
مدل پیشنهادی

ازی پیاده سازی یادگیری عمیق تقویتی جهت بهینه س
پویامتکی بر قابلیت اطمینان پذیریNFVسرویس دهی  

سید حامد رحمانی خضری:دانشجو
دکتر حامد کبریایی: استاد راهنما

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

نتایج مقدمه

جمع بندی

اصلیمراجع

38:پوسترشماره 

از مجموعه ای (  NFV)یک سرویس خاص در شبکه های مجازی شده•
از جمله چالش ها برآوردن قابلیت اطمینان . ها تشکیل شده است VNFاز

ان سرویس های درخواست شده و منابع درخواستی با توجه به قابلیت اطمین
.  سرور ها می باشد

های VNFهدف این پروژه طراحی مدلی جهت بهینه سازی اختصاص دادن •
مربوطه در داخل سرور ها به جهت افزایش نرخ پذیرش سرویس های ورودی 

.  می باشد
.به همین جهت روشی مبنی بر یادگیری عمیق تقویتی ارائه خواهد شد•

.استشدهبیانزیرشکلدرسازبهینهعاملبرایتقویتیعمیقیادگیریبرمبتنیمدل

•State:درموجودمنابعبرمبتنیایمجموعهInPدرخواستیمنابعشبکه،های
.مبرسیآنحداقلبهبایدکهسیستمورودیسرویسReliabilityوورودیسرویس

•Action:بهراعصبیشبکههایخروجیVNFهایInPحسببر.میکنیمنظیرها
ᶓمانندمعینسیاستی Greedy،منابعVNFورودیسرویسبهرابرگزیدههای
.دهیممیاختصاص

•Cost Function:سسرویبهکهاطمینانیضریبمنابع،بودنمحدودبهتوجهبا
این.باشدنزدیکبایستمیاستکاربرمطلوبمقداربهدهیممیاختصاصعملدر

بهتعلقممنابعموفقتخصیصبرایهمچنین.میکنیملحاظهزینهتابعدررااختالف
محدودومسالهتدریجییادگیریماهیت.میگیریمنظردرپاداشینیزسرویسیک

راهمفراکافیمنابعنتوانندشدهمشخصهایسرورکهمیکندایجابمنابعبودن
ناناطمیضریبکردنفراهمعدمصورتدر.میشوددادهعاملبهجریمهیککهکنند

.شودمیاعمالشبکهبههزینهتابعطریقازایجریمهسرویس،

•Memory:وشدهانتخابکنشبعد،حالتفعلی،حالتکلمدل،ازبخشایندر
بخش.شودمیذخیرهحافظهدرشدهسپریهایاسالتتمامیازحاصلپاداش

صبیعشبکههایوزنرسانیروزبهبرایتصادفیطوربهحافظهاطالعاتازکوچکی
شرایطهبنسبتعصبیشبکهشدنبایاسازحافظهازاستفاده.شودمیبردارینمونه
.کردخواهدجلوگیریخاص

مورد از سرویس 3نتایج حاصل از پیاده سازی عملی و روند یادگیری این شبکه را برای 
.ها با مقدار قابلیت اطمینان متفاوت در شکل زیر آورده شده است

Reliabilityهمان طور که در شکل زیر مشخص است، نرخ پذیرش ورودی با افزایش 

.خواسته شده توسط سرویس افزایش خواهد یافت

.حالتها، عمل ها، پاداش و حافظه ها را تعریف کردیممجموعه ،DQNبرای عامل 

رد که چگونه در ادامه با استفاده از شبیه سازی، نشان دادیم که اپراتور شبکه می تواند یاد بگی
ها برای انواع خدمات به نحوی که نسبت InPدر شرایط مختلف به طور موثر از منابع 

.  استفاده نماید, ها به حداقل برسدVNFپذیرش به حداکثر و هزینه قرار دهی 

ترش نیاز در آینده روش های مبتنی بر یادگیری عمیق در شبکه های کامپیوتری به علت گس
اهند نقش پر رنگ تری را ایفا خو, فزونی تعداد کاربران و تنوع سرویس های در خواستی, ها
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