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این پیشنهادیه در نورا تخصصی تحصیالت تکمیلی دانشکره
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امضای استادان راهنما و مشاور الزامی است و امضای "از طرف" پذیرفته نمی شود .درصورتی که هریک ازاستادان یاد شده عضو هیات علمی دانشگاه یززد نباشزند مزمد در

نشانی و شماره تلفد آنان آخرید حکم کارگزینی ایشان ممیمه گردد.

1

 -9نرح پایان نامه:
الف) تعریف موضوع(تعریف مسأله ،هرف از اجرا ر ااربرد نتایج تحقیق):
با توجه به تغییرات ر نیازها امررز در زمینه نبکهها رایانه ایی نظیر مراازداده ر محایبات ابر  ،یناریوها جریر مطجرح گردیجره ایجت .از
جمله این یناریوها میتوان به انتقال داده ها در مراازداده اناره ارد ،به دلیل رجود یاختار یاده ر امنی اه مابین پیونرها  1انتقال داده در ایجن
مرااز رجود دارد میتوان تغییراتی را در جهت بهبود پررتکل  TCPلحاظ ارد .تا به حال راهاارهایی پیشنهاد نره ایت اه نامل  DCTCP9نیز
بوده ایت .به عنوان نمونه حالتی اه در آن چنرین ییستمهامل مقیم در مانینمواز اقرام به اریال داده مینماینر ،البته ایجن راهاجار مخجت
مرااز داده نبوده ر یک حالت الی ایت[1].
مرااز دادهابر میزبان برنامهها ااربرد با نیازها گوناگون میباننر ،اه از آن جمله میتوان به انتقال اطالعات با تاخیرها اوتاه ر
قابلپیشبینی اناره ارد ر یا نیاز به بهرهرر باال در امر انتقال اطالعات اه یکی از فااتورها ایایی در این زمینه به حساب مجیآیجر .در چنجین
نرایطی ،پررتکل  TCPبا نرایط انونی ر الگوریتمها معمول با نکست مواجه میگردد ر یا به عبارت یادهتر اارایی مطلجوبی نخواهجر دانجت.
] [3]،[9در مقالههایی اه الگوریتم  DCTCPارائه گردیره ایت] ،[1به برریی عملکجرد  6999یجرریسدهنجره مشجابه پرداختجه نجره ایجت ر
مشکالتی اه باعث ااهش اارایی ر افزایش تاخیر در برنامهها ااربرد میگردد نمایان گردیره ایت .ریشه اصلی مشکالت را میتجوان در نحجوه
عملکرد پررتکل  TCPر همچنین میزان حافظه محررد در  data center switchیافت .به عنوان مثال برنامجههجا اجاربرد (تحجت عنجوان
 )backgroundرجود دارد اه در مرت زمانها نسبتا طوالنی در یویچها صفهایی ایواد میاننر ر باعٍث ااهش اارایی آن دیته از برنامهها
ااربرد (تحت عنوان  )foregroundاه حساس به تاخیر هستنر ،مینونر[0] .
هرف از اجرا این پایان نامه ،ایواد یک ررش جریر انترل ازدحام در یکی از پررتکلها الیه انتقال میبانر .نهایتا مجرل ابجراعی ،در
یکی از نرمافزارها نبیهیاز پیادهیاز نره ر با نتایج حاصل از نبیهیاز یایر الگوریتمها موجود مقایسه میگردد.
ااربرد این ررش بیشتر در مراازداده بود ر هرف از آن ایتفاده منایبتر از منابع موجود در نبکه ،نظیر حافظه انتراای در یوئیچها میبانر[1] .

ب) یابقه تحقیق:
امررزه اهمیت ایتفاده از  TCP/IPدر ایواد نبکهها رایانهایی بر اسی پونیره نمیبانر .یهولت در ااربرد ر صجرفه اقتصجاد بجاال،
ایتفاده از این پررتکل را محبوبتر مینمایر .تحقیقات انوام نره بر رر جریانها اطالعجاتی نشجان داده ایجت اجه  %00.01از دادههجا بجررر
پررتکل اترنت ر  IPدر حال انتقال ایت [1] .با پیشرفت نبکهها رایانه ایی ر ایواد ااربردها جریر ماننر انتقال اطالعات چنرریانهایی ،نرایط
متفارت ترافیکی در نبکهها به رجود آمر .ااربردها جریر لزرما با ررشها انترل ازدحجام در پررتکجل  TCPیجازگار نیسجتنر .ر در برخجی از
نرایط به صورت ناعادالنه منابع نبکه را انغال ر باعث ایواد ازدحام ر از دیترفتن بستهها مینرنر .طراحان نبکه ر متخصصین به فکجر ابجراع
ررنی جریر برا انترل ازدحام در الیه انتقال افتادنر ،یک دیته از ررشها ابراعی مربجوط بجه بجازخورد اطالعجات ازدحجام ر ایجتفاده از آن در
انترل ازدحام میبانر ،اه یک ررش مهم در این دیته اعالم صریح ازدحام میبانر[7]،[6]،[5] .
ایتفاده از ررش  ECNدر نبکهها  ATMر  Frame Relayیابقه دانته ایت.
در یال  9919در مقاله ] ، [1به ارائه یک ررش جریر انترل ازدحام پرداخته نر ،اه از ررش اعالم صجریح ازدحجام بهجره گرفتجه نجره
ایت .میزان بافر انغال نره در  Switchتا  19برایر ااهش را نشان داده ،در عین حال میزان تاخیر بستهها ااهش دانته ایت.
برا ارلین بار در مقاهلل ] [7ررش  ECNدر پررتکل  SCTPمورد ایتفاده قرار گرفته ایت.
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در مقاله ] [8به ایتفاده از این پررتکل در مرااز داده اناره گردیره ایت ،در ضمن به اایتیها ایجن پررتکجل انجاره نجره ر عنجوان
گردیره ایت ،اه تا ایتفاده از پررتکل  SCTPبه عنوان جایگزینی برا  TCPدر نبکهها مرااز داده مسیر طوالنی بجاقی مانجره ایجت ر بایجر
بهینهیاز ها الزم در این پررتکل انوام نود.
ج) المات الیر :

فاریی  :اعالم صریح برخورد ،انترل ازدحام ،الیه انتقال ،مرااز داده
انگلیسی Explicit Congestion Notification , Congestion Control , Transport Layer , Data Center :
د) فرضیات (یا یئواالت پژرهشی):
-1

ایتفاده از بازخورد جهت انترل ازدحام موجب بهبود در بهرهرر خط میگردد .همچنین میجزان بجافر مصجرفی ر تجاخیر در

پایخگویی به ااربران با ایتفاده از این ررش ااهش مییابر.
-9

چگونه میتوان از این ررش به نکل ااراتر در پررتکل  SCTPایتفاده نمود ر برا متعادل اجردن ترافیجک اریجالی بجر رر

پیونرها از این ررش بهره جست؟
-3

چگونه میتوان از پررتکل  SCTPبه عنوان جایگزینی برا پررتکل  DCTCPدر مرااز داده ابر ایتفاده ارد؟

هج) ررش تحقیق (مخصوص دانشکرهها علوم انسانی ر هنر ر معمار ):
ر) مراحل اجرا پررژه ر زمان بنر :
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: تعهر نامه دانشوو-0
.. زیر نظر ایتادان راهنما ر مشارر انوجام رییفجه نمجایم،اینوانب پویا خونخو متعهر مینوم اه با توجه به مفاد این پیشنهادیه به طور تمام رقت
 ) متعلق...  ارائه به بخش صنعت ر، اتاب،ضمنا با اطالع از اینکه الیه حقوق ماد ر معنو مترتب بر نتایج حاصل از پایان نامه (اعم از چاپ مقاله
.به دانشگاه یزد خواهر بود از انتشار نتایج حاصل از آن بررن مووز دانشگاه خود دار نمایم
تاریخ ر امضا دانشوو
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قوانین مربوط به تصویب پیشنهادیه پایان نامه اارننایی ارنر
 -1ایتاد راهنما با موافقت یکی از اعضا هیات علمی دانشگاه با مرتبه علمی حجراقل ایجتادیار ر تاییجر امیتجه تحصجیالت تکمیلجی/
نورا گرره تعیین مینود.
 -9در موارد ایتثنایی ،با موافقت نورا آموزنی دانشکره ،ایتاد راهنما را میتوان از بین اعضجا هیجات علمجی یجایر دانشجگاهها ر
مویسات پژرهشی رابسته به رزارتین علوم ر بهرانت ر درمان انتخاب نمود .در این صورت بایجر یکجی از اعضجا هیجات علمجی گجرره
آموزنی مربوطه ،به عنوان ایتاد راهنما ارل یا درم انتخاب گردد.
 -3چنانچه ایتاد راهنما از خارج از دانشگاه انتخاب مینود ،به جا نرط ایتادیار  ،دانتن مررک داتر الزامی ایت.
 -0ایتاد مشارر به پیشنهاد ایتاد راهنما پس از تاییر امیته تحصیالت تکمیلی /نجورا گجرره از بجین اعضجا هیجات علمجی داخجل
دانشگاه یا از بین اعضا هیات علمی یایر دانشگاهها ر مویسات پژرهشی رابسته به رزارتین علوم ر بهرانت ر درمجان انتخجاب مجی-
نود.
 -5در صورت نیاز (به تشخی

نورا گرره) به ایتاد مشارر به غیر از افراد مذاور در بنر  ،0این انتخاب به موموعه زیر محررد مجی

بانر :اارننایان ارنر مویسات اجرایی یا مرااز علمی ،پژرهشی یا صنعتی با مجررک حجراقل اارننایجی ارنجر بجا زمینجه تخصصجی
مرتبط با پایان نامه ،مربیان هیات علمی دانشگاه یزد (اه می توانر نامل مربیان مامور به تحصیل بجا رعایجت یجقف تجرریس مصجوب
هیات امنا بانر).
 -6موموعا از بین ایتادان راهنما ر مشارر حرااثر یک نفر می توانر خارج از دانشگاه بانر.
 -7پیشنهادیه پایان نامه بایر حرااثر  8هفته پس از نررع نیمسال یوم به تصویب امیته تحصیالت تکمیلی /نورا گرره ر حجرااثر
 19هفته پس از نررع نیمسال یوم در نورا آموزنی دانشکره به تصویب بریر.
 -8پس از تصویب پیشنهادیه در دانشکره ،اطالعات مربوطه تویط دانشچو در یامانه پژرهشجگاه علجوم ر فنجارر اطالعجات ایجران بجه
آدرس  www.irandoc.ac.irثبت ر تویط مریر گرره /ایتادراهنما تاییر گردد.
 -0صفحه ارل این فرم به اداره تحصیالت تکمیلی اریال گردد.
 -19تاییریه ثبت پیشنهادیه در پژرهشگاه علوم ر فنارر اطالعات ایران به همراه نسخه ا از پیشنهادیه مصجوب در پررنجره دانشجوو
بایگانی مینود.
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