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Abstract- Fog environment is growing as a vital platform for IoT. With the growing scale of IoT, network
failures become inevitable. Communication reliability should be considered to achieve high performance. Fault
tolerance becomes a vital issue for improving the reliability of fog. Most studies in fault tolerance have been
carried out only on the cloud system. To address this issue, we propose a novel fault-tolerant scheduling
algorithm for hybrid modules in fog. One of the main contributions of this approach is proposing a CRBC
model, which composes the profits of Checkpoint-Restart and Primary Back up model with Classification.
Besides, a novel classification method for different modules is another originality of this paper. We evaluate the
performance of the proposed method by comparing it with three methods in terms of delay, energy
consumption, execution cost, network usage, and total executed modules. Analysis and simulation results show
the reliability and effectiveness of CRBC.
Keywords- Fog Computing, Checkpoint-Restart, Primary-Backup, Fault-tolerant scheduling.
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چکیده -محیط مه به عنوان یک بستر مهم برای  IoTدر حال رشد است .با افزایش مقیاس  ،IoTخرابی شبکه اجتناب ناپذیر می شوود.
برای دستیابی به کارایی باال باید به قابلیت اطمینان در ارتباطات توجه نمود .تحمل پذیری اشکال به یک مسئله مهم برای بهبود قابلیت
اطمینان در محیط مه تبدیل شده است .بیشتر مطالعاتی که در مورد تحمل اشکال بوده ،فقط در سیستم ابر صورت گرفته است .بورای
کی از
پرداختن به این موضوع در محیط مه ،ما الگوریتم زمانبندی تحمل اشکال برای ماژولهای ترکیبی در مه را پیشنهاد میک نویم .ی و
وای  Checkpoint-Restartو Primary-
برجستگیهای این رویکرد ،ارائه مدل  CRBC1در کنار روش طبقه بندی است که تلفی قوی از مزا ی

 Backupاست .عالوه بر این ،ارائه یک روش طبقه بندی برای ماژول های مختلف ،نو آوری دیگر این مقاله است .در این مقا لوه عمل کورد
روش پیشنهادی را با مقایسه آن با سه روش دیگر از نظر تأخیر ،مصرف انرژی ،هزینه اجرا ،میزان استفاده از شبکه و تعداد کل ماژولهای
اجرا شده ارزیابی میکنیم .نتایج تجزیه و تحلیل و شبیه سازی ،قابلیت اطمینان و اثربخشی  CRBCرا نشان میدهد.
واژههای کلیدی :محاسبات مبتنی بر مه ،زمانبندی مقاوم در برابر اشکال.Primary-Backup ،Checkpoint-Restart ،

 -1مقدمه
محاسبات مه ،2محیط محاسباتی توزیع شده ای است که باعث
گسترش محاسبات ابری تا لبه است و همینطور باعث تقویت IoT
است [ .]1محاسبات مه ،مدل محاسبات جدیدی است که در آن
باعث میشود گرهها را به جایی که داده تولید میشود نزدیکتر
کند تا محاسبات و پردازشها آنجا صورت گیرد .میتوان بیان داشت
مهمترین مزیت رایانش مهای در مقایسه با رایانش ابری ،نزدیکی
آن به دستگاه های نهایی مانند سنسورها ،محرک ها ،دوربین های
هوشمند ،تلفن های هوشمند و دستگاه های  IoTاست [.]2
مدیریت منابع موجود در محاسبات مه ،پیچیده است .تعداد زیادی
از گرههای مه با در نظر گرفتن محدودیت منابع برای پاسخگویی
به تقاضای محاسباتی سیستم با قابلیت  IoTبه صورت توزیع شده
100

رفتار میکنند [ .]3در کنار تمامیمزایایی که محاسبات مهای دارد،
با اختالالتی نیز روبرو است؛ همچون اشکال و خرابی ،که در ذات
سیستمهای توزیع شده است .بنابراین استفاده از تکنیک های
مقاوم در برابر اشکال 3ضروری است .عالوه بر این باید توجه داشت
که خطا و اشکال در سیستمهای توزیع شده اجتناب ناپذیر است،
به گونهای که  ٪8از ماشینهای مجازی در زمان اجرا با خطا روبرو
میشوند [.]4
انواع مختلف اشکاالت در سیستمهای مبتنی بر مه ممکن است رخ
دهد ،که باید با استراتژی زمانبندی برطرف گردد [ .]5استراتژی
های زمانبندی وظیفه و منابع به سه دسته ایستا ،پویا و ترکیبی
طبقه بندی میشوند .در زمانبندی ایستا ،وظایف به طور هم زمان
به گره های مه میروند و روش های زمانبندی قبل از ارسال
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وظایف انجام میشود .در حالی که در زمانبندی پویا ،زمان ورود
کارها نامشخص است و تنها هنگام ورود به سیستم وظایف
زمانبندی میشوند .عالوه بر این ،روش ترکیبی از زمانبندی ایستا
و پویا استفاده میکند .زمانبندی وظیفه ترکیبی نیاز به تحمل
پذیری اشکال باالیی دارد [.]6

 -2مفاهیم

جهت پیاده سازی الگوریتم های زمانبندی و مدیریت منابع در
اینترنت اشیاء ،رایانش مه بسیار موثرتر از رایانش ابری عمل می
کند .مواردی همچون انرژی مصرفی ،تاخیر زمانی ،مصرف منابع
شبکه ،تاخیر زمانی در رایانش مه بسیار بهتر و راحت تر از رایانش
ابری –ولو ابر کوچک -صورت میگیرد .پردازش های سنگین و
زیاد به جای انتقال به مراکز داده ابری در ابزارهای مه نزدیک به
محل کاربران ،انجام می شود و در نتیجه آن مصرف منابع شبکه
نیز بهینه خواهد شد .در تحقیقات قبلی ،موضوع زمانبندی تحمل
اشکال در محاسبات مه به طور واضح مورد توجه قرار نگرفته است.
در این مقاله ،ما مدل خالقانهای را برای زمانبندی تحمل اشکال
برای وظایف گوناگون در محیط مه ارائه کردهایم .اهداف این مقاله
عبارتند از )1 :معرفی یک معماری جدید در یک محیط سلسله
مراتبی که مقاوم در برابر اشکال است )2 .طراحی مدل CRBC
که ترکیبی است از مزایای مدل  checkpointingو primary
 backupدر کنار دستهبندی گرههای مه و ماژولها )3 .عالوه بر
این ،پیشنهاد یک روش طبقه بندی جدید برای ماژولهای مختلف
در زمان اجرا و گرههای مه ،که میتواند ماژولها و گرههای مه را
در گروههای مختلف طبقه بندی کند .این روش تضمین میکند
که میتوان انواع مختلفی از ماژولها را به دستگاههای مناسب
اختصاص دهد .نتایج تجزیه و تحلیل و شبیه سازی ،قابلیت
اطمینان و اثربخشی  CRBCرا اثبات میکند .از این رو میتوان به
این نتیجه رسید که این مدل پیشنهادی ،تحمل اشکال در محیط
مبتنی بر مه و استفاده بهینه از منابع و کاهش زمان پاسخ را
تضمین میکند .ما عملکرد روش پیشنهادی را با بررسی آن و
مقایسه با سه روش ،بر پایه تأخیر ،مصرف انرژی ،هزینه اجرا،
میزان استفاده از شبکه و تعداد ماژولهای اجرا شده ارزیابی می-
کنیم.
مقاله در ادامه به شرح زیر سازماندهی شده است :مفاهیم پایهای از
رویکردهای تحمل اشکال در محاسبات مه ،در بخش  2آورده شده
است .بخش  3مروری بر کارهای مرتبط است .بخش  4مدل
پیشنهادی  ،CRBCمدل کاربردی و مزایای آن مورد بحث قرار
میگیرد .همچنین الگوریتم پیشنهادی در این بخش شرح داده
شده است .بخش  5ارزیابی عملکرد  CRBCرا تشریح میکند.
درآخر ،بخش  6نتیجه گیری را ارائه میدهد و به کارهای آینده

خطاها یا اشکاالت به نمای کلی 4و نمای پردازنده 5طبقه بندی می
شوند .خطاهای نمای کلی خود سه نوع است :گذرا ،6متناوب 7و
دائمی .8خطاهای گذرا تنها به اجرای وظیفهی در حال اجرا آسیب
میرساند ،و پس از شروع دوباره سیستم یا اجرای مجدد وظیفه،
آن خطا مرتفع میگردد .خطاهای متناوب در فواصل زمانی اتفاق
میافتد و باالخره خطاهای دائمیخطاهایی هستند که اثرات آنها
قابل جبران نیست .از چشمانداز پردازنده ،خطاها به سه دسته
تقسیم میشوند :خرابی کامل ،9خرابی-توقف ،10و بیزانس .11عمدتاً
این سه دسته برای خرابی منابع یا دستگاهها مورد استفاده قرار
میگیرند .در مدل خرابی کامل ،پردازنده به طور غیر منتظرهای در
یک نقطه خاص اجرایش متوقف میشود .در مدل خرابی-توقف،
محتویات داده ها هنگام رخداد خطا از دست میرود و بازیابی
نمیشود .خطاهای بیزانس هم به دلیل شکست غیرمنتظره مانند
پیری یا اشکال در زیرساخت ها ظاهر میشوند .این دست خطاها
را میتوان در هر پردازنده یا پیام مشاهده کرد.
خطا در یک محیط توزیع شده میتواند در موارد مختلف رخ دهد:
سخت افزار ،سیستم عامل ،واسط کار ،وظیفه ،جریان کاری و
کاربر .نمونههایی از ایرادات قابل توجهی که در سیستم رخ میدهد
مربوط است به خرابی شبکه ،خرابی دستگاه ،کمبود حافظه،12
مشکالت تصدیق ،خطاهای مرحله بندی پرونده ،13استثنائات
غیرقابل برداشت ،14مشکالت مربوط به حرکت دادهها و استثنائات
تعریف شده توسط کاربر [.]6
رویکردهای تحمل خطا به دو بخش کنش گرا 15و واکنشی 16تقسیم
میشوند که در شکل  1نشان داده شده است .بر اساس این
رویکردها ،روشهای مختلفی برای دستیابی به تحمل پذیری
اشکال اتخاذ شده است.
رویکردهای واکنشی تحمل اشکال ،خطاها را پس از وقوع آنها
کنترل میکند .کارکرد رویکردهای واکنشی پاسخ محور است نه
بر اساس پیش بینی .چکپوینتینگ و تکثیر 17دو رویکرد مهم
تحمل خطا در زمانبندی توزیع شده است [ .]7رویکردهای
واکنشی معموالً محافظه کارانه است و نیازی به بررسی رفتار
سیستم در آن نیست .از این رو ،هیچ گونه سربار اضافی به وجود
نمیآورد.
کنش گرا به این شکل تعریف میشود که توانایی سیستم در
وضعیت آماده یا کنترل شده برای دستیابی به وقفه های احتمالی
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توزیع شده منتشر شدهاست [ .]11 ،10 ،9 ،8خرابی یک وظیفهی
در حال اجرا اتفاقی نیست که یکبار رخ دهد بلکه در سیستمهای
توزیع شده در مقیاس بزرگ رخ دادی تکرار شونده است.
عبدالحمید و همکاران طرح نویی برای زمانبندی تحمل پذیر در
برابر اشکال در سیستم های ابری طراحی کردهاند .آنها از چک
پوینتینگ و مهاجرت وظایف در برخورد با خرابی های مستقل
استفاده کردهاند .در تحقیق خود ثابت کردند که طرح ارائه شده
بهبود چشمگیر و عملکرد بهتری نسبت به کاهش خرابی وظایف
دارد [ .]12هان و همکاران مدل چک پوینتینگ و نسخه اصلی–
پشتیبان را با مکانیسم طبقه بندی در ابر ارائه کردهاند و سه
مکانیسم از جمله مکانیزم هدایت وظیفه به جلو ،دگرگونی و تبدیل
زمان را ابداع نمودهاند .اهداف آنها تأمین منابع بیشتر برای کارهای
اصلی ،بهبود استفاده از منابع و تضمین تحمل اشکال بودهاست
[.]4

(اشکال ،خطا ،خرابی) پیش از آنکه رخ دهد ،می باشد .حالت
سیستم در رویکردهای کنش گرایانه به طور مداوم مورد بررسی
قرار میگیرد و وقوع خطا با استفاده از تکنیک های هوش مصنوعی
تخمین زده میشود .سپس اقدامات الزم جهت جلوگیری از بروز
خطا انجام میشود.

شکل  :1طبقه بندی رویکردهای تحمل اشکال در سیستم های توزیع
شده

این رویکرد مبتنی بر تجربه و انتظار عمل میکند .سیستم های
کنش گرایانه تحمل پذیر خطا تا زمانی که انتظارات با تجربه
مطابقت داشته باشد بدون وقفه باقی میماند [ .]6رویکردهای
تحمل خطا در سیستم مبتنی بر مه نیز توسعه مییابد همانگونه
که در انواع سیستمهای توزیع شده استفاده میگردد .موارد در
جدول  1ذکر شده است.

تام و همکاران تحمل پذیری اشکال کنشگرا و واکنشی را ترکیب
کرده و تحمل پذیری اشکال انطباقی را ایجاد کردهاند که منابع ابر
را بر اساس بار ابر انتخاب میکند .هدف آنها ساختن معماریی بود
که بتواند اشکاالت را بعد و قبل از وقوع آنها تحمل کند ،درست
مثل آنچه چین و همکاران در مورد خطاهای بیزانس انجام دادند
[ .]13همچنین راه حلی برای حفظ ترافیک داده و در دسترس
بودن سیستم ارائه دادند [ .]14هایدر و همکاران همان کارها را
برای شبکه های محاسباتی انجام دادند که با کمک تحمل پذیری
اشکال به روش کنش گرایانه و با استفاده از موقعیت مکانی و در
دسترس بودن ،منابع معتبر را تشخیص میدهد [ .]15چندین
زمانبندی تحمل خطا برای جریان کاری طراحی شدهاست .هدف
آنها افزایش بهره وری زمانبندی و منابع ضمن تحمل خرابی
هاست [ .]20 ،19 ،18 ،17 ،16فن و همکاران مدل سازی و
تجزیه و تحلیل استراتژی تحمل خطا را برای زمانبندی دقیق
وظایف مهلت دار در محاسبات ابری در نظر گرفته اند[ .]21مه،
محاسبات نزدیک به دستگاه های نهایی را ارائه میدهد ،و یکی از
گزینه های گوناگونی است که در کارخانه ها میتوان در نظر
گرفت .بنابراین ،زمانبندی در کارخانه های هوشمند و محیط مه،
زمینه جدیدی است که در بسیاری از تحقیقات مانند [،23 ،22
 ]24مورد توجه قرار گرفتهاست .یین و همکاران روشی جدید برای
تخصیص منابع و زمانبندی وظایف در تولید هوشمند ارائه دادند.
مدل آنها با هدف بهبود استفاده از منابع و کاهش تأخیر وظایف
انجام شده است [ .]25برخی کارهای دیگر با هدف تمرکز بر
مشکالت پیچیده مصرف انرژی در کارخانه های هوشمند [ ،]26و
تخصیص منابع در زیرساخت های سلسله مراتبی ارائه شده است

جدول  :1رویکرد و مکانیزم های تحمل پذیری اشکال
توصیف

رویکرد

توانایی یک سیستم برای بازیابی مستقل خطاها با استفاده از

تکنیک

ردیف

کنش گرا

SelfHealing

1

توانایی یک سیستم برای جابجایی محاسبات از گره های
محاسبات مشکوک به روش کنشگرایانه.

کنش گرا

Preemptive
migration

2

فرآیند گرفتن پشتیبان دورهای از سیستم .پس از هر نسخه
پشتیبان ،سیستم پاک میشود و سپس نسخه پشتیبان مجدداً
برقرار میشود ،و یک حالت تازه سازی سیستم حاصل میشود.

کنش گرا

System
rejuvenatio
n

3

برای تعادل بار حافظه و  CPUهنگامیکه بیش از حد باشد،
استفاده میشود .بار بیش از حد  CPUبه برخی دیگر از CPU
ها منتقل میشود تا از حداکثر حد خود فراتر نروند.

کنش گرا

Load
Balancing

4

حالتهای اجرای وظیفه بطور دورهای در این روش ذخیره
میشوند .در صورت بروز هرگونه خرابی ،کار به جای شروع
مجدد از ابتدا  ،از آخرین وضعیت ذخیره شده دوباره شروع
میشود.

واکنشی

Checkpoint
-restart

5

در صورت خراب شدن منبعی ،وظیفه به منبع مشابه دیگری
منتقل میشود.

واکنشی

Job
migration

6

برای ایجاد چندین نسخه از کارها و ذخیره آن در مکانهای
مختلف استفاده میشود.

واکنشی

Replication

7

اعمال متناوب روالهای خاص رفع نقص متشکل از وظایف
نظارت.

 -3کارهای مرتبط
رایانش ابری حجم گسترده ای از سرورهای متصل ،مراکز داده و
تغییر مداوم برای ارائه خدمات به درخواست کاربر از طریق رابط
 front-endاست .با رشد سریع استقرار  ،IoTپرداختن به
موضوعات تحمل پذیری اشکال به موضوعی اساسی و حیاتی
تبدیل میشود .اخیراً تعداد قابل توجهی از کارهای دیگران در
مورد زمانبندی تحمل اشکال و مدیریت منابع در سیستم های
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مجموعه  2دارای سه منطقه و هفت دوربین است .مجموعه  3نیز
دارای چهار منطقه و هشت دوربین و درنهایت مجموعه  4دارای
پنج منطقه و  9دوربین است.

[ ZNG .]27و همکاران ،سیستم رایانش مهای تعبیه شده توسط
نرم افزار را مورد بررسی قرار داده است .نسخه وظیفه در سرور
ذخیره سازی قرار میگیرد ،در حالی که محاسبات بر روی یک
دستگاه توکار یا یک سرور محاسباتی مدیریت میشود [.]28
یانگ و همکاران الگوریتم دیگری برای کاهش مصرف انرژی کل با
به حداقل رساندن تأخیر سرویس در گره های مه ،ابداع کردند
[ .]29و باالخره تحقیق [ ]30روشی چند هدفی را برای زمانبندی
بارهای قابل تقسیم در یک شبکه درخت چند سطحی ارائه داده
است.
آنچه در این بررسی ها میتوان یافت این است که اکثر مطالعات
در زمینه زمانبندی تحمل خطا روی سیستم های ابری متمرکز
شده اند .هیچ تحقیق واحدی وجود ندارد که به طور مجزا
زمانبندی تحمل خطا در سیستم های مه را پوشش دهد .البته
نویسندگان مقاله حاضر در مقاله ای دیگر به موضوع موازنه بار بر
اساس روش یادگیری ماشین برای یافتن راه حل بهتر برای مسئله
زمانبندی در محیط رایانش مه توجه کرده اند[.]31

شکل : 2مدل کاربرد سیستم های نظارتی

همانطور که در شکل  2نشان داده شدهاست ،اینکاربرد مدل به
مجموعه ای از دوربین های توزیع شده وابسته است که میتوانند
حرکت یک شی را دنبال کنند .به منظور بررسی عملکرد مدل
سیستم تحت معیارهایی مانند مصرف انرژی ،هزینه اجرا و تأخیر،
مقادیر دامنه پارامترها را تغییر میدهیم .یکی از این پارامترها
تعداد نواحی و دوربینها است .ما چهار مجموعه طراحی و مدل
پیشنهادی را بر روی هر مجموعه بطور جداگانه اجرا میکنیم.
مجموعه  1دارای دو منطقه و شش دوربین در هر منطقه و
مجموعه  2دارای سه منطقه و هفت دوربین است .مجموعه  3نیز
دارای چهار منطقه و هشت دوربین و درنهایت مجموعه  4دارای
پنج منطقه و  9دوربین است.

 -4مدل کاربردی و و مدل سیستمی
این بخش شامل دو مدل است از جمله مدل کاربرد و مدل
سیستم .مدل سیستم ما بر روی یک مدل کاربردی اجرا میشود.
بنابراین ابتدا یک مدل کاربردی را معرفی میکنیم و سپس مدل
پیشنهادی را توصیف میکنیم.
 -1-4مدل کاربردی

برای بیان اینکه چگونه زمانبندی تحمل خطا در رایانش مه ای
میتواند باعث کاهش خرابی در سیستم های کاربردی گردد ،مدل
کاربردی نظارت تصویری  /ردیابی شی )VSOT( 18را مد نظر قرار
میدهیم .سرویس نظارت تصویری ،که از طریق دوربین ها تصاویر
زنده را دریافت کرده و آنرا برای کاربران نهایی ارسال میکند ،به
یکی از عمومیترین خدمات تبدیل شده است [.]32

شکل : 3ماژولهای مدل کاربرد

همانطور که در شکل  2نشان داده شدهاست ،اینکاربرد مدل به
مجموعه ای از دوربین های توزیع شده وابسته است که میتوانند
حرکت یک شی را دنبال کنند .به منظور بررسی عملکرد مدل
سیستم تحت معیارهایی مانند مصرف انرژی ،هزینه اجرا و تأخیر،
مقادیر دامنه پارامترها را تغییر میدهیم .یکی از این پارامترها
تعداد نواحی و دوربینها است .ما چهار مجموعه طراحی و مدل
پیشنهادی را بر روی هر مجموعه بطور جداگانه اجرا میکنیم.
مجموعه  1دارای دو منطقه و شش دوربین در هر منطقه و

این کاربرد مدل دارای شش ماژول است :دوربین ،آشکارساز
حرکت ،ردیاب شی ،آشکارساز شی ،رابط کاربری و کنترل 19PTZ
همانطور که در شکل  3نشان داده شده است .این نوع دوربین قادر
به کنترل از راه دور و کنترل زوم است .ویدیو توسط دوربین به
ماژول ردیاب حرکت منتقل میشود .این ماژول جریان ورودی را
فیلتر میکند و فیلم شناسایی شده حرکت را به ماژول آشکارساز
شی منتقل میکند .در مرحله بعد ،ماژول ردیاب شیء اشیاء
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داده ها بین دو گره مه است ،همانطور که در معادله ( )1نشان داده
شده است.

متحرک را تشخیص میدهد ،سپس اطالعات موقعیت و شناسایی
شی را به ردیاب شی ارسال میکند ،که  PTZبرتر را محاسبه
میکند و دستور را به ماژول کنترل  PTZمیفرستد .نیاز به ذکر
است که ردیاب حرکت و ماژولهای کنترل  PTZهمگی درون
دوربین قرار میگیرند ،در حالی که رابط کاربری همواره در ابر قرار
دارد [.]32
 -2-4مدل سیستم برای زمانبندی مقاوم در برابر اشکال

ما مدل خالقانهای برای زمانبندی مقاوم در برابر اشکال در محیط
مه را پیشنهاد میکنیم .نوآوریهای اصلی مدل پیشنهادی به شرح
زیر است :ارائه یک روش طبقه بندی جدید برای گره های مهای و
ماژول های متنوع زمان اجرا ،که با این روش میتوان ماژول ها و
دستگاههای مهای را به مجموعههای مختلف طبقه بندی کند .این
شکل طبقه بندی این اطمینان را میدهد که انواع مختلفی از
ماژولها به دستگاههای مناسب اختصاص داده میشود .عالوه بر
این ،مدلی را طراحی میکنیم که مزایای استفاده از مدل چک
پوینت-راه اندازی مجدد و مدل نسخه اصلی-پشتیبان را در کنار
ابزار طبقه بندی ارائه میدهد .به عبارت دیگر ،مانند کار مرتبط
[ ]4که مدل چک پوینت و مدل پشتیبان اولیه سنتی را با
مکانیسم طبقه بندی در محیط ابری ترکیب نمود ،ما هم به شکل
نو آورانه ای با وجود محدودیت ها از این مکانیسم ها در محیط مه
استفاده میکنیم .شکل  4نمودار جریان مدل پیشنهادی را نشان
میدهد.

شکل : 4نمودار جریان مدل پیشنهادی

زمان پردازش ماژول وظیفه ( 23)TPTتوسط معادله ( )2محاسبه
میشود که همان زمان الزم برای اجرای یک ماژول است.
)( 2

که در آن 𝑆𝑃𝐼𝑀𝑒𝑙𝑢𝑑𝑜𝑀 اندازه محاسبه یک ماژول است که با
 MIPSاندازه گیری میشود .عالوه بر این 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑐𝑒𝑀𝐼𝑃𝑆 ،قابلیت
 CPUگره مهای است که آن نیز با  MIPSاندازه گیری میشود.

در این کار ،ابتدا روشهای طبقه بندی گره های مه و وظایف را
پیشنهاد میکنیم تا کارآیی زمانبندی وظایف را بهبود ببخشد.
ماژولهای وظیفه و گره های مه به گروه های مختلف طبقه بندی
میشوند:

برای توضیح کاملتر می توان اینطور ب یاان کارد کاه ز ماان انت قاال
اطالعات یا همان  ، DTTز ماان صارف شاده بارای باارگیری داده
هایی است که برای اجرا در ماژول ها مورد نیاز است .این به م قادار
داده و سرعت انتقال بستگی دارد.

الف) دسته بندی ماژول ها :طبقه بند ماژول ،ماژول ها را به انواع
زیر از هم جدا میکند ،ماژول های محاسبات فشرده (،20)CIM
ماژول های داده فشرده ( 21)DIMو ماژول های متوازن (.22)BM

برای طبقه بندی ماژولها به  DTTو  MPTنیاز داریم زیرا طبقه
بندی ماژولها بر پایه زمان انتقال داده و زمان پردازش کار استوار
است .اگر  DTTبسیار بزرگتر از  MPTباشد  ،به عنوان ماژول
های فشرده داده ( )DIMطبقه بندی می شود و اگر  DTTبسیار
کوچکتر از  MPTباشد  ،به عنوان ماژول های محاسبات فشرده
( )CIMطبقه بندی می شود و در نهایت ،چنانچه مقدار DTT
نزدیک به  MPTباشد ،به عنوان ماژول های متعادل ( )BMطبقه
بندی میشود.

طبقه بندی ماژولها به زمان انتقال داده و زمان پردازش ماژول
وظایف بستگی دارد .زمان انتقال داده ،مدت زمان صرف شده برای
بارگیری داده های مورد نیاز برای اجرای در ماژولها است.
)( 1

𝑒𝑧𝑖𝑆𝑒𝑙𝑢𝑑𝑜𝑀𝑡𝑛𝑒𝑟𝑎𝑃
𝑊𝐵𝑒𝑙𝑢𝑑𝑜𝑀𝑡𝑛𝑒𝑟𝑎𝑃

+

𝑒𝑧𝑖𝑆𝑒𝑙𝑢𝑑𝑜𝑀
𝑊𝐵𝑒𝑙𝑢𝑑𝑜𝑀

𝑆𝑃𝐼𝑀𝑒𝑙𝑢𝑑𝑜𝑀
𝑆𝑃𝐼𝑀𝑒𝑐𝑖𝑣𝑒𝐷

= 𝑇𝑃𝑇

= 𝑇𝑇𝐷

که 𝑒𝑧𝑖𝑆𝑒𝑙𝑢𝑑𝑜𝑀 دادههای مورد نیاز برای یک ماژول است،
𝑊𝐵𝑒𝑙𝑢𝑑𝑜𝑀 سرعت انتقال داده است𝑃𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒𝑆𝑖𝑧𝑒 .
نتیجه ماژول والدین است و 𝑊𝐵𝑒𝑙𝑢𝑑𝑜𝑀𝑡𝑛𝑒𝑟𝑎𝑃 سرعت انتقال
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مربوط به نسخه اولیه یا همان نسخه اصلی و 𝐵𝑖𝑡 به معنای ماژول i

ام مربوط به نسخه پشتیبان است.

شکل : 5اجرای ماژول وظیفه بر روی گره مه

ب) دسته بندی گرههای مه :به طور کلی یک گره دارای
پارامترهای مختلفی است که باعث ایجاد تنوع در آن می گردد.
برای آنکه بتوان گره ها را دسته بندی کرد به دو پارامتر اصلی آن
توجه گردید :پهنای باندی که گره از آن استفاده می کند و توان
عملیاتی پردازنده آن .برخی گره ها توان عملیاتی باالیی دارند
وبرخی پهنای باند باالتری دارند و برخی نیز بین این دو حالت اند.
لذا برای دسته بندی گره ها این دو پارامتر مورد توجه قرار گرفت
و بر این اساس گره ها به سه دسته تقسیم شدند :دسته  ،1گره
هایی که سرعت انتقال اطالعات آنها باالست و توانایی عملیاتی
پردازنده آن کمتر است .دسته  ،2گره های مه ای که سرعت انتقال
داده پایین است در عوض توانایی عملیاتی پردازنده آن باالست .و
دسته  3شامل گره های مه ای است که سرعت انتقال داده ها و
توانایی عملیاتی پردازنده در آن متوازن است.

شکل PB : 6سنتی در مقایسه با  PBپیشنهادی
PB: Primary Backup

با استفاده از روش طبقه بندی ،ماژولها و گرههای مه به دسته-
های مختلفی تقسیم میشوند سپس ماژول مناسب در گره
مناسبی نگاشت میشود .این کار باعث افزایش استفاده از منابع مه
و کاهش زمان پاسخ میشود.
مدلی طراحی کردیم که فواید مدل  Checkpoint-Restartو
 Primary Backupرا برای ماژول های مختلف با هم ترکیب می-
کند .این فرض را در نظر گرفتیم که حداکثر یک گره در یک بازه
زمانی ممکن است خراب شود .همانطور که در شکل  5نشان داده
شدهاست ،وظیفه باید قبل از رسیدن به زمان پایانی اش به طور
کامل اجرا شود TM .زمان اجراست که از معادله ( )3بدست
میآید.
)( 3

𝑇𝑃𝑇 𝑇𝑀 = 𝐷𝑇𝑇 +

در این حالت ،حتی اگر اجرای ماژول وظیفه تضمین شده باشد،
تعداد قابل توجهی از منابع توسط نسخه های پشتیبان اشغال
میشوند .یعنی در حالی که نسخه اصلی در گرهی بدرستی در
حال اجراست نسخه پشتیبان نیز همزمان در یک گره دیگری به
شکل کامل اجرا میشود .به تبع این کار ،مصرف انرژی گرههای
پشتیبان افزایش مییابد .در حالیکه چنانچه بر اساس مدل
پیشنهادیمان نسخه پشتیبان به روش چک پوینتینگ ذخیره
شده باشد ،و به شکل کامل اجرا نگردد ،باعث صرفه جویی در
مصرف انرژی میشود .و تنها زمانی نسخه پشتیبان کامل اجرا می-
شود که نسخه اولیه خراب گردد در این صورت اجرای نسخه
پشتیبان از سر گرفته میشود و اجرای خود را کامل میکند.

شکل : 7رویکردCRB

زمان فراخی ماژول ( )MSTزمان بین زمان پایان ماژول و مهلت آن
است.

همانطور که در شکل  7نشان داده شده است 𝑡𝑖𝑃 ،به شکل کامل
اجرا میشود مگر اینکه خرابی در آن رخ دهد .در این حالت نسخه
پشتیبان 𝐵𝑖𝑡 اجرا را از سر میگیرد تا نقش خود را برای دستیابی
به هدف تحمل پذیری خطا ایفا نماید.

همانطور که شکل  6نشان میدهد ،در یک مدلی که فقط  PBیا
همان مدل نسخه اصلی-پشتیبان است ،یکی از گرههای مه به طور
کامل نسخه اولیه 𝑃𝑖𝑡 را اجرا میکند ،و گره مه دیگر نسخه
پشتیبان 𝐵𝑖𝑡 را به طور کامل اجرا میکند 𝑡𝑖𝑃 .به معنای ماژول  iام

الگوریتم  1شبه کد مدل  CRBCرا نشان میدهد .در ابتدا
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شبه کد مربوط به دسته بندی ماژولها و دستگاههای مهای در
الگوریتم  2آمدهاست .ماژولها به سه دسته بر طبق معادله 1و 2
تقسیم میشوند (رجوع شود به الگوریتم  ،2خط  .)22 - 10روش
دسته بندی دستگاههای مهای مانند ماژولها است .گرههای مه به
سه دسته تقسیم میشوند (رجوع شود به الگوریتم  ،2خط .)8-1
تمامیماژولها و دستگاههای مهای را به این منظور طبقه بندی
میکنیم تا بتوان بعد از آن با اجرای ادامه الگوریتم اطمینان حاصل
کرد که هر ماژول میتواند دقیقاً به دستگاه مه مناسب خود
منتسب شود .در نهایت هنگامیکه پرچم  Tagمقدار درست را
برگرداند ،به این معنی است که ماژول و دستگاه مه سازگار
هستند .در ادامهی الگوریتم  1چنانچه ماژول اصلی دچار خرابی
نشود ،سریعترین زمان شروع ماژول ( )ESTبر مبنای معادله 4
محاسبه میشود.

 Brokerسپس  Applicationایجاد میشود .کارگزار به عنوان
یک عامل بین سنسورها و سطح باالی دستگاه است.کاربرد به
عنوان ترکیبی از ماژول ها ایجاد میشود که عناصر پردازش داده
ها را ترکیب میکند [ .]33این کاربرد برای استقرار در مه ساخته
شده است و بر اساس مدل توزیع داده جریان داده شده است.
سپس دستگاههای مه ای در سطح معماری تعیین میشوند .پس
از آن ،روش پیشنهادی همه ماژولها و دستگاههای مه را طبقه
بندی میکند تا اطمینان حاصل کند که ماژولها به طور دقیق با
دستگاههای مه هماهنگ و تطبیق مییابد.
ما فرض میکنیم که نسخه اصلی 𝑃𝑘𝑡 و نسخه پشتیبان 𝐵𝑘𝑡 از
ماژول 𝑘𝑡 برای دستیابی به قابلیت مقاومت در برابر اشکال ،به
همان گره مه نمیروند .چرا که ،اگر نسخه اصلی و پشتیبان ماژول
𝑘𝑡 در یک گره مه قرار گیرند و آن گره خراب شود ،هر دو به طور
همزمان خراب میشوند.

)( 4

Algorithm 1: CRBC Model
Create Broker.
Create Application.
Create Fogdevices.
for (i=1 to last FD) do
for (j=1 to last Module) do
))if(IsModuleCompatibleWithDevice(Modulej,FDi
as Algorithm 2 then
BackupModule(Modulej, FDi) as Algorithm 3
end if
end for
end for
Create Controller(FDs,Sensors,Actuators).
Submit Application to FDs.
Scheduling:
for (k=1 to last Modules) do
Parentk=FindParentModule(Modulek ).
Calculate DTTk and TPTk by Eqs.(1)and (2).
if(!IsPrimaryModuleFailed(Modulek) then
Calculate ESTk as Eq(4).
Calculate EFTk as Eq(5).
else
Calculate ESTk as Eq(6).
Calculate EFTk as Eq(5).
end if
VMList=getVMList().
for (i=1 to last VM) do
if (Modulek not in VMi ) then
Allocate VMi to Modulek.
end if
end for
end for

1

𝐷𝑆 𝐸𝑆𝑇𝑘 = 𝐸𝐹𝑇𝑃𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝐾 + 𝐷𝑇𝑇𝑘 +

این بدان معنی است که سریعترین زمان شروع ماژول اولیه 𝑘𝑡 به
عملکرد گره مهای که قرار است ماژول 𝑘𝑡 در آن اجرا شود و نیز به

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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Algorithm 2: Classification
Input: Module and FD
Output: True or False
Classify Fog Devices:
Parent = GetModuleParent(module).
Tag = false.
if (device.MIPS > device.BW) then
deviceType = 1.
else if (device.MIPS < device.BW) then
deviceType = 2.
else
deviceType = 3.
Classify Modules:
Calculate DTT and TPT as Eqs.(1) and (2).
if (DTT > TPT) then
if (deviceType=2) then
Tag = true.
end if
else if (DTT < TPT) then
if (deviceType =1) then
;Tag = true
end if
else if (DTT - TPT < 0.05 ) then
if (deviceType=3) then
Tag = true.
end if
end if
Return Tag.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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22
23
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𝐾𝑡𝑛𝑒𝑟𝑎𝑃𝑇𝐹𝐸

پارامترهای ماژول والدین 𝑘𝑡 بستگی دارد.
سریعترین زمان پایان ماژول والدین 𝑘𝑡 است و  SDتأخیر سیستم
گره مه است .سریعترین زمان پایان ماژول 𝑘𝑡 بر اساس معادله 5
تعریف شده است.
)( 5

ایجاد خرابی در سیستم باید آن را شبیه سازی نمود و به صورت
تصادفی برخی دستگاه های مه به حالت توقف در آیند .برای
طراحی خرابی هنگام اجرای ماژول ها در رایانش مه ،الگوریتم  4را
در نظر می گیریم .از احتمال شکست برای تنظیم نرخ خرابی
استفاده می شود .زمان خرابی قبلی توسط آخرین ساعت خرابی
توسط کلودسیم محاسبه می شود .از این الگوریتم برای شبیه
سازی خرابی و غیرفعال کردن موقت دستگاه مه استفاده میکنیم.

𝑘𝑇𝑃𝑇 𝐸𝐹𝑇𝑘 = 𝐸𝑆𝑇𝑘 +

که 𝑘𝑇𝑆𝐸 سریعترین زمان شروع کار 𝑘𝑡 است و 𝑘𝑇𝑃𝑇 زمان
پردازش ماژول وظیفه 𝑘𝑡 است .اما در صورت خرابی ماژول اولیه،
ماژول پشتیبان اجرای مجدد را از سر میگیرد و کار خود را برای
دستیابی به هدف تحمل پذیری اشکال انجام میدهد 𝐸𝑆𝑇 .ماژول
پشتیبان بر اساس معادله  6تعریف میشود.
)(6

Algorithm 4: Fail and Up Fog Device
)if ((math.random < Fail.Probability
&& FailCounter ==0)) then
;FailCounter = 1
;Fail.FD.Id = getFD.Id
;FailTime = cloudsim.clock
end if
&& )if ((Fail.FD.Id ==FD.Failed
(cloudsim.clock - FailTime >= FailTimeDuration )) then
;FailCounter = 0
;Fail.FD.Id = -1
end if

𝐷𝑆 𝐸𝑆𝑇𝑘 = 𝑇𝐹𝑇𝑘 + 𝐷𝑇𝑇𝑘 +

سریعترین زمان شروع ماژول به زمان خرابی نسخه اصلی
𝑃𝑘𝑡 ) (TFTو زمان انتقال داده از ماژول  kو تأخیر سیستم گره مه
بستگی دارد .در آخر ،ماژول برای اجرا به  VMاختصاص داده
میشود.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Algorithm 3: Backup Copy Processing
Input: Module and FD
for (i=1 to FDlast) do
x=random * FDlist.size % FDlist.size.
if (! FDlist(x) !=Fogdevice) then
Add Module to Fogdevice.
Add Module to ModulePrimaryList.
ModuleBackupList.put(Module,Fogdevice(x)).
end if
Break.
end for

به منظور بررسی عملکرد روش پیشنهادی ،تمام عملیات بر روی
یک پلتفرم شبیه سازی انجام میشود .عملکرد روش پیشنهادی را
با مقایسه آن با سه روش دیگر ارزیابی میکنیم.

1
2
3
4

 CRBCرا با ( PBCنسخه اصلی-پشتیبان به همراه طبقه بندی و
بدون چک پوینتینگ) و ( CRBچک پوینتینگ و نسخه اصلی-
پشتیبان و بدون طبقه بندی) و  First-Fitکالسیک مقایسه
میکنیم.

5
6
7
8
9

تفاوت های بین  CRBCو روش های دیگر به شرح زیر است:
سیستم چک پوینتینگ بر اساس الگوریتم  3اجرا میشود .ماژول
پشتیبان به دستگاه مه مناسب اضافه میشود .دستگاه مه ماژول
پشتیبان را ذخیره کرده و آنرا اجرا نمیکند ،مگر اینکه ماژول
اصلی از بین برود .در این حالت ،دستگاه مه ،ماژول پشتیبان را
بازیابی و آنرا به طور کامل اجرا میکند.
در لبه ابر  ،برخی از دستگاه های متصل ممکن است خراب شوند و
در نتیجه ،درخواست های اختصاص داده شده به این دستگاه ها
تحت تأخیر قرار می گیرند .به طور کلی ،شکست ها به طور
تصادفی در محیط های مه اتفاق می افتند .مدل سازی خرابی ها
به فاصله زمانی صرف شده بین دو شکست پی در پی بستگی دارد
که می تواند به عنوان یک متغیر تصادفی از توزیع احتمال پوآسون
نشان داده شود ،که نشان می دهد تعداد خرابی دستگاه ها برای
هر دو دوره زمانی مستقل یکسان نخواهد بود[ .]35البته به منظور
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•

 :PBCاز مدل  PBسنتی در کنار طبقه بندی استفاده
میکند اما از روش چک پوینت بهره نمیگیرد [ .]4با
مقایسه  CRBCبا  PBCمیتوان به اثربخشی روش
 CRBCاطمینان حاصل کرد.

•

 :CRBاز تکنیکهای چک پوینت و نسخه اصلی-پشتیبان
استفاده میکند ،اما از طبقه بندی بی بهره است [.]4
مقایسه  CRBبا  CRBCمیتواند برتری روش طبقه
بندی  CRBCرا تأیید کند.

•

 FFیا الگوریتم کالسیک  :First-Fitاین روش دارای
سریعترین جستجو است به این شکل که اولین دستگاه
مه و ماژول را برای اختصاص یک فرآیند جستجو می
کند .این کار باعث بهبود تاخیر و استفاده بهینه از منابع
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اشاره کرد[.]33

می شود اما تحمل خطا را در زمانبندی ماژول ها ارائه
نمی دهد که در  iFogsimارائه شده است[ .]33با
مقایسه  CRBCو  FFمیتوان به این نتیجه رسید که
 FFفاقد مکانیزم تحمل پذیری اشکال است لذا برتری از
آن  CRBCاست.

 -2-5سنجه های ارزیابی

پنج سنجه 24زیر برای تأیید عملکرد روشهای ذکر شده در باال که
همان  CRB ،PBC ،CRBCو  FFاست ،استفاده میشود:
 )1انرژی مصرفی :مقدار انرژی یا توان مصرفی است .مصرف انرژی
با معادله  7محاسبه میشود.

 -5ارزیابی عملکرد
در این بخش نتایج آزمایشی روش پیشنهادی ارائه شده است.
بخش اول و دوم این بخش به تشریح راه اندازی آزمایشی و
معیارهای ارزیابی عملکرد میپردازد .سپس بر اساس معیارها،
پارامترهای تأثیر بر عملکرد روشها در بقیه این بخش آورده شده
است.

𝑃𝑁 ∗ )𝑇𝑈𝑈𝐿 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 = 𝐶𝐸𝐶 + (𝐶𝑇 −

)( 7

میزان مصرف انرژی دستگاه مه با اندازه گیری توان گرهها در یک
قاب زمانی خاص از زمان محاسبه میشود .در این رابطه CEC
مصرف انرژی فعلی است CT ،زمان فعلی است LUUT ،آخرین
زمان بهره وری به روز شده و  NPقدرت گره است.

 -1-5راه اندازی آزمایشی

 )2هزینه اجرای کل :هزینه اجرای ماژول ها در دستگاه های مه
است.

در این تحقیق از  iFogsimبه عنوان بستر شبیه سازی استفاده
میکنیم که میتوان با آن سناریوها را اجرا کرد و درستی
الگوریتم ها را بررسی نمود[ .]3جدول  2نوع دستگاههای مه و
تنظیمات آنها را نشان میدهد .هر دستگاه مه دارای تعدادی
پارامترها و مقادیر مرتبط است.

)( 8

𝑁∑ = 𝑡𝑠𝑜𝐶
]𝑀𝑇 ∗ 𝑈𝐿 ∗ 𝑀𝑃𝑅 ∗ )𝑇𝑈𝑈𝐿 𝑖=1[𝐸𝐶 + (𝐶𝐶 −

برای محاسبه هزینه اجرا ،از مجموع  MIPSگره ها استفاده
میکنیم که بر اساس قاب زمانی محاسبه میشود .قاب زمانی
اختالف بین زمان فعلی شبیه سازی و آخرین زمان استفاده است.
در معادله ( N ،)8تعداد گره های مه EC ،هزینه اجرای استCC ،
کالک  CloudSimیا زمان فعلی شبیه سازی است.

این پارامترها شامل تعداد (میلیون) دستوراتی که در یک ثانیه اجرا
میشود  ،MIPSمیزان حافظه دستگاه بر حسب کیلو بایت ،RAM
پهنای باند ارتباطی با سطح باالیی بر حسب کیلو بایت بر ثانیه
 ،UpBWپهنای باند ارتباطی با سطح پایینی برحسب بایت بر
ثانیه  ،DownBWسطح گره در توپولوژی سلسله مراتبی ،Level
توان مصرفی  Busy Powerو توان بیکاری  Idle Powerبر
حسب میلی وات است.

 LUUTآخرین زمان بهره وری به روز شده است RPM ،نرخ در
هر  MIPSاست که برای هر لبه بین ماژول ها متفاوت است .و
 LUآخرین استفاده ای میباشد که بر اساس
) LU=Min(1,TMA/TMمحاسبه شدهاست ،که در آن TMA
کل  MIPSهای اختصاص داده شده برای گره مه است و  TMکل
 MIPSگره مه است.

جدول  3به پیکربندی میزبان اشاره دارد .از خصوصیات میزبان
میتوان به ذخیره سازی ،پهنای باند ،معماری ،سیستم عامل ،مدل
 ،VMمنطقه زمانی ،هزینه ،هزینه حافظه و هزینه ذخیره سازی

جدول  :2پیکر بندی دستگاه مه ای
Idle
power
1.332

Busy power

Level

DownBw

UpBw

MIPS

RAM

Name

1648

0

10,000

100

44,800

40,000

83.433

107.339

1

10,000

10,000

2800

4000

83.433
82.44

107.339
87.53

1
3

10,000
10,000

10,000
10,000

2800
500

4000
1000

Cloud
Proxyserver
Area
Camera

جدول  :3پیکر بندی میزبان
محیط

هزینه حافظه

هزینه

منطقه زمانی

مدلVM

سیستم عامل

معماری

پهنای باند

ذخیره سازی

0.01

0.05

3

10

Xen

Linux

X86

10,000 B/S

10,000,000 B
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 )3تأخیر :مشخص میکند که داده ها چه اندازه طول میکشد که
در بین گره ها بگذرد .تأخیر حلقه مدل کاربردی توسط ساعت
 Cloudsimو زمان پایان  tupleمحاسبه میشود .با کامل شدن
تاپل ،زمان پایان تاپل بوسیله معادله  9محاسبه میشود TS .زمان
شروع تاپل است TA ،متوسط زمان  CPUیک تاپل استCC ،
کالک  Cloudsimاست )CC - TS( .زمان اجرای  tupleو C1
تعداد تاپل های اجرا شده است .پرچم در این معادله شرط است،
بنابراین اگر  TAمحاسبه شود ،پرچم مقدار درست میگیرد ،در
غیر این صورت مقدار پرچم نادرست خواهد بود.
)( 9

𝑒𝑠𝑙𝑎𝐹 = 𝑔𝑎𝑙𝐹 𝑓𝑖 𝑆𝑇 𝐶𝐶 −
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ

)𝑆𝑇𝑇𝐴∗𝐶1+(𝐶𝐶−

است ( 4منطقه 8 ،دوربین) و مجموعه  4دارای ( 5ناحیه9 ،
دوربین) است .یعنی ما در هر مورد  4حالت جهت بررسی و
مقایسه روشها با یکدیگر داریم .عملکرد چهار روش را با تغییر
مجموعه ها (ناحیه و تعداد دوربین) آزمایش میکنیم از مجموعه 1
تا مجموعه  .4نتایج در بخش  5.3ذکر شده است.
 )2میزان خرابی :بسامد خرابی های سیستم است که ،٪0.01
 0.07٪ ،0.03٪و  ٪0.1است .به این شکل که پارامتر میزان خرابی
سیستم را در هر بار اجرای کامل ،تغییر میدهیم .درمرحله اول
میزان خرابی  %0.01در نظر میگیریم و متدهای مختلف را با این
پیش فرض اجرا میکنیم و نتایج را ثبت میکنیم سپس مقدار
پارامتر را در مراحل بعدی تغییر میدهیم .یعنی میزان خرابی به
تدریج از  ٪0.01به  ٪0.1افزایش مییابد .تاثیر پارامتر میزان خرابی
را بر عملکرد هر روش را جداگانه مورد ارزیابی قرار میدهیم.
نتایج آزمایش در زیر بخش  5.4آورده شده است.

{ = 𝑒𝑚𝑖𝑇𝑑𝑛𝐸𝑒𝑙𝑝𝑢𝑇

𝐶1+1

معادله ( )10تأخیر حلقه مدل کاربردی را محاسبه میکند ،به این
صورت که  CCساعت  Cloudimاست و  ETزمان انتشار یک
تاپل است ET .زمان ارسال تاپل از یک ماژول به ماژول دیگر است.
𝑇𝐸 𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦 = 𝐶𝐶 −

)(10

 )3اندازه ماژول :طول ماژول ها برحسب بایت است که اندازه ها
 5000 ،2000 ،1000و  10000بایت است .تأثیر پارامتر اندازه
ماژول را بر عملکرد هر روش آزمایش میکنیم .اندازه ماژول ها را
از  1000به  10000بایت افزایش میدهیم و نتایج تغییر اندازه
ماژول بر عملکرد هر متد را جداگانه ثبت میکنیم .نتایج به دست
آمده از آزمایش در بخش  5.5ارائه شده است.

معادله ( )11زمان دریافت تاپل را محاسبه میکند ،که  TSو
 Delayدر معادله  9استفاده میشوند C2 .تعداد انواع تاپل های
دریافتی است [.]34
)(11

𝑦𝑎𝑙𝑒𝐷𝑇𝑆∗𝐶2+
𝐶1+1

= 𝑒𝑚𝑖𝑇𝑡𝑝𝑖𝑒𝑐𝑒𝑅𝑒𝑙𝑝𝑢𝑇

 )4میزان استفاده از شبکه :مقدار داده ارسال و دریافت شده توسط
شبکه را نشان میدهد.

 )4مدت زمان خرابی :مدت زمان است که برای خرابی یک گره
مه در نظر گرفته میشود و مقادیر آن  200 ،100 ،50و ms 500
است .تأثیر مدت زمان خرابی را بر عملکرد هر روش تحلیل و
ارزیابی میکنیم .به عبارت دیگر ،همه روشها را با یکدیگر بر اساس
مقادیر مختلف این پارامتر (که چهار مقدار مختلف دارد) به شکل
جداگانه که از  50به  ms 500افزایش مییابد ،مورد ارزیابی قرار
میدهیم.

 )5ماژول های اجرا شده در دستگاه مه :تعداد ماژول هایی است
که به طور کامل در دستگاه های مه اجرا میشود .این سنجه معیار
مفیدی برای اندازه گیری بار در دستگاههای مه است.
جدول  :4پارامترهای متغیر آزمایشی
Values
set1(2,6), set2(3,7),
)set3(4,8), set4(5,9
0.01, 0.03, 0.07, 0.1
1000, 2000, 5000, 10000
50, 100, 200, 500

)Value (Fixed
set4(5 areas, 9
)cameras
0.01
10,000
200

Parameter
Area and
camera's set
Failure rate
Module size
Fail time's
duration

No

در زیر بخش  5.6نتایج آزمایش را مورد بحث قرار دادهایم .برای
بررسی صحت عملکرد روشها تحت پارامتر های مختلف ذکر شده،
هر بار که اثرات یکی از پارامترها را بر روی روشها میخواهیم
بررسی کنیم مقادیر آن پارامتر مورد نظر متغیر در نظر گرفته
میشود و در هر بار اجرا مقدار پارامتر بر حسب جدول تغییر
مییابد و سه پارامتر دیگر مقدار ثابتی به خود میگیرند .جدول
 4پارامترها و مقادیر را نشان میدهد.

1
2
3
4

پارامترهای مربوط به متغیرهای آزمایشی زیر را تعریف میکنیم تا
بتوان بین عملکرد روشهای ذکر شده در باال که همان ،CRBC
 CRB ،PBCو  FFاست بر اساس سنجه هایی که در باال بدان
اشاره شد ،مقایسه انجام نمود.

 -3-5تاثیر نواحی و تعداد دوربین بر عملکرد

 )1نواحی و دوربینها :که در  4مجموعه بر اساس شکل  2در نظر
گرفته شده است .مجموعه  1دارای ( 2ناحیه و  6دوربین در هر
منطقه) است ،مجموعه  2دارای ( 3ناحیه 7 ،دوربین) ،مجموعه 3

در این زیر بخش ،عملکرد چهار روش را با تغییر ناحیه و شماره
دوربین از مجموعه  1به مجموعه  4نشان میدهیم  .به عبارتی4 ،
109

مدل زمانبندی مقاوم در برابر اشکال در کاربرد مبتنی بر مه .............................................................................................احمد شریف و همکاران
در شکل  )c( 8مشاهده میشود که روند همه روش ها برای سنجه
میزان استفاده از شبکه نامنظم است .همانطور که روشن است
میزان استفاده از شبکه در روش  CRBCتنها در مجموعه  1و
مجموعه  4نتیجه بهتری دارد .از شکل  )d( 8میتوان دریافت که
میزن تأخیر در هر روش با افزایش تعداد نواحی و دوربینها افزایش
مییابد .در واقع ،هنگامیکه تعداد نواحی و دوربینها دوربین کم
است ،تفاوت تأخیر ناچیز است.

حالت برای آزمایش داریم و در هر حالت همه روشها را با هم
مقایسه میکنیم .شکل  8نتایج آزمایش را نشان میدهد.
همانطور که در شکل  )a( 8نشان داده شده است ،با افزایش تعداد
نواحی و در نتیجه دوربین ها ،روش  CRBCمصرف انرژی کمتری
را نسبت به سه روش دیگر نشان میدهد .مصرف انرژی روش
 First-fitباالتر از روشهای مقاوم در برابر اشکال است.
زیرا وقتی دستگاه و به تبع آن ،ماژول از کار میافتد ،پس از راه
اندازی مجدد دستگاه ماژول باید از ابتدا اجرا شود؛ بنابراین ،مصرف
انرژی سیستم افزایش مییابد .شکل  )b( 8نشان میدهد که روش
ما بدلیل استفاده از چک پوینتیگ و رویکرد نسخه اصلی-پشتیبان
هزینه اجرای کمتری نسبت به سایر روش ها دارد .روند سه روش
دیگر نامنظم است .مصرف انرژی در آنها ابتدا افزایش و سپس
کاهش مییابد .همانطور که در شکل  )a( 8و ( )bنشان داده شده
است روند همه روشها تقریباً مشابه است.

در شکل  )e( 8میتوانیم ببینیم که با افزایش تعداد نواحی و تعداد
دوربین ،تعداد ماژولهای اجرا شده در دستگاههای مه برای هر
روش افزایش مییابد .و درنهایت ،در روش  ،CRBCماژولهای اجرا
شده در دستگاههای مه ای رشد بیشتری نسبت به بقیه روشها
دارند .در این زیر بخش ،ما تاثیر نرخ خرابی را بر عملکرد هر روش
آزمایش میکنیم .نرخ خرابی به تدریج از  0.01به  ٪0.1افزایش
مییابد .بنابراین ،ما  4حالت برای آزمایش داریم .نتایج به دست
آمده از آزمایش در شکل  9ارائه شده است.

شکل  :8تأثیر نواحی و تعداد دوربین بر عملکرد
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شکل  :9تأثیر نرخ خرابی بر عملکرد

میدهد و روش  CRBزمانی که میزان خرابی  0.03و  0.07باشد
نتیجه بهتری خواهد داشت .در شکل  )d( 9مشاهده میشود که
روند افزایش همه روشها با افزایش نرخ خرابی نامنظم است .اما
بطور کلی ،روش پیشنهادی ما در نتیجهی استفاده از طبقه بندی
ماژول و دستگاه نتیجه بهتری دارد .همانطور که در شکل )e( 9
نشان داده شده است ،هنگامیکه میزان خرابی کمتر از  0.07باشد،
ماژول های اجرا شده در دستگاههای مه برای روش CRBC
نتیجه بهتری دارند .شکل  9نشان میدهد که اگر میزان خرابی
کل سیستم  0.01باشد ،نتایج کلیه سنجه ها نتایج بهتری دارند.

 -4-5تاثیر نرخ خرابی بر عملکرد

در شکل  )a( 9با افزایش نرخ خرابی ،روش  CRBCنتایج بهتری
را به دلیل انجام طبقه بندی ارائه میدهد یعنی مصرف انرژی
کمتری نسبت به سه روش دیگر دارد .مصرف انرژی روش First-
 fitباالتر از سایر روشها است زیرا وقتی خرابی رخ میدهد ،این
روش توانایی مقاومت در برابر اشکال را ندارد و باید ماژول از نو به
شکل کامل در دستگاه مه اجرا شود .بنابراین ،مصرف انرژی
افزایش قابل توجهی مییابد.
شکل  )b( 9نشان میدهد که روند همه روشها نامنظم است ،ابتدا
افزایش مییابند و سپس در ادامه کاهش مییابند .روش
پیشنهادی ما وقتی نرخ خرابی به  0.1برسد نتیجه بهتری را نشان
میدهد .همانطور که در شکل  )a( 9و ( )bنشان داده شده است
روند همه روشها تقریباً مشابه است.در شکل  )c( 9مشاهده
میشود که روند همه روش ها در بهره گیری از سنجه میزان
استفاده از شبکه ،نامنظم است .میزان استفاده از شبکه در روش
 CRBCهنگامیکه میزان خرابی  0.01و  0.1باشد نتیجه بهتری

 -5-5تاثیر اندازه ماژول بر عملکرد

در این زیر بخش تأثیر اندازه ماژول بر عملکرد هر روش را تحلیل
میکنیم 4 .حالت برای بررسی داریم که در هر حالت تمامی4
روش را با یکدیگر مقایسه میکنیم .اندازه ماژول از  1000به
 10000بایت افزایش مییابد ،و با هر بار افزایش آزمایشات را ثبت
و بررسی میکنیم .نتایج آزمایش در شکل  10ارائه شده است.
در شکل ( 10الف) با افزایش اندازه ماژول ،مالحظه میشود که
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اندازه ماژول  B 1000است ،ماژول های اجرا شده در دستگاههای
مه برای روش  CRBCبدترین نتیجه را دارند .و هنگامیکه اندازه
ماژول افزایش مییابد نتیجه بهتر میشود.

همه روشها رفتار متفاوتی نشان میدهند .البته وقتی اندازه ماژول
 B 10000باشد نتیجه بهتری را میتوان مشاهده کرد .همانطور
که در شکل  )b( 10نشان داده شده است ،هنگامیکه اندازه ماژول
افزایش مییابد ،هزینه اجرای کل برای روش های  First-fitو
 CRBCکاهش مییابد ،در حالیکه روند در روش های  PBCو
 CRBنامنظم است .بهترین نتیجه زمانی حاصل میشود که اندازه
ماژول  B 10000باشد.

در مجموع شکل  10نشان میدهد وقتی اندازه ماژول به 10000
 Bمیرسد ،نتایج حاصل از روش پیشنهادی ما خروجی بهتری
دارند.
 -6-5تاثیر مدت زمان خرابی بر عملکرد

شکل  )c( 10نشان میدهد که میزان استفاده از شبکه در الگوریتم
 First-fitبا افزایش اندازه ماژول کاهش مییابد و روش CRBC
نتیجه بهتری نسبت به سایر روش ها دارد .شکل  )d( 10نشان
میدهد که هنگامیکه اندازه ماژول  B 10000است ،بهترین نتایج
را شاهد هستیم .به طور کلی ،روش پیشنهادی ما به دلیل استفاده
از چک پوینتینگ نتیجه بهتری دارد.

تأثیر مدت زمان خرابی را بر عملکرد هر روش را در این زیر ب خاش
آزمایش میکنیم .این پارامتر مدت زمانی را شامل میشود که گاره
در حالت خراب قرار دارد .مدت زمان خرابی را از  50باه ms 500
افزایش میدهیم که نتایج ا یان آز ماایش را می تاوان در شاکل 11
مشاهده نمود.

همانطور که در شکل  )e( 10نشان داده شده است ،هنگامیکه

در شکل  )a( 11واضح است که برای تمامی روشها نتیجه بهتر

شکل  :10تأثیر اندازه ماژول بر عملکرد
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با توجه به بحث فوق در شکل ( 11الف) ( -ه) به نظر میرسد که
اگر مدت زمان خرابی  200میلی ثانیه باشد ،نتایج حاصل از روش
پیشنهادی ما ،خروجی قابل اطمینان تری دارد .از این رو ،به
منظور طراحی سیستم در محیط مه ،پیشنهاد میشود که
سیستمیطراحی گردد که مدت زمان خرابی در آن کمتر از 200
 msباشد.

زمانی است که مدت زمان خرابی سیستم  200میلی ثانیه باشد که
این بدان معنی است که مصرف انرژی در آن حداقل است.
همانطور که در شکل  )b( 11نشان داده شده است ،وقتی که مدت
زمان خرابی کمتر از  ms 200باشد ،زمان اجرا در روش CRBC
کمینه است ،و هنگامیکه مدت زمان خرابی به  ms 500افزایش
یابد ،هزینه اجرای روش های مبتنی بر تحمل اشکال افزایش
مییابد و بدتر از  First-fitمیگردد که این بدان معنی است که
روش  First-fitنتیجه بهتری دارد .شکل  )c( 11و ( )dنشان
میدهد زمانی که مدت زمان خرابی کمتر از  ms 200باشد ،میزان
استفاده از شبکه و تاخیر در روش  CRBCنتیجه بهتری نسبت به
روش های دیگر دارد و به نظر میرسد چنانچه مدت زمان خرابی
برابر  500میلی ثانیه باشد  CRBCبه درستی عمل نمیکند و
نتایج مورد قبولی نخواهد داشت .همانطور که در شکل )e( 11
نشان داده شده است ،وقتی مدت زمان خرابی  200میلی ثانیه
باشد ،ماژول های اجرا شده در دستگاههای مه برای روش CRBC
بهترین نتیجه را دارند.

 -6نتیجه گیری و کارهای آینده
زمانبندی مقاوم در برابر اشکال یک مسئله اساسی در محاسبات مه
است .مقاالت قبلی این موضوع را به طور دقیق مورد مطالعه قرار
ندادهاند .بنابراین ،ما یک الگوریتم زمانبندی مقاوم در برابر اشکال
برای ماژولهای مختلف در مه را پیشنهاد میکنیم .در مدل ارائه
شده ،ماژولها و دستگاههای مه به گروههای مختلف طبقه بندی
میشوند و سپس با ترکیب آن با روشهای چک پوینتینگ و
نسخه اصلی-پشتیبان ،مدل کارآمدی ایجاد میگردد .نتیجه شبیه
سازی نشان میدهد که روش پیشنهادی باعث کاهش قابل توجه

شکل  :11تأثیر مدت زمان خرابی بر عملکرد
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 نسبت به سایر روشهای مقایسه شدهCRBC  درصد بهبود:5 جدول
سنجه

FF

PBC

CRB

انرژی مصرفی

27

12

10

هزینه اجرای کل

16

66

17

میزان استفاده از شبکه

23

46

7.8

تاخیر

12

38

4.5

ماژولهای اجرا شده

13

4

12

 مدل پیشنهادی با سه،به منظور ارزیابی به روش شبیه سازی
 میزان استفاده، هزینه اجرا، تأخیر،روش دیگر از نظر مصرف انرژی
. اجرا و مقایسه میشود،از شبکه و تعداد ماژولهای اجرا شده
 احتمال، اندازه ماژول،هنگامیکه پارامترهای (دستگاههای مه
)200 ،0.01 ،10000 ،52(  مدت زمان خرابی) به ترتیب،خرابی
 تاخیر، انرژی مصرفی، نتیجه نشان میداد که کل هزینه اجرا،بودند
 میزان استفاده از شبکه و تعداد ماژولهای اجرا،در حلقه کاربرد
 نسبت به الگوریتمهایCRBC شده در دستگاههای مه در روش
. بهبود یافته تر استCRB  وPBC ،FF
،PBC ،FF الگوریتم پیشنهادی ما نسبت به،در مصرف انرژی
 همچنین در، بهتر است٪10  و٪12 ،٪27  به ترتیبCRB
، در تأخیر حلقه کاربرد٪17  و٪66 ،٪16 ،مجموع هزینه اجرا
،٪23 ، همچنین در میزان استفاده از شبکه٪4.5  و38٪ ،12٪
 تعداد ماژولهای اجرا شده در دستگاههای، و در آخر٪7.8  و46٪
. برتری دارد٪12  و٪4 ،٪13 ،مه
 میلی200  به نظر میرسد که اگر مدت زمان شکست،عالوه بر این
 نتایج حاصل از روش پیشنهادی نتایج بسیار معتبرتری،ثانیه باشد
 در برنامه ما بهترین نتیجه را با، به عبارت دیگر.به دست میآورد
. کسب کردیم200 ms مدت زمان شکست برابر با
 فرااکتشافی و، بر روی روشهای موازنه بار،به عنوان کار بعدی
آماری در زمانبندی مقاوم در برابر اشکال در محیط مبتنی بر مه
 و در ادامه میخواهیم برای بررسی قابلیت.توجه خواهیم نمود
 پیاده سازی واقعی این مسئله را در سیستم،اطمینان سیستم
.محاسبات مبتنی بر مه پیشنهاد کنیم
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