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Tóm tắt nội dung luận án:  

Điện toán đám mây (ĐTĐM), một mô hình tính toán phân bố cỡ lớn, đang trở 

thành một mô hình điện toán tiện ích (utility computing) được định hướng bởi tính kinh 

tế. Các đám mây hạ-tầng-như-một-dịch-vụ (IaaS Cloud) cung cấp tài nguyên cho người 

dùng (đám mây) dưới dạng máy ảo ngày càng phổ biến tại các trung tâm dữ liệu (TTDL) 

đám mây. Một nghiên cứu ước tính công suất tiêu thụ và chi phí điện năng tiêu thụ cho 

một trung tâm dữ liệu ở Mỹ khoảng 50 MW và hơn 15 triệu đô-la mỗi năm, một nghiên 

cứu khác chỉ ra chi phí phải trả cho điện năng tiêu thụ tại các trung tâm dữ liệu ảo hóa 

ngày càng tăng và xu thế là chi phí về năng lượng tiêu thụ này tiếp tục tăng trong khi 

chi phí cho phần cứng không đổi. 

Bài toán lập lịch máy ảo hướng tiết kiệm năng lượng là một hướng giải quyết cần 

thiết trong các trung tâm dữ liệu ảo hóa đám mây đối với các nhà cung cấp dịch vụ 

ĐTĐM để giảm chi phí hoạt động. Một trong những thách thức của bài toán giảm tổng 

điện năng tiêu thụ của các máy vật lý là bài toán lập lịch máy ảo tiết kiệm năng lượng 

tiêu thụ của các máy vật lý trong các TTDL ảo hóa đám mây. Luận án này nghiên cứu 

bài toán lập lịch máy ảo hướng hiệu quả năng lượng trong đám mây hạ-tầng-như-một-

dịch-vụ hoặc đám mây tính toán hiệu năng cao, trong đó các máy vật lý có tài nguyên 

giới hạn (mỗi máy vật lý chỉ đặt được tối đa một số giới hạn là g ≥ 1 máy ảo đồng thời) 



và các máy ảo yêu cầu nhiều loại tài nguyên trong các khoảng thời gian (bắt đầu, kết 

thúc), không di dời và không nhường trong thời gian thực thi của các máy ảo. Bài toán 

lập lịch máy ảo hướng hiệu quả năng lượng này là NP-hard và cũng là một chủ đề nghiên 

cứu được quan tâm hiện nay. 

 

Các đóng góp chính của luận án:  

1. Bài toán lập lịch máy ảo hướng tiết kiệm năng lượng tiêu thụ nêu trong luận án 

này có tính mới là chiều thời gian sử dụng của các máy ảo và mỗi máy ảo yêu 

cầu nhiều loại tài nguyên đồng thời.  

2. Luận án khai thác khoảng thời gian thực thi của mỗi máy ảo (thời gian bắt đầu 

và thời gian kết thúc của mỗi máy ảo) để từ đó tìm ra mục tiêu lập lịch mới tương 

đương là: “Tối thiểu tổng thời gian bận rộn của các máy vật lý”; đồng thời sử 

dụng dữ liệu về tải sử dụng trên các chiều tài nguyên của mỗi máy vật lý và yêu 

cầu mỗi máy ảo. Thay vì tối thiểu số máy vật lý được dùng, luận án đã đề xuất 

hai nhóm giải thuật:  

i. Sử dụng chiều thời gian trong giải pháp lập lịch hướng tiết kiệm năng lượng 

luận án đề xuất nhóm giải thuật lập lịch thứ nhất MinDFT (bao gồm các giải 

thuật MinDFT-ST, MinDFT-FT, MinDFT-LDTF và MinDFT-LFT ở chương 

5). Các giải thuật MinDFT-ST, MinDFT-FT, MinDFT-LDTF, MinDFT-

LFT khác nhau về cách sắp xếp danh sách máy ảo (đầu vào) trước khi gán 

máy ảo lên máy vật lý bằng giải thuật MinDFT. Giải thuật MinDFT là một 

heuristic dạng Best-Fit Decreasing (BFD) gán máy ảo lên máy vật lý có thời 

gian hoàn thành của máy vật lý tăng thêm nhỏ nhất để tối thiểu tổng năng 

lượng tiêu thụ của các máy vật lý. Giải thuật MinDFT có độ phức tạp về thời 

gian là (n.m) với n là số máy ảo cần lập lịch và m là số máy vật lý. 

ii. Giải pháp lập lịch hướng tiết kiệm năng lượng dựa trên yếu tố thời gian và 

độ dài của vector các tài nguyên còn dư (sau khi cấp cho các máy ảo) của 

các máy vật lý, luận án đề xuất nhóm giải thuật thứ hai EMinTRE với các 

giải thuật gồm: EMinTRE-ST, EMinTRE-FT, EMinTRE-LDTF và 

EMinTRE-LFT (ở chương 6). Giải thuật EMinTRE đề xuất sử dụng độ đo 

mới (ký hiệu: TRE – different Time and Resource Efficiency) để gán máy ảo 

mới. Độ đo TRE là bao gồm cả tỉ lệ độ chênh lệch về thời gian bận rộn của 



máy vật lý (có nhân với trọng số thời gian) và độ dài của vector các tài 

nguyên còn dư của máy vật lý (mỗi tài nguyên đều nhân tỉ lệ phần trăm tài 

nguyên còn dư với trọng số). Máy vật lý nào có giá trị TRE nhỏ nhất sẽ được 

chọn để gán máy ảo. Giải thuật EMinTRE là một heuristic dạng Best-Fit 

Decreasing nhằm tối thiểu tổng thời gian bận rộn của các máy vật lý dẫn đến 

rút giảm tổng năng lượng tiêu thụ của các máy vật lý. Các giải thuật 

EMinTRE-ST, EMinTRE-FT, EMinTRE-LDTF và EMinTRE-LFT khác 

nhau về cách sắp xếp danh sách máy ảo (đầu vào) trước khi gán máy ảo lên 

máy vật lý bằng giải thuật EMinTRE. Giải thuật EMinTRE có độ phức tạp 

về thời gian là (n.m) với n là số máy ảo cần lập lịch và m là số máy vật lý 

(giả sử m ≥ logn). 

3. Luận án thực hiện đánh giá hiệu quả của các giải thuật lập lịch đề xuất bằng mô 

phỏng dựa trên phần mềm CloudSim. (Phần mềm CloudSim là một trong những 

phần mềm mô phỏng các giải thuật cấp phát tài nguyên trên môi trường điện toán 

đám mây phổ biến nhất). Nhiều đánh giá dựa trên mô phỏng được thực hiện sử 

dụng các mô hình tải song song (parallel workload models) trong Parallel 

Workload Archive (PWA) cho thấy rằng: “Các giải thuật lập lịch đề xuất (trong 

luận án) đều giảm tổng điện năng tiêu thụ hơn so với các giải thuật lập lịch phổ 

biến khác như: giải thuật Power-Aware Best-Fit Decreasing (ký hiệu: PABFD) 

của A. Beloglazov, giải thuật Modified First-fit Decreasing Earliest (ký hiệu: 

Tian-MFFDE) của W. Tian, các heuristic đóng thùng dạng Norm-based Greedy 

(ký hiệu: VBP-Norm-L1, VBP-Norm-L2),…”. 
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