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 چکیده:

مي باشد و انتظار مي رود كه  محاسبات ابريسیار از شاخه هاي در حال ظهور  محاسبات ابري

اكوسیستم موبایل را توسعه بخشد. با وجود افزایش روزافزون استفاده از محاسبات سیار، بهره برداري 

كامل از پتانسیل آن به دلیل مشکالتي ذاتي از جمله كمبود منابع، قطع اتصال مکرر و قابلیت حركت 

شکالت را با اجراي برنامه هاي كاربردي سیار سیار مي تواند این م محاسبات ابريمشکل مي باشد. 

هاي براي بهبود چالش .روي ارائه دهندگان منابع خارجي براي دستگاه هاي تلفن همراه رفع نماید

هاي مکانیزم در این روش، .استفاده مي شود شده، ابر كوچک قطعه بندي شدهروش  ازهاي سیار دستگاه

 در این مقاله مکانیزميها وجود ندارد. ولویت بندي بین آنها و اكیفیت سرویس براي كنترل درخواست

له با كیفیت سرویس از جم كه با استفاده از این مکانیزم شودبراي كنترل كیفیت سرویس معرفي مي

 یابد.هاي اولویت باال، بهبود ميكاهش احتمال بالک شدن درخواست
 

 كوچکسیار، كیفیت سرویس، ابر محاسبات ابري: کلمات کلیدی
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 مقدمه .۱

 

با پیشرفت فناوري اطالعات نیاز به انجام كارهاي محاسباتي در همه جا و همه زمان به وجود آمده است. همچنین نیاز به 

افزارهاي گران، از طریق خدماتي نرمافزارها و این هست كه افراد بتوانند كارهاي محاسباتي سنگین خود را بدون داشتن سخت

كه در صنعت و تحقیقات  محاسبات ابريبعد از معرفي  . انجام دهند. رایانش ابري آخرین پاسخ فناوري به این نیازها بوده است

هاي سیار اجازه انجام كارهاي بزرگتر از سیار معرفي شد كه به دستگاه محاسبات ابريعملي مورد توجه زیادي قرار گرفت، 

 محاسبات ابريهاي كاربردي از منابع سیار، برنامه محاسبات ابريدهد. با استفاده از سازي را ميتوان پردازشي و ذخیره

مان دهند تا كار مورد نظر در زانتقال مي كنند و كارهایي كه نیاز به پردازش سنگین یا حافظه زیاد دارند را به ابراستفاده مي

 .[1] كوتاهتري انجام شود و همچنین طول عمر باتري بیشتري داشته باشند

 ابر كوچک قطعه بندي شدهها معماري هاي زیادي مطرح شد است كه یکي از آنبراي رسیدن به اهداف فوق، روش

شاپ، رستوران، تواند در كافيباشد كه ميز داده در جعبه ميدر واقع یک مرك ابر كوچک قطعه بندي شدهیک . [2] باشدمي

بیسیم به آن وصل شود. بعد از اتصال كاربر درخواست ایجاد ها سیار با استفاده از شبکه ها و ... قرار گیرد و دستگاهفرودگاه

 رستد. بعد از ایجاد ماشینفمي ابر كوچک قطعه بندي شدهباشد را به یک ماشین مجازي كه شامل یک برنامه كاربردي مي

شود. براي اجرا مي ابر كوچک قطعه بندي شدههاي پردازشي  دستگاه سیار توسط ماشین مجازي در مجازي، درخواست

 شودذخیره مي مجازيماشین پایه  تصویري از ابر كوچک قطعه بندي شدهكاهش حجم انتقالي یک درخواست، در سمت 

ل ذخیره فایپایه به عنوان  تصویر. سپس تفاوت حافظه و دیسک ماشین مجازي كه برنامه كاربردي روي آن نصب شده با [3]

 ابر كوچک قطعه بنديشود و ارسال مي ابر كوچک قطعه بندي شدهشود. در هنگام درخواست دستگاه سیار، این فایل به مي

 .[4] كندیک ماشین مجازي ایجاد مي ر،موردنظپایه و فایل  تصویربا روي هم گذاشتن  شده

ها ، ممکن است كه در ساعت شلوغي منابع كافي براي پردازش درخواستحجم داده نسبت به درخواست توجه بهبا 

و همین مسئله باعث كاهش كیفیت  احتمال اینکه همه درخواست ها پردازش نشود وجود داردوجود نداشته باشد. بنابراین 

ي مانند كنترل درخواست، اولویت بندي و زمانبندهاي كنترل كیفیت سرویس مکانیزممي شود. بنابراین سرویس به كاربران 

 اولویت باال شد.باباعث افزایش كیفیت سرویس كاربران  كه مطرح شد

ابر كوچک قطعه بندي سیار و معماري  محاسبات ابري، محاسبات ابريابتدا در بخش دوم به توضیح در ادامه مقاله 

س كیفیت سروی هارم مکانیزم. در بخش چمعرفي مي شودآن  . در بخش سوم كیفیت سرویس و معیارهايبیان مي شود شده

در  .ارزیابي روش پیشنهادي با نتایج آن بیان مي شود شود. براي ارزیابي مکانیزم در بخش پنجمارائه شده، توضیح داده مي

 .رداخته مي شودپ نهایت نتیجه كارهاي انجام شده و كارهاي مرتبط

 
 

 سیار محاسبات ابریمعماری  .۲

دیر سیستم م ،باشد. در این مدلیک مدل براي دسترسي كاربران به منابع رایانشي از طریق شبکه اینترنت مي محاسبات ابري

ربران به ازاي مصرف از منابع كاپرداخت مالي . همچنین [5] و آزاد سازي منابع براي كاربران دارد ذخیرهكمترین دخالت در 

 باشد. مي

 رانكارببراي  يمختلف يهاتیو قابل تیمحدود يدارا هركدام كه شوديبه كاربران ارائه م هیابر در سه ال يهاسیسرو

ر الیه باشد. دافزار به عنوان سرویس ميبه عنوان سرویس و نرم بستر، سیبه عنوان سرو رساختیز موارد هاهیال نی. اباشدمي
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اربران ك يرا برا يمجاز رهیشبکه و ذخ ،نیمانند ماش يانشیرا رساختیفراهم كننده ابر منابع ز سیبه عنوان سرو رساختیز

 . كنديفراهم م

را  ودشيو اجرا م ادهیآن پ يرو يكه برنامه كاربر براحت بستري کیفراهم كننده  ،سیبه عنوان سرو بستردر الیه 

  .باشديكاربر م يهابرنامه يو اجرا توسعه يبرا یيو ابزارها  داده،گاهیعامل، پا ستمیشامل س تواندمي بستر نی. اكنديفراهم م

و  دهديكاربر قرار م اریدر اخت سیافزار خود را به صورت سروفراهم كننده نرم سیافزار به عنوان سرو نرمدر الیه 

 يهامصرف و مجوز زانیو بر اساس م كنديافزار استفاده مكاربر تنها از نرم هیال نیاست. در ا یيكاربر استفاده كننده نها

 كند.يرا پرداخت م يافزار مبلغنرم

الهام گرفته شده است و براي كاربران یک  محاسبات ابرياول و سوم  يهاهیاز النیز  ابر كوچک قطعه بندي شدهدر 

هاي سیار با دهد كه دستگاهنشان مي 1شکل در  كند.افزاري كه روي آن قرار دارد، فراهم ميماشین مجازي براي اجراي نرم

شاپ، رستوران، فرودگاه و ... قرار دارد، وصل شود و تواند در كافيكه مي شدهابر كوچک قطعه بندي سیم به یک شبکه بي

عمومي  به ابرتواند با شبکه اینترنت مي ابر كوچک قطعه بندي شدههاي رایانشي خود را به آن بفرستد. همچنین درخواست

 مانند یاهو، آمازون، گوگل و ... نیز وصل شود و سرویس بگیرد.

 

 
 

 ابر کوچک قطعه بندی شده گاهیجا و یمعمار - ۱شکل 

 

ر كوچک اببه  ،برنامه توسط دستگاه سیار، درخواست خود را همراه با فایل ابر كوچک قطعه بندي شدهشناسایي بعد از 

تگاه هاي دسشود و درخواست، یک ماشین مجازي ایجاد ميبرنامهپایه و فایل  تصویرفرستد. با تركیب مي قطعه بندي شده

  نشان داده شده است. 2شکل شود. مراحل این فرایند در سیار به آن ارسال مي

شود. قسمت كنترل ورود هاي سیار در ابتدا توسط قسمت كنترل ورود دریافت ميهاي دستگاهدرخواست

هر درخواست یک ماشین دهد و ماشین فیزیکي به ازاي هاي فیزیکي تحویل ميهاي دریافت شده را به ماشیندرخواست

كند و با یک پیام از دستگاه سیار قسمت كنترل را از عدم نیاز به ماشین مجازي آگاه مي نهایتكند. در مجازي ایجاد مي

 ،شود. در سیستم موجودقسمت كنترل به ماشین فیزیکي كه اجراي ماشین مجازي روي آن است، ماشین مجازي خاموش مي

ي مها وجود ندارد كه در این مقاله سعي در ارائه آن کانیزمي براي اولویت بندي بین درخواستم ابر كوچک قطعه بندي شده

 .شود
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 ابر کوچک قطعه بندی شدههای کاربر به زمانبندی درخواست - ۲شکل 

 

 

 کیفیت سرویس .۳

ها و ...( و موضوع ، هزینهشدنبالکنرخ انتقال، تاخیر، تغییرات تاخیر، ها )از هدف يامجموعهكیفیت سرویس 

توان كیفیت با توجه به محدودیت منابع موجود نمي .كنديو ...( را دنبال م يكاربران، اعتماد، درجه خوشنود اتی)تجرب

و زمانبندي براي پردازش ها خواستبندي درهایي براي اولویتها محقق كرد، بنابراین از روشسرویس را براي همه درخواست

هاي با اولویت باال نشود و در نهایت كیفیت سرویس هاي با اولویت پایین مانع از اجراي درخواستشود تا درخواستاستفاده مي

 ها افزایش یابد.آن

یفیت كهاي كنترل مدر مکانیز ماشود.  ادیز ایموارد باال كم  تیو اهم تیاولو توانديم سیسرو ازیبا توجه با كاربرد و ن البته

هاي با اولویت شدن درخواستشود، سعي در كم كردن احتمال بالکارائه مي ابر كوچک قطعه بندي شدهكه براي سرویس 

 باال و كاهش تاخیر را داریم.

 

 

 طرح پیشنهادی .4

دهند با توجه به پارامترهایي مانند هزینه مالي پرداختي توسط هایي كه سرویس ميتوان كاربران در سیستممعموال مي    

ر این دكنند. بنابراین دهي تقسیم ميهاي مختلف سرویسها را به كالسكاربر، جایگاه سازماني مانند مدیر یا كارمند و ... آن

شود، كالس كاربر مشخص شده است. هایي كه ارسال ميو در درخواستشوند  یم ميهایي تقسكاربران را به كالس روش،

گیرد. ولي در اینجا براي بهبود كیفیت ها در یک صف قرار ميبعد از دریافت یک درخواست، در روش معمولي همه درخواست

ا توجه بگیرد. هاي مختلف قرار ميدر صفكننده، ها را با توجه به كالس درخواستسرویس كاربران با اولویت باالتر، درخواست

شود. در صورتي كه درخواستي ها از صف با كالس اولویت باالتر انتخاب ميدرخواست، پردازش هاي كاربرانكالسبه اهمیت 

متر در كهاي با اولویت باالتر شود. با این روش درخواستتر انتخاب ميبا اولویت باالتر وجود نداشت، از صف با اولویت پایین

هاي اولویت باال به دلیل پر شدن صف شدن درخواستمانند و همچنین احتمال بالکصف منتظر فراهم شدن سرویس مي

 شود.تر كمتر ميها با اولویت پاییننسبت به درخواست

د. زش كرهاي كاربران را پرداتوان بیشتر از آن درخواستباشد و نميمحدود مي ابر كوچک قطعه بندي شدهمنابع در 

ها كاربران را به ابر عمومي كه به ازاي تواند درخواستبه شبکه اینترنت متصل است و مي ابر كوچک قطعه بندي شدهولي 
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اي شود كه به جكند، ارسال كند. با توجه به اهمیت كاربران طالیي، در این روش سعي ميمصرف سرویس هزینه دریافت مي

  شدن را كاهش دهد.را به ابر عمومي ارسال كند و احتمال بالکها، آن شدن این نوع درخواستبالک

ها به قسمت كنترل دهد كه از سمت چپ درخواستها را نشان مينماي كلي هدایت درخواست 3شکل در 

باشد، آن ( ميClass2( یا دو )Class1شود. این واحد با توجه اینکه درخواست از نوع یک )( وارد ميAdmCtrlها )درخواست

( درخواست براي Class1با توجه به اولویت باالتر درخواست نوع اول، ابتدا از صف نوع یک ) دهد.ا در صف مربوطه قرار مير

 شود. در صورتي كه ماشین فیزیکي محليانتخاب مي ابر كوچک قطعه بندي شده( LocalPMاجرا در ماشین فیزیکي محلي )

 كند.( ارسال ميPublicCldمشغول باشد، آن را به ابر عمومي )

هاي اولویت باال كاهش یافته و همچنین احتمال با استفاده از دو مکانیزمي كه ارائه شد، مدت زمان تاخیر درخواست

 یابد.ها كاهش ميشدنبالک

 
 نمای صف مدل ارائه شده  -  ۳شکل 

 
 

 نتایج ارزیابی .5

 

ها ها دو نوع در نظر گرفته شده است. همچنین رسیدن درخواستدرخواست، شدهبیان دادن بهبود روشبراي نشان

كند. در هر واحد زماني نیز به یک درخواست در ماشین فیزیکي محلي یا ابر عمومي پیروي مي ۵.5از توزیع نمایي با میانگین 

 شود.سرویس داده خواهد شد و از سیستم خارج مي

 
 ها همراه با مکانیزم چند صف و ارسال به ابر عمومیستبالک شدن درخوا - 4شکل 
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دهد يها نشان مشدن درخواستشد و نتایج بالک پیاده سازيدر ابتدا سیستم بدون در نظر گرفتن اولویت كاربران 

ها در شود. سپس با در نظر گرفتن اولویت كاربران و تفکیک درخواستكه دو كالس درخواست به نسبت یکسان بالک مي

هاي نوع یک داشت شدن درخواستشدن درخواست نشان از كاهش بالکانجام داده شد و نتایج بالکپیاده سازي  MLQصف 

به  هاشود. و در آخر با تركیب روش قبلي همراه با ارسال درخواستاین حال در بعضي موارد این كالس نیز بالک مي ولي با

 هاي نوع یک دارد.عملکرد مناسب براي كالس دهنده ننشا شکل انجام شد و نتایج پیاده سازي ابر عمومي 
 

 کارهای مرتبط .5
 

  ريمحاسبات اباستفاده از منابع  نیمطرح شده است بنابرا ریدر چند سال اخ  محاسبات ابرياستفاده از  نکهیبا توجه به ا

وجود  اریس محاسبات ابري يبرا يجالب جیو نتا قاتیحال تحق نیندارد. با ا يقدمت طوالن اریس يهااستفاده در دستگاه يبرا

 .كندياستفاده م  محاسبات ابري افزار به عنوان سرویس زیرساخت، سکو و نرم يهاهیدارد كه از ال

 ادیز اریس محاسبات ابريدر  واگذاريانجام  يكه برا یيهااز روش يکی ار،یس محاسبات ابريتوجه به عمر كوتاه  با

در سرور دور اجرا  خواهديرا كه م يروش توسعه دهنده برنامه توابع نی. در ا[6]نام دارد  MAUIمطرح شده است، روش 

 طیكه با توجه به شرا شودي. در هر لحظه چک مشوديبرنامه در سرور اجرا م نیاز ا يانسخه نیكند. همچنيشود را انتخاب م

 ایارد د ازین نیبه محاسبات سنگ يدر سرور و قسمت جار يقسمت جار ياجرا یيانتقال برنامه به سرور، توانا نهیشبکه، هز

 يلیبرنامه موبا جهیبرنامه در سرور نت ي. بعد از اجراریخ ایكه برنامه را به سرور دور مهاجرت دهد  ردیگيم میتصم ر؛یخ

 يافزارختسرور س يكد برنامه رو واگذاريبه  شتریمقاله ب نی. در اردیگيبرنامه و كاربر قرار م اریو در اخت شوديبرگشت داده م

ندارد.  لیدر تعداد كاربران موبا يریذپ اسیروش مق نیا نینداشته است. همچن يتوجه  محاسبات ابريتوجه شده و به 

 كرد. لیمخصوص سرور كامپا ياداده شوند و نسخه رییتغ دیموجود با يهابرنامه نیهمچن

 نی. ا[7]در رفع مشکالت و بهبود آن دارد  يسع يهست ول MAUIمشابه روش  گری، روش دCloudClone روش

را به آن اضافه كرده است. در  یيهاداده است و قسمت رییرا تغ دالویکبنام  دیاندرو ستمیجاوا در س  يمجاز نیروش ماش

ند. در ك جادیا لیعامل موبا ستمیمشابه با س  يمجاز نیتا ماش كندياستفاده م  محاسبات ابري يسازياز مجاز ستمیس نیا

  يمجاز نیو قسمت آن را در سمت ماش كنديدارد را انتخاب م يادیز يبه منابع محاسبات ازینخ ن کی يوقت لیسمت موبا

به صورت  توانيموجود ندارند و م يهابرنامه رییبه تغ ازیها ندهندهروش توسعه نی. در اكنديمشابه در سمت ابر اجرا م

دارد.  یيباال يریپذاسیاز آن استفاده كنند و مق تواننديم يادیكاربران ز نیجود استفاده كرد. همچنمو يهااز برنامه میمستق

. ابدیياز منابع كاهش م هاستفاد یيكه كارا كندياز برنامه فعال م يقسمت ياجرا يرا برا  يمجاز نیماش کی ستمیس نیدر ا

 Partition بنام  دالویکداده شده  رییتغ ياز اجزا يکیدر سمت ابر اجرا شوند به عهده  دیكه با یيانتخاب اجزا نکهیبا توجه به ا

Analyzerدهد. شیرا افزا يموارد دچار اشتباه شود و مصرف انرژ يممکن هست كه در بعض باشديم 

ه است. در را ارائه كرد يروش جالب [8]و تبلت هست در  اریدستگاه تلفن س شگامانیاز پ يکیسامسونگ كه  شركت

 تیقابل نیو همچن اریدستگاه س ياجرا رو یيكه توانا شوديم میتقس webletبه نام  یيهابرنامه به قسمت کیروش  نیا

هر  يو اجازه اجرا يهست كه دسترس يتیامن يهازمیمکان يدارا ستمیس نیرا دارد. ا  محاسبات ابري يمهاجرت به سرورها

 .كنديم يقسمت را بررس

 نیصورت ماشرا به اریدستگاه س عاملستمینسخه كامل از س کیشده است  يطراح [9]كه در مقاله  يستمیس در

مانند دستگاه  يهاو برنامه هالیدرخواست دهنده هست. در سمت ابر همه فا هیشب قایكه دق كنديدر سمت ابر اجرا م  يمجاز
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مت ابر را در س ستندیدارند و به دستگاه وابسته ن یيباال ياجرا نهیكه هز یياز كارها يبعض ستمیس نیوجود دارد. در ا اریس

 سمت ابر هست.  يمجاز نیبا ماش اریدر هماهنگ بودند دستگاه س ستمیس نیچالش ا نی. بزرگتركندياجرا م

 محاسبات ابري يابر برا رساختیز هیچندال يمعمار کیشده است  يمعرف [1۵]كه در مقاله  SAMI يمعمار در

كه از همان  [11]در مقاله  نی. همچندهديم سیسرو اریس يهابه دستگاه گراسیكه به صورت سرو دهديارائه م اریس

 .دهديرا نشان م گراسیسرو ستمیس نیا اتیزئهست، ج سندگانینو

سل سوم ني هااز شبکه تواننديم طیبا توجه به شرا اریس يهااند كه دستگاهارائه كرده یيسکو سندگانینو [12] در

 جادیبا ا كنديم ياند كه سعارائه داده هیدوال يمعمار کیها اتصال به ابر استفاده كنند. آن يبرا سیمبيو  (3Gتلفن همراه )

را كاهش دهد. در ادامه مقاله، مساله  رونیبا ب يانتقال يو پهنا ریتاخ زانیم يعموم  محاسبات ابريمراكز  نیب انهیم هیال کی

 نیا نکهی. با توجه به اشوديدارد، مدل م يو انرژ نهیهز ر،یكردن تاخ نهیدر كم يكه سع يساز نهیمساله به کیرا بصورت 

 .آورديرا بدست م نهیبه به کیجواب نزد کی Simulated Annealing تمیهست، براساس الگور NP-Hardمساله  کی

را در سه  سیسرو تیفیارائه شده است كه ك [13]در  اریس محاسبات ابريدر  سیسرو تیفیآگاه از ك ستمیس کی

با انتخاب  شوديم يسع ار،ی. در هر مرحله با گرفتن بازخورد از دستگاه سكنديمدل م Fuzzy Cognitive Map هیال

 را بهبود بدهد. سیسرو تیفیكننده بهتر، كفراهم

[ مطرح شده است كه نویسندگان آن سعي در 14در ] ابر كوچک قطعه بندي شدهیک مکانیزم كنترل ورود كه براي 

 میمتص ندیفراهاي اولویت باال از كنند. براي براي اختصاص منابع بیشتر به درخواستهاي مختلف درخواست مياعمال نوع

 كند.( استفاده ميSMDP) ماركوف مهیني ریگ
 

 

 گیرینتیجه .۱1

ران و ها با توجه به كارببندي درخواستكنترل كیفیت سرویس كه شامل دستهبا ارائه مکانیزم  شد كهدر این مقاله سعي   

هاي اولویت باال به ابر عمومي در صورتي پر بودن منابع محلي، كیفیت سرویس كاربران ها و ارسال درخواستاولویت بندي آن

 ت.ها داشج نشان از كاهش بالک شدن درخواستمکانیزم ارائه شده مورد ارزیابي واقع شد و نتای ،. در ادامه مقالهدادرا افزایش 

 در ادامه مقاله به معرفي كارهاي مرتبط پرداخته شد.
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