دوفصلنامه محاسبات و سامانههای توزیع شده
w. j d c s. i r

ارائه یک مدل بهینه پردازش مه سیار مجازی برای شبکه دستگاههای هوشمند
*1

انتصار حسینی ،1محسن نیکرای

1دانشکده فنی و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات  -دانشگاه قم  -قم
چکیده
با رشد چشمگیر برنامههای دستگاههای هوشمند و اینترنت اشیاء حجم تبادالت و دادهها در شبکه افزایش پیدا
کرده است .معماری متمرکز و سنتی پردازش ابر با توجه به تاخیر و انبوه درخواستها ،پاسخگوی تقاضای زیاد
کاربران و اجرای مناسب برنامههای حساس به تاخیر و بیدرنگ نیست .در این مقاله یک معماری مبتنی بر پردازش
مه سیار مجازی برای حل این چالشها ارائه شد که الیهای میان برنامههای تلفن همراه و الیه ابر ایجاد میکند.
ذخیرهسازی ،پردازش و ارتباطات امن در این الیه در گرههای مجزای مستقل از ابر انجام میشود .هرکدام از این
گرهها به صورت مجازی بر روی یک سرور واحد پیادهسازی میشوند .ما یک برنامه واقعیت افزوده مبتنی بر نشانگر با
نمایش اشیاء سهبعدی پویا در سیستم هوشمند اندروید ارائه دادیم و کارکرد آن را در معماری مبتنی بر ابر و معماری
پیشنهادی در دو شبکه اینترنت همراه 4جی و مخابرات ارزیابی کردیم .نتایج ارزیابی کارکرد بهینهتر معماری
پیشنهادی را در هر دو شبکه ارتباطی نشان میدهد .اجرای مدلهای سهبعدی با حجم باال با استفاده از اینترنت
مخابرات در معماری مبتنی بر مه سیار ارائه شده ،سریع بوده و انتظار یک برنامه بیدرنگ را برآورده میکند.
کلمات کلیدی :دستگاههای هوشمند ،اینترنت اشیاء ،پردازش ابری ،پردازش مه سیار مجازی ،واقعیت افزوده

Email: Nikraymohsen@gmail.com

1

ارائه یک مدل بهینه پردازش مه سیار مجازی برای شبکه دستگاههای هوشمند
1398  سال،3  شماره پیاپی، شماره اول، سال دوم،  دوفصلنامه محاسبات و سامانه های توزیع شده، نیکرای. م، حسینی.ا

:تاریخچه مقاله
98/1/20 :تاریخ ارسال
98/4/20 :تاریخ اصالحات
98/5/2:تاریخ پذیرش
98/5/15:تاریخ انتشار

Providing a Virtual Fog Mobile Computing Model for Smart Devices
Network
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Abstract
With the rapid growth of the smart device applications and the Internet of
Things, the volume of data and data exchange across the network have
increased. Centralized and traditional architecture of cloud computing does
not meet the demands of users and the proper execution of sensitive and
delayed applications due to the delays and masses of requests. This paper
presents an architecture based on virtual mobile computing to address these
challenges that create a layer between mobile apps and the cloud layer.

Keywords:
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Storage, processing, and secure communications in this layer are performed
in separate nodes independent of the cloud. Each of these nodes is
implemented virtually on a single server. We present a marker-based
augmented reality program featuring dynamic 3D objects in the android
smart system and evaluated its performance in cloud-based architecture and
proposed architecture in the two 4G mobile internet networks and
telecommunications. The results show the performance evaluation of the
proposed architecture in both communication networks. Extensive results
demonstrate the effectiveness of the proposed model and the superior
performance over several models.
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محاسبات ابری سیار (MCC) 4بوجود آمد [.]5

 - 1مقدمه

خصوصیت مشترک این تکنولوژی ها استفاده از قابلیت

با توسعه اینترنت همراه و شبکه اینترنت اشیاء ،1انجام

محاسبات ابری در لبه شبکه است .از سال ،2016

محاسبات ،ذخیره سازی و مدیریت شبکه با چالشهای

(ETSI)5یک چارچوب  MECو معماری مرجع تولید

زیادی روبرو شده است .این چالشها از جمله تاخیر

کرد که عناصر کاربردی آن را پشتیبانی از خدماتی مانند

شدید ،محدودیتهای فضای ذخیرهسازی ،دستگاهها با

اجرای برنامه ،اطالعات شبکه رادیویی و آگاهی محلی

محدودیت منابع ،خدمات بدون وقفه با اتصال متناوب و

معرفی کرده است[ .]6محاسبات لبه بالقوه برای رفع

امنیت بیشتر که با معماری پردازش ابری به طور دقیق

نگرانیهای زمان پاسخ ،محدودیت عمر باتری ،صرفه

قابل حل نیست .محاسبات ابر مجموعهای از منابع

جویی در هزینه پهنای باند ،و همچنین ایمنی داده ها و

محاسباتی از جمله سرور ،فضای ذخیرهسازی و پردازش

حریم خصوصی است[ .]7عالوه بر این ،مراکز پردازش و

است که برای جمعآوری چندین کالینت که از مدلهای

ذخیرهسازی در لبه میتوانند به صورت خودمختار عمل

کاری مختلف استفاده میکنند ،بکار میرود [ .]1این

کنند و با یکدیگر همکاری کنند .برخالف کنترل متمرکز

منابع در شبکه فعال هستند و از طریق مکانیسم های

در  MCCنحوه کنترل در معماری  MECبه صورت

استاندارد در دسترس هستند [ .]2متمرکز شدن منابع

سلسله مراتبی و متمرکز توزیع شده است [ .]8یک

در فضاهای ابری باعث تقسیم منابع میان کاربران نهایی

معماری افقی دیگر بنام پردازش مه  (FC)6در سطح

و ابرها میشود که این به نوبه خود باعث ایجاد تاخیر در

سیستم برای شبکهها ارائه میشود که منابع و خدمات را

شبکه میشود .برای برنامههای کاربردی حساس به تاخیر

توزیع میکند و محاسبه ،ذخیره سازی ،کنترل شبکه را

مختلف مانند شبکههای حمل و نقل و واقعیت افزوده،2

قبل از رسیدن به ابر فراهم میکند .استفاده از تکنولوژی

حل این مشکالت اهمیت دارد[ .]3به همین علت ،در

پردازشی مه برای دستگاههای سیار خدمات سریعتر و با

سالهای اخیر ،با ادغام محاسبات ابر و مه ،توان پردازشی

کیفیت بهتری را نسبت به پردازش ابری ارائه میدهد.

را در شبکههای مختلف اینترنت اشیاء افزایش دادند و با

امکان پیاده سازی پردازش مه سیار برای اتصال دستگاه

انتقال بخشی از پردازش ها به مراکز داده ابر و مه میزان

های

تاخیر و محدودیتهای اینترنت اشیاء را حل کردند[.]4

هوشمند

و

ارائه

خدمات

به

صورت

مجازی (VMFC) 7وجود دارد که تمام سرویس های

با توجه به اینکه دستگاههای هوشمند سیار نقش بسزایی

پردازشی و عملیاتی از طریق این ماشینهای مجازی 8یا

در دنیای وسیع اینترنت اشیاء دارند ،تکنولوژیهای

شبکهای از ماشین های مجازی قابل دریافت است.

جدیدی از جمله محاسبات لبه سیار (MEC) 3و

زیرساخت مجازیسازی نه تنها امکان ارائه خدمات

1

6

2

7

Fog Computing
)Virtual Mobile Fog Computing(VMFC
8
Virtual Machine

Internet of Things
Augmented Reality
3
)Mobile Edge Computing(MEC
4
)Mobile Cloud Computing(MCC
5
European Telecommunications Standards
)Institute(ETSI
3

ارائه یک مدل بهینه پردازش مه سیار مجازی برای شبکه دستگاههای هوشمند
ا .حسینی ،م .نیکرای ،دوفصلنامه محاسبات و سامانه های توزیع شده  ،سال دوم ،شماره اول ،شماره پیاپی  ،3سال 1398

و کاهش تاخیر و صببرفهجویی در مصببرف پهنای باند و
انرژی در ات صال به سرور ابری راهدور را ن شان میدهد.
برنامههای کاربردی تلفنهمراه درگیر در اینترنت اشببیاء
از جمله نظارت مراکز و خانههای هوشببمند ،انتقال داده
های ترافیکی ،انتقال دادههای سبببالمت در شببببکههای
پزشبببکی ،برنامههای واقعیت افزوده ،پردازش دادههای
بزرگ 11در شهرهای هو شمند ،یادگیری از طریق تلفن
همراه و بازیهای پیادهسبببازی شبببده در تلفنهمراه با
تخل یه م حاسببب باتی و پردازشبببی در ال یه مه با عث
صبرفهجویی در توان محاسبباتی و پردازشبی دسبتگاه و
کاهش طول عمر باتری میشبببوند .واقعیت افزوده یک
نمای فیزیکی زنده ،م ستقیم یا غیرم ستقیم و معموالً در
تعامل با کاربراست ،که عناصری را پیرامون دنیای واقعی
افراد به صببورت بیدرنگ 12اضببافه میکند] .[10برنامه
های واقعیت افزوده اجرا شده در د ستگاههای هو شمند
نیازمند به سبببرعت باالی پردازش دادهها و تاخیر کم به
منظور ارائه صحیح اطالعات هستند [.]11-12
پردازش ابری اولین بار در سببال  2012توسببط شببرکت
سببیسببکو ارائه شببد و به عنوان گسببترش دهنده بسببتر
محاسبببات ابری که محاسبببات ،ذخیرهسببازی و خدمات
شبببکه را بین دسببتگاههای پایان یافته و سببرورهای ابر
سببنتی فراهم میکند ،تعریف شببد[ .]13سببانگ چین و
همکاران یک معماری را تعریف کردند که زمینهسببباز
پشبببتی بانی از تنون ف ناوری های ل به ،LTE ،Wi-Fi
 Bluetooth ،ZigBeeو همچنین مجازی سازی شبکه و
مهندسی ترافیک از طریق مجازی سازی عملکرد شبکه
و مکانیسببمهای شبببکه تعریف شببده بود[ .]14مطالعات
دیگری در زمی نه چگونگی سببباز گاری پردازش ل به با
قالب های اینترنت اشبببیاء از جمله  OpenM2Mانجام
شببببد[ .]15در این م ثال خاص ،گره های مه بعنوان
دسبببتگاههای لبه مانند واحدهای جاده در شببببکههای

 MECرا دارد ،بلکه سایر سرویسهای مرتبط مانند
مجازیسازی عملکرد شبکه 9و شبکه تعریف شده نرم
افزار 10را نیز می تواند ارائه دهد [ .]9در این مقاله هدف
ما ارائه یک راهکار مبتنی بر معماری  VMFCمی باشد
که با استفاده از آن بتوان یک الیه مه با استفاده از
نودهای مجازی را قبل از رسیدن به الیه ابر پیاده سازی
کرد .خصوصیت ویژه این الیه ،کاربرد آن برای برنامه های
کاربردی مبتنی بر دستگاههای هوشمند است که برای
هر شبکه از دستگاههای هوشمند از جمله سالمت،
آموزش نود مه جداگانهای وجود دارد .این خصوصیت
تاخیر موجود در معماری  MCCرا کاهش میدهد .امکان
دسترسی دستگاهها به فضای موردنظر خود برای ذخیره،
پردازش و گزارشگیری در هر مکان و زمانی با استفاده
از اینترنت همراه ،شبکههای اینترنتی فعال در سطح شهر
و استان فراهم است .در بخش  2مروری بر کارها و
معماریهای ارائه شده برای شبکههای دستگاههای
هوشمند ارائه می دهیم و مزایا و معایب آنها را در مقایسه
با کار پیشنهادی خود بررسی می کنیم .در بخش  3مدل
پیشنهادی خود را ارائه می کنیم و در بخش  4نتایج
تجربی روش پیشنهادی را با استفاده از یک نمونه برنامه
کاربردی واقعیت افزوده ارائه میدهیم و در بخش  5نتایج
عددی کار خود را ارزیابی کرده و در مورد نتایج به دست
آمده بحث

میکنیم.

 -2کارهای پیشین
شببببکههای متشبببکل از تلفنهایهمراه زیرمجموعه
بزرگی از اینترنت ا شیاء را ت شکیل میدهند که با توجه
به ظرفیت محاسبببباتی باال لزوم ایجاد یک الیه دیگر
شبکه برای کاهش بار محا سباتی د ستگاههای پرداز شی
Network Function Virtualization
Software Defined Networking

9

Big Data
Real Time
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و سایل نقلیه ،برای خدمات مختلف ما شین-ما شین 13و
سی ستمهای مدیریت د ستگاههای  M2Mتو سعه داده
شدند .ا صطالح محا سبات لبه سیار ابتدا برای تو صیف
اجرای خدمات در لبه شبکه در سال  2013تعریف شد،
ز مانی که آی بی ام و شبببب که نوک یا زیمنس یک
زیرسبببباختی را معرفی کرد ند که بتوا ند بر نا مه های
کاربردی را در یک ایسبببتگاه پایه سبببیار اجرا کند این
مفهوم اولیبه فقط برای محبدوده محلی کبار میکرد و
جنبه های دیگر مانند مهاجرت برنامه ،قابلیت همکاری
را در نظر نمیگرفت[ .]16با توجه به این معنی MEC
یک محیط خدمات فناوری و قابلیت های محاسبببباتی
ابری را در لبه شبکه سیار ارائه میدهد .زمان تاخیر کم،
پهنای باند باال و دسبببترسبببی به اطالعات شببببکههای
رادیویی و آگاهی محلی از مزایای ا ستفاده از خدمات ابر
در لبه شبببکه دسببتگاههای هوشببمند اسببت .یک مثال
برنامه  Scheduler Edgeاسبببت که متوسبببط تاخیر
جریانهای عمومی ترافیک در پایین صببفحه  LTEرا به
حداقل میرسبباند[ .]17در یک تجزیه و تحلیل کمی از
مصببرف انرژی در یک سببناریو که در آن 25درصببد از
برنامه های کاربردی اینترنت ا شیاء نیاز به خدمات زمان
واقعی و تاخیر کم دارند ،نشبببان داده شبببدکه میانگین
هزینه انرژی در محا سبات مه با  40/48در صد کمتر از
مدل رایانش ابری معمولی اسببت[ .]18در یک کار توان
پردازشی شبکهای از حسگرهای بیسیم جهت کاربردهای
نظامی را با ادغام محاسبات ابری و مه افزایش دادند و بر
محدودیتها و آسیبهای موجود در برنامههای با اجرای
زمان واقعی غلبه کردند[ .]19یک نمونه کار دیگر ،به
ارا ئه مجمو عهای از  APIها پرداخ ته اسبببت که ا جازه
مید هد ماشبببین های م جازی برای ارا ئه خد مات به
گرههای مه دسببترسببی داشببته باشببند .با اسببتفاده از
ای  APIها ،ماشبببین های مجازی میتوانند به اطالعات

محلی مانند آمار شبکه ،داده حسگرها و غیره دسترسی
پیدا کنند[ .]20تعدادی از محققان در پروژهای تعدادی
کلون 14برای چندین دسبببتگاه هوشبببمند در محیط ابر
ایجاد کردند و وظایف قابل انتقال از دسببتگاه به سببمت
کلون منتقل شببدند .بنابراین در صببورتی که دسببتگاه
خراب یا گم شببود نسببخه مجازی آن وجود دارد .مزیت
دیگر این طرح م قاب له با م حدود یت سببب ختافزاری
دسببتگاههای هوشببمند اسببت[ .]21در پروژهای امکان
ادغام بستر  5جی را با  MECاثبات کردند و نشان دادند
محدودههای دخلی و خارجی که بدون اسبببتفاده بودند
قابل دسترسی هستند[ .]22کار دیگری در زمینه آنالیز
دادههای بزرگ انجام شد که از ادغام  MCCو Hadoop
اسبتفاده کرد و با توجه به حجم دادههای پردازشبی این
طرح م حدود یت تراف یک و تاخیر را برای کار آن ها
برطرف نکرد[ .]23کببار دیگری در زمینببه سبببالمببت
هو شمند انجام شد که دادههای ح سگرها را جمعآوری
کرده و جهت پردازش و ایجاد هشببدار در صببورت وجود
موقعیت اضببطراری به تلفنهمراه منتقل میکند .در این
کار از هیچکدام از سرویسهای MCCو  MFCا ستفاده
نشببده اسببت[ .]24در یک پروژه یک معماری ارتباطی
خودآ گاه برای شبببب که های ح مل و ن قل هوایی بدون
سرن شین ارائه دادند که بر مبنای یک سرور مه موبایل
پیاده سببازی شببده بود .معماری پیشببنهادی آنها قادر
اسببببت ارت با طات طوالنی مدت را با افزایش قابل یت
اطمینان شبکه و پایداری حتی در صورت شکست ارائه
د هد .عالوه بر این قادر اسببببت عل یه حمالت ،Sybil
Wormholeو  DDoSنیز غل به ک ند[ .]25یک بر نا مه
واقع یت افزوده مبتنی بر م کان در محیط  MECپ یاده
سازی شد که در آن بر ا ساس ردیابی و ت شخیص مکان
کاربر در لبه یک شئ متناسب با آن لود میشد .استفاده
از این معماری در کاهش ابر محاسباتی و انرژی مصرفی
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ت شخیص محدوده مکانی د ستگاههای تلفنهمراه تو سط
واحدهای کنترل و ایستگاههای پایه اپراتورها امکان پذیر
ا ست .جدول  1مقای سهای از سه معماری بحث شده را
به طور خالصببه نشببان میدهد .کارهای انجام شببده از
معماری  MCCبرای ارائه سرویسهای بهتر در تلفنهای
همراه اسببتفاده کردهاند که به دلیل تاخیر باالی الیه ابر
و د ستر سی سخت به آن محدودیتهایی دارد که برای
اجرای برنامههای ح ساس به تاخیر منا سب نی ستند .در
ب سیاری از پروژههای شبیه سازی شده در د ستگاههای
هو شمند از سرویس پ شتیبان مه ا ستفاده ن شده ا ست.
اسبببتفبباده از معمبباری  MECبعضبببی از مشبببکالت
معماری MCCاز جمله تاخیر را حل کرده اسبببت .اما به
دلیل اسببتفاده تعداد زیادی دسببتگاه تلفنهمراه هنگام
حضببور در یک منطقه از ایسببتگاههای سببرویس دهی
مشبببکل تاخیر را در صبببورت ازدحام دارد .یکی دیگر از
مشببکالت اسببتفاده از  MECعدم دسببترسببی راحت به
سرورهای اوپراتورهای شبکههای تلفنهمراه می با شد.
بار گذاری بر نا مه های کاربردی بر روی سبببرور های
اوپراتورها به سبببادگی امکان پذیر نیسبببت و نیاز به
مجوز های خاص دارد .در این م قا له یکی از ا هداف ما
ارائه یک معماری با دسترسی آسان و هزینه کمتر برای
کاربران و برنامهنویسببان میباشببد .در ادامه کار به ارائه
یک معماری  VMFCمبتنی بر  MECو پردازش مه با
دسبببترسبببی آسببببان میپردازیم و بخشبببی از یک
برنامهکاربردی ح ساس به تاخیر با ا ستفاده از تکنولوژی
واقع یت افزوده را بر مب نای این مع ماری پ یادهسبببازی
میکنیم .مع ماری  VMFCبا ای جاد یک زیرسبببا خت
سلسله مراتبی تجزیه و تحلیل اطالعات محلی را تسهیل
میکند و هماهنگی و تجزیه و تحلیل سرا سری را به ابر
منتقل میکند.

در تلفنهمراه تاثیر زیادی داشببت[ .]26برنامه دیگری با
موضبببون آموزش دیجی تال از طریق تکنولوژی واقع یت
افزوده پیاده سازی شد که در آن با تشخیص یک تصویر
در محیط شببئ سببه بعدی اسببتاتیک آن نمایش داده
می شود .برای کاهش بار محا سباتی و انرژی م صرفی در
این برنامه از سببرور ابر اسببتفاده شببد .وظایف سببنگین
پرداز شی به ابر منتقل شد و مراحل سبکتر ت شخیص
در تلفنهمراه انجام شبببد .ارزیابی اینکار نرخ بارگذاری
فریمها را در برنامه واقعیت افزوده بهبود بخشبببید[.]27
در پیاده سازی دیگیر با موضون واقعیت افزوده بر مبنای
پردازش ابری ،یک عکس از سبببتون های ک تاب گرف ته
میشود و ویژگیهای استخراج شده در تلفنهمراه به ابر
ارسببال میشببود و در محیط ابری با توجه به اطالعات
گرفته شببده جسببتجویی در میان رکوردهای پایگاهداده
ان جام میشبببود و اطال عات ک تاب های ه مان ند آن
جمعآوری می شود و برگردانده می شود[ .]28در []27
و [ ]28اسبببت فاده از پردازش ابری با عث کاهش بار
محاسببباتی و انرژی مصببرفی تلفنهمراه شببده اسببت اما
مشبببکل تاخیر زیاد در ابر و دور از دسبببترس بودن آن،
محدودیت زیادی را در اسببتفاده از معماری  MCCبرای
برنامههای حسببباس به تاخیر و بیدرنگ واقعیت افزوده
دارد که این تاخیر خود افزایش انرژی مصبببرفی را در
تلفنهمراه به همراه دارد .در [ ]26مشببب کل تاخیر تا
حدود زیادی حل شببده اسببت اما در صببورت افزایش بار
ترافیکی در محدوده یک ایسبببتگاه پایه دچار محدودیت
ترافیکی خواهیم بود .همچنین مع ماری  MECام کان
پیادهسبببازی تمام برنامه های واقعیت افزوده مبتنی بر
تصببویر دو بعدی ،سببه بعدی تشببخیص لبه ،تشببخیص
حسببگر پر کاربرد در شبببکههای سببالمت و آموزش و
معماری را ندارد و بی شتر برای برنامههای واقعیت افزوده
مبتنی بر مکان مناسبببب اسبببت .این ویژگی به دلیل
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(جدول  :)1-مقایسه سه معماری  MEC،MCCو VMFC
MCC

خصوصیات

VMFC

MEC

قابلیت توسعه

زیاد

متوسط و محدود

زیاد

مکان قرار گیری

سطح باالتر از دستگاه ها و دور از

لبه دستگاه های تلفن همراه (ایستگاه پایه )

میان دستگاه ها و ابر

دسترس
معماری سلسه مراتبی

 2سطح

 3سطح

بیشتر از  3سطح

سخت افزار سرور

مراکز داده بسیار بزرگ (Large

مراکز داده کوچک)(mini Data Center

مراکز داده کوچک (mini Data

کنترل سیستمها

)Data Center
مرکزی

سلسله مراتبی متمرکز توزیع شده

)Center
سلسله مراتبی غیر توزیع شده توزیع شده

میزان تاخیر

زیاد

متوسط

کم

میزان استفاده از آن

تعداد زیادی دستگاه و شبکه

تعداد متوسط دستگاه و شبکه

تعداد متوسط دستگاه و شبکه

نحوه اتصال

تمام شبکه های اینترنت

ایستگاه های پایه و اوپراتورها

تمام شبکه های اینترنت

تعامل و همکاری بین گره ها

وجود ندارد

وجود ندارد

وجود دارد

انرژی مصرفی توسط دستگاهها

متوسط

کم

کم

هزینه پیاده سازی

متوسط (قابلیت مجازی سازی)

متوسط

کم (قابلیت مجازی سازی)

دسترسی کاربران

در مکان دور و در صورت وجود بار

نزدیک و آسان با شرط حضور در محدوده

نزدیک و دسترسی آسان

ترافیکی دسترسی سخت

سرویس دهی و وجود سرویس دهی

تقریبا آسان با ثبت نام یا هزینه

آسان در صورت داشتن مجوز برای

دسترسی برنامه نویسان برای
توسعه انوان برنامه ها

آسان با ثبت نام

دسترسی به سرورهای مستقر در ایستگاه
پایه مجوز

پیاده سازی برنامه حساس به

کاهش بار محاسباتی -تاخیر زیاد

تاخیر مانند واقعیت افزوده

عدم پشتیبانی از پیاده سازی انوان برنامه

مناسب برای اکثر برنامه های واقعیت

های واقعیت افزوده -در صورت ازدحام تاخیر

افزوده -تاخیر بسیار ناچیز

متوسط

اجرای سرویسهای مه ضروری نیستند[ .]30از این الیه

 -3مدل پیشنهادی

بهعنوان یک الیه پشتیبان میان الیه ابر و برنامهکاربردی

زیرساخت شبکه مه ،ناهمگن است ،و در جایی از شبکه

ا ستفاده کردیم .ساختار داخلی این الیه برای د ستر سی

که ارتباطات با سببرعت باال و تکنولوژیهای دسببترس بی

سریعتر کاربران جهت دریافت سرویسهای مورد نیاز به

بی سیم هماهنگ می شوند ،وجود دارند[ .]29سرورهای

کار میرودETSI .یک چارچوب مرجع برای سببرورهای

متمرکز ابر با گره های مه همزیسبببتی دار ند ،ا ما برای

 MECو قالبها و نرمافزارهای آن ارائه کرده است [.]31
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در این م قا له با م طال عه و بررسبببی این مع ماری یک

کاربردی ،یک گره مه یک یا چ ند عمل یات از جم له

معماری سل سله مراتبی مبتنی بر  MFCارائه دادیم که

شبببکه ،محاسبببه ،سببرعت ،ذخیرهسببازی و کنترل را

در شببکل  1نشببان داده شببده اسببت .در این معماری

پشبببتیبانی میکند.گره ها میتوانند با یکدیگر از طریق

شبکههایی از د ستگاههای هو شمند برای ارائه سرویس

انتقال سببیمی یا بیسببیم ارتباط برقرار کنند .بارگذاری

های تعریف شببده خاص در شبببکه متصببل به آن و در

برنامههای کاربردی در گره مه به دو صبببورت بارگذاری

سطح و سیعتر اینترنت ا شیاء فعال ه ستند .هر شبکه

کل داده های اجرایی و یا بخشبببی از آن ها قابل انجام

سببیار در سببطح باالتر به مجموعهای متصببل اسببت که

است[.]32

میتواند شامل یک یا چند گره مه با شد و از نقطه نظر
Mobile Cloud Computing Layer

Storage Node

MFC Management System

Security Node

Authentication
Services

Share
Data center

Management

Authorization
Access Control

Big Data Sources

Supervision

Data Security

Data integrity

Mobile Fog Computing Layer

Vertical architecture down to top

Virtual Mobile Fog Host

Connect with other VMFC nodes in MFC layer

Storage Node

Application Node

Share:
Data Base
Nano Data Center
Big Data Sources

)(Clone
Services
Execute
Managment

Mobile Fog Hardware Resource
Computing, Storage, Network

Mobile APPs

(شکل  :)1-معماری پیشنهادی VMFC
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Security Node

Authentication
authorization
Access Control
Data Security
Data integrity
App Security
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و یا بخشی از آنها قابل انجام است[ .]32در گره مه
برنامهکاربردی برای هر د ستگاه هو شمند سیار و برنامه
اجرا شده روی آن یک کلون داریم که حاوی بخ شی از
برنامه و یا کل برنامه ها می باشبببد .الیه  MFCشبببامل
چندین الیه  VMFCاسببت که هر کدام بنا به کاربرد از
چندین گره تشببکیل شببده اسببت .گرهها برای خدمات
امنیت ،ذخیرهسبببازی داده و پردازش و محاسببببات و
مدیریت برنامه های کاربردی باهم در ارتباط هسبببتند.
هرکدام از گرهها بهطور جداگانه مسببلول ارائه سببرویس
های تعیین شببده در سببطح خود و در سببطح باالتر در
صبببورت نیاز هر ال یه  VMFCبا ال یه های م جاور خود
همکاری میکند .جمعآوری داده های بزرگ در سبببطح
باالتر در الیه  MCCانجام میشبببود .این الیه مسبببلول
مدیریت و ارائه سرویس به الیه سطح پایینتر خود یعنی
 MFCمی باشببببد .عالوه بر این ام کان ث بت ،احراز و
دسترسی امن گرههای  VMFCجهت برقراری ارتباط با
یکدیگر در صببورت لزوم بر عهده این الیه اسببت .ذخیره
دادههای بزرگ و مراکز داده در این الیه قرار دارد .ارتباط
الیه  MFCو الیه  MCCدر بستر اینترنت انجام میشود.
برنامه های کاربردی دسبببتگاه های هوشبببمند از طریق
تبببکبببنبببولبببوژیهبببای فبببعبببال روز از جبببملبببه
 WLAN,ZigBee,Blutooth,5G,4Gبه الیه مه جهت
دریافت سرویس ،ذخیره سازی در محیطی امن مت صل
میشبببو ند بر نا مه های کاربردی معموال با اسبببت فاده از
چارچوب مانند  .NETو  JAVAاجرا میشوند که فرایند
انتقال کد را سادهتر میکند.

مورد استفاده قرار میگیرند .این دو گره باهم در ارتباط
هسبببتند .ما از دو ماشبببین مجازی برای پیادهسبببازی و
پیکربندی این دو گره ا ستفاده کردیم .گره ذخیره سازی
داده به صورت مجزا در نظر گرفته ن شده ا ست .هرکدام
از گرههای پیاده سازی شده شامل یک پایگاهداده برای
ذخیرهسبببازی دادههای مورد نیاز و انتقالی هسبببتند که
باهم در ارتباط هسبببتند .برنامهکاربردی با اسبببتفاده از
چارچوب  JAVAپیاده سازی و اجرا شده است .شکل 2
نحوه پیادهسبببازی برنامه کاربردی مبتنی بر طرح ارائه
شده در بخش  3را با ا ستفاده از دو گره برنامهکاربردی
و امنیت نشان میدهد .پایگاهداده گره جداگانهای نیست
و در دا خل هر گره وجود دارد .هر کاربر در سبببرور
موردنیاز مشببخصببات خود را ثبت کرده و پروفایل ایجاد
میکند.
کاربر مقداری فضببا را طبق برنامهی اجرایی درخواسببت
میدهد .پروفایل کاربر به چند بخش تقسبیم میشبود و
برای هر بخش م قداری از فضبببایی که به کاربر تعلق
گرفته ،اختصباص داده میشبود .هر بخش یک شبنا سه
منحصبببر به فرد دارد که بهصبببورت تصبببادفی به آن
اختصببباص می یا بد .برای ورود ج هت اجرای بر نا مهی
بارگذاری شده روی ف ضای مجازی آدرس پروفایل کاربر
به همراه شببناسببهی هر بخش ایجاد شببده در یک قطعه
کد برای هدایت برنامه نیاز ا ست .اطالعات وارد شده در

 -4نتایج تجربی

گره پردازش و ذخیره جهت ورود به پروفایل برای ثبت

در این طرح ما از دو گره مه برای احراز هویت و پردازش

واحراز به گره امنیت داده میشبببود .احراز هویت کاربر

و اجرای بخ شی از برنامه ا ستفاده کردیم .الیه مه شامل

اولین مرحله ورود به سبببرور مه برای انجام پردازش ها

دو گره مجزا اسبببت که به ترتیب برای امنیت و دومی

می باشبببد .هنگام ثبت اطالعات کاربر یک شبببناسبببه

برای ذخیره و پردازش های مورد ن یاز بر نا مه کاربردی

نرمافزاری برای او ایجاد میشود.
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بر نا مه کاربردی یک بر نا مه واقع یت افزوده مبتنی بر
تصویر برای اجرای اشیاء سهبعدی پویا میباشد .هر شئ

Virtual Mobile Fog Computing

Security
Server

App Server

سهبعدی به یک نشانگر مطابقت داده شده است .در این

USER

طرح گره مه دوم برای ذخیره و پردازش تصبببویر جهت

Register
Req ID

اجرای بر نا مه واقع یت افزوده به کار میرود و نتی جه

Creat ID

پردازش تصویری که پاسخ داده می شود با نشانگر کاربر

accept
Req Login

مقای سه شده و ت صویر سهبعدی متنا سب با آن نمایش

User authentication
digital signature

داده می شود .ت صویر سهبعدی هر ن شانگر کاربر در هر

accept
Assign space with unique random identifier

جایی که ن شانگر وجود دارد ظاهر می شود .ن شانگرهای

Upload Data

اسببتفاده شببده در این طرح از نون نشببانگر تصببویری

Request data to run the application

هسببتند .نشببانگر تصببویری میان نشببانگرهای مبتنی بر
(شکل  :)2-جریان ثبت و انتقال داده در معماری VMFC

شناسه و تکنولوژی بدون نشانگر است .در این تکنولوژی

شبببناسبببهی نرمافزار یک کلید منحصبببر به فرد برای

می توان با پرینت گرفتن از هر تصبببویر آن را به عنوان

شببناسببایی هر نرمافزار اسببت .تمام درخواسببتها با این

هدف در نظر گرفت که باید یک مرز تیره رنگ در مقابل

کلید منحصر به فرد امضا می شوند و بررسی امضا با این

پسزمینهی روشبن کار در نظر گرفت .لزوما مرز تصبویر

کلید نیز انجام میشببود .امضببا در سببربرگ احراز هویت

رنگ سببیاه نیسببت بلکه هر رنگ تیرهای میتواند باشببد.

قرار میگیرد این سربرگ دارای خ صو صیت برچ سب

تو سعه دهندگان با توجه به نیازهای برنامه می توانند از

زمان 15و شنا سایی درخوا ست ا ست که بدینترتیب از

هند سهها ت صاویر ا ستفاده کنند و از آنها برای ردیابی

حمالت پخش و انتشبببار 16جلوگیری میشبببود .چنانچه

در برنامههای مبتنی بر ن شانگر ا ستفاده کنند .یک مدل

شنا سه شخص تغییر کند ام ضا نیز تغییر میکند .این

با و ضوح باال یک  high-poly-modelو در مقابل مدل با

امضا باید در بخشی از کد اندروید برنامه نوشته شود که

وضوح کمتر  low-poly-modelاست .این دستهبندیها

هنگام بارگذاری داده های برنامه و تابع های مورد نیاز

بسببته به دسببتگاه و نحوهی اسببتفاده از مدلها بسببتگی

برای اجرا در مه ج هت احراز و ث بت کد های کاربر در

دارد .در برنامههای بیدرنگ معموال از مدلها با وضببوح

پایگاهداده پروفایل او به کار میروند .کاربر در هر مکانی

کمتر یعنی  low-poly-modelبرای افزیش کببارایی

با ات صال به اینترنت با ا ستفاده از مرورگر می تواند وارد

برنامه و اجرای سریعتر ا ستفاده می شود] .[33پلیگون

پروفایل شخصی خود شده و دادههای خود را مشاهده و

با تعدادی از چند ضلعیها در یک مدل سهبعدی تعریف

بهروزرسانی کند.

شده است .معموال این واحد با تعدادی از مثلثها نشان
Timestamp

15

Replay attacks
10
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داده میشود .وضوح مدلهای اجرا شده بستگی به تعداد

کانالهای متعدد فراهم آورده ا ست .برای ا ستفاده از آن

مثلثهای تشبببکیل شبببده روی مدل سبببهبعدی دارد.

ن یاز به ای جاد کا نال در این مرورگر اسبببت که بتوان

پردازش بخشببی از برنامه در گره برنامه کاربردی به این

برنامههای  ARایجاد شده را در ف ضای ابر که به صورت

صورت انجام می شود که کاربر یک نمونه از نشانگر را به

مجازی به هر کانال تعلق می گیرد ،بارگذاری کرد[.]34

همراه مدل سبببهبعدی مورد نظر بارگذاری میکند .فایل

مدلهای سه بعدی پویا برای اجرا به سرعت پردازش

 .xmlمطابق هر ن شانگر با شئ سهبعدی و خ صو صیات

زیادی نیاز دارند و همچنین فضببای ذخیره سببازی این

آن ذخیره کرده و بارگذاری میشبببود .در هر بار اجرای

نون دادهها در سبببطح وسبببیع که تعداد و حجم داده ها

برنامه ن شانگری که دوربین تلفنهمراه و برنامه کاربردی

افزایش یا بد ،بسببب یار ز یاد اسبببت و در تلفن همراه با

آن را شببناسببایی میکند به گره مه ارسببال شببده و با

محدودیت روبرو اسبببت .این مدلها که قابلیت حرکت و

نشببانگرهای موجود در گره پردازش مقایسببه شببده و در

انیمی شنی دارند از چندین الیه ت شکیل شدهاند که هر

صورت تطابق مدل سه بعدی متناظر با آن نمایش داده

کدام یک حرکت را شبببیهسببازی میکنند .به هرکدام از

می شبببود .مدل های سبببه بعدی در تلفنهمراه ذخیره

این الیهها ا صطالحا یک فریم یا پلیگون گفته می شود.

نمیشوند تنها هنگام مطابقت و اجرا از گره نود بارگذاری

اجرای پشببت سببرهم این پلیگون ها برای به نمایش در

شده و نمایش داده می شوند .خصوصیات شی سه بعدی

آمدن یک حرکت خاص که در شببئ پیاده سببازی شببده

در یک فایل  .xmlنوشببته شببده و در پروفایل شببخص

ا ست ب سیار ضروری ا ست .از طرفی برنامههای واقعیت

بارگذاری می شود.

افزوده از نون برنامههای بیدرنگ هسبببتند و نرخ اجرای
سریع یک رویداد از نکات کلیدی در این زمینه میباشد.

 -5بحث و ارزیابی

در این برنامه از  6شبببئ سبببه بعدی با پسبببوندهای

در این بخش ارزیابی برنامه پیاده سبببازی شبببده در دو

.FBX,.md2,.mm3d,و .ms3dبا حجمهای مختلف از

حالت اسبببتفاده از تلفن همراه به تنهایی و اسبببتفاده از

مقدار  180تا  450کیلوبایت ا ستفاده شد .همانطور که

تکنولوژی  VMFCپیشبببنهادی را ارائه میدهیم .ما دو

ذکر شد وضوح مدل ها هنگام اجرا به تعداد پلیگونهای

پارامتر نرخ اجرای فریم در هر مدل سه بعدی را با توجه

تشبببکیل شبببده از آن ها بسبببتگی دارد .هر  80کیلو

به تفاوت حجم بررسبببی میکنیم ،سبببپس تاخیر زمانی
بارگذاری داده از  VMFCو یک سبببرویس ابر آماده را

با یت( )KBحدودا شبببا مل  10000پلی گون در این جا

مقایسببه میکنیم .سببرویس ذخیره سببازی مبتنی بر ابر

مثلث اسبببت .اجرای این جریان نیاز به پهنای باند 29

 Junaioرا برای بارگذاری داده اسببتفاده کردیمJunaio.

م گا با یت بر ثان یه ( )MB/sدارد .نرخ اجرای مدل های

یک مرورگر واقعیت افزوده ا ست که به کاربران اجازه ی
تجربه ایجاد و اجرای برنامه های واقعیت افزوده از طریق
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سببهبعدی با واحد  fps17اندازهگیری شببد .این واحد اوج

برای  6داده مختلف بببا حجم متفبباوت در دو بسبببتر

پلیگون های منتقل شده از حافظه به صفحه نمایش را

 WLANو اینترنت تلفنهمراه نسل  4آزمایش شد.

تعریف میک ند .انت قال حدا قل  20فریم در ثان یه ()fps

اجرای برنامه در سه بخش مبتنی بر سرور ابر آماده،

هنگام اجرا منطقی اسبببت و اگر برنامه ایی کمتر از 20

تلفنهمراه و  VMFCانجام شبببد و پارامترهای ارزیابی

فریم در ثانیه را بارگذاری کند ،برنامه به صبببورت هموار

بررسببی و تحلیل شببد .برای مقایسببه نرخ انتقال فریم

اجرا نشده است[.]35

مدل های سبببه بعدی در  VMFCاز اینترنت مخابرات

بارگذاری هرکدام از مدل ها در حافظه تلفنهمراه و

استفاده شد .هنگامی که دوربین تلفنهمراه یک نشانگر

انتقال به صبببفحه نمایش برنامه با توجه به حجم مدل

را تشببخیص میدهد و پردازش میکند سببرعت و تعداد

مقداری از انرژی دسببتگاه را مصببرف میکند .بارگذاری

انتقال پلیگونهای مدل سهبعدی متناظر با ن شانگر در

دادهها در محیط  ES File Explorerانجام شد و دادهها

حداقل حالت نرمال در شکل  3ن شان داده شده ا ست.

از این برنامه به برنامه اصبببلی برای نمایش بارگذاری

این مقدار برای مدلهای سببه بعدی اسببتفاده شببده در

شدند .برای مقایسه تاخیر زمانی اجرای برنامه در صورت

برنامه محاسببه شبده اسبت .نرخ انتقال فریم به صبفحه

ا ستفاده از سرویس ابر و سرویس  VMFCاز رابطه ()1

نمایش از تلفن همراه و همچنین از  VMFCبه صبببفحه

استفاده میکنیم[:]36

نمایش در مقایسبه با حداقل سبرعت نرمال در شبکل 4
𝑅
) 𝑠𝑇 ∗ (𝑇𝑟 + 𝑇ℎ +
𝑆

=𝑇

نشبببان داده شبببده اسبببت .با توجه به حجم مدل های

جایی که  Rنسبت درخواست پیش بینی شده و S

استفاده شده ،برنامه تعدادی پلیگون برای پردازش روی

()1

تعداد درخواستهایی است که ماشین به صورت همزمان

مدل در نظر میگیرد و آن ها را برای ن مایش منت قل

پاسبببخ میدهد 𝑇𝑟 .زمان انتقال داده از تلفنهمراه کاربر

میکند .حداقل سرعت برای اجرا و نمایش صحیح مدل

به ماشببین مجازی 𝑇ℎ ،زمان پاسببخ به درخواسببت در

سببهبعدی و حرکات پویای آن  20فریم در ثانیه در نظر

سمت ما شین مجازی و 𝑠𝑇 زمان انتقال داده از ما شین

گرفته شده است .سرعت انتقال فریمهای پردازش شده

مجازی به تلفنهمراه کاربر است .در این معادله مقدار R

در بر نا مه در حالتی که مدل از حاف ظه تلفنهمراه

را برای هر دو سرویس مورد ا ستفاده یک سان و ثابت در

بارگذاری میشود ،برای مدلهای کم حجم مناسب است

نظر گرفتیم .زمان انتقال داده بسبببتگی به حجم داده و

و تقریبا بر سبببرعت انتقال از  VMFCبه حافظه موقت

شرایط شبکه مورد ا ستفاده دارد که معموال شبکههای

تلفن همراه منطبق اسبببت .اما در حالتی که حجم مدل

تلفن همراه برای دادههای زیاد ضعیف ه ستند .از زمان

بیشتر باشد و همچنین تعداد مدلها بیشتر شود ،سرعت

انتظار پاسبببخ کاربر در این فرمول بنا بر عدم اهمیت آن

انتقال از  VMFCنسبببت به تلفنهمراه بیشببتر شببده و

در تخصببیص منبع صببرفنظر شببده اسببت .اجرای برنامه

کارایی بهی نهتری را ارا ئه مید هد .مدل  .FBXحجم

Frame per Second

17
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باالتری را نسببب بت به مدل های دیگر دارد و حاف ظه

کرده اسببت .انتقال دادهها از تلفنهمراه به سببرور ابر و

مصرفی آن نیز به همین ترتیب بیشتر است.

 VMFCدر دو شبکه ارتباطی اینترنت بررسی شد.
60000

فریمها در اجرای برنامه در تلفنهمراه و سبببرعت انتقال

50000

بعد از استفاده از  VMFCاز تحلیل  tزوجی پس و پیش

تعداد فریم ها

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

70000

در پژوهش حاضر برای مقایسه مقادیر سرعت انتقال

40000

از ا ستفاده از  VMFCا ستفاده شد تا م شخص گردد که

30000
20000

آیا تغییری در میزان سببرعت انتقال فریمها ایجاد شببده

10000

اسبببت یا خیر جدول  2جزییات این بررسبببی آماری را

0

نشبببان میدهد .همانگونه که در جدول  2مشببباهده

.m2d .m2d .ms3d .mm3d .FBX .FBX

حجم مدل

مدل سه بعدی
تعداد فریم های برنامه
حجم
حداقل سرعت نرمال

میگردد میزان سرعت انتقال فریمها در پیش از استفاده
از  84/250 ،VMFCبوده و پس از ا ستفاده از VMFC

(شکل  :)3-حجم وتعداد فریم ها و سرعت نرمال بارگذاری شده  6مدل

به  89/333افزایش یاف ته اسبببت و این افزایش از نظر

در برنامه

آماری نیز با مقدار ( )p=0/.032معنادار میباشد.

.m2d

.m2d

.FBX .mm3d .ms3d

(جدول :)2 -آزمون  tزوجی برای بررسی تفاوت سرعت انتقال پیش و
پس از استفاده ازVMFC
متغیر

fps

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

مرحله

میانگین

بعد از استفاده

89/333

انحراف

t

استاندارد

pvalue

28/732

از VMFC

.FBX

سرعت

مدل سه بعدی
سرعت انتقال در VMFC
سرعت انتقال در تلفن همراه

2/948
در تلفن همراه

84/250

0/032

25/895

و بدون
VMFC

(شکل  :)4-مقایسه سرعت انتقال فریم ها در دو حالت بارگذاری از
تلفنهمراه و بارگذاری از VMFC

شببکل  5الف و ب به ترتیب هزینه زمانی انتقال داده را
در دو شبببکه مخابرات و اینترنت تلفنهمراه طبق رابطه

سبببرعت انتقال فریم در این مدل و مدلهای پرحجمتر

( )1نشبببان می د هد .حداکثر تاخیر ز مانی در انت قال

نسبت به بارگذاری در تلفنهمراه بیشتر است .بارگذاری

داده های پرحجم از جم له  .FBXکه در  Junaioات فاق

مدل های سبببهبعدی در  VMFCدر این برنامه حدود1

افتاده اسببت ،حدود  56ثانیه میباشببد که در مقایسببه با

گیگابایت در حافظه مصبببرفی تلفنهمراه صبببرفه جویی
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حداکثر تاخیر در شبببکه اینترنت همراه حدود  10ثانیه

 Junaioبهینهتر ا ست .بعالوه اینکه سرویس  Junaioدر

سبببریعتر عمل میکند .این مقدار در صبببورت افزایش

هربار اعتبار سنجی و ارسال خواست از تلفنهمراه و

درخواستها و انتقال داده با حجم زیاد قابل توجه است.

دریافت لینک پاسبببخ به تماس جدید حدود  5دقیقه

حداکثر تاخیر در معماری مطرح شبببده در اسبببتفاده از

ز مان می برد .ب نابراین در اسبببت فاده از هر دو بسبببتر

اینترنت همراه اتفاق افتاده اسبببت که در مقایسبببه با

میانگین تاخیر زمانی  Junaioبسببیار بیشببتر از VMFC

حداکثر تاخیر در  Junaioدر همین بسبببتر حدود 23

میبا شد .برای مقای سه تاخیر زمانی در انتقال با اینترنت

ثانیه کمتر اسببت و این مقدار عملکرد بهتر اسببتفاده از

م خابرات در اجرای بر نا مه در سبببرور  Junaioو تاخیر

 VMFCنسببببت به سبببرور ابر را اثبات میکند .تفاوت

زمانی بعد از اسبببتفاده از  VMFCنیز از تحلیل  tزوجی

حداکثر تاخیر در  VMFCحدود  18ثانیه بوده ا ست که

پس از استفاده از  VMFCو پیش از استفاده از آن و در

این تفاوت ا ستفاده از شبکه پر سرعت را در ارائه بهینه

 Junaioاستفاده شد تا مشخص گردد که آیا تغییری در

سرویس ن شان میدهد .همچنین تاخیر زمانی در انتقال

میزان تاخیرزمانی ایجاد شده است یا خیر جدول  3و 4

داده های کم حجم از جم له  .M2Dبسببب یار پایین و

جزییات این بررسی آماری را نشان میدهد.

مناسبببب اسبببت .که این مقدار در  VMFCنسببببت به

(الف) اینترنت مخابرات

(ب) اینترنت تلفن همراه

90

70

80

60

70

40

تاخیر زمانی

50

تاخیر زمانی

60

50
40
30

30

20

20
10

10

0

0
.FBX

.ms3d .mm3d .FBX

.m2d

.FBX

.m2d

.ms3d .mm3d .FBX

.m2d

.m2d

مدل سه بعدی

مدل سه بعدی

تاخیر زمانی استفاده از VMFC

تاخیر زمانی استفاده از Junaio
تاخیر زمانی استفاده از VMFC

تاخیر زمانی استفاده از Junaio

(شکل :)5-الف :تاخیر زمانی انتقال داده در اینترنت مخابرات،ب :تاخیر زمانی انتقال داده در اینترنت تلفنهمراه
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( جدول :)3 -آزمون  tزوجی برای بررسبببی تفاوت تاخیرز مانی در

مقایسببه بر اسبباس جدول مقایسببه در [ ]27تنظیم

استفاده از VMFCو  Junaioدر اینترنت مخابرات
متغیر

مرحله

میانگین

استفاده از

16/770

t

انحراف

شبببدهاند .همانطور که مشببباهده میشبببود برنامه

pvalue

استاندارد

پیببادهسببببازی شببببده در محیط VMFCعملکرد
مناسببببتری را نسببببت به برنامه همتای خود ارائه

5/573

VMFC
سرعت

-2/630
استفاده از

29/316

16/798

میکند .پارامترهای محاسبببه شببده در این جدول بر
0/047

اسبباس میانگین دادههای محاسبببه شببده در بخش

Junaio

ارزیابی با احت ساب شرایط ارزیابی به د ست آمدهاند.
جدول  5نشبببان میدهد که اسبببتفاده از سبببرویس

(جدول :)4 -آزمون  tزوجی برای بررسی تفاوت تاخیرز مانی در

پردازش مه برای برنامههای حسببباس به تاخیر مانند

استفاده از VMFCو  Junaioدر 4جی
متغیر

مرحله

میانگین

استفاده از

2/271

VMFC

2

استفاده از

32/663

انحراف

t

استاندارد

سرعت
Junaio

واقعیت افزوده به دلیل تاخیر زمانی کمتر و سبببرعت

pvalu
e

انتقال داده بی شتر در تمام مراحل ن سبت به ا ستفاده

11/210

18/041

از ابر م ناسببببتر اسبببت این م قدار برای داده ها با
68
3/6

حجم های مختلف مت فاوت اسبببت ا ما تاخیر ز مانی

0/014

باالی ابر را در تمام مراحل کمتر کرده اسببت که این

-

خود مزیت استفاده از مه میباشد.

جدول  3ن شان می دهد که تاخیر زمانی در ا ستفاده

(جدول :)5-مقایسه برنامه پیاده سازی شده در[ ]27و برنامه
مبتنی بر VMFC

از  29/316 ، Junaioو پس از استفاده از  VMFCبه

پارامترها

بر نا مه مبتنی بر
VMFC

نیز تاخیر ز مانی در انت قال اینتر نت 4جی در اجرای

زمان اولیه (میلی ثانیه)

1

[]27بر نا مه مبتنی
بر
CLOUD
3/1

زمان تشخیص (میلی ثانیه)

23/47

82/87

برنامه در سرور  Junaioو تاخیر زمانی بعد از استفاده

زمان انطباق(میلی ثانیه)

8

10

نمونه مشابه

0/7

1/5

زمان پاسخ(میلی ثانیه)

25

-

که این کاهش تاخیر ز مانی با م قدار ()p=0/.014

زمان تاخیر(میلی ثانیه)

~100

23/227

زمان بارگذاری(میلی ثانیه)

10

18

معنادار می باشبببد .در جدول  5مقایسبببهی برنامه

زمان بارگیری(میلی ثانیه)

0/007

01/0

 16/770کاهش یافته اسببت و این کاهش از نظر نیز
با مقدار ( )p=0/.047معنادار میباشببد .در جدول 4

از  VMFCبه ترتیب مقدار  32/663و  22/271ا ست

 –6نتیجهگیری و پژوهشهای آتی

پیاده سازی شده با برنامه م شابه آن در [ ]27که یک
برنامه واقعیتافزوده مبتنی بر تصبببویر را در محیط

امروزه برنامه های کاربردی تلفن های هوشمند به

ابری پیادهسبببازی میکرد ،انجام شبببد .پارامترهای

همراه پردازش ابری ،پردازش لبه و پردازش مه امکان
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ارائه خدمات در مجموعه بزرگ اینترنت اشیاء و

امتیازی در اجرای برنامههای حساس به تاخیر و بی-

شهرهای هوشمند را فراهم کرده اند .استفاده از

درنگ میباشد .همچنین در حافظه مصرفی تلفن-

سرویسهای پردازش مه سیار برای اجرای دقیق

همراه و انرژی آن صرفهجویی میشود .انتقال دادهها

برنامههای کاربردی دستگاههای هوشمند سیار

در دو حالت استفاده از سرور  Junaioو  VMFCدر دو

سرویسهای بهنیهای را با حداکثر کارایی و حداقل

بستر اینترنت وایفای و اینترنت 4جی تلفنهمراه

تاخیر برای کاربران فراهم میکند .معماری ارائه شده

انجام شد .بستر اینترنت مخابرات برای هر دو مورد

در این مقاله محدودیتهای سرویسهای  MCCاز

کارکرد بهتری را ارائه داد و در هر دو بستر انتقال داده

جمله تاخیر در دسترسی و ارائه خدمت و ترافیک

 VMFCبهینهتر بوده است .انتقال دادهها با حجم

پردازشی را کاهش داده و همچنین محدودیتهای

بیشتر در  VMFCبا تاخیر زمانی کمتری انجام می-

دستگاههای هوشمند در اجرای برنامههای بیدرنگ

شود که این مقدار در  Junaioدر صورت ازدحام شبکه

مانند برنامههای واقعیت افزوده و برنامههایی که نیاز

و داده با حجم بیشتر مانع عملکرد صحیح برنامه می-

به محیط ذخیره بیشتری دارند را مرتفع کرده است.

شود .پیادهسازی و بهینهسازی الیههای معماری جهت

به دلیل ثبت مشخصات کاربر و رمزگذاری با امضای

ارائه خدمات بهتر و کاراتر ،ارتباط در بستر شبکه-

دیجیتال ،اعطای شناسه منحصر بفرد برای هر کاربر و

های  5جی باید در آیندهای نزدیک مورد توجه قرار

شناسه نرم افزاری برای هر نرم افزار منتقل شده به

گیرد که تاخیرها را به حداقل میرساند .بررسی

گره مه ،استفاده از این معماری امنیت احراز را جهت

پارامترهای امنیت و بهینه سازی نحوه دسترسی به

دسترسی به منابع و دادهها افزایش میدهد و امکان

منابع در سطح برنامههای کاربردی و در سطح باالتر

استفاده مجدد از شناسه منحصر بفرد یک کاربر توسط

گرههای فعال در الیه مه از تحقیقات مورد نیاز در این

شخص دیگری وجود ندارد .برنامه واقعیت افزوده

زمینه می باشد.

مبتنی بر تصویر بر اساس معماری ارائه شده پیاده شد.

 – 7مراجع
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رشته مهندسی برق گرایش معماری کامپیوتر اخذ
.کرده است
ایشان در حال حاضر به عنوان هیات علمی دانشگاه
 زمینههای پژوهشی مورد.قم مشغول به کار هستند
، شبکههای کامپیوتری:عالقه ایشان عبارتاند از
 اینترنت اشیاء، محسابت ابری و مه،معماری کامیپوتر

[37]
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