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 افزار ايران اولين كنفرانس ملي مهندسي نرم                    اي سما رودهنآموزشكده فني و حرفه

  
در  .به كاربران از موضوعات مهم در حوزه شبكه و نرم افزار مي باشددرشبكه هاي گسترده   امروزه توزيع بار ترافيك سرويس ويدئويي– چكيده

 هوشـمند  اكتشافي ولي مانند روشهاي حريصانه و. مي باشدنهامدل پيشنهادي اساس انتخاب بر پايه تاخير بسته هاي ارسالي و پيام تصديق آ
 سعي بر  نام دارد وTP ارائه شده  شده از كنترل پذيرش جهت حفظ كيفيت سرويس استفاده شده است مدل ارائهدر اغلب مدل هاي. نيست

يك سرور، توزيع بار شبكه روي چنـدين        كالينت هاي نزد   اين است كه راه حل مناسبي جهت انتخاب سرور مناسب، با در نظر گرفتن شرايط              
  .  ارائه گردد درخواسته كالينت هاباسرور بهينه منبع، انطباق ظرفيت 

  
برنامه ريزي خطي  ،Video-On-Demand(VoD)، ارسال ويدئوي در خواست شده  Transportation Problem (TP (-واژهكليد 

Linear Programming (LP) كيفيت سرويس ،)Qos(ذيرش، كنترل پAdmission Control (AC)  كارايي انسداد ،
BP)(Bloking Performance ،Round Trip Time (RTT)كنترل مركزي Centralized Control Protocol(CCP) كنترل ،

Distributed Control Protocol (DCP)توزيع شده 

  مقدمه -1
  جريان اطالعات ويـدئويي ماننـد مـشاهده و    استفاده از

VoD مـي تـوان    به شدت باال رفتـه و اخيرهاي  در سال 
از  . اسـت   درصد افزايش يافتـه    58 حدوداً به ميزان   گفت

تقريباً دوبرابر شـده اسـت،      نيز   كاربرد خانگي آن     يك سو 
  :توان از اين دسته سرويسها مي

• Microsoft’s Windows Media   
• service ،Streaming Shockwave Macromedia   
• Apple’s Quicktime Streaming  
• YouTube Player  

ــرد ــام ب ــتا  .را ن ــن راس ــل   Akamai[5,1]در اي راه ح
  محتـواي درخواسـتي ارائـه نمـوده        براي ارسـال  مناسبي  

ين شكل اسـت كـه محتـواي         دباين روش    عملكرد   .است
در اين روش  . اده مي شود  داده ها به سمت كالينت فرست     

محتواي درخواستها به انتهاي شـبكه منتقـل شـده و بـا             
.   را تـضمين مـي نمايـد        QoS  ميـزان     ACاده از     استف

VoD           نرم افزارهاي تحت وبي هستند كه بر خالف وب  ،
 QoSسرورهاي ارائه كننده مولتي مديا نياز مبرمـي بـه           

 با اسـتفاده ازبرنامـه      TPدر اين مدل روشي به نام        .دارند
  در ايـن مـدل،     تـابع هـدف   . ريزي خطي ارائه شده است    
ســتهاي ويــدئويي ارســالي از هزينــه ســرويس بــه درخوا

ــه ســمت ســرور Xكالينــت  در مــدل .  مــي باشــدY ب
كالينـت و   با سنجش فاصله بين     پيشنهادي مي خواهيم    

در اين مدل سعي    . مينيمم كنيم را   هزينه سرويس  سرور
بر ايجاد دسته هاي سرور و تنظـيم ظرفيـت ايـن گـروه              
 هاســت، در يــك گــروه ســرور روشــي بــراي مــديريت

ه شده كه نتيجه آن ميزان ظرفيت شبكه        درخواستها ارائ 
ــد  ــي كن ــوازن م ــراي  . را مت ــذيرش ب ــرل پ ــتانه كنت آس

سرورهايي كه بطور مجزا درون گروه ها قرار دارند پيـاده           
 مـي تواننـد بـشكل        ها  گروه همچنينسازي شده است،    

ــه    ــاربران ب ــراي درخواســتهاي ك ــات را ب ــه اطالع عادالن
 هنگاميكه نـرخ     كارايي انسداد،  روشدر  . اشتراك بگذارند 

انــسداد بهينــه باشــد، مــي توانــد بعنــوان عــاملي بــراي 
دو پروتكـل   . اختصاص سرور بصورت بهينه استفاده شود     

براي گروه بندي سرورها پيشنهاد شده است كه وظيفـه          
انتخاب مـسيرهاي گونـاگون بـراي تحويـل اطالعـات از            

ايـن   .بعهـده دارد  چندين منبع به سرويس گيرندگان را       
بهينة براي دستيابي ساكنان يك منطقه بـه        مدل روشي   

، بدين شكل كه سرورهاي مجزا را       مي كند سرورها ايجاد   
به گره هاي منطقه اي بشكل بهينه تقـسيم بنـدي مـي             

اينگونه دسته بندي مزاياي ذيل را بـدنبال خواهـد          . كند
  . داشت

   در محيط وب با استفاده از برنامه ريزي خطيويدئو سرورهاتخصيص بهينه سازي 
optimize allocation of video servers on the internet with linear programming  
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 افزار ايران اولين كنفرانس ملي مهندسي نرم                    اي سما رودهنآموزشكده فني و حرفه

مجموعه سرورهايي كه با كالينـت هـا ارتبـاط ويـدئويي دارنـد               •
ر ارسال داده ها و كاستن پكت هاي گم شده يا           كارايي بهتري د  

  .خواهند داشتخراب شده 
وجود سرورهاي جداگانه بطور فيزيكي داده ها را بـه اجبـار بـه               •

چند شبكه مي فرستد واين خود باعث پـائين آمـدن تـراكم در              
 .شبكه خواهد شد

و تحمـل    تكه تكه شدن داده ها كاهش يافتـه و بـه تـوازن بـار               •
  .خواهيم رسيدشكست 

توجه داشته باشيم مدل شبكة مورد بررسي مبتنـي بـر            
IP     اين مدل روش بـسيارمناسبي      . و اتصال گرا مي باشد

براي تخصيص بهينه سرورهاست، هدف اصلي ايـن روش     
تخصيص ظرفيت سرورها بـه درخواسـتهاي كـاربران بـا           

ــه ســرويس از ســرور    بــه كــاربر iتوجــه بــه هزينــه ارائ
 RTTر ايـن مــدل از  باشـد، د   مـي jدرخواسـت كننـده   

 .بعنوان مقياس هزينه اين مدل در نظر گرفته شده است         
وع اصلي مطرح شده در اين مدل تهيه يك معماري          ضمو

دسته بندي سرورها بر اساس تخصيص بهينه آنها و نيـز           
. تهيه پروتكلهاي مؤثر براي بكارگيري ايـن سرورهاسـت         

ضمناً مشكل آدرس دهي پويا به سرورها در نظر گرفتـه            
شده و راه حلي براي طراحي ميزان انتـشار شـبكه ارائـه             

توجه داشته باشـيم بعلـت سـربار پردازشـي          . خواهد شد 
تـوان از الگوريتمهـاي حريـصانه يـا اكتـشافي             زياد نمـي  

درحل مشكل ظرفيت داده براي كابردهاي مـولتي مـديا          
بررسـي ترافيـك    و نيـز     مدل  اثبات جهت. استفاده نمود 

 شـبيه سـازي ترافيـك       جهـت  Tstat نرم افـزار  شبكه از   
  . شبكه است استفاده شده است

  .بدين شرح مي باشندارائه شده قسمتهاي ديگر مدل 
  مرتبطكارهاي مشابه : بخش دوم •
مدل پيـشنهادي بيـان و توصـيف شـده          : بخش سوم  •

   .است
مدل ارائـه شـده شـبيه سـازي شـده           : بخش چهارم    •

  .است
 TP مـدلهاي    [32]بـه بيـان روش حـل      ): 1(ضميمه   •

  . اشاره اي خواهيم نمود
  
  : كارهاي مشابه-2

  و Akamaiبــاوجود اينكــه شــركتهايي همچــون     
Inktomi و  RealNetworks ،مبتنـي بـر   سرويسهايي 

وب جهت جريان داده اي ويدئويي ارائه نموده انـد ولـي            
آگاهي چنداني از روشهاي ارائه شده توسط اين كمپـاني          

 را براي آنها نيز      توان اين مدل    و نمي  ها در دست نيست   
در صورتي كه ممكن اسـت نـرخ        . مورد آزمايش قرار داد   

 VoDدر ايـن مـدل       .داده اي پائين تري داشـته باشـند       
بعلت پايداري و گـستردگي مـورد بررسـي قـرار گرفتـه             

كنترل پـذيرش و كـارايي انـسداد بخـش اساسـي       .است
زمانيكـه رد سـرويس     . درطراحي اينگونه نرم افزارهاسـت    

 جهــتراه حــل جلــوگيري از ســربار شــبكه درخواســتي 
 باشد، آنگاه تخصيص منابع بـسيار مهـم         QoSنگاهداري  
همچنـين مطابقـت منـابع سـرورها بـا          . رسد به نظر مي  

ميزان درخواستهاي كاربران ازاين طريق نشان داده شده        
اين مدل با ساير روشـهاي بهينـه سـازي ظرفيـت            . است

يد سلسله مراتـب    همچنين از مكانيزم تول   .تفاوتهايي دارد 
خـواهيم   اسـتفاده  ارائه شده،    Doarتوپولوژي كه توسط    

 نويــسنده دو مــدل مولــد توپولــوژي [35]در . [20]كــرد
اينترنت يعني ساختار بـر پايـه درجـه وكـاربرد سلـسله              
مراتبــي آن در اينترنــت را مــورد بررســي قــرار داده     

به اين سـرويس وب بـه حالـت گـسترده            [21,27].است
 به تكنولوژي سنجش ترافيك     [21] مرجع   .پرداخته است 

 Tstatدر شبكه اينترنت با استفاده از ابزارهايي از جمله            
مي پردازد، كه ما نيز از اين روش براي شبيه سازي مدل        

 روشي بـراي آشـكار سـازي        [28]. استفاده خواهيم نمود  
و نيـز   ) M/Pareto(ترافيك شبكه با اسـتفاده از توزيـع         

.  توزيع پواسن استفاده شـده اسـت       براي ورود و خروج از    
 روشي بهينه براي جـستجوي ويـدئوي مـورد نظـر           [29]

اغلب انتخاب سرور مناسب كـاري       [6]. ارائه نموده است  
باشد، ايـن مـدل      است كه معطوف به خود وب سرور مي       

وب نگاشت ناميده شده است، روشـي جهـت   كه سيستم   
ــا در    ــه ســرور ه ــا ب ــا و نگاشــت آنه اختــصاص كالينته

سـاير   .ستمهاي توزيع شده بيان و اثبات شـده اسـت         سي
مراجع كه در زمينه انتخاب سرور و  توازن بار ارائه شـده          
است، تمركزشان بر روي انتخاب از ميان تعداد محدودي         
ــوازي    ــصورت م ــا ب ــود داده ه ــصويرشده و دانل ــرور ت س

.  بـه آنهـا پرداختـه شـده اسـت          [7,12]باشد كه در     مي
ي براي سنجش و انتشار مـسير        تحقيقات مقايسه ا   [13]

ما . سرور و شبكه با سربار كم  در اينترنت ارائه مي نمايد           
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 افزار ايران اولين كنفرانس ملي مهندسي نرم                    اي سما رودهنآموزشكده فني و حرفه

 را بعنوان مقياس سنجش انتخاب      RTTنيز ازاين مرجع    
  IDMapsبراي اين كار از ابزارهايي همچون . نموده ايم

كالينـت    مابينRTTكه  King  [15] و همچنين [14]
ابزارهـايي   . مي كنـد   و سرور را تخمين مي زند،  استفاده       

 فاصله اطالعات را در شبكه عمـومي   IDMapsهمچون 
و به اين طريق مي     . دهد اينترنت سنجيده و گزارش مي    

 [16] . واقعي را مـشخص نمـود      IPتوان فاصله مابين دو     
 Multiple Description Codingاز روش نويـسنده  
(MDC)      و .  براي سرورهاي ويدئويي استفاده نموده است

 گستردگي مسيرها هنگامي كه با چنـدين منبـع و           نتايج
MDC  نمايد از مدل     اند را اثبات مي     تركيب شدهGT-
ITM        كنـد   كه درحد خود جاي بحث دارد استفاده مي .

 پيكربندي مناسـبي بـراي ارسـال همزمـان          [17]مرجع  
جريان ويدئو توسط چند فرستنده به يك كالينـت ارائـه           

تـصوير شـده بـا       از مجموعـه سـرورهاي       [18]. مي كنـد  
استفاده از نرخ تخصيص و الگوريتم تقسيم بندي پكتهـا          

برخـي   .كنـد  مـي براي دستيابي به خروجي باال اسـتفاده      
ديگر نيز در زمينه شبكه هاي رودررو  ارائه شده اسـت و            

  .[19]نام برد را  CoopNetتوان از  از عمدة آن مي
  

  :معماري جريان داده اي توزيع شده  -3
 را در    ارسـالي   محتـواي  Akamai همچون   كمپاني هايي 

 و با استفاده از     كنندلبه هاي شبكه هايشان متمركز مي       
كالينـت  ،  استراتژي قرار گيري سرور در مكانهاي مناسب      

 RTTتوانند سرورها را با اسـتفاده از كوتـاهترين          مي  ها  
براي تهيه چندين منبـع قـسمتهاي مختلـف         . پيدا كنند 
ن كـارايي بهتـر بـسرعت و        توانند بـراي داشـت     ويدئو مي 

پشت سر هـم از منـابع متعـدد ارسـال شـوند، اسـتفاده               
ازچندين منبع جهت توازن بار و تحمل پذيري در برابـر           

كند، بـدين شـكل كـه چنـدين          ميشكست به ما كمك     
 و نگاشـتي   .يـد آ مسير متنوع در شـبكه بـه وجـود مـي          

كارايي با  مطابق ظرفيت سرورها با درخواستهاي كاربران       
يــك بــراي مثــال . حاصــل خواهــد شــدبهينــه   ادانــسد

هــاي كــاربران و  محــدوده شــهري بــراي تعريــف گــروه
سرورهاي مجزا از   و فرض شده    جمعيت آنها بررسي شده     

مـدل  .  جغرافيايي در منطقه مورد نظر قـرار دارنـد         ظلحا

TP    مطابقـت مجمـوع درخواسـت كـاربران        روشي جهت
  .كند  ارائه ميگروه و كل ظرفيت سرورها

  
تمامي سـرورهايي كـه بـه گـروه هـاي كـاربران مـشابه               

دهند دسته بندي شـده وبـه درخواسـتهاي          سرويس مي 
ممكن اسـت    .گروه هاي سرويس گيرنده پاسخ مي دهند      

كه يك سرور در حالت هاي مختلف مابين چندين گروه          
كاربر به اشتراك گذاشته شود و هر گروه كاربر فقـط بـه             

رفيت اختصاص يافته به آن در سرور مربوطه دسترسي         ظ
دسـته   نموداري براي سازماندهي سه      )1(شكل  در  . دارد

در . از سرورهاي يك ناحيه شهري نشان داده شده اسـت         
حــل مناســب   راهTPمــدل پيــشنهادي پاســخ درســت 

.  مي باشدTPباشد درست پاسخ  سازماندهي سرورها مي
باشـد و      مي  3 و   2  و 1 شامل سرورهاي    1سروري  گروه  

 سروري  كند ، گروه    سرويس دهي مي   1به گروه كاربران    
باشــد و بــه گــروه    مــي5 و 4 و 3 شــامل ســرورهاي 2

بايد توجه داشـت كـه        سرويس دهي مي كند،    2كاربران  
سه سرور ديگـر      در هر دو گروه قرار دارد،      3سرور شماره   

  سـرويس دهـي مـي      3 به گروه كاربران     يدر مكان ديگر  
  .كند

  

 3 گروه كاربران

 3گروه سروري 

 2گروه سروري

 1گروه سروري 

 2گروه كاربران  1گروه كاربران 

 دي سرورهانمعماري مدل دسته ب: 1شكل

S1  

S2  

S3  
S4  

S5 

S6 

S7  

S8 
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 افزار ايران اولين كنفرانس ملي مهندسي نرم                    اي سما رودهنآموزشكده فني و حرفه

   تخصيص بهينه سرورها -3-1
، سـرورهاي مجـرد بـراي ديـدن         TPبا استفاده از مـدل      
هاي كاربر به آنها تخصيص داده شده        درخواستهاي گروه 

و دسته بندي مي شوند و هرگروه بـه تعـدادي كالينـت             
سه پارامتر كميتي براي فرموله كردن      . دهد سرويس مي 

  . ماتريس انتقال استفاده شده است
 رظرفيت سرو •
 ميزان درخواست كاربران •
  توسـط    jهزينه ارسال پاسخ بـه درخواسـت گـروه كـاربري             •

  iسرور 

ميزان ظرفيت جريان سرور بر اساس ميزان پهنـاي بانـد           
ديسگ در پاسخ به درخواستهاي كالينـت هـا سـنجيده           

در نهايـت مـاتريس هزينـه بـر اسـاس ميـزان             . شـود  مي
 ازفاده  نزديكي سرورها بـه گـروه هـاي كـاربر و بـا اسـت              

  . مي شودسنجيده RTTمقياس 

  

∑∑
==

=
n

j
ijij

m

i
xcMinimizeZ

11

   

miforsxtoSubject
n

j
iij ,,2,1

1
L==∑

=

              

njfordjx
m

i
ij ,,2,1

1
L==∑

=

   

            jiallforxij &0≥     
  تابع هدف و محدوديتهاي مدل: 1فرمول 

Z ودهنمو ميزان هزينه تخصيص را مشخص   ijx  ميزان
 به گروه iظرفيت جريان داده اي تخصيص يافته از سرور 

تابع هدف اين مدل خطي بـه شـكل       . باشد  مي jكاربران  
 و  )is(در ايـن مـدل ظرفيـت سـرورها          .باشـد  ذيل مـي  

براي گروه  .  مي باشد  )jd(درخواست گروه هاي كاربران   
تعداد درخواستهاي همزمان بر اساس يـك        هاي كاربران 

ميانگين نرخ داده و براي سرور پهناي باند مبناي اصـلي           

ــد   ــي باش ــت م ــدلدر . ظرفي ــرور و  TP م ــت س  ظرفي
درخواستهاي كاربران با استفاده از واحد مگابيت بر ثانيه         

 بـين   RTTنـه   ميانگين هزي  ijc .شده است اندازه گيري   
 تخمينـي اساسـي     RTT. مي باشد كاربران و سرور    گروه  

براي بدست آوردن تأخير مابين دو ميزبان اينترنتي مـي          
ــتورات    ــتفاده ازدسـ ــا اسـ ــاً بـ ــد و عمومـ  و Pingباشـ

TraceRoute   در ايـن حيطـه ابزارهـاي       . مي شود  انجام
 براي اين IDMapsفراواني  وجود دارد كه براي نمونه از       

ميـزان  ) 2(درجـدول  .[14]فاده شـده اسـت    تخمين اسـت  
  استفاده   RTT-Capacity-Demandماتريس ميانگين   

مـاتريس نـشان    . داده شده است   نشان   TPشده در مدل    
است كـه مـي خـواهيم       انتقال متوازني   داده شدة مسئله    

  .شودبيشترين ظرفيت را با كل درخواستها مساوي 

  
 درخواست همزمان در نظر     300سرور را   مجموع ظرفيت   

آورده شده  ) 2(بر نيز در جدول     ردرخواست كا . گرفته ايم 
است و براي تمامي گروه هاي كاربر مساوي فـرض شـده    

. مي كنـيم  ماكزيمم فرض   را نيز   است و ظرفيت سرورها     
نـسبت  توليـد     بـه   درخواستهاي گروه كاربران مي توانـد       

 شبيه سازي نشان    كه در قسمتهاي بعدي در زمان     . شود
تخصيص بهينه سرور هـا     ) 3(در جدول   . داده خواهد شد  

به گروه هاي كاربر نشان داده شده است كه پس ازحل و            
راه حل ايـن مـدل      . آيد مي بدست   TPاعمال مدل ساده    

دســته بنــدي  .[32]آورده شــده اســت ) 1(در ضــميمه 
  .شددين صورت خواهد  بTPسرور ها پس از 

گــروه  
 اول

  گروه
 دوم

گــروه 
 سوم

ــاكزيمم  مــ
 ظرفيت

S1 376  350  399  955  
S٢ 265 426 475 70 
S3 329 274 383 40 
S4 457 298 511 40 
S5 417 422 301 155 
Demand 100 100 100 300 

 اديهيشنمتغير هاي تصميم مدل پ: 1    جدول

 m  تعداد سرور ها
  n  تعداد گروه هاي كاربران

 iميزان ظرفيت جريان سرور 
is  

  j ميزان درخواست گروه كاربر
jd  

   j به كاربران گروهiهزينه سرويس دادن سرور
ijc  

  ماتريس انتقال:2جدول
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 افزار ايران اولين كنفرانس ملي مهندسي نرم                    اي سما رودهنآموزشكده فني و حرفه

  
1S  2 وS     سـرويس دهـي   1به گـروه كـاربران شـماره 

 2به گروه كـاربران شـماره    4Sو  3S و  1S ،كنند مي
به گـروه كـاربران     5S و  1S وكنند سرويس دهي مي

اين اختصاص سـرورها   .كنند  سرويس دهي مي  3شماره  
 اسـتفاده   كـارايي انـسداد   بعداً در شـبيه سـازي تحليـل         

  .خواهد شد
  
 سرور  كنترل پذيرش-3-2

اغلب دربرنامه هاي مولتي مديا حالتهايي وجود دارد كـه          
د بـه  هر گروه سروري براي جلوگيري از سربار مي خواهـ    

كنترل اساس .  را كنترل كند كنترل پذيرشتنهايي ميزان 
 عموماً رد سرويس درخواستي در حالتي است كه         پذيرش

سرور منابع كافي براي سرويس دهي بـر اسـاس آسـتانه            
لكن با اشتراك سرورها ميزان بـار قابـل         . معيني را ندارد  

احتمـال   [33]در  . تحمل توسط گروه افزايش مـي يابـد       
در ايــن  .اســت پــذيرش آورده شــده اســتبــستن درخو

معماري ممكن است يك سرور بـراي دو يـا چنـد گـروه              
كاربر به اشتراك گذاشته شده باشـد، عـالوه بـر كنتـرل             
پذيرش به  سياسـت اشـتراك گـذاري منـابع هـم نيـاز               

) 3( در جـدول   1Sبطـور مثـال سـرور     .خواهيم داشت
ذاشته شـده اسـت، كـه بـه         درون سه گروه به اشتراك گ     

 پاسخ  3و2و1هركدام از درخواستهاي كاربران گروه هاي       
درخواستهاي هرگروه به ميزان بهينـه تخـصيص     . هد مي

مـثالً اگـر ميـزان       .سرور به آن گروه محـدود مـي شـود         
باشــد هنگــامي كــه  30 مقــدار 1آســتانه تحمــل گــروه 

هدف . ظرفيت سرور به آن آستانه برسد بسته خواهد شد        
 است كه اين ظرفيت بـراي پاسـخ بـه درخواسـتهاي            اين

 نيز وجود داشته باشد تا اينكه بتوانيم بـراي          3 و   2گروه  
بطور كلي  . آنها منابع را بطور عادالنه به اشتراك بگذاريم       

شـود بـدين      انجام مـي   iكنترل پذيرش كه توسط سرور      
  :خواهد بودشكل 

اي  در صورتي بر   jدرخواست وارد شده توسط گروه كاربر       
  . مجاز است كه اين دو خاصيت را داشته باشدiسرور 

 :براساس آستانه  .1

jj NallocatedNcurrent ≤+1   
  :براساس ظرفيت .2

∑
=

≤+
n

j
j NcapacityNcurrent

1
1  

• jNcurrent :جاري گـروه كـاربر    تعداد درخواستهايj از  
   iسرور 

• jNallocated : تعــداد درخواســتهاي تخــصيص ســرورi 
  jتوسط گروه كاربران 

•  Ncapacity :  ماكزيمم ظرفيت سرورi  

، كـه  باشد مدل ارائه شده بر پايه آستانه تحمل سرور مي      
در اينجا ظرفيت تخصيص سرور را تا سرحد آن در نظـر            

جهـت اطمينـان از      قانون ظرفيت گـرا   . شده است گرفته  
  .شود مينپذيرفتن سربار اضافي توسط سرور بكار برده 

  
 سازماندهي پوياي مجدد براي گروه هاي -3-3

  سرور 
براي اشتراك داده ها وهمچنين تعيين كيفيـت كـارايي          

سـپس  . انسداد مي توان ازكنترل پذيرش استفاده نمـود       
به نرخ انسداد گروه هاي كاربر و اختصاص بهينـه سـرور            

كـارايي  مـي تـوان   . به گروه هـاي كـاربر نظـارت داشـت     
وان يك پارامتر قوي جهت تغيير درخواست        بعن  را انسداد

كاربر و نيز تعيين كننده وضعيت شبكه استفاده نمـود و           
نيز مي توان از آن بعنوان راه انـدازي بـراي سـازماندهي             

پس از آن با تغيير  .هاي سرور استفاده كرد مجدد دسته
درخواستهاي كاربر و يافتن يك تخصيص بهينه، مجـدداً         

اين . كردان سازماندهي مجدد اجرا  را در زم TPالگوريتم  
 تخصيص جديد يك نتيجه پويا را به وسـيله  تغييـر در  

. سياست كنترل پذيرش در هر سرور به وجـود مـي آورد           
موضــوع مهمــي كــه در ســازماندهي مجــدد مــي تــوان  

ادارة درخواسـتهايي اسـت كـه در حـال            مشاهده نمـود،    
 دريافت سرويس هستند، كه قبـل و بعـد از سـازماندهي           

مجدد از لحاظ تخـصيص يـك سـرور خـاص مـي تـوان               

 گروه سوم گروه دوم  گروه اول 

S1 30  20  45  
S2 70 0 0 
S3 0  40 0 
S4 0 40 0 
S5 0 0 55 

   ماكزيمم تخصيص :3جدول
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 تعداد درخواستهاي قبـل     NewNو  oldN .مشاهده نمود 
  :مي باشدو بعد از سازماندهي 

تخصيص قديمي كوچكتر يـا مـساوي تخـصيص جديـد           
newoldاست                 NN يا تخصيص قـديمي بزرگتـر       ≥
oldnewجديد است از تخصيص  NN >. 
newoldقدرمطلق  NN درخواست، ميزان ماكزيمم  −

قبلي سرور را نشان مي دريافتي تعداد درخواستهاي 
ميزان پيشرفت آنها در زمان سازماندهي مجدد در . دهد

بخش اول صفر است و مورد دوم بين صفر و 
newold NN  مورد اول انتقال از در. مي باشد −

مي تخصيص قديمي به تخصيص جديد بسيار يكنواخت 
تواند به صورت بالدرنگ فرض شود زيرا   و ميباشد

درمورد . هرگز ظرفيت سرور بيشتر از حد توانش نيست
newoldدوم همه يا تعدادي از  NN درخواستها  −

ممكن است در حال دريافت سرويس درون سرور باقي 
رسيدن به و  آني تغيير وضعيتانند كه يك بم

  سرويس براي درخواستهاي تخصيصمجددسازماندهي 
به   دادنفاز انتقال براي اجازه. كند قطع ميرا 

 تكميل ضروري  جهتدرخواستهاي زمانبندي شده قبلي
 كه از حد مي شوددر اين فاز سرور بررسي . باشد مي

newoldماكزيمم يعني  NN براي پاسخ به   −
 و سپس مجدداً راه بيشتر نباشددرخواستهاي بسته شده 

پس از طي زمان انسداد و بعلت . گردد اندازي مي
در . خواهد شدسازماندهي مجدد توان مصرفي كم 

بينيم كه  حقيقت وقتي تأثير مناسب آنرا مي
newold NN وقتي كه در فاز انتقال، .  تكميل شود−

 داشته باشد سازماندهي مجدد انجام نوسان وجود
يك دوره تناوب به صورتي در نظر گرفته شده . شود نمي

كه درخواستهاي قديمي به سمت درخواستهاي جديد 
كنيم در طراحي مدل،  بنابراين فرض مي. ارسال شوند

دانيم كه سربار اضافي  اين موضوع انتخابي نيست و مي
 QoSرت به و احتمال قطع ارتباط، موجب نقص و خسا

  .در مديريت درخواستهاي درحال پيشرفت خواهد شد
  

  پروتكلهاي خوشه بندي-3-4

در اين بخش دو شيوه براي پاسخ به درخواستهاي 
  .كاربران در گروه هاي سرور بررسي شده است

  
   : (CCP) كنترل مركزي  -3-4-1

. در اين پروتكل از تقسيم بار متمركز استفاده شده است
ستهاي كالينتها توسط يك سرور مركزي تمامي درخوا

دريافت شده و هريك از اين درخواستها با استفاده از 
 هر سرور بطور يكنواخت ميان سرورهاي ظرفيتاطالعات 

در اين مدل سرور مركزي . شود گروه تقسيم مي
اطالعات عمومي از ظرفيت سرورهاي درون گروه بدست 

از وضعيت آورده و اين چرخه را براي آگاهي همزمان 
صرفنظر از . كند هركدام از ويدئو سرورها تكرار مي

 TCP يا UDPپروتكل جريان داده يكي از پروتكلهاي 
براي جلوگيري از گم شدن پيامها مابين سرور مركزي و 

در اين مدل . ويدئو سرورها و بالعكس استفاده شده است
 منبع ويدئويي توسطهر درخواست ارسال شده براي يك 

 ارسال مي در حال سرويسزي به آخرين سرور سرور مرك
يك جريان شود، لذا اين پروتكل مي تواند به صورت 

 بيان شود،  به شكلي كه يك سرور فقط داده يك سرور
 DCPبه يك كالينت سرويس دهي كند، در مقايسه با 

) 2-1(در شكل. شود كه در بخش بعد به آن پرداخته مي
  .اين پروتكل نشان داده شده است

  
 اگر ويدئو سرور موفق به ارسال پيام اطالعات وضعيت 
خودش به سرور مركزي نشود، فرض بر اين است كه اين 
سرور فعال نيست و هيچ درخواستي از سمت كالينتها 

 نخواهد شد تا اينكه پيام فعال شدن خود را ارسالبه آن 
  .  مايدبه سرور مركزي بفرستدو آنرا تكرار ن

 كنترل مركزيمدل پروتكل: 2-1شكل
 

  سرور مركزي

 1 يگروه كاربر

 2 يگروه كاربر
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  :   (DCP) كنترل توزيع شده -3-4-2

اكثر روشهاي كنترل مركزي ايجاد سربار و بروز خطا در 
منابع محدود سرور مركزي . خود سرور مركزي را دارند

ولي . تواند بعنوان يك سربار در نظر گرفته شود نيز مي
  .پياده سازي آن ساده است

  
دهيم  و مدل جديد نشان مي CCP مدل  براي مقايسه

در اين . كه معماري توزيع شده كارايي بيشتري دارد
براي شكستن و توزيع  پروتكل از يك روش عبور نشانه

مساوي درخواستهاي رسيده مابين گروه  هاي سروري 
شود كه  اين توزيع باعث مي. بكار گرفته شده است

فاوت ترافيك در سراسر شبكه با چند مسيريابي مت
ترسيم پروتكل توزيع شده را ) 2-2(در شكل .پخش شود
هر دو روش با توجه به مقياسهاي گم شدن . شده است

اين دو . پكت و تأخير ارسال پكت مقايسه خواهد شد
هر سرور مي خواهد در .  ارائه شده است[31]پروتكل در 

گروه بخشهاي ويدئويي خودش را به كالينتها اختصاص 
.  فرض شده استKهاي درون گروه دهد، تعداد سرور

زماني كه درخواست جديد از يك كاربر توسط سرور 
 سگمنت شكسته شده Kدريافت گردد اين درخواست به 

 ثانيه براي ارسال جريان nو هر يك از اين سگمنت ها 
 iشماره سريال   به هر سگمنت يك نياز داشته باشند، و

ki ( ونسبت داده شود سروري كه . مي باشد) 1≥≥
درخواست رادريافت نمود اولين سگمنت را به جريان مي 

 ثانيه d گردش سگمنت اول تا اينكه كامل شود. اندازد
وآنرابراي كنترل به ساير سرور ها ارسال  مي كشد،طول 

دومين . اين انتخاب كامالً تصادفي مي باشد. مي كند
ز كنترل سرور دومين سگمنت را پردازش نموده و پس ا

. و به همين ترتيب دهد آنرا به سرور سوم تحويل مي
هنگاميكه درخواست ارسال شد، شماره سريال مربوطه و 

شماره  ليست سرور نيزبه همراه آن ارسال مي شود،
دهد كه در سرور   سگمنتي را نشان ميسريال ارسالي،

 آدرس شامل ليست سروربعدي در حال پردازش است و 
. در حال پردازش سگمنتها هستندسرورهايي است كه 

در حالي يك سرور جديد انتخاب مي شود كه درون 
در صورت ارسال درخواست هر . ليست سرور ها نباشد

. سرور شناسه خود را درون اين ليست اضافه مي كند
 توصيف چند سرور يك جريان داده اين پروتكل به شكل

هنگامي كه يك سرور جديد به درخواست . شده است
 خود ليست سروريخ نداد ساير سرورها آنرا درون پاس

در اين مدل سرورهايي كه درون سرور . دهند نشان نمي
اين پروتكل با دو رخداد  .ليست نيستند مشكل دارند

 اين است كه DCPفايده پروتكل  .توصيف شده اند
بسيار كم گم شدن پكت بيشتري دارد و شبكه توازن 

ه آن پرداخته شده بدر شبيه سازي مدل كه  .مي شود
اين مدل در صورتي خوب كار مي كند كه تمامي  .است

 بطوريكه يك  سرورها ظرفيت يكساني داشته باشند،
درخواست وارد شده بتواند بطور موازي مابين آنها توزيع 

ولي هنگامي كه سرورهاي مجزاي درون گروه . شود
 و DCPدو پروتكل استفاده هيبريد از متفاوت باشند 

CCP باشد ينه ميبه.  
 

  : ارزيابي كارايي مدل-4
مقياس با دو مدل و ارزيابي   شبيه سازي بهبخشدر اين 

مدل  .خواهيم پرداخت هاانسداد و گم شدن يا تأخير پكت
)( ويدئو سرور 5اين معماري براي  51 SS L شبكه در 

كه طبق ساختار سلسله مراتبي تعبيه شده اينترنت 
LANs, MANs, and WANs.  جريان داده اي با پروتكل UDP 

براي بعلت اهميت پيام شود ولي  سرويس داده مي
 را TPسرورها  برروي  استفاده شده است،TCPارسال 

  گروه  (3), (2)جدول همانطور كه در  اعمال مي كنيم،
 CCP و DCPدرون هر گروه پروتكلهاي  بندي شده اند،

ل پذيرش بر كنتر . استبطور مناسب استفاده شده

 كنترل توزيع شدهمدلپروتكل: 2-2شكل

 1يگروه كاربر

 2يگروه كاربر
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اساس آستانه، سرورها را مجبور به اشتراك حقيقي 
كند، دو مدل ترافيك واقعي  اطالعات براي كاربران مي

ترافيك پشت آن در حالت واقعي  جريان مالتي مديا و
مقياسهاي برآورد آنها يكي درصد . بررسي شده است
 نودهاي سرور نسبت به گروههاي بستن درخواستهاي
 ميپكت   گم شدن و تأخير ميزانكاربران و ديگري

 در مرحله اول نتايج تحليل كارايي انسداد بدون .باشد
در بخش . سازماندهي مجدد سرورها بررسي شده است

 خواهيم DCP و CCPبه تحليل كارايي دو مدل   (2-4)
 آزمايش بدست 5همه نتايج براساس ميانگين . پرداخت

اعت  س500 الي 300آمده است،  هر آزمايش براي 
شبيه سازي شده است و ميزان متوسط درخواستها 

 درخواست درنظر گرفته شده 1200 الي 500مابين 
 آزمايش ميانگين آماري مناسبي 5كه تركيب اين . است
 Ns 2.26براي شبيه سازي اين مدل از ورژن . دارد

  استفاده از اين نرم افزار [35]استفاده شده است، در 
ه بيان شده است، اين مقادير براي ايجاد توپولوژي شبك

 ,nodes/LAN(واقعي براي انواع مختلف شبكه 

LANs/MAN, MANs/WAN(   ،استفاده شده است
 TCPبخش اعظمي از ترافيك اينترنت مربوط به 

 ترافيك كمتري را به خود UDPباشد و به تناسب  مي
 از FTP و TelNet با TCPدهد، در  اختصاص مي

 هاي مربوط  Session . استالگوي پواسن استفاده شده
در (توانند با يك توزيع پارتو   ميFTP و TelNetبه 

ن رابطه آمد است كه بر اساس آحقيقت بيانگر توزيع در
بررسي ) شود مد شخصى و جمعيت بررسى ميآبين در
ترافيك پشت صحنه مي تواند با تناوب . شوند
در . [28]خاموش نمودن توزيع پارتو مدل شود/روشن

  .نشان داده شده استپارامترهاي شبيه سازي  4جدول 

  
    انسداد نتايج شبيه سازي مدل طراحي-4-1

براي شبيه سازي اين مدل سه آزمايش كارايي انسداد با          
مقياس استفاده شده   . معماري توزيع شده انجام داده ايم     

در اين آزمايش درصد درخواسـتهاي بلـوك شـده از هـر        
بـراي  . باشـد  روه كاربر و مجموع آنها در سيـستم مـي         گ

نـشان  ) 2(اولين آزمايش از ماتريس انتقال كه در جدول         
ظرفيت جريـان داده    . داده شده است استفاده شده است     

مـا  . باشد  درخواست مي 300 سرور 5اي  تركيب شده 
فرض مي كنيم هر گروه كاربر درخواستهاي بـه تناسـب           

هدف از ايـن آزمـايش تخـصيص          ،   را توليد نمايند   1:1:1
 و بيـان كـارايي انـسداد        TPبهينه منابع از طريق مـدل       

مقادير بدست آمـده ميـزان نزديكـي نودهـاي          . باشد مي
 با  RTTاما مقادير   . كند كالينت به سرور را مشخص مي     

در آزمايش  . درنظر گرفتن ميزان تراكم بيشترخواهد شد     
هينـه كـه در    را بر اساس تخـصيص ب  اول كارايي انسداد

) 1-3(در شـكل    . بدست آمـد بررسـي كـرديم      ) 3(جدول
كارايي انسداد براي تمـامي سيـستمها نـشان داده شـده            

 مـي  1200 تـا  600تعداد درخواسـتها بـر سـاعت     . است
 دقيقـه  15باشد و ميانگين طـول زمـان هـر درخواسـت       

در . است كه بـصورت توزيـع نمـايي توليـد شـده اسـت             
ه استفاده كـرد  ) 5(قال جدول   انتآزمايش دوم از ماتريس     

  ، ايم

 WAN 1=wNتعداد شبكه هاي 
 MANs/WAN  3=mNتعداد شبكه هاي 

 LANs/WAN  15=lNتعداد شبكه هاي 
 WAN  5=wSتعداد نود هاي 
 MAN  10=mSتعداد نود هاي 
 LAN  20=lSتعداد نود هاي 

1,2,3  افزونگي روي شبكه هاي داخلي === lRmRwR  

1,3  ي شبكه هاي داخليافزونگي رو == mlRwwR 
Mbps 10  سرعت شبكه
5  تعداد سرورها

min 15  ميانگين زمان درخواست ويدئو
 kbps CBR 100  ترافيك ارسال اطالعات

 h --5-300  زمان شبي سازي
 

 پرامترهاي شبيه سازي:4جدول 
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هـر    ،مـي باشـد    300  جريان دادهظرفيت تركيب شده

چند كه درهم سازي درخواستهاي سه كاربر بـه نـسبت           
مقصود از اين آزمايش ايـن اسـت        .  تغيير نمود  1:1,75:1

) 3(كــه نــشان دهــيم كــه در تخــصيص بهينــه جــدول 
ـ      كلـي نخـواهيم      انـسداد  ا اسـتفاده از   بهينگي طـوالني ب

   .داشت

  
  طيدهد كه  بسيار آرام را نشان مي انسدادسيستم يك

 به طور متوسط باال مدتي درخواست پس از 1100
 را براي  كارايي انسداد ميزان)1-3(شكل . رود مي

 ديده مي شود كه. دهد  نشان مي3و2و1گروههاي كاربر 

تمامي درخواستها براي تمامي گروههاي ) 2(دول در ج
   كاريي انسدادرود كه كاربر اجرا شده است و انتظار مي

 نشان داده شده در شكل  بهينهبطور مشابه منحني
  . باشد) 3و2(

  
 دارد نحوه دسته  بهينهمنحني كارايي كه برچسب: توجه

منحني كارايي  .دهد ميبندي مطلوب سرورها را نشان 
 دارد گروه هاي سروري هستند كه زيربهينه كه برچسب 

 .با آنها براي تغيير درخواست به ماليمت رفتار شده است
نتايج آزمايش دوم هنگاميكه درخواست كاربر تغيير 

 نشان )3-3و1-3( در شكلهاي زيربهينهنمود در منحني 
ا براي دهد كه سروره كارايي نشان مي. داده شده است

به شكلي . يافتن شكل بهينه بايد مجدد پيكربندي شوند
نشان داده شده است درخواست گروه ) 5(كه در جدول 

 كم شده است ودرخواست 80 به 100 از 3 و 1كاربر 
 واحد باال رفته است، در اين شبيه 40 به ميزان 2گروه 

 توليد شده است، گروه كاربر 1:1,75:1سازي به تناسب 
 زمان بيشتري از درخواستهاي گروه 1,75ن  به ميزا2

 

 

 ساعت/درخواست

 نسدادميزان ا

  مدل كامالً بر پايه كارايي انسداد1-3شكل 

ساعت/ درخواست

 ميزان انسداد

 2كارايي انسداد براي گروه كاربري: 2-3شكل 

 

 

  

 ساعت/ درخواست

 ساعت/ درخواست

 ميزان انسداد

 ميزان انسداد

 براساس پيكر بندي مجدد و بدون آن: 4-3شكل 

 3 و 1كارايي انسداد براي گروه كاربران : 3-3شكل 

 گروه دوم  گروه اول 
گروه 
زيمم ماآ سوم

 ظرفيت

S1 276 350 399 95 
S2 265 426 475 70 
S3 329 274 383 40 
S4 457 298 511 40 
S5 417 422 301 155 

Demand 100 100 100 300 

 ماتريس انتقال:5جدول
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 با RTTو ماتريس هزينه .  توليد مي كند3و1هاي 
مقادير جديد بدست آمده بروز مي شود كه در شكلهاي 

) 3(نشان داده شده است، تخصيص جدول  )3-3و3-1(
 2ديگر بهينه نيست و موجب انسداد زيادي درگروه 

تي كه  در صور3و1انسداد براي گروههاي . شود مي
سرورهاي اختصاص داده شده به آنها به ميزان كافي 

تمامي انسدادها . استفاده نشود نزديك به صفر است
 نشان داده شد باال هستند )1-3(همانطور كه در شكل 

-3(و روي شكل . نوشته شده است) روي آن زيربهينه(
. نوشته شده است w/o  عبارت پيكربندي مجدد)4

ي راه حل انتقال  برروي سومين آزمايش شامل اجرا
نتايج اين تخصيص . مي باشد) 5(ماتريس جديد جدول 

نمايش داده شده است و تخصيص قبلي ) 6(در جدول 
 ميزان )4-3(در شكل . درون پرانتز نشان داده شده است

كارايي انسداد با استفاده از پيكر بندي مجدد سرورها و 
يكر پ. بدون در نظر گرفتن آن نشان داده شده است

شود كه مقدار كارايي  بندي مجدد وقتي شروع مي
در اين آزمايش . انسداد از ميزان آستانه آن بيشتر شود

 ،  جريان داده بر ساعت بعنوان 850 درصد براي 3,5
اگر . آستانه پيكربندي مجدد در نظر گرفته شده است

ميزان تخصيص بهينه باشد انسداد در اين حجم كاري 
شكل . آورده شده است) 1-3( شكل بايد صفر شود كه در

 مقايسه كارايي مابين تخصيص قبلي و جديد را )3-4(
پيكربندي مجدد جهت بهينه سازي  مي . دهد نشان مي

طي اين فاز انتقال . باشد و بايد ميزان انسداد را كم كند
برخي از درخواستهاي مربوط به تخصيص قبلي داير 

ت پذيرد نياز هستند و قبل از اينكه تخصيص جديد صور
  )  به آن پرداختيم3-3در بخش (دارند كه تكميل شوند 

  

 اين فاز انسداد ادامه پيدا خواهد كرد و باالخره شروع در
اثبات ) 4-3(اين رفتار در شكل. كند به كم شدن مي

 موجود  انسدادبدون پيكربندي مجدد همگي. شده است
 5,17 به مقدار request/h  1100 فضاي نمونهدر 

درصد است در صورتي كه در همان حجم كار ميزان آن 
  . درصد پائين مي آيد35.2با پيكربندي مجدد به ميزان 

  
  : آناليز فاز انتقال -4-1-1

ــكل  ــه اييـــك ، )2-4 و 1-4(در شـ ــصوير لحظـ  از تـ
 1 و 3 روي ســرورهاي ســرويسدرخواســتهاي در حــال 

ــا  300پـــس از  ــاعت بـ ــان  stream/h 850 سـ از زمـ
 در  S3نـشان داده شـده اسـت، سـرور          پيكربندي مجدد   

 2تخصيص جديد درخواست كمتـري از گـروه كـاربران           
دارد پس درخواستهاي تخصيص داده شده در پيكربندي        

 سـرويس   آنگـاه ماننـد و     قبلي درحال پردازش باقي مـي     
دهي به درخواستهاي وارد شده جديد در اين سرور ادامه       

 توضـيح مربـوط بـه برآمـدگي در منحنـي            اين. مي يابد 
  .مي باشد) 4-3(شكل 

  

  
توان درخواسـتها را از سـرورهايي كـه           در فاز انتقال مي   

ملزم به انجام آن مي باشند به سرورهايي كه بـه ميـزان             

 

 ميزان درخواست جريان داده

 تعداد گروه هاي كاربري
 3براساس پيكر بندي مجدد و بدون آن در سرور : 1-4شكل

 

  ان درخواست جريان دادهميز

 1براساس پيكر بندي مجدد و بدون آن در سرور : 2-4شكل تعداد گروه هاي كاربري

 جدول تخصيص بهينه جديد:6جدول

 گروه سوم گروه دوم  گروه اول 
S1 )30 (0 )20  (95 )45 (0 
S2 70 0 0 
S3 )0 (10 )40 (5 )0  (25 
S4 0 40 0 
S5 0 0 55 
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 S1تـصويري از سـرور   . كافي استفاده نشده مهاجرت داد 
دهد كه تخـصيص جديـد بـه         نشان مي ) 4-3(در شكل   

 بسيار بيشتراز تخـصيص قـديم بـه آنهـا           2گروه كاربران   
به هر حال تمامي درخواستهاي در حال انجـام      . باشد مي

صـفر  ( بايد تكميل شوند تا تخصيص جديد شروع گردد         
در فاز ). 3 براي گروه 0 و2 براي گروه    95 و   1براي گروه   

 درصد از ميزان قبلي كه      50.جديد حدود   انتقال، آستانه   
 درصد بود بيـشتر شـد، قبـل از اينكـه كـاهش آنـرا           3,5

ــدليل پيكربنــدي مجــدد ببينــيم   ايــن 4-3در شــكل (ب
  ).موضوع نشان داده شده است

  : نتايج تحليل شبيه سازي پروتكلها -4-2
 دريك DCP و CCPدر اين بخش آناليز كارائي دو مدل

 يـاس اسـتفاده شـده درصـد       گروه بررسي شده است، مق    
 مـي   برحسب ميلي ثانيه  پكتهاي گم شده يا خراب شده       

 ويدئو سرور يكسان استفاده 4يك گروه مشتمل بر  .باشد
 100 بــراي، ميــانگين تعــداد درخواســتهاي شــده اســت

 درخواسـت در سـاعت متغيـر        300 الي   50كالينت بين   
كالينتها درخواستهايشان را بر اساس توزيع پواسن        .است

پارامترهـاي مربـوط بـه ايـن شـبكه در           . كنند وليد مي ت
اين دو پروتكل بـا يكـديگر   . نشان داده شده اند   ) 4(شكل

 كه ترافيك در و مبناي كارشان اين استمقايسه شده اند 
سروري كه درخواست كـاربر را   .سراسر شبكه توزيع شود  

اسـاس  .  بطور كامـل پـردازش كنـد   بايد آنرا كرددريافت  
كند كه اينجـا نيـست،       يتي را معين مي   اين سناريو وضع  

  تــوازن بــار در طراحــيDCP و CCPدرحاليكــه هــردو 
   .بهتري را پيشنهاد نموده اند

  

  
را هنگـامي كـه       گـم شـدن پكـت      ميانگين) 1-5(شكل  

.  نـشان مـي دهـد      يافـت را  افزايش  ميزان جريان داده ها     
 در كـل شـبكه       تـوازن  مانيكه به باالترين درجـه توزيـع      ز

هـر  . شـود   بهتر انجام مـي    DCPدست مي يابد پروتكل     
درخواست كالينت توسـط چنـدين مـسيريابي متفـاوت          

 در شـبكه ميـزان      بنـابراين مـسيريابي   . شـود  منتشر مي 
دهد، بـه علـت      بااليي از ترافيك را به خود اختصاص مي       

زمانيكه . نيمم شده استمي گم شدن پكتها تراكم محلي 
 بدتر انجـام    CCPبروز رساني  شد     وضعيت كلي سيستم    

  بطـور متنـاوب        بـار  فقط در اين حالت توزيع     ،مي پذيرد 
در تأخير پكتهـا    ميانگين  ) 2-5(در شكل . ايده آل نيست  

يك حجم مشابه كه قبالً نشان داده شده بود آمده است،           
ا سـرويس   مامي سروره   توسط ت    جريان داده  زمانيكه هر 

بـا  ( كمتـر اسـت      CCP از مـدل     DCPدهي شود كارايي  
هـر دو پروتكـل     ). توجه به دور و نزديك بودن از كالينت       

 بطـور كامـل     [31]در  . شوند بهتر از روش پايه انجام مي     
ــه اســـت  ــرار گرفتـ ــورد بررســـي قـ  DCP و CCP. مـ

پروتكلهايي هستند كه كارائي متفاوتي دارند نمـي تـوان          
پياده سازي مدل    .ري بهتر است  گفت كه هيچيك از ديگ    

CCP          بسيار ساده تر است ولي تخصيص بهينه سـرورها 
 زمانيكه گروه سرورها از     DCPمدل  . كند را تضمين نمي  

و بـا   . كنـد    لحاظ ظرفيت يكسان باشند بهتـر كـار مـي         
  .شود  ساده مي كارايي انسدادتوجه به اين دو پروتكل

  :نتيجه گيري -5
 از تخــصيص ظرفيــت  تحليلــييدر ايــن گــزارش مــدل

سرورها به درخواستهاي كاربران بصورت پويا نـشان داده         
 بعنوان مقياس هزينه در مدل انتخاب       RTTبا ثبت    شد،

سرورها به فرضيات نزديـك شـديم، در حـال حاضـر در             
CDNs توسط Real Networks   و ساير ارائه كنندگان

 ساعت/ ميانگين درخواست

 ميانگين تأخير ارسال پكت

 ساعت/ميانگين درخواست

 ميانگين گم شدن پكت

  ميزان گم شدن پكت ها در پروتكلهاي ارائه شده:1-5شكل 

  ميزان تأخيردريافت پكت ها در پروتكلهاي ارائه شده:2-5شكل
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. شـود  اين وب سرويس از گروه هاي سروري استفاده مي   
ينه براي ها و آزمايشات به    معماري گروه  راه حلهاي    اگراز

 . كارايي باالتري خواهيم داشت    ، استفاده شود  جريان داده 
يك مدل واقعي از اينترنت والگـوي ترافيـك آن در يـك             

تحليـل و    .استراتژي شبيه سازي گسترده بكار برده شـد       
 ويـك معمـاري جـامع        جريـان داده   طراحي پروتكلهـاي  

  .نموديم ارائه  دادهجريان براي رودررو 
  

حالت خاصي از برنامه ريـزي خطـي مـي           TP : 1ضميمه
باشد كه براي توزيع منابع به گيرنـدگان ميباشـد، بطـور        

واحد براي توزيع اطالعـات    is با ظرفيت   iكلي منابع 
واحد مي  jd  به ميزان j مابين گيرندگان و  گيرندگان 

فـرض اصـلي در ايـن       . توانند از منابع درخواست نماينـد     
بـه طـور     ijcمدل ميزان هزينه توزيع اطالعات ميباشد،       

 و گيرنـده    iمستقيم با تعداد توزيع اطالعات مابين منبع        
j  مي خواهيم هزينه را با توجه بـه         .  متناسب استRTT 

 در اندازه بزرگ بسيار     محاسبات اين مدل  . مينيمم كنيم 
براي بدسـت آوردن يـك راه حـل شـدني           . پيچيده است 

  :ميتوان از اين سه راه حل استفاده نمود 
   قاعده گوشه شمال غرب .1
 روش تخمين ووگل .2
 روش تخمين راسل .3

راه حل شدني اوليه به شكل تكراري براي بدست آوردن          
 3 و   2راه حل بهينه استفاده مي شود كه از هر دو روش            

از : روش قاعده گوشه شمال غـرب       . تفاده نموده است  اس
گوشه شمال غربي جدول شروع به كار ميكنـد يعنـي از            

11x    اگر ، ijx         ،آخرين متغير اصلي انتخاب شـده باشـد 
 يك ستون به سـمت راسـت منتقـل          ijx+1براي انتخاب   

 باقيمانـده موجـودي    iتي كـه منبـع  مي شـود ، درصـور  
. داشته باشد ولي در غير اينصورت به سطر پائين مي رود     

راه حــل شــدني اوليــه بــا ايــن روش حاصــل مــي شــود 
وليبدليل تكرارهاي زياد نسبت به دو مدل بعـدي خـوب           

 .نيست

  
بدست آوردن راه حل شـدني از       : مرحله مقدار دهي اوليه   

  ق يكي از سه روش باال  طري
 مـشتق گرفتـه و   juو   iu  از توابـع  :تـست بهينگـي   

بـراي گـرفتن سـطري      . مشتق را مساوي صفر قرار دهيم     
كــه بــاالترين مقــدار تخــصيص را دارد و ايــن مجموعــه 

ــر   ــراي هـ ــادالت را بـ ــي j و iمعـ ــل مـ ــيم   حـ : كنـ
jiij vuc   متغير اصلي مـي      ijxبا توجه به اينكه      =+

راه حـــل جـــاري وقتـــي بهينـــه اســـت كـــه  . باشـــد
0)( ≥−− jiij vuc بــراي تمــامي  ijx  غيــر  هــاي

)(0اساسي ، اگر مقدار  <−− jiij vuc    آنگاه مـدل را
 . كنيم تكرار مي

  :مرحله تكرار
 را بعنوان بزرگتـرين مقـدار منفـي و          ijxر غير پاية    متغي

)( jiij vuc   بعنوان متغيـر پايـه وارد شـده مـي            −−
 .گيريم

مقدار متغير پايه گرفته شده را كوچكترين مقدار زنجيره         
تخمـين مـي زنـيم،      ) شدني بودن (اعضا براي نگاهداري      

ده شده و گرفته شـده را       اين كارمجموعه اي از اعضاي دا     
كند كجـا بترتيـب تخـصيص        دهد، و بيان مي    به ما مي  

تـابع شـدني جديـد را       . شود افزايش يافته و كجا كم مي     
تخمين مي زنيم با اضافه نمودن مقدار متغير هاي گرفته 
شده براي تخصيص به اعضاي گرفته شده و اين مقدار را           

اه حـل   در نهايـت ر   . كنـيم  از مجموعه داده شده كم مـي      
 . كنيم شدني بدست آمده را تست مي
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