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Abstract- Fog computing brought a new collaborative computing model to make the growing of IoT possible.
It provides the possibility to satisfy IoT applications needs by utilizing computational resources at the edge of
the network. Most of the works have been done in researches, are trying to maximize or minimize one objective
in different resource management problems. This approach could have some unwanted influence on other
decision making aspects. This paper presents a multi-objective framework to find eligible fog nodes to
dynamically deploy the IoT applications on them. The proposed framework could be employed to achieve a
trade-off between the cost of resources and average service delay. The multi-objective dynamic service
provisioning (MDSP) problem is formulated as an integer linear programming (ILP) model and the weighted
goal programming is applied to solve the multi-objective problem. In addition, the Pareto front has been
discussed and different simulations have been proposed in order to show the importance of using multiobjective solutions for service provisioning in fog computing.
Keywords- Fog computing, Internet of Things (IoT), Service provisioning, Multi-objective Optimization,
Weighted goal programming, Quality of Service (QoS), Resource management.
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چکیده -اینترنت اشیاء موقعیتهای فراوانی برای برنامههای کاربردی تازه ظهور یافته مانند ماشینهای خودکار و برنامههای کااربردی
شهر هوشمند فراهم ساخته است .با ظهور برنامههای کاربردی اینترنت اشیاء که در مقایسه با برنا ماههای کااربردی مو جاود نیاز هاای
متفاوتی دارند ،رایانش ابری توانایی برآورده ساختن نیازهای این برنامههای کاربردی نوظهور را نخواهد داشت .رایانش م های باهعنوان
یک مدل محاسباتی بهمنظور برآورده ساختن نیازهای برنامههای کاربردی اینترنت اشیاء معرفی شد .بی شاتر تالش هاای انجام شاده در
تحقیقها ،کمینه یا بیشینه کردن یک هدف در مسائل مختلف مدیریت منابع در رایانش مهی است که میتواند به دی گار خروجی هاای
مهم تصمیمگیری آسیب بزند .در این مقاله یک چهارچوب چندهدفه برای یافتن گرههای مه مناسب باهمنظور قارار دادن برنا ماههای
کاربردی اینترنت اشیاء پیشنهاد شده است .مسئلهی فراهمسازی پویای سرویسها در رایانش مهی بهعنوان یک مدل برنامهریزی خطی
عدد صحیح فرمولبندی شده است و روش برنامهریزی وزندار آرمانی برای حل این مسئلهی چندهدفه بهمنظور برقراری م صاالحههای
گوناگون میان هزینهی منابع و تأخیر برنامههای کاربردی به کار گرفته شده است .عالوه بر این ،با ا ساتفاده از ن ماودار جب هاهی پَرِ تاو و
شبیهسازیهای مختلف ،اهمیت استفاده از روشهای چندهدفه برای فراهمسازی سرویسها در رایانش مهی نشان داده شده است.
واژههای کلیدی :رایانش مهی ،اینترنت اشیاء  ،فراهمسازی سرویس ،بهینهسازی چندهدفه ،برنامهریزی وزندار آرمانی ،کیفیت سرویس ،مدیریت
منابع.

مقیاسپذیری االستیک ،فناوری مجازیسازی و پرداخت بهاندازهی
استفاده ،نیازمندیهای اولیه برنامههای کاربردی اینترنت اشیاء را
فراهم میکند [ .]1با این وجود ،ازنظر جغرافیایی متمرکز بودن
مراکز دادهی ابر منجر به عدم توانایی آن برای برطرف ساختن
نیازمندیهای اساسی برخی برنامههای کاربردی اینترنت اشیاء
میشود [ .]2فاصله ارتباطی میان مکانی که داده تولید میشود و
ابر و مقدار بسیار زیاد دادههای تولیدشده بهوسیلهی دستگاههای
اینترنت اشیاء منجر به زمان پاسخ باال و ازدحام شبکه میشود.

 -1مقدمه
اینترنت اشیاء یک شبکه از اشیائی است که توانایی پردازش،
ارتباط و انجام عمل خاصی را دارند .از کاربردهای آن میتوان به
خانهی هوشمند ،شهر هوشمند و ماشینهای خودکار اشاره کرد.
رایانش ابری یکی از عوامل اصلی برای تحقق اینترنت اشیاء بوده
است .به دلیل اینکه اشیاء دادههای بسیار زیادی تولید میکنند،
مراکز دادهی ابر بهترین مکان برای ذخیرهسازی این دادهها بوده و
همچنان هست .ابر به دلیل منابع ازنظر تئوری نامحدود،
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مدیریت منابع در رایانش مهی ارائه شده است .در بیشتر
راهحلهای ارائهشده ،هدف ،بهینهسازی یک تابع هدف مانند
مصرف انرژی ،زمان پاسخ ،هزینه و استفاده از منابع لبهی شبکه
است .با در نظر گرفتن تنها یک هدف و اجرای راهحل بهدستآمده
با این سیاست ،امکان فاصله گرفتن از جواب بهینه برای دیگر
اهداف بهطورجدی وجود دارد .برای مثال ،میتوان بدون در نظر
گرفتن هزینه بهعنوان یک تابع هدف ،زمان پاسخ را در مسئلهی
فراهمسازی سرویسها کمینه کرد .این سیاست منجر به تحمیل
هزینهی بسیار زیادی به فراهمکنندهی مه میشود .حتی با قرار
دادن هزینه به عنوان یک قید در مسئلهی بهینهسازی ،نمیتوان به
راهحلی که هر دو عنصر تصمیمگیری زمان پاسخ و هزینه را کمینه
کند دست یافت .درنتیجه ،نیاز به راهحلهای چندهدفه برای
فعالیتهای مختلف در فرآیند مدیریت منابع در رایانش مهی وجود
دارد.

تعداد بسیار زیاد دستگاههای اینترنت اشیاء و دادههای بسیار
زیادی که توسط آنها تولید میشود و درنتیجه باال رفتن زمان
پاسخ و استفادهی بسیار زیاد از پهنای باند ،نیاز به یک مدل
رایانش جدید را در جامعهی تحقیقاتی و صنعت بهوجود آورد.
رایانش مهی بهمنظور غلبه بر محدودیتهای استفاده از مراکز
دادهی ابر ،بهعنوان یک مدل رایانش جدید برای میزبانی برنامههای
کاربردی اینترنت اشیاء معرفی شد .رایانش مهی بهصورت
توزیعشده سرویسهای ابر را در لبهی شبکه فراهم میکند .در این
مدل رایانش ،منابع مه و ابر برای فراهمسازی سرویسها با یکدیگر
همکاری میکنند [ .]3از مزایای قابلتوجه استفاده از رایانش مهی
توانایی آن برای برآورده ساختن زمان پاسخ موردنیاز برنامههای
کاربردی اینترنت اشیاء حساس به تأخیر است.
یکی از مهمترین روندها در تحقیقهای رایانش مهی ،ارائهی
روشهای گوناگون برای مدیریت منابع در مدل محاسباتی مبتنی
بر رایانش مهی است .مسائل موردبررسی برای مدیریت منابع بسیار
گوناگون هستند .برای نمونه ،میتوان به مسئلههای پیشبینی
منابع ،فراهمسازی منابع ،1فراهمسازی سرویسها ،زمانبندی،
توزیع بار 2و مهاجرت سرویس3ها اشاره کرد.

در این مقاله ،یک مدل چندهدفه برای مسئلهی فراهمسازی
سرویسها در مه با هدف برقراری مصالحه میان هزینهی منابع و
تأخیر برنامههای کاربردی اینترنت اشیاء پیشنهاد شده است .با
استفاده از مدل پیشنهادی ،تصمیمگیرنده برای فراهمسازی
سرویسها در مه امکان مصالحه میان هدفها را با توجه به اهمیت
هر کدام دارد .درنتیجه ،جوابها برای قرار دادن سرویسها صرفاً
محدود به هزینهی کمینه یا تأخیر کمینه نیست.

یکی از مهمترین فعالیتها در فرآیند مدیریت منابع در ابر و مه،
تصمیمگیری دربارهی فراهمسازی سرویسها یا قرار دادن
سرویسها است .برنامههای کاربردی اینترنت اشیاء در یک محیط
بسیار پویا اجرا میشوند و برای مدیریت منابع به شکلی که
سرویسها قادر به پاسخگویی به درخواستهای کاربران باشند،
استفاده از روشهای فراهمسازی سرویسها به شکلی که با این
پویایی سیستم سازگار باشد ،بسیار ضروری است .خروجی یک
مسئله فراهمسازی سرویسها تصمیم دربارهی چگونگی قرار دادن
توزیعشدهی اجزای برنامههای کاربردی اینترنت اشیاء در منابع ابر
و مه است .درنتیجهی این تصمیمگیری ،سرویسی که درخواست
بیشتری را از دستگاههای اینترنت اشیاء تجربه میکند ممکن است
در چندین گرهی مه قرار داده شود .از طرف دیگر ،اگر درخواست
برای یک سرویس ناچیز باشد ،ممکن است برای کاهش هزینهها
آن سرویس از منابع مه حذف شود [ .]4از مزایای فراهمسازی
پویای سرویسها در مه میتوان به کاهش استفاده از پهنای باند،
مدیریت بهینهی منابع ابر و مه ،کاهش هزینهی اجارهی منابع،
برآوردن زمان پاسخ موردنیاز برای درخواستهای برنامههای
کاربردی ،دسترسپذیری ،قابلیت اطمینان سرویسهای ارائهشده
به کاربران برنامههای کاربردی ،کاهش انرژی و غیره اشاره کرد.

دستهبندی باقیماندهی مقاله به این شرح است :در بخش دو،
آخرین تحقیقهای انجامشده در مه بررسی میشوند .در بخش سه،
مدل سیستم بهصورت یک مسئله فراهمسازی پویای چندهدفهی
برنامههای کاربردی فرمولبندی میشود .سپس ،خطی سازی مدل
برنامهریزی غیرخطی عدد صحیح ،4بهصورت یک مدل معادل
برنامهریزی عدد صحیح 5ارائه خواهد شد .در بخش چهارم ،راهکار
چندهدفهی پیشنهادی در مقابل دو روش تکهدفهی موجود برای
کمینه کردن هزینهی منابع و کمینه کردن تأخیر برنامههای
کاربردی مورد ارزیابی قرار میگیرد .در بخش پنجم ،نتیجهگیری
مقاله و کارهای آینده مطرح میشوند.
 -2کارهای پیشین
در این بخش ،راهکارهای مدیریت منابع در رایانش مهی و رایانش
ابری شامل راهکارهای تکهدفه و چندهدفه مورد بررسی قرار
میگیرند .هدف از مرور این تحقیقها ،نشان دادن اهمیت استفاده
از روشهای چندهدفه در مقابل روشهای تکهدفه برای حل
مسئلههای مدیریت منابع است .اهمیت مدیریت بهینهی منابع در
کل و فراهمسازی سرویس بهصورت خاص در رایانش ابری و مهی

در تحقیقات ،راهحلهای گوناگونی برای مسئلههای مختلف
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توسط جامعهی تحقیق درک شده است .برخالف ابر ،تحقیقات در
مه همچنان نابالغ است [ .]5از طرف دیگر ،ساختار ،ویژگیها و
سرویسهای این دو مدل محاسباتی متفاوت هستند .درنتیجه،
امکان استفاده از راهحلهای موجود در رایانش ابری ،برای مدیریت
منابع در رایانش مهی وجود ندارد.

بیشتر از آستانه نشود .این رویکرد باعث میشود که در بسیاری از
موارد ،جواب ممکنی برای مسئله وجود نداشته باشد .همچنین،
هزینه که مؤلفهی بسیار اساسی برای تصمیمگیری دربارهی
فراهمسازی سرویسها در مه است ،در این تحقیق در نظر گرفته
نشده است.

تاکنون بیشتر توجه محققان مدیریت منابع در رایانش مهی،
کاهش هزینه یا تأخیر برنامههای کاربردی بوده است .عالوه بر این،
اهدافی مانند کمینه کردن مصرف انرژی ،بیشینه استفاده از منابع
لبهی شبکه و کمترین انتقال به ابر توسط محققان انتخاب شدهاند.

تحقیقهای دیگر مانند [ ]9و [ ]10نیز ،به ترتیب زمان پاسخ و
هزینهی منابع را در فراهمسازی سرویسها کمینه میکنند .تمامی
مسئلهی موردبررسی

زمانبندی

معماری

انتخاب کار

فراهمسازی

مهاجرت

برونسپاری

درخواستها

کارایی
تعداد

تکمیل کارها

تضمین کیفیت

قابلیت اطمینان

اسکارالت و همکاران [ ]7با معرفی معماری کلونی مه ،برای
فراهمسازی سرویسها نیز چند الگوریتم پیشنهاد دادهاند که برای
استفاده در این معماری است .آنها کار خود را با مقایسهی
راهحلهای بهینهسازی دقیق ،الگوریتم ابتکاری  first-fitو الگوریتم
ژنتیک ارزیابی کردهاند .در این تحقیق ،تابع هدف ،بیشینه کردن
استفاده از منابع لبهی شبکه یا همان گرههای مه است.

مصرف انرژی

✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

هزینه

✔

میزان استفاده

✔

✔
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✔
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یوسف پور و همکاران [ ]4یک مدل جامع از برنامههای کاربردی
اینترنت اشیاء و منابع در رایانش مهی و ابری را پیشنهاد دادهاند.
آنها یک مدل غیرخطی عدد صحیح برای حل مسئلهی
فراهمسازی سرویس و دو الگوریتم ابتکاری برای برطرف کردن
پیچیدگی حل این مسئلهی غیرخطی ارائه دادهاند .اگرچه مدل
پیشنهادی آنها جامع است و هر دو الگوریتم ،راهحلهای کاربردی
برای دو هدف متفاوت ارائه میدهند ،زمانی که هم تأخیر
سرویسها و هم هزینهی منابع برای تصمیمگیرنده اهمیت دارند،
این دو الگوریتم جواب بهینه را تولید نمیکنند .هدف الگوریتمهای
ابتکاری تولید جوابهای نزدیک به جواب بهینه بر اساس یک
هدف است و ایدهی اصلی استفاده از آنها حذف قیدها یا اهداف
دیگر برای کاهش پیچیدگی است .درنتیجه ،با توجه به شرایط
سیستم ،تصمیمگیرنده باید به نفع پیچیدگی یا جواب بهینه
مصالحه6ای برقرار کند.
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✔
✔
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مقاالت

✔
✔
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هدفها

مقاالت

یوسف پور و همکاران [ ]6یک چهارچوب برای برنامههای کاربردی
اینترنت اشیاء ،ابر و مه و یک سیاست برونسپاری بار باهدف
کاهش تأخیر برنامههای کاربردی معرفی کردهاند .هدف اصلی این
تحقیق کاهش تأخیر پاسخ درخواستها با استفاده از برونسپاری
بار است.

جدول  :1هدفها و مسئلههای موردبررسی در تحقیقها در ابر و مه

][11
][12
][13
][14
][15
][16
][17
][18
][19
][20
][21
][22
][23
][7
][6
][24
][4
][8
][9
][10
][25
][26
][27
][28
][29
][30
][31

تحقیقهای ذکرشده برای بهبود یک ویژگی از کیفیت سرویس
برنامههای کاربردی تالش میکنند .در مسائلی مانند فراهمسازی
سرویسها در مه ،تصمیمگیرنده معموالً عالقهمند به بهینهسازی
چند هدف است .این هدفها در بیشتر سیستمها با یکدیگر در
تضاد هستند .درنتیجه ،برای داشتن راهحلهای مفیدتر برای
مسئلهی فراهمسازی پویای سرویس ،الزم است راهحلهایی که
شامل چند تابع هدف باشند را بهکار گرفت .مدلهای چندهدفه در
رایانش ابری [ ]12 ,11و [ ،]14-17بیشتر اهدافی مانند
بهینهسازی مصرف انرژی ،کارایی ،هزینه ،قابلیت اطمینان و زمان
پاسخ را در نظر گرفتهاند .همچنین ،در تحقیقهای رایانش ابر
متحرک نیز مدلهای چندهدفه برای بهینهسازی مصرف انرژی و
هزینه پیشنهاد شده است [ ]23[ .]28 ,13یک معماری جامع
برای رایانش مهی پیشنهاد داده است ]32 ,18[ .برای مسئلهی
فراهمسازی منابع راهکارهای چندهدفه پیشنهاد دادهاند]24[ .
مهاجرت در مه را با اهداف گوناگون بررسی کرده است]22 ,21[ .
به ترتیب راهکارهای چندهدفه برای مسئلههای واگذاری بار و

7

در تحقیقی دیگر ،مینه و همکاران [ ]8راهکاری برای مسئلهی
فراهمسازی سرویس در مه با هدف بیشینه کردن استفاده از منابع
ارائه دادهاند .تأخیر برنامههای کاربردی تنها بهصورت یک قید در
مسئله تعریف شده است و باعث میشود که زمان پاسخ هیچگاه
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بدون مدلسازی رها شده و نتایج این نوع تصمیمگیریها ارائه
نمیشود .این موضوع باعث میشود راهکارهای پیشنهادی برای
استفاده در دنیای واقعی بهطور مؤثر کارا نباشند .به دلیل اینکه
بسیاری از عوامل مهم تصمیمگیری برای فراهمسازی سرویسها
در رایانش مهی با یکدیگر در تضاد هستند ،راهکار پیشنهادی باید
همهی این عوامل مهم در تصمیمگیری را در نظر داشته باشد.
برای مثال ،راهکاری که تنها هزینه را کمینه کند ،ممکن است
باعث تأخیر بسیار زیاد برنامههای کاربردی شود که برای اینترنت
اشیاء مفید نخواهد بود .از طرف دیگر ،اگر یک روش تنها تأخیر
برنامههای کاربردی را کمینه کند ،این موضوع میتواند منجر به
سربار هزینهای بسیار باالیی شود که مورد قبول فراهمکنندهی مه
نخواهد بود .درنتیجه ،راهکاری که بتواند بهصورت چندهدفه میان
این اهداف متضاد مصالحهای برقرار کند مورد توجه ذینفعان
است .با استفاده از این روشها ،فراهمکنندهی مه این امکان را
خواهد داشت که در حالتهای مختلف سیستم و با توجه به
اهمیت هر هدف در این شرایط ،مصالحهی موردنظر خود را برقرار
کند.

زمانبندی پیشنهاد دادهاند ]19[ .یک معماری بر اساس
containerها پیشنهاد داده است و مسئلهی انتخاب کارها و
مهاجرت به صورت چندهدفه در این تحقیق پاسخ داده شده است.
همچنین ]25-27[ ،برای مسئلهی فراهمسازی سرویسها
مدلهای تکهدفه پیشنهاد دادهاند .جدول  1خالصهای از
تحقیقها در رایانش ابری ،رایانش مهی و رایانشهای شبیه به
رایانش مهی را نشان میدهد .فراهمسازی چندهدفهی سرویسها
در مه توجه الزم را در جامعهی تحقیقاتی کسب نکرده است.
بیشتر مدلهای چندهدفه مانند مدل ارائهشده در [ ]29روی
مسئلهی زمانبندی کارها با اهداف کمینه کردن زمان کل و
مصرف انرژی تمرکز کردهاند و مانند [ ]30برای حل مسئلهی
مهاجرت ماشین مجازی با اهداف بیشینه کردن درخواستهای
پذیرفتهشده و کمینه کردن تأخیر احساس شده برای کاربران
راهحلی پیشنهاد دادهاند.
تا جایی که نویسنده آگاه است ،کار جدید ارائهشده در [ ]31تنها
تحقیقی است که برای حل مسئلهی فراهمسازی چندهدفهی
سرویسها راهکاری ارائه داده است .نویسندگان به مصالحهای میان
تضمین کیفیت سرویس ،منابع استفادهشدهی مه و هزینهی
استقرار برنامههای کاربردی دست یافتهاند .بااینوجود ،در مقایسه
با منابع مصرفی و پیوند ارتباطی که در نظر گرفته شده است ،زمان
پاسخ و دسترسپذیری و هزینه در یک محیط رایانش مهی از
اهمیت بسیار باالتری برخوردار هستند [.]5

تنها روش ارائهشده برای مسئلهی فراهمسازی چندهدفهی
سرویسها در مه [ ،]31اهداف تضمین کیفیت سرویس ،منابع
استفادهشده لبهی شبکه و هزینهی استقرار برنامههای کاربردی را
در نظر گرفته است .بااینوجود ،در مقایسه با منابع مصرفی و پیوند
ارتباطی که در نظر گرفته شده است ،زمان پاسخ و دسترسپذیری8
و هزینه در یک محیط رایانش مهی از اهمیت بسیار باالتری
برخوردار هستند [ .]5ازآنجاکه مهمترین عوامل تصمیمگیری در
مدیریت منابع در رایانش مهی ،فراهم کردن زمان پاسخ بهینه و
انجام این کار با کمترین هزینهی ممکن است ،در این تحقیق
تأخیر برنامههای کاربردی و هزینهی منابع بهعنوان اهداف
مسئلهی بهینهسازی چندهدفه انتخاب شدهاند.

 -3فراهمسازی چندهدفهی برنامههای کاربردی اینترنت
اشیاء
در رایانش ابری یکی از مهمترین توابع هدف استفادهشده هزینهی
منابع است .به دلیل بالغ بودن تحقیقها در رایانش ابری،
راهکارهای چندهدفه و کاربردی بسیاری برای مسئلهی فراهمسازی
سرویسها پیشنهاد شده است .بااینوجود ،تابع هدفی مانند تأخیر
برنامههای کاربردی ،تنها در چند مورد خاص که برای برنامههای
کاربردی خاص پیشنهاد شدهاند استفاده شده است .با توجه به
نیازهای برنامههای کاربردی اینترنت اشیاء و مهمترین هدف
رایانش مهی برای محقق شدن آنها ،تأخیر برنامههای کاربردی
مهمترین هدف برای بهینه شدن است.

دستگاههای اینترنت اشیاء در یک منطقه ،درخواستهای خود را
به گرههای مه موجود در آن منطقه که سرویس موردنظر در آن
گرهها قرار داده شده میفرستند .برای هر منطقه یک سرور ابر نیز
در نظر گرفته شده که درصورتیکه گرههای مه نتوانند به
درخواستها سرویس ارائه کنند ،ابر این سرویس را برای آنها
فراهم کند .طول جغرافیایی منطقه و تعداد گرههای مه و فاصلهی
آنها با دستگاههای اینترنت اشیاء در مرحلهی برنامهریزی منابع
تعیین میشود .این اطالعات برای مسئلهی پویای فراهمسازی
چندهدفهی سرویسها در رایانش مهی بهعنوان چند ورودی
هستند .راهحلهای زمان اجرا برای مسئلههای مختلف مدیریت
منابع در یک واحد منطقی به نام کنترلکنندهی لبه اجرا میشوند

راهکارهای مدیریت منابع ارائهشده در رایانش مهی تالش بر
کاهش تأخیر درخواستها برای برنامههای کاربردی اینترنت
اشیاءکردهاند .زمانی که هدف نهایی ،کمینه کردن تأخیر برنامههای
کاربردی باشد ،دیگر خروجیهای مسئلهی فراهمسازی سرویسها
19

فراهمسازی چندهدفهی برنامههای کاربردی اینترنت اشیاء با تأخیر و هزینهی کمینه در رایانش مهی .................مرادی دالوند و همکاران
و تصمیمگیری در این واحد منطقی اتخاذ میشود .گرههای مه
بهصورت دورهای اطالعات و حالت خود را به این واحد منطقی
ارسال میکنند تا این اطالعات برای تصمیمگیریهای مختلف
مانند فراهمسازی سرویسها مورد استفاده قرار گیرد .برای
مدلسازی پایهی این مقاله ،از اصالحشدهی مدل غیرخطی
ارائهشده در [ ]4استفاده شده است.

L (R , j ) ( +  ) ,
=
 S x  ,

()4

i

i A j F

()5

برنامهی
کاربردی

زیرساخت

رابطهی ( )1تأخیر برنامههای کاربردی را نشان میدهد [ .]4تأخیر
برنامههای کاربردی از سه قسمت جدا تشکیل شده است .تأخیر
انتشار ،تأخیر ارسال و میانگین زمان انتظار این سه جزء از تأخیر را
برای هر سرویس روی هر گرهی مه تعیین میکنند.

 i , j ,

()3

𝑖𝐸

مجموعهی دستگاههای درخواستکنندهی سرویس i

𝑖𝛥

کیفیت سرویس  iبیانشده در SLA

𝑖𝐷

فرجهی سرویس i

𝑖𝐶

واحد هزینهی جریمه برای راضی نکردن 𝑖𝛥

𝑖𝑀

نیازمندی حافظهی سرویس i

𝑖𝛩

نیازمندی حافظهی کمکی سرویس i

𝑖𝑈

نیازمندی پردازندهی سرویس i

𝑖𝛼

میانگین اندازهی درخواست برای سرویس i

𝑖𝛽

میانگین اندازهی پاسخ برای سرویس i

𝑖𝑉

درصد تخطی از آستانه برای سرویس i

t

زمان فعلی
زمان میان دو اجرای MDSP

)L(i,j
)B(i,j

منابع

R
𝑅

𝑃

𝑅𝑆
𝑖𝑅𝜆

+ (2(G (E i , j ) + G ( j , R )) +W i R

𝑅𝑖𝑊

(+

𝑅𝜇

))(1 − x ij ),

) B ( j ,R

+

𝑅

,

j
i

T

𝛩

𝑅𝑀

رابطهی ( )2مجموع تأخیرهای برنامههای کاربردی قرار داده شده
در گرههای مه و ابر را محاسبه میکند که بهعنوان یکی از توابع
هدف در نظر گرفته میشود .برای مدلسازی هزینه ،چندین زیر
هزینه تعریف شده است .هزینهی کل در رابطهی ( )3از هزینههای
مختلفی مانند هزینهی ارتباطات ،هزینهی ذخیرهسازی ،هزینهی
استقرار  ،containerهزینهی تخطی 9و هزینهی پردازش تشکیل
شده است .رابطههای ( )4تا ( ،)8به ترتیب هر کدام از این هزینهها
را محاسبه میکنند .هزینههای ذخیرهسازی ،اسقرار و تخطی در
رابطههای ( )5تا ( )7نشان داده شدهاند [ .]4هزینهی کل ،بهعنوان
هدفی دیگر در کنار مجموع تأخیر برنامههای کاربردی در نظر
گرفته شده است.
()2

A

مجموعهی سرویسها

)G(i,j

T i j = (2G (E i , j ) +

) B (E i , j

i

C

جدول  :2نشانهگذاری

 -1-3تابع هدف

()1

S

i A j F

г

 i + i

F

i

زمان

 i + i

aj

j

در جدول  2نشانهگذاری برنامههای کاربردی اینترنت اشیاء ،منابع
موجود ابر و مه و اطالعات مربوط به حل مسئلهی فراهمسازی
𝑗
سرویسها که در این مقاله استفاده شده ،نشان داده شده است𝑥𝑖 .
یک متغیر تصمیم دودویی است که نشاندهندهی قرار گرفتن
سرویس  iروی گرهی مه  jاست .اگر مقدار این متغیر صفر باشد به
این معناست که سرویس  iنباید روی گرهی مه  jقرار گیرد و اگر
این مقدار یک باشد یعنی این سرویس باید روی گرهی مه j
استقرار یابد .این متغیر تصمیم ،متغیر تصمیم استقرار نام دارد.

 i + i
+W i Fj )x ij
) B (E i , j

i

= CC

𝑅Π
F
ψ
𝐹𝑗𝑖𝑊
𝐹𝑃
𝐹𝑆
𝑗𝑖𝛿
𝑗𝑖𝐹𝜆
𝐹𝑗𝑀
𝐹𝑗𝛩
𝑗Π
𝐹𝑗𝜇

واحد هزینه ارتباطی بر واحد هزینهی پهنای باند از منبع
iبه منبع j
پهنای باند ارتباط  iبه j
تأخیر انتشار ارتباط  iبه j
گرهی ابر
واحد هزینهی پردازشی در ابر
واحد هزینهی حافظهی کمکی در ابر
نرخ درخواستهای سرویس  iبه ابر
تأخیر صف بهاضافهی تأخیر اجرای سرویس  iدر ابر
ظرفیت پردازنده در ابر
ظرفیت حافظهی کمکی در ابر
ظرفیت حافظه در ابر
نرخ ورود به ابر
مجموعهی گرههای مه
کنترلکنندهی لبه
تأخیر صف و اجرای سرویس  iدر مه j
واحد هزینهی پردازشی در گرهی مه j
واحد هزینهی حافظهی کمکی در گرهی مه j
نرخ درخواستهای انتقال داده شده برای سرویس  iاز
گرهی مه  jبه ابر
نرخ درخواست سرویس  iبه گرهی مه j
ظرفیت حافظه در گرهی مه j
ظرفیت حافظهی کمکی در گرهی مه j
نرخ ورود گرهی مه j
ظرفیت پردازنده در گرهی مه j

𝐷 𝐶 ،هزینهی استقرار  containerاست .برای استقرار containerها،
ابتدا باید تصویر  containerرا از پایگاه دادهای که همهی آنها را
ذخیره میکند بارگذاری کرد و سپس روی هر گرهی مه ،آنها را
آمادهی اجرا کرد ،𝑥𝑖𝑡 𝑗 .یک متغیر وابسته است که نشان میدهد آیا

= totalDelay

i A j F

totalCost = C C + C S + C D + C V + C P ,
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سرویس
قرار داده شده است یا خیر.
()6

 iبا توجه به تصمیمگیری در دورهی قبل ،روی گرهی مه j

کاربردی در یک گرهی مه از آستانه بیشتر باشد ،تخطی اتفاق
افتاده و متغیر تخطی باید مقدار یک داشته باشد [.]4

= CD


j 1,
v i =  0,



) x ij ,

t
i j

 L ( , j )(1 − x
i

()14

i A j F

درصورتیکه تخطی از ویژگیهای بیانشده در کیفیت سرویس
بیشتر باشد ،فراهمکنندهی مه باید هزینهای را بهصورت جریمه
پرداخت کند.
()7

max(0,V i − (1 − i ))C i  ,



پس از محاسبهی تمامی 𝑗𝑖𝑣ها ،میتوان میزان تخطی از آستانه را
برای هر سرویس بهصورت جداگانه بهصورت درصد نشان داد.
رابطهی ( )15نسبت تعداد درخواستهای دستگاههای اینترنت
اشیاء برای یک سرویس که زمان پاسخ آنها از میزان آستانه
بیشتر است ،به تعداد کل درخواستهای آن سرویس را نشان
میدهد [ .]4با استفاده از رابطهی ( ،)15میتوان هزینهی تخطی
از آستانه در رابطهی ( )7را محاسبه کرد.

= CV

i A

ازآنجاکه تمام سرویسها در ابر قرار گرفتهاند ،هزینهی پردازش
برای همهی آنها محاسبه میشود .درحالیکه ،برای محاسبهی
هزینهی پردازش در مه ،تنها گرههای قرار داده شده در نظر گرفته
میشوند.
()8

+ p RU i iR ).

( p U 

F
j
i i jxi 

F

j F

()9

w cost pcost
)
k cost

+

k delay




F
j
i jv i

i ,

()15

= CP

j F

,
F
i j

i A

= Vi

j F

با ارائهی مدل مجموع تأخیر برنامههای کاربردی و هزینهی کل که
در رابطههای ( )1تا ( )8نمایش داده شدهاند ،میتوان تابع هدف
فراهمسازی پویای چندهدفهی سرویسها در مه را با استفاده از
روش برنامهریزی وزندار آرمانی ]33[ 10محاسبه کرد .با کمینه
کردن 𝑡𝑠𝑜𝑐𝑝 و 𝑦𝑎𝑙𝑒𝑑𝑝 میتوان تأخیر برنامههای کاربردی و
هزینهی منابع را تا حد امکان به مقادیر آرمانی هرکدام از هدفها
در رابطههای  10تا  13نزدیک کرد .همچنین ،با قرار دادن
وزنهای مختلف برای نشان دادن اهمیت هر تابع هدف در رابطهی
( ،)9مصالحههای گوناگون فراهم میشود.
تابعهای هدف دیگر را میتوان به مدل ارائهشده اضافه کرد .با
تعریف یک وزن جدید برای هدف مورد نظر و اضافه کردن قیدهای
مربوطه ،میتوان مدل پیشنهادی را به شکلی گسترش داد که
شامل دیگر اهداف نیز باشد .این موضوع تا زمانی که مجموع
وزنهای هدفها برابر با یک باشد صادق است.
w delay pdelay

i , j ,

j
if T i  Di
otherwise ,

 -3-3منابع استفادهشده در مه

رابطهی ( )16نیازمندیهای حافظهای و ذخیرهسازی سرویسهای
قرار داده شده در هر گرهی مه را با ظرفیت حافظه با دستیابی
تصادفی و حافظهی کمکی آن گره مقایسه میکند.
()16

x ij N i  N jF , N   , M  ,j ,


i A

 -4-3نرخ ورود و ظرفیت پردازشی گرههای مه و ابر

رابطهی ( )17تعیین میکند که در صورت انتخاب جواب بهینه
برای متغیرهای تصمیم قرار دادن سرویسها در مه ،نرخ ورود
درخواستها برای هر گرهی مه چقدر است [.]4
()17

j ,



U i  Fi j x ij ,

= j

i A

Subject to

پس از محاسبهی نرخ ورود برای هر گرهی مه ،میتوان با توجه به
قرار گرفتن سرویسها در مه یا قرار نگرفتن آنها ،نرخ خروج
درخواستها برای هر سرویس از هر گرهی مه موجود در لبهی
شبکه را با استفاده از رابطهی ( )18محاسبه کرد [.]4
i j =  Fi j

( Minimize

()10

f delay − pdelay = bdelay ,

()11

f cost − pcost = bcost ,

()12

f cost = totalCost ,

()13

f delay = totalDelay .

()18

i , j ,

(1 − x ij ),

با استفاده از رابطهی ( ،)19نرخ ترافیک ورودی درخواستهای هر
سرویس به ابر نیز محاسبه میشود .نرخ ورود درخواستها برای
یک سرویس به ابر در رابطهی ( )20محاسبه میشود.

 -2-3محاسبهی تخطی از آستانه

𝑗𝑖𝑣 یک متغیر دودویی وابسته است که متغیر تخطی نام دارد.
رابطهی ( )14نشان میدهد درصورتیکه زمان تأخیر یک برنامهی

()19

21

i ,



i j ,

j F

=  Ri

فراهمسازی چندهدفهی برنامههای کاربردی اینترنت اشیاء با تأخیر و هزینهی کمینه در رایانش مهی .................مرادی دالوند و همکاران

U  ,
R
i

()20

i

غیرخطی عدد صحیح در بخش قبل است و بدون حذف قید
حاصل شود.

= R

i A

در رابطههای ( )21و ( ،)22نرخ ورود درخواستها برای هر گرهی
مه یا ابر نباید از ظرفیت پردازشی این منابع محاسباتی بیشتر باشد
[.]4

تابع بیشینه میان دو مقدار ،یک تابع غیرخطی است .در رابطهی
( ،)7درصورتیکه نسبت تخطی محاسبهشده در رابطهی ( )15از
میزان اجازه دادهشده برای تخطی طبق کیفیت سرویس بیشتر
باشد ،این مقدار در رابطهی ( )7قرار میگیرد و در غیر این صورت
عدد صفر در مقابل واحد هزینه قرار میگیرد .برای خطی سازی
این رابطه ،بجای کل تابع بیشینه در رابطهی ( ،)7یک متغیر جدید
با نام 𝑖𝑀 قرار میگیرد .شکل بازنویسی شدهی رابطهی ( )7در
رابطهی ( )25نشان داده شده است .با اضافه کردن دو قید ( )26و
( )27به مدل ارائهشده میتوان فرآیندی را به وجود آورد که مقدار
تابع بیشینه با مقدار 𝑖𝑀 برابر باشد .اگر نسبت تخطی 𝑖𝑉 از مقدار
تخطی مجاز بر اساس کیفیت سرویس 𝑖𝛥  1 −کمتر باشد𝑀𝑖 ،
بزرگتر یا مساوی یک عدد منفی میشود و در رابطهی ( )27نیز
بزرگتر یا مساوی صفر میشود .هزینهی کل دارای پنج زیر هزینه
است و هرکدام از آنها عدد مثبت هستند و در تابع هدف ،مقدار
هزینهی کل باید کمینه شود .در نتیجه 𝑀𝑖 ،برابر با کمترین مقدار
ممکن یعنی صفر میشود .این عملکرد برای حالتی که نسبت
تخطی 𝑖𝑉 از مقدار تخطی مجاز بر اساس کیفیت سرویس 𝑖𝛥 1 −
بیشتر باشد هم برقرار است.

 j   Fj ,

j ,

()21

 -1-6-3خطی سازی تابع بیشینه

R   R ,

()22

 -5-3نظریهی صف و میانگین زمان اجرا در ابر و مه

ویژگیهای سیستمهای گوناگون مانند تعداد افراد موجود در
سیستم ،میانگین زمان انتظار ،میانگین زمان بودن در صف،
میانگین زمان پردازش درخواستها و پایداری سیستم که برای
تصمیمگیری بسیار اساسی هستند ،با استفاده از رابطهها و
مدلهای گوناگون نظریهی صف ،قابلمحاسبه هستند [ .]34مدل
صف  M/M/1بهعنوان سادهترین و معروفترین مدل صف در
تحقیقهای گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است .با استفاده از
رابطههای این مدل صف ،میتوان ویژگیهای بسیار مهمی مانند
توزیع احتمال زمان انتظار که برابر با زمان صف بهاضافهی زمان
پردازش است را محاسبه کرد .رابطههای ( )23و ( ،)24به ترتیب
میانگین زمان انتظار برای گرههای مه و ابر را محاسبه میکنند
[.]4
()23

i , j ,

1
,
−j

()24

i .

1

,

 Fj

 R − R

= W i Fj

M iC i ,

()25
= W iR

()26

نرخ سرویس باید همیشه بزرگتر از نرخ درخواست باشد تا طول
صف بینهایت نشود .رابطههای ( )21و ( )22این ویژگی که
پایداری صف است را تضمین میکنند.



=

V

C

i A

i ,

()27

M i V i − (1 − i ),
i .

M i  0,

 -2-6-3خطی سازی تابع انتخاب دودویی

در رابطهی ( )14برای تعیین تخطی از آستانه برای هر سرویس
روی هر گرهی مه از متغیر وابستهی دودویی 𝑗𝑖𝑣 استفاده شده
است .این نوع مقایسه برای انتخاب یک متغیر دودویی یک رابطهی
غیرخطی است .به این دلیل که میتوان آن را به شکل یک رابطه
با عنصر قدر مطلق نمایش داد که یک عملگر غیرخطی است .با
استفاده از دو رابطهی خطی ( )28و ( )29و جایگزینی آنها با
رابطهی ( )14میتوان به معادل خطی این رابطه دست یافت .اگر
تأخیر درخواست برای برنامهی کاربردی  iکه در گرهی مه j
استقراریافته از آستانهی برنامهی کاربردی  iبیشتر باشد 𝑣𝑖𝑗 ،در
رابطهی ( )28کوچکتر یا مساوی با عددی بزرگتر از یک میشود.
همچنین 𝑣𝑖𝑗 ،در رابطهی ( )29نیز بزرگتر یا مساوی با عددی
بزرگتر از صفر میشود .ازآنجاکه 𝑗𝑖𝑣 یک متغیر دودویی است و

 -6-3مدل برنامهریزی خطی عدد صحیح برای مسئلهی
فراهمسازی سرویس در مه

در میان رابطههای بخش قبل ،رابطههای( )23( ،)14( ،)7( ،)1و
( )24باعث میشوند که این مدل غیرخطی باشد .مدلهای
غیرخطی ،دارای پیچیدگی محاسباتی بسیار باالیی هستند و از
طرف دیگر ،حلکنندههای مسائل بهینهسازی برای حل اینگونه
مسائل دارای محدودیتهای بیشتری نسبت به مدلهای خطی
هستند .در این بخش ،با استفاده از روشهای مختلف ،رابطههای
غیرخطی موجود در بخش قبل ،خطی میشوند تا یک مدل
برنامهریزی خطی عدد صحیح که معادل مدل برنامهریزی
22
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در رابطههای ( )32و ( 𝜀 ،)33و ́𝜀 به ترتیب برابر با کمترین و
𝑗
بیشترین مقادیری هستند که 𝑗𝐹𝑖𝑊 میتواند داشته باشد .اگر 𝑖𝑥
برابر با صفر باشد ،در رابطهی ( 𝑧𝑖𝑗 ،)32برابر با صفر میشود .در
رابطهی ( 𝑧𝑖𝑗 ،)33بین یک عدد منفی و یک عدد مثبت قرار
میگیرد که درنتیجهی این دو قید ،مقدار نهایی 𝑗𝑖𝑧 برابر با صفر
است .درصورتیکه 𝑗𝑖𝑥 برابر با یک باشد ،در رابطهی ( 𝑧𝑖𝑗 ،)32میان
کمترین و بیشترین مقدار 𝑗𝐹𝑖𝑊 قرار میگیرد .در رابطهی ( )33با
توجه به یک بودن 𝑗𝑖𝑥 ،مقدار 𝑗𝑖𝑧 کوچکتر مساوی و بزرگتر
مساوی 𝑗𝐹𝑖𝑊 میشود و درنتیجه این متغیر کمکی برابر با 𝑗𝐹𝑖𝑊
میشود .وجود این دو قید نیز ،درصورتیکه 𝑗𝑖𝑥 برابر با یک باشد،
باعث میشود که 𝑗𝑖𝑧 معادل 𝑗𝐹𝑖𝑊 𝑗𝑖𝑥 باشد.
مراحل خطی سازی رابطهی ( )24که در رابطههای ( )34تا ()37
نشان داده شده ،مانند مراحل خطی سازی رابطهی ( )23است با
این تفاوت که باید بجای 𝑗𝑖𝑥 ،از ) 𝑗𝑖𝑥  (1 −استفاده کرد.

تنها میتواند مقادیر صفر یا یک داشته باشد ،تنها مقدار مجاز برای
این متغیر یک است H .باید عدد بهاندازهی کافی بزرگی باشد که
باعث شود مقدار بهدستآمده برای 𝑖𝐷  𝑇𝑖𝑗 −همواره با استفاده از
 Hبه بازهی منفی یک تا یک نگاشت شود .مقادیری که میتوان
برای  Hتعریف کرد ) 𝑖𝐷(𝑥𝑎𝑀  𝐻 ≥ 𝑀𝑎𝑥(𝑇𝑖𝑗 ) +است.
()28

Ti j
, i , j ,
Di

v ij 

T i j − Di
,
H

v ij 

i , j .

()29

 -3-6-3خطی سازی زمان پاسخ و زمان انتظار

در رابطهی ( )1برای به دست آوردن تأخیر برنامههای کاربردی در
ابر و گرههای مه ،دو متغیر 𝑗𝑖𝑥 و 𝑗𝐹𝑖𝑊 و دو متغیر 𝑗𝑖𝑥 و 𝑅𝑗𝑖𝑊 در هم
ضرب میشوند که باعث میشود این رابطه غیرخطی باشد .چراکه
در مرحلههای محاسبهی 𝑗𝐹𝑖𝑊 و 𝑅𝑗𝑖𝑊 از 𝑗𝑖𝑥 استفاده میشود .از
طرفی ،به خاطر وجود نرخ ورود درخواستها به ابر و گرههای مه
در رابطههای ( )23و ( )24در مخرج کسر ،هر دو رابطه نیز
غیرخطی هستند .برای تبدیل رابطههای ( )23( ،)1و ( )24به
معادل خطی آنها ،نیاز به تعریف دو متغیر کمکی 𝑗𝑖𝑧 و 𝑅𝑗𝑖́𝑧 است
𝑗
𝑗
که به ترتیب حاصلضرب متغیرهای 𝑖𝑥 و 𝑗𝐹𝑖𝑊 و ) 𝑖𝑥  (1 −و 𝑅𝑗𝑖𝑊
هستند .در اولین مرحله از فرایند خطی سازی برای رابطهی (،)23
سمت چپ تساوی با مخرج کسر در سمت راست تساوی ضرب
میشود .سپس ،رابطهی ( )17بجای 𝑗 Πدر رابطهی ( )23قرار
میگیرد تا رابطهی ( )30حاصل شود .در مرحلهی بعد ،بجای
𝑗𝐹𝑖𝑊 𝑗𝑖𝑥 ،متغیر کمکی 𝑗𝑖𝑧 قرار داده میشود .شکل خطی رابطهی
( )23در رابطهی ( )31نشان داده شده است.
()30
()31

i , j .

()34

i , j .

,

 Fj

()37

()33



(1 − x ij )  z iRj  (1 − x ij ) ,

−  x ij ,

j

) x i +zij

W i Rj

 i + i
) B (E i , j

 z iRj

−  x ij

W i Rj

 i , j ,

()39

T i = (2G (E i , j ) +
j

)) + (2(G (E i , j ) + G ( j , R

()38

))(1 − x ij )+zi Rj ,

w cost pcost
)
k cost

+

 i + i
) B ( j ,R

+

w delay pdelay
k delay

 i + i
) B (E i , j

(+

( Minimize

Subject to
(2) to (6), (8), (10) to (13), (15) to (22), (25) to (29), (31) to
(33) and (35) to (37).

 -4ارزیابی

x ij   z ij  x ij  ,

W i Fj −  (1 − x ij )  z ij W i Fj −  (1 − x ij ), i , j ,

i , j ,

,

1 + U i iFj z iRj
= W i Rj
R

در رابطههای ( )36و ( 𝜋 ،)37و ́𝜋 به ترتیب برابر با کمترین و
بیشترین مقادیری هستند که 𝑅𝑗𝑖𝑊 میتواند داشته باشد .با
جایگذاری 𝑗𝑖𝑧 و 𝑅𝑗𝑖́𝑧 به ترتیب بجای 𝑗𝐹𝑖𝑊 𝑗𝑖𝑥 و ) 𝑗𝑖𝑥  𝑊𝑖𝑗𝑅 (1 −در
رابطهی ( )1نیز ،رابطهی خطی معادل آن در رابطهی ( )38به
دست میآید.
با توجه به رابطههای خطی بیانشده در این بخش ،رابطهی ()39
شکل نهایی مسئلهی فراهمسازی پویای چندهدفهی سرویس در
مه است.

همچنین ،بجای 𝑗𝐹𝑖𝑊 𝑗𝑖𝑥 در رابطهی ( 𝑧𝑖𝑗 ،)1قرار داده میشود .برای
اینکه متغیر پیوستهی کمکی جدید که حاصلضرب یک متغیر
دودویی و یک متغیر پیوسته است ،معادل 𝑗𝐹𝑖𝑊 𝑗𝑖𝑥 باشد ،باید دو
رابطهی جدید ( )32و ( )33را به مدل اضافه کرد 𝑥𝑖𝑗 .یک متغیر
𝑗
دودویی و 𝑗𝐹𝑖𝑊 یک متغیر پیوسته است .درصورتیکه مقدار 𝑖𝑥
برابر با صفر باشد 𝑧𝑖𝑗 ،برابر با صفر میشود و غیر این صورت ،متغیر
وابستهی 𝑗𝑖𝑧 برابر با مقدار متغیر پیوستهی 𝑗𝐹𝑖𝑊 میشود .دو
𝑗
𝑗
رابطهی ( )32و ( )33به شکلی عمل میکنند که 𝑗𝐹𝑖𝑊 𝑖𝑥 و 𝑖𝑧
معادل هم باشند.
()32

i , j ,

()36

= W i Fj

i , j ,

i , j .

()35

W i Fj  Fj −U i  Fi j x ijW i Fj = 1,
1 + U i  Fi j z ij

i , j .

W i Rj  R −U i iFjW i Rj (1 − x ij ) = 1,

در این بخش ،محیط شبیهسازی و ارزیابی راهکار پیشنهادی در
مقابل دو راهکار تکهدفه برای فراهمسازی سرویسها بررسی
میشوند.
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برای برنامههای کاربردی در این تنظیمات برابر با یک عدد تصادفی
با توزیع احتمال یکنواخت بین  90و  99درصد است .همچنین ،به
دلیل انتخاب برنامههای کاربردی واقعیت افزوده که مثال خوبی
برای برنامههای کاربردی اینترنت اشیاء هستند ،آستانهی زمان
پاسخ برنامههای کاربردی در نظر گرفته شده در این ارزیابی10 ،
میلیثانیه است [.]23
راهکار  MDSPبهصورت دورهای اجرا میشود .این راهحل یک
راهحل نگاه به جلو است و برای پیشبینی درخواستهای ورودی
در بازهی پیش رو ،از پنجرهی تاریخچهی اجرای برنامهی کاربردی
استفاده میکند .پنجرهی تاریخچه یکساعته انتخاب شده و نرخ
درخواستهای ورودی برای گرههای مه یک عدد تصادفی با توزیع
احتمال پوآسن میان  30و  60درخواست بر ثانیه است .در این
شبیهسازی ،ظرفیت پردازشی هر گرهی مه یک عدد تصادفی با
توزیع احتمال یکنواخت بین  800و  1300میلیون دستور بر ثانیه
است .همچنین ،ظرفیت پردازشی ابر نیز یک عدد تصادفی با توزیع
احتمال یکنواخت بین  8000و  13000میلیون دستور بر ثانیه در
نظر گرفته شده است [ .]36ظرفیت ذخیرهسازی در نظر گرفته
شده برای گرههای مه  25گیگابایت است .مقدار حافظهی کمکی
برای هر سرویس یک عدد تصادفی با توزیع احتمال یکنواخت بین
 50تا  500مگابایت است که حجم Linux containerهای شناخته
شده است .ظرفیت ذخیرهسازی برای ابر نیز  250گیگابایت است.
حافظهی گرههای مه و ابر در این شبیهسازی به ترتیب 8
گیگابایت و  32گیگابایت در نظر گرفته شده است [.]4
میانگین اندازهی درخواست و پاسخ برای برنامهی کاربردی به
ترتیب عددهای تصادفی با توزیع احتمال یکنواخت بین  10و 26
کیلوبایت و بین  10و  20بایت است [ .]32همچنین ،مقدار مورد
نیاز پردازش برای این برنامههای کاربردی یک عدد تصادفی با
توزیع احتمال یکنواخت بین  50تا  200میلیون دستور بر ثانیه
است [ .]37واحد هزینهی ارتباطی میان گرههای مختلف  0.2بر
گیگا بیت است .واحد هزینهی ارتباطی میان منبع تصاویر
containerها و گرههای مه که در رابطهی ( )6برای محاسبهی
هزینهی قرار دهی سرویسها در مه استفاده شده است نیز  0.2بر
گیگا بیت در نظر گرفته شده است .واحد هزینهی تخطی که در
رابطهی ( )7برای محاسبهی هزینهی تخطی کل استفاده شده
است ،برابر با یک عدد تصادفی با توزیع احتمال یکنواخت بین  1و
 2بر درصد بر ثانیه مشخص شده است .واحد هزینهی پردازش در
مه برابر با  0.02بر میلیون دستور است و واحد هزینهی پردازش
در ابر  0.002بر میلیون دستور در نظر گرفته شده است .برای
ذخیرهسازی نیز ،برای هر گیگا بیت بر ثانیه 0.04 ،واحد هزینه در
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بهمنظور ارزیابی راهحل پیشنهادی ،یک محیط همکاری ابر و مه
برای یک برنامهی اینترنت اشیاء نمونه در نظر گرفته شده است .در
این محیط ،منطقههایی شامل چند گرهی مه و یک ابر برای
پوشش تمام منطقه انتخاب شده است .پارامترهای شبیهسازی در
نرمافزار  ]35[ GAMSپیادهسازی شدهاند و راهکار فراهمسازی
پویای چندهدفهی سرویسها و دو راهکار تکهدفهی مرتبط ،با
استفاده از این نرمافزار پیادهسازی شدهاند .از حلکنندهی مسائل
بهینهسازی ]36[ IBM ILOG CPLEXدر ارتباط با نرمافزار
 GAMSبرای حل راهکارهای گوناگون استفاده شده است.
شبیهسازی در سیستمعامل ویندوز و با استفاده از پردازندهی Intel
 i5-2420M 2.3GHzانجام شده است.
در شبکهی موردبررسی ،در یک منطقه تعدادی دستگاه اینترنت
اشیاء به گرههای مه موجود در منطقه ،درخواست برای
سرویسدهی میفرستند .این سرویسها درصورتیکه بهعنوان
خروجی مسئلهی فراهمسازی سرویسها ،روی گرههای مه قرار
گرفته باشند ،به درخواستها پاسخ میدهند .در غیر این صورت،
درخواستها برای پاسخدهی ،به ابر که برای منطقهی موردنظر
پیشبینی شده است فرستاده میشوند .در این تحقیق ،تمامی
سرویسها برای باال بردن قابلیت اطمینان بهصورت پیشفرض در
ابر قرار داده شدهاند .برای ارزیابی راهحل ارائهشده در این مقاله،
 10گرهی مه در یک منطقه با ابرِ در نظر گرفته شده در آن منطقه
ارتباط برقرار میکنند .مسئلهی فراهمسازی سرویسها در گرهی
منطقی کنترلکنندهی لبه اجرا میشود و راهحلهای فراهمسازی
پویای چندهدفهی سرویس در مه ،کمینه کردن تأخیر برنامههای
کاربردی در مه و کمینه کردن هزینهی منابع در این گره برای
مقایسه اجرا میشوند .راهکارها ازاینپس بهصورت خالصه و به
ترتیب  MinDelay ،MDSPو  MinCostنامیده میشوند .در این
مقاله ،از پارامترهایی بهعنوان ورودی مسئلهی فراهمسازی
سرویسها در مه استفاده شده است که در تحقیقهای پیشین
معرفی شدهاند .تأخیر انتشار برای ارتباط میان دستگاههای
اینترنت اشیاء و گرههای مه یک عدد تصادفی با توزیع احتمال
یکنواخت بین  1و  2میلیثانیه و برای ارتباط میان گرههای مه و
ابر یک عدد تصادفی با توزیع احتمال یکنواخت بین  15و 35
میلیثانیه در نظر گرفته شده است [ .]35رسانهی ارتباطی میان
دستگاههای اینترنت اشیاء در یک منطقه و گرههای مه مرتبط با
آنها WiFi ،و لینک اتر نت یک گیگا بیت بر ثانیه است .همچنین،
گرههای مه با ابر با استفاده از رسانههای  100گیگا بیت بر ثانیه با
فاصلهی  2تا  6گام در ارتباط هستند [ .]4سطح کیفیت سرویس
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را نشان میدهند .برای نشان دادن تأثیر وزنهای مختلف روی
مقادیر بهدستآمده برای هزینهی منابع و تأخیر برنامههای
کاربردی ،شکلهای  1تا  3در یک شبیهسازی به دست آمدهاند.
شکلهای  1و  2به ترتیب ،تأثیر وزنهای مختلف روی مقادیر
تأخیر برنامههای کاربردی و هزینهی منابع را نشان میدهند.
همچنین ،شکل  3با کنار هم قرار دادن مقادیر تأخیر
درخواستهای برنامههای کاربردی و هزینهی منابع برای وزنهای
مختلف ،برای مقایسهی مقادیر این دو در کنار هم ،رسم شده
است.
ازآنجاکه مجموع مقادیر وزنها برای هر دو هدف برابر با یک است
و اینکه از وزن یک هدف میتوان وزن هدف دیگر را به دست آورد،
برای یکپارچگی تنها وزن هزینهی منابع در شکلهای مختلف رسم
شده است .در شکلهای  1تا  ،3نتایج اجراهای مختلف راهکار
 MDSPبرای وزنهای مختلف با اخالف  0.05نشان داده شده
است .نتایج به دست آمده از اجرای  MDSPبا وزنهای صفر و یک
برای هزینهی منابع ،به ترتیب برابر است با نتایج بهدستآمده از دو
روش  MinDelayو  .MinCostجوابهای به دست آمده از
روشهای تکهدفه در شکل  1و  2با رنگ قرمز مشخص شدهاند.
زمانی که وزن هزینهی منابع صفر در نظر گرفته میشود ،هدف
هزینهی منابع برای تصمیمگیرنده اهمیتی ندارد و تنها تأخیر
برنامههای کاربردی کمینه میشود ،این نمونه از اجرای  MDSPبا
 MinDelayکه یک روش تکهدفه برای کمینه کردن تأخیر
برنامههای کاربردی در فراهمسازی سرویس در مه است ،نتایج
یکسانی دارند .همانطور که در شکل  1مشخص است ،هر چه وزن
تأخیر درخواستها از صفر بیشتر میشود ،مقدار تابع هدف تأخیر
برنامههای کاربردی کمتر میشود و به سمت مقدار بهینهی خود
حرکت میکند .زمانی که مقدار وزن هزینهی منابع  1است ،برای
تصمیمگیرنده تنها هزینهی منابع اهمیت دارد و مقدار تأخیر
بهدستآمده از اجرای  ،MDSPبیشترین مقدار ممکن میان تمامی
وزنها را دارد .این مقدار برابر با مقدار تأخیر نتیجه شده از اجرای
 MinCostاست که در این روش نیز ،قیدهای تأخیر در
تصمیمگیری شرکت نمیکنند و فقط هزینه کمینه میشود و با

مه و  0.004واحد هزینه در ابر باید پرداخت شود .درواقع ،در
سلسلهمراتب منابع از لبهی شبکه تا ابر ،با حرکت از لبهی شبکه
به سمت ابر هزینهی منابع کمتر و ظرفیت آنها نیز افزایش
مییابد.
 -2-4ارزیابی نتایج

در این بخش نشان داده خواهد شد که درصورتیکه تصمیمگیرنده
برای قرار دادن سرویسها از روشهای تکهدفه استفاده کند،
ویژگیهای دیگر تصمیم چه مقادیری خواهند داشت .برای مثال،
اگر تنها تأخیر برنامههای کاربردی بهعنوان تابع هدف مسئلهی
فراهمسازی سرویس انتخاب شود ،مقادیر هزینه و منابع
استفادهشده در لبهی شبکه مقادیر کامالً متفاوتی نسبت به زمانی
که هزینه بهعنوان تابع هدف انتخاب شود دارند .همچنین ،نشان
داده خواهد شد که با استفاده از روشهای چندهدفه ،امکان
دستیابی به یک مصالحه میان اهداف مهم در تصمیمگیری برای
فراهمسازی سرویسها در مه فراهم میشود.
برای نشان دادن تأثیر روشهای چندهدفه نسبت به تکهدفه برای
فراهمسازی سرویس در مه ،از شبیهسازیهای گوناگونی استفاده
شده است .ازآنجاکه در این تحقیق هزینهی منابع و تأخیر
درخواستهای برنامههای کاربردی اینترنت اشیاء بهعنوان تابعهای
هدف انتخاب شدهاند ،مقادیر بهدستآمده برای این هدفها با
اجرای راهکارهای  MinDelay ،MDSPو  MinCostبا هم مقایسه
میشوند .در شبیهسازیهای مختلف ،مجموع وزن تابع هدف
هزینهی منابع و وزن تابع هدف تأخیر برنامههای کاربردی برابر با
یک است .در این مقایسه ،مقادیر تابعهای هدف ،میزان استفاده از
منابع لبه ،جبههی پَرِتو ،اختالف مقادیر هزینه و تأخیر و پیچیدگی
محاسباتی بررسی میشوند .در مدل ارائهشده در بخش سه برای
فراهمسازی چندهدفهی سرویس در مه ،تنها قیدهایی که تابعهای
هدف را به شکلی با یکدیگر مرتبط میسازد ،رابطههای ( )7و ()14
هستند .این رابطهها برای تعیین هزینهی تخطی استفاده میشوند.
این ارتباط میان هدفها تأثیر ویژهای در نتایج بهدستآمده دارد.
برای بررسی این تأثیر ،میزان استفاده از منابع لبه و نمودار جبههی
پَرِتو برای حالتی که هزینهی تخطی از مدل حذف شود نیز بررسی
میشوند.
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در این شبیهسازی ،با مقایسهی نتایج مختلف ارائهشده توسط
راهکار  MDSPبا دو روش  MinCostو  ،MinDelayمصالحههای
مختلف میان هزینهی منابع و تأخیر برنامههای کاربردی نشان داده
میشود .وزنها در روش برنامهریزی آرمانی اهمیت هر تابع هدف
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اجرای  MDSPبا وزن صفر برای هزینهی منابع و وزن یک برای
تأخیر برنامههای کاربردی ،کمترین تأخیر و بیشترین هزینهی
منابع نسبت به دیگر اجراهای  MDSPبه دست میآید .این مقادیر
دقیقاً برابر با خروجی روش  MinDelayاست و نشاندهندهی
بیشترین اهمیت برای کمینه کردن تأخیر است .با افزایش وزن
هزینهی منابع از مقدار صفر و اجراهای  MDSPبا استفاده از این
وزنها ،رفتهرفته هزینه کم میشود و به تأخیر درخواستهای
برنامههای کاربردی اضافه میشود .اگر تنها روشهای  MinCostیا
 MinDelayتوسط کنترلکنندهی لبه اجرا شود ،یا هزینهی منابع
کمینه میشود و یا تأخیر درخواستهای برنامههای کاربردی .با
کمینه کردن هر هدف ،دیگر مؤلفههای مهم سیستم که با هدف
کمینه شده در تضاد هستند ،مقادیر غیر بهینهای تولید میکنند.
این در حالی است که تصمیمگیرنده راهحلی برای مصالحه میان
این اهداف متضاد ندارد .درصورتیکه از روش فراهمسازی پویای
چندهدفهی سرویس در مه استفاده شود ،این امکان برای
تصمیمگیرنده وجود دارد که با استفاده از وزنهای مختلف برای
اهداف بهینهسازی ،به مصالحههای مختلف برای فراهمسازی
سرویس دست یابد .ایجاد مصالحه میان هدفهای متضاد میتواند
به تصمیمگیرنده کمک کند تا سیاستهای پویاتر و کاراتری نسبت
به روشهای تکهدفه برای فراهمسازی سرویسها در رایانش مهی
اتخاذ کند .درنتیجه ،این امکان وجود دارد که مقادیر تأخیر
برنامههای کاربردی و هزینهی منابع توسط تصمیمگیرنده کنترل
شوند.
با استفاده از وزنهای مختلف برای تابعهای هدف هزینهی منابع و
تأخیر درخواستهای برنامههای کاربردی ،مقادیر متفاوتی برای
مقدار تابع هدف راهکار ارائهشده با استفاده از برنامهریزی وزندار
آرمانی در رابطهی ( )9به دست میآید .این مقادیر برای وزنهای
مختلف در شکل  4نشان داده شدهاند .با مقایسهی شکلهای  3و
 4میتوان مشاهده کرد که اختالف مقادیر بهدستآمده برای
هزینهی منابع و تأخیر برنامههای کاربردی با استفاده از اجراهای
مختلف با وزنهای مختلف ،رابطهای با مقدار تابع هدف روش
برنامهریزی وزندار آرمانی دارد.
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شکل  :2تأثیر وزنهای مختلف بر هزینهی منابع
4100

20000

3700

19700

3300
2900

Cost

19100

2100

18800

1700

Delay

19400

2500

1300
18500

900
500

18200

1
Cost

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
Delay

0

Cost weight

شکل  :3مقایسهی تابعهای هدف برای وزنهای مختلف

توجه به اینکه اهداف هزینهی منابع و تأخیر درخواستهای
برنامههای کاربردی دو هدف متضاد و در مقابل هم هستند ،تأخیر
در این روش بیشترین مقدار خود را دارد .تمامی مقادیر
بهدستآمده برای تأخیر با استفاده از روش  MDSPبا وزنهای
مختلف ،بین تأخیرهای حاصل از  MinDelayو  MinCostهستند.
شکل  2هزینهی بهدستآمده از روش  MDSPبا وزنهای مختلف
را نشان میدهد .مانند تأخیر که در شکل  1نشان داده شد،
هزینهی منابع بهدستآمده برای وزنهای مختلف هزینهی منابع
 0.15 ،0.1 ،0.5 ،0و  0.2با یکدیگر برابرند .همچنین ،وزنهای 1
و  0.95برای هزینهی منابع نیز مقادیر یکسانی بهعنوان خروجی
مسئله تولید میکنند .بااینوجود ،مقادیر هزینهی منابع برای
اجراهای  MDSPبا وزنهای  0.25تا  0.9کامالً متفاوت است و هر
چه وزن هزینهی منابع در رابطهی ( )9که تابع هدف در روش
برنامهریزی آرمانی برای فراهمسازی چندهدفهی سرویسها است
بیشتر شود ،هزینهی منابع کمتر شده و درنهایت به مقدار بهینهی
خود در اجراهای  MDSPبا وزنهای  0.95و  1میرسد .این نتایج
نیز به دلیل وجود قیدهای مختلف و متغیر تصمیم دودویی قرار
دادن سرویسها در مه ،بهصورت خطی نیست و هزینههای منابع
در اجراهای مختلف  MDSPبا تغییر وزنها به همان نسبت تغییر
نمیکند .شکل  ،3نتایج بهدستآمده برای تأخیر و هزینهی منابع
در شکلهای  1و  2را در کنار هم نشان میدهد .مهمترین
نتیجهای که از این شکل میتوان گرفت ،الگوی تغییر مقادیر تأخیر
و هزینهی منابع در اجراهای  MDSPبا وزنهای مختلف است .در
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درواقع ،هر چه اختالف این تابعهای هدف بیشتر باشد ،مقدار تابع
هدف روش برنامهریزی وزن دار آرمانی کمتر است .همچنین ،در
شکل  ،4نقطهی بیشینه مربوط به اجرای  MDSPبا وزن  0.5برای
هر دو تابع هدف است .این نقطهی بیشینه به معنای کمترین
اختالف میان تابعهای هدف است .در اجراهای  MDSPبا وزنهای
صفر و یک برای هزینهی منابع ،بیشترین اختالف میان مقادیر
هزینهی منابع و تأخیر برنامههای کاربردی محاسبه میشود .در
شکل  ،4با استفاده از این وزنها ،مقدار تابع هدف روش
برنامهریزی آرمانی صفر و در حالت کمینه است.
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شکل  :5تعداد سرویسهای قرار دادهشده در لبهی شبکه با در نظر
گرفتن هزینهی تخطی

 -2-2-4میزان استفاده از منابع لبهی شبکه

گیرنده بتواند تعداد سرویسهای موردنظر خود را در منابع مه قرار
دهد .این مصالحه با اجرای  MDSPدر کنترلکنندهی لبه ممکن
میشود.
با افزایش وزن هزینهی منابع از صفر و کاهش وزن تأخیر
درخواستهای برنامههای کاربردی از یک ،رفتهرفته تعداد
سرویسهای قرار داده شده در مه کمتر میشود .تمامی وزنهای
استفاده شده در  1001اجرای  MDSPمیتوانند منجر به قرار
دادن  153تا  200سرویس روی منابع مه بهجز چهار حالت شوند.
ازآنجاکه دو روش  MinCostو  MinDelayمانند حد پایین و
باالی  MDSPعمل میکنند ،تعداد سرویسهایی که با استفاده از
روش  MDSPمی توان در منابع مه قرار داد ،حداکثر برابر با تعداد
سرویسهایی است که با اجرای  MinDelayدر مه قرار داده
میشود و حداقل برابر با تعداد سرویسهایی که با استفاده از
اجرای  MinCostدر مه قرار داده میشود .از میان  48سرویسی که
میتوانند با استفاده از روش  MDSPبا وزنهای مختلف به حداقل
تعداد سرویسهای قرار داده شده توسط  MinCostاضافه شوند،
تنها  4سرویس امکان قرار داده شدن در منابع مه را ندارند.
بهبیاندیگر ،در اجرای  MDSPهیچ وزنی برای هزینهی منابع و
تأخیر درخواستهای برنامههای کاربردی وجود ندارد که بتواند
تعداد  165 ،173 ،178و  162سرویس را روی منابع مه قرار دهد.
این در صورتی است که برای تمامی تعداد سرویسها از  153تا
 ،200وزنهای متفاوتی وجود دارند که در صورت اجرای MDSP
با این وزنها تعداد سرویسهای موردنظر بهجز  4تعداد سرویس
ذکرشده ،در منابع مه قرار داده شوند.

میزان استفاده از منابع را میتوان با تعداد سرویسهای قرار داده
شده در منابع مه بیان کرد .ازآنجاکه در این تحقیق ،هدف کمینه
کردن هزینهی منابع و تأخیر درخواستهای برنامههای کاربردی
است ،در این بخش تأثیر سیاست اتخاذشده برای قرار دادن
سرویسها در راهکار فراهمسازی پویای چندهدفهی سرویسها در
مه با استفاده از وزنهای مختلف برای تابعهای هدف ،روی تعداد
سرویسهایی که در مه قرار داده میشوند مورد بررسی قرار
میگیرد .تعداد سرویسهای قرار داده شده در مه بهعنوان یک
متغیر وابستهی مسئلهی فراهمسازی برای هر سه روش ،MDSP
 MinCostو  MinDelayتعریف شده است .با اجرای  MDSPبا
وزنهایی برای هزینهی منابع بین صفر و یک و بافاصلهی ،0.001
 1001اجرای  MDSPحاصل میشود .تعداد سرویسهای قرار داده
شده در لبهی شبکه بهعنوان یک متغیر وابسته در سه راهکار
 MinCost ،MDSPو  ،MinDelayدر شکل  5نشان داده شده
است .زمانی که وزن هزینهی منابع یک باشد نتایج حاصل از
اجرای  MDSPبرابر است با روش تکهدفهی  .MinCostبا استفاده
از مجموعه دادهی موردبررسی ،درصورتیکه روش MinDelayدر
کنترلکنندهی لبه اجرا شود ،تمامی سرویسها روی تمامی منابع
مه قرار داده میشوند .درصورتیکه راهکار  MinCostدر
کنترلکنندهی لبه اجرا شود 153 ،سرویس و درصورتیکه
 MinDelayاجرا شود  200سرویس روی منابع مه قرار داده
میشوند .نتایج حاصل از این دو روش با توجه به هزینهی بیشتر
قرار دادن سرویسها روی منابع مه نسبت به منابع ابر کامالً
توجیهپذیر است.
استفاده از دو روش  MinCostو  MinDelayهیچ انتخابی را برای
تصمیمگیرنده دربارهی تعداد سرویسهای قرار داده شده در مه
فراهم نمیکند .در نتیجه ،یک مصالحه میان هزینهی منابع و
تأخیر درخواستهای برنامههای کاربردی منجر میشود که تصمیم

 -3-2-4نمودار جبههی پَرِتو

به مجموعهای از تمامی جوابهای بهینه پَرِتو برای یک مسئلهی
تصمیمگیری ،جبههی پَرِتو میگویند .منظور از جواب بهینه پَرِتو،
راهحلی برای یک تابع هدف است که در صورت بهبود آن هدف،
27

فراهمسازی چندهدفهی برنامههای کاربردی اینترنت اشیاء با تأخیر و هزینهی کمینه در رایانش مهی .................مرادی دالوند و همکاران
را کاهش دهد ،این کار با آزاد ساختن یک سرویس از منابع لبهی
شبکه و ارسال درخواستهای مربوط به آن سرویس به ابر امکان
پذیر است .در صورت انتقال درخواستهای یک سرویس از لبهی
شبکه به ابر ،به دلیل فاصلهی زیاد لبهی شبکه تا ابر ،تأخیر
درخواستها زیادتر میشود .نمودار جبههی پَرِتو برای نمونهای از
راهکار فراهمسازی پویای چندهدفهی سرویس در مه که هزینهی
تخطی از آن حذف شده است در شکل  7رسم شده است.
تفاوت نمودار جبههی پَرِتو در شرایطی که هزینهی تخطی از مدل
حذف شده باشد با شکل  ،6مقیاس گستردهتر هزینهی منابع و
تأخیر است .این مقیاس از حالتی که هیچ سرویسی در مه قرار
داده نشده است شروع میشود و تا جایی که تمامی سرویسها در
مه قرار داده شوند ادامه مییابد .مانند شکل  ،6درصورتیکه مقدار
یک تابع هدف کمتر از مقداری که در نمودار مشخص است شود،
مقدار تابع هدف دیگر افزایش خواهد یافت .درنتیجه ،تمامی نقاطی
که بتوان با توجه به اهمیت هر تابع هدف ،جواب بهینه را به دست
آورد در شکل  7نمایش داده شده است.

دیگر هدفها جوابهای بدتری را فراهم کنند [ .]33هر نقطه از
نمودار جبههی پَرِتو نشان دهندهی یک اجرا از  MDSPبا وزنهای
مشخص است .با  1001اجرای  MDSPو رشد وزن هزینهی منابع
از صفر تا یک و با فاصلهی  ،0.001مقادیر بهدستآمده برای
هزینهی منابع بهعنوان محور افقی و تأخیر درخواستهای
برنامههای کاربردی بهعنوان محور عمودی در شکل  6رسم شده
است .چهار خروجی برای تعداد سرویسهای قرار داده شده در مه
توسط وزنهای مختلف تولید نمیشود .این  4خروجی در بخش
قبل مورد بررسی قرار گرفت .این موضوع به دلیل ظرفیت منابع مه
و نیازمندیهای سرویسهای مختلف اتفاق میافتد.
درواقع ،هیچ جواب ممکنی برای قرار دادن  165 ،173 ،178و
 162سرویس در مه وجود ندارد .در بررسی هر نقطه از شکل  ،6با
تالش برای بهبود یک هدف ،هدف دیگر افزایش پیدا کرده و از
نقطهی بهینهی خود دور میشود .برای مثال ،در نقطهی
( )19469.007 ، 800.134درصورتیکه بخواهیم هزینهی منابع را
کاهش دهیم به نقطهی ( )19419.341 ، 845.033میرسیم .در
این نقطه ،هزینهی منابع کاهش یافته است ولی تأخیر
درخواستهای برنامههای کاربردی افزایش یافته و از نقطهی
بهینهی خود دور شده است.

 -4-2-4اختالف مقادیر هزینه و تأخیر
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شکل  :6نمودار جبههی پَرِتو با در نظر گرفتن هزینهی تخطی
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شکل  :7نمودار جبههی پَرِتو بدون در نظر گرفتن هزینه تخطی

نتایج نشانداده شده در شکل  ،6با منطق یک محیط همکاری ابر
و مه برای فراهمسازی چندهدفهی سرویسهای اینترنت اشیاء نیز
همخوانی دارد .درصورتیکه تصمیمگیرنده بخواهد هزینهی منابع
28

با توجه به نمودار جبههی پَرِتو میتوان مشاهده کرد زمانی که
تأخیر درخواستهای برنامههای کاربردی کمترین مقدار و هزینهی
منابع بیشترین مقدار را دارند ،نقاط به اندازهی حالتی که هزینهی
منابع کمترین مقدار را دارد ،به هم نزدیک نیستند .به دلیل وجود
متغیر تصمیم دودویی ،رفتار خطی مورد انتظار از مقادیر هزینهی
منابع و تأخیر برنامههای کاربردی در شکلهای  6و  7مشاهده
نمیشود .همچنین ،وجود قیدهای پیچیده در مدل مسئله باعث
میشود که برای درک اینگونه رفتار راهکار  MDSPبه عوامل
موجود در قیدها مراجعه شود .یکی از راههایی که میتوان پخش
نبودن یکسان دادهها در نمودار جبههی پَرِتو را توضیح داد ،بررسی
اختالف مقادیر نمونههای مختلف اجرای  MDSPاست.
در شکلهای  8و  ،9بر اساس تعداد سرویسهایی که از منابع مه
آزاد میشوند ،اختالف اعداد بهدستآمده برای اجراهای  MDSPبا
وزنهای مختلف نمایش داده شده است .برای مثال ،درصورتیکه
یکی از منابع قرار داده شده در مه از آن آزاد شود ،مقداری به
تأخیر اضافه شده و مقداری از هزینهی منابع کاهش مییابد.
درصورتیکه در هر گام یک سرویس از منابع مه آزاد شود ،میزان
تأخیر اضافهشده بر تأخیر فعلی در شکل  8نشان داده شده است.
با توجه به رابطهی  1برای تعیین تأخیر برنامههای کاربردی ،در
صورت آزاد شدن یک سرویس از مه ،متغیر تصمیم دودویی قرار
دادن سرویس در مه آن سرویس صفر شده و قسمت دوم رابطه که

مجله علمی رایانش نرم و فناوری اطالعات ) ................................................................................... (JSCITجلد  ،9شماره  ،4زمستان سال 1399
50

Delay's overhead
between two
consecutive released
services

برای محاسبهی تأخیر درخواستها برای سرویسهای ابر است به
تأخیر فعلی اضافه میشود .این موضوع باعث میشود که در صورت
آزاد سازی سرویسها از منابع مه ،در هر گام بهطور تقریبی مقدار
ثابتی به تأخیر درخواستهای برنامههای کاربردی اضافه شود .در
مجموعه دادهی استفاده شده در این شبیهسازی ،این مقدار در
حدود  45میلیثانیه است .اختالف مقادیر تأخیر برای وزنهای
مختلف تقریباً بهصورت خطی رفتار میکند و تأثیری در سؤال اول
بخش دربارهی چگونگی پخش نتایج در نمودار جبههی پَرِتو ندارد.
برخالف تأخیر برنامههای کاربردی ،اختالف هزینهی منابع برای هر
آزاد سازی سرویس از مه بهصورت تقریباً خطی عمل نمیکند.
همانطور که در شکل  9مشخص است ،زمانی که اولین سرویس از
مه حذف میشود ،اختالف هزینهی بهدستآمده از اجرای این
نمونه از  MDSPبا هزینهی منابع زمانی که  MDSPبا وزن یک
برای تأخیر اجرا میشود ،در حدود  110و بیشترین اختالف را
میان دیگر گامها دارد .این در حالی است که هر چه از منابع مه
بیشتر کم شود ،اختالف مقادیر هزینهی منابع برای اجراهای
مختلف کمتر میشود .گسستگی میان نتایج بهدستآمده در نمودار
جبههی پَرِتو زمانی که وزن هزینهی منابع نزدیک به صفر است ،به
دلیل همین غیرخطی بودن اختالف مقادیر هزینه در گامهای
مختلف است .برای مثال ،زمانی که وزن هزینهی منابع نزدیک به
یک است ،نتایج  MDSPبا وزنهای مختلف به هم نزدیک هستند.
در شکل  9نیز ،زمانی که وزن هزینهی منابع نزدیک به یک است،
اختالف هزینهی گامهای مختلف بسیار به هم نزدیک هستند.
هزینهی کل از عوامل گوناگونی تشکیل میشود .با بررسی مقادیر
مختلف زیر هزینهها ،دلیل اصلی این رشد اختالف میان هزینههای
منابع در اجراهای مختلف  MDSPرابطهی ( )8که هزینهی
پردازش در مه است تشخیص داده شد.
زمانی که راهکار  MinCostدر کنترلکنندهی لبه اجرا شود153 ،
سرویس در منابع مه قرار داده میشود .درصورتیکه ضریبی برای
تأخیر درخواستهای برنامههای کاربردی در نظر گرفته شود ،یک
سرویس به مجموعه سرویسهای قرار گرفته در مه اضافه میشود.
هر چه تعداد سرویسهای بیشتری در مه قرار داده شوند ،هزینهی
پردازش در مه افزایش یافته و به دنبال آن هزینهی کل نیز نسبت
به حالت قبل افزایش بیشتری مییابد .درنتیجه ،در نقطههایی که
نزدیک به وزن صفر برای هزینهی منابع هستند ،تعداد نقاطی که
بتوان متغیرهای تصمیم دودویی را به شکلی انتخاب کرد که جواب
ممکن برای مسئله باشند ،نسبت به تعداد جوابهایی از MDSP
که در نزدیکی وزن یک برای هزینهی منابع هستند ،کمتر خواهند
بود.
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 -5-2-4پیچیدگی محاسباتی

مدل ارائهشده در فصل سه ،یک مدل برنامهریزی خطی عدد
صحیح است و ازآنجاکه پیچیدگی محاسباتی این نوع مدلهای
بهینهسازی را نمیتوان اثبات کرد ،در این بخش یک شبیهسازی
برای بررسی پیچیدگی محاسباتی بهصورت عددی انجام شده است.
در این شبیهسازی افزایش زمان اجرای راهکار فراهمسازی پویای
چندهدفهی سرویس در مه ،با افزایش تعداد گرههای مه مورد
بررسی قرار میگیرد.
زمان اجرای کل برای  400 ،300 ،200 ،100 ،75 ،50 ،25 ،10و
 500گرهی مه در شکل  11نشان داده شده است .این زمان اجراها
با استفاده از مفهوم اختالف نسبی محاسبه شده است .این مفهوم
نشان میدهد که پاسخ بهدستآمده حداکثر چند درصد پاسخ
بهینه با آن فاصله دارد .در نرمافزار  ،GAMSبرای حل مسئلههای
فراهمسازی برنامههای کاربردی در مه از اختالف نسبی 0.01
استفاده شده است .برای هر تعداد گرهی مه 50 ،اجرا صورت
گرفته است و کمینه ،میانگین و بیشینهی زمانهای اجرا در شکل
 10برای هر تعداد گرهی مه رسم شده است .در تنظیمات اولیهی
شبیهسازی ،تعداد گرههای مه تنها  10عدد انتخاب شده بود .دلیل
این انتخاب ،وجود مفهوم منطقه برای منابع مه و ابر و دستگاههای
اینترنت اشیاء است .بهبیاندیگر ،درصورتیکه منطقه در مرحلهی
برنامهریزی برای تعیین مقیاس و پیشبینی تعداد گرههای مه در
هر منطقه بهدرستی و دقت انتخاب شود ،رشد بسیار زیاد برای
تعداد گرههای مه به وجود نخواهد آمد .نتیجهی بهدستآمده نشان
میدهد که راهکار ارائهشده حتی برای تعداد  500گرهی مه نیز
29

 مرادی دالوند و همکاران.................فراهمسازی چندهدفهی برنامههای کاربردی اینترنت اشیاء با تأخیر و هزینهی کمینه در رایانش مهی
،جوابهای آنها با جوابهای بهینهی ارائهشده در این تحقیق
.میتواند بسیار سودمند باشد

 که در این، بهخوبی عمل میکند و برای یک دورهی اجرای راهحل
 ثانیه5  در حدود، ثانیه در نظر گرفته شده180 شبیهسازی
.تصمیمگیری میکند
 این ارزیابی برای پیچیدگی محاسباتی راهکار،عالوه بر این
ارائهشده میتواند توسط تصمیمگیرنده در مرحلهی برنامهریزی
.منابع مه و تعیین منطقه به کار گرفته شود
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 نتیجهگیری و کارهای آینده-5
برنامههای کاربردی اینترنت اشیاء نیاز به دریافت پاسخهای بسیار
 در ابتدا و بعد از مطرح شدن.سریع برای درخواستهایشان دارند
 رایانش ابری بهعنوان رایانشی برای میزبانی،مفهوم اینترنت اشیاء
 با ظهور.برنامههای کاربردی اینترنت اشیاء در نظر گرفته شد
برنامههای کاربردی جدید با نیازمندیهای متفاوت از برنامههای
 به دلیل فاصلهی زیاد مراکز دادهی ابر از لبهی،کاربردی موجود
 نیازمندیهای برنامههای،شبکه و جایی که داده تولید میشود
 بهمنظور برطرف.کاربردی تنها با رایانش ابری برآورده نمیشد
 رایانش مهی برای قرار دادن برنامههای کاربردی،کردن این چالش
 یک محیط، در این مقاله.نزدیک به لبهی شبکه معرفی شد
همکاری ابر و مه بهمنظور قرار دادن برنامههای کاربردی اینترنت
 مسئلهی فراهمسازی سرویسها در مه برای.اشیاء معرفی شد
مصالحه میان هزینه و تأخیر با استفاده از برنامهریزی آرمانی
.بهعنوان مسئلهی موردبررسی در این مقاله معرفی شد
 تمامی سرویسها در،در این مقاله برای باال بردن قابلیت اطمینان
 ارائهی مدلی برای بهبود قابلیت اطمینان در.ابر قرار داده شدهاند
یک محیط همکاری ابر و مه میتواند امکان قرار دادن سرویسها
 هر کدام از نقاط پرتو.بهصورت پویا را در گرههای ابر فراهم کند
ارائه شده در این مقاله میتوانند مورد استفاده قرار گیرند تا میان
 یافتن یک سیاست فراهمسازی.اهداف متضاد مصالحه ایجاد شود
سرویس از میان جوابهای ممکن که در این مقاله ارائه شدهاند به
 استفاده از روشهای فرا ابتکاری.کارهای آینده موکول شده است
برای حل مسئلهی فراهمسازی سرویسها در مه و مقایسهی
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