای کنترلی و مدیریتی برای مدیریت سایر دامنه .2

 باشد.مجازی می های ماشینحذف و مهاجرت سایر  ها، ایجاد، توقف،مدیریت سایر دامنهمنظور از 

                                                 
1 Paravirtualized Virtual Machine 

2 Hardware Assisted Virtual Machine 

3 Driver 
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گردد. کاربر نصب و اجرا می Dom0در  xendهای غیر ممتاز سرویس برای مدیریت و کنترل دامنه

برای  xmابزارهای مدیریتی مانند  قیاز طرهای غیر ممتاز را ایجاد، توقف یا مهاجرت دامنه درخواست

xend ارتباط بین می( فرستندxm  وxend  از طریق رابطXML-RPC سرویس صورت می .)گیردXend 

-ارسال می Xenها را برای ارتباط برقرار کرده و درخواست Xenبا ابرناظر  libxenctrlاز طریق کتابخانه 

 کند. 

 

-KVM 2-2-6ابرناظر  

KVM  عامل لینوکس اضافه میبه هسته سیستم 1است و به صورت یک ماژول هسته 2یک ابرناظر نوع-

مل لینوکس که عاسیستم 2بندهای ماشین مجازی از زمانبندی کردن پردازندهاین ابرناظر برای زمان شود.

CFS سازی از نوع جزئی را با استفاده از تواند مجازیاین ماژول میکند. نام دارد، استفاده میVirtio 

امل مهمان برای ارتباط عیک نوع ورودی/خروجی مجازی است که هسته سیستم Virtioفراهم آورد. 

 کند. از آن استفاده میداشتن با ورودی/خروجی 

KVM سازی سازی را به صورت مجازیعامل مهمان ندهد و مجازیتواند این ویژگی را به سیستممی

کارایی  Virtioشود. با استفاده از است انجام می 3سازکه یک شبیه Qemuکامل انجام دهد. این کار توسط 

عامل شود زیرا به ازای هر درخواست ورودی/خروجی سیستمعامل مهمان بهتر میوجی سیستمورودی/خر

تعداد  چوندهد و رخ می 4عامل میزبان است، عملیات تلهای در سیستممهمان که به صورت پردازه

ه را روشی است که سربار این تل Virtioآید. مجازی پایین میباشد، کارایی ماشین ها زیاد میدرخواست

-( روند پاسخ14-3برای درک بهتر شکل ) .[14] را برگرداند رفته ازدستکارایی و بخشی از  کندکم می

 دهد.نشان می Virtioو  KVMدهی به ورودی/خروجی دیسک را در 

 

                                                 
1 Kernel Module 

2 Scheduler 

3 Emulate 

4 Trap 
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( 14-2) شکل Virtioدهی ورودی/خروجی دیسک با استفاده از  نحوه پاسخ 

 

-Hyper-V 2-2-7ابرناظر  

Hyper-V  مانند ابرناظر  1نوع  ابرناظریکXen و توسط شرکت ماکروسافت تولید و پشتیبانی می است-

-است. البته در نسخه اجرا قابلبه باال  Windows Server 2008های عاملافزار در سیستماین میان. شود

 Serverهای عاملسیستمدر  1به صورت یک نقش افزار انیماست. این  اجرا قابلنیز  Serverهای غیر 

باشد و در  2شود. در اول شاید به نظر برسد که این محصول یک ابرناظر نوع شرکت ماکروسافت ظاهر می

شود، که وقتی نقش آن فعال می است یا گونه بهشود ولی معماری آن عامل میزبان نصب میکنار سیستم

شود و افزار بارگذاری میروی سخت Windows Server جای بهعامل، خود بعد از بارگذاری دوباره سیستم

 .[15] آوردعامل را به عنوان یک ماشین مجازی روی خود باال میسیستم

در این کند. پشتیبانی می کاملسازی مجازیسازی جزئی و از دو نوع مجازی Xenاین ابرناظر همانند 

                                                 
1 Role 
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استفاده شده است که حتما یک قسمت آن  1بندیمجزاسازی از تکنیک قسمتابرناظر برای ایجاد قابلیت 

 Windows Serverبیتی  64های نسخه یکی از عامل آنشود و سیستمبه عنوان ریشه شناخته می

-مجازی توسط قسمت ریشه کنترل و ایجاد می های ماشینهای باالتر است. یا سال 2008ویرایش سال 

مجازی مهمان  های ماشینگردد. اعمال میبه ابرناظر  hypercallگردند و این روند با استفاده از تکنیک 

یا از  VBusهای خود را یا از طریق بینند و درخواستمجازی میهایمنابع ماشین را به صورت دستگاه

 دهد.را نشان می Hyper-Vکلی از  معماری( 15-2)کنند. شکل طریق ابرناظر به قسمت ریشه ارسال می

 

( 15-2) شکل Hyper-V [15]نمای کلی از ابرناظر  

 

-8-2-2 کانتينرها 

سازی مجازی نوع در چند سال اخیر یک مفهوم جدیدی با نام کانتینر معرفی شده است. کانتینرها یک

قبلی دارد و به همین های سازیسازی سربار کمتری نسبت به مجازیهستند. این نوع مجازی 2وزن سبک

عامل تغییر پیدا هسته سیستمسازی در این نوع مجازی. [16] نامندمی وزن سبکها را دلیل است که آن

عامل به مجازی مجزا اجرا شوند، روی یک سیستم های ماشینهایی که قرار است روی کند و پردازهنمی

 آیند. اجرا درمی

                                                 
1 Partitioning 

2 Light Weight 
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همانند  ها دارند.های درون خود را نسبت به بقیه پردازهکردن کامل پردازه مجزای کانتینرها وظیفه

ها در یک ماشین مجازی دیگر ها روی پردازهها و اثر آنمجازی که وظیفه تفکیک پردازه های ماشین

ها ود دارد را دیگر پردازهحافظه، فضای آدرس و هر چیزی که پردازه برای خ اند موظفدارند، کانتینرها نیز 

-های خود مجازیعامل را برای هر یک از پردازهتوانند سیستمجدا کند با این تفاوت که کانتینرها نمی

، نیبنابراگذارد. های درون خود به اشتراک میعامل را بین پردازههسته سیستمسازی کند. در کانتینرها 

به اجرا  تواند روی هر ماشین دلخواهخاصی استفاده کند، نمید از فراخوانی سیستمی هاگر یک پردازه بخوا

 عامل است.هسته سیستم گذاری اشتراکها نیز به خاطر به بودن آن وزن سبکدر بیاید. دلیل 

مختلف برنامه در ماشین نصب  1کانتینرها این است که دیگر الزم نیست تعلقاتدلیل دیگر استفاده از 

های جانبی دیگر در کانتینرهای مختلف اجرا و به کانتینری که برنامه اصلی شود و فقط کافی است برنامه

ای را در نظر بگیرید که برای اجرا شده شود متصل شود. برای درک بهتر این مفهوم برنامهدر آن اجرا می

اجرا شود خواهد در ماشینی دارد. حال این برنامه می Oracleداده به کاربران نیاز به پایگاه رسانی خدمتو 

داده داده در آن نصب نیست. در این حالت صرفا کافی است کانتینری ایجاد شود و پایگاهکه این پایگاه

Oracle  .تواند از طریق سوکت و یا این ارتباط میدر آن باشد و ارتباط بین این دو کانتینر برقرار شود

های مبتنی بر عاملحالت تنها در سیستمتواند از طریق فایل باشد این شبکه باشد و در حالتی خاص، می

 پذیر است.امکانلینوکس 

دهند و اجرا می برای اجرا شدن برنامه را به همراه برنامه در خود جای ازیموردنهای ها کتابخانهکانتینر

کانتینرها  کند.عامل میای نصب شده درون سیستمهرا مستقل از کتابخانه های درون خودپردازهشدن 

های درون خود اعمال مجازی را بر روی پردازه های ماشینهای خاصی شبیه به توانند محدودیتنیز می

، نرخ خواندن/نوشتن روی دیسک و کنترل پهنای باند حافظهها روی حجم مصرفی کنند. این محدودیت

 باشد.شبکه می

 پردازندهتواند یک در نمیها با ابرناظرها در فراهم آوری سطح انتزاع است. کانتینرها تفاوت کانتینر

ها را یلی است که آنلسازی کنند. این درا مجازی افزاریهای ماشین سختو یا نوع گذرگاه خاص

 کند.می وزن سبک

Docker ،LXC  وLXD نصب عامل لینوکس از کانتینرهای معروف در دنیا هستند که بر روی سیستم

و  ها در خود فراهم آورده است.برای اجرا شدن آن عامل لینوکس محیطیهسته سیستم ،شوند. البتهمی

                                                 
1 Dependency 
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 دهند.ها را انجام میمجزاسازی بین پردازه cgroupاین کانتینرها با استفاده از قابلیت 

 

-3-2 مهاجرت 

 در زمان اجرای پردازه است عمل انتقال پردازه از یک گره پردازشی به گره پردازشی دیگر ،هاجرت پردازهم

این وضعیت شامل  کند.در روند مهاجرت پردازه، وضعیت پردازه به ماشین دیگر انتقال پیدا می. [17]

باشد که برای درک می (2های پیامکانال های باز شده و)مثل فایل 1، وضعیت ارتباطیفضای آدرس پردازه

 دهد.( روند مهاجرت را در سطح باال نشان می16-2بهتر آن، شکل )

شود و سپس وضعیت پردازه عامل ماشین مقصد ایجاد میروند مهاجرت ابتدا، یک پردازه در سیستمدر 

کند و بعد از آن، حافظه و فضای آدرس پردازه به ماشین در ماشین مبدا به ماشین مقصد انتقال پیدا می

ن مقصد، روند اجرایی عامل ماشیکند. در این روند، بعد از ایجاد پردازه در سیستممقصد انتقال پیدا می

 شوند.سپس بقیه مراحل انجام میو شود پردازه در ماشین مبدا متوقف می

 

 

( 16-2) شکل [17]روند مهاجرت از دیدگاه سطح باال  

 

شود. مجازی نیز انجام می های ماشینگیرد، بلکه برای ها صورت نمیعمل مهاجرت صرفا برای پردازه

)مهاجرت پویا یا مهاجرت گرم  3: مهاجرت زندهشودیم میتقس تهبه دو دس یمجاز های ماشینمهاجرت 

 تیسرد وضع مهاجرت . درشود()مهاجرت ایستا نیز نامیده می 4ردو مهاجرت سشود( نیز نامیده می

                                                 
1 Communication State 

2 Message Tunnels 

3 Live Migration 

4 Cold Migration 
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در  که یدرحال. شد خود متوجه اختالل خواهند سیرود و کاربران در سرویاز دست م یمجاز نیماش

 تخود را از دس تیدهد و وضعیدر هنگام مهاجرت به کار خود ادامه م یمجاز نیمهاجرت زنده ماش

 .شوندینم سیرودر س یاختالل گونهچیکاربران متوجه هو  دهدینم

 تیوضع نیا شود.یمهاجرت انتقال داده م طولدر  یمجاز نیماش کی تیزنده، وضع مهاجرتروند در 

ها البته در برخی از مهاجرت .شودیآن م یستمیس یهالیو فا وضعیت پردازنده، حافظه یمحتوا شامل

کنند. درون آن نصب شده است، انتقال پیدا نمیعامل های سیستمی نظیر دیسکی که سیستمفایل

کنترلی و محاسباتی پردازنده، حالت  1هایوضعیت پردازنده ماشین مجازی متشکل از مقادیر ثبات

 است.پردازنده و جدول صفحات حافظه 

کنند. این نوع استفاده می SAN4یا  و NAS3نظیر  2های پایداریبیشتر از حافظهدر مراکز داده 

شوند و درون یک سیستم کامال مجزا میزبان نصب نمی های ماشینافزاری بر روی بورد سختها حافظه

برای  منظوره خاصهای و یا شبکه 5سازی اطالعات را بر روی شبکه محلیگیرند و امکان ذخیرهقرار می

کند زیرا زمان این امر در مهاجرت پویا نقش اساسی ایفا می کند.م میفراه iSCSI6تبادل اطالعات مثل 

اغلب دارای حجم بیشتری نسبت به فضای حافظه ماشین مجازی  که انتقال دیسک ماشین مجازی مهمان

. لذا، در مهاجرت زنده فقط حافظه ماشین مجازی به ماشین میزبان دیگری انتقال است، بسیار زیاد است

هایی خواهد بود. این امر تنها در مهاجرت یدسترس قابل اطالعات دیسک آن از طریق شبکهکند و پیدا می

امر میسر نباشد الزم است این اشین میزبان هدف درون مرکز داده قرار داشته باشد و اگر امکان دارد که م

انتقال یابد. با این کار مدت زمان بسیاری صرف  ن مجازی نیز به مرکز داده هدفاطالعات دیسک ماشی

 کند.شود و زمان مهاجرت افزایش پیدا میمی اطالعات انتقال

 

-2-3-2 مزايای مهاجرتاهداف و  

باشد. در اهداف و مزایای گوناگونی دارد که بسته به نوع کاربرد و برنامه کاربردی آن متفاوت می مهاجرت

 .[17] شودها پرداخته میخش به اهداف و مزایای مشترک آناین ب

                                                 
1 Register 
2 Persistance 

3 Network Attached Storage 

4 Storage Area Network 

5 Local Aria Network 

6 Internet Small Computer System Interface 
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 يابي به توان پردازشي بيشتردست 

روی یک گره پردازشی باال رود به صورتی که این گره پردازشی منابع آزادی  بارکاریزمانی که میزان 

، در حالتی که مثال عنوان بهکند. برای تخصیص دادن به آن نداشته باشد، مهاجرت نقش مهمی ایفا می

در  ای دیگرباشند، پردازههای پردازنده های روی آن در حال استفاده از تمامی هستهو پردازهگره پردازشی 

در این حالت اگر گره پردازشی این پردازه را درون خود اجرا کند، باید به  آید، به وجودعامل آن سیستم

 شده اشباعها برداری آنکنند که میزان بهرهآن منابعی اختصاص دهد. این منابع زمانی اختصاص پیدا می

در دسترس خود پیدا قابل های دیگری که در اجرا بودند، سهم کمتری را از منابع با این کار پردازه. است

کنند. برای جلوگیری از تنزل اجرایی پیدا می 1های در حال اجرا تنزلدر این حالت، پردازه د.کننمی

د و با های خاص خوای را با الگوریتمعامل نصب شده است، پردازهکه روی سیستم 2افزاریها، میانپردازه

دهد. با این به ماشین دیگری مهاجرت میکند و توجه به میزان استفاده آن از منابع ماشین انتخاب می

 شود.می عیتوزمختلف  های ماشینبین  بارکاریکار 

 برای این امر وجود دارند. MACHو  MOSIXافزارهایی نظیر میان

 

 محليبرداری از منابع بهره 

در ماشین دیگری  دسترسی پیدا کند هاییدادهای برای اجرا شدن باید پردازه حالتی را در نظر بگیرید که

ها در ماشینی که از طرق شبکه فراهم شود یا دادهها را دادهاست. برای اجرا شدن آن باید دسترسی به 

با حجم و این زمان متناسب  ردیبرگتواند زمان زیادی را در پردازه روی آن است انتقال یابد. این روند می

-ها را کاهش دهیم میکند. برای اینکه سربار انتقال دادههای مورد نظر افزایش یا کاهش پیدا میداده

ها و یا منابع مورد نظر را زمان دسترسی به دادهتوانیم پردازه را به ماشین مقصد انتقال دهیم. با این کار 

 ایم.بسیار کاهش داده

 تواند پردازنده، باند شبکه و یا ورودی/خروجی، حافظه و فایل باشد.منابع مورد استفاده پردازه می

 

  منابع گذاری اشتراکبه 

افزار خاص یا حافظه گیرد که پردازه بخواهد به یک نوع سختزمانی مهاجرت با این هدف صورت می

                                                 
1 Degradation 

2 Middleware 
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-بردن بهرهبیشتر برای مدت کوتاه یا در منبع خاص دیگری دسترسی پیدا کند. معموال این روش در باال 

 شود.وری منابع استفاده می

 

 در برابر خطا یريپذ انعطاف 

های زیادی را روی خود درحال اجرا نگه و پردازه باشد روشنبه مدت زیادی یک گره پردازشی  زمانی

هایی که مدت زمان بروز خطا در برنامهکند. داشته باشد، احتمال رخ دادن خطا در آن افزایش پیدا می

دهند تا از ها را مهاجرت میپردازه گونه یناتواند ... باشد. به همین علت، حال اجرا بودند می زیادی را در

 ها جلوگیری کنند.رخ دادن خطا در آن

 

 مديريت سيستم 

گیرد که گره پردازشی نیاز به تعمیر داشته باشد یا در حال به این منظور صورت می مهاجرتزمانی 

-ها به مشکل برنخورند و در حالت اجرایی خود باقی بمانند، میانپردازهخاموش شدن باشد. برای اینکه 

پره پردازشی را تعمیر یا جایگزین  توان یمدهد. با این کار ها را به ماشین دیگری مهاجرت میافزار آن

 کرد.

 

-3-3-2 مهاجرت ايستا 

شود که پردازه یا ماشین مجازی مورد نظر در حال اجرا نباشد. می گفتهمهاجرت ایستا به مهاجرتی 

مجازی کاربرد دارد. در این روش از واحد اجرایی مورد نظر  های ماشینمهاجرت بیشتر در  گونه نیا

شود. سپس اسنپشات به ماشین دیگری انتقال شود و از حالت اجرایی خود متوقف میاسنپشات گرفته می

دهد. در این نوع مهاجرت عامل روند اجرایی آن را ادامه میشود و سیستمنتقل مییابد و به حافظه ممی

به  رسانی خدمتهایی که وظیفه واحد اجرایی بسیار زیاد است و برای پردازه ازکارافتادگیمدت زمان 

اجرت زیاد واحد اجرایی روش مه ازکارافتادگیبرای حل مشکل  ،رو نیازاکاربران را دارند بسیار بد است. 

  پویا معرفی شده است.

 

-4-3-2 مهاجرت پويا 

 ازکارافتادهتفاوتی که مهاجرت پویا با مهاجرت ایستا دارد در مدت زمانی است که پردازه یا ماشین مجازی 
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واحد اجرایی نسبت به مهاجرت ایستا  ازکارافتادگیاست و در حال مهاجرت است. در مهاجرت پویا زمان 

در این روش نیز از وضعیت پردازه اسنپشات گرفته  شوند.مهاجرت نمیبسیار کم است و کاربران متوجه 

کند با این تفاوت که در روند اسنپشات پردازه به کار خود ادامه شود و به ماشین مقصد انتقال پیدا میمی

گردد و در دهد. وضعیت پردازه و یا ماشین مجازی در کنار روند اجرایی آن به ماشین مقصد ارسال میمی

 گردد.بازه کوتاه، پردازه از حالت اجرایی متوقف شده و به ماشین مقصد ارسال می یک

 روش مرسوم آن در ادامه توضیح داده شده است.  3 ،این نوع مهاجرت دارای رویکردهای متفاوتی است

 

-5-3-2 های مهاجرت پويا روش 

 شیوهبه چندین  زنده ترین جنبه در مهاجرتمهم به عنوان یا پردازه انتقال حافظه ماشین مجازی

و  ماشین مجازی بارکاریبر اساس  از ماشین مبدا به ماشین مقصد ی انتقال حافظههاروش است. اجرا قابل

که  شوداست ولی در بیشتر مراکز داده از سه روش مرسوم زیر استفاده می متفاوت ،افزار درون آننوع نرم

 .[18]شود ها پرداخته میآن معرفیدر ادامه به 

 

 1کپيروش پيش 

-در این روش ماشین مجازی درحال اجرا می صفحات حافظه است. 2این روش مبتنی بر انتقال تکراری

( 17-2یابد. شکل )از ماشین مبدا به ماشین مقصد انتقال می آن باشد و در کنار آن صفحات حافظه

 باشد.این روش می دهنده نشان

ها توسط پردازنده بسیار پایین است و استفاده شدن آنسرعت انتقال صفحات حافظه نسبت به سرعت 

 اصطالح بهکنند و  به همین دلیل بیشتر صفحات حافظه در زمان مهاجرت توسط پردازنده تغییر پیدا می

داد صفحات شود. این صفحات باید در دوره بعدی، به ماشین مقصد انتقال پیدا کنند. تعمی 3کثیف

کند. در این های بعدی به نسبت کاهش پیدا میهای اول بسیار زیاد است و در قدمدر قدم افتهیرییتغ

 بعد از پایان فرآیند،پایان یابد.  افتهیرییتغشود که فرآیند انتقال صفحات تعیین می 4یک آستانهروش 

مانده به ماشین هدف صفحات باقیایستد. حال کل که در حال اجرا است، از اجرا می ماشین مجازی

                                                 
1 Pre-copy 

2 Iterative 

3 Dirty 

4 Threshold 
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به ماشین هدف انتقال کند. بعد از انتقال کامل حافظه ماشین مجازی، وضعیت پردازنده انتقال پیدا می

 کند.یابد. سپس ماشین مجازی در ماشین مقصد شروع به فعالیت میمی

رای بهبود دادن شود. بپشتیبانی می Qemuو  VMWare ،Xenاین روش توسط بیشتر ابرناظرها نظیر 

اتمام انتقال برسند. این کنند تا بتوانند زودتر به آستانه به این روش از تابع چگالی احتمال استفاده می

دارند، کارایی خوبی ندارد زیرا صفحات حافظه به سرعت  سروکاربا حافظه زیاد هایی که روش برای برنامه

 رسد.به حد آستانه خود نمی تغییر نکردهتعداد صفحات  گاه هیچو  کنندتغییر می

( آن کم باشد، زمان WWS1) نوشتن قابل بارکاریماشین مجازی در حال خواندن از حافظه باشد و اگر 

آن  نوشتن قابل بارکارییابد. ولی اگر مدت زمان کل مهاجرت کاهش میشود و آن کم می ازکارافتادگی

رسد و در آخر مدت زمان زیادی ه حد آستانه خود نمیمانده بباقی ی تغییریافتهزیاد باشد، تعداد صفحات 

شود ماشین مجازی زمان مانده انتقال پیدا کنند و این امر باعث میباید صرف بشود تا صفحات باقی

کم باشد، کارایی بهتری نسبت  2پهنای باند شبکههمچنین، اگر  بیشتری را در حالت ایستاده سپری کند.

 .دهداز خود نشان میبه روش بعدی 

 

 

( 17-2) شکل [18] روش پیش کپی 

 

 3کپيروش پس 

تکراری است. تفاوت این روش با روش قبلی در زمان  انتقالکپی مبتنی بر این روش نیز مانند روش پیش

حافظه فضای  اندازه به ایمقصد فضای حافظه میزبان در این روش ابتدا در ماشین شروع انتقال است.

                                                 
1 Writable Working Set 

2 Band Width 

3 Post-copy 
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-شود و ماشین مجازی از حالت اجرای خود متوقف میتخصیص داده می مجازی در ماشین مبداماشین 

کند. سپس ماشین مجازی در ماشین مقصد شود و وضعیت پردازنده آن به ماشین مقصد انتقال پیدا می

 باشد.( مقابل مشاهده می18-2کند. این روند در شکل )شروع به کار می

بعد از شروع به کار کردن ماشین مجازی در ماشین مقصد، به دلیل نبودن صفحات حافظه مورد نیاز 

دهد. در هنگام رخ دادن این خطا، صفحه می 1خطای صفحه رخبرای پردازش و خالی بودن فضای حافظه، 

حات، صفحات یابد. در کنار انتقال این صفمورد نظر از ماشین مبدا به ماشین مقصد انتقال میحافظه 

شود که این روند تا زمانی انجام می .یابدانتقال پیدا می از حافظه ماشین مبدا به ماشین مقصد دیگر نیز

 .منتقل شود دصتمام فضای حافظه ماشین مجازی در ماشین مبدا به ماشین مق

است منظور از خطای شبکه این  نیز معروف است. 2خطای صفحه در این در این روش به خطای شبکه

باید از طریق شبکه به ماشین  ی که در فضای حافظه فعلی نیستندکه صفحه یا صفحات حافظه مورد نظر

 مقصد انتقال پیدا کند.

مدت زمان است.  کپی کمنسبت به روش پیشمدت زمان کل مهاجرت  وزمان مهاجرت  این روشدر 

وند اجرایی آن در زمان کمتری کم است زیرا ر زماشین مجازی نسبت به روش پیشین نی ازکارافتادگی

تا درون ماشین مجازی در حال اجرا  هایدر ضمن، برنامهشود. مبدا و مقصد تعویض می نیدو ماشبین 

طور زیرا حافظه کاربردی آن به  یابدها کاهش میو کارایی آن کنداتمام فرآیند مهاجرت تنزل پیدا می

 ایستند.منتقل نشده است و تا رسیدن صفحهات مورد نیاز خود از فعالیت می کامل

نوشتاری است  بارکاریاز نوع ماشین مجازی بیشتر  بارکاریهایی کاربرد دارد که این روش برای زمان

ا هد و تغییرات بعدی آنکننمی تغییر پیداکنند و در ماشین مبدا زیرا فقط یک بار صفحات انتقال پیدا می

باال باشد این روش نسبت به  همچنین در زمانی که پهنای باند شبکه شود.در ماشین مقصد انجام می

از این رویکرد در زمانی که بخواهند ماشین مجازی را از چندین مرکز  کند.روش پیشین اولویت پیدا می

 داده انتقال دهند، نیز کاربرد دارد.

ترین وضعیت ماشین مجازی در زمان مهاجرت در ماشین مبدا قرار روزکپی، همیشه بهدر روش پیش

 است. شده عیتوزکپی، وضعیت ماشین مجازی در ماشین مبدا و مقصد در روش پس که درحالیدارد، 

ماشین مجازی و مدت زمان مهاجرت آن در دو روش  یازکارافتادگبرای درک بهتر تفاوت زمانی 

 شود.مراجعه   (19-2معرفی شده به شکل )

                                                 
1 Page Fault 

2 Network Fault 
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( 18-2) شکل [18]کپی  پسروش  

 

( 19-2) شکل [18] کپی کپی و پس ماشین مجازی در دو روش پیش ازکارافتادگیتفاوت زمانی  

 

شود هر دو روش مزایا و معایب خود را دارند. میزان خواندن زیاد از حافظه طور که مشاهده میهمان

شود و در های درون ماشین مجازی میکپی باعث افزایش خطاهای شبکه و تنزل برنامهدر روش پس

نهایت افزایش دهد. به تواند زمان کل مهاجرت را به بیکپی میزان نوشتن روی حافظه میروش پیش

 د.ارائه ش 1یهمین دلیل است که روش ترکیب

                                                 
1 Hybrid 



 مهاجرت فصل دوم: ادبیات موضوع

 

 

  ترکيبيروش 

شوند به ماشین مقصد استفاده میدر این روش، عالوه بر وضعیت پردازنده مقداری از حافظه که زیاد 

اگر این صفحات در زمانی که ماشین مجازی در ماشین مقصد شروع به فعالیت کند،  شوند.ارسال می

 کند.وجود داشته باشد، خطاهای شبکه کاهش پیدا می

کپی باشد. تواند نوع خاصی از روش پسرا به نسبت دارد و می این رویکرد مزایای هر دو روش قبلی

تواند جایگزین خوبی برای دو روش پیشین باشد و در سناریوهایی که اگر این روش دقیق بهینه شود، می

-2روند کلی این روش در شکل ) کارایی خوبی داشته باشد.شوند دو رویکرد پیشین با شکست مواجه می

 است. مشاهده قابل( 20

 

 

( 20-2) شکل [18]روش مهاجرت ترکیبی  

 

-6-3-2 معيارهای کارايي 

 :[21 ,20 ,19] گیرندمی قرار استفاده مورد زنده مهاجرت کارایی گیریاندازه برای زیر معیارهای معموال

که مهاجرت آغاز شده و وضعیت ماشین در حال انتقال به  شودبه زمانی گفته می :1یزمان آمادگ .1

دهد و صفحات حافظه در این بازه، ماشین مجازی به کار خود ادامه می باشد.ماشین هدف می

 دهد.خود را تغییر می

شود. در این حالت وضعیت زمانی است که ماشین مجازی متوقف می :2ازکارافتادگی زمان .2

 است.پردازنده درحال انتقال 

                                                 
1 Prepration Time 

2 Down Time 



 جرتمها فصل دوم: ادبیات موضوع

 

 

گیرد و کار خود را در ماشین هدف از سر میکه ماشین مجازی  ای استبازه :1ازسرگیریزمان  .3

ها در ماشین مبدا نیز حذف شده . تمام وابستگیشودمیعملیات مهاجرت به طور کامل تمام 

 است.

این شود. گفته می ، از اول تا اتمام مهاجرتهای باالمدت زمانبه مجموع  :2زمان کل مهاجرت .4

-د تاثیر قرار میرآزاد شدن منابع را در مبدا و مقصد موترین معیارها است زیرا یکی از مهم نزما

 دهد.

شود به کل مقدار صفحات حافظه که در فرآیند مهاجرت جابجا می :3یافته انتقالتعداد صفحات  .5

 دهد.می شود که صفحات تکراری را نیز در خود جایگفته می

شود تا وضعیت ماشین مجازی ای که جابجا میبه کل مقدار داده :4یافته انتقالمقدار کل داده  .6

 شود.شود، گفته می 5همگام

 شود.برنامه در طول فرآیند مهاجرت گفته میبه میزان افت کارایی   :6تنزل برنامه .7

از  ازکارافتادگی مدتو  یافته انتقالاز بین معیارهای معرفی شده، زمان کل مهاجرت، تعداد صفحات 

 .شوندمعیار مهم تلقی می

 

-7-3-2 امنيت در مهاجرت 

در مراکز داده از اهمیت  که همانند معیارهای معرفی شده در مهاجرت، امنیت نیز یک معیاری است

رمزنگاری  هااز روش ،شونداستفاده می هاافزارهایی که در مهاجرت دادن پردازهمیان باالیی برخوردار است.

-به همراه خود می را شبکهسربار پردازشی و کنند زیرا عمل رمزنگار سربار در انتقال داده استفاده نمی

از توان میموجود در سراسر دنیا  7هایو توان باالی پردازش مسیریاب با زیرساخت فعلیامروزه . دنورآ

 ازکارافتادگیاری از موارد و به دلیل افزایش زمان مهاجرت، کرد ولی در بسی یپوش چشمسربار شبکه 

 کنند.ها استفاده نمی، از رمزنگاری ارتباط بین ماشینآنماشین مجازی و تنزل برنامه کاربردی درون 

 

                                                 
1 Resume Time 

2 Total Migration Time 

3 Pages Transferred 

4 Total Data Transmitted 

5 Sync 

6 Application Degradation 

7 Routers 



 مهاجرت فصل دوم: ادبیات موضوع

 

 

 :[22] امنیت دارای سه بخش اساسی است

ی که در این زمینه انجام است. اقدامات یخصوص میمعادل با حر بایمحرمانه بودن تقر :1محرمانگی .1

دهند  را در دسترس افراد مجاز قرارشود برای این است که اطمینان حاصل کنند که اطالعات می

به اطالعات جلوگیری نمایند. یک مثال از اقداماتی که در این زمینه  رمجازیغو از دسترسی افراد 

شود، درخواست نام کاربری و گذرواژه از کاربران است. در این روش تنها افرادی قادر به انجام می

 باشد. شده فیتعرسطح دسترسی به اطالعات  هاآنبرای دسترسی به اطالعات هستند که 

ها برای بودن داده دسترس قابلاطالعت به حصول اطمینان از  یریپذ دسترس :2یریپذ دسترس .2

کنند که داده زمانی معنا پیدا می شود.ها هستند گفته میدسترسی به دادهافرادی که مجاز به 

که با  DoS3کنند مثل دسترسی پیدا کرد. حمالتی هستند که این ویژگی را نقض میبتوان به آن 

  دهد.امینت را هدف قرار می جنبه از و این شودخارج کردن اطالعات از دسترس انجام میهدف 

آن  یها در طول چرخه زندگاز داده نانیو اطم 6صحت ،5یشامل حفظ هماهنگانسجام  :4انسجام .3

از  کنند. رییتغ غیرمجازتوسط افراد  همچنین نبایدکنند و  انتقالشان تغییردر  دیها نبااست. داده

 ها حفظ کرد.توان انسجام آنها میگیری از دادههای مانند کنترل نسخه و یا پشتیبانروش

 

-های آن، به خطر میند که امنیت را در هر یک از جنبهحمالتی وجود دار مهاجرتدر طول روند 

توان ماشینی که قرار است به عنوان میزبان یا ابرناظر جدید ماشین مجازی قرار اندازند. برای مثال، می

شود، کرد. زمانی که از دسترس خارج یا با یک ماشین میزبان دیگر جابجا  کردبگیرد، از دسترس خارج 

تعمیر میزبان  منظور بهمهاجرت گیرد و ممکن است مشکالتی به وجود آورد. اگر مهاجرت صورت نمی

مجازی روی آن که درحال ارائه  های ماشینانجام نشود،  DoSبخواهد انجام شود ولی به خاطر حمالت 

بدهد و خودش خراب  ها را مهاجرتافتند زیرا میزبان نتوانسته آنهستند از کار میسرویس به کاربران 

 غیرمجازیک میزبان دیگر قرار گیرد، ماشین مجازی به ابرناظر  جای بهحال اگر میزبان جدید  شده است.

توان از همچنین می کرد. سوءاستفادهتوان های آن میکند و از اطالعات رو آن یا پردازهمهاجرت پیدا می

                                                 
1 Confidentiality 

2 Availability 

3 Denial of Service 

4 Integrity 

5 Consistency 

6 Accuracy 



 خالصه فصل دوم: ادبیات موضوع

 

 

ها را تغییر داد و یا مقادیر آن -شوندابجا میزمانی که صفحات حافظه ج-در طول مهاجرت ماشین مجازی

توانند دهند میرا تغییر می ها را خواند و تغییر اعمال نشود. این نوع حمالتی که محتوای دادهصرفا آن

توسط برنامه کاربردی درون ماشین مجازی بشوند و اگر تغییر روی  شده ارائهروند سرویس باعث تغییر در 

 شود. می دسترس قابلهای آن اعمال نشود، اطالعاتی که نباید در دسترس دیگران قرار بگیرد، داده

 

-4-2 خالصه 

ریف و بازگو کردن پردازه به عنوان اولین واحد اجرایی پرداخته این فصل ابتدا به تع اول و دوم بخش در

اشین مجازی به عنوان و مفهوم مسازی ها بیان شد. سپس به فناوری مجازیشد و ویژگی و خصوصیت آن

سازهای معروف در دومین نوع از واحد اجرایی پرداخته شد و به صورت کلی به معرفی ابرناظرها و مجازی

سازی هر یک اشاره شده. در ادامه به مبحث کانتینرها که نوع سوم دنیا و توضیح مختصر در روند مجازی

هر یک از انواع واحدهای اجرایی بیان  فرد ربهمنحصهای واحدهای اجرایی هستند، پرداخته شده و ویژگی

 شد. 

انواع، مفاهیم موجود در آن پرداخته شد. سپس بیان وم این فصل به معرفی مهاجرت و در بخش س

کارایی  معیارهایمعرفی کردن شد. در ادامه به  بیان مراکز دادههای استفاده از مهاجرت در مزایا و دلیل

 .سی گردیدرمسئله مهاجرت از دیدگاه امنیتی بر ،هر یک پرداخته شد و در آخر

 



 

 

 

 

 

 

 مرتبط يکاراه فصل سوم:: 3 فصل
 



 مقدمه فصل سوم: کارهای مرتبط

 

 

 

-1-3 مقدمه 

که  رویکردهای مختلف و کارهای مرتبطیدر این فصل پس از معرفی ادبیات و مفاهیم حوزه، به معرفی 

به مروری بر این در ابتدا برای درک بهتر مهاجرت زنده،  شود.پرداخته می ،است انجام شدهدر این زمینه 

 شود.روند پرداخته می

شود هایی مشابه انجام میها قدمد ولی در بیشتر آنمهاجرت زنده وجود دار مختلفی برایهای وشر

 باشد.می مشاهده قابل( 1-3)ها در شکل که این قدم

 

( 1-3) شکل [17]های مهاجرت زنده  کلی به قدمنگاه  

 

 

 



 مقدمه فصل سوم: کارهای مرتبط

 

 

 گردد.قدم خالصه می 8مهاجرت زنده در  ،شودکه مشاهده می طور همان

پردازد و اگر نتیجه بر قبول کردن مهاجرت می 1به مذاکرهماشین مبدا با ماشین مقصد  ،در قدم اول

 رود.باشد، مهاجرت به گام بعدی می

 2های ارتباطی آن معلقت کانالایستد و به طور موقدر قدم دوم، واحد اجرایی از روند اجرایی خود می

 شود.می

های دریافتی به آن، به پردازه جدید بعد از مهاجرت با جمع شدن پیام ارتباط پردازهدر قدم سوم، 

 تواند پیامی را ارسال کند. دهد و پردازه در طول مهاجرت نمیمی 3تغییر مسیر

های ارتباط )مثل فایلهای پردازنده، وضعیت وضیعت پردازه نظیر فضای حافظه، ثباتدر قدم چهارم، 

بعضی از مقادیر هسته  .4شودعامل بیرون کشیده میفضای هسته سیستمهای پیام( و باز شده و کانال

 د.نمانهای پیام بعد از انتقال پردازه به ماشین دیگر در ماشین فعلی باقی میعامل و کانالسیستم

. بدانتقال یا در آن حالت پردازه تا آیدعامل مقصد یک پردازه به وجود میدر سیستمدر قدم پنجم، 

کند. پس از به صورت کامل ارسال نشوند، شروع به کار نمی آن های الزمتا زمانی که داده پردازه جدید

 کند.پیدا می ارتقاءبه درجه یک پردازه عادی انتقال کامل وضعیت پردازه به ماشین جدید، پردازه 

ها از آنکنند و برخی های مختلفی برای ارسال داده استفاده میهای بعدی از روشدر این قدم و قدم

ها تغییر کنند تا دادهمی رمز IPSecهای مختلفی نظیر افزایش امنیت، کانال ارتباطی را با روش منظور به

 ها حفظ شود.پیدا نکنند و انسجام آن

نیازی نیست که تمام وضعیت به ، شودداخل پردازه جدید کپی می دروضعیت پردازه در قدم ششم، 

 و برحسب نیاز را در زمان اجرا هاآن ها وضعیت الزمد. برخی از روشفضای آدرس پردازه جدید وارد شو

 کنند. ارسال می

 شود. این روند برایها، همچنان حفظ میپردازه به منابعی مثل فایل ارجاعاتتمامی در قدم هفتم، 

 .ه الزم استپردازکردن  کنترل

و  گردد یبازم، پردازه به روند اجرای خود باشند شده ارسالهای الزم در قدم هشتم، زمانی که داده

 آن در ماشین مبدا حذف شود.پیشین های و ممکن است داده شودمهاجرت کامل می

                                                 
1 Negotiation 

2 Suspended 

3 
Redirect 

4 Extracted 



 ییحوزه کارا فصل سوم: کارهای مرتبط

 

 

 یکاربرد هایو برنامه عاملستمیاست که در آن تمام س یندیفرآ یمجاز های ماشینمهاجرت زنده 

به صورت  یمجاز نی. ماشکندیمهاجرت م یگرید یکیزیف نیبه ماش یکیزیف نیماش کیوابسته به آن از 

 نیماش جرتمها یای. مزاکندیدر حال اجرا در آن، مهاجرت م هایزنده و بدون اختالل در کار برنامه

-و تحمل یکیزیف های ماشین انیتعادل بار در م ،یکیزیف نیماش یشامل: کم کردن مصرف انرژ یمجاز

  .باشندیم تیسطح امن باال بردن ،یناگهان خطاهای برابر در ها دهنده خدمت یرپذی

شود که در ادامه به معرفی برخی مختلفی انجام می هایکارهای انجام شده در مهاجرت زنده در حوزه

 شود.پرداخته میکارایی، مصرف انرژی، ابر، شبکه و امنیت  هایها در حوزهاز آن

 

-2-3 کاراييحوزه  

گیرد. در این شود، در حوزه کارایی مهاجرت صورت میکه روی مهاجرت زنده انجام می مطالعاتیبرخی از 

بهبود داده شود.  مهاجرتی پردازه یا ماشین مجازی را در طول دهشود که روند پاسخحوزه تالش می

است.  اجتناب رقابلیغمجازی امری  های ماشیندهی برنامه کاربردی در زمان مهاجرت تغییر روند پاسخ

و ابزارهایی که زمان پاسخ  AB (Apache Bench Mark)بزارهایی نظیر تاثیر مهاجرت را معموال با ا

  .شودگیری میاندازهکنند، می ارزیابیوب را  دهندگان خدمت

انجام شده است روی تخمین پایداری صفحات حافظه در طول مهاجرت بوده  [23]ای که در مطالعه

توان میزان پایداری صفحات حافظه ماشین مجازی را در طول است. محققان آن روشی ارائه دادند که می

کند تا صفحاتی که احتمال تغییر در مهاجرت تخمین بزنند. این تخمین به روند انتقال حافظه کمک می

انتقال یک صفحه  ی فعلی انتقال حافظه انتقال پیدا نکند.شین مجازی زیاد است، در چرخهآن توسط ما

شود کند و باعث میحافظه که قرار است در زمان انتقال آن تغییر پیدا کند، زمان کل مهاجرت را زیاد می

هد که برای دمورد نظر دوباره انتقال پیدا کند. ارزیابی انجام شده در این مطالعه نشان می صفحه

در درصد بهبود  16تا  10مگابایت باشد،  512ها کمتر یا مساوی مجازی که حجم حافظ آن های ماشین

 شود.حاصل میانتقال حافظه 

داشته است. ایشان مجازی بین مراکز داده  های ماشینروی مهاجرت زنده ای در مطالعه [24]سان 

های اول روی مهاجرت یک ماشین مجازی انجام داده سپس روشی بر اساس صف ی خود رامطالعه

بهبود بخشیدن به کارایی آن، ارائه داده است. در  منظور بهمارکوف روی مهاجرت چندین ماشین مجازی 

کپی برای انتقال ماشین مجازی ن ماشین مجازی، ابتدا از رویکرد پیشدیبرای مهاجرت چن شده ارائهروش 



 ییحوزه کارا فصل سوم: کارهای مرتبط

 

 

مجازی  های ماشینبقیه  ،گیردخود قرار می ازکارافتادگیماشین اول در زمان کند و زمانی تفاده میاول اس

در کنند. مهاجرت، شروع به مهاجرت می M/M/C/Cکپی بر اساس موقعیت خود در صف با رویکرد پس

مجازی، کمتر بوده  یها نیماش زمان هماین روش میزان انتقال حافظه نسبت به روش معمولی و مهاجرت 

 شود.ها نیز کمتر مینیو زمان ازکارافتادگی ماش

برنامه کاربردی در ماشین مجازی در ابرناظرهای میزان تاثیر مهاجرت زنده بر کارایی  [25]در پژوهش 

Xen سربار  ی از مواردآن است که در برخ دهنده نشانآماده  به دستاست. نتایجی که  شده یابیارز

پاسخگویی بودن و  در دسترسخصوص در زمانی که ب ،توان از آن گذشتاست و نمی تحمل قابلمهاجرت 

-ی برنامهبارکاریهای انجام شده بر اساس باشد. ارزیابی شده نیتضمدارند  کاربرانتوسط قراردادی که با 

 جادکنندهیاکه یک  Olioهای انجام شده از در آزمایش گیرند.قرار می 2ی وب های است که در طبقه

است و نشان داده شده است که در زمان کمی بعد از شروع شدن مهاجرت  شده استفاده ،است بارکاری

 شود.نقض می نامه سطح خدماتنودم و نود و نهم در توافق یهاصدک

در مهاجرت زنده، یک روش ارائه داده است که حافظه کپی روی روش پیش در مطالعه خود [26]جین 

کند. روش سازی کرده و در ماشین مقصد آن را از حالت فشرده باز میماشین مجازی را در مبدا را فشرده

ها ها قبل از مهاجرت و تغییر آنارسال داده به علتکپی نامیده شده است. در روش پیش MECOMوی 

ها کم هایی که عرض باند آنکند و در شبکهادی از باند شبکه را اشغال میتوسط ماشین مجازی، میزان زی

آورد. در روش کارایی برنامه کاربردی درون ماشین مجازی را پایین میباشد سربار زیادی تولید کرده و 

است.  شده نیتضم، سریع و پایدار بودن و تاثیر کم روی کارایی برنامه کاربردی در روند مهاجرت شده ارائه

زمان کل مهاجرت و میزان داده ، ازکارافتادگیبوده است و زمان  Xenابرناظر های جین روی آزمایش

با استفاده از بارهای کاری که روی بهبود بخشیده است. او  68.8و % 32، %27.1را به ترتیب % یافته انتقال

روند شود، اعمال می Dbenchو  Apache ،Tomcat ،K-Compile ،MUMmer افزارهای کاربردینرم

 مهاجرت ماشین مجازی را ارزیابی کرده است.

کپی مهاجرت زنده کاهش پیدا کند. این تالش شده است که تعداد چرخش را در روش پیش [20]در 

پیدا مشخص مپ برای از بیت شده ارائهشده است. روش  یساز ادهیپ 3.3.0نسخه  Xenروش روی ابرناظر 

ها بیشتر پنج دهد که تعداد چرخشکند و ارزیابی انجام شده نشان میکردن صفحات پر تغییر استفاده می

 است. افتهیبهبود 34و میزان داده انتقال داده شده % 32.5شود و مدت زمان کل مهاجرت %بار نمی

و مدت زمان  ازکارافتادگیروشی ارائه داده است که زمان رها کانتینمهاجرت زنده در زمینه  [27]یو 
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های کانتینرها برای آزمایش اکنندهیمهافزار را به عنوان میان 1کل مهاجرت را بهبود بخشیده است. او داکر

گیرند، قرار می هم یروهای خود را در قالب یک سری ایمیج که داکرها فایل خود انتخاب کرده است.

و  کندسازی میهای مختلف را شبیهعاملای وجود دارد که سیستمهای پایهکند. ایمیجذخیره می

کنند و دهد. برنامه نویسان ایمیج پایه را دریافت میهای خاص آن را در خود جای میها و برنامهکتابخانه

سازند و در یدهند. سپس از الیه خود یک ایمیج مهای خود را درون یک الیه باالی آن قرار میفایل

 دهند.های داکر انتقال میمخزن

-های کانتینر هدف را در ماشین مقصد کپی میایمیجشامل سه مرحله است. در مرحله اول  یوروش  

. این عمل زمان کل سازی کردها را فشردهتوان در این مرحله بر اساس نیاز خود، این الیهکند. می

دوم، رخ  در مرحلهدهد. کند ولی میزان داده انتقالی را کاهش میمهاجرت و سربار پردازشی را زیاد می

شود تا زمانی که شود و به کانتینر جدید ارسال میدهند، ثبت میهایی که در کانتینر مبدا رخ میداد

به حد نساب خاصی برسد. در محله سوم، آخرین الگ به کانتینر مقصد ارسال  شده ثبتهای میزان الگ

گیرد. ارزیابی انجام شود و کانتینر جدید ادامه کار خود را از سر میمی موفقینر در مبدا شود و کانتمی

و  38توانسته مدت زمان کل مهاجرت را % SPECweb99آزمون شده نشان داده است که روش وی در 

 بهبود بخشد. 44را % ازکارافتادگیمدت زمان 

 

-3-3 انرژی مصرف حوزه 

میت باال برخوردار است زیرا هر چه قدر که برق مصرف شود به همان مصرف انرژی در مراکز داده از اه

 58معموال در مراکز داده بزرگ % شود.کننده آن میهای مصرفنسبت انرژی صرف خنک کردن دستگاه

 های ماشینشود. این موضوع یکی از دالیل استفاده از مهاجرت می ها کننده خنکها  صرف انرژی و هزینه

مجازی  های ماشینشود مهاجرت ه تالش میدر این حوز باشد.ها میمهاجرت زنده آن خصوص بهمجازی 

 . [28] انجام دهند شان یانرژرا بر اساس میزان مصرف 

 زیر سوق داده: یها نهیزمتحقیق و فعالیت در  یسو بهدیدگاه مصرفی انرژی محققان را 

o مصرف انرژی ازنظرافزاری کارآمد های سختمعماری 

o سازی منابع محاسباتیمجازی 

                                                 
1 Docker 
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o بندی کارها با در نظر گرفتن مصرف انرژیزمان 

o پذیر کردن ولتاژ و فرکانسمقیاس 

o 1دهندگانتجمیع کردن خدمت 

o های بدون استفادهخاموش کردن گره 

 باشد. مجازی میتمام متدهای فوق در برابر میزان کارایی برنامه کاربردی درون ماشین 

 

گیری کارایی مهاجرت ماشین مجازی ارائه داده است. او در مطالعه خود دو مدل برای اندازه [29]لیو 

تاثیر زیادی باند شبکه و نرخ تغییر صفحات حافظه  یپهنامترهایی مثل اندازه حافظه، انشان داد که پار

روی مدت زمان مهاجرت و ترافیک شبکه دارد. همچنین مدلی خطی برای ارزیابی میزان مصرف انرژی 

 ارزیابی کرده است.  90ارائه داده است و میزان دقت مدل خود را باالی %

 های ماشینروش  نیر اداست.  شده ها معرفیدهندهخدمت تجمیع برای مصرفی آستانه [30]در 

 دهندهخدمتبه  ایدهندهخدمتو از  شوندیم بندی گروهها دهندهخدمتمصرف  زانیم ساسا بر یمجاز

 یبرا یایمجاز نیدو مرحله است. در مرحله اول ماش یروش دارا نیشود. ایمهاجرت داده م گرید

و در مرحله دوم اختصاص  شودیکم انتخاب م منابع رفمص زانیبا م دهندهخدمت کیمهاجرت از 

 کند.یم نهیبه یکیزیهای فدهندهخدمت انیرا م یمجاز های ماشین

 

-4-3 حوزه ابر 

باشد. در این حوزه از دیدگاه کارایی روند مهاجرت شده روی حوزه ابر می انجام مطالعاتبخش دیگری از 

 :[31] ویژگی زیر را داشته باشدشود که پنج واژه ابر به سیستمی گفته مینمایند. را بین دو ابر بررسی می

بتوانند از هر جا و از طریق اینترنت به سرویس خود  کاربرانو  از طریق اینترنت باشد. دسترس قابل (1

 دسترسی پیدا کنند.

 برای استفاده از منابع بیشتر را زمان کوتاهی بدهد. کاربرانباشد و پاسخ نیاز  2کشسان (2

تواند از نوع حافظه، دیسک و پردازنده و منابع می ای از منابع را در اختیار کاربران قرار دهد.مجموعه (3

 است، باشد. کاربران استفاده قابلهر نوع منبعی دیگری که 

                                                 
1 Server Consolidation 

2 Elasticity 
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 تقاضاها را بر اساس تقاضا باشد و کاربران بتوانند هر زمانی که نیاز به استفاده از منابع داشتند، آن (4

 تخصیص داده شود. هاکنند و به آن

استفاده  نابع را داشته باشد تا بتواند از کاربران هزینهاز م شده استفاده میزان گیریقابلیت اندازه (5

 کند. افتیدر

ابر عمومی ابری است که برای همه  .و ابر ترکیبی ابر خصوصی ومی،د، ابر عمنگونه اصلی دار سه هاابر

ها سرویس داده شود. آمازون و آژور باشد و کاربران بتوانند درخواست بدهند و به آن استفاده قابلافراد 

آید و ها به وجود میباشند. ابر خصوصی ابری است که معموال درون سازمانمی یهایی از ابر عموممثال

شود که هم برای مصارف عمومی باشد. ابر ترکیبی به ابری گفته میبرای مصارف داخل سازمانی می

 . [32] شوداز آن استفاده می یسازمان درونکاربران و هم برای مصارف خصوصی 

هایی توان ماشینئه داد که با آن میاافزاری را ارمیاندر تحقیقات خود یک چهارچوب و  [32] لی

برای مهاجرت ماشین  Qemuاز  شده ارائه افزار انیمن ابرهای عمومی و خصوصی جابجا کرد. مجازی را بی

مجازی در ابر خصوصی  های ماشیندر این مطالعه میانگین زمان انتقال مهاجرت  کند.مجازی استفاده می

گیری شده است و این اختالف کمتر از یک ثانیه اندازه برای چهارچوب معرفی شده، و ابر عمومی

و  آورده شده است (2-3)شکل  در هادر ابزار توسعه داده شده آن شده استفادهمعماری  است. شده گزارش

 باشد.می مشاهده قابل( 3-3در شکل ) OEC1چهارچوب 

منابع و مدیریت تعادل بار وری گیرد، باال بردن بهرهیکی دیگر مباحثی که در ابر مورد بررسی قرار می

انجام شده است، نشان داده است که با استفاده از روش  [33]ای که در باشد. مطالعهدر مراکز داده می

استفاده کرد و میزان کمتری از داده نسبت به حالت  یخوب بهاز باند شبکه  توانمی افتهیرییتغکپی پیش

گیرد و ای روی صفحات حافظه چرخش صورت میکپی، به صورت دورهاد. در روش پیشعادی انتقال د

در  شود.باشد، دوباره ارسال می شده ارسالتغییر کرده باشد و به ماشین مقصد هر صفحه که مقدار آن 

در  افتهیرییتغی صفحات حافظه دهندهشود که اولی نشانمپ در نظر گرفته میبیت سه شده ارائهروش 

و سومین در چرخش فعلی  افتهیرییتغی صفحات دهندهمپ نشانباشد، دومین بیتچرخش قبلی می

مپ بیت سهباشد. با داشتن این در چرخش قبلی می شده ارسالتعداد صفحات  کننده مشخصمپ بیت

کدام که توانیم تشخیص دهیم توان تعداد صفحات انتقالی را نسبت به حالت معمولی کم کرد زیرا میمی

-کمتر می شده ارسالصفحه در چرخش بعدی احتمال تغییر دارد و نباید ارسال شود بنابراین، میزان داده 

                                                 
1 Open Experimental Cloud 
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  شود.

 

( 2-3) شکل OEC [32]برای مهاجرت ماشین مجازی در  شده استفادهمعماری  

 

 

( 3-3) شکل OEC [32] چهارچوب 

حجم داده انتقالی را توان مپ را ارائه داده است که با آن میبیت چهارروشی با استفاده از  [34] پاراون

کند تمامی صفحات حافطه را که در دو بخش دارد که در بخش اول تالش می شده ارائهکاهش داد. روش 

فیلتر کند و در بخش دوم، صفحاتی که زیاد  ،اندو در این چرخه تغییر نکرده اند افتهیرییتغچرخش قبلی 

مپ با استفاده از چهار بیتدر بخش اول کنند را در آخرین چرخش مهاجرت انتقال دهد. تغییر پیدا می

کند، صفحات ارسالی چرخش می یگذار نام to-send-lastو  to-send ،to-skip ،to-fixها را خود که آن



 تیحوزه امن فصل سوم: کارهای مرتبط

 

 

را در چرخش قبلی در خود نگه  افتهیرییتغمپی است که صفحات بیت To-sendکند. عدی را مشخص میب

 To-fixدارد. را در چرخش فعلی در خود نگه می افتهیرییتغمپی است که صفحات بیت To-skipدارد. می

مپی است بیت To-send-lastکند. مپی است که صفحات ارسالی را در آخرین چرخش مشخص میبیت

-( می1-3به جدول ) مراجعهکند. با داشتن این مقادیر و با نرخ باال را مشخص می افتهیرییتغصفحات که 

 توان تشخیص داد که در چرخش فعلی کدام صفحه باید ارسال شود.

 [34]وضعیت صفحه برای ارسال در چرخه فعلی  ی دهنده نشانجدول  ( 1-3) جدول

to-send 0 0 1 1 

to-skip 0 1 0 1 

 خیر بله خیر خیر ارسال شود؟

 

 به دستبا استفاده از تاریخچه تغییر صفحات، صفحات ارسالی در آخرین چرخش را در بخش بعدی، 

 20صفحه را  10سازی کرده و توانسته زمان ارسال هر شبیه CloudSimپاراون روش خود را در آورد. می

 ثانیه کاهش دهد.میلی 40را  ازکارافتادگیزمان ثانیه و میلی

 

-5-3 حوزه امنيت 

های ارسالی و داشتن انسجام دادهشود روی موضوعات نگهمجموعه مطالعاتی که در حوزه امنیت انجام می

ارتباطی میان ماشین مبدا و مقصد، جلوگیری  کاملرمزنگاری های حافظه، جلوگیری از تغییرات در داده

تمامی رویکردها است.  2و سرریز شدن پشته DoS، حمالت 1یانیم مرداز حمالت تحت شبکه مثل حمله 

ها به کاربران ماشین مجازی و کاهش سطح سرویس آن ازکارافتادگیدر این حوزه باعث افزایش زمان 

استفاده از  منظور بهکنند. در حال مهاجرت جلوگیری می های ماشینشود ولی از حمالت احتمالی به می

کنند توجه داشت. اگر در بایست به قراردادی که مراکز داده با مشتریان خود امضا میها میاین روش

درصد( در نظر گرفته شود،  99.999)مثال  مجازی خیلی باال قراردادی میزان در دسترس بودن ماشین

  بیشتر در طول مهاجرت هستند استفاده کرد. ازکارافتادگییی که باعث هاتوان از بیشتر روشنمی

                                                 
1 Man in the Middle 

2 Stack Overflow 
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 1و چهارچوب ها حل راهعناصر بیشتری از دیدگاه امنیتی وجود دارد که به صورت خالصه هر کدام با 

  .[35] ( آورده شده است2-3ها در جدول )مقابله با آن

 آتش واریداست و از  NSE-H2که خود بر اساس چهارچوب  CoMچهارچوب  با استفاده از [36]آیش 

را مجازی  های ماشین توانسته است کند.برای برقراری امنیت در شبکه استفاده می IDS/IPS3 هاو تکنیک

برای تشخیص  vTPMهمچنین در قدم بعدی از پروتکل  .امن به ماشین مقصد مهاجرت دهدبه صورت 

 کند. یابییدرستکند تا بتواند ماشین مقصد را انسجام ابرناظرهای مبدا و مقصد استفاده میدادن 

 IPSecفیزیکی را با استفاده از پروتکل  های ماشینی بین امحققان کانال ارتباط داده [37]در 

-داده MTU4دهد ولی با تغییر در زمان ازکارافتادگی را افزایش میردند. استفاده از این روش رمزنگاری ک

زمان ازکارافتادگی را نسبت به حالت معمولی کمتر کنند و به هدف امن بودن کانال ها شبکه توانستند 

 یابند.ارتباطی دست

مجازی ارائه دادند که این  اجرت ماشینمه 5محققان روشی را برای بهبود کارایی و کارآمدی [38]در 

از به عنوان ابرناظر استفاده کردند و  Xenدهد. در این پژوهش از می انتقالها را روش به صورت امن داده

ها و امضاها است. در این روش کلیدها، پیام شده استفادهبرای رمزنگاری کانال ارتباطی  ECC6روش 

شوند. در آزمایش انجام شده زمان تولید می تر سریعکوچک هستند و روند تولید کلیدها و امضاها 

 کمتر از حالت معمولی بوده است. هیثان یلیم 119 ازکارافتادگیو زمان  هیثان یلیم 200مهاجرت 

                                                 
1 Framework 

2 Network Security Engine Hypervisor 

3 Industrial Promotion Services / Intrusion Detection System 

4 Maximum Tranfer Unit size 

5 Efficiency 

6 Elliptic Curve Cryptography 
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 [36] مقایسه عناصر مختلف امنیت ( 2-3) جدول

 اقدامات الزم برای مقابله سناریو حمله توضیح امنیتیعنصر 

به منابع   سترسیسامانه سطح د سطح دسترسی

 را اعمال کند مختلف

تواند  انتخاب سطح دسترسی نادرست می

موجب افزایش دسترسی افراد غیرمجاز به 

 سامانه شود

شود  یساز ادهیپجدول سطح دسترسی باید 

 ها مشخص شود تا در آن سطح دسترسی

کاربر را شناسایی  بتواندسامانه  احراز هویت

 کند

قبل از شروع مهاجرت روند احراز هویت برای 

 دو طرف ارتباط طی شود

باید اقداماتی برای اطمینان از  آتش واریددر 

 سازی شود احراز هویت پیاده

روش تضمین انتقال پیام از طریق  عدم انکار

 امضای دیجیتال یا رمزنگاری

سامانه نتواند تمامی اقدامات کاربر را در 

 های خود ذخیره کند گیری گزارش

تمامی اقدامات حساس و مهم باید در یک 

 سیستم امن ذخیره شود

 افرادجلوگیری از مطلع شدن  محرمانگی داده

 های محرمانه از داده غیرمجاز

مجازی نتواند  های ماشینپروتکل مهاجرت 

ها به  های انتقالی را رمزنگاری کند و داده داده

 صورت خام ارسال شوند

ها در طول مهاجرت باید با  تمامی داده

 های رمزنگاری، رمز شوند الگوریتم

ها حداقل در طول ارسالشان  داده انسجام داده

 تغییر پیدا نکنند

تواند قطعه کد مخرب را با  می کننده حمله

های موجود وارد  پذیری استفاده از آسیب

 ماشین مجازی کند

های جدید برای  ها و وصله باید از نسخه

ساز استفاده کرد و انسجام  افزار مجازی نرم

 گیری حفظ کرد  ها را با خالصه داده

 دسترس

 پذیری

ها باید در دسترس افزار مجاز  داده

 باشند

های زیادی را به  تواند مهاجر می کننده حمله

ماشین هدف شروع کند و سربار بیش از حد 

 به وجود آورد

 یساز ادهیپهای فیلتر کردن پیام باید  روش

 شود

-6-3 خالصه 

ها بهبود روند مهاجرت زنده و مطالعاتی پرداخته شد که هدف آن بررسی در این فصل از گزارش به

بیشتر رویکردهای  .هستند مصرف انرژی، ابر و امنیت نظر کارایی،هایی در حوزهروی آن های روبهچالش

کپی بوده است و همچنین معیارهایی نظیر مدت زمان بر اساس بهبود بخشیدن به روش پیش شده گفته

حوزه کارایی به عنوان اولین حوزه  .باالیی برخوردارند تیاهماز و میزان تنزل برنامه کاربردی  ازکارافتادگی

به حوزه مصرف انرژی پرداخته شد. کارهای انجام شده در  ازآن پسو  قرار گرفتمورد بررسی  پرکاربرد

اهمیت باالتری برخوردار است زیرا به مصرف انرژی اهمیت بیشتری نسبت به در مراکز داده از  این حوزه

ای ابر که امروزه هشود. در ادامه به معرفی مطالعات روی حوزهداده میهای کاربردی کارایی برنامهمیزان 

درحال گسترش است پرداخته شد و در آخر به حوزه امنیت که در مراکز داده نظامی بیشتر کاربرد دارد 

  اشاره شد.
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-1-4 گيری نتيجه 

های مسئلهترین های قبل بیان شد، امروزه مهاجرت واحدهای اجرایی یکی از مهمطور که در فصلهمان

مجازی نسبت  های ماشینشود. در بین انواع واحدهای اجرایی، مهاجرت محسوب می و ابر در مراکز داده

مفهوم ابر و کاربردهای آن در دنیا و نیاز به باال با ظهور  دارای اهمیت باالیی است زیرا هاگونه به بقیه

استفاده وری و از آن به عنوان یک ابزار برای افزایش بهره گرفته شکلوری منابع مفهوم مهاجرت بردن بهره

در مهاجرت ترین زمان مهاجرت یکی از نیازهای اساسی ترین زمان ازکارافتادگی و کم. داشتن کمکنندمی

 ،گردیدند بررسیواحدهای اجرایی  مهاجرت یبرا که در این گزارش کارهایمجازی است. راه های ماشین

های حجم داده باال بردن ،شیافزایش سربار پرداز ،خیر در مهاجرتاداشتن ت نظیر ییها با چالش کیهر

های معرفی و تنزل برنامه کاربردی مواجه هستند. هر یک از روش ازکارافتادگیانتقالی، افزایش زمان 

هایی یا چند معیار از معیارهای معرفی شده در زمینه مهاجرت، در حوزهشده، تالش در بهبود دادن یک 

این گزارش تالش گردید تا به طور جامع،  3در فصل نظیر کارایی، مصرف انرژی، ابر و امنیت داشتند. 

 معرفی گردد. های مذکورچالشبرای رفع  افزاری و سیستمینرم یها حل راه

-2-4 رو پيش یکارها 

سازی مجازی فناوریگیری در محاسبات ابری دیده شده است و در آن از های اخیر رشد چشمدر سال

و در برخی از مواقع نیاز است که وری منابع را باال ببرند. در این تکنولوژی تا بهره شوداستفاده میبسیار 

وری، جلوگیری از رخ مجازی یا کانتینرها را از ماشینی به ماشین دیگر جهت افزایش بهره های ماشین

افزارهای زیادی روی ابرناظرهای مختلف مهاجرت دهند. امر مهاجرت توسط میان ها،در آن دادن خطا

است و  شده ارائه تاکنونمجازی  های ماشینهمچنین رویکردهای مختلفی برای مهاجرت شود. م میانجا

 کنند.متفاوت عمل مینوع برنامه کاربردی درون ماشین مجازی  ها بستههر یک از آن

هایی که به الگوها و مدلشود، در برخی از مراکز داده که به مصرف انرژی اهمیت بیشتری داده می

مجازی را با در نظر گرفتن احتمال رخ دادن خطا در آن  های ماشینبتوانند با آن میزان مصرف انرژی 

جه بوده است. مدلی که رفتار هایی موامشخص کنند، نیاز دارند و همراه مدل کردن رفتار مصرفی با چالش

های ای مهاجرت آن در زمانمجازی را در زمان اجرای آن تحلیل کند و رویکرد مناسبی را برماشین 

 تواند در مصرف انرژی تاثیرگذار باشد.خاص انتخاب کند، می
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در بین  بارکاریو توزیع  مجازی های ماشینبندی امر زمان ،در محاسبات ابری و محاسبات توان باال

. یکی یابدافزایش وری منابع سیستم شود تا بهرهد و تالش مینگیرمورد توجه قرار می فیزیکی های ماشین

باشد. اگر بتوان با وجود دارد، مهاجرت زنده می یور بهره باال بردنهایی که در زمان اجرا برای از روش

ترین میزان سرباز بهبود بخشید که کم یا گونه به بارکاریارائه روشی روند مهاجرت را نسبت به نوع 

گیری در قدرت کند، تاثیر چشممهاجرت را بین دو ماشین فیزیکی فراهم پردازش و کمترین زمان 

 پردازشی خواهد داشت.

است. این  ازکارافتادگیگذارد، زمان یکی دیگر از معیارهایی که روی تنزل برنامه کاربردی تاثیر می

 آنچه دربیشتری نسبت به سربار شبکه و سربار پردازشی داشته باشد تا  تیاهمتواند دارای معیار می

است را تضمین بدهد. به همین دلیل اگر بتوان روشی پیدا کرد که  شده مشخص نامه سطح خدماتتوافق

با در نظر گرفتن معیارهای امنیت داشته باشد، کیفیت سطح خدمات تنزل برنامه را کمترین تاثیر را روی 

 .دهدرا افزایش می شده ارائه

که  WANهای ق شبکهمجازی از طری های ماشیندر مهاجرت  ازکارافتادگیدهی و زمان روند پاسخ

. عالوه بر باشدمیکه روی کیفیت سرویس تاثیرگذار  ی استدارای پهنای باند کمی هستند، همواره چالش

هزینه انتقال  WANهای کند زیرا در شبکهزمان پاسخ، میزان داده انتقال داده شده نیز اهمیت پیدا می

های اگر روندی پیدا شود که حجم داده است. های درون مراکز داده باالتر بودهاطالعات نسبت به شبکه

تواند زمان دهی برنامه کاربردی داشته باشد، میانتقالی را کم کند و تاثیرگذاری کمتری روی روند پاسخ

 های ارتباطی را کم کند.را کاهش دهد و هزینه ازکارافتادگی

توان و انسجام داده حفظ شود، میای که سربار آن کاهش پیدا کند گونهبا تغییر در روند رمزنگاری به

های کاربردی به های ارسالی رخ نداده است و برنامهاطمینان حاصل کرد که هیچ گونه تغییری در داده

-توان این سربار را در شبکههای فعلی سربار پردازشی و شبکه دارند. میدرستی کار خواهند کرد. روش

 رد.تر کرد و امنیت را باال بهای داخلی و کوچک
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 يسيبه انگل يفارسنامه  : واژهوست الفيپ

 فارسي کلمه انگليسي معادل به

Extension ای افزونه 

Abstraction انتزاع 

Integrity انسجام 

Threshold آستانه 

Extracted شود بیرون کشیده می 

Persistance پایدار 

Post-Copy کپیپس 

Band Width باند پهنای 

Pre-Copy  کپیپیش 

Server Consolidation  دهندگان خدمتتجمیع کردن 

Binary Translation ترجمه دودویی 

Hybrid ترکیبی 

Pages Transferred  یافته انتقالتعداد صفحات 

Dependency تعلقات 

Redirect تغییر مسیر 

Iterative تکراری 

Trap تله 

Application Degradation تنزل برنامه 

Register ثبات 

Framework چارچوب 

Server دهنده خدمت 

Network Fault خطای شبکه 

Page Fault خطای صفحه 

Availability یریپذ دسترس 

Driver اندازراه 

Method روش 
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انگليسي معادل به  فارسي کلمه 

Resume Time  ازسرگیریزمان 

Preparation Time زمان آمادگی 

Total Migration Time زمان کل مهاجرت 

Scheduler بند زمان 

Mechanism  سازوکار 

System سامانه 

Light Weight وزن سبک 

Stack Overflow سرریز شدن پشته 

Tracks شیار 

Accuracy صحت 

Hypercall فراخوانی ابرناظر 

System Call فراخوانی سیستمی 

Partitioning بندی قسمت 

Sector قطاع 

Performance کارایی 

Efficiency کارآمدی 

Message Tunnels های پیام کانال 

Container کانتینر 

Elasticity انشسک 

Kernel Module ماژول هسته 

Consolidation متمرکزسازی 

Paravirtualization یجزئسازی  مجازی 

Full Virtualization سازی کامل مجازی 

Isolated مجزا 

Confidentiality محرمانگی 

Storage سازی محل ذخیره 

Down Time  ازکارافتادگیمدت زمان 

Negotiation مذاکره 
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انگليسي معادل به  فارسي کلمه 

Man in the Middle مرد میانی 

Router مسیریاب 

Suspended معلق شدن 

Total Data Transmitted  یافته انتقالمقدار کل داده 

Cold Migration مهاجرت ایستا 

Live Migration مهاجرت زنده 

Middleware افزار میان 

Hypervisor  ابرناظر -ناظر 

Role نقش 

Kernel هسته 

Consistency هماهنگی 

Sync همگام 

Processing Units واحد اجرایی 

Patch وصله 

Communication State وضعیت ارتباطی 

Root Mode وضعیت ریشه 

Non-root Mode  شهیر ریغوضعیت 
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 فارسيبه انگليسي  نامه واژهپيوست ب: 

 معادل به فارسي کلمه انگليسي

Abstraction انتزاع 

Accuracy صحت 

Application Degradation تنزل برنامه 

Availability یریپذ دسترس 

Band Width ی باندناپه 

Binary Translation ترجمه دودویی 

Cold Migration مهاجرت ایستا 

Communication State وضعیت ارتباطی 

Confidentiality محرمانگی 

Consistency هماهنگی 

Consolidation متمرکزسازی 

Container کانتینر 

Dependency تعلقات 

Down Time  ازکارافتادگیمدت زمان 

Driver انداز راه 

Efficiency کارآمدی 

Elasticity انشسک 

Extension ای افزونه 

Extracted شود بیرون کشیده می 

Framework چارچوب 

Full Virtualization سازی کامل مجازی 

Hybrid ترکیبی 

Hypercall فراخوانی ابرناظر 

Hypervisor  ابرناظر -ناظر 

Integrity انسجام 

Isolated مجزا 
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انگليسيکلمه   معادل به فارسي 

Iterative تکراری 

Kernel هسته 

Kernel Module ماژول هسته 

Light Weight وزن سبک 

Live Migration مهاجرت زنده 

Man in the Middle مرد میانی 

Mechanism  سازوکار 

Message Tunnels های پیام کانال 

Method روش 

Middleware افزار میان 

Negotiation مذاکره 

Network Fault خطای شبکه 

Non-root Mode  شهیر ریغوضعیت 

Page Fault خطای صفحه 

Pages Transferred  یافته انتقالتعداد صفحات 

Paravirtualization یجزئسازی  مجازی 

Partitioning بندی قسمت 

Patch وصله 

Performance کارایی 

Persistance پایدار 

Post-Copy کپیپس 

Pre-Copy  کپیپیش 

Preparation Time زمان آمادگی 

Processing Units واحد اجرایی 

Redirect تغییر مسیر 

Register ثبات 

Resume Time  ازسرگیریزمان 

Role نقش 
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 معادل به فارسي کلمه انگليسي

Root Mode وضعیت ریشه 

Router مسیریاب 

Scheduler بند زمان 

Sector قطاع 

Server دهنده خدمت 

Server Consolidation  دهندگان خدمتتجمیع کردن 

Stack Overflow سرریز شدن پشته 

Storage سازی محل ذخیره 

Suspended معلق شدن 

Sync همگام 

System سامانه 

System Call فراخوانی سیستمی 

Threshold آستانه 

Total Data Transmitted  یافته انتقالمقدار کل داده 

Total Migration Time زمان کل مهاجرت 

Tracks شیار 

Trap تله 



 

 

 

Abstract 

With the advent of virtualization technology and containers, processes are no longer the 

only execution units in the operating systems. Using virtualization technology, virtual 

machines (VMs) can be introduced to the operating system as a single or multiple 

processes and acquire resources. With the rise of the cloud computing and high 

performance computing, response time and efficient usage of resources have become very 

important. These fields use virtualization, and to increase the utilization of physical 

resources like processors, memory or I/O, they rely heavily on live migrations. Live 

migration is a procedure in which a virtual machine is moved from one hypervisor to 

another without pausing it. This procedure always degrades the response time and the 

efficiency of the applications running in the VM, and suffers from computational and 

network overheads. There have been many studies on VM live migrations seeking to 

reduce response time and increase efficiency and were usually able to improve one or more 

metrics related to the procedure. This report tries to review the problems and solutions with 

their benefits and disadvantage for the live migration mechanisms. 

 

Keywords: Execution Units, Virtualization, Virtual Machine, Live Migration. 
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