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نتایج مقدمه
ساازی پروتکل هایی هستیم که همگامهای توزیع شده ناهمگام نیازمند سیستمامروزه در •

.دهندرا با واسطه با سرور زمان انجام زمان 
پیاده سازی: پروژهنوع •
 شده توزیعدر سیستم های زمان همگام سازی اصلی پروتکل های مقایسه : پروژهاهداف •

ارزیابی مقیاس پذیری آن هاو 
شاده  چگونه می توان ساعت های مستقل از یکدیگر را در سیستم های توزیاع:مسئله•

همگام کرد؟ با وجود این که می دانایم سااعت هاا دارای م ادا زماانی و رانا  سااعت 
.متفاوت هستند

روتکل زمان در یک مؤلفه اصلی تعیین می شود و بقیه مؤلفه ها باید با اجرای پ:راه حل•
.هایی در سلسله مراتب مشخصی با آن مؤلفه اصلی همگام شوند

ترتیب ارسال پیاام هاا مشخص کردن ها وسیستم همه همگام شدن زمان : خروجی ها•
ه ش که و تعداد پیام های رد و بدل شده برای همگام سازی و به دسات آوردن معادلادر 

تعداد این پیام ها به منظور مقیاس پذیری
کاه  بار ترافیکی حاصل از درخواست های زماان بار روی سارور زماان و :دستاوردها•

ور زمانموقت ش که در صورت قطع سرهمگامی و تقسیم این بار بر روی سرورهای دیگر 

:دهیممیانجامترتیببهرازیرمراحلماپروژهایندر
نتمینیابزارازاستفادهبامجازیش کهیکایجاد1.
پروتکل هااجرایبرنظارتبرایمانیتورسرورنق درهاست هاازیکی2.
ش کهکلزمانداشتننگهبرایزمانسرورنق دردیگرهاستیک3.
.می شوندهمگامزمانسرورباCristianالگوریتمبااصلیسرورنق دردیگرهاستچند4.

.می گردندهمگاماصلیسرورهایباNTPپروتکلبادومسرورنق درنیزدیگرهاستچند5.

.شوندمیهمگامدومسرورهایباNTPپروتکلباکالینتنق درها هاستازتعدادی6.

.می شوندهمگام دومسرورهایباPTPپروتکلباکالینتنق درنیزها هاستازتعدادی7.

.می پردازندپیامت ادلبهیکدیگرباشدههمگامکالینت هایسپس8.

ردوشودمیارسالمانیتورسروربههاکالینتوسرورهاازلحظههردرنیازمورداطالعات9.
رایبشدهردوبدلپیام هایتعدادهمچنینوهاکالینتبینهایپیامارسالزمانمانیتور 
.شودمیدادهنمای کالینتهرسازیهمگامزمانآخرینوش کهکلدر سازیهمگام

بارابربهاکالینتتعدادودومواولسرورهایتعدادبهتوجهباپذیریمقیاسارزیابیمعیار10.
.شودمیتعریفسازیهمگامبرایشدهردوبدلهایپیامتعداد

:PTPمعادله مقیاس پذیری تعداد کل پیام های همگام سازی با استفاده از کالینت 
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اده باا اساتفهمگام سازی برای پیام های ردوبدل شده یکسان  تعداد همگام سازی مدت زمان در •
ای کالینت هابا استفاده از همگام سازی برای بسیار کمتر از همین تعداد NTPکالینت های از 

PTPاست و به صرفه تر است.
صلی و سرورهای دوم یا نحوه ارت اط بین سرورهای دوم و سرورهای اکالینت ها ارت اط بین نحوه •

.ردوبدل شده ندارندهیچ تأثیری در تعداد پیام های 
دل ردوباتعداد پیام های بر افزای  بسیار بیشتر از تعداد سرورهای دوم PTPتعداد کالینت های •

.تأثیرشان یکسان استNTPمی گذارند ولی در کالینت های تأثیر شده 
ازی در سیستم های حساس به ترتیب ارسال پیاام از پروتکال هاای همگاام سا: کاربرد صنعتی•

.زمان برای فهمیدن ترتیب ارسال استفاده می شود
باه دلیال نیاز به تست در ش که واقعی برای دستیابی به نتایج بهتار و همچناین: محدودیت ها•

ت اادل بارای TCPبه استفاده از پروتکال مج ور UDPم تنی بر پروتکل سختی پیاده سازی 
.پیام ها شدیم


