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در این مقاله یک الگـوریتم زمانبنـدی بـر پایـه لیسـت بـرای        :چکیده

هـدف الگـوریتم   . ارائه شده است FELB1محیط گرید محاسباتی به نام 
و  2ه پردازنده مناسب در جهت کاهش طول زمانبنـدی اختصاص کارها ب

و بـه   FLB3این الگوریتم بر مبنای الگوریتم. اجرای سریع تر کارها است
الگـوریتم پیشـنهادی در   . منظور افزایش توزین بار منابع ارائه شده است

زمانبندی وظایف به پردازنده ها، به مسیر بحرانی به نحوی دیگـر توجـه   
اد موازی سازی بیشتر در انجام کارها دارد کـه ایـن   کرده و سعی در ایج

نتـایج و شـبیه   . امر منجر به کاهش طول زمانبندی نیـز خواهـد گردیـد   
سازی های انجام گرفتـه بـرای مقایسـه الگـوریتم بـا چنـدین الگـوریتم        
زمانبندی معروف بیانگر این اسـت کـه الگـوریتم پیشـنهادی عـالوه بـر       

  .رایی قابل قبولی را نیز ارائه می دهدداشتن پیچیدگی زمانی پایین، کا

  .باتی، مسیر بحرانیمحاسزمانبندی،توزین بار،گرید:کلیدیواژه های 

  مقدمه -١
امکان زمان بندی به مفهوم تخصیص کارها به گروه منتخبی از منابع که 

 شامل گریدبندی زمان. می باشد توزیع در حوزه های مختلفی را دارند
-سیستم، انتخاب سیستم یا برنامهبرای مراحل کشف منبع در دسترس 

متفاوتی با  های زمانبندی]. 2[است  برنامه های مناسب آن و  پذیرش
 )]6[ DSHو ]4و TDS ]1[،TANH ]5مانند(نسخه برداری استفاده از 

 CASS-IIو ]8وHEFT ]7[،ETF ]9مانند(یا بدون استفاده از آن
نسخه . ده استبرای تعداد محدودی از پردازنده ها انجام ش)]10[

وظایف، کارایی زمانبندی را افزایش می دهد اما به طور  برداری
الگوریتم ها باید . چشمگیری هزینه زمانبندی را نیز افزایش می دهد

عالوه بر برآورده ساختن نیازهای کاربران، به ایجاد تعادل در به حداکثر 
داشته رساندن موازی سازی و به حداقل رساندن تاخیر ارتباطی توجه 

در این مقاله الگوریتم زمانبندی کار در زمان کامپایل به نام  .باشند
FELB هدف اصلی این الگوریتم مشغول نگه داشتن. ارائه می شود 

                                                                 
1 Fast and Earliest Load Balancing 
2 makespan 
3 Fast load Balancing for Distributed memory machines 

پردازنده ها است که منجر به گرایش به سمت طراحی با هدف موازنه بار 
نیز در نظر  ETFو  FLBچنین معیاری در الگوریتمهای . می شود

به مسیر  این الگوریتمهانسبت به  FELBالگوریتم . ه استگرفته شد
بحرانی توجه خاص تری می کند که خود باعث کاهش زمان اجرای کلی 

در ادامۀ . کارها می شود و همچنین منجر به موازنه بهتر بار می گردد
مقاله، بخش بعد به معرفی برخی از تعاریف استفاده شده و مسائل 

ش سوم به معرفی سه الگوریتم زمانبندی بخ. زمانبندی می پردازد
معروف برای تعداد محدود پردازنده که با الگوریتم ارائه شده مقایسه نیز 

و بیان  FELBدر بخش چهارم به ارائه الگوریتم . شده اند می پردازد
بخش پنجم نتایج عملکرد . یک مثال عملکردی پرداخته شده است

یر الگوریتم های متداول را در بر الگوریتم پیشنهادی و مقایسۀ آن با سا
 .نهایتاً در  بخش پایانی نتیجه گیری گنجانده شده است. دارد

 تعاریف اولیه -٢
دارای ترتیـب   آنهـای تشـکیل دهنـده    کارهنگامی که در یـک برنامـه   

مدل ) DAG4(تقدمی باشند، به شکل یک گراف جهت دار بدون سیکل 
),(شود و با می εvg نسبت ارتباطـات بـه    .داده می شوند نمایش =

به آن زمانبندی شده است  tپردازنده ای که وظیفه  ،)CCR5(محاسبات 
مشـخص   ft(t) و زمان پایان آن با st(t)، زمان شروع آن با proc(t)را با 

، از tپردازنده ای که آخرین پیام دریافتی توسط وظیفه آمـاده  . می شود
  .نمایش داده شده اسـت  ep(t)و با  اسازآن ارسال می شود، پردازنده توان

، بـا  tبه این ترتیب زمان ورود آخرین پیام دریافت شـده توسـط وظیفـه    
)},()({max)( ),( ttcommtFTtLMT tt ′+′= ∈′ ε  ــی ــخص مـ مشـ

د زمـان  وبه یک پردازنده نسبت داده شـ  که دو وظیفه متوالی برای. شود
 زمـان ورود پیـام مـوثر،    . ه مـی شـود  ارتباطات برابر با صفر در نظر گرفت

)},()({max),( )(,),( ttcommtFTptEMT ptproctt ′+′= ≠′∈′ ε  و
ـ   pپردازنـده   بـرای زمانبنـدی بـر روی    tوظیفه  زمان شروع تخمینی ه ب

),(}max),,(){( صورت tPRTptEMTptEST محاسبه می =
                                                                 
4 Directed Acyclic Graph 
5 Communication to Computation Ratio 
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تـا   tوزن طوالنی ترین مسـیر از گـره    tگره  )SL(6ایستای blevel .شود
نیز  tاست که زمان اجرای گره بدون در نظر گرفتن لبه ها گره خروجی 

  .]13[گرفته می شود در نظر

 تحقیقات پیشین -٣
،  MCP7در این بخش به معرفی سه الگوریتم زمانبندی یک مرحله ای 

8ETF  وFLB الگوریتم زمانبندی  .می پردازیمMCP ، الگوریتم
زمانبندی لیست است که از دیرترین زمان شروع ممکن برای تعیین 

متعلق به مسیر  امکان یافتن گره های وکند ها استفاده میاولویت گره
 O(v2(log(v)+P))پیچیدگی این الگوریتم  . بحرانی را فراهم می سازد

نسبت به بسیاری از الگوریتهای دیگر  MCPکارایی زمانبندی . می باشد
الگوریتم هدف اصلی  ].12[برای تعداد محدودی پردازنده بهتر می باشد

به  مشغول نگه داشتن پردازنده ها است که منجر ETFزمانبندی 
 اولویت کار،. گرایش به سمت طراحی با هدف موازنه بار می شود

سپس کار با . است نزدیکترین زمان شروع ممکن برای آن کار
کوچکترین اولویت انتخاب شده و به پردازنده مرتبط با این اولویت، 

می  O( W(E+V) P)پیچیدگی زمانی این الگوریتم  .واگذار می شود
الگوریتم   ].8و9[مسیر بحرانی گراف توجهی ندارداین الگوریتم به . باشد

است و از معیار انتخاب کار مشابهی  ETFتوسعه یافته ، FLB زمانبندی
با این تفاوت که انتخاب کار مناسب برای زمانبندی با  .استفاده می کند

در این روش، کار با بررسی روی دو . پیچیدگی کمتری صورت می گیرد
در هر مرحله   ETFشود، در حالی که در نوع پردازنده انتخاب می

این الگوریتم به . اولویت کار روی تمام پردازنده ها محاسبه می شود
منجر به افزایش طول زمانبندی می  و مسیر بحرانی گراف توجهی ندارد

به طور کلی الگوریتم  ].13[مشکل تاخیر ارتباطی را نیز داردگردد و 
تم های زمانبندی دیگر برای های زمانبندی لیست نسبت به الگوری

و  ETFالگوریتمهای . تعداد محدودی پردازنده بهتر عمل می کنند
FLB  از جمله الگوریتمهای زمانبندی لیست بوده و زمانبندی وظایف را

نحوه انتخاب  FLBدر روش اکتشافی . با هدف توزین بار انجام می دهند
که  یافتهی تغییر وظیفه برای زمانبندی از بین وظایف آماده به صورت

در  .بدعالوه بر کاهش پیچیدگی زمانی، فرآیند زمانبندی نیز بهبود یا
صورتی که دو وظیفه متوالی به یک پردازنده نسبت داده شوند هزینه 
ارتباطات آنها ناچیز می شود، که این می تواند باعث تغییر مسیر بحرانی 

در الگوریتم . به این پرداخته نشده است FLBگردد که در الگوریتم 
FELB  که در ادامه ارائه می شود انتخاب پارامترها بر اساس توجه به

 .این مسئله انجام شده است که باعث کاهش طول زمانبندی می شود

 FELBالگوریتم پیشنهادی  -٤

                                                                 
6 Static blevel 
7 Modified Critical Path 
8 Earliest Time First 

این الگوریتم زمانبندی بر پایه لیست و برای تعداد محدودی پردازنده 
ابتدا  .می باشد FLBلگوریتم ، اFELBاساس کار الگوریتم . می باشد

اولویت کارها محاسبه گردیده، سپس مرتب کردن کارها بر اساس 
در . اولویتشان انجام شده و در پایان نیز زمانبندی کار را انجام می دهد

انجام شده است که در هر پارامترها طوری الگوریتم ارائه شده انتخاب 
که باعث کاهش طول مرحله، کاری را به پردازنده ای اختصاص دهد 

، در هر تکرار الگوریتم وظیفه آماده FELBالگوریتم در  .زمانبندی شود
 .ای انتخاب می شود که بتواند زودتر روی پردازنده متناظر اجرا شود

 در هر مرحلهبرای بدست آوردن زودترین زمان شروع یک وظیفه آماده 
آخرین  )1که وظیفه باید روی پردازنده ای زمانبندی شود  زمانبندی،

روی هر یک از بر وظیفه . زودتر بیکار شود )2ارسال شده و یا از آن پیام 
باشد، به همین دلیل پردازنده ای برای اجرای می  اجرا قابلپردازنده ها 

در . آن انتخاب می شود که زودترین زمان اجرا را برای آن داشته باشد
  :ودداده شده دو نوع وظیفه تعریف می ش اتپیرو توضیح

پردازنده تواناسـازش زودتـرین زمـان     یروبر  EPنوع  ۀوظیف -1
  ،شروع را دارد

روی پردازنده ای که زودتر بیکار می بر  non-EPنوع  ۀوظیف -2
 .شود زودترین زمان شروع را دارد

پردازنده ارائه می شوند که -دو جفت وظیفه مقطعیدر یک زمان بندی 
  : یفه بدست آورند می توانند حداقل زمان شروع را برای یک وظ

با حداقل زمان شروع تخمین زده شده  EPاز نوع  tوظیفه  -1
EST(t , EP(t)) روی پردازنده توانا سازش. 

با حداقل زمان ورود آخرین پیام  non-EPنوع از  tوظیفه  -2
LMT(t)  روی پردازنده ای که زودتر بیکار می شودبر. 

اشد کاری که یکسان ب EPاگر زودترین زمان شروع در کارهای نوع 
آن بیشتر باشد ارجحیت دارد زیرا در این  LMT-EMT+SLمقدار 

صورت وظیفه ای که می تواند باعث کاهش طول زمانبندی شود به 
اگر زودترین . دلیل قرار داشتن روی مسیر بحرانی انتخاب می گردد

یکسان بدست آید وظیفه ای که  non-EPدر کارهای نوع  زمان شروع
انتخاب آن نیز در  دلیل تر است، که حتر باشد ارجآن بیش SLمقدار 

ایی که در صورت تخصیص دو از آنج. است جهت کاهش مسیر بحرانی
وظیفه والد و فرزند به یک پردازنده از هزینه ارتباطات بین آنها صرفنظر 

بر همین اساس . می شود، با این عمل می توان کارایی را افزایش داد
  . صورت می گیرد SLانتخاب مسیر بحرانی بر اساس پارامتر 

هیچ کـدام از   .مجموعه وظایف آماده شامل وظایف ورودی است ابتدادر 
 non-EPپس آنها در لیست وظیفـه نـوع   . را ندارند EPآنها شرایط نوع 
وجـود نـدارد پردازنـده     EPبه عالوه چون وظیفه نـوع   .ذخیره می شوند

همه پردازنده هـا زمـان آمـادگی صـفر را دارنـد،       .فعالی نیز وجود ندارد
سـری  بنابراین همه آنها اولویت یکسـانی در لیسـت پردازنـده هـای سرا    

عملیات زمانبندی برای تخصیص همه وظایف به پردازنده مناسب  .دارند
پردازنـده  -زمانبنـد دو زوج وظیفـه  در هـر زمانبنـدی،   . استفاده می شود
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بـا   EPاولـین زوج شـامل وظیفـه نـوع     . برای زمانبندی انتخاب می کند
-LMTحداکثر مقدار  ،EMTبرای مقادیر مساوی ( EMTحداقل زمان 
EMT+SL(وظیفـه  شـامل  زوج دوم . ازنده توانا سازش استو پردnon-

EP  زوجی که حداقل زمان . که زودتر بیکار می شودو پردازنده ای است
انتخـاب شـده بـه پردازنـده       شروع را حاصل کند انتخاب شده و وظیفه

  .زمانبندی می شود مشخص شده
  بررسی یک مثال  4-1

ندی گراف وظیفه با زمانب را FELBمراحل الگوریتم  ،در این بخش
ردیابی اجرای الگوریتم . روی دو پردازنده بررسی می کنیم 1 شکل

FELB  در شروع تنها یک وظیفه آماده به . ارائه شده است 1در جدول
آماده زمانبندی t1 و  t2 وظیفه دو t0بعد از زمانبندی . وجود دارد t0نام 

د نخواهد وجو non-EPاین حالت دیگر وظیفه ای از نوع  در. می شوند
در این مرحله تنها پردازنده . می باشند EPوظیفه از نوع  دوداشت و هر 

تخصیص وظایف به پردازنده ها بر  .ای که از نوع فعال محسوب می شود
طول . تا تمامی وظایف زمانبندی شونداساس ترتیب اولویتها انجام شده 

  .است 11زمانبندی در این مثال برابر با 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

هنمایش مثالی از یک گراف وظیف. 1شکل  

  FELBاجرای مرحله به مرحله الگوریتم  .1جدول 
 تحلیل پیچیدگی -٥

این الگوریتم همانطور که پیشتر اشاره شد دارای پیچیدگی زمانی 
 این پیچیدگی ناشی از. می باشد FLBپایینی است و مشابه الگوریتم 

 وظایف ومحاسبه اولویت وظایف، زمانبندی وظایف، تغییرات لیست 
،  FELBپیچیدگی زمانی کل الگوریتم  .لیست پردازنده ها می باشد

O(V(log(W)+log(P))+E) می شود.  

 شبیه سازی -٦
برای شبیه سازی الگوریتم و مقایسه آن با الگوریتمهای دیگر زمانبندی 

 و0.2برابر با  CCRبرای . استفاده شده است GridSimاز شبیه ساز 
برای انجام مقایسات از نتایج  .شده اندنجام اشبیه سازی  5.0برابر با 

مسئله های انتخاب  .استفاده شده است FLBارائه شده در الگوریتم 
و یک الگوریتم استنسیل  (”Laplace“)الپالس  شده حل کننده معادله

(“Stencil”) برای هر یک از این مسائل، اندازه گرافهای باشند  می
برای هر مسئله و . رفته می شودگره در نظر گ V = 2000وظیفه حدود 

گراف با زمانهای اجرا و تاخیرهای ارتباطات تصادفی  CCR ،5هر مقدار 
به  3و  2نتایج مقایسات در قالب نمودارها در شکل  .تولید می شود

  .ارائه شده است 0.2و  5های CCRترتیب برای 

  
) ب  Stencil) الف لبرای مسائ های زمانبندی کارآیی الگوریتم. 2شکل 

Laplace  وCCR=5.0  
   کارایی زمانبندی  6-1

د الگوریتم زمانبندی با چن FELBمقایسه ای از الگوریتم  4شکل
 های با الگوریتم FELBبرای مقایسه الگوریتم . معروف را ارائه می دهد

Scheduling 

tP,[ST(t) – 
FT(t)] 

Non –EP 
Tasks 

t[LMT(t),SL] 

EP  tasks 

On P1 On  P0 

t[EMT(t,p),LMT(t)-
EMT(t,p)+SL] 

t0    p0,[0-2] t0 [0,9] ـــــ ـــــ 

 

t2    p0,[2-4] 

 ـــــ

 ـــــ

 ـــــ

 ـــــ

t2 [2,6-2+6] 

t1 [2,3-1+7] 

t1    p1,[3-5] t1 [3,7] ـــــ t5 [4,5-4+4] 

 

t5    p0,[4-6] 

 t3 [5,7-5+5] 

t4 [6,6-6+5] 

t5 [4,5-4+4] 

 

 

t3    p1,[5-8] 

 t3 [5,7-5+5] 

t4 [6,6-6+5] 

 

t4    p0,[6-9] t4 [6,5]   

t6    p0,[9-11]   t6 [9,11-9+2] 

t0 

2 

4 

4 1

3

1

2 

12

1

t2 

2

t1 

2

t5 

2

t4 

2 

t3 

3

t6 

2 
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که نسبت بین طول  (NSL9)دیگر از طول زمانبندی هنجار شده 
مشخص می را  MCPزمانبندی هر الگوریتم و طول زمانبندی الگوریتم 

ا همچنین محور افقی تعداد پردازنده ها ر .کند استفاده می کنیم
% 8تا  Stencil  ،FELBو  Laplace مسائل برای. مشخص می کند
تا  FELBبرای مسئله . کرده است MCPنسبت به زمانبندی بهتری 

در مقایسه  FCP.می دهد رائها ETFزمانبندی بهتری را نسبت به % 13
کاهش طول % 3تا  Laplace، در % 7تا  Stencil، در مسئله FELBبا 

کارایی قابل مقایسه ای با  FLBالگوریتم . اردزمانبندی را به دنبال د
بهتر عمل  DSC-LLBدارد و از  FCPو  ETF ،MCPالگوریتمهای 

 .عمل می کند ETFبهتر از % 12این الگوریتم تا حدود . می کند
عملکرد بهتری نسبت به  Stencilو  Laplaceبرای  FELBالگوریتم 

FLB ودمی ش% 3و باعث کاهش طول زمانبندی تا  دارد. 

 
  Stencil) الف لبرای مسائ های زمانبندی کارآیی الگوریتم. 3شکل 

 CCR=0.2و  Laplace) ب

 نتیجه گیری -٧
این . ایین و کارایی خوبی می باشدپدارای هزینه  FELBالگوریتم 

است ولی از لحاظ  FLBالگوریتم از نظر هزینه تقریبا برابر با الگوریتم 
،  FLBدر مقایسه با . ل می کندبهتر عم FLBکارایی از الگوریتم 

FELB در بیشتر حالتها  باعث کاهش زمان اجرای کلی کارها می شود .
FELB را به عنوان اولویت وظایف در نظر می  ها های ورود پیام زمان
برای  SLاز  این پارامتر برای چند وظیفه در صورت برابری کهگیرد 

انتخاب یک وظیفه همچنین در هنگام . اولویت دهی استفاده می کند
برای اجرا عالوه بر در نظر گرفتن اولویت آن، زودترین زمان اجرا بر روی 

از بین وظایفی که . در نظر گرفته می شود نیز پردازنده انتخاب شده

                                                                 
9 Normalized schedule lengths 

 شده،بحرانی تر به نظر می رسد انتخاب که امکان اجرا دارند وظیفه ای 
 .نه توزین بار می شوددر زمی ه ویژهب الگوریتمکه منجر به عملکرد خوب 

 
  های زمانبندی هزینه الگوریتم. 4شکل
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