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 افزار ايران كنفرانس ملي مهندسي نرماولين                          اي سما رودهنآموزشكده فني و حرفه
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 يكي از مهـم تـرين مـسائل در ايـن             .سيستم هاي توزيع شده و موازي هر دو نقش مهمي را در محاسبات با كارايي باال دارند                  -چكيده
 كه در دسته الگوريتم     ،اخيرا الگوريتم هاي ژنتيك   . موعه اي از كارها روي مجموعه اي از پردازنده ها مي باشد           سيستم ها زمانبندي مج   

 در اين مقاله، ما     .اتي مورد استفاده قرار گرفته اند     يشتر مسائل بهينه سازي تركيب    ي براي ب  ،  هاي مبتني بر جستجوي تصادفي قرار دارند      
الگوريتم ژنتيك پيشنهادي كه بر اساس اولويت .  جديد مبتني بر الگوريتم هاي ژنتيك حل خواهيم كرداين مساله را با استفاده از روشي

در پايـان   . بين كارها عمل مي كند، مي تواند به طور موثري براي مسائل زمانبندي در اكثر محيط هاي موازي مورد استفاده قرار گيرد                     
  .مقايسه اي بر نتايج بدست آمده انجام خواهد شد

  
  .اتي، سيستم هاي توزيع شده، محيط هاي موازييتم هاي ژنتيك، بهينه سازي تركيبالگور: كليد واژه

   مقدمه -1       
اربردهاي كسيستم هاي پردازش موازي امروزه          
 مـدل  ،ادي در زمينـه هـاي پـردازش اطالعـات        زي

 شـبيه  ، سيستم هاي پايگـاه داده ،سازي آب و هوا 
اي پويــا و پــردازش ســازي بالدرنــگ سيــستم هــ

بيشترين كارايي از اين سيـستم هـا        . تصوير دارند 
وقتي بدست مي آيد كه راهكارهاي تقسيم بندي         
كارها بين پردازنده ها به صورت كارا به كار بـرده           

در اين مساله از گراف جهـت دار بـدون دور            .شود
كارها اسـتفاده    براي نشان دادن فعاليت1وزن دار
معرف هزينه ارتبـاطي بـين      وزن يال ها     .مي شود 

به هر گره در اين گراف كه معرف        . كارها مي باشد  
يك كار در سيستم مي باشد يك برچسب عددي         

شود كـه معـرف زمـان اجـراي ايـن كـار              داده مي 
در اين مقاله مساله     .مي باشد  توسط يك پردازنده  

زمانبندي به صورت يك مدل قطعي شامل هزينه        
                                                 

1   Directed Acyclic Graph  

اطي بـين كارهـا و      اجرايي هر كـار و هزينـه ارتبـ        
 كه كارها و اولويـت اجـراي         كارها همچنين گراف 

مـساله   .آنها را نشان مي دهد فـرض شـده اسـت          
زمانبندي كارها روي سيستم هاي چند پردازنـده        

 مـي   2سـخت -NPاي يك مساله از نـوع مـسائل         
 سيــستم پــردازش مــوازي بــه صــورت ].١[باشــد

 يعني اگـر    .يكنواخت و انحصاري فرض شده است     
ر براي پردازش به يك پردازنـده تخـصيص         يك كا 

داده شد تا اجراي كامل آن نمي توان پردازنـده را           
 تاخير زماني ناشي از هزينـه       .از آن كارپس گرفت   

ارتباطي بين كارها در زمان پـردازش بـه صـورت           
  :زير در نظر گرفته شده است

اگر دو كار مجزا براي پردازش به دو پردازنده          -1 
ينه ارتباطي بين آنهـا در نظـر        مجزا داده شوند هز   

  ،برعكس .گرفته مي شود

                                                 
2  NP-Hard  
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اگر همان دو كار در هنگام پردازش بـه يـك            -2 
پردازنده داده شوند هزينه ارتباطي در نظر گرفتـه         
 نمي شود زيـرا انتقـال داده هـا بـه صـورت كـارا              

  .خواهد بود
در حل يك مساله با استفاده از الگـوريتم هـاي              

مناسب بـراي جـواب،     ژنتيك انتخاب يك نمايش     
مـا در ايـن مقالـه، از        . مهم ترين اصل مـي باشـد      

الگوريتم هاي ژنتيـك مبتنـي بـر اولويـت كـه از             
كروموزوم هاي خاصي بهـره مـي برنـد، اسـتفاده           

  .خواهيم كرد
  

    مساله زمانبندي-2      
 بـه   گراف كارهـا  مساله زمانبندي كارها در يك         

ـ  پر mصورت بهينه با به كار بردن        ده عبـارت   دازن
به مجموعه پردازنده ها به      كارها است از تخصيص  

 مچنينطوري كه اولويت بين آنها رعايت شود و ه  
انجـام  مكـن    م ترين زمان  پردازش كارها در كوتاه   

  .شود

  
  

  نمودار زماني براي گراف كارها: 2-1شكل 
 ديـده مـي شـود       2-1همان طور كه در شكل          

ــدهTjكــار   توســط Tk و كــار  Pi توســط پردازن
پس هزينه ارتبـاطي    .  اجرا شده است   Pmپردازنده  

بين آنها در موقع زمانبندي در نظـر گرفتـه شـده     
  .است

  
   كارهاي انجام شده-3
هدف اصلي در حل ايـن مـساله انجـام دو روال              

  :زير مي باشد
انتخاب كردن كار با بيشترين اولويت از ليست         -1

 .كارها براي زمانبندي
زنده براي پردازش كار انتخاب انتخاب يك پردا   -2

  .شده

به عنوان يك مثال از يك الگوريتم داده شـده در           
 را 2-2اين زمينه، گراف كارها داده شده در شكل    

  . در نظر بگيريد

  
  گراف كارها همراه با هزينه ارتباطي: 2-2شكل

  
 4T تـا  1Tدر اين شكل، چهار كـار بـه صـورت          

. ده شـده اسـت    همراه با هزينه اجرايي هر كدام دا      
عدد روي يال ها نشان دهنده هزينه ارتباطي بين         

در اين الگوريتم ابتـدا     . دو كار داده شده مي باشد     
 4Tينه از هر گـره تـا گـره خروجـي            زبيشترين ه 

به عنوان مثال بـراي كارهـاي       . محاسبه مي شود    
1T 4 تاT داريم2-2 در گراف شكل :  

  
  هزينه كل اجرايي كارها: 2-3جدول 

  
 ديده مـي شـود،      2-3 در جدول    مان طور كه  ه   

 طوالني ترين مسير شامل، ابتدا      1Tمثال براي كار    
، سـپس  5 ، يعنـي عـدد    1Tهزينه اجرايـي خـود      
، 20 ، يعنـي عـدد       3T و   1Tهزينه ارتباطي بـين     

، هزينه ارتبـاطي بـين      3Tبعد هزينه اجرايي خود     
3T   4 وT    4 و در نهايت هزينه اجراييT باشـد    مـي

ايـن  . آيـد   به دست مي   53وع آنها عدد    كه از مجم  
 عمل مي كنـد، بـا       3الگوريتم كه به طور حريصانه    

مرتب كردن هزينه كل كارها به صـورت نزولـي و           
 به دست آوردن نمودار زماني گانت، كه در نمودار        

نشان داده شده اسـت، مـساله را حـل           2-4شكل  
  .مي كند

                                                 
3  Greedy 
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   فوقنمودار زماني گانت مربوط به الگوريتم: 2-4شكل 
  
همان طور كه از روي نمودار مشخص مي شود،            

 43با به كار بردن يك پردازنـده زمـان نهـايي تـا              
به عنوان مثالي ديگر الگوريتم     . افزايش يافته است  

به اين صورت عمل مي كند كه       ] 3[ارايه شده در    
بـا   1T، ابتـدا كـار      با بـه كـار بـردن دو پردازنـده         

اجـرا   1Pدازنده  بيشترين هزينه اجرايي را روي پر     
 روي  2Tبعـد از آن بـراي اجـراي كـار           . مي كنـد  
بنـابراين در   .  بايد صبر كرد   6 تا زمان    2Pپردازنده  

 اجراي  1P، پردازنده   1T بعد از اجراي كار      5زمان  
 اجـراي كـار     2P را شروع كرده و پردازنده       3Tكار  

2T     شروع مي كند و در نهايـت كـار          6 را در زمان 
4T    2زنده   نيز روي همان پرداP      با رعايـت هزينـه 

 34شود و زمان نهايي اجرا عـدد          اجرا مي  يارتباط
مي باشد كه بهبود خوبي را نسبت به روش قبلـي           

بعـد  ] 2[در روش ارايه شده ديگـر       . دهد نشان مي 
بـه   4T، كـار    2P روي پردازنـده     2Tاز اجراي كـار     

دليل اينكـه بـازه زمـاني خـالي مناسـبي را روي             
ا مي بينـد، اجـراي خـود را         ر براي اج  1Pپردازنده  

فتن هزينه ارتباطي   گر با درنظر  1P پردازنده روي    
شروع مي كند و اين باعـث مـي شـود كـه زمـان               

 افـزايش   35نهايي نسبت به روش قبلي تـا عـدد          
  . يابد

  
   الگوريتم ژنتيك پيشنهاد شده-4
 با ابـداع    1960محاسبات تكاملي در اواخر دهه         

در  4جـان هوالنـد   ك توسـط    الگوريتم هـاي ژنتيـ    
دانشگاه ايالتي ميشيگان، براي اكثر مسايل بهينـه       

اولـين مرحلـه در ايـن       . سازي به كار گرفته شدند    
ــب از      ــايش مناس ــك نم ــاد ي ــا ايج ــوريتم ه الگ

                                                 
4  John Holland  

كروموزوم ها براي جواب مـي باشـد كـه معمـول            
ترين آن نمايش دودويي مي باشد كـه در آن ژن           

از اين نمـايش    . ها به صورت صفر و يك مي باشد       
  :نمي توان در اين مساله استفاده كرد، زيرا

  اجراي كارهاي قبل از كار فعلي، با توجه به                   -1        
  .     گراف كارها بايد تمام شده باشد

 هر كار در نمايش گراف كارها بايد حـداقل           -2   
كارها بايد در نظر     يك بار اجرا شود و اولويت بين      

   .ته شودگرف
نمايش به همين دليل از نمايش ديگري به نام             

اسـتفاده مـي    چندكروموزومي مبتني بـر اولويـت       
  .]۴[كنيم

  
   نمايش چندكروموزومي مبتني بر اولويت-4-1

براي كدگذاري اين نوع كروموزوم ها، مـا ابتـدا             
يــك حــوزه تــصادفي از اعــداد باتوجــه بــه تعــداد 

 n/2 سپس به تعـداد      .پردازنده ها توليد مي كنيم    
و به طور تصادفي دو عدد در داخـل كرومـوزوم را            

 تعـداد كارهـا در گـراف        nجابجا مي كنـيم، كـه       
راف كارهاي نشان   به عنوان مثال براي گ    . باشد مي

 9T تـا    1T كار   9 ، كه از     4-1داده شده در شكل     
تشكيل شده است، با بـه كـار بـردن دو پردازنـده             
يك نمايش كروموزوم مبتنـي بـر اولويـت، ماننـد           

  . مي باشد4-2شكل 
  

  
   كار9گراف كارها شامل : 4-1شكل 

  

  
  كروموزوم توليد شده مبتني بر اولويت: 4-2شكل 
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روال توليد اين كروموزوم ها، بـه صـورت روش             
  .ه شده است نشان داد4-3پيشنهادي، در روال 

 كـار را بـه دو       9در مرحله بعد، كافيست مـا ايـن         
 با توجه به كروموزوم نشان      2P و   1Pعدد پردازنده   

براي اين .  تخصيص دهيم4-2داده شده در شكل    
.  استفاده مي كنيم   TSكار از يك مجموعه به نام       

، اولـين كـاري را كـه        4-1با توجه به گراف شكل      
پـس آن را بـه      .  اسـت  1Tمي توان اجرا كرد كـار       

  .  اضافه مي كنيمTSمجموعه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   بر اولويتبتنيمي توليد كروموزوم ها: 4- 3روال 
  

 را مي تـوان     4T و   2T  ،3T  ،5Tبعد از آن كارهاي     
 اجرا  1Tچون كه قبل از آن ها بايد كار         . اجرا كرد 

از بين ايـن    . شود كه اين كار نيز انجام شده است       
ولويــت را در آرايــه  بيــشترين مقــدار ا5T كــار، 4

 دارد، پـس    4-2كروموزومي توليد شده در شـكل       
. كنـيم   اضافه مي  TS به مجموعه    1Tآن را بعد از     

اين روند را ادامه مي دهـيم تـا اينكـه در نهايـت              
  :آيد  به صورت زير به دست ميTSمجموعه 

TS={ T1, T5, T3, T2, T4, T6, T7, T8, T9}  
        

مجموعه كارها را به ترتيـب            در مرحله بعدي، اين     
 با در نظر گرفتن اولويـت       2P و   1Pبه دو پردازنده    

و هزينــه ارتبــاطي بــين آن هــا بــه صــورت زيــر  
  :تخصيص مي دهيم

كنيم،   انتخاب مي  TS   هر كار را كه از مجموعه       
اگر عـدد اولويـت متنـاظر بـا آن درايـه در آرايـه               

گر  و ا  1Pكروموزومي فرد باشد، آن را به پردازنده        
.  تخـصيص مـي دهـيم      2Pزوج باشد، به پردازنده     

بايــد توجــه كــرد كــه هزينــه ارتبــاطي ناشــي از  
تخصيص دو كار متفاوت به دو پردازنده متفـاوت،         
. بايد در نمودار زماني گانت در نظـر گرفتـه شـود           

براي اين مثال، نمودار زماني گانت بدسـت آمـده          
 . مي باشد4-4مانند شكل 

 
 
   

  

  
  ر زماني گانت براي مثال قبلنمودا: 4-4شكل 

  
     

همان طور كه از روي نمودار ديده مي شود، بعـد           
 3T، كـار    1P توسـط پردازنـده      5T و   1Tاز اجراي   

كه داراي عدد اولويت زوج مي باشد، بايـد توسـط        
 كه 1T با  3T اجرا شود، ولي چون كه       2Pپردازنده  

 است داراي هزينه ارتباطي يـك       1Pروي پردازنده   
 در  1T پس بعد از تمـام شـدن اجـراي           مي باشد، 

ــان  ــان   3T، 2زم ــود را در زم ــراي خ  روي 3 اج
انبنـدي  در پايـان، زم   .  شروع مي كند   2Pپردازنده  

 32 عـدد    4-4 شـكل    نهايي بـا توجـه بـه نمـودار        
  .باشد مي

   تابع ارزيابي كروموزوم-4-2      
ما براي انتخاب كروموزوم ها جهت ايجاد نسل            

بي را به صورت زيـر تعريـف مـي          بعدي، تابع ارزيا  
  :كنيم

 Eval(chrom j)= 1/fj    , j=1, … , popSize.  
مقــدار زمــان نهــايي بدســت آمــده   fjكــه در آن 

پس هدف ما پيدا    . ام مي باشد   jتوسط كروموزوم   
  .باشد كردن بيشترين مقدار براي تابع ارزيابي مي

   تركيب  عملگر -4-3      
دو قسمت از كرومـوزوم     براي انجام اين عمل،          

هاي والد را به طور تصادفي بـا توجـه بـه رعايـت              

Procedure  1: priority-based-encoding 
Input: number of processors m, number 
of tasks n. 
Output: chromosome vj.  
begin 
    for j=1 to n 
       v(j) = m*j- random[0 , m-1]; 
    end 
    for i=1 to [n/2] 
        j = random[1 , n]; 
        k = random[1 , n]; 
        if j ≠ k then 
            swap {v(j) , v(k)}; 
     end 
     output :  the chromosome vj 
end 
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در نهايـت   . ترتيب نزولي اشان جابجـا مـي كنـيم        
مراحل انجام . كروموزوم هاي فرزند ايجاد مي شود   

  . نشان داده شده است4-5كار در شكل 
  
  جهش  عملگر-4-4
براي انجام اين عمل، دو ژن در كروموزوم والد              

 تـصادفي جابجـا مـي كنـيم و بـه ايـن              را به طور  
مراحـل  . ترتيب كروموزوم فرزند ايجاد مـي شـود       

  . آمده است4-6اين كار در روال 
  

  
 نحوه اجراي عملگر ايجاد والد: 4-5شكل 

       
      
  
    
  
  
  
  

  جهشعملگر : 4-6روال 
   عملگر انتخاب-4-5     

  در اين الگوريتم، ما از روش انتخاب موسـوم بـه           
به اين صورت كه،    . استفاده مي كنيم   5لتچرخ رو 

به هر كروموزوم با توجه به مقدار تابع ارزيابي اش          
يك احتمال حضور در نسل بعدي در داخل چـرخ          

سپس عـددي در بـازه      . رولت تخصيص مي دهيم   
 انتخاب كـرده و هـر كرومـوزوم كـه داراي            [0,1]

                                                 
5  Roulette wheel  

 متناظر با اين مقـدار      6عدد احتمال توزيع تجمعي   
  .راي نسل بعدي انتخاب مي كنيمباشد، را ب

  
   نتايج تجربي بدست آمده-5

 دو نمونـه گـراف         ما الگوريتم داده شده را براي     
شامل كه   (4-1همان گراف  شكل       يكي كهكارها  

 و ديگري گرافي تـصادفي       مي باشد،  .) است  كار 9
 كـار بـا هزينـه هـاي اجرايـي و            9است كه شامل    

بـا  اشـد، را    ارتباطي متفاوت با گراف قبلـي مـي ب        
زبان برنامه نويسي جاوا پياده سازي كرده و نتايج         

براي نتايج بدست آمده    . زير را به دست آورده ايم     
  هـاي در نمودار شـكل گراف هاي نمونه به ترتيب   

همان طور كـه     .نشان داده شده است    4-8و   7-4
مان بهينه براي زدهد،  نتايج بدست آمده نشان مي    

مـي   82و   22اعـداد   گراف هاي نمونه به ترتيـب       
باشد كه كارآيي بهتر اين الگـوريتم را نـسبت بـه            

  . روش هاي قبلي نشان مي دهد
در اين برنامه، از پارامترهـاي زيـر اسـتفاده شـده            

  :است
  
  

    تعداد كروموزوم ها در هر نسل= 10  
            تعداد نسل ها= 500   

   ايجاد والداحتمال رخداد= 7/0 
     جهشاحتمال رخداد = 2/0 

  

         
 روي نمونه گراف نمودار حاصل از اجراي الگوريتم پيشنهادي: 4-7شكل 

  اول
  

                                                 
6  Cumulative distribution probability  

Procedure 2: mutation-operator 
Input: chromosome v , n 
Output: chromosome v'  
begin 

     i = random[1 , n-1]; 
    j = random[i+1 , n]; 
   v' = v[1 , i-1] // v[j] // v[i+1 , j-1] 
          // v[i] // v[j+1 , n]; 
   Output : offspring v'; 
end 
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 روي نمونه گراف نمودار حاصل از اجراي الگوريتم پيشنهادي: 4-8شكل 

  دوم
  

  نتيجه گيري        
ي مجموعه اي از كارها روي زمانبند         

 اي از پردازنده ها يكي از مهم ترينمجموعه 
 سيستم هاي چند پردازنده اي  درئلمسا
در اين مقاله، از گرافي موسوم به گراف . باشد مي

كارها براي نمايش كارها در سيستم استفاده 
براي حل اين مسئله زمان بندي، از . كرده ايم

الگوريتم ژنتيكي كه از كروموزوم هاي مبتني بر 
همان . اولويت بهره مي برد، استفاده كرده ايم

ه از نتايج برمي آيد، با كارآيي بهتر اين طور ك
الگوريتم نسبت به روش هاي قبلي، مي توان از 
   .  اين الگوريتم در مقياس هاي بزرگ استفاده كرد

             
  

  سپاسگزاري         
ز  رهنمود هاي جناب آقاي نويسندگان  ا    

علي برومندنيا در تدوين اين كار، نهايت دكتر 
  .را دارندسپاس و تشكر 

  
  مراجع

[1] Ullman J. D., 'NP-Complete 
Scheduling Problems', JCSS, 10 
(1975), 384-93. 
 
[2] Wu MY, Gajski DD. 'Hypertool: a 
programming aid for message-passing 
systems'  IEEE Transactions on 
Parallel and Distributeed systems, 
1990; 1(3):330-43. 
 

[3] Yang T, Gerasoulis A. 'DSC: 
scheduling parallel tasks on an 
unbounded number of processors'. 
IEEE Transactions on Parallel and 
Distributed systems, 1994; 5(9). 
 
[4] Hwang RK, Gen M. 
'Multiprocessor scheduling using 
genetic algorithm with priority-based 
coding', Proc. of IEEJ conference on 
electronics, information and systems; 
2004.  
 

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

