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وب  سرویس ترکیب برای ژنتیک بر مبتنی رویکرد یک  

جغرافیایی  دهتوزیع ش ابرهای محیط در  

 

 چکیده 

مستقل    یشده   چندبخشیخدمات   محور  با    تواند می وب  کلی  خدمات  طریق    افزودهارزش به    هایفناوری از 

روی    یکننده ترکیب  محور  در معماری خدمات  زمینه  این  که  گردند  مرتبط  ابری،  دهد می خدمات  رایانش  با ظهور   .

ابری   بستر  در  بیشتری  ابری  عملکرد    توانند می خدمات  در  ولی  دهند  ارائه  را  یکسانی  تغییراتی    هاآن عملکرد  شاهد 

تاثیر    تواند ی جغرافیایی را ارائه دهد که می یافته توزیع    روند یک   تواند می رایانش ابری    یتوسعه ،  عالوهبه خواهیم بود.  

تحقیق در رابطه با    یدرزمینه   مهم  یمسئله یک    درنتیجه ترکیبی وب مطرح سازد.    خدماتبا    مرتبط   QoSشبکه را بر  

چگونه   که  است  خدمات  خدمات    تواند می ترکیب  از    کاندیدیبهترین  متمجموعه را  خدمات  از  با ای  رابطه  در    ناظر 

  QoSدهید که هم    ارائه   ترکیبی مدلی    توانیم می این تحقیق، ما    در نمود.    انتخاب (  SLAسطح خدمات )   ی نامهتوافق 

قرار   مدنظر  را  ابری  رایانش  با  مرتبط  و محیط  با خدمات  خدمات وب    ترکیبی   روند یکما همچنین    .دهد می مرتبط 

که    دهیممی خدمات ارائه    یکنندهفراهم جغرافیایی و    ازلحاظرا بر اساس الگوریتم ژنتیکی برای ابر توزیع یافته    محور 

 را به کمینه برسانند. SLAمرتبط با  هایتخطی دارند تا  قصد 

 جغرافیایی  ازلحاظتوزیع یافته   ایداده  هاییپایگاهترکیب خدمات، ابر، : خدمات وب محور، کلیدیکلمات 

 مقدمه  . 1

( است و همچنین این توانایی را  ITفناوری اطالعات )  بومزیستیک فناوری انقالبی در حال تغییر    عنوانبه رایانش ابری  

تغییرات فناوری محور را ارائه دهد بلکه    تواند می   تنهانه زندگی ما تاثیر گذارد. این زمینه    هایجنبه دارد که بر تمامی  
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 کاربردهاداشته باشد.    وکارکسب  هایمدل تاثیر بسیار عمیق و جامعی را بر روی کاربردهای نهادهای کاری و    تواند می 

گسترده و عمده به    طوربه امروزه کاربران    خدمات در یک محیط ابری در طول اینترنت ارائه شوند.  عنوانبه   توانند می 

آورند. خدمات وب   دست  به را در قالب خدمات وب محور    افزارینرم فاده از اینترنت عادت دارند تا بتوانند منابع  است

  های فناوری مستقل از    طوربه مشخص را    عملکردهای  توانند می هستند که    افزارینرم   یدهنده توضیح خود    هایبرنامه 

دهد. ارائه  پایه  هستند   یواسطه به   اجرایی  مستقل  یکدیگر  از  که  ضعیف  ارتباطات  دارای  خدمات  خدمات،  ترکیب 

قرار گیرند، زیرا بستر اجزای خدماتی هرکدام باید در راستای یک دستورالعمل   تریگسترده در بطن خدمات    توانند می 

 مشخص اجرایی گردد. 

شکل   در  ابری  محیط  در  خدمات  ترکیب  برای  شبکه  ساختار  و  ابر    شدهه دادنشان    1معماری  معماری  است. 

  هایدرخواست  تواند می . یک کاربر  ساختاری  زیر   یالیه بستری و    یالیه ،  افزارینرم   یالیهسه الیه است:    یدربرگیرنده 

  ی دربرگیرنده  افزارینرم   یالیهقرار گیرند.    مورداستفادهترکیبی را برای عامل میانجی بفرستد تا در بستر خدمات وب  

خدم و  هستند.  کارگذاران  محور  وب  باشند،    مرکزگرا   توانند می که    کارگذاران ات  یافته  توزیع  یا  تمامی    توانند می و 

 توانند می . خدمات وب محور  شوند می برای کاربران ارائه    SaaS  هایکننده فراهم خدماتی را مدیریت کنند که توسط  

کاربر   درخواست  با  رابطه  در  را  کاندید  خدمات  بتوانند  تا  شوند  ثبت  کارگذاران  خدمات   تائید برای  اساس  بر  کند. 

را   QoS هایدرخواست تواند می اجرایی را ارائه دهد که  یبرنامه یک  تواند می ، موتورهای ترکیبی شدهکشف  یشدهارائه

  یالیه در    تولیدشدهاجرایی    یبرنامه یص منابع واقعی را در رابطه با  تخص  تواند می   ساختاری  زیر   ی الیه عملیاتی کند.  

 . برگیرد دربستری 

QoS    از زمان   اند عبارت متعددی اشاره داشته باشد که    غیرکاربردی به خصوصیات    تواند می مرتبط با خدمت وب محور

پایایی.   و داشتن  بودن  در دسترس  واکنش، حداکثر ظرفیت،  و  به پاسخگویی  توجه  از درخواست   اینمایه   با  انتزاعی 

تفاوت   باهم   QoS  بارا اجرایی کنند ولی در رابطه    موردنظرعملکرد    توانند می ترکیبی، تعدادی از خدمات کاندید که  

خدمات کاربردی  از    ایمجموعه ید بتواند بهترین خدمت کاندید را از بین  حاصل شوند. موتور ترکیبی با  توانند می دارند  

 کنند می انتخاب کند. تحقیقات مختلف صورت گرفته در این زمینه از مدل ترکیبی استفاده    QoSا  رابطه بمتناظر در  
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خدماتی   اجزای  از  بهینه  و  کاربردی  گزینش  بتوانند  روش    مؤلفانآورند.    دست  بهتا  استفاده    ریزی برنامه از  خطی 

،  مسئلهناسب باشد. ولی با افزایش بُعد مرتبط با  برای مسائل با ابعاد کوچک م  تواند می بهترین حالت    بهکه    کنند می 

نیز   روش  این  افزایش    صورتبه پیچیدگی  تحقیق  یابد می نمایی  همکاران    گرفتهانجام .  و  آلریفای  محمد  توسط 

با    سازیبهینه ترکیب روند    یواسطهبه  به این مشکل و    هایروش کلی    ی واسطه به   اشاره دارند.  مسئلهگزینش محلی 

فرایند    مسئله   ی تجزیه  با  فرعی    سازیبهینه مرتبط  مسائل  اجرایی  متعددبه  روند  یک    هاآن،  تا  است    یمسئله قادر 

  مورداشاره که در باال  هاییروش نماید. در تحقیق دیگری در این زمینه،   وفصلحل را در یک روش توزیع یافته    موردنظر

 هازیرمجموعه بررسی    یواسطه به برای تعدیل بیشتر فضای تحقیق    استراتژی را  مؤلفان قرار گرفتند بسط پیدا کردند.  

برای   باشند. مقاالتی که اشاره   توانند می تجزیه    روند یک ارائه دادند زیرا تعداد خدمات کاندید  به میزان زیادی بزرگ 

ابری    توانند نمیشدند   محیط  در  را  ترکیبی  محیط  درنتیجهنمایند.    وفصل حل مسائل  این توزیع    یشبکه ،  در  یافته 

 .اند نگرفته مدنظر قرار  هاتحقیق 

 اطمینانی قابل پایه و اساس    تواند می . این بستر  دشومی یک الگوی رایانشی مهم قلمداد    عنوانبه   رفته رفته رایانش ابری  

تائو و همکارانش مسائل ترکیبی چندین منبع ابری    و کاربردهای مرتبط با کاربران باشد. نهادیک   گسترده از  طیفبرای  

با چندین هدف و محدودیت اشاره    افزاری سختو    افزاری نرمبه خدمات    توان می   بیندراینکه    قراردادند   موردبررسی را  

  هایه پایگااز    توانند می   اصلی خدمات ابری   دهندگان ارائه کاربران خدمات ابری در سراسر جهان،   تعدادداشت. با افزایش 

زیادی دارند   یفاصله  هاآن از کاربرانی که از    دسته  آنجغرافیایی استفاده کنند تا بتوانند به    ازلحاظ توزیع یافته    ایداده 

سریع خود ادامه دهند. ظرفیت منابع    یتوسعه به رشد و    توانند می کنند. در عین زمان، خدمات ابری    رسانیخدمات

در    تواند می اطالعاتی جهانی    هایپایگاهبرای    بارکاریتوزیع    یدرنتیجه حدود است،  اطالعاتی م  هاپایگاه مرتبط با یک  

  ازلحاظ   شدهتوزیع   ایداده   هایپایگاهدر    توانند می فراهم آوردن خدمات پایدار مناسب باشد. خدمات وب محور بیشتری  

های  شبکه ابری به    ایداده   هایپایگاهشد.    مند بهره  هاآن در سراسر جهان از    توانمی قرار گیرند و همچنین    جغرافیایی

یکدیگر با  بتوانند  تا  هستند  ارتباط    وابسته  ابری  خدمات  کاربران  شبکه    کنند.  برقرارو  عملکرد    تواند می محیط  بر 

پارامتر مهمی از ترکیب   واند تمیمربوط به شبکه    QoSتاثیر داشته باشد.    ای داده   هایپایگاهخدمات ترکیبی در طول  
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باشد.   از    منظور به خدمات  گرفته    هایتخطی جلوگیری  شبکه  SLA  یدرزمینه صورت  عملکرد  بسیار   توجه   تواند می ، 

به بررسی   مؤلفان در تحقیقی که در این زمینه صورت گرفت،    زیادی را در طول ترکیب خدمات به خود جلب کند. 

-k  یمسئله را تا حد    مسئله   هاآنپرداختند.    مقیاس بزرگ   هایشبکه در    QoS  آگاه از   یشبکه ترکیب مسیر ارتباطی  

MCOP  (محدودشده  یچندگانه  یبهینه   مسیر  k  تقلیل دادند که در این روش از فرایند و فناوری ) و بسط   ایتوسعه

ا  ک مدل کلی را در رابطه بجغرافیایی استفاده کردند و یک فرایند جستجو سریع را ارائه کردند. کلین و همکارانش ی

ابر ارائه دادند.   اختیاری خدمات و یا کاربران    هایموقعیت که پایایی شبکه بین    مؤلفان ترکیب خدمات وب محور در 

از خدماتی را پیدا کنند که منجر به این   دسته  آن ارائه دادند تا بتوانند  یک الگوریتم گزینشی وب محور    وتخمین زدند 

در    QoS. دیگر معیارهای  داشتند   تأکید تنها بر زمان واکنش    هاآن . هرچند در تحقیقی که انجام دادند  گرددمی مانایی  

 .نگرفتند این مقاله مدنظر قرار 

 تواندمی مرتبط با ترکیب خدمات   یمسئله شوار است زیرا  د محتملدر محیط ابری، جستجو یک مسیر ترکیبی بهینه و 

ابری    NP  ازلحاظکامل    یمسئله یک   از    یدربرگیرنده   طورمعمولبه باشد. کاربردهای  هستند و    هارایانه تعداد زیادی 

اجزا   این  از  هرکدام  برای  زیادی  کاندید  خدمات  تعداد    توانند می همچنین  اجزا،  افزایش  با  شوند.    مسیرهایمطرح 

که   ترکیب را در فضای جستجو طی نمود  مسیرهای تمامی    تواننمی   درنتیجه.  یابند می نمایی افزایش    صورتبه ترکیبی  

  یمسئله یک    عالوهبه جریان مرتبط با فرایند ترکیبی بزرگ باشد.  که    دهد می این مشکل بیشتر زمانی خود را نشان  

باید   آورندگان خدمات  فراهم  این است که  ابری  رایانش  )  هاینامه توافق مهم در  با سطح خدمات  را  ها  SLAمرتبط   )

کاربران   با  رابطه  در  که  نمایند  شوند.  توانند می تضمین  ابری    مطرح  خدمات  آورندگان  را  س   توانند می فراهم  خود  ود 

و    هایهزینه از    ایحاشیه  طوربه  کاربران    آمدهدستبه   درآمدهایاجرایی  آورندگان    درنتیجه  آورند.  دست   بهاز  فراهم 

تا بتوانند شهرت خود را در    کنند می را برای کاربران تضمین    QoSو    دارند   خاصی خدمات ابری به افزایش سود توجه  

را به میزان کمینه    SLAصورت گرفته از    هایتخطی هستند تا بتوانند    هاییحلراه به دنبال    هاآن بازار افزایش دهند.  

 ازلحاظبرسانند. در این تحقیق ما یک روش جدید در رابطه با ترکیب خدمات وب محور در محیط ابری توزیع یافته  

 زیر بیان شوند:  صورتبه  توانند می توسط ما در این تحقیق  شدهارائه خدمات  ترینمهم. هیمدمی جغرافیایی ارائه 
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 : معماری ترکیبی در محیط ابری 1 شکل

 مشتریان .1

 خدمات  .2

 خدمات  .3

 کارگذاران .4

 افرازی سطح نرم  .5

 کنندهترکیب موتور  .6

 بستری  یالیه .7

 ایداده  هایپایگاه .8

 ایداده  هایپایگاه .9

 ایداده  هایپایگاه .10

 ساختار زیر یالیه .11

محیط    بتوانیمتا    دهد می ه ما اجازه  ارائه دادیم که ب   QoSبر اساس    گراواقع   ترکیبیما یک مدل   .1

خدمات   تنهانه که در این زمینه وجود دارند، مدل ما    هاییتحقیقدر مقایسه با    توزیع یافته را تشخیص دهیم.   ی شبکه

QoS    بلکه    دهد می را مدنظر قرارQoS    .در بستر    تواند می مدلی که ما ارائه دادیم    عالوه به شبکه را نیز تحت نظر دارد

دیگر در تحقیق دیگری که در این   هایمدل قرار گیرد. این مدل نسبت به    QoS  یچندگانهاز معیارهای    سناریوهایی

ما    تمرکز داشتد.  QoSاز    مشخصیهای  قبلی بر معیار  هایمدلقابل مقیاس بندی بیشتری است،    اند شدهارائه زمینه  

 ا خدمات ترکیبی در محیط ابری مطرح ساختیم.مرتبط ب  QoS  یمحاسبههمچنین روشی را برای 
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از   .2 از    هایروش برخی  حوزه  این  در  استفاده    ینظریه مرتبط  مسائل    کنند می گراف  بتوانند  تا 

منجر به افزایش نمایی زمان    تواند می خود    ینوبه به نمایند. این عامل    وفصل حل شبکه    یدرزمینه مرتبط با ترکیب را  

گردد.   پیچیدگی    منظور به رایانش  از  اساس  موجودکاستن  بر  ترکیبی  جستجو  الگوریتم  یک  ژنتیکی    الگوریتم، 

 را کاهش دهد  Slaکاربر را به بیشینه برساند و همچنین تخطی از   یتجربه تا بتواند  گیرد می قرار    مورداستفاده

استفاده    هایوریتم الگ   برخالف .3 الین  اسکای  مفهوم  از  ما  موجود،  جمعیت   کنیممی ژنتیکی  تا 

عامل    یاولیه  این  که  کنیم  ایجاد  را  بررسی  نتایج   حلراه کیفیت    تواند می جهت  کند.  اصالح  را  همپوشانی  زمان  و 

الگوریتمی که ما ارائه دادیم    دهند می نشان    سازیشبیه   پذیریمقیاس بهینه بودن و    ،آیی  باکاردر رابطه    تواند می که 

 .باشد مختلف عملکرد خوبی داشته  پارامترهای ا حل در رابطه براه

و مدل خود را برای    دهیم می را شرح    مسئله ما    2است: در بخش    پیداکرده زیر ساختار    صورتبه مابقی تحقیق کنونی  

ترکیبی مطرح   ارسازیممی بستر  برای ترکیب خدمات  الگوریتم ژنتیکی که ما  در بخش سوم مدنظر قرار    ایمداده ائه  . 

و دید کلی    هابندی جمع   5، بخش  درنهایت.  دهیممی و تحلیل عملکرد را نشان    سازیشبیه   نتایج  4. در بخش  گیردمی 

 .سازدمی تحقیقات آتی را مطرح   هایزمینه از 

 . مدل ترکیب2

 رار خواهند گرفت ق مورداستفاده تعاریف زیر در این تحقیق 

خاصی را در    ی وظیفه توانند  می   و ( یک واحد مستقل هستند  ایهسته ز )کرمخدمات مت(.  متمرکز)خدمات    1تعریف  

ارائه دهند. خدمات    یسامانه قرار    ی واسطهبه   ایهسته خدمات رایانشی  اختیار کارگذاران  در  آوردگان خدمات  فراهم 

 تا بتوانند بازخوانی شوند. گیرند می 

از خدمات    یمجموعه خدماتی( یک    یمجموعه )  2تعریف   که عملکرد یکسانی دارند است    ایهسته خدماتی، طیفی 

 متفاوت است. هاآن  QoSولی سطوح 

تی مرتبط با ترکیب،  س را ارائه دهد. با توجه به درخوا  محورمفهومی از ترکیب خدمات وب   هایدیدگاه   تواند می  2شکل  

 روند کاری اجزای مختلف را بیان کند.  تواند می که   شودمی طراحی   ترکیبی  روند یک
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یک   .1 خدمات:  وظیفه  خدماتی    یمجموعه کشف  هر  با    تواند می ترکیب    درروند برای  رابطه  در 

 کشف شود.   ایهستهخدمات  کاربردی توضیحات 

، روند گزینش خدمات QoS  یشبکه گزینش خدمات: با توجه به توصیف غیرکاربردی خدمات و   .2

 کند.  انتخابخدماتی  هایمجموعه را از  ایهسته خدمات  تواند می 

 

 : دیدگاه مفهومی از ترکیب خدمات وب محور 2شکل 

 1 کاری روند  .1

 2 کاری روند  .2

 3 کاری روند  .3

 کشف خدمات .4

 گزینش خدمات  .5

 در سطح خدمات نامهتوافق  . 2.1

)  نامهتوافق ،  SOAدر   قانونی در بین    عنوانبه   تواند می (  SLAدر سطح خدمات  خدمات و کاربر    یکننده فراهم قرارداد 

از ملزومات    روند یک در بستر    تواند می   قرارداداین  مدنظر قرار گیرد.   محسوب    QoS  یپیوسته کاری تعریف شود که 

مثال    شودمی  )برای  هزینه  و  مانایی  کلی،  مقاله یک    هایهزینه مانند ظرفیت کاری  این  در  منابع(.  از    SLAاستفاده 

و همچنین    تواند می  پاسخ پشت سرهم مشخص گردد  و  واکنش  و شهرت    توان می با زمان  بودن  قیمت، در دسترس 

 . قراردادرا نیز مدنظر  شدهترکیب خدمات 
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 QoSوب بر اساس  خدمات . 2.2

QoS   را بیان کند.    غیرکاربردی خصوصیات    تواند میQoS    توسط فراهم آورندگان    توانند می  ایهسته مرتبط با خدمات

بازخورد کاربران در رابطه    یواسطه به ارائه شوند، بر اساس زمان اجرا محاسبه گردند و توسط کاربران نظرات گردند و یا  

تمرکز داریم    QoSگردند. در این مقاله، ما بر چهار معیار مشخص    آوری جمع   QoSای  با خصوصیات هرکدام از معیاره

 است. شدهداده نشان  1که در جدول 

 وب آگاه از موقعیت  خدمات . 2.3

متعدد   که    ایهسته خدمات  دارند  بتوانند یک عملکرد    توانند می وجود  تا  اجرایی شوند  مختلف  اساس خصوصیات  بر 

دهند.   ارائه  را  کاربرد  عالوهبه یکسان  یک  ما    یوابسته   هایزمینه در    تواند می ،  شود،  ارائه    عنوانبه را    هاآن متعددی 

قرار    ایهستهخدمات   مدنظر  در    دهیممی مختلف  ارائه    اینکه  را  یکسانی  عملکرد  میدهند می تحقیق  توزیع  .  زان 

با دو خدمات   شدهترکیب یک سرویس    QoSبر    تواند می   ایهسته خدمات   مقایسه  برای مثال، در  باشد.  تاثیر داشته 

دو خدمات    اجراشده  ایهسته اگر  عامل،  روی یک  موقعیت    ایهستهبر  دو  اجرایی شوند،    موجودبر  اروپا  و  آسیا  در 

که این دو    دهد می شد و این حالت زمان به میزان زیاد خود را نشان  پارامتر مهمی با  تواند می   هاآن شبکه بین    تأخیر

 ارتباط برقرار کنند. باهم موقعیت 

  دودستهشبکه را در    تأخیر   توانیممی توزیع یافته ضرورت دارد. ما    یشدهترکیب عملکرد شبکه برای عملکرد خدمات  

 در بین خدمات و کاربر.شبکه   تأخیرشبکه در بین خدمات و  تأخیربندی مختلف قرار دهیم:  

و عمده از موقعیت جغرافیایی   طورکلیبه   شودمی در این مقاله نشان داده   1dtشبکه در بین خدمات که با متغیر   تأخیر

  ایداده در بین مراکز    تأخیر.  گیرند می قرار    هاآن که خدمات بر روی    آیند می   دست  به اطالعاتی    هایپایگاهاز    دسته  آن

محدود و    ایداده مشخص خدمات    یکننده فراهم برای یک    ایداده   هایپایگاهو تخمین است، زیرا عدد    گیری اندازهقابل

ثبت کند تا بتواند کاربرد آن را تسهیل    ایداده   هایپایگاهشبکه را در بین    تأخیر  تواند می ابر    یکننده فراهمثابت است.  

توسط   طورکلی به   تواند می است    شدهبیان   2dt  صورتبه ربر که در این مقاله  شبکه در بین خدمات و کا  تأخیرنماید.  

از بازخورد شبکه و اطالعات مرتبط با روند اجرای    تواند می   تأخیرتشخیص داده شود. این    هاآن محیط شبکه در بین  
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از   بسیاری  شود.  حاصل  این   QoS  نقطهبه نقطه   گیریاندازهبا    هاتحقیق نظارت  ولی  دارند  سروکار  شبکه  با  مرتبط 

 موضوع در اینجا زیاد مدنظر نیست.

 شده ترکیب خدمات  .2.4

در این زمینه    گیریتصمیم   منظوربه .  کند استفاده    قراردادیاز حالت    QoSبر اساس سطح    تواند می   SLAاغلب اوقات  

تجمیع    ی واسطه به آن را    ی پیوسته  های  QoSرا برآورد کنند و یا خیر، باید   SLAیک    توانند می که آیا خدمات ترکیبی  

  شدهترکیب به ساختار مسیر  مرتبط با خدمات ترکیبی    QoSبررسی کنیم.    QoS  ی شبکهو    QoS  ایهسته خدمات  

بوط به  مر  QoS  یمحاسبه است: تناوبی، موازی و شرطی.    جزئیسه ساختارهای    ی دهندهنشان   3  شکل بستگی دارد.  

تناوبی   دهد.  QoS  یمحاسبه برای    ایزمینه   تواند می ساختار  ارائه  ساختارها  دیگر  صورت   از  تحقیقات  دیگر  همانند 

برای   تجمیعی  توابع  زمینه،  این  در  در جدول    QoS  ی محاسبه گرفته  ترکیبی  این    که   ؛اند شدهارائه   2از خدمات  در 

 است. اُمiتناوبی  یشاخه زمان واکنش تجمیعی از  یکننده بیان  iTرابطه، 

 مسئلهبیان  .2.5

یافتن یک مسیر ترکیبی است که در این    جغرافیایی   ازلحاظ   شدهتوزیع هدف ترکیب خدمات محور در یک محیط ابری  

کلی   عملکرد  ملزومات    تواند می رابطه  و  باشد  گیرند.    تائید مورد    توانند می   QoSبهینه  یک  درنتیجهقرار  برای   ،

 کرد.   انتخاباین است که چگونه باید خدمات مناسبی برای هر روند کاری  مسئلهدرخواست ترکیبی، 

 بهینه شود تواند می کاربر   یتجربه  .1

 برآورد شوند. توانند می  SLAدر  شدهداده توضیح    QoSملزومات   .2

 . ایهسته مرتبط با خدمات  QoS: معیار مرسوم  1جدول 

 توضیح واحد  QoSمعیار 

که    ایبازه و آن    شودمی که درخواست دریافت    ایبازه ن  آزمان اجرا در بین   ms ( stزمان واکنش ) 

 .شودمی نتیجه حاصل 

 در دسترس باشند.  توانند می احتمالی که بر اساس آن خدمات  درصد  ( saدر دسترس بودن )

که   دالر ( spقیمت ) برای    کنندهدرخواست پولی  از    یکننده فراهم باید  استفاده  برای  خدمات 

 یک خدمات پردازد 
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 معیاری از صداقت و صراحت خدمات  درصد  ( srجمعیت )

 

 

 ( شرطیc( موازی، ) b( تناوبی، ) a: ساختار ترکیبی. )3شکل 

 QoSی  : توابع تجمیعی برای محاسبه 2جدول 

 شهرت بودن  دسترس   در قیمت زمان واکنش  

     تناوبی 
     موازی 
     شرطی

 

 ترکیب خدمات الگوریتم . 3

 الگوریتم  طراحی . 3.1

وجود    شدهشناخته جستجو    هایروش . بسیاری از  شودمی یم بر اساس یک الگوریتم ژنتیک مطرح  دروندی که ما ارائه دا

حل بسیاری  و این عوامل برای    Genetic algorithmو    Tabu Search  ،Simulated Annealingدارند مانند  

با عوامل متناظر    هاآن و همچنین این موضوع به اثبات رسیده است که    گیرند می قرار    مورداستفادهاز مسائل مختلف  

این    یشده  سازیمتناسب از  هرکدام  دارند.  بیشتری  تاثیر  که    هاروش خود  هستند  خود  مشخص  دارای خصوصیات 

ارائه    مورداستفاده مختلف    هایمحیط برای    توانند می  ما  روندی که  با  رابطه  در  از  دادیمقرار گیرند.  این خاطر  به  ما   ،

  الگوریتم،  درنهایتبرای مدل ترکیبی ما مناسب باشد.    تواند می ژنتیکی استفاده کردیم چون الگوریتم ژنتیکی    الگوریتم 

باشد،    تواند می ژنتیکی   محور  محور    Simulated Annealingو    Tbau search  که درحالی جمعیت  عضو  تک 

هستند. با در    ترمناسبتک عوض محور برای روند کاری ما    هایروش جمعیت محور در مقایسه با    هایروش هستند.  

یک جمعیت اولیه ارائه کنیم که    ایجاد اصالحاتی بر روی    توانیممی ، ما  SLAدر    شدهبیان  QoSنظر گرفتن ملزومات  
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روش    نند توامی  فرایندهااین   دهند.  افزایش  ما  جمعیت  در  را  عالی  و  محتمل  ژن  میزان    تواند می   مورداشارهتناسب 

از    ترساده برای الگوریتم ژنتیکی    پارامترها  سازیبهینه اجرایی محتمل را تا حد عالی افزایش دهد. در گام دوم،    حلراه

تنوع محیط ابری، روش جستجو برای ترکیب    چیدگی و هستند. با توجه به پی  مورداشارهتحت مدل    هاالگوریتم دیگر  

جهت   باید  باشد.    بندیطرحخدمات  دیگر    موردنیازپارامترهای    سازیبهینه ساده  پیچیده    هاروش برای  اوقات  اغلب 

عملکرد   مثال،  برای  احتمال   Simulated Annealingهستند.  و  سازی  میزان خن  اولیه،  دمای  به  زیاد  میزان  به 

 انتقال و غیره بستی دارد.

 

 : فلوچارت مرتبط با الگوریتم 4شکل 

 

 ذاری کد  .1

 ایجاد جمعیت اولیه  .2

 مقدار برازش  یمحاسبه  .3

 ایجاد یک جمعیت جدید  .4

 فعلی   یبهینه اعضای  انتخاب .5

 روش تکثیر  .6

 حلراه بازگشت  .7

 شده حاصل .8

 دهنده معیار پایان  .9

 دست نیافته شده  .10

 خوانی  کد  .11

 گزینش  روند  .12

 روند متقاطع  .13
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. با توجه به حالت کدگذاری، الگوریتم در گام اول  هستفلوچارت الگوریتمی است که مدنظر ما    یدهنده نشان  4شکل  

،  تکراریند  بهینه را ایجاد کند. در هر رو  تقریباًجمعیت اولیه را ایجاد کند. در گام بعدی قصد دارد تا راحل    تواند می 

  یواسطه به   تواند می قرار دهند و جمعیتی جدید نیز    موردبررسی را   حلراه هر    توانند می مقدارهای برازش مرتبط با افراد 

تا زمانی ادامه یابد که معیار همپوشانی  تواند میگزینش، حالت متقاطع و تکثیر ایجاد شود. روندی که در باال اشاره شد 

 فراوان توضیح داده شود.  جزئیاتبا  تواند میبعدی، هر قسمت از الگوریتم   هایبخش برآورد شود. در 

 برازش  تابع . 3.2

. ما  دهیممی ارائه    SLAمقدار برازش بر اساس    یکآن کاربر را محاسبه کرده و به    یتجربه برای هر عامل انفرادی، ما  

تمایز ایجاد کنیم: معیار مثبت و معیار منفی. افزایش در این مقدارها برای معیار مثبت    QoSبین دو معیار    توانیممی 

این خوبی را برا  ی نتیجه   تواند می  باشد مانند در دسترس بودن و شهرت داشتن. کاهش در  ی کاربران در پی داشته 

  یتوسعه یمت. تابع برازش باید بتواند  مناسب باشد مانند زمان و ق  تواند می مقادیر برای معیارهای منفی برای کاربران  

. ، تابع برازش باید بتواند تمایل کاربران را نشان دهد عالوهبه   معیار مثبت و کاهش معیار منفی را در پی داشته باشد.

مات گرایش دارند که  از خد   دسته  آن گرایش دارند. برای مثال، برخی از کاربران به    QoSکاربران به معیارهای مختلف  

مقادیر    هاآن در   دادیم،  ارائه  ما  که  روندی  در  باشند.  داشته  را  بیشترین دسترسی  کم  پاسخگویی  زمان    شده بیان به 

توسط کاربران   توانند می قرار گیرند تا بتوانند تمایالت کاربران را بیان کنند. این مقادیر   QoSدر اختیار معیار  توانند می 

 . گردند می بیان   SLAمشخص شوند و همچنین در 

یکسان از    گیریاندازه شود تا بتوان به یک    سازیعادی باید در گام اول    QoSمیزان برازش، معیار    یمحاسبه   منظوربه 

 :باشند ی ممعیارهای منفی و مثبت به ترتیب به شرح زیر   سازیعادی  هایفرمول معیار مستقل در بطن واحدها رسید. 

 

از معیار    یدهنده نشان  و  در این روابط     qiهستند.    CS  یشدهترکیباز خدمات    QoS  اُم  iمقادیر عادی شده 

 . شودمی تعریف  SLAاست که در   QoS اُم i هایکران از  Sqiو  CSاز  QoS  اُم iمعیار  یکننده بیان



13 
 

، بهتر است که مقادیر معیارهای های مثبت را بیشینه کنیم و  SLAاز روی دادن تخطی در    اجتناب  منظور به   طورکلیبه 

برسانیم.   کمینه  حد  به  را  منفی  معیارهای  با  مرتبط  مقادیر  معیارهای  عالوهبه همچنین  راستای  در  کاربران  تمایل   ،

تا تمایل و گرایش   کنیممی استفاده    قرار گیرد. ما از پارامتر   موردتوجه برازش    یمحاسبه   درروند مختلف 

کنیم.   منعکس  را  اساس مقدار    هرچقدرکاربر  بر  بود.  خواهد  بیشتر  نیز  متناظر  معیار  اولویت  سطح  باشد،  بیشتر 

 :شودمی زیر نشان داده   صورتبه ش تر داده شد، تابع برازپیش توضیحی که 

 

معیار مثبت را به بیشینه    تواند مییابی، تابع برازش  ارز  درروند .  oبرابر است با    QoSدر این رابطه عدد مرتبط با معیار  

از عوامل فردی   دسته آن در این زمینه مفید واقع شود که  تواند می این عامل  عالوهبه برساند و معیار منفی را به کمینه. 

از   که  کند  خدمات  کنند نمی پیروی    SLAرا حذف  یافتن  ما  الگوریتم  هدف  برازش   شدهترکیب .  مقادیر  بیشترین  با 

 هستند.

 کدگذاری  . 3.3

محتمل   هایحلراه   هستند.  مسئلهمحتمل در رابطه با یک    هایانتخاب  یکننده بیانژنوم ها    ژنتیکی،  هایالگوریتم در  

 صورتبه را    شدهترکیب خدمات    توانیم می که ما ارائه کردیم، ما    درروند شوند.    کدگذاری ژنوم ها    ی واسطه به   توانند می 

را برای هر روند کاری کدگذاری کند. برای    ایهسته خدمات    تواند می در ژنوم    هاژن از    هرکدامیم.  کدگذاری کنژنوم ها  

روند   4  یرگیرنده دربباید که    شدهترکیب متناظر با خدمات    تواند می است    شدهداده ، ژنومی که نشان  5  شکلمثال در  

. برای  شوند می   انتخاباست که از هر مجموعه خدمات    شدهانتخاب   ایهسته خدمات    ی کنندهبیان کاری است. هر ژن  

 4  یدربرگیرنده انتخاب شد. در این مثال، جریان کاری    1  یشماره برای انجام عملکرد    S1i  ایهسته مثال، خدمات  

 ژنوم بود.   4 یدربرگیرنده ژنوم  درنتیجه روند کاری بود،  

 اولیه  جمعیت . 3.4



14 
 

ژنتیک  یاولیه ، جمعیت  طورکلیبه  ایجاد    صورتبه   الگوریتم  کیفی و سرعت   حلراه اصالح    منظوربه .  شودمی تصادفی 

  صورتبه از جمعیت اولیه  چهارپنجممفهوم اسکای الین و  اساس از جمعیت اولیه را بر  پنجمیک  توانیممی همگرایی، ما 

 ارائه کنیم. تصادفی 

استیال پیدا کند، این   s2بر   تواند می   s1خدمات،    یمجموعه در    s2و    s1 ایهسته)استیال(. برای دو خدمات    3تعریف  

 برآورد شوند. که شرایط زیر دهد می عامل زمانی روی 

 

 از ژنوم  اینمونه : 5شکل 

 

از خدمات    QoSمعیار مثبت    اُمین   i  است و    sj  ایهسته از خدمات    QoSمعیار منفی    اُمین   i  در این رابطه  

 است.  sj  ایهسته

در این مثال    ایهسته خدمات    QoSاست. به بیان ساده، ما تنها از دو معیار    3مثالی از تعریف    یکننده بیان  6شکل  

با توجه به این   .گیرند می عیار مثبت مدنظر قرار  دو م  عنوانبه . دو عامل در دسترس بودن و شهرت  کنیممی استفاده  

توسط دیگر    توانند نمی   F  ایهسته استیال پیدا کند. خدمات    b  ای هسته بر خدمات    تواند می  d ایهسته تعریف، خدمات  

 حالت غیر استیالیی است.  f دیگربیانبه قرار گیرند.    ایهستهخدمات 

الین(.    یمجموعه )  4تعریف   الین    یمجموعه اسکای  است.    یمجموعه   از  ایزیرمجموعه اسکای    ی مجموعه خدمات 

 در یک مجموعه است که دارای استیال نیستند. ایهسته خدمات  یدربرگیرنده اسکای الین 

 . {f,e,c}از  اند عبارت  6اسکای الین در شکل  یمجموعه برای مثال 

ارائه دهند. باید این روندهای اجرایی را    QoSبین معیار    هایمقایسه درک بهتری از    تواند میعامل اجرایی اسکای الین  

فرایند   مدنظر    گیریتصمیم در  معیاری  دادیم،  قراردادچند  ارائه  ما  که  الگوریتمی  در  اولیه    پنجمیک .  جمعیت  از 
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 توانند می ی الین  اکاس   یمجموعه از هر    ایهسته یی شوند. خدمات  بر اساس عامل اجرایی اسکای الین اجرا  توانند می 

ژنوم کدگذاری شوند تا ترکیب خدماتی را    عنوانبه   توانند می   شدههای انتخابژن یک ژن کدگذاری شوند. این    عنوانبه 

 ارائه دهند. 

 گزینشی  اپراتور . 3.5

. گیرند می قرار    مورداستفاده و مقطعی    ایتوسعه   درروند افراد برای مشارکت    انتخاب استراتژی گزینش چرخ رولتی برای  

 است.  شدهاشاره شوند که در زیر به آن  انتخاب  جمعیتی از  تواند می  fkاحتمال اینکه افراد با مقدار برازش 

 

 تضمین   است. روند گزینش چرخ رولت   اُم  jمقدار برازش فرد    Fkتعداد افراد در جمعیت کنونی است.    Nدر این رابطه  

بهتر احتمال بیشتری دارند   هایژن شدن دارند و همچنین    انتخابکه افراد بهتر دارای شانس بیشتری برای    کند می 

 بعدی منتقل شوند. هایگروه که به 

 مقطعی  اپراتور . 3.6

از ژنوم های ترکیبی   اپراتور مقطعی، برخی  از    طوربه   توانند میدر طراحی  انتخاب شوند و عوامل منتج شده  تصادفی 

قرار ده را مدنظر  والدین، ژن  نژنوم  ژنوم  برای هر  بعدی عوامل  به دو حالت مقطعی تقسیم شود.    تواند می د.  در گام 

 است. شدهداده نشان  7تغییر پیدا کنند. یک اپراتور مقطعی مرسوم در شکل  توانند می متناظر 

 

 از استیال  اینمونه : 6شکل 

 در دسترس بودن  .1

 شهرت .2
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 تقاطع: مثالی از اپراتور م7شکل 

 جهش اپراتور . 3.7

  صورتبه قرار گیرد تا عوامل منتج شده را    مورداستفاده   تواند می محلی، اپراتور جهشی    سازیبهینه اجتناب از    منظور به 

تصادفی    طوربه و همچنین    کنند می   انتخابتصادفی ژن را    صورتبه تغییر کنند. اپراتور جهشی برای یک ژنوم  تصادفی  

 در مجموعه خدمات جایگزین کنند.  ایهسته این ژن را با خدمات  توانند می 

 و ارزیابی  سازیشبیه . 4

  هایحلراه ( ارزیابی مدل، در رابطه با  1: )دهیممی خود ارائه    هایالگوریتم از مدل و    هاییسازیشبیه ما  در این بخش،  

حل   راهیک ( میزان محتمل بودن، در رابطه با این موضوع که آیا  2مختلف، )  هایمدل تحت    ایجادشدهمقادیر برازشی  

( بهینه بودن، در رابطه با  3و یا خیر، )  کند می را برآورد    SLAدر    هشد تعریف   QoSمرتبط با    هایمحدودیت   تواند می 

 حل.  راهیک برای یافتن  موردنیاز، در رابطه با زمان محاسبه  پذیریمقیاس ( 4برازش و ) حلراه مقادیر مرتبط با 

 سازی شبیه  روندیک  اجرای . 4.1

نتایج   دارای  کشدند    گیریاندازه  Sun Java SE 7 VM  یبرنامه   یواسطه به  سازیشبیه تمام  رایانه  یک  روی  بر  ه 

 اجرایی شدند. گیگابایت   8 یحافظه گیگاهرتزی و  AMD4.1دارای   CPUبا یک  7ویندوز 

قرار گرفتند، توانستند در بین کاربران مختلف گرایش   مورداشارهکه در باال   QoS، چهار معیار سازیشبیه روند  منظوربه 

از زمان  تصادفی  . مقادیر  شدند تصادفی ایجاد    صورتبه   ایهستهمرتبط با خدمات    QoSیکسانی را به خود جلب کنند.  

هر    واکنش میانگین  گاوسیتوزیع    یدربرگیرنده   توانند میخدمات    یمجموعه در  مقدار  و  درون    باشند    ی محدودهرا 
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مرتبط با عامل در دسترس بودن، قیمت و شهرت به ترتیب به این صورت بیان   هایمحدوده خص قرار منی دهند.  مش

 (. 1، 0.4( و )2،15(، )0.95،1شدند )

جغرافیایی    ازلحاظ  شدهتوزیع   ایداده هشت مرکز    یدربرگیرنده   تواند می ابری    یکننده ارائهما بر این فرض هستیم که  

 ها آن قرار گیرند که بر اساس فاصله    500msو   20msدر بین    توانند می  ایداده در بین دو مرکز  تأخیرباشد. مانایی و 

در این بازیابی شوند. به بیان ساده،    توانند می   گرایانهواقع مناسبی از مقادیر    یمحدوده   درنتیجه ،  دهند می این مقدار رخ  

  20msدر بین    توانند می و کاربران    ایهسته شبکه بین خدمات    تأخیربر محور وجود دارند.  حالت تنها یک موقعیت کار

 بستگی دارد.  هاآن یفاصله که این موضوع به  شوند می اجرایی  500msو 

برآیند    توانیممی ما در گام بعدی   با تعداد    QoSچندین  از چهار مقدار تصادفی در رابطه    بهخدمات    هایمجموعه را 

برآیند    دست هر  اساس    تواند می   QoSآوریم.  بر  ترکیب  درخواست  یک  برآیند    SLAبه  مقادیر  باشد.    QoSمرتبط 

در    هایمحدودیت  یکننده بیان  تواند می  شهرت  و  بودن  دسترس  در  قیمت،  پاسخ،  درواقع،    SLAزمان  باشد. 

خدمات ارائه شوند. در    دهندگانارائه ان و  رتعامل بین کارب  یواسطه به   توانند می  SLAدر   شدهتعریف  QoS  هایده محدو

انجام دادیم،    سازیشبیه روند    منظور به که ما  را در    QoS  برآیندهای منطقی و کارآمد، ما    صورتبه   موردنظر ارزیابی 

تعداد   با  و    هایمجموعه رابطه  معیار    هایمحدوده خدماتی  با  مقادیر    QoSمرتبط  این  کردیم.  زیر    صورتبه ایجاد 

 شدند: محاسبه

 

 خدماتی است.  هایمجموعه تعداد   یکننده بیان  mدر این رابطه  

 ارزیابی  روش . 4.2

 قرار گرفتند.  مورداستفادهزیر  روندهایکه ما مدنظر داریم،   سازیشبیه انجام  منظوربه 

عامل   .1 این  دقیق:  تمامی    تواند می جستجوی  بین  حرکت    هایحلراه در  به  موجود  و  همچنین    درآید محتمل  و 

 بیشترین مقادیر برازشی است. یدربرگیرنده را پیدا کند که  خدمات ترکیبی بهینه تواند می 
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تصادفی    صورتبه خدمات را    هایمجموعه از    هرکدام را برای    ایهسته خدمات    تواند میاین روند    گزینش تصادفی:  .2

 بیان کند. 

3. GA_N_NET :   گرددمی تعریف  2در بخش  شدهداده یک الگوریتم نرمال ژنتیکی است که با مدل ترکیبی توضیح . 

4. GA_S  ژنتیکی اسکای الین محور ما با مدل ترکیبی است که محیط شبکه را نفی    یشدهداده: الگوریتم توضیح

 .کند می 

5. GA_S_NETشدهارائه مدل ترکیبی    یدربرگیرندهما است که    یمورداشارهای الین محور  کگوریتم ژنتیکی اس : ال 

 قرار دهد. مدنظر شبکه را  تأخیر تواند می   GA_S_NET، مدل ترکیبی GA_S. برخالف، گردد می در بخش دوم مطرح  

  هایالگوریتم همگرایی برای تمامی  معیار    است.  100ژنتیکی در حدود    هایالگوریتم جمعیتی برای تمامی    هایاندازه

 تکرار اصالح شوند.  30 توانستند نمی ژنتیکی در بهترین مقادیر برازش 

 مدل ارزیابی . 4.3

خدمات، خدمات   هایمجموعه است. تعداد    شدهاشاره  هاآن به    3حالت ترکیبی ارائه دهیم که در جدول    9  توانیممی ما  

قرار گرفتند. ما مقدار برازش، زمان پاسخگویی، قیمت، در دسترس  مورداشاره  nو   mدارای   یمجموعه در هر    ای هسته

 کردیم.  گیری اندازه  GA_S_NETو    GA_Sبودن و شهرت را با اجرای 

 : حاالتی برای ارزیابی مدل 3جدول 

 

 

 مختلف  هایمدل تحت   تولیدشده: مقادیر برازش 8 شکل



19 
 

 مقادیر برازش  .1

 تعداد حاالت .2

 : نتایج ارزیابی مدل 4جدول 

 شهرت در دسترس بودن  قیمت زمان واکنش  روند  ردیف 

      

1 GA_S 9416.54 47.82 0.79 0.73 

 

GA_S_N

ET 8820.17 41.5 0.82 0.76 

2 GA_S 11085.68 36.03 0.88 0.83 

 

GA_S_N

ET 9534.22 32 0.84 0.84 

3 GA_S 7111.08 55.38 0.77 0.82 

 

GA_S_N

ET 5533.69 43.99 0.78 0.82 

4 GA_S 14773.65 119.78 0.68 0.75 

 

GA_S_N

ET 13567.53 102.38 0.72 0.85 

5 GA_S 18036.58 114.24 0.73 0.76 

 

GA_S_N

ET 17142.77 109.41 0.75 0.78 

6 GA_S 18744.49 96.62 0.68 0.72 

 

GA_S_N

ET 17871.48 92.54 0.67 0.8 

7 GA_S 27506.59 194.93 0.6 0.74 

 

GA_S_N

ET 26122.96 210.27 0.62 0.76 

8 GA_S 29503.66 178.94 0.58 0.69 

 

GA_S_N

ET 28421.91 158.69 0.57 0.82 

9 GA_S 28200.15 176.01 0.57 0.74 

 

GA_S_N

ET 24787.31 169.64 0.57 0.79 
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 سنجی امکاندر رابطه با میزان  سازیشبیه : نتایج 9شکل 

 ( msزمان پاسخگویی )  .1

 تعداد حاالت .2

 ( ms)زمان پاسخگویی  .3

 تعداد حاالت .4

 قیمت )دالر(  .5

 تعداد حاالت .6

 قیمت )دالر(  .7

 تعداد حاالت .8

 در دسترس بودن  .9

 تعداد حاالت .10

 بودن  دسترس   در .11

 تعداد حاالت .12

 شهرت .13

 تعداد حاالت .14

 شهرت .15

 تعداد حاالت .16

 سنجی امکان : نتایج آماری در رابطه با ارزیابی 5جدول 

 GA_N_NET GA_S_NET گزینش تصادفی  
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 38 26 1 ممکن  هایحلراه تعداد 

 %95 %65 %2.5 سنجیامکان میزان 

 

خدمات  تواند می  GA_S_NET نتایج مرتبط با مقادیر برازش است. ما به این مشاهده رسیدیم که یکنندهبیان  8شکل 

  تایر که روند قبلی    دهد می آورد. این عامل بدان جهت روی    دست  به  GA_Sترکیبی با مقادیر برازشی را در مقایسه با  

مرتبط با خدمات   QoSمالحظه کنیم که    توانیممی ، ما  4. در جدول  گیردمی جامعه در نظر    یتوسعه   درروند شبکه را  

طریق    تولیدشدهترکیبی   حالت    تواند می   GA_S_NETاز  از  یک    GA_Sبهتر  یک    یزمینه در  شود.  ایجاد  کلی 

گرفته    نظریک مدل ترکیبی در    صورتبه زمانی حاصل شود که محیط شبکه    تواند می کاربر    یتجربه دستاورد مهم از  

 است که مدل ما کاربرد بیشتری دارد.  آن  یکنندهبیان و این حالت  شود

 

 خدمات هایمجموعه بهینه بودن و قابل مقیاس بندی شده در مقابل تعداد  : 10شکل 

 مقدار برازشی  .1

 خدماتی هایمجموعه تعداد  .2

 جستجوی دقیق  .3

 ( ثانیهمیلی زمان رایانش )  .4

 خدماتی هایمجموعه تعداد  .5
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 موجود در هر مجموعه  ایهسته : بهینه بودن و قابلیت مقیاس بندی در مقابل تعداد خدمات 11شکل 

 برازش  مقدار .1

 خدمات  یمجموعه در هر   ایهسته تعداد خدمات  .2

 جستجوی دقیق  .3

 ( ثانیهمیلی ن رایانش ) زما .4

 خدماتی  یمجموعه در هر   ایهسته تعداد خدمات  .5

 اجرا قابل. میزان 4.4

زمانی    یمجموعه یک   شده  ترکیبی  اگر    اجراقابل  تواند می خدمات  که  باشد  محتمل  بتواند   QoSو  آن  با  مرتبط 

قرار گیرد. در این  موردتوجه  اجراقابل از طریق مقدار  تواند می  روند یک برآورد کند. روایی  SLAرا در   QoS هایمحدوده 

سناریو را طراحی کردیم.    40. به این منظور ما  ردادیمقرا  موردبررسیهر روند را    اجرایقابلما میزان    سازیشبیه روند  

خدمات    20در   تعداد  اول،  هر    ایهسته سناریو  ثابت    یمجموعه در  عدد  دارای  تعداد    320خدماتی  و  بودند 

  یمجموعه در هر    ایهسته و آخر، تعداد خدمات  یسنار  20متغیر بودند. در    29تا    10خدماتی در بین    هایمجموعه 

  ی واسطه به را    اجراقابلما میزان    را درافت کردند.  15خدماتی عدد ثابت    هایمجموعه رسید و    800تا    40خدماتی از  

تصادفی،   گزینش  عملیاتی کردیم:  مختلف    ی دهندهنشان  9. شکل  GA_S_NETو    GA_N_NETاجرای سه روش 

است که    اجراقابل نتایج آماری سه روند مرتبط با میزان    یدهندهنشان   5است. جدول    SLA  هایکران و    QoSمقادیر  

 است. شدهحاصلحالت  40

میزان    توانمی  که  رابط   اجراقابلدید  هستدر  کم  بسیار  تصادفی  گزینش  با    ایجادشده  یشدهترکیب خدمات    .ه 

تصادفی    ی واسطهبه  با    توانند می   سختیبه گزینش  مرتبط  عام  SLAشرایط  این  نمایند،  محقق  خود    ینوبه به ل  را 

های مرتبط   QoSببینیم که تمامی    توانیممی   9در شکل    است.  اجراقابل ضرورت یافتن الگوریتم ترکیبی    یکننده بیان

ترکیبی   دومین   جزبه   SLA  هایکران   توانند می   GA_S_NETبا    تولیدشده با خدمات  با  مرتبط  قیمت  و  پاسخ  زمان 

برخالف    حلراه کنند.  برآورد  که    هایحلراه   تواند می   GA_S_NET  ،GA_N_NETرا  کند  تولید  را  متعددی 
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با    هایمحدودیت  کنند.    SLAمرتبط  نقض  الین   ترین مهم را  اسکای  روش  که  است  این  نتایج  این  به  منجر  دلیل 

برای جمعیت    SLAحتمال تخطی از  ایجاد کند. ا  GA_S_NETتا بتواند جمعیت اولیه را در    گیردمی قرار    مورداستفاده

اولیه است که توسط    GA_S_NETتوسط    تولیدشده   یاولیه  برای جمعیت  از آن حالت  تولید    GA_N_NETکمتر 

جدول  شودمی  در  که  آماری  نتایج  به  توجه  با  میزان    شدهداده نشان    5.  از    اجراقابل است،  بیشتر  بسیار  ما  الگوریتم 

ما در محیط ابری توزیع یافته    یمورداشارهوع حاکی از آن است که روش ترکیبی  الگوریتم ژنتیکی است که این موض

 باشد.  اجراقابلبه میزان بیشتری   توانند می جغرافیایی  ازلحاظ

 پذیری مقیاس بودن و  بهینه . 4.5

و    منظور به  بودن  بهینه  روندهای    پذیریمقیاس ارزیابی  رایانش  زمان  و  برازش  مقادیر  ما  دادیم،  ارائه  که  الگوریتمی 

 . دهیممی قرار  موردبررسی  موردنظر  مشابه یاندازه مختلف را در مقابل 

تعداد    ی کنندهبیان (  a)10شکل   مقابل  در  برازش  ثابت    ی افزاینده مقدار  عدد  ما  است.  خدمات   320خدمات  به  را 

(  b) 10متغیر بودند. شکل    50تا    5خدماتی از    هایمجموعه . عدد  اتی مطرح ساختیمخدم  یمجموعه در هر    ایهسته

ت  پذیریمقیاس ارزیابی    ینتیجه   یدهندهنشان فرایند  تحت  را  رایانش  زمان  ما  بودن  مظین بود.  بهینه  برای  یکسان  ی 

 در نظر گرفتیم.  حلراه

  با دارد. مقادیر برازش مرتبط    GA_N_NETعملکرد بهتری نسبت به    GA_S_NETودند که  بآن    ی کنندهبیان نتایج  

  به باشند که توسط فرایند جستجوی دقیق    هاییحلراه مرتبط با    توانند می   GA_S_NETتوسط    ایجادشده  هایحلراه

با    هرچقدرآمدند.    دست مرتبط  ر  هایمجموعه عدد  بیشتری  رایانشی  زمان  روش  سه  تمامی  یابد،  افزایش  ا  خدماتی 

انتظار    طورهمان صرف خواهند کرد.   آن را در    شودنمی ، زمان رایانش جستجوی دقیق بسیار زیاد است و  رودمی که 

داد.   نشان  با    درنتیجه تصاویر  مقایسه  در  نیست.  عملی  واقعی  کاربردهای  در  دقیق  ،  GA_N_NETجستجوی 

GA_S_NET   زمان رایانش    عالوهبه   را ارائه دهد.  تری سریع پوشش    تواند میGA_S_NET   نسبت به    تر آهسته   طوربه

  به  مدتکوتاه زمانی    یبازه را در    ایبهینه   حلراه   تواند می   GA_S_NET.  یابد می افزایش    GA_N_NETزمان رایانش  

 آورد.  دست
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در شکل    سازیشبیه در   داده شد  تعداد خدمات  ،  11نشان  با  رابطه  در  را  روندها    یه مجموع در    ایهسته ما عملکرد 

شکل  قراردادیم  موردبررسیخدماتی    .11(a  ) خدمات   یکنندهبیان افزایش  حال  در  تعداد  مقابل  در  برازش  مقدار 

خدماتی مدنظر قرار    یمجموعه را در رابطه با    20. ما عدد ثابت  گیردمی خدماتی قرار    یمجموعه است که در    ای هسته

بیان    (a)  11. شکل  گیردمی قرار    480تا    120در بین    خدمات  یمجموعه   هردر    ایهسته . تعداد خدمات  دهیممی 

به    GA_S_NETکه    کند می  برازش عملکرد بهتری دارد. این عامل همواره    GA_N_NETنسبت  با مقدار  در رابطه 

دیگر،    ایبهینه   هایحلراه  تواند می  طرفی  در  دهد.  به    GA_S_NETارائه  نسبت  کمتری  رایانش  زمان  نیازمند 

GA_N_NET    گرایش مشابهی در رابطه با زمان رایانش با    کهدرحالی استGA_N_NET    11است که در شکل  (b  )

  ی واسطه به و    کند می   استفاده از روش اسکای الین    GA_S_NETاست. دلیل این نتایج این است که    شدهداده نشان  

کیفیت    تواند می و این روند    متوسط عملکرد بهتری را ارائه دهد   طور به   تواند می   ایجادشده  یاولیه این عامل، جمعیت  

 است.  پذیرترمقیاس و   کارآمدتر ، روندی که ما ارائه دادیم درنتیجهو زمان همپوشانی را اصالح کند.  حلراه

 و تحقیقات آتی  گیرینتیجه . 5

به   ما  مقاله،  این  ابری    ی مسئله در    هایمحدودیت با    جغرافیایی در حالت    شدهتوزیع ترکیب خدمات محور در محیط 

SLA    .داشتیم آن    منظوربه اشاره  در  که  حالتی  شده    صورتبه ابری    ایداده   هایپایگاهبررسی  ساماندهی  جغرافیایی 

. ما همچنین یک  دادی م مطرح ساختیم که محیط شبکه را مدنظر قرار    QoSبر اساس    شدهترکیب بودند، ما یک مدل  

بتوانیم   تا  ارائه دادیم  با فرایند ترکیبی را    یمسئله الگوریتم ژنتیکی اسکای الین  نماییم و در عین    وفصل حل مرتبط 

بتوانیم   از    هایتخطی زمان  به    SLAصورت گرفته  ارائه دادیم نسبت  ما  الگوریتمی که    الگوریتمرا به کمینه برسانیم. 

آن هستند که مدل    یکننده بیان  سازیشبیه نه بودن و زمان رایانش عملکرد بهتری دارد. نتایج  ژنتیکی در رابطه با بهی

  تری بهینه کم در رابطه با زمان رایانش به نتایج    هایهزینه با    تواند می است و الگوریتمی که ما ارائه دادیم    ترکاربردی   ما

. در  اند نگرفته در طول اجرای خدمات ترکیبی مدنظر قرار    فعلی، انتظارات مرتبط با خدمات و ناسازگاری  درروند برسد.  

این کار باعث خواهد شد تا روند اجرایی ما   زیابی محور ارائه دهیم.اتا یک استراتژی اجرایی ب داریم تحقیق آتی، ما قصد 

 گردد.  تر  گذار و تاثیر  ترعملی
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