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  چکیده
شود که ، بنابراین پیش بینی میدر نظر گرفته شده است IPاي زیر سیستمهاي چندرسانه در نگیگنالیعنوان پروتکل س به SIPکلپروت

نرخ باالي تقاضاها منجـر بـه حجـم بـاالي ترافیـک در      . تعداد زیادي از کاربران آنرا براي ایجاد جلسه ها مورد استفاده قرار دهند
. کنـد ها را به یک مساله با اهمیت باال تبدیل میخواهد شد و تخصیص با دقت منابع پردازشی به جریانهاي دامنه SIPهاي پروکسی

هـاي هـدف بررسـی شـده     تـابع . اسـت  SIPهـاي  سازي تخصیص منابع پردازشی در پروکسیهدف این مقاله تحلیل مساله بهینه
وري نتیجه اصلی این مقاله حداکثرسازي بهره. باشنداي میدامنهبین ذردهیها و حداکثرسازي حداقل گحداکثرسازي مجموع گذردهی

   .شوداي رعایت میجریانها خصوصا در ارتباطات بین دامنه SLAها است در حالی که پروکسی پردازشی از منابع

  کلمات کلیدي
  SLA، بارسازي، اضافهبهینهمساله  ، پروکسی،SIPپروتکل 

 
 
 

  مقدمه -1
منجـر بـه     IP يهـا فراهم شده توسط شبکه يهاسیتنوع سروو  یگستردگ

 يهـا انواع شبکه يساز کپارچهیهاي مختلف به سمت يآوردن تکنولوژ يرو
 پروتکـل . شـده اسـت   ارتباطات ندهینسل آ هايبه شبکه دنیو گرو یدسترس

1SIP  [1] در نگیگنالیعنوان پروتکل سـ  به IMS 2  نگیگنالیسـتر سـ  کـه ب 
سرور اصلی ارایه دهنده  .است، در نظر گرفته شده است ندهینسل آ يهابکهش

ظرفیت هـر پروکسـی در   . شودپروکسی نامیده می SIPسرویس در پروتکل 
هـاي اپراتـور یکسـان و یـا دیگـر      چـه پروکسـی  (ها ارتباط با دیگر پروکسی

داشتن پارامترهـایی مثـل    در نظردرکنار محدود است، بنابراین باید ) اپراتورها
SLA  وري بهره .دست یافتنیز وري ممکن به حداکثر بهرهجریانهاي مختلف

 توانـد مجمـوع گـذردهی   خود مـی  هايکاراترین فرمیکی از ترین و در ساده
در این مقاله با الهام . کندجریانهاي مختلف باشد که از یک پروکسی عبور می

سـازي تخصـیص منـابع    ارایه مساله بهینهبه  TCPاز کنترل ازدحام پروتکل 
SIP پردازیممی.  

از دو منظر قابـل   TCPسازي در مطالعه کنترل ازدحام استفاده از بهینه
 4در روشهاي موجود و مهندسی پیشـرو  3مهندسی معکوس: اهمیت بوده است

مهندسی معکوس در پروتکل به عنوان مثال  .به منظور ارائه پروتکلهاي جدید
TCP ت ضعفهاي آن سبب ارائه روشهایی مثل و شناخFAST که  شده است

از طرف دیگر . [3] [2] باشدتئوري و طراحی آن مبتنی بر مهندسی پیشرو می
تـر نسـبت بـه گـذردهی و     سبب شناخت عمیـق  TCPمهندسی معکوس در 

به عنوان مثال عقیده عمومی این . شده است هم TCPهاي عدالت در شبکه
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است که کارایی و عدالت در مقابل هم قرار دارند و مقاالت بسیاري سعی بوده
کارهایی ارائه دهند که کارایی و عدالت را در کنار هم ارائه دهد کنند که راهمی

  .) [4] به عنوان مثال(
مکانیزم توزیع شده جهـت اشـتراك ظرفیـت     یک TCPکنترل ازدحام 

باشـد و  لینکها می دست آوردنلینکها در بین کاربرهاي در حال رقابت براي ب
الگوریتم منبع تولید ترافیک که به طور پویـا  : باشدشامل دو مولفه اساسی می

پردازد و الگوریتم لینک که به صورت ضمنی هزینه را به تنظیم نرخ ارسالی می
و  TCPدر اینترنـت فعلـی الگـوریتم منبـع توسـط پروتکـل       . کندبه روز می

و  Drop-Tail مثل) AQM5(الگوریتم لینکها توسط روشهاي مدیریت صف 
RED روشهاي مختلـف  . شودارائه میTCP     از متریکهـاي متفـاوتی بـراي

از Reno  روش بـه عنـوان مثـال   . کنندگیري میزان ازدحام استفاده میاندازه
از تاخیر صف به عنـوان مـالك ازدحـام    Vegas ها و بسته احتمال گم شدن

   . [5] کنداستفاده می
لینک بـا ظرفیـت    Lاي با مجموعهاز مدل شبکه TCPکنترل ازدحام 

),(محدود LlcC l  کندکه به صورت مشـترك توسـط  استفاده میN 
هر کـدام از منـابع تولیـد    ). sبا اندیس( شوندمنبع تولید ترافیک استفاده می

: کنند، بـه عبـارت ریاضـی داریـم    ترافیک از یک سري از لینکها استفاده می
)}(|{)( sLlNslS  . مجموعه)}({ sL    مشـخص کننـده یـک

اسـتفاده کنـد    lاز لینک sکه در آن اگر منبع) lsR(است  NLماتریس
 txs)(در هر لحظه به اندازه  sهر منبع تولید ترافیک. یک و اال صفر است

در هـر لحظـه یـک مقـدار بـه انـدازه       lهـر لینـک   کنـد و تولید ترافیک می
0)( lt جمع ترافیک تولید شده . کندرا به عنوان هزینه لینک به روز می

ایـن شـبکه قابـل مـدل     . در هر لینک باید کوچکتر از ظرفیت این لینک باشد
معرفی شـده   [6]  درباشد که می  6NUM سازيبهینه مسالهشدن به وسیله 
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تـوان مـدل   و دوگـان آن مـی  ) 1(سازي فرمول با توجه به مساله بهینه
عمومی الگوریتمهاي کنترل ازدحام را استخراج کرده و نشان داد که روشهاي 

شوند که مسـاله  فسیر میاي تشدهبه الگوریتمهاي توزیع TCPکنترل ازدحام 
NUM  کنندرا حل می) 1(فرمول.  

از نقطه  SIP پروتکلو   TCPپروتکل کنترل ازدحامتخصیص منابع و 
سازي آنها توزیع شده باشند که مساله بهینهنظر تئوري داراي این شباهت می

بزرگتـرین تفـاوت در   . باشـد با هدف حداکثرسازي استفاده از منابع میو بوده 
 این اسـت کـه کنتـرل ازدحـام     SIPو کنترل اضافه بار  TCPزدحام کنترل ا
TCP  یک مکانیزم توزیع شده براي استفاده حداکثري از ظرفیت لینکها است

یک مکانیزم توزیـع شـده بـراي اسـتفاده      SIPدر حالی که کنترل اضافه بار 
شد باها در کنار جلوگیري از اضافه بار در آنها میحداکثري از ظرفیت پروکسی

  :باشدداراي پیچیدگیهاي زیر نیز می SIPو بنابراین مساله اضافه بار 
  پروکسی هم نقش منبع تولید ترافیک را دارد و هم نقـش لینـک  هر .

باشند اما با توجه به اینکـه  البته منبع تولید ترافیک واقعی کاربرها می
باشـد و مـدل کـردن کنتـرل     هر تقاضا مربوط به یک کاربر مجزا می

باشد، پروکسی در نقش غیر ممکن میعمال  بار چنین سناریویی اضافه
هنگامی ( شودباالدست به عنوان منبع تولید ترافیک در نظر گرفته می

ها ارسال که ترافیک از کاربران یک پروکسی به سمت دیگر پروکسی
-نقش باالدست و هنگامی که ترافیک از پروکسـی پروکسی  ،شودمی

شـود نقـش پـایین    مورد نظر ارسال می هاي دیگر به سمت پروکسی
 .)دست دارد

 هاي شبکه پروکسیSIP  هزینه ردکردن بـار مـازاد بـر    باید به نحوي
 باید منابع تولید ترافیک خود TCPدر . دنظرفیت را نیز به عهده بگیر

باشد و مساله به این سادگی نمی SIPاما در . بار ارسالی را کنترل کنند
که هر کدام تنهـا بـه انـدازه یـک     ران هستند منبع تولید ترافیک کارب

مسـتلزم   ،هـا در پروکسـی  رد کردن بار مازاد. کنندجلسه بار ایجاد می
سازي اضـافه  باشد و باید در مساله بهینهاستفاده از منابع پردازشی می

 .شود
  کـارایی کنتـرل   ) ضمنی و یا واضـح (سربار روشهاي کنترل اضافه بار

هزینه لینکهـا عمومـا    TCPدر . دهدرار میاضافه بار را تحت تاثیر ق
شود و سربار توسط روشهاي ضمنی در منابع تولید ترافیک مشاهده می

افیـک نقشـی در کـارایی    روش ضمنی استفاده شده در منابع تولید تر
، هزینه روش SIPنخواهد داشت در حالی که در کنترل ازدحام  لینکها

 کارایی پروکسیبسزایی در  تاثیر) ضمنی و یا واضح(کنترل اضافه بار 
  . دارد

 SIPسـازي تخصـیص منـابع    در ادامه مقاله در بخش دوم مساله بهینه
هـدف   سـازي بـا تـابع   بـه حـل مسـاله بهینـه     در بخش سوم. شودمطرح می

-هـاي بـین  حداکثرسازي حداقل گذردهیو  هامجموع گذردهیحداکثرسازي 
سـازي اضـافه   به مساله بهینه را نیز SLAخواهیم پرداخت و پارامتر  ايدامنه

  .کنیممی

 SIP تخصیص منابع يسازمساله بهینه -2
با  SIP هايپروکسیتایی از  L شامل یک مجموعه SIP در حالت کلی شبکه

این ظرفیت را در دو نقش باالدست و پایین  پروکسیهر . باشدمی iCظرفیت
 بـا چهـار   SIPشـبکه   )1( شـکل  در .کنددست بین دیگر سرورها تقسیم می

نـرخ  ر ایـن شـکل   به عنوان مثال د). L=4(نمایش داده شده است  پروکسی
مشخص شـده   12با 2-به کاربران پروکسی 1-تقاضاهاي کاربران پروکسی

ارسال  2-را به پروکسی 12Tبه میزان 1-است و در حالت اضافه بار پروکسی
ردکـردن   [7]  بـر طبـق نتـایج مطـرح شـده در     ( کنـد ه و بقیه را رد مـی کرد

   ).شودبا نقش باالدست انجام می پروکسیتقاضاهاي مازاد بر ظرفیت تنها در 

  
 L=4با  SIPشبکه مبتنی بر ) : 1(شکل 
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 روکسیپتنظیم نرخ ارسالی به هر  ،جزء اساسی مکانیزم کنترل اضافه بار
)ijT (به نحوي تنظیم  سازي باید این پارامتردر مساله بهینهبنابراین  .باشدمی

نکته دیگر این است که با توجه به اینکـه در  . د که تابع هدف حداکثر شودشو
حالت اضافه بار ممکن است که نرخ تقاضاي ارسالی در نقش باالدست از یک 

از ظرفیت اختصاص داده شده باالتر باشد، ) ij(ر دیگ پروکسیبه  پروکسی
شوند و میزان گذردهی عبوري برابـر  رد میrejwمقداري از تقاضاها با هزینه

با
ijT سازي به صورت فرمول ضیات مساله بهینهبا توجه به این فر. خواهد بود

  :شدتعریف خواهد ) 2(

)2      (

LjiT
LiCTTkw

TwTts

TU

ijij

iiijiretxij

Lj
ijijrejij

Lji
ijij













,0
)

)((..

)(max
,





  

  

بـین دیگـر    پروکسـی قید اول این مسـاله بـه منظـور تقسـیم ظرفیـت      
در ایـن    .ها در دو نقش باالدست و پایین دست نوشـته شـده اسـت   پروکسی

جریانهـاي زیـر    مجمـوع باید بزرگتر از  i پروکسیعبارت ظرفیت اختصاصی 
  :باشد

 ijT :هاپایین دست دیگر به سمت پروکسی ارسالی ذردهیگ. 
 

rejijij wT ).(  :هاپایین دستبار رد کردن بار مازاد ظرفیت سر. 
 retxij wk).( :ترافیک مربـوط   هزینه پردازش ارسال مجددهاي

ترم سوم این عبارت . آیدکه از سمت کاربران می دستهاپایین به
 پروکسـی ت کـه بـار دریـافتی در    براي حاالتی نوشته شده اسـ 

 . بار ارسال مجدد شده باشد k باالدست به متوسط تعداد
 jiT : باالدست هايپروکسیگذردهی دریافتی از . 

در  iiTبا توجه به اینکهسازي قابل ذکر است که در قید اول مساله بهینه
   .ه استشدسیگما کم شود از بار ظاهر می دو ترم اول و چهارم سیگما دو

و  )ijT(ها کند که تمامی گذردهیسازي تعیین میقید دوم مساله بهینه
ها باید یک مقدار غیرمنفی باشند و هیچکدام از گذردهی) ij(بارهاي ورودي

 .ر باشدتواند باالتاز ترافیک ورودي متناظر خود نمی
دام از جریانهـاي ترافیکـی   وري هر کمجموع بهره )2(ابع هدف مساله ت

  .باشدوري هر جریان ترافیکی تابعی از گذردهی ارسال شده میبهره. باشدمی

 بهینه سازي بررسی مساله -3
هـا مـورد   هدف مجموع گذردهی سازي با تابعدر این بخش ابتدا مساله بهینه

سـازي  جریانها به مساله بهینـه  SLAدامه پارامتر گیرد و در ابررسی قرار می
سناریوي بـا  تنها  ،تربه منظور بررسی سادهقابل ذکر است که  .شوداضافه می

با توجه بـه جـامع بـودن     هر چند که ،گیرددو پروکسی مورد ارزیابی قرار می
معتبر و قابل تعمـیم خواهـد   نتایج براي هر تعداد پروکسی  سازيمساله بهینه

کـه   ي ورودير این است که در هر آزمایش تنها یکی از نرخهانکته دیگ .بود
تغییر همزمـان   کند، هر چند کهتغییر مینقش کلیدي در رفتار پروکسی دارد 

  .کندهمه نرخها با نتایج بدست آمده در این بخش مطابقت می

 با تابع هدف مجموع گذردهی ها سازيبهینه -1- 3
دیگر هم  پروکسیارتباط با در  پروکسی یک از دو هرو  L=2 فرض کنید که

عالوه بـر ایـن هـر    . کنددر نقش باالدست و هم پایین دست ایفاي نقش می
نشـان داده   )2(شکل این توپولوژي در . باشدداراي بار محلی نیز می پروکسی

را در دو حالـت عمـده  مـورد     )2(سـازي  خواهیم مساله بهینـه می. شده است
در محدوده اضافه بار قرار دارد و  سیپروکهنگامی که یک : بررسی قراردهیم

نتـایج ایـن بخـش    . در حالت اضافه بار قرار دارند پروکسیهنگامی که هر دو 
  .باشدمیCVX   [8]سازي توسط ابزار حاصل حل مساله بهینه

  

  
  L=2با  SIPشبکه :  )2(شکل 

  

-نابراین مسـاله بهینـه  ب. ها باشدفرض کنید تابع هدف مجموع گذردهی
  : درخواهد آمد) 3(به صورت فرمول  L=2سازي براي 
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)(2.0)(2.0..

max















TT
TT

CTTTTT
CTTTTTts

TTTT

 

 )3(  
امکـان دارد کـه   ) 2( نشان داده شده در شکل چهار ترافیکبا توجه به 

یک یا هر دو پروکسی در ناحیه اضافه بار قـرار گرفتـه و نیـاز بـه رد کـردن      
در ادامه این دو حالت مورد بررسی قرار . اشدها بتعدادي از تقاضاها در پروکسی

  .گیرندمی

  پروکسی داراي اضافه بار باشدیک تنها  - 3-1-1
بـه صـورت زیـر    ) 3(فرمول سازي  فرض کنید پارامترهاي مساله بهینه

  :باشند
 سازيپارامترهاي آزمایش مساله بهینه) : 1(جدول 
180,100,  1-پروکسی 1211 cpscps    

cpsC 4601   
180,50,  2-پروکسی 2122 cpscps    

cpsC 4602   
2.0,1.0,0  پارامترهاي مشترك  rejretx wwk  

  
برابـر بـا    1-ورودي پروکسـی  مجموع بار) 1(پارامترهاي جدول با توجه 

برابر  2-بار ورودي پروکسی مجموع و )180+180+100(تماس در ثانیه   460
 بارپردازشیمیزان  بنابراین باشد ومی) 180+180+50(تماس در ثانیه   410با 

به طور ساده  بارپردازشی. شودمی 0.89و  1به ترتیب برابر با  2و  1-پروکسی
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ر مازاد، به عالوه هزینه رد کردن با پروکسیبرابر با مجموع گذردهی عبوري از 
  . آن در نظر گرفته شده است تقسیم بر ظرفیت

  

)4    (            
i

ijLj
jiretxijijijrej

Lj
ij

i C

TkwTwT
U





 ,

))(( 
                        

، ایـن سـرور در   1-پروکسیهر کدام از بارهاي مربوط به اضافه شدن با 
سـواالت زیـر   . باشـد محدوده اضافه بار قرار گرفته و نیاز به کنترل بار آن می

  :باشدقابل تامل می
o    11(باالتر رفتن هر کدام از بارهـاي محلـی(جـی و، خر)12 ( و

داراي اضـافه بـار    پروکسیچه تاثیري در گذردهی ) 21( ورودي
 دارد؟ 

o باشد؟ تواند داشتهدر بهترشدن تابع هدف چه نقشی می 2-پروکسی 
o نیز دچار اضافه بار خواهد شد؟ 2-در چه حالتهایی پروکسی   
  

 ترافیکـی رفتن  باالتر ،CVXتوسط ابزار ) 3( حل فرمول جبر طبق نتای
رفتـار متفـاوتی بـا ترافیـک     ) 12و11(شـود  شروع می 1-که از پروکسی

 21Tگـذردهی  11و یا12با باال رفتن بار .خواهد داشت )21(دریافتی 
-موکول می 2-وظیفه ردکردن تقاضاها به پروکسیدر حقیقت . یابدکاهش می

بـه  . شود تا سربار رد کردن در پروکسی داراي اضافه بار وجود نداشـته باشـد  
 فراینـد  ،12در صـورت اضـافه شـدن   ) 3(شـکل   بـا  بقاطـ عنوان مثـال م 

بـه   2-ارسالی از پروکسی گذردهیکند که تا جایی ادامه پیدا می 21Tکاهش
36012هاي بـاالتر از در نرخ. به صفر برسد 1-پروکسی   21گـذردهیT 

به ناچار سربار ردکردن تقاضـاهاي مـازاد بـر     1-برابر صفر میباشد و پروکسی
  .شودمتحمل می گذردهی خودبه قیمت کاهش را ) 12و یا11(ظرفیت 

  

  
باشد و داراي اضافه بار  1-بهینه سازي هنگامی که پروکسینتیجه ): 3(شکل 

12 افزایش یابد 
  

ــه  ــد ک ــرض کنی ــر ف ــایش دیگ 18012در آزم ــ ــاس در ثانی ه و تم
ـ کـه ظرف  ییتـا جـا   2-یپروکسدر این حالت . افزایش یابد 21ترافیک ت ی
از ایجاد ) 21T( 1-داشته باشد با کنترل گذردهی ارسالی به پروکسی یپردازش

 ايبـه نقطـه  21بـا بـاالرفتن  . کنـد جلوگیري مـی  1-بار اضافه در پروکسی
در . خواهـد شـد  برابـر یـک    خواهیم رسید که منابع پردازشی هر دو پروکسی

43021و )1(جدول سازي با فرضیات صورت حل مساله بهینه  تماس در
اي قرار داریم که هر دو پروکسی در نقطه بار پردازشی برابـر بـا   در نقطهثانیه 
18021قرار گرفته و  یک T  ـ منـابع  در ایـن نقطـه   . اسـت اس در ثانیـه  تم

  :قابل محاسبه خواهد بود )5(طبق فرمول  2-پردازشی پروکسی
  

)5          (             1
460

180502.0)180430(180
2 


U             

  هر دو پروکسی داراي اضافه بار باشند - 3-1-2
10022و تنها ) 1( فرض کنید که پارامترها مشابه جدول  اس در تم

  460پروکسـی برابـر بـا    هـردو  با توجه به این مقادیر بـار ورودي   .ثانیه است
با هر تماس دیگر چـه  . باشدمی 1هر دو  بارپردازشیمیزان  تماس در ثانیه و

دو  CVXبر اساس نتـایج  . محلی و یا غیر محلی اضافه بار ایجاد خواهد شد
  :حالت متفاوت ایجاد خواهد شد

 بدبار محلی افزایش یا. 
 اي افزایش یابدترافیک بین دامنه.  

با رد  2-پروکسی) 11( 1-با افزایش بار محلی پروکسی) 4(شکل طبق 
بـه افـزایش    21Tو کـاهش گـذردهی   1-کردن بار ارسالی خود به پروکسـی 

شود می این نتیجه با توجه به این نکته حاصل. کندگذردهی مجموع کمک می
کند و بنابراین پروکسی دیگر با رد که بار محلی تنها از یک پروکسی عبور می
افـزایش گـذردهی   به ) 21(کند کردن باري که از هر دو پروکسی عبور می

نکته جالب دیگر این است که در ایـن سـناریو منـابع    . کندمجموع کمک می
در نرخ . شودده و از حالت اضافه بار خارج میآمتر پایین 2-پردازشی پروکسی

پـایین   0.68تـا مقـدار    2-وري از منابع در پروکسیتماس در ثانیه بهره 280
ها و یا بار محلی به طور مناسبی تواند در ارتباط با دیگر پروکسیآید که میمی

  .از آن استفاده کرد

  
دو پروکسی در  وقتی که هر 1-تاثیر افزایش بار محلی پروکسی): 4(شکل

  حالت اضافه بار قرار دارند
  

در . نشان داده شده است 12ايدامنهبین افزایش بارتاثیر ) 5( شکلدر 
سیدن به حداکثر گذردهی مجموع، نـرخ رد کـردن و   ربه منظور  آزمایشاین 

پروکسـی اسـتفاده    شود که از حدکثر منـابع دو می گذردهی به نحوي انتخاب
در حقیقت در این حالت دو پروکسی سربار ردکردن نرخ مازاد را بین هم . شود

32412به عنوان مثال در نرخ . کنندتقسیم می   براي رسیدن به حداکثر
  :حل شود) 6(ار تئوریک گذردهی، باید معادله مقد

  

 )6(                                    







3602.0)180(
3602.0)324(

122121

211212

TTT
TTT          

     cpsTT 100,244 2112     
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وقتی که هر دو پروکسی در حالت اضافه بار  12تاثیر افزایش بار): 5(شکل

 .قرار دارند

  جریانها SLAرعایت  -2- 3
حداکثرسازي مجموع مساله،  هدفتابع مطابق نتایج بخش قبل در صورتی که 

  :ها باشد خواهیم داشتگذردهی
 اگر یک پروکسی داراي اضافه بار باشد بهتر است که دیگر پروکسی-

تـا مجمـوع    ه پروکسی مـذکور را کنتـرل کننـد   ها بار ارسالی خود ب
 . گذردهی باالتري حاصل شود

 ها داراي اضافه بار باشند ترافیک محلی از اولویت اگر تمامی پروکسی
دریـافتی   همچنین ترافیـک ارسـالی و  . باالتري برخوردار خواهد بود

از حـداکثر منـابع   همچنان شود که به نحوي تنظیم باید ها پروکسی
  .پردازشی استفاده شود

یک کالستر کـه   يسرورهاها براي تابع حداکثرسازي مجموع گذردهی
مربـوط بـه    هـا پروکسیاما هنگامی که  باشد،مناسب می نقش یکسانی دارند

س غیریکسـان و یـا داراي   نقاط جغرافیایی غیریکسان، ارائه دهندگان سـروی 
جریانها  SLAتضمین در نظرداشتن پارامترهایی مثل نقش غیریکسانی باشند 

  .باشدقابل اهمیت می و عدالت بین جریانها
-تواند در قید دوم مساله بهینهمی SLAسازي پارامتر نظر بهینهاز نقطه

  :سازي ظاهر شود

)7(             

LjiTT

LiCTTkw

TwTts

TU

ijijijij

iiijiretxij

Lj
ijijrejij

Lji
ijij













,),min(

)

)((..

)(max

min

,





  

  

min،)7( ولدر فرم
ijT  میزانSLA  جریان عبوري از تضمین شده براي

فرمول قید دوم بدین منظور نوشته شده  این در .باشدمی jبه مقصد  i پروکسی
min(تنظـیم شـده    SLAاست که هنگامی که بار ورودي کمتر از 

ijT (  اسـت
ijij(دهی کامل باشد سرور ملزم به سرویس T ( و هنگامی که بار ورودي

minبیشتر از 
ijT  مقدار در بدترین حالت است سرور)min

ijT (   را تضـمین نمایـد
)ijijij TT min.( میزان  فرض کنیدSLA  تنظیم شده براي هر کدام از

بـه  ) 5(سـازي شـکل   راین نتیجه بهینهبناب. تماس در ثانیه است 100جریانها 
  .اهد کردتغییر خو) 6(شکل 

  
 تماس در ثانیه براي هر جریان 100برابر  SLAتضمین ): 6(شکل

  
  :دارد) 5(تفاوت عمده با مثال شکل  چند) 6(نتیجه شکل

 32412در  نرخ  21گذردهیT100 بـا  برابـر ) 6( طبق فرمول 
 در نرخهـاي بایـد  بنـابراین  . است SLAپارامتر برابر با شود که می

32412  12مـازاد  جریان  21گـذردهی شـود و  ردT   دچـار
 .صدمه نشود

   ــه ــه ب ــا توج ــان  SLAب ــده، جری ــین ش ــرخ 11تعی ــاي در ن ه
50012  بیندصدمه نمی. 

 گذردهی مجموع )overall 5(نسبت بـه مثـال شـکل     )در شکل (
50012به عنوان مثال در نرخ  .کمتر است    مجموع گـذردهی

این مقدار در  در حالی که است تماس در ثانیه 500برابر ) 6(شکل 
-می در حقیقت .تماس در ثانیه است 524.4برابر با ) 5(مثال شکل 

جریانها سبب عدم اسـتفاده   SLAتوان گفت ملزم بودن به رعایت 
50012در نرخ  .ها شده استاز حداکثر منابع پروکسی   میزان

-پایین می 0.9تا حول حوش  2-استفاده از منابع پردازشی پروکسی
هر دو پروکسی از حداکثر منابع ) 5( آید در حالی که در مثال شکل

  .کنندی استفاده میپردازش

  SLAها در کنار رعایت عدالت بین جریان -3- 3
سازي الزم است که تابع هـدف  مساله بهینه بهبراي اضافه شدن عدالت 

هـا در  حداکثرسـازي حـداقل گـذردهی   ابع هدف مناسب یکی از تو. تغییر کند
سازي بـراي  دربردارنده نتیجه بهینه) 7( شکل. باشدمی ايبین دامنه ارتباطات

  :باشدن تابع هدف میای

  
  SLAاي در کنار رعایت عدالت براي جریانهاي بین دامنه): 7(شکل
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 در تمـامی حـاالت گـذردهی   21و12دو جریـان  )7( مطابق شـکل 
2112(یکسان دارند  TT  .( عدالت در کنـار  اضافه نمودنSLA،   گـذردهی

 بـه عنـوان مثـال در نـرخ    . آوردمـی از بخـش قبـل    ترمجموع را کمی پایین
50012  نرخ فرایند دنبال شده در  .است 488.8ها برابر مجموع گذردهی
50012  توان اینچنین تشریح کردرا می:  
  واحد  100به هر جریان به اندازهSLA    تضمین شـده اختصـاص داده

را براي خود ظرفیت از  واحد 300در این مرحله هر پروکسی (شود می
 .)واحد ظرفیت باقیمانده دارد 160و  گذاردسه جریان خود کنار می

 بقیه  ،کسر سربار رد کردن بار مازادشود که عالوه بر اي حل میمعادله
بـه  . تقسیم کنـد  به صورت مساوي بین دو جریان را ظرفیت باقیمانده

و  12Tهـاي به هر کـدام از گـذردهی  ) 8( طبق فرمول اضیعبارت ری
21T  در صـورت   .یابداز ظرفیت باقیمانده اختصاص می 44.4به مقدار

چهـار جریـان بـه مقـدار      SLAجمع این دو مقدار با میزان گذردهی 
 .شدباها در این حالت میرسیم که مجموع گذردهیمی 488.8

 

)8(            
4.44808.1

1602.0)400( 2112
211212


  

TT
TTT TTT  

  نتیجه -4
با یک گراف کامـل   SIPهاي مبتنی بر سازي شبکهاین مقاله مساله بهینه در

تابع هـدف مـورد بررسـی قـرار گرفتـه      . ه استمدل شدبا ارتباطات دو به دو 
. باشـد جریانهـا مـی   SLAها با در نظر داشتن حداکثرسازي مجموع گذردهی

سازي درنظر داشتن سربار رد کـردن  ر از نکات مهم در مساله بهینهیکی دیگ
سـربار رد کـردن   تقاضاهاي مازاد بر ظرفیت است که با بـا توجـه بـه اینکـه     

شده  سازي اضافهبهینهقابل توجه است، در مساله تقاضاهاي مازاد بر ظرفیت 
 کند،ر میها ضربا توجه به اینکه در اغلب سناریوها ترافیک بین پروکسی. است

در ادامه به منظور اضافه نمودن عدالت از تابع حداکثرسازي حداقل گـذردهی  
  .است هاي استفاده شدبین دامنه

، SIPهاي مبتنی بر سازي شبکهمساله بهینه از کارهاي آتی در راستاي
مطالعه بـر روي  ها و تر تابع هدف حداکثرسازي حداقل گذردهیبررسی دقیق

 میـانگین هندسـی   ها ومجموع لگاریتم گذردهیمثل  بجال دیگر توابع هدف
باشـد کـه از   مـی  ايهاي توزیع شـده ارایه راه حل کارهاي آتی دیگراز . است
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