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Abstract- Because the Internet of Things (IoT) deals with large amounts of data, it is not easy to process and
store this amount of data. However, many of its applications suffer from cloud computing challenges such as
latency, location awareness and real-time mobility support. Fog calculations help provide solutions to these
challenges. In this paper, first, the problem of it, which is of mix integer nonlinear programming (MINLP) type,
is solved using TLBO, SA + GA, PSO and GA methods. Then, according to the results, we chosed the TLBO
method, which has the best results among the four methods. This paper includes an IoT network simulation for
allocating optimal shared resources in fog computing, which aims to maximize the profitability of cloud service
providers through fog computing. The network architecture consists of three layers: cloud service providers, fog
nodes, and users. In this paper, the three-layer network is simulated and the algorithm used in this problem is the
Teaching–Learning-Based Optimization (TLBO) algorithm, which uses two phases of learning and teaching for
the three parameters of cloud service providers’ revenue, average delay and user satisfaction for selecting the
best node with the aim of allocating shared resources. This algorithm is implemented on the model and compared
with a random method. This model and selected algorithm increases the profit of service providers compared to
the algorithms used to solve similar models.
Keywords- Fog computing, shared resource allocation, Teaching–Learning-Based Optimization algorithm,
optimization, MINLP.
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چکیده -از آنجا که اینترنت اشیا با حجم زیادی از داده سرککار دارد ،پردازش ک ذخیره این حجم از داده به راحتی امکان پذیر نی ست .با
این حال ،ب سیاری از برنامههای آن از چالشهای محا سبات ابری مانند تأخیر ،آگاهی از مکان ک پ شتیبانی از تحرک در زمان کاقعی رنج
میبرند .محا سبات مه ،به ارا ه راهحلهایی برای این چالشها کمک میکند .در این مقاله ابتدا م سأله آن که از نوع  MINLPا ست با
استفاده از رکشهای  PSO ،SA + GA ،TLBOک  GAحل می شود .س ب با تو ه به نتایج حا ل از آن ،رکش  TLBOرا که بهترین
نتایج را در بین چهار رکش دارد انتخاب کردیم .این مقاله ،شامل یک شبیه سازی شبکه اینترنت ا شیا برای تخ صیص منابع ا شتراکی
بهینه درمحا سبات مه ا ست که هدف آن بی شینه کردن سود ارا هدهندگان خدمات ابری از طریق محا سبات مه ا ست .معماری شبکه،
شامل سه هیه ارا هدهندگان خدمات ابری ،گرههای مه ک کاربران ا ست .در این مقاله ،شبکه سه هیهایی شبیه سازی شده ک الگوریتم
مورد ا ستفاده در این م سأله ،الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش  -یادگیری میبا شد ،که با ا ستفاده از دک فاز یادگیری ک آموزش
بهترین گره مه برای ارایه خدمات به کاربر انتخاب ک سه پارامتر درآمد ارا هدهندگان ابری ،میانگین تاخیر ک ر ضایت کاربران که با هدف
تخ صیص منابع م شترک ا ست محا سبه میگردد .این الگوریتم به رکی مدل ا را شده ک با رکش ت صادفی مقای سه می شود .این مدل ک
الگوریتم منتخب ،ن سبت به الگوریتمهای ا ستفاده شده در حل مدلهای م شابه این م سأله ،سود ارا هدهندگان خدمات را افزایش
میدهد.
کاژههای کلیدی :تخصیص منابع مشترک ،محاسبات مه ،الگوریتم بهینهسازی مبتنی بر آموزش  -یادگیری ،بهینهسازی.MINLP ،

که خدمات پردازش و ذخیرهسازی داده زیادی را ارائه میدهند .با
این حال ،بسیاری از برنامههای آن از چالشهای محاسبات ابری
مانند تأخیر ،عدم پشتیبانی از جابهجایی و آگاهی از مکان رنج
میبرند .محاسبات مه ،که تقریباً بهعنوان تکامل محاسبات ابری
مطرح است ،به ارائه راهحلهایی برای این چالشها کمک میکند
[.]1

 -1مقدمه
اینترنت اشیا یا اینترنت چیزها ،1یکی از فناوریهایی است که جهش
بزرگی را در جهان ایجاد کرده است .از آنجا که اینترنت اشیا با حجم
زیادی از داده از جمله ویدئو ،صدا ،تصویر و متن سروکار دارد،
پردازش و ذخیره این حجم از داده به راحتی امکان پذیر نیست.
بنابراین ،زیرساختهای مناسب ،ضروری است .بدیهی است،
محاسبات ابری نقش مهمی در توسعه اینترنت اشیا دارند ،در حالی

محاسبات مه ،اصطالحی رایج است که سعی در برآورده ساختن
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هر راهحل جداگانه در گروه است [.]6

نیازهای برنامههای کاربردی دستگاه با حضور در همه جا و همه وقت
دارد .مه را میتوان بهعنوان یک الگوی برنامهنویسی و ارتباطی
تعریف کرد که منابع ابری را از نظر فیزیکی و یا محاسباتی به
دستگاههای اینترنت اشیا نزدیک میکند .به عبارت دیگر مه به
عنوان رابط بین ابر و اینترنت اشیا عمل میکند و به آنها کمک
میکند تا ارتباط برقرار کنند .بنابراین ،با گسترش حوزه کاربرد
محاسبات ابری و افزایش در دسترس بودن منابع در اینترنت اشیا،
از هر فناوری بهترین بهره را میگیرد [.]2

الگوریتم ژنتیک ( )GAیکی از جذابترین روشهای بهینهسازی
مبتنی بر جمعیت است که برای حل مسأله سخت  NPاز تکامل
طبیعی و ژنتیک بیولوژیکی الهام گرفته شده است GA .با یک
مقداردهی اولیه تصادفی از جمعیتی متشکل از تعداد افراد (یعنی
راهحلهای بالقوه) شروع میشود .با استفاده از دو عملگر ژنتیکی
مانند تقاطع و جهش ،جمعیت با مجموعهای از تکرارها (یعنی
نسلها) بهبود مییابد[.]7

موضوعی به نام بهینهسازی 2مربوط به بیشینهسازی و کمینهسازی
است .به طور دقیقتر ،هدف از بهینهسازی یافتن مقادیر متغیرهایی
است که مقدار یک تابع داده شده را به حداکثر برسانند یا به حداقل
برسانند .در بسیاری از موارد ،متغیرها برای برآوردن شرایط جانبی
مانند معادالت یا نابرابری ها مورد نیاز هستند که در این صورت
اصطالح بهینهسازی مقید به طور مناسب استفاده میشود .وقتی
چنین شرایط جانبی اعمال نشود ،گفته میشود که مسأله
بهینهسازی نامقید است [.]3

شبیهسازی تبرید )SA( 7الگوریتمی برای حل مسائل بزرگ بهینه
سازی ترکیبی است .تبرید فرایند فیزیکی را نشان میدهد که در آن
جامد موجود در مخزن حرارتی با افزایش حداکثر درجه ،حرارت
دیده و سپس با پایین آوردن آرام دمای مخزن خنک میشود .به
این ترتیب ،تمام ذرات در حالت کم انرژی یک شبکه مربوطه قرار
می گیرند ،به شرط آنکه حداکثر دما به اندازه کافی باال باشد و خنک
سازی به آرامی انجام شود [.]8
در ابتدا مسأله مقاله که از نوع  MINLPاست با استفاده از روشهای
 PSO ،SA + GA ،TLBOو  GAحل میشود .سپس با توجه به
نتایج حاصل از آن ،روش  TLBOکه بهترین نتایج را در بین چهار
روش دارد انتخاب کردیم .روش حل مسأله در این مقاله ،شبیهسازی
شبکه اینترنت اشیا مبتنی بر مه با استفاده از الگوریتم بهینهسازی
مبتنی بر آموزش – یادگیری ،برای پیدا کردن بهترین گرههای مه
با در نظر گرفتن سه پارامتر رضایت کاربران ،میانگین تاخیر و سود
ارائهدهندگان خدمات است .هدف از حل این مسأله ،بیشینه کردن
سود ارائهدهندگان خدمات میباشد.

بسیاری از مسائل بهینهسازی ناشی از مهندسی و علوم ،حاوی روابط
ترکیبی و غیرخطی است .چنین مسائل بهینهسازی توسط برنامه
نویسی غیرخطی مخلوط-صحیح ،)MINLP( 3که ترکیبی از
قابلیتهای برنامهنویسی خطی صحیح مختلط )MILP( 4و
برنامهنویسی غیرخطی )NLP( 5است ،مدلسازی میشوند .توانایی
مدلسازی دقیق مسائل دنیای واقعی MINLP ،را به یک منطقه
تحقیقاتی فعال با تعداد زیادی از کاربردهای صنعتی تبدیل کرده
است [.]4
بهینهسازی مبتنی بر آموزش  -یادگیری ( ،)TLBO6یک الگوریتم
جالب بهینهسازی مبتنی بر جمعیت است که فرایند آموزش -
یادگیری معلم و دانشآموزان در کالس را تقلید میکند .این
الگوریتم فرایند یادگیری دانشآموزان را با استفاده از معلم و فرایند
یادگیری را توسط تعامل فراگیران با یکدیگر شبیه سازی میکند.
در مرحله معلم ،بهترین راهحل بهعنوان معلم در نظر گرفته شده و
از آن برای افزایش میانگین کالس استفاده میشود .در مرحله بعدی،
هر فراگیر باید اطالعات دیگری را از سایر فراگیرانی که از او بهتر
هستند ،بیاموزد .با این حال TLBO ،برای حل مسائل بهینهسازی
پیوسته طراحی شده است و نمیتوان آن را مستقیماً برای مسائل
گسسته اعمال کرد [.]5

در واقع بخشهای اصلی مقاله ما به شرح زیر است:
 -1ابتدا مدل مسأله را که یک مسأله از نوع  MINLPاست تعریف
میکنیم.
 -2با استفاده از روشهای  PSO ،SA + GA ،TLBOو  GAمدل
را حل میکنیم .سپس بهترین پاسخ (با توجه به اینکه مسأله
بیشینهسازی است پاسخ بزرگتر در هر تکرار پاسخ بهتری است) با
استفاده از روش  TLBOحاصل میشود.
 -3با استفاده از روش  TLBOسه پارامتر رضایت کاربران ،میانگین
تاخیر و سود ارائهدهندگان خدمات با روش تصادفی مقایسه
میکنیم.

بهینهسازی ازدحام ذرات ( )PSOیک الگوریتم مبتنی بر جمعیت
است که در آن حرکت گروهی پرندگان را برای یافتن راه حل بهینه
شبیهسازی میکند .ازدحام یک راهحل در جمعیت است و یک ذره

 -4با توجه به نتایجی که بدست آوردیم ،سود ارائهدهندگان خدمات
ابری ،بهبود و افزایش پیدا کرده است.
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عمومی با پیچیدگی کم  FAJORA19پیشنهاد دادهاند تا آن را به
چندین زیر مسأله تجزیه کند .در [ ]14تعیین تکلیف مشترک،
میزان ارتباطات ،تخصیص فرکانس محاسبه برای یک سیستم
محاسبات لبه سیار چند کمکی با قابلیت  D2D20بررسی شده است.
همچنین یک الگوریتم کارآمد مبتنی بر آرامش 21محدب برای
ساختن یک راهحل تعیین تکلیف غیر بهینه برای فرمول  MINLPو
یک طرح معیار با فرکانس محاسبه ثابت و یک الگوریتم ابتکاری
مبتنی بر انتساب وظیفه پیشنهاد شده است .محققان در [ ]15بر
بهینهسازی محاسبه و تخصیص منابع ارتباطی در شبکههای اینترنت
اشیا بیسیم مبتنی بر محاسبات مه با دسترسی چندگانه غیر متعامد
( )NOMAمتمرکز شدند .طرح پیشنهادی آنها تصمیم برای
انتخاب حالت محاسبات مناسب را بهینه کرده است .مسأله
بهینهسازی فرموله شده یک مسأله  MINLPاست و سپس الگوریتم
ژنتیک بهبود یافته ( )IGA22برای حل آن با پیچیدگی کم معرفی
شده است .در [ ،]16یک محاسبات ابر و مه برای قرار دادن و
خدمتدهی کارآمد دادههای اینترنت اشیا ،استراتژیهای قرار دادن
داده و الگوریتمهایی برای کاهش تأخیر متوسطی که توسط
برنامههای کاربردی وابسته به طبقهبندی داده به انواع مختلف با
استفاده از واحدهای محاسباتی مه ( )FCU23ارائه شده است ،آمده
است .محققان در [ ]17هر دو الگوریتم بهینه و پیچیدگی کم برای
مقابله با بارگذاری محاسبات مشترک و تخصیص منابع برای سیستم
محاسبات ابری متحرک مبتنی بر  MIMOبا در نظر گرفتن P-24
 CSIو  IPCSI25ایجاد کردند .الگوریتمهای بهینه و با پیچیدگی
پایین برای حل  MINLPاساسی ارائه شده است .نویسندگان در
[ ]18بهینهسازی تصمیم بارگذاری ،قابلیت محاسبات محلی و
تخصیص منابع محاسباتی گره مه را در نظر گرفتند .آنها این مسأله
را به دو زیر مسأله مستقل تجزیه کردند و یک الگوریتم تصمیم برای
بارگذاری حداقل تأخیر مبتنی بر  HGSAبرای حل این مسأله
 MINLPبا پیچیدگی کم طراحی شده است .نویسندگان در []19
مسأله منبع را بررسی کردند و مسأله بهینهسازی آن را فرموله کردند
تا مجموع وزنی تاخیرهای کاربران را مطابق با تعیین تکلیف به
حداقل برساند .همچنین الگوریتم مبتنی بر بازی ائتالف 26پیشنهاد
شده است .در [ ، ]20یک الگوی محاسبه لبه چند دسترسی با کمک
وسیله نقلیه مقیاس پذیر پیشنهاد شده است .نویسندگان مسأله
انتخاب گره مشترک و تخصیص منابع را ارائه داده و مسأله را به
صورت  MINLPفرموله کرده و با استفاده از تکنیک های بهینه
سازی جایگزین  ،راه حل را ارائه داده اند .محققان در [ ]21یک
تکنیک  cachingپیشرفته را که از طریق آن میتوان بازده انرژی و
تاخیرها را بهبود بخشید و یک الگوریتم برای تعادل بار در الیه مه،

سایر قسمتهای مقاله بدین شرح است :در بخش  ،2مروری بر
کارهای پیشین در حوزه مسائل بهینهسازی و  MINLPدر محیط
ابر/مه میپردازیم .مدل مسأله در بخش  3و حل آن در بخش  4آمده
است .در بخش  ،5به ارزیابی روش پیشنهادی پرداختیم و در نهایت
در بخش  ،6خالصهای از نتایج این پژوهش آمده است.
 -2کارهای پیشین
در این قسمت ،به برخی از تحقیقات پیشین درباره حل مسائل
بهینهسازی و  MINLPدر محیط ابر/مه میپردازیم .در [ ]9که مقاله
پایه ما نیز است ،یک مسأله مشترک تخصیص منابع رادیویی و
محاسباتی را برای بهینه سازی عملکرد سیستم و بهبود رضایت کاربر
بررسی کردهاند .عوامل مهمی مانند تأخیر خدمات ،کیفیت ارتباط،
سود اجباری و غیره مورد توجه قرار گرفته است .نویسندگان به جای
بهینهسازی متمرکز متداول ،از یک چارچوب بازی همسان ،به ویژه
بازی تخصیص پروژه دانشجویی ( ،)SPA8برای ارائه یک راهحل
توزیع شده برای مسأله تخصیص منابع مشترک فرموله شده پیشنهاد
دادهاند .الگوریتم کارآمد ) SPA-(S,Pبرای یافتن نتیجهای پایدار
برای مسأله  SPAپیادهسازی شده است .عالوه بر این ،بیثباتی ناشی
از اثر خارجی ،با استراتژی پیشنهادی کاربر مداری ( )UOC9برطرف
شده و عملکرد سیستم نیز با اتخاذ استراتژی  UOCبیشتر بهبود
یافته است.
محققان در [ ]10یک سیستم عمومی محاسبات ابری سیار ،متشکل
از چند کاربر و یک خدمتدهنده ابری از راه دور را در نظر گرفتند
تا تصمیمات مربوط به بارگذاری و تخصیص منابع ارتباطی را به طور
کلی انجام دهد .آنها از  ،QCQP10الگوریتم  MUMTO11و الگوریتم
سه مرحله ای  MUMTO-C12قابل تفکیک غیر محدب استفاده
کردند .نویسندگان در [ ]11یک سیستم محاسبات ابری سیار را با
چند کاربر ،یک  CAP13و یک خدمتدهنده ابر از راه دور مطالعه
کردهاند .آنها برای به حداقل رساندن کل وزن هزینه انرژی،
محاسبات و حداکثر تاخیر در بین همه کاربران ،رویکرد جدیدی را
برای بارگذاری کار مشترک و تخصیص منابع محاسبات و ارتباطات
با  ،shareCAPالگوریتم ابتکاری کارآمد با استفاده از  SDR14و
رویکرد جدید نقشه برداری تصادفی پیشنهاد کردند .محققان در
[ ،]12با بهینهسازی مشترک تصمیمگیری درباره بارگذاری و
تخصیص منابع با استفاده از الگوریتم  ،CORA15الگوریتم
 ،BCRA16انصاف حداقل  -حداکثر 17را در سیستم محاسبات
مه/ابری بررسی کردهاند .نویسندگان در [ ]13چارچوبی را برای
بهینهسازی بارگذاری محاسبات ،تخصیص منابع محاسباتی،
تخصیص الگوی  ،RB18تخصیص توان انتقال و چارچوب الگوریتم
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ارائه دادند .محققان در [ ]30تخصیص منابع رادیویی را بین دو برش
شبکه با معیارهای عملکرد ناهمگن در شبکههای دسترسی رادیویی
مه بررسی کردند و مسأله را به عنوان یک بازی Stackelberg
مدلسازی کردند .نویسندگان در مقاله [ TLBO-GA ،]31ترکیبی،
برای حل مسأله کوله پشتی  1/0پیشنهاد دادهاند .الگوریتم
پیشنهادی در مقایسه با راهحلهای نشان داده شده توسط الگوریتم
ژنتیک ساده ( ،)SGA28راهحلهای رضایتبخشی ارائه میدهد .در
مقاله [ ،]5یک نسخه گسسته جدید از الگوریتم  TLBOارائه شده
است که از اپراتورهای  swapو جهش برای مقابله با راهحلهای
گسسته استفاده میکند .پس از آن ،الگوریتم  fangledجدید برای
طراحی یک طرح خوشهبندی سلسله مراتبی آگاه از انرژی برای
شبکههای حسگر بیسیم استفاده شده تا مصرف انرژی گرههای
حسگر را به حداقل برساند .در [ ،]32یک الگوریتم بهینهسازی شده
"بهینهسازی مبتنی بر یادگیری اصالح شده ( ")MTLBO29برای
انجام تجزیه و تحلیل مسیر برای ارسال محتوا با استفاده از حافظه
پنهان در شبکه محاسبات مه ابداع شده است .الگوریتم بهینهسازی
قادر است شرایط سیستم را بهصورت بهینه منعکس کند.

ارائه دادند .نویسندگان در [ ]22بهینهسازی مشترک جایگذاری
پنهان سرویس ،تصمیمات تخلیه محاسبه و تخصیص منابع سیستم
را مطالعه کردند .آنها مسأله  MINLPپیچیده را به یک مسأله
برنامه نویسی خطی صحیح  1-0صحیح تبدیل کردند و
الگوریتمهای پیچیدگی کاهش یافته را پیشنهاد دادند .همچنین،
آنها یک حداقلسازی متناوب را طراحی کردند .در [ ،]23یک روش
اعالنی ،SecFog ،ارائه شد که میتواند برای ارزیابی کمی سطح
امنیتی استقرار برنامههای چند سرویس در زیرساختهای Cloud-
 Edgeمورد استفاده قرار گیرد .همچنین ،یک مسأله  MINLPبرای
قرار دادن سرویسهای برنامه با هدف اطمینان از محدودیتهای
تاخیر انتها به انتها فرموله شده است .در [ ،]24یک طراحی سیستم
محاسبات ارتباطی با تأخیر کم و قابل اعتماد برای امکان پذیر کردن
برنامههای مهم برای مأموریت پیشنهاد شده است که برای ارتباطات
با قابلیت اطمینان باال و تاخیر کم ،فرموله شده است .محققان در
[ ]25یک استراتژی جامع برای بارگذاری کار مشترک و تخصیص
منابع در یک شبکه چند سلولی  MECارائه دادند .برای بهینهسازی
مسأله  ، MINLPآنها مسأله اصلی را به یک مسأله تخصیص منابع
با تصمیم بارگیری کار ثابت و یک مسأله بارگذاری کار فرموله کردند.
همچنین یک الگوریتم ابتکاری جدید برای مسأله بارگذاری کار در
زمان چندجملهای پیشنهاد شده است .نویسندگان در [ ]26مسأله
قرار دادن هواپیمای بدون سرنشین را به دو زیر مسأله تجزیه کرده
و نسبت تأخیر شبکه را بهبود بخشیدند .آنها ایستگاههای پایه
هواپیماهای بدون سرنشین را به مکانهایی با تراکم کاربر باالتر
اختصاص میدهند و سپس بارهای ترافیکی را برای به حداقل
رساندن نسبت تأخیر ایستگاههای پایه هواپیماهای بدون سرنشین
با توازن بار ترافیک ،اختصاص می دهند .در [ ،]27یک شبکه
محاسباتی تعاونی سه الیه با استفاده از همکاری عمودی بین
دستگاهها ،گرههای لبهای و سرورهای ابری با روش جهت متناوب
ضرایب و تفاوت برنامه نویسی توابع محدب ( ).D.Cدر نظر گرفته
شده است .نویسندگان در [ ]28از  Fog Computingبا تأخیر کم
برای انجام کنترل انرژی الکتریکی در میکرو شبکه استفاده کردند.
محاسبات  Fogارائه شده خدمات مدیریتی از جمله کنترل کننده
محاسبات مشتق یکپارچه متناسب)PID( 27و الگوریتم های برنامه
ریزی برای لوازم خانگی به منظور کاهش قبض و الگوریتم های
مصرف کنندگان ( FIFOو  )GAبا استفاده از  PIDدر دسترس است.
در [ ،]29مسأله قرارگیری آفالین سرویسهای اینترنت اشیا که از
مقیاسگذاری افقی و عمودی پشتیبانی میکنند در یک محیط
محاسباتی لبهای بررسی شده است .نویسندگان یک مسأله MINLP
را فرموله کردند و برای حل آن یک روش خطی و مبتنی بر ژنتیک

در جدول  ،1شبکه ،محیط ،مزایا و معایب کارهای پیشین صورت
گرفته در این زمینه آورده شده است.
دکل  :1کارهای پیشین.
شماره
منبع ک
اهداف
[]10
انرژی و
تأخیر

محیط
MCC

مزایا

معایب

این مقاله ،بارگذاری کار را
بهینه سازی کرده تا هزینه
کلی انرژی ،محاسبه و تأخیر
برای برنامهای متشکل از
چندین کار مستقل را به
حداقل برساند.

فرض شده است که
فقط یک سرور از
راه دور برای
بارگیری کار وجود
دارد.

نویسندگان ،کل هزینه وزنی
انرژی ،محاسبات و حداکثر
تأخیر را در بین تمام کاربران
در مدل شبکه سه الیه به
حداقل میرسانند.

فرض بر این بود که
چندین کاربر تلفن
همراه وجود دارد
که هرکدام فقط
یک کار دارند.

[]12
هزینه،
انرژی و
تاخیر

سیستم مه
 /ابری
شبیه سازی

تخلیه کار و تخصیص منابع با
روش تضمین انصاف حداقل-
حداکثر حل شده است.
نویسندگان مسأله MINLP
را در نرم افزار MATLAB
بهینهسازی کردند.

فقط دسترسی
چندگانه متعامد
( )OMAدر نظر
گرفته شده است.

[]13
ارزش
تناسب هر

سیستم
محاسبات
مه و ابر
شبیه سازی

الگوریتمهای همگرا و موثر
پیشنهاد شده است.

اگر استاندارد LTE

[]11
انرژی و
تأخیر

firework
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شبکه ک

شبیه سازی

MCC

شبیه سازی

اصلی به عنوان یک
راه حل در نظر
گرفته شود،
پشتیبانی از این

مجله علمی رایانش نرم و فناوری اطالعات ) ............................................................................................ (JSCITجلد  ،10شماره  ،3پاییز1400
فرآیندها از نظر
استفاده از منابع
هزینه بر خواهد
بود.
MEC

[]14
انرژی و
تاخیر

شبیه سازی

[]15
انرژی و
تاخیر

محاسبات
مه
شبیه سازی

طرح تصمیم بهینه شده برای
انتخاب مدل محاسباتی
مناسب پیشنهاد شده است.
مسأله بهینه سازی فرموله
شده یک مسأله MINLP
بوده است و سپس یک
الگوریتم ژنتیک بهبود یافته
( )IGAبرای حل آن با
پیچیدگی کم معرفی شده
است.

[]16
تأخیر و
هزینه
های
ذخیره
سازی

سیستم مه
 /ابری
شبیه سازی

استراتژی های قرار دادن داده
ها و الگوریتم هایی برای
کاهش میانگین تأخیر مواجه
شده با برنامه هایی که برنامه
ها با آن روبرو هستند  ،یک
ابر و مه برای قرار دادن و
استفاده موثر از داده های
اینترنت اشیا است.

در این کار از
استراتژی قرارگیری
برنامه استاتیک
برای مه استفاده
شده است.

[]17
انرژی و
تاخیر

محاسبات
لبه-ابر
متحرک
شبیه
سازی

الگوریتم های بهینه و کم
پیچیدگی برای حل یک
مسأله  MINLPارائه شده
است.

این کار به طور
جداگانه شبکه و
منابع ارتباطی را
مورد بحث قرار
داده است و معموالً
به طور مستقل
روی یکدیگر
متمرکز شده اند.

[]18
طرح
تخصیص
منابع،
زمان
اتمام و
تأخیر

محاسبات
مه
شبیه سازی

بهینه سازی تصمیم تخلیه ،
قابلیت محاسبات محلی و
تخصیص منابع محاسباتی
گره مه پیشنهاد شده است.
یک الگوریتم تصمیم برای
تخلیه حداقل تأخیر مبتنی بر
 HGSAبرای مقابله با این
مسأله  MINLPبا پیچیدگی
کم طراحی شده است.

استفاده از روشهای
جستجوی حریصانه
سنتی چالش
برانگیز بود.

[]19
تأخیر،
مدیریت
منابع و

MEC

این مقاله مجموع وزنی
تاخیرهای کاربران را با تعیین
تکلیف به حداقل می رساند.
همچنین  ،الگوریتم مبتنی بر

فقط تأخیرهای
انتقال و تأخیرهای
اجرا در نظر گرفته
شد و تاخیرهای

شبیه سازی

نویسندگان یک الگوریتم
خاص convex-relaxation-
 basedرا برای ایجاد یک راه
حل تعیین تکلیف غیربهینه
برای فرمول  MINLPو یک
طرح معیار با فرکانس
محاسبه ثابت و یک الگوریتم
ابتکاری مبتنی بر انتساب کار
پیشنهاد دادند.

این کار فقط
محاسبات مشترک
کاربران را تحت
منابع انرژی ثابت
(مثالً باتری ها) در
نظر گرفت.

در تخصیص کار در
شبکه های اینترنت
اشیا ،تحرک درنظر
گرفته نشده است.

مکانیسم
ارتباط
کاربر
[]20
افزایش
مقیاس
پذیری و
کاهش
هزینه
[]21
انرژی و
تاخیر

[]22
انرژی و
تاخیر

[]23
امنیت

MEC

شبیه سازی

محاسبات
مه
شبیه سازی

MEC

شبیه سازی

زیرساخت
های

بازی ائتالف پیشنهاد شده
است.

صف در نظر گرفته
نشده است.

مسأله انتخاب گره مشترک و
تخصیص منابع ارائه شد و
مسأله  MINLPفرموله شد.
راه حل با استفاده از تکنیک
های بهینه سازی جایگزین به
دست آمد.

هیچ عملکرد
حرکتی وجود
ندارد.

یک روش ذخیره سازی
پیشرفته برای تعادل انرژی،
تأخیر و بار پیشنهاد شده
است.

اتصال و نظارت بر
بسیاری از دستگاه
ها که مهمترین
ویژگی آن امنیت
محتوا است ،
چالش برانگیزتر
شده است.

هدف یافتن طرح مناسب قرار
دادن خدمات با توجه به
محدودیت های مختلف بود.
نویسندگان نشان دادند که
مسأله به طور کلی NP
سخت است و الگوریتم های
تقریب عامل ثابت را پیشنهاد
می کنند.

ممکن است برای
سیستمهای چند
کاربره به درستی
کار نکند.

یک روش بیانی،SecFog ،
ارائه شد.

مدل اساسی این
رویکردها محدود به
کنترل های امنیتی
است که از طریق
زیرساخت ارائه می
شود.

روشهای استفاده از منابع
موجود در سیستمی که با
انجام کار قبلی آزاد شده اند ،
پیشنهاد شده است.

به طور خاص  ،تنها
با اتکا به متوسط
طول صف  ،شرط
تأخیر در
کاربردهای وسایل
نقلیه را برآورده
نمی کرد.

یک استراتژی جامع برای
تخلیه کار مشترک و
تخصیص منابع در یک شبکه
چند سلولی  MECو یک
الگوریتم ابتکاری جدید برای
مسأله بارگیری کار در زمان
چند جمله ای پیشنهاد شده
است.

این کار شبکه فوق
متراکم را در نظر
نمی گیرد و به
دست آوردن بینش
در مورد طراحی
پارامترهای حیاتی
دشوار است.

نویسندگان مسأله قرار دادن
هواپیمای بدون سرنشین را
به دو زیر مسأله تجزیه کرده
و نسبت تأخیر شبکه را بهبود
بخشیدند .آنها همچنین
نسبت تأخیر ایستگاههای
پایه هواپیماهای بدون

در یک شبکه پویا ،
هر سرور مجبور بود
روند تغییر مقدار
بار داده جمع شده
در خوشه های
مختلف را به صورت
پویا پردازش کند ،

CloudEdge

شبیه سازی

[]24
توان و
تاخیر

[]25
انرژی

[]26
تاخیر
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MEC

شبیه سازی

MEC

شبیه سازی

محاسبات
لبه
شبیه سازی
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سرنشین را با تعادل بار
ترافیکی ( )TALLبه حداقل
رساندند.

که باعث عدم توازن
بار در سرورهای
خوشه می شود.

یک شبکه محاسباتی تعاونی
با استفاده از همکاری عمودی
بین دستگاه ها  ،گره های لبه
ای و سرورهای ابری با روش
جهت متناوب از ضرایب
( )ADMMو تفاوت برنامه
نویسی توابع محدب ()D.C
بررسی شد.

روش های برنامه
نویسی  ADMMو
تفاوت توابع محدب
( )D.Cفقط
زیربهینه بودند.

[]28
تقاضای
نیرو و
مدیریت
زمان
تولید و
زمان
پاسخ.

محاسبات
مه و ابر
شبیه سازی

کنترل انرژی الکتریکی در
میکرو شبکه با استفاده از
 Fog Computingبا تأخیر
کم انجام شد .در طرح آنها
برخی از سرویس ها مانند
کنترل کننده مشتق یکپارچه
متناسب ( )PIDو الگوریتم
های برنامه ریزی پیشنهاد
شده است.

در این کار فقط از
 downlinkاستفاده
شده است.

[]29
نقض
احتمالی
الزامات

محاسبات
لبه
شبیه سازی

انتخاب سرویس با استفاده از
برنامه نویسی غیرخطی
 Mixed Integerو با
استفاده از الگوریتم های
خطی و ژنتیکی حل شده
است.

این مقاله فقط به
دلیل محدودیت
منابع در لبه ،
مهلت اجرا را به
حداقل می رساند.

شبکه های
دسترسی
رادیویی
مه(F-

مسأله به عنوان یک بازی
 ، Stackelbergجایی که
مدیر منابع رادیویی جهانی
( )GRRMبا موقعیت قوی به
عنوان رهبر عمل می کند و
مدیران منابع رادیویی محلی
( )LRRMمدل سازی می
شوند.

این کار در عملکرد
تخصیص منابع
طوالنی مدت
ناکارآمد است.

[]27
متوسط
مدت کار

MCC
MEC

شبیه سازی

QoS

[]30
تخصیص
منابع

)RAN

شبیه سازی

این ارائهدهندگان خدمات میتوانند کاربران مختلفی را با ملزومات
محاسباتی متفاوت از لحاظ اندازه داده و تاخیر خدمات مورد توجه
قرار دهند.

شکل  :1معماری مدل مسأله.

برای کاربرانی که به تاخیر حساس نیستند ،محاسبات به ابر فرستاده
شده و در مورد کاربران حساس به تاخیر ،ارائهدهندگان خدمات یکی
از گرههای مه ( )FNs31نزدیک را به کار محاسباتی اختصاص
میدهند .گرههای مهای که به کاربر نزدیکتر هستند با تاخیر
کمتری مواجه خواهند شد .اما موقعیت جغرافیایی تنها عامل موثر
بر تاخیر خدمات نیست .در ابتدا ،تاخیر ارسال/دریافت و تاخیر
پردازشی محاسبه میگردد (تاخیر فقط به شرایط کانال مربوط
نمیشود بلکه به اندازه داده نیز مرتبط است) .هر کاربر اطالعاتی را
با خود حمل میکند .در واقع به کاربران این امکان را میدهیم که
نیازهایشان را بیان کنند مانند نیاز به تاخیر ،اندازه داده و زمان
پردازش (زمان پردازش و اندازه داده رابطه خطی دارند) .این
اطالعات به ارائهدهندگان ابری ارسال میشود .درمرحله بعد ابر ،یک
گره مه مناسب با نیاز کاربر را مشخص میکند تا منابع رادیویی
محاسباتی را به شکل مناسب تخصیص دهد .کاربرانی که حساس به
تاخیر هستند هنگام ارسال نیاز خدماتی خود به ابر قیمت باالتری
(باالتر از قیمت توافق شده) را به ارائه دهندگان خدمات ابری
پیشنهاد میدهند.

 -3مدل مسأله
ما در مسأله خود ،همانطور که در شکل  1مشاهده میکنید ،از یک
معماری شبکهای سه الیه استفاده کردیم .در پایین ترین سطح،
دستگاههای اینترنت اشیا ،در سطح دوم ،گرههای مه و در باالترین
سطح ،ارائهدهندگان خدمات ابر قرار دارد.
مدل مسأله ما ،شبیه مدل مسأله مقاله [ ]9است .تعریف متغیرها،
در جدول  1آمده است .کاربران اینترنت اشیا شبکهای شامل یک
مجموعه از دستگاهها مانند گوشیهای هوشمند ،دوربینهای
نظارت ،وسایل الکتریکی و غیره هستند که با } 𝑀𝑢 𝑢 = {𝑢1 , 𝑢2 , … ,
در نظر گرفته شده اند .این کاربران ممکن است یک نوع بار خاص
محاسباتی یا ذخیرهسازی را به ارائهدهندگان خدمات ابری ()SPs30
محول کنند که با } 𝑁𝑝𝑠  𝑆𝑃 = {𝑠𝑝1 , 𝑠𝑝2 , … ,نشان داده میشوند.

در واقع ،تاخیر خدمات شامل سه دوره زمانی به ترتیب زمان ارسال،
زمان پردازش  CPUو زمان دریافت است .دورههای زمانی ارسال و
دریافت بهعنوان زمانی که برای ارسال داده به گره مه برای پردازش
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رضایت کاربر باید نسبت سیگنال به نویز تداخل )SINR( 32محاسبه
گردد .همچنین تاخیر خدمات نیز یک فاکتور با اهمیتی برای بررسی
رضایت کاربر است که این دو فاکتور (نسبت سیگنال به نویز تداخل
و تاخیر خدمات) در کنار هم رضایت کاربر را تعریف میکند.

و برای دریافت نتایج پردازش نیاز است تعریف میشوند .از طرف
دیگر ،زمان پردازش  CPUتوسط نرخ  CPUهر گره مه تعیین خواهد
شد .بنابراین ،برای هر 𝑗𝑝𝑠 ،وقتی که گره مه مناسب از مجموعه
} 𝑗𝐿𝑛𝑓  𝐹𝑁 𝑗 = {𝑓𝑛1𝑗 , 𝑓𝑛2𝑗 , … ,برای هر کاربر انتخاب شود ،منابع
𝑗
𝑗
𝑗
مشترک خود } 𝐾𝜔  𝑊 𝑗 = {𝜔1 , 𝜔2 , … ,و منابع محاسباتی = 𝑗 𝐶
} 𝑗𝐿𝑐  {𝑐1𝑗 , 𝑐2𝑗 , … ,را تخصیص خواهد داد.

به منظور تحویل داده درست و کامل ،نسبت سیگنال به نویز تداخل
باید باالتر از مقدار حدی 𝑛𝑖𝑚𝛤 باشد .مقدار  SINRبهصورت زیر
تعریف میشود:

دکل  :1تعریف متغیرها.
تعریف متغیر

𝑗𝑖,

متغیر

() 1

𝑖𝑝𝑠

ارائه دهندگان خدمات ابری

𝑙𝑃𝑖 𝑔𝑘,

𝑗𝑖′ ,
𝑗𝑖′ ,
2
𝑁𝜎∑𝑢 ∈𝑢,𝑖′≠𝑖 𝜌𝑘,𝑙 𝑃𝑖′ ℎ𝑘,𝑙 +
𝑖′

𝑗𝑁𝐹

گره های مه

𝑗
𝑙𝑛𝑓

𝑢

کاربران

با استفاده از
نرخ ارسال از 𝑖𝑢 تا
 ،SINRبهصورت زیر بیان میشود:

𝑗𝑊

پهنای باند

𝑗𝐶

منابع محاسباتی

𝑛𝑖𝑚𝛤

حداقل نسبت سیگنال به نویز تداخل
مقدار سیگنال به نویز دریافت شده از 𝑖𝑢 در 𝑗𝑙𝑛𝑓 با استفاده از

𝑗𝑖,

𝑗

با شرط ارضای ملزومات

𝑗𝑖,
) 𝑙𝛤𝑘,

() 2

𝑙𝛤𝑘,

𝑗
𝑘𝜔

𝑗𝑖,

= 𝑙𝛤𝑘,

(1 +

𝑗
𝜔𝑘 log

=

𝑗

𝑘𝑤

قدرت ارسال
سود کانال بین کاربر 𝑖𝑢 و گره مه

𝑗
𝑙𝑛𝑓

با استفاده از کانال

متغیر دودویی تخصیص منابع که زمانی مقدارش برابر  1است اگر
𝑗

𝑗

همچنین ،تاخیر ارائه خدمت 𝑖𝑢 وقتی که جفت منابع
استفاده میشود بهصورت زیر تعریف خواهد شد که هر چه تاخیر
ارائه خدمت کمتر باشد ،رضایت کاربر بیشتر خواهد بود:

𝑗𝑖,
𝑙𝑔𝑘,
𝑗𝑖 ′ ,
𝑙𝜌𝑘,

کاربر  𝑢𝑖 ′با استفاده از کانال 𝑘𝑤 متعلق به 𝑗𝑝𝑠 به گره مه 𝑙𝑛𝑓

() 3

بارگیری شود در غیراینصورت برابر  0است.
مجموعه جفت منابع پهنای باند و نرخ چرخه CPU

سود کانال تداخل از سایر کاربران سیار  𝑢𝑖 ′در 𝑗𝑙𝑛𝑓 به دلیل استفاده
مجدد از کانال
نویز کانال

𝑗 𝑃𝑅
𝑗𝑖 ′ ,

𝑠𝑛𝑎𝑟𝑡𝑡

) 𝑖𝑇 𝑂𝑖 = 𝑓(𝐷𝑖 ,

𝜎𝑁2

نرخ ارسال از 𝑖𝑢 در 𝑗𝑙𝑛𝑓 با استفاده از 𝑗𝑘𝑤 ،اگر شرایط  SINRرا
برآورده کند
تاخیر خدمت 𝑖𝑢 در هنگام استفاده از جفت منابع ( 𝑗𝑘𝑤 )𝑐𝑙𝑗 ،

𝑗𝑖,

𝑙𝑡𝑘,

مقدار زمان پردازش

𝑐𝑜𝑟𝑝𝑡

مقدار زمان دریافت

𝑣𝑐𝑒𝑟𝑡

تعداد چرخه  CPUبه نسبت اندازه داده
نرخ پردازش

و تابع زیر برای تعریف فوق در نظر گرفته میشود:
𝑖𝐷

() 5

𝑖𝐶𝐷

𝑖𝑇

𝑗𝑖,

𝑙𝑐𝑘,

متغیر تصادفی بین  0و 1
قیمت پیشنهادی که 𝑖𝑢 در صورت تطبیق حاضر است برای هر
ارائهدهنده خدمت بپردازد.

𝑖𝑂

یک پارامتر با واحد دالر  /مگابیت در ثانیه

𝑎

نیاز به تاخیر

𝑖𝑇

کل ظرفیت کانال
کل ظرفیت CPU

𝐶𝑞

𝑎 = 𝑖𝑂

درآمد کل برای هر ارائهدهنده خدمات نیز بهصورت رابطه زیر حاصل
خواهد شد:
()6

𝑗𝑣𝑒𝑅
𝑅𝑞

حداکثر تعداد کاربرانی که ارائهدهنده خدمت میتواند خدمترسانی
کند

() 4

𝑖𝐷

𝑡𝛿

درآمد کل برای هر ارائهدهنده خدمت

𝑗𝑖,

𝑙𝑐𝑘,

+

𝑗𝑖,

𝑙𝑟𝑘,

= 𝑣𝑐𝑒𝑟𝑡 = 𝑡𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 + 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑐 +

𝑙ℎ𝑘,

𝑗𝑖,

اندازه داده

𝑡𝛿 +

𝑖𝐶𝐷

𝑖𝐷

𝑗𝑖,
𝑙𝑡𝑘,

در بحث سود ارائهدهندگان خدمات ،بدون اینکه در کلیت قضیه
خللی وارد شود میتوان یک رابطه خطی بین قیمت و اندازه داده در
نظر گرفت .بنابراین ،قیمت پیشنهادی هر کاربر را میتوان بهصورت
زیر تعریف نمود:

𝑙𝑟𝑘,

مقدار زمان ارسال

𝑗

) 𝑙𝑐 (𝜔𝑘 ,

𝑖𝑃
𝑗
𝑘𝑤

𝑗𝑖,
𝑙𝑟𝑘,

𝑗𝑖,

𝑖𝑂 𝑙𝑅𝑒𝑣𝑗 = ∑𝑢𝑖∈𝑢 𝜌𝑘,

سود در واقع درآمد حاصل از ارائه خدمات سرویسدهندگان ابری
به کاربران از طریق گره مه است .در ابتدا ،کاربران قیمتی را پیشنهاد
میدهند و سرویس دهندگان ابری لیستی از خدمات مورد نیاز و
قیمتهای پیشنهادی را دریافت میکنند .سپس نگاشتی بین منابع
موجود و خدماتی (با قیمت پیشنهادی مشخص شده) که هر کاربر
تقاضا کرده است ایجاد میشود .در آخر مجموع هزینههای دریافتی
از ارائه خدمات (درآمد ارائهدهندگان ابری) محاسبه میشود .هزینه

𝑃𝑆𝑞

به منظور بهینه کردن تخصیص منابع مشترک ،سود کاربران و
ارائهدهندگان خدمات در نظر گرفته شده است .در ابتدا بررسی
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و در هر تکرار  15عدد به تعداد کاربران اضافه میکند و سه پارامتر
درآمد ( ،)Revتاخیر( ،)Tرضایت کاربران ( )satisfyمحاسبه میشود.

مصرف برق ،نگهداری و انتقال ،هزینه پردازش بدلیل پیچیدگی
محاسبات ،ثابت درنظر گرفته شده و فاکتور اصلی برای سود ،پول
دریافتی (برحسب دالر) است.

الگوریتم 1
ورودی :تعداد کاربران

هدف این مقاله ،افزایش درآمد ارائهدهندگان خدمات و در راستای
آن رضایت کاربر و کاهش میانگین تاخیر نیز میباشد .بنابراین،
مسأله بهینهسازی و محدودیتهای آن بهصورت زیر است:

خروجی :تاخیر ) ،(Tدرآمد ( ،)Revرضایت کاربران)(satisfy

 -1شروع حلقه  forبرای تعداد کاربران از  45تا 210
 -2محاسبه درآمد()Rev

𝑗𝑖,

 -3محاسبه تاخیر()T

𝑖𝑂 𝑙𝑚𝑎𝑥𝜌𝑖,𝑗 : 𝑅𝑒𝑣𝑗 = ∑𝑢𝑖∈𝑢 𝜌𝑘,

() 7

𝑙𝑘,

𝑗

 -4محاسبه رضایت کاربران((satisfy

𝑗𝑖,𝑗 𝑖,

𝑃𝑆 ∈ 𝑗𝑝𝑠 𝑠. 𝑡.: 𝜌𝑘,𝑙 𝑡𝑘,𝑙 ≤ 𝑇𝑖 , ∀𝑢𝑖 ∈ 𝑢, 𝑟𝑝𝑙,𝑘 ∈ 𝑅𝑃𝑗 ,

 -5به تعداد کاربران  15تا اضافه کن و حلقه را ادامه بده
 -6پایان حلقه

() 8
𝑗𝑖,

𝑗

الگوریتم  ،2تعداد کاربران را بهعنوان ورودی میگیرد و سه پارامتر
خروجی تاخیر ،درآمد ،و رضایت کاربر را محاسبه میکند و در تابع
 ،Make_Networkشبکه سه الیهایی رسم میکند تابع Student
ورودیهای تعداد کاربران ( ،)Mتعداد گرههای مه ( ،)Lتعداد گره
مه ( ،)FNتعداد ارئهدهندگان ( )SPرا دریافت کرده و در هر مرحله،
گره مهای که با تخصیص این گره مه ،بیشترین درآمد حاصل میشود
را مشخص میکند .این تابع بعد از تخصیص یک عدد ،به ظرفیت
منابع اضافه میکند (منابع را بهصورت یک زوج منابع کنار هم،
تشکیل شده از پهنای باند و  CPUدر نظر میگیریم) و فاصله کاربر
با گره مه را محاسبه میکند و این کار تا وقتی که ظرفیت تکمیل
نشده است ،ادامه پیدا میکند و بعد با ارائه خدمات توسط آن گره
مه ،درآمد ،رضایت کاربر و تاخیر حاصل از هر مرحله از تخصیص را
با استفاده از الگوریتم  1محاسبه میکند.

𝑗𝑖,

𝑃𝑆 ∈ 𝑗𝑝𝑠 𝜌𝑘,𝑙 𝛤𝑘,𝑙 ≥ 𝛤𝑚𝑖𝑛 , ∀𝑢𝑖 ∈ 𝑢, 𝑟𝑝𝑙,𝑘 ∈ 𝑅𝑃𝑗 ,

() 9
𝑗𝑖,
𝑗
𝑙∑𝑢 ∈𝑢,𝑓𝑛𝑗 ∈𝐹𝑁𝑗 𝜌𝑘,
𝑃𝑆 ∈ 𝑗𝑝𝑠 ≤ 𝑞𝑅 , ∀𝜔𝑘 ∈ 𝑊 𝑗 ,
𝑖

𝑙

()10
()11

𝑗𝑖,
𝑗
𝑙∑𝑢 ∈𝑢,𝜔𝑗 ∈𝑊 𝑗 𝜌𝑘,
𝑃𝑆 ∈ 𝑗𝑝𝑠 ≤ 𝑞𝐶 , ∀𝑓𝑛𝑘 ∈ 𝐹𝑁 𝑗 ,

()12

𝑗𝑖,
𝑙∑𝑢 ∈𝑢,𝑟𝑝𝑗∈𝑅𝑃𝑗 𝜌𝑘,
𝑃𝑆 ∈ 𝑗𝑝𝑠 ∀ ≤ 𝑞𝑆𝑃 ,

()13

𝑙

𝑙

𝑖

𝑖

𝑗𝑖,

}𝜌𝑘,𝑙 ∈ {0, 1

فرمول ( )7هدف سیستم است که بیشینه کردن درآمد کل برای هر
ارائهدهنده خدمت را نشان میدهد )8( .نشان دهنده نیاز تاخیر برای
هر کاربر است )9( .حداقل نیاز به  SINRرا برای هر کاربر تعریف
می کند )11( ،)10( .و ( )12به ترتیب محدودیت ظرفیت هر کانال،
گره مه و ارائهدهندگان خدمات را برآورده میکنند.

الگوریتم 2
ورودی :تعداد کاربران
خروجی :تاخیر ) ،(Tدرآمد ( ،)Revرضایت کاربران)(satisfy

 -4حل مسأله

 -1تعریف متغیرها
 -2اجرای تابع  Make_Networkو رسم شبکه سه الیهایی با ورودی تعداد

با توجه به اینکه هرکاربر اطالعاتی را با خود حمل میکند به کاربران
این امکان را میدهیم که نیازهایشان را بیان کنند مانند نیاز به
تاخیر ،اندازه داده و زمان پردازش (اندازه داده و زمان پردازش رابطه
خطی دارند) .این اطالعات به ارائهدهندگان ابری ارسال میشود .در
مرحله بعد ابر ،یک گره مه مناسب با نیاز کاربر را مشخص میکند
تا دو منبع پردازشی و محاسباتی را به شکل مناسب ،اختصاص دهد.
بهترین گره مه بوسیله الگوریتم  TLBOانتخاب میشود و در نهایت
پارامترهای رضایت کاربر ،میانگین تاخیر و سود ارائه دهندگان ابری
محاسبه میشود.

کاربران( ،)Mتعداد گرههای مه ( ،)FNsشعاع شبکه ( ،)Rتعداد
ارائهدهندگان)(SPs

 -3اجرای تابع  studentبا ورودیهای تعداد کاربران ( ،)Mتعداد گرههای مه
( ،)Lتعداد گره مه ( ،)FNتعداد ارئهدهندگان ( ،)SPوخروجی انتخاب بهترین
FN

 -4گرههای مه به کاربران بهصورت تصادفی منابع را تخصیص می دهند
 -5اجرای الگوریتم بهینه سازی آموزش و یادگیری
 -6انتخاب بهترین گره مه
 -7شروع حلقه  forبرای تعداد کاربران
 -8بهترین گره مه را به کاربر اختصاص بده
 -9شروع  whileتا زمانی که ظرفیت پهنای باند و پردازش داری ادامه بده

حل مسأله از اجرای سه الگوریتم تشکیل و با  MATLABاجرا شده
است .در الگوریتم  ،1تعداد کاربران از  45تا  210درنظر گرفته شده

 -10پایان حلقه
 -11ظرفیت منابع را یک عدد اضافه کن
 -12فاصله گره مه تا کاربر را محاسبه کن

80

مجله علمی رایانش نرم و فناوری اطالعات ) ............................................................................................ (JSCITجلد  ،10شماره  ،3پاییز1400
رضایت کاربران ،میانگین تاخیر و سود ارائهدهندگان خدمات با روش
تصادفی مقایسه میکنیم.

 -13فرمولهای ( )1تا ( )6را محاسبه کن

الگوریتم ، 3الگوریتم بهینهسازی آموزش و یادگیری ،دارای دو فاز
آموزش و یادگیری است که درمرحله اول باید پارامترها و متغیرهای
مسأله را تعریف کنیم .در ابتدا ،بهترین پاسخ را منفی بینهایت قرار
میدهیم که در هر مرحله پاسخ بهترین جایگزین شود .هزینه از
طریق تابع  fitnessمحاسبه میشود .در فاز آموزش ،بهترین فرد از
نظر باالترین نمره بهعنوان معلم انتخاب میشود و میانگین سطح
نمره افراد را با آموزش ارتقاء میدهد .در فاز یادگیری که با تعامل
بین دانشآموزان همراه است ،اطالعات بین دانشآموزان رد و بدل
میشود.

شکل  :2سود ارا هدهندگان ابری با تعداد ثابت ده گره مه.

الگوریتم 3
ورودی :تعداد تکرار ،تعداد متغیرها ،اندازه متغیرها

در شکل ( 2با تعداد ثابت ده گره مه) ،مقدار سود ارائهدهندگان ابری
با افزایش تعداد دستگاههای سیار افزایش مییابد .بیشترین سود به
ترتیب مربوط به  PSO ،SA + GA ،TLBOو  GAاست.

خروجی :بهترین گره مه
 -1آماده اسازی الگوریتم وتعریف متغیرها
 -2شروع حلقه forبرای تعداد جمعیت
 -3محاسبه تابع  fitnessهزینه هر عضو جمعیت با ورودی های موقعیت
بهترین فاگ ،تعداد کاربران ( ،)Mتعداد گره مه ( ،)FNتعداد ارئهدهندگان ()SP
 -4مقایسه هزینه هر عضو با هزینه بهترین عضو
 -5شروع حلقه اصلی الگوریتم
 -6شروع حلقه  Forبه اندازه تکرار
 -7محاسبه میانگین جمعیت
 -8انتخاب بهترین عضو جمعیت بهعنوان معلم
 -9شروع فاز معلم
 -10ایجاد جمعیت خالی
 -11محاسبه موقعیت طبق فرمول
 -12محاسبه مقدار تابع  fitnessبرای موقعیت جدید
 -13مقایسه موقعیت جدید با بهترین جواب

شکل  :3سود ارا هدهندگان ابری با تعداد ثابت چهل دستگاه

 -14فاز یادگیری

سیار.

 -15برای هر عضو یک پاسخ تصادفی انتخاب میکنیم
 -16محاسبه مقدار تابع  fitnessبرای موقعیت جدید

در شکل ( 3با تعداد ثابت چهل دستگاه سیار) ،با افزایش تعداد
گرههای مه ،مقدار سود ارائهدهندگان ابری افزایش مییابد .بیشترین
سود به ترتیب مربوط به  PSO ،SA + GA ،TLBOو  GAاست.

 -20پایان حلقه اصلی

سپس الگوریتم  TLBOرا ارزیابی میکنیم .برای مقایسه ،از روش
 Randomاستفاده میکنیم که به تخصیص منابع تصادفی بین
کاربران و جفت منابع اشاره دارد .ما یک شبکه با ،N = 2
ارائهدهندگان خدمات را در نظر میگیریم که هر کدام با L = 5
گرههای مه ،با شعاع  R = 1کیلومتر که گرههای مه به طور تصادفی
در شبکه توزیع شده اند .فرض کنید تعداد کاربران اینترنت
اشیا M = 40،که به طور تصادفی در شبکه توزیع شده اند .هر
ارائهدهندگان خدمات مالک  K = 5باند کانال برای به اشتراک
گذاری بین کاربران است و پهنای باند بر روی  w = 5مگا هرتز

 -17مقایسه موقعیت جدید با بهترین جواب
 -18پایان حلقه For

 -19بهترین گره مه را برگردان

 -5ارزیابی
SA + GA ،TLBO

برای مقایسه مقدار تابع هدف ،چهار الگوریتم
 PSO ،و  GAرا برای مدل اجرا کردیم .در واقع آزمایشی طراحی
کردیم که در مرحله اول تعداد گره مه را ثابت و تعداد کاربر را متغیر
و در مرحله دوم تعداد کاربر را ثابت و تعداد گره مه را متغیر در نظر
گرفتیم .نتیجه آزمایش اول در شکل 2و نتیجه آزمایش دوم در
شکل 3آمده است .سپس با استفاده از روش  TLBOسه پارامتر
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تنظیم شده است ،SINR .برای کاربران یک توزیع تصادفی یکنواخت
در محدوده  20تا 30دسیبل است .ما نیاز به ظرفیت برابر برای هر
کانال و هر گره مه داریم که  𝑞𝐶 = 𝑞𝑅 = 1است و ظرفیت
ارائهدهندگان خدمات برای هر کانال بهصورت 𝑃𝑆𝑞 = 80تنظیم شده
است .نیاز به تاخیر کاربران و اندازه داده و همچنین چرخههای
متناظر  ،CPUتوسط انواع دستگاه خاص اینترنت اشیا تعیین
میشوند .تاخیر خدمت ،شامل تاخیر ارسال و تاخیر پردازش CPU
است و کل نیاز به تاخیر Tبرای هر کاربر به طور یکنواخت در عرض
 6یا  7ثانیه توزیع شده است .اندازه داده ( )Dکاربران بهصورت یک
توزیع یکنواخت ،از  2تا  8تنظیم شده است .چرخههای CPU
متناظر با عنوان چرخههای  DCi = Di×104تعیین میشوند .نرخ
پردازش  CPUبرای هر گره مه بهعنوان یک توزیع یکنواخت در بازه
بین  5 × 1010تا  6 × 1010سیکل /ثانیه تنظیم شده است.

میکنید ،سود ارائهدهندگان خدمت در این نمودار ،تقریبا با هم
برابرند .ظرفیت شبکه به حداکثر تعداد کاربرانی که دو منبع اشتراکی
به آنها اختصاص یافته است اشاره دارد که ارائهدهندگان خدمات
میتواند بدون هیچ کاربری ،تخصیص نیافته باقی بماند .از دیدگاه
ارائهدهندگان خدمات ،این سیستم از کاربرانی که منابع به آنها
اختصاص داده شده است ،درآمد اجباری کسب میکند .قبل از اینکه
ظرفیت شبکه تکمیل شود ،تقریبا تمام کاربران میتوانند منابع
درخواستی خود را در زمانهای مختلف ،دریافت کنند .با این حال،
زمانی که تعداد کاربران بیش از ظرفیت شبکه باشند ،باید برای یک
سهم رقابت کنند .کاربرانی که نیاز به خدمات بالدرنگ دارند
قیمتهای باالتری ارائه میدهند ،در نتیجه احتمال انتخاب آنها
توسط ارائهدهندگان خدمات بیشتر است .در عوض ،کاربران با
پیشنهاد باالتر ،سود ارائهدهندگان خدمات را بیشتر میکنند.

شکل  ،4توزیع سه الیهای شبکه را نشان میدهد .در مرحله اول
خطوط جدا کننده شکل را رسم میکنیم بدین گونه که شکل به
سه قسمت مساوی (ارائهدهندگان خدمات در باال ،گرههای مه در
وسط و کاربران در پایین) تقسیم میشود .که هر قسمت  300متر
عرض دارد و با یک خط عمودی شبکه را دو قسمت کردیم تا هر
کدام از ارائهدهندگان ابری دریک قسمت قرا بگیرند .ارائهدهندگان
ابری در عرض حدودا  600تا  1000قرار گرفته اند درقسمت دوم
گرههای مه که در عرض حدودا  600-300قرار گرفته اند هر
ارائهدهنده ابری حداکثر با  5گره مهر میتواند ارتباط برقرار کند
(ظرفیت را در ابتدا مشخص میکنیم) و در قسمت پایین ،کاربران با
تعداد  40عدد در عرض 300-0قرار گرفته اندکه هر کدام میتواند
با گره مهای که ابر مشخص کرده است ارتباط بگیرند.

دلیل بهتر شدن سود ارائهدهندگان نسبت به مقاله [ ]9این است که
الگوریتم  TLBOدر میان تعداد زیادی از راهحلهای ممکن،
راهحلهای خوبی برای مسأله جستجو میکند که بر روی فلسفه
آموزش و یادگیری کار میکند [ .]31برخالف سایر تکنیکهای
بهینهسازی TLBO ،به تنظیم پارامترهای الگوریتمی نیاز ندارد،
بنابراین اجرای  TLBOسادهتر میشود TLBO .از بهترین راهحل
تکرار برای تغییر راهحل موجود در جمعیت و در نتیجه افزایش نرخ
همگرایی استفاده میکند .همچنین جمعیت را تقسیم نمیکند.
 TLBOاز مقدار متوسط جمعیت برای به روزرسانی راهحل استفاده
میکند TLBO .از روش حریصانه برای پذیرش راهحل خوب استفاده
میکند .نقطه قوت روش  TLBOاین است که برای کار کردن
الگوریتم به تنظیمات پارامتر نیاز ندارد [.]33

شکل  :5سود ارا هدهندگان خدمت.

شکل  :4نمایش شبکه سه هیهایی شامل ارا هدهندگان ،گرههای
مه ک کاربران.

شکل ،6ارزیابی متوسط تاخیر خدمات را تحت مقایسه دو الگوریتم
نشان میدهد .تاخیر خدمت برای هر دو الگوریتم با تعداد کاربران
افزایش مییابد و منحنی تصادفی ،تاخیر متوسط باالتری را نشان

شکل  ،5سود ارائهدهندگان خدمت را با اجرای الگوریتم  TLBOو
در روش  Randomنشان میدهد .همانطور که در شکل مالحظه
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خدمات و درصد رضایت کاربران برای مقاله ما و مقاله پایه [ ،]9در
جدول  3آمده است.

میدهد .در مقاله [ ]9از استراتژی  UOCکه باعث بهبود عملکرد که
همان تاخیر است استفاده شده است و چون الگوریتم آموزش و
یادگیری فقط دانش رد و بدل میکند و تالشی برای تطابق پایدار
انجام نمیدهد برای بعضی موقعیتها باعث افزایش تاخیر میشود.
بنابراین تاخیر خدمات نسبت به مقاله [ ]9افزایش یافته است.

دکل  :3مقایسه سود ارا هدهندگان خدمت ،متوسط تاخیر
خدمات ک در د رضایت کاربران برای مقاله ما ک مقاله پایه [.]9
تعداد کاربران
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خدمت
متوسط تاخیر
خدمات

مقاله ما

رضایت کاربر در شکل ،7ارزیابی میشود .نسبت رضایت کاربران با
افزایش تعداد کاربران برای هر دو روش کاهش مییابد .نقاط شروع
هر دو روش تقریبا  100%است و پس از آن روش تصادفی سریعتر
از الگوریتم افت میکند .دو منحنی با سرعتهای مشابه کاهش
مییابند .در نقطه پایانی وقتی  M =210رضایت کاربر در روش
 TLBOتقریبا به  70%میرسند ،در حالی که منحنی تصادفی به زیر
 40%افت میکند .رضایت کاربر نسبت به مقاله [ ]9کمی بدتر شده
است زیرا آن مقاله از مدل  SPA33استفاده میکند که درواقع منفعت
هر دو طرف را در نظر میگیرد و یک بازی تطبیقی است .ولی در
اینجا الگوریتم آموزش ویادگیری بیشتر روی منفعت ارائهدهندگان
خدمات تمرکز دارد و به دنبال سود باالتر آنها است.
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مقاله []9

شکل  :6متوسط تاخیر خدمات بر حسب ثانیه.
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 -6نتیجهگیری
اینترنت اشیا با حجم زیادی از داده سروکار دارد ،پردازش و ذخیره
این حجم از داده به راحتی امکان پذیر نیست .با این حال ،بسیاری
از برنامههای آن از چالشهایی رنج میبرند .محاسبات مه ،به ارائه
راهحلهایی برای این چالشها کمک میکند .در این مقاله ابتدا مسأله
مقاله که از نوع  MINLPاست با استفاده از روشهای SA ،TLBO
 PSO ،+ GAو  GAحل میشود .سپس با توجه به نتایج حاصل از آن،
روش  TLBOرا که بهترین نتایج را در بین چهار روش دارد انتخاب

کردیم .سپس تخصیص بهینه منابع با هدف بیشینه کردن سود
ارائهدهندگان خدمات ابری را با در نظر گرفتن سه پارامتر میانگین
تاخیر ،رضایت کاربر و درآمد ارائهدهندگان خدمات توسط الگوریتم
فراابتکاری  TLBOبا  MATLABمحاسبه کردیم.
با توجه به نتایجی که بدست آوردیم ،سود ارائهدهندگان خدمات
ابری نسبت به مقاله [ ،]9بهبود و افزایش پیدا کرده است .دلیل بهتر
شدن سود ارائهدهندگان نسبت به مقاله [ ]9این است که الگوریتم
 TLBOدر میان تعداد زیادی از راهحلهای ممکن ،راهحلهای
بهتری برای مسأله جستجو میکند که بر روی فلسفه آموزش و
یادگیری کار میکند [ .]31برخالف سایر تکنیکهای بهینهسازی،
 TLBOبه تنظیم پارامترهای الگوریتمی نیاز ندارد ،بنابراین اجرای
 TLBOسادهتر میشود TLBO .از بهترین راهحل تکرار برای تغییر
راهحل موجود در جمعیت و در نتیجه افزایش نرخ همگرایی استفاده

شکل  :7در د رضایت کاربران.

به طور خالصه ،مقایسه سود ارائهدهندگان خدمت ،متوسط تاخیر
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