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  چكيده
صورت يك ه ب را دنشوخدماتي كه از طريق اينترنت عرضه ميدر اين مقاله 

اي اصلي و تاثيرگذار در زيكي از اج. كنيمسيستم صف معرفي و تحليل مي
استفاده از هدف از اين مقاله  .وب سرورها هستند ،كيفيت خدمات اينترنتي

 ها دررهاي رياضي تئوري صف براي  تجزيه و تحليل عملكرد وب سرو مدل
معرفي و  در اين مقاله پس از. سازي شبكه اينترنت استحوزه مديريت و بهينه

 سپس  و ايم نموده بندي مساله، نمودار آهنگ را  براي  مساله طراحي مدل
   .آورده شده است سازي  حاصل از شبيه محاسباتي  اي از نتايج  خالصه

 سازي شبيه  ،تئوري صف ،مديريت شبكه  ،وب سرور :كلمات كليدي

 
 مقدمه .1

مباحث  ،انواع خدمات اينترنت ي ارائهو  اطالعات فناوري  ي با توسعهامروزه 
جزء  در اين حوزهكيفيت خدمات مطلوب  فراهم نمودن و شبكهمديريت 

و هاي رياضي  مدلبنابراين ضروري است كه از  .آيد شمار ميمسائل مهم ب
  .استفاده شود ،آن بهينه سازي و تجزيه و تحليل سازي در شبيه

توان به بخش هاي   مطالعاتي را مي را حوزه اين ي تحقيق در سابقهبه طور كلي 
هاي تعادل بار و  الگوريتم ، [3]طراحي شبكه  ،سرورها يابي وب مكان

تحليل مدل شبكه با  ،ها ي الگوريتم سازي و مقايسه شبيه ، [1,2] زمانبندي
  . تقسيم بندي نمود،  [4,5] صف  تئوري

از نكات يكي  .اين مقاله در حوزه تحليل مدل شبكه با تئوري صف است
ي در حوزه واقع اي بر گرفته از دنياي برجسته در اين مقاله تحليل مساله

هاي  تحليل جديدي از درخواستهمچنين  و اينترنت با استفاده از تئوري صف
كسب رضايت كاربر و  ،اين مقاله ف درهد .است سرورهاكاربران در وب 

براي اين منظور با . استگويي در كمترين زمان ممكن  براي هر كاربر  پاسخ
و شناسايي هاي صف  از طريق مدل تعيين متوسط مدت انتظار كاربر در سيستم

  .رسيدعوامل تاثير گذار در اين زمينه به اين هدف خواهيم 
 

 مدل مساله .2
  سيستم صفي را در نظر  ،كنيم اي كه در اين مقاله بررسي مي در مساله 

 ند و كن به وب سايتي مراجعه ميي مختلف هاكه كاربراني با تقاضا ايم گرفته
   به سيستم ارائه ها قالب تعداد مشخصي از درخواستتقاضاي خود را در 

ا هاي خود ر درخواست ، سيستم هر كاربر به محض ورود به بنابراين. كنند مي
پاسخ تمامي  دريافت كند و تا به وب سرور ارسال مي با يك فاصله زماني

سيستم  ،در اين مدل. ماند در سيستم باقي مي از طرف وب سرور ها درخواست
براي محدوديت ظرفيت سيستم  به همراه) خدمت دهنده(با يك وب سرور را 

به ترتيب  هاي كاربران درخواست ،بدين ترتيب. نماييم تعريف ميكاربران 

 FIFOگيرند و مطابق با نظم  هاي وب سرور قرار مي در صف درخواست ،ورود
  .شوند از صف خارج مي

    و پارامترهاي مدل روابط 2.1
 ،ورود هـاي بـين   از قبيـل زمـان  (سـازي   شـبيه  مدل  هاي ورودي ،در اين مدل

  توزيـع نمـايي    رهـاي تصـادفي بـا    را بـه صـورت متغي   )دهي هاي خدمت زمان
 .ايم هنمود سازي مدل

 :كنيم به منظور مدل كردن مساله نمادها و متغيرهاي تصميم زير را تعريف مي
  .كاربر در سيستم باشد درصورتي كه  ،آهنگ مراجعه كاربران به سيستم:  
  به سيستم ان نرخ ورود موثر كاربر :

كاربر در  درصورتي كه  ،هاي كاربران به سيستم درخواست ورودآهنگ  :
 .سيستم باشد

كاربر در سيستم  درصورتي كه كه  ،ها به سيستم درصد ورود درخواست :
   .باشد
:  ها دهي  درخواست نرخ خدمت  

:   درخواست در سيستم  كاربر در سيستم و  وضعيت سيستم با  ,
 صف وب سرور

 درصد ورود ناموفق كاربر:  
  درصد اشتغال وب سرور : 

:   درخواست در درازمدت jكاربر و  احتمال وجود  ,
 كاربران   محدوديت ظرفيت سيستم براي  تعداد :
 كاربران در سيستم متوسط تعداد :

 متوسط مدت زمان انتظار كاربر در سيستم :
:   هاي يك كاربر تعداد درخواست     
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 نمودار آهنگ مدل .  1 شكل

  

   تصديق مدل 2.2
تحليلي و حل معادالت ، از روش سازي شبيه  مدل بررسي اعتبار به منظور 

 نتايج از  برخي ايم كه استفاده نموده  =K 2 تعادلي با ظرفيت سيستم معادل با
  .است نشان داده شده  1در جدول  آن

  

2 5   1  0/24
 معيارهاي ارزيابي صف نتايج تحليلي  سازي نتايج شبيه

0.3304 0.3347  
1.8286 1.8305 L 
5.535 5.469 W 

 
  ايسه نتايج تحليلي و شبيه سازيمق . 1 جدول

  
  سازي شبيهتجزيه و تحليل نتايج  .3

بار اجرا گرديد  5مورد  در هر كاربر و 5000با را  براي اين منظور شبيه سازي
در جدول  و نتايج حاصل از ميانگين معيارهاي عملكردي براي دوره پايدار 

برقراري  ،همچنين نتايج حاصل از شبيه سازي .نمايش داده شده استزير 
    .دادنشان درخواست ها و كاربران  برايقوانين ليتل را 

2 5    1  3 

K L  W  

2 1.8305 5.4694 0.8344 

4 3.8192 11.4940 0.8340 

8 7.8166 23.7292 0.8304 

16 15.8222 47.2150 0.8276 

50 49.8000 147.0343 0.8222 

150 149.7317 447.5199 0.803 

4000 2017.4941 6028.4685 0.0276 
 

  Kنتايج محاسباتي حاصل از تغيير   . 2 جدول
كاربران  تعداد ، دهد كه با كمتر كردن محدوديت سيستم نشان مي ،2جدول 

توانند به سيستم راه يابند كه اين خود بر مدت زمان انتظارشان در  بيشتري مي

بنابراين مدير شبكه بايد ميان درصد ورود ناموفق . تاثيرگذار خواهد بودسيستم 
    .تعادل برقرار نمايد كاربران و مدت زمان انتظار در سيستم

2  5   2   3 

 L W   

1.5 1.7248 3.4826 0.7532 0.9738 
1 1.8305 5.4694 0.8334 0.9924 

0.8 1.8622 6.9669 0.8662 0.9955 
0.6 1.8954 9.4253 0.8982 0.9981 
0.4 1.9268 13.8658 0.9320 0.9994 

 
    از تغيير  نتايج محاسباتي حاصل . 3 جدول
حاكي از اين است كه با كاهش نرخ خدمت دهي و  3همچنين نتايج جدول
متوسط تعداد كاربران و زمان انتظار در سيستم و به  ،سرعت خدمت دهنده

  .يابد رود ناموفق كاربر افزايش ميدرصد و ،دنبال آن
 

  گيري نتيجه .4
در اين مقاله عملكرد وب سرورها به عنوان يكي از اجزاي موثر در كيفيت 

ها با  استفاده از مفاهيم تئوري صف مورد تجزيه و تحليل  خدمات وب سايت
ي از معيارهاي ارزيابي كيفيت خدمات، متوسط زمان انتظار يك. قرار گرفت

سازي ميزان تاثير سرعت و ظرفيت وب سرور را بر نتايج شبيه. كاربران است
ت با مديريت وب ساي بنابراين .دهدمتوسط زمان انتظار كاربران نشان مي

  .گيري نمايددر بهبود كيفت خدمات تصميم دتوانآگاهي از اين نتايج مي
با استفاده از شبيه سازي و تحليل مدل  عملكرد وب سرور تحليل همچنين در 

شبيه سازي و  براساس به دست آمده مقادير بين صف پرداخته شد و مقايسه
تعداد و مقادير  ،نتايج حاصل از تحليل مدل صف از طريق معادالت تعادلي

بنابراين   ،نداد از خود نشان را چشمگيري زمان انتظار كاربر در سيستم  تفاوت
    .از آن مي توان براي تحليل مساله استفاده نمود
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