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چکيده  -تعداد مراکز داده در سراسر دنيا بهصورت روزافزون در حال افزایش است .هزینه باالی توان مصرفی این مراکز غولپيکر باعث

کثاهش

سود ارائهدهنده اینترنت میشود .بنابراین به مسئله مهمی برای مالکان مرکز داده تبدیل شده است .معموالً مراکز داده بهصثورت توزیث شثده در
موقعيتهای مختلف ساخته میشوند که تحت بازارهای برق متفاوت واق شدهاند .قيمت برق در شبکه هوشمند بهصورت متغير با زمان و وابسثته
به موقعيت است .در این مقاله ،سيستمی با چند مرکز داده توزی شده مجهز به باتریهای ظرفيت باال در نظر گرفته میشود .مسئله بهينهسازی را
طوری مدل میکنيم تا عالوه بر توزی بهينه حجم بار بين مراکز داده ،با استفاده از بافری انرژی هزینه توان مصرفی را کاهش دهد .به این صثورت
که در ساعتهایی که قيمت برق پایين است ،باتری شارژ شده و در ساعتهای گرانی قيمت برق ،باتری دشثارژ مثیشثود .مسثئله بهينثهسثازی
استفاده از با برنامه تخصصی گمز شبيهسازی میشود .در نهایت مشاهد میشود که هزینه توان مصرفی به مقدار قابل مالحظهای کثاهش و الگثوی
مصرف توان بهبود مییابد.
کلید واژه -مرکز داده ،توزیع حجم بار ،کیفیت سرویسدهی ،بافری انرژی

به دلیل ف راهم ک ردن قابلی ت اطمین ان و ک اهش ت أخیر ب رای
مشترکین ،بهصورت توزیعشده در نواحی مختلا ساخته میشوند
[ .]4سرورهای رابطی وجود دارند که درخواستها مشترکین ابتدا
به این سرورها انتقال مییابد و سپس سرورهای رابط حجمب ار را
بین مراکز داده توزیع میکنند .برای بهینهسازی هزینه مرکز داده
سرورهای رابط برنامهریزی میشوند ت ا حج م باره ا را بهص ورت
اقتصادی بین مراکز داده تقسیم کنند .به این ترتی ب ک ه قیم ت
برق در هر موقعیت جغرافیایی پایینتر باش د ،در ص ورت رعای ت
کیفیت سرویسدهی ،انتقال حجمبار به آن مرکز داده در اولوی ت
قرار بگیرد [0و.]6
قیمت برق در شبکه هوشمند ،اصوالً متغیر با زمان است .ب ه
این صورت که در ساعاتی که مصرف برق کم اس ت ،قیم ت ب رق
نیز پایین بوده و در اوج ساعات مصرف برق ،قیم ت آن بیش ترین
مقدار خود را دارا میباش د .بن ابراین ب ا اس تفاده از رو ب افری
انرژی میتوان هزینه برق را کاهش داد .به این صورت که زم انی
که قیمت برق پایین است توان ذخیره ش ود و در س اعات گران ی
برق ،توان ذخیرهشده به مرک ز داده تحوی ل داده ش ود .در ح ال
حاضر این ذخیره توان میتواند با استفاده از باتری صورت گیرد و
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مرکز داده از سه بخش اصلی تشکیل شده است که عبارتند
از ،تکنولوژی اطالعات ،قسمت خنککننده و تکنولوژی پشتیبانی.
سرورها در اتاق کامپیوتر در اثر فعالیت گرما تولید م یکنن د ک ه
دمای محیط را افزایش میدهد .ضریب عملکرد سرورها با افزایش
دما کاهش مییابد .بنابراین واحد خن ککنن ده موف ا اس ت ت ا
مانع افزایش دما از حد مشخصی شود [.]1
برای ارزیابی بازدهی توان از نرخ تأثیر بهرهوری توان ()PUE
استفاده میشود PUE .عبارت است از نسبت ک ل ت وان مص رفی
مرکز داده به توان مصرفی قسمت  .ITبر اساس آماره ا  PUEدر
حدود  2است .به عبارتی توان مص رفی س رورها  %05ک ل ت وان
مصرفی مرکز داده را ش امل م یش ود.رو ه ای مختلف ی ب رای
کاهش این نرخ در مقاالت ارائه شده است [2و .]3سه رو ب رای
کاهش هزینه توان مصرفی وجود دارد که عبارت است از :ک اهش
توان مصرفی ،مدیریت هزینه توان و مدیریت بافری انرژی.
رو اول مربوط به سطح داخلی مرکز داده است .مراکز داده
1

سرور رابط  iبه مرکز داده  jدر زمان  tانتقال مییابد .مراک ز داده
نیز به شبکه متصل هستند ،در حالی ک ه ی ک ب اتری ب رای ه ر
مرکز داده نیز جهت بافری انرژی در نظر گرفته میشود.

در آیندهای نهچندان دور میتواند با استفاده از خودروهای برق ی
ک ه مالکانش ان کارمن دان مراک ز داده هس تند ،ص ورت گی رد.
همچنین به دلیل انعطافپذیری خودروه ای برق ی و مراک ز داده
توزیعش ده از لح ات ت وان مص رفی ،ای ن دو بهص ورت مش تر
-1-2
میتوانند جهت تنظیم فرکانس به کار گرفته ش وند [8و .]9رو
تابع هزینه کل مراکز داده است که بهصورت زیر تعریا می-
بافری انرژی عالوه ب ر ک اهش هزین ه ت وان مص رفی مرک ز داده،
الگوی مصرف مرکز داده را بهبود میبخشد و توان دریافت شده از شود:
شبکه در ساعات اوج کاهش مییابد.
Min
) ut , qt , ij( t ), nj( t
در این مقاله ،س ه مرک ز داده بهص ورت توزیعش ده در نظ ر
T
v
گرفته میش ود .حج م ب ار ب ین مراک ز داده ب ا رعای ت کیفی ت
ut
)) (Pr j( t ).Ptj( t )  Pr j( t ).  Pr bj( t ).qj( t


سرویسدهی بهصورت بهینه توزیع میشود .همچنین با توجه ب ه
t 1 j 1
()1
اینکه قیمت برق متغیر با زمان است ،با استفاده از ب اتری هزین ه
در رابطه باال ،متغیرهای مسئله  q، uj،nj ،yijاس ت Yij .نی ز
توان مصرفی را کاهش و الگوی مصرف برق را بهبود میبخشیم.
معرفی شد nj.تعداد سرورهای فعال مرکز داده  jدر ساعت  tاست.
در رابطه باال Prj(t) ،قیمت برق در موقعیت جغرافیایی  jدر زم ان
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 tاست Ptj(t) .توانی که مرکز داده  jاز شبکه دریافت میکن دut .
در این مقاله ،سیستمی در نظر گرفت ه م یش ود ک ه دارای
مقدار توان شارژ شده باتری در موقعیت  jو در س اعات  tاس ت و
تعدادی مرک ز داده اس ت در مح یط ب ازار ب رق چندگان ه واق ع
 qtمقدار توان دشارژ شده در موقعیت  jو در زمان  tاست .در باال
شدهاند .سرورهای رابط ،درخواست را ک ه از مش ترکین اینترن ت
) Prj(tنشاندهنده هزینه ان رژی ب افری در ب اتری اس ت ک ه در
دریافت میکنند ،بین مراکز داده توزیع میکنن د .همچن ین ه ر
بخش مدل کردن هزینه باتری توضیح داده میشود.
مرکز داده دارای ی ک ب اتری ب ا فرفی ت ب اال اس ت .مق داری از
هر سرور با فرکانس خاصی ،پرداز اطالعات را انج ام م ی-
فرفیت ای ن ب اتری جه ت قابلی ت اعتم اد مرک ز داده و م ابقی
دهد .برای سادگی کار فرض میشود که کل سرورها در ه ر س ه
فرفیت جهت بافری توان استفاده میشود تا هزینه ب رق ک اهش
مرکز داده با فرکانس و توان مصرفی یکسان کار میکنند.
یابد .سیستم مورد نظر بهصورت شکل زیر است:
 -2-2محدودیتها
 -1-2-2مدل بار محاسباتی
هر مشترکی که با اینترنت کار میکن د ،حج م باره ایی ب ه
سرورهای رابط ارسال میشود .این سرورها وفیف ه توزی ع حج م
بارها را به مراکز داده دارند .بنابراین نرخ بار محاسباتی که به ه ر
سرور توزیعکننده میرسد بین مراکز داده تقسیم میشود ک ه آن
بهصورت فرمول زیر نوشته میشود:
v

)  ij( t )  li( t

شکل .1سیستم کلی

j 1

ij( t )  N , i  1,..., C
که واحد )( ، yij(tدرخواست/ثانیه) است ،همچنین ) li(tنرخ
حجمبار ارسالی به سرور رابط  iاست.
 -2-2-2محدودیت QoS

در سیستم باال تعداد مراکز داده با  jو تع داد س رورهای
رابط را با  iنشان داده میشود Li(t) .نرخ حجم باری است که ب ه
سرور رابط  iدر زمان  tمیرسد λij)t( .نرخ حجم باری است که از
2

در این مقاله برای مدلسازی تأخیر صابندی از م د ص ا-
بندی  M/M/nاستفاده میکنیم  .بر اساس قوانینی که ب ر مراک ز
داده اعمال میشود ،این مدتزمان باید کمت ر از مق دار مش خ
باشد که به آن کیفیت سرویسدهی ) (QoSگفته میشود [.]9
این تأخیر را با استفاده از رابطه زیر نشان میدهیم:
1
Dj( t ) 
)( 3
c
) nj( t )j( t )   ij( t

P1
)(6
r 0.nt.C
 P1قیمت باتری nt ،تع داد ش ارژ و دش ارژها در ط ول عم ر
Pr b( t ) 

باتری و  Cحداکثر فرفیت باتری است r0 .میانگین ن رخ فرفی ت
دشارژ است [.]7
 -5-2-2محدودیت شارژ و دشارژ باتری
هر باتری دارای حداکثر نرخ شارژ شدن و حداکثر نرخ دشارژ
شدن هستند که با رابطههای زیر نشان داده میشوند:
0  uj( t )  Uj
)( 7
0  qj( t )  Qj
)( 8
در رابطه ( ut ،)7مق دار ان رژی ش ارژ ش ده در ب اتری و Ut
حداکثر نرخ شارژ شدن است .در رابطه ( qt ،)8مقدار انرژی شارژ
شده در باتری و  Qtحداکثر نرخ دشارژ شدن باتری است.

i 1

ij( t )  N
که در فرمول باال ) µj(tنرخ سرویسده ی س رورهای مرک ز
داده  jدر زمان  tاست .بر اساس کیفیت سرویسدهی ،رابطه زی ر
باید برقرار باشد:
Dj(t) < Ddy
)( 4
که  Ddyزمان مشخ شده توسط  SLAاست.
در رابطه ( )3دو متغیر ) nj(tو ) yij(tدر مخ رج کس ر واق ع
شدهاند و قید باال غیرخطی است .بنابراین بای د قی د ب اال خط ی-
سازی شود.
 -3-2-2خطی سازی محدودیت تأخير انتقال
با ادغام رابطهها ( )3و ( ،)4آنها را بهص ورت زی ر م یت وان
نوشت:
c
1
)  nj( t ).j( t )   ij( t
)( 0
Ddy
i 1
j  1,...,V
همانطور که در رابطه ( )0دیده میشود ،متغیرها در صورت
رابطه قرار گرفتند .بنابراین رابطه باال یک رابطه خطی است.
 -4-2-2مدل هزینه باتری
باتریها دارای طول عمر مح دود هس تند .ب رای اس تفاده از
 UPSمعموالً از باتریهای لیتیم یون استفاده میشود .طول عم ر
باتری به سه عامل بستگی دارد که عبارت است از :تعداد ش ارژ و
دشارژ در طول عمر ،عمق دشارژ و دما.
هر چه عمق دشارژ کمتر باش د ،تع داد ش ارژ و دش ارژها در
طول عمر بیشتر میشوند .بهعنوان مثال ،اگر میانگین ن رخ ش ارژ
باتری در طول عمر  %25فرفیتش باشد ،تعداد شارژ و دش ارژ آن
 2855بار است و در صورتی که میانگین نرخ شارژ در طول عم ر
 %155باشد ،تعداد شارژ و دش ارژ ب اتری در ط ول عم ر براب ر
 455مرتبه است .هزینه باتری برحسب کیلووات ساعت بهص ورت
زیر محاسبه میشود:

 -6-2-2محدودیت سطح توان باتری
هر ب اتری دارای ح داکثر فرفی ت ذخیرهس ازی اس ت و ب ا
عملیات شارژ و دشارژ ،سطح توان باتری تغییر میکند .رابطه زیر
تغییر سطح توان باتری را نشان میدهد:
) Xj( t  1 )  Xj( t )  uj( t )  qj( t
)( 9
که در رابطه باال Xt ،سطح توان باتری در ساعت  tام اس ت.
هم انطور ک ه گفت ه ش د ای ن ب اتری ب رای قابلی ت اطمین ان
برقرسانی به مرکز داده و بافری انرژی مورد اس تفاده ق رار م ی-
گیرد .محدودیت سطح توان باتری بهصورت زیر تعریا میشود:
Ce  Xj( t )  C
)(15
در فرمول باال  Ceمقدار توان الزم برای مواقع اضطراری است
و  Cفرفیت باتری است.
 -7-2-2محدودیت تعادل توان:
در این مسئله باید یک تعادل توانی بین توان دریافت شده از
شبکه توسط مرکز داده و ت وان مص رفی مرک ز داده و ت وانی ک ه
مرکز داده از باتری میگیرد ،برقرار کنیم:
)Psj(t) = nj(t) . Poj(t
)(11
)Ptj(t) = Psj(t) - qj(t
)(12
که ) Psj(tتوان مصرفی مرکز داده  jدر زمان  tاست و )Ptj(t
توانی اس ت ک ه مرک ز داده  jدر زم ان  tاز ش بکه ب رق دریاف ت
میکند.
 -8-2-2محثدودیت شثثارژ و دشثارژ بثثاتری بثثهطور
همزمان:

3
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qj(t)  (1 - j(t)).Qj

)electricity price($/MWh

شارژ و دشارژ باتری بهصورت همزمان غیرممکن اس ت .ای ن
محدودیت بهصورت رابطه زیر نشان داده میشود:
uj( t ).qj( t )  0
)(13
رابطه باال به این منظور است که یا یکی از متغیرها یا ه ر دو
آنها در یک زمان باید مساوی صفر باشد .رابطه باال حاصلض ر
دو متغیر مسئله بهینهسازی است که رابط های غیرخط ی اس ت.
برای خطیسازی این رابطه ،متغیر ب اینری) αj(tرا ،تعری ا م ی-
کنیم .حال رابطه ) ،(13به دو رابطه زیر تبدیل میشود:
)uj(t)  Uj . j(t
)(14
)(10

اطالعات مربوط به سرورها در جدول  1نشان داده میش ود.
 Njتعداد کل سرورهای هر مرکز داده است .برای سادگی ،ف رض
میشود همه سرورهای مراکز داده با فرکانس یکسان عم ل م ی-
کند .
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0
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) uj(tو ) qj(tمتغیره ای مثب ت هس تند .همچن ین  Ujو  Qjب ه
ترتیب حداکثر نرخ شارژ و دشارژ باتری است .در رابطه ) ،(14اگر
 u ،α=1کمتر یا مساوی حداکثر توانی است که میتوان د در ی ک
ساعت جذ کند .حال میتواند صفر یا همان حداکثر توان باشد.
در همان زمان ،در رابطه)  q ،(10کمتر مساوی صفر م یباش د و
چون  qمتغیر مثبت است ،بنابراین مساوی صفر است .ح ال اگ ر
 ،α=5عکس این قضیه رخ میدهد و  u=0میش ود و  qم یتوان د
بین صفر تا حداکثر مقدار توان دشارژ شده متغیر باشد.

شکل .2قیمت برق در ساعات مختلا
جدول:1پارامترهای مربوط به سرورها
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جدول :2نرخ حجم بار سرور رابط
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در این مقاله س ه مرک ز داده در س ه ایال ت مختل ا تح ت
بازارهای متفاوت بررسی میشوند .مراکز داده در مناطق م ونتین،
آنتالنتا و هوستون به ترتیب در ایال ته ای کالیفرنی ا ،تگ زاس و
جورجیا واقع شدهاند .شکل  2قیمتها را در سه ایالت نشان می-
دهد .قیمت برق در دو منطقه مونتین و هوستون ،وابسته به زمان
است و در ساعات مختلا ،متفاوت است .در حالی قیمت ب رق در
منطقه آتالنتا در همه ساعات یکسان است .قیمت برق در مناطق
مونتین و هوستون ب ه ترتی ب از بازاره ای روز قب ل ایال ته ای
کالیفرنی ا [ ]11و تگ زاس [ ]12گرفت ه ش ده اس ت .در ایال ت
جورجیا قیمت برق برای صنایع بزرگ بهصورت عقد قرارداده ای
دوجانبه مشخ میشود که  48 $/MWhدر نظر گرفته میشود
[.]13
با توجه به اینکه قیمت برق در من اطق م ونتین و هوس تون
متغیر با زمان است ،برای مرکز داده در این دو منطقه ،یک باتری
با فرفیت باال جهت بافری انرژی در نظر گرفته میشود.
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جدول  2نرخ درخواستهای ارسالی ب ه س رورهای راب ط در
ساعتهای مختلا را نشان میدهد .جدول 3نیز مشخصات باتری
استفادهشده در دو مرکز داده واقع در مونتین و هوستون را نشان
میدهد P1 .قیمت باتری است µ .نرخ انجام کار سرورهاس ت ک ه
 2 job/sاس ت C .و  Ceب ه ترتی ب ح داکثر فرفی ت ب اتری و
حداقل مقداری از فرفیت باتری که جهت قابلیت اعتماد سیستم
در نظر گرفته میشود .بنابراین سطح توان باتری باید حداقل برابر
با  Ceباشد .محدودیت زمان تأخیر ( )Ddyبرابر  1 msاست.
جدول  :3پارامترهای مربوط به باتری
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 -4نتایج شبيهسازی
6

x 10

در این بخش نتایج شبیهسازی را تحلیل میکن یم .ش کل 3
تعداد سرورهای فعال هر مرکز داده را نشان میدهد.
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شکل .3تعداد سرورهای فعال

18
16
14

10

همانطور که در شکل  3مشاهده میشود ،حجم بار ابتدا ب ه
مرکز دادهای انتقال مییابد قیمت برق پایین باشد ،در ح الی ک ه
کیفیت سرویسدهی نیز در نظر گرفته شده است .الگوی ش ارژ و
دشارژ باتریها در شکلهای  4و  0مشاهده میشود .شکل  ،6نیز
سطح توان باتری را نشان میدهد .همانطور که دی ده م یش ود
حداقل سطح توان باتری برای قابلیت اعتماد سیستم رعایت شده
است .همانطور که مشاهده میشود باتری در مرکز داده م ونتین
از ساعت  3الی  9شارژ میشود و فرفیتش کامل میشود .در این
ساعتها قیمت برق کمترین مقادیر خود را دارد .سپس این توان
در ساعتهای  17الی  23که بیشترین قیمت را دارد دشارژ می-
شود .در منطقه هوستون ،باتری در ساعتهای  1الی 7شارژ شده
و در ساعتهای  11و  13الی  18دشارژ میشود که قیم ت ب رق
این ساعتها در بیشترین مقادیر خود هستند.
در شکل  ،7هزینه توان مصرفی در سه حالت ب رای س اعات
مختلا شبانهروز بررسی شده است .حال ت اول وقت ی س رورهای
رابط ،حجم بار را بهصورت میانگین توزیع میکنند و بافری انرژی
در نظر گرفته نمیشود .حالت حجم بار بهصورت اقتصادی توزی ع
میشود ولی باتری در سیستم در نظر گرفته نمیش ود .در حال ت
سوم توزیع بهینه حجمبار و بافری انرژی همزمان در نظ ر گرفت ه
میشوند.
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شکل .4الا -الگوی شارژ باتریها  -الگوی دشارژ ج -سطح توان باتری
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20

همانطور که دیده میشود هزین ه ک ل ت وان مراک ز داده در
حال ت توزی ع می انگین  8979/0 $و در حال ت توزی ع بهین ه
درخواسته ا ب دون ب اتری براب ر  8115$و در حال ت ب ا ب اتری
 7662/0$میباشد .هزینه برق در حالت توزیع بهین ه ب ه هم راه
بافری انرژی نسبت به حالت توزیع میانگین  %14/66و نسبت ب ه
حالت توزیع بهینه  % 0/02کاهش یافته است.
همانطور که گفته شد ،مسئله بهینهسازی طوری مدلسازی
میشود که تعادلی بهینه بین قیمت باتری و ذخی ره هزین ه ب رق
برقرار کند .فرض میشود که قیمت باتری برابر  245555$باش د.
در این حالت الگوی شارژ و دشارژ باتری بهص ورت زی ر ش کل 6
تبدیل میشود .در این شکل فق ط تغیی رات س طح ت وان ب اتری
آورده شده است.
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شکل  .7هزینه توان مصرفی مراکز داده
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 سطح توان باتریها.6شکل

در این ش کل مش اهده م یش ود ک ه ب اتری در مرک ز داده
23  و22 ،25  ش ارژ و در س اعته ای9  الی6 مونتین از ساعت
 از ف رفیتش در عملی ات٪35  ب ه عب ارتی فق ط،دشارژ میشود
 همچنین باتری مرکز داده هوستون نیز.بافری استفاده شده است
. ساعت شارژ و دشارژ شده و از تمام فرفیتش استفاده نمیشود6
 شارژ و دشارژ ساعتهای دیگ ر از لح ات،با توجه به قیمت باتری
 زیرا افزایش عمق دشارژ باع ک اهش عم ر،هزینه بهینه نیست
 در نهایت نتیجه م یگی ریم ک ه عملی ات ش ارژ و.باتری میشود
 کمت ر از،)Prb(دشارژ زمانی بهینه است که هزین ه ان رژی ب افری
اختالف قیمت دو ساعت موردنظر ب رای عملی ات ش ارژ و دش ارژ
.باشد
 نتيجهگيری-5
مسئله اصلی هزینه باالی توان مصرفی مراک ز داده و مص رف
 در. بهخصوص در ساعات اوج مصرف اس ت،باالی برق مرکز داده
این مقاله از توزیع اقتصادی بار بین مراکز داده توزیعش ده تح ت
بازارهای برق مختلا جهت ک اهش هزین ه ت وان مص رفی به ره
 عالوه بر آن ب رای ک اهش بیش تر هزین ه و بهب ود الگ وی.بردیم
مصرف به سیستم موردنظر یک باتری بزرگ ب رای ب افری ان رژی
 با اس تفاده از ن رماف زار، شبیهسازی در این مقاله.استفاده کردیم
 از آنج ایی ک ه نرماف زار گم ز در.تخصصی بهینهسازی انجام شد
- قی ود غی ر،حل مسائل خطی دارای جوا بهینه سراسری است
 هزینه برق ک اهش و، در نهایت. خطی سازی شدند،خطی مسئله
.همچنین الگوی مصرف برق نیز بهبود یافت
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