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ميادغام وظا:چكيده مسيف وير بحرانيتواند در كاهش طول
ميافزا ا.ف موثر واقع گردديدر گراف وظايزان توازيش راستانيدر

نويالگور اينيتم پيدر ا. شنهاد شده استين مقاله سعين الگوريدر يتم
وظيشود كه با ادغاميم ويك وظايف والدش در گرافازيا مجموعهفه

در. كاهش داده شود فه مورد نظريوظن زمان شروعيزودتروظايف، 
گريد فرزندانير در اجرايك فرزند با پدر موجب تاخيكه ادغاميصورت

ميشود، گره پدر تكث درنظر گرفتن تعدادبا عمل ادغام.شودير
مو پهناي باند ارتباطي سربار، موجوديها پردازنده ؛رديگيصورت

محيادغام قبليهاتمين بر خالف الگوريا بنابر مختلفيهاطي، در
نمييدر زمان اجرايچگونه اثر منفيه .ديآيگراف به وجود

يها گرافيبرايشنهاديپتميحاصل از اعمال الگوريهايزمانبند
بايآن در مقانهيبه، نشانگر عملكرد محك استانداردفهيوظ سه

ها به صورتين زمانبنديا. موجود استشده شناختهيهاتميالگور
ميز قابل بررسينيدست . باشديو كنترل

، گـراف وظــايف ادغـام وظـايف، زمــان بنـدي،:كليــدي واژه هـاي
ن زمان اجرايكوتاهتر

 مقدمه��
صحيح گراف وظايف تاثير بسزايي در توزيع بهينه وظايف زمانبندي

براي حصول به ]. 3 ,2 ,1[هاي موازي دارد ها در سطح پردازنده برنامه
پيشنهاد مي شود قبل از عمل زمانبندي، گرافتريك زمانبندي به

و [7 ,6 ,5 ,4]در اين راستا ادغام وظايف. وظايف آماده سازي شود
به عنوان دو راهكار مختلف براي آماده سازي]8[ خوشه بندي وظايف

روش ]. 9 ,7 ,4 ,2[گراف وظايف جهت زمانبندي، پيشنهاد شده اند
يكي از بهترين. ادغام وظايف است پيشنهادي اين مقاله مبتني بر راهكار

، الگوريتم هايي كه تاكنون در اين زمينه معرفي شده است الگوريتم
ياسييسيستم بازنو  ].7 ,5 ,4[ باشدمي  iGRS گراف

ترتيب اعمال. نمايد سه قانون را مطرح مي GRS،براي ادغام وظايف
زمانبندي نهايي تاثير مستقيم بر  GRS اين سه قانون در الگوريتم

يك. حاصل از اجراي اين الگوريتم دارد مشكل در هنگام بدست آوردن
تعداد زياد تركيبهاي ممكن قوانين براي ادغام وظايف،ادغام مناسب

هاي بسيار زيادي براي ادغام وظايف را مطرح است كه عمالً ترتيب
اي رفعبر.ب بهينه خود مساله زمانگيري استيافتن يك ترتي. نمايد مي

وظايف در اين مقاله پيشنهاد اين مشكل يك قانون نوين براي ادغام

كه در عمل نتايج بهتر با فضاي حاالت بسيار كمتري را ايجاد است شده
هاي ارايه شده در اين مقاله همانگونه كه در ارزيابي. نمايديم

روش پيشنهادي در مدت زمان بسيار كوتاهتري است، داده شده نشان
از. دهد را ارايه مي GRS بهتري از الگوريتم نتايج البته نتايج حاصل

اعمال روش پيشنهادي اين مقاله قبل از مرحله زمانبندي با الگوريتم 
در؛ بهتر از الگوريتم]1[ زمانبندي پيشنهادي ما هاي شناخته شده

قابل هاي حاصل به صورت دستي نيز زمانبندي. زمينه زمانبندي است
و ارز .يابي هستندمحاسبه

و مظايف همواره امكان پذير نبوده ادغام دريو تواند نتيجه منفي
ممكن است موجب  B با A براي نمونه ادغام وظيفه. پي داشته باشد

هستند با تاخيري مواجه  A كه وابسته بهDو C شود كه اجراي وظايف
.[10]براي رفع مشكل، مقوله تكثير وظايف مطرح شده است. گردد

برداشته  A بدين ترتيب كه در صورت امكان يك كپي از وظيفه
.شود، تا اجراي وظايف وابسته به آن دچار تاخير نگردد مي

البته در اين مقاله نشان داده شده است كه عمل كپي برداري
ه ها محدود باشد مي تواند در مجموع نتيج هنگامي كه تعداد پردازنده
م مي اين به منظور اعمال الگوريتم ادغابنابر.معكوس در پي داشته باشد

براي اين منظور. ها را نيز مد نظر داشتبايست حداقل تعداد پردازنده
و با استفاده از آن، الگوريتمي4رابطه جديدي در بخش  معرفي شده

ارايه شده است كه امكان تطبيق الگوريتم ادغام با محيط اجرايي نهايي 
.را فراهم مي سازد

از لحاظ توانايي بهبود(RTMii) ارائه شده در اين مقاله الگوريتم
هاي ادغام الگوريتمخصوصيات گراف وظايف در شرايط يكسان از تمامي 

در.، عملكرد بهتري ارائه مي دهد]11 ,7 ,4[كنونمعرفي شده تا بعالوه
اين الگوريتم به دليل درنظر گرفتن خصوصيات محيط اجرايي مانند 

و پهناي باند ارتباطي، معايبي كه عموماً در تعداد  پردازنده، تاخير ارتباط
هاي محلي هاي قبلي ادغام وجود داشت، مانند توقف در حداقل الگوريتم

.و مشخص نبودن الگوي اجرايي را برطرف نموده است

نتايج حاصل از اعمال الگوريتم پيشنهادي ما براي ادغام وظايف بر
گرافدوو IRR [13]، [12]هاي شناخته شده سري فوريه روي گراف

هاي زمانبندي مطرح كه براي ارزيابي در الگوريتم]14[د ديگر داراستان
با مي در باشند، مشخص نمود كه اين اعمال الگوريتم ادغام ارائه شده
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ميقبل از زمان بندي (RTM)مقاله را، توان زمان اجراي نهايي برنامه
.به ميزان قابل توجهي كاهش داد

در. مطالب ارايه شده در اين مقاله در ادامه به صورت ذيل مي باشد
ا مرورهاي ادغام قبلي الگوريتم2بخش لزوم توجه3، در بخشندشده

ها در الگوريتم اد پردازندهتعدحداقل به خصوصيات محيط اجرايي مانند 
به رابطه4در بخش. ادغام مورد بررسي قرار گرفته است ي نويني

و با استفاده از آن الگوريتمي نيز در همين صورت صوري ارائه شده
ا و RTMارزيابي الگوريتم5درنهايت در بخش. ائه گرديده استربخش
.پياده سازي آن آورده شده استحاصل از نتايج

 كارهاي انجام شده��
iهاي زمانبندي گراف وظايف جهت بهبود عملكرد الگوريتم i i توانيم

يف را با استفاده از ادغام ها، گراف وظا قبل از اعمال اينگونه الگوريتم
در اين. زمانبندي مناسب آماده سازي نمود، براي]16 ,8 ,7 ,5[وظايف

رامقاله نشان داده شده است كه  نتيم هكاربا استفاده از اين جهيتوان
زاي چند پردازندهيزمانبند هاي الگوريتمحاصل از ياديرا تا حد

.ديبخش بهبود

iبندي دانهوظايف، ادغام با v [10]گراف وظايف كاهش مي يابد .
راهكارهاي ادغام وظايف در واقع با بهبود خصوصيت گراف وظايف سعي 

كه بهينه سازي از اين جهت. دارندبندي به آماده سازي آنها براي زمان
روي گراف هاي با دانه بندي درشت به خوبي الگوريتم هاي بسياري بر

هايي با دانه بندي ريز نمي توانند به روي گراف كار مي كنند ولي بر
 . [5 ,4]خوبي كار كنند؛ حائز اهميت مي باشد

با در تعدادي از الگوريتم استفاده از ادغام ها سعي مي شود كه تنها
اين. كاهش يابد هر گره [9]يحد باالايشروعن زمانيو زودتر وظايف

كل الگوريتم ها به دليل شرايط محدود عملكردي تاثير كمي بر روي
.گراف باقي مي گذارند

ار [11] مرجع در كهه شده استاييك الگوريتم ادغام وظايف
وظگر ادغام وظايف،الگوريتم اين ورودي .با دانه بندي ريز است ايفياف

انتخاب مكرر يك جفت گره براي ادغام ريتم، ايده اصلي در اين الگو
كهاست  [17]اگر ادغام اين دو گره باعث كاهش طول مسير بحراني،

جايا. خواهد گرفتشود، اين عمل صورت ديين الگوريتم تا گريكه
پينتوان دو گره برا مدا كرد،يادغام در گراف اين روش.ابدييادامه

 ابتكاري برچند شرط استوار است كه مهمترين اين شرايط آن است كه
خروجي اين.[11]ادغام دو گره باعث ايجاد حلقه در گراف وظايف نشود

و پيچيدگي الگوريتم يك گراف وظايف با دانه بندي درشت است
آن ميO(e.��)زينآنيمحاسبات وnباشد كه در  تعداد e تعدادگره
.يال است

سي ديگري از الگوريتم دسته يستم هاي ادغام وظايف، تحت عنوان
بر  (GRS)بازنويسي گراف رويكرد تكثير ادغام وظايف است كه عالوه

از.آنها را در پيش مي گيرند بازنويسين قانونيچندتبديالت با استفاده
دليل شرايط به گراف بازنويسي سيستم. شوند گراف مشخص مي

و بهبود موثر گراف بسيار مورد هاي وظايف تا كنون عملكردي گسترده
.[18]اند توجه قرار گرفته

ميه در الگوريتم كه اي ادغام گراف وظايف سعي با انجام گردد
و  اصالحاتي بر روي گراف وظايف خصوصياتي مانند طول مسير بحراني

ها گراف قبل عمالً در اين الگوريتم. [19 ,7] توازي گراف را افزايش داد
با در عمل.از اينكه به زمان بند سپرده شود مورد اصالح قرار مي گيرد

روياعمال الگور برvيش زمان بنديپيگراف وظايف نوعيتم ادغام بر
ميبه الگوريتم زمان بنديگراف وروديرو بايگيانجام استفاده رد كه

مسيگراف وظايات اصلياز آن خصوص ايوير بحرانيف مانند طول
ميتواز .[5]رديگيمورد بهبود قرار

نياز مهمتريكيكه طول مسير بحراني ماننديخصوصيت
يزمان الزم براي كننده، بيانف استيك گراف وظاييهااتيخصوص

كهيصورتدر كل وظايفياجرا كيبه وظيفه هر اجراي است
الزم به توجه است كه افزايش حداكثري. سپرده شودي مستقل پردازنده

و اجراي هر وظيفه بر روي يك پردازنده استفاده از پردازنده  لزوماًها
با درنظر گرفتن وزنو كند اجراي وظايف را فراهم نميترين زمان كوتاه

ي بندي، استفاده اي بين وظايف در هنگام زمان هاي داده وابستگي
ميتري از توانايي محاسبا بهينه ازينتا.گيرد تي موجود صورت ج حاصل

ميابيارز كهينشان روييتغدهد مسيرات اعمال شده بر ريطول
ميگراف وظادريو مقدار توازيبحران كهيف باعث نتايج حاصل گردد

م .مورد بهبود قرار گيرديزان قابل توجهياز زمان بندي به

همان گونه كه پيشتر بيان گرديد، الگوريتم ادغام سيستم بازنويسي
و در هر لحظه با اعمال قانون  گراف از چندين قانون تشكيل شده است

توان تغيير متفاوتي را بر روي گراف مشاهده متفاوت بر روي گراف، مي
و. نمود در عمل هر گراف وظايف با توجه به خصوصيات ساختاري

ب ايد از يك الگوي متفاوت از قوانين استفاده نمايد تا بتواند ارتباطي خود
ايالگور. همگرا گردد مناسبيتيوضعبه  بهيتم ارائه شده در ن مقاله
ازيدل پ مشخصيك رابطهيل استفاده ه سرعتب،ياده سازيو قابل

م گراف را به يابيج حاصل از ارزيو نتاكنديحداقل ممكن همگرا
ميالگور كهيتم نشان در هموارهن حداقليا دهد از حداقل ممكن

.بهتر استگرافيسيستم بازنويس

ها��  اثر ادغام در تعداد كم پردازنده

ادغام دو وظيفه. مستلزم كپي برداري از وظايف است عمل ادغام بعضاً
تواند موجب تاخير در اجراي وظايف وابسته به هر يك از آنها باشد، مي

تواند موجب شود كه وظايف وابسته در انتظار چرا كه اين ادغام مي
از. تكميل هر دو وظيفه ادغام شده قرار گيرند براي رفع اين مشكل

ميعمل كپي برداري استفاد بدين ترتيب كه در صورت امكان. شوده
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گردد تا وظايف وابسته بيش از يك كپي از وظايف ادغام شونده ايجاد مي
عمل كپي برداري خود موجب افزايش حجم. به آنها دچار تاخير نگردند

و مستلزم تعداد بيشتر پردازنده زيرا در غير ها است اجرايي كد برنامه
افزايش حجم كد اجرايي زمان اجراي اينصورت در مجموع به واسطه

. يابد گراف وظايف افزايش مي

نيز توضيح داده شد، هدف از ادغام وظايف آماده"همانگونه كه قبال
مي. سازي گراف وظايف براي زمانبندي بهتر است در ادغام وظايف تواند

. جهت كاهش طول مسير بحراني در گراف وظايف انجام گيرد
ك بدين ميترتيب شود با ادغام وظايف ديرترين زمان تكميله سعي

ادغاميدر راستااما. وظايف بر روي مسير بحراني كاهش داده شود
نياز به كپي برداري"بعضا،شد وظايف همانگونه كه در باال توضيح داده

يافزونگ،ها شود كه در صورت محدود بودن تعداد پردازنده از وظايف مي
در زمان اجرايي گراف وظايف ممكن است تاثير منفي حاصليياجرا

و داشته .تر نمايد اجراي آنرا طوالني باشد

ميزان بهبود نسبي زمـان اجـرا بـر اسـاس1براي نمونه در شكل
ي گرافـــــسـتم بازنويــــــتم سيســـها را در الگوري تعداد پردازنده

آت ] 4-7[ هـايو در گـراف]1[ اماتـا با استفاده از زمـان بنـدي ژنتيـك
 FFT1[12] ،FFT2[12] ،FFT3[12] ،FFT4[12] ،IRR[13]وظايف 

. مشاهده مي نماييد STD[14]و

در همان مشاهده مي شود، الگوريتم ادغام سيستم1شكل گونه كه
ب طه بازنويسي گراف توجه ول مسير بحرانيدليل آنكه فقط به كاهش

موجب موجود كم باشند،يها كه تعداد پردازندهيتيدر وضععمالً،دارد
و افزا افزونگي بي رويه در. گرددمي يش زمان اجراي برنامهي وظايف

اين مقاله روشي نوين ارائه شده است كه با استفاده از آن مي توان بر
تعداد پردازنده، پهناي باند مانند اساس پارامترهاي محيط اجرايي 

و تاخير ارتباط .به بهبود خصوصيات گراف وظايف پرداخت،ارتباطي

در ميزان بهبود نسبي زمان اجرا بر اساس تعداد پردازنده-1شكل هـا
 ادغام سيستم بازنويسي گراف الگوريتم

 الگوريتم پيشنهادي��
هدف آماده سازي گراف وظايف براي بكارگيري الگوريتمهاي زمانبندي

در اين بخش الگوريتمي براي ادغام وظايف ارايه اينبنابر. است
براي اين. كاهش طول مسير بحراني است هدف از ادغام،. است شده

ارايه شده 4.1اي جهت محاسبه كيفيت ادغام در بخش منظور رابطه
مسير طول پس از هر عمل ادغام ميزان تاثير آن بر كوتاهتر شدن. است

و  نتيجه زمان اجراي وظايف در داخل گراف مشخص در بحراني
ها. شود مي و بر اساس تابع كيفيت اين عمل با توجه به تعداد پردازنده

. ادغام انجام مي شود

شارها 4.3جهت انتخاب وظايف براي ادغام، همانگونه كه در بخش
ميزان تاثير وظايف والد،2در شكلv شده است، براي هر وظيفه مانند

p1تاpn،مي در زمان به اين. شود شروع آن وظيفه، در نظر گرفته
اي از بين وظايف والد ادغام، اولويت به وظيفهترتيب كه براي انجام عمل 

بيشترين 4.2داده مي شود، كه بر اساس رابطه ارايه شده در بخش 
بر اين اساس وظايف. تاخير در شروع وظيفه مورد نظر را موجب گردد

و كيفيت حاصل  والد براي ادغام با وظيفه مورد نظر اولويت بندي شده
نهايت وظايف والدي كه ادغامدر.مي شود غام آنها با فرزند محاسبهاز اد

ت ادغام را حاصل نمايد انتخاب آنها با فرزند مورد نظر باالترين كيفي
. شوند مي

در اين الگوريتم. ارايه شده است3الگوريتم كلي ادغام در شكل
و هدف يافتن گره از هايي از گراف است كه بايد با يكديگر ادغام بعد
اي تحت رابطه 4.3براي اين منظور در بخش. گردند viادغام احياناً تكثير

مي (Q)عنوان كيفيت ادغام  توان تعريف شده است كه با استفاده از آن
و يا عدم ادغام قسمتي از گراف وظايف تصميم گيري  در مورد ادغام

شاخص tLevel، متغير3در الگوريتم ارايه شده در شكل. نمود
viزودترين زمان شروع يك وظيفه i ستا.

گراف جهت همچنين در اين الگوريتم، گراف وظايف در قالب يك
مشخص G=(V,E,w,c)وزن دار به صورت (DAG)ي دار بدون حلقه

ي به ترتيب مجموعهEوVدر اين چهارتايي. [20 ,17 ,8]شده است 
و يال گره با دريافت شماره هر گره زمان الزمwتابع.ها مي باشند ها
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ا و جراي وظيفهبراي برايcتابع مربوط به آن گره را مشخص مي كند
هر دو گره داده شده هزينه يا زمان الزم براي ارتباط بين آن دو گره را 

. مشخص مي نمايد

 محاسبه زودترين زمان شروع���
گراف هر گره مشخص در براي برنامه، زمان اجراي به منظور بهبود

پارامتري تحت عنوان زودترين زمان شروع يا به عبارت ديگر،يفاوظ
tLevel در واقع زودترين زمان [9]. يا حد باال در نظر گرفته مي شود

شروع براي يك وظيفه هنگامي است كه كليه وظايف والد آن وظيفه در 
.گراف وظايف كارشان خاتمه يافته باشد

گ براي محاسبه كه در اين مقاله باvرهي زودترين زمان شروع هر
Tvشود از بيشترين مقدار حد باالي والدين مستقيم نمايش داده مي

و هزينه هزينه،vگره  ي ارتباطي تك تك والدين با گرهي اجراي آنها
.مورد نظر استفاده مي گردد

// RTM Algorithm 
Let G = (V, E,w,c) be a task graph  
//////////////////////////////////////////////// 
Forall v in V do 
 Apply relation 1 to compute tlevel, Tv 
L1: Foreach v in V do 
 For each parent, p, of v in V do  
 Apply relation 2 to compute the effect of p, TEp on v 
 Sort the parents on the value of TEp, decendingly,  
 giving the sequence P = (p1, p2, .., pn) 
 

Apply relation 3 to compute the benefit. Qv,k, of merging 
 the parents p1 to pk in P for  1 ≤ k ≤ n

if these is no Qv,k > 0  
 then it is not possible to merge b     
 with any subset of its parents 
 go to L1 
 Find the subsequence Pk = (p1, p2, .., pk) of P  
 for  1 ≤ k ≤ n Such that Qv,k is maximum  
 

Let C be the set of children, c, of p in Pk, apart from v 
 For each node c in C do 
 Apply relation 1 to compute tlevel,  �� � of c, before merge 
 

Merge v with all its parent nodes in Pk 
 

For each node c in C do 
 Apply relation 1 to compute tlevel, ����, of c, after merge 
 Let � be the set of children c in C such that �� � ��� or in  
 other words the tlevel of c is reduced after the merge  
 Let D be the set of p in Pk with at least one child in �

For each node p in D do 
 Let �� be a copy of p        
 Remove any edges from p to nodes in �

Remove any edges from �� to nodes in C - �
EndFor 

 EndFor 
EndFor 
End. 

 

بديهي است كه اين گره. گره شروع مي باشدهر گره بدون والد
و در لحظه ي شروع اجراي براي اجرا نيازمند گره ديگري نمي باشد

بنابراين زودترين زمان شروع آن صفر در نظر. برنامه، قابل اجرا است
به پس از آن مي توان زودترين زمان شروع هر گره. گرفته مي شود را

ها در تمام زمان فراهم شدن دادهن طوالني تريبرابر)1( رابطهصورت 
. [9] درنظر گرفت،گره مورد نظرو گره شروعبين هاي ممكن مسير

���������

� �
� � ���� � �
���� � P��� ���������� � ���� � � �

���� ��
� � � ���� � �

)1(رابطه

�����،nي تمام والدين گره مجموعه ����كه پهنايBوزن يال، ��
و  .تاخير برقراري ارتباط مي باشدLباند بستر اجرايي

 زودترين زمان شروعتاثير���
بااليكيتاثير زودترين زمان شروع نمايش داده مي شود، TEكه

هاي مورد نظرش را به طور بيانگر حداكثر زماني است كه يك يال داده
piراvمستقيم گرهيهادر صورتي كه والد. كامل انتقال مي دهد

نمايشTEiباvوpiبناميم، مقدار تاثير حد باال براي ارتباط بين گره
. داده مي شود

يك4شكل همان گونه كه در مشاهده مي شود، هركدام از والدين
مي گذارند كه بزرگترين اثر تاخيريv بر روي گره(TEi)اثر تاخيري 

. مي باشدv برابر با حد باالي گره

و ازvو��يال ارتباطي بين گره ����� در صورتي كه باشد
��تابع  � � استفاده گردد، به منظور دريافت حد باالي يك گره��

به صورت زير محاسبهvميزان تاثير حد باالي يك يال وارد شده به گره 
:مي شود

)2(
��� � � � ������
�� ������ � ����� � ����� � � �

����� ��
�

p1

v

p2 p3 p4

. . . . . .. . . . . .

TEp1

TEp2 TEp3
TEp4

c

 تاثير حد باال-4شكل
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�����كه وBوزن يال، �� تاخير برقراريLپهناي باند بستر اجرايي
.ارتباط مي باشد

 كيفيت ادغام���
هاي ادغام تنها بيان شد، بسياري از الگوريتم3همان گونه كه در بخش

ازپ"براي اين منظور معموال. سعي در كاهش مسير بحراني دارند س
ادغام هر وظيفه با وظايف والد، تعدادي از وظايف والد قبل از عمل ادغام

بدين.ن شروع فرزندان ديگرشان به تاخير نيفتدكپي مي شوند تا زما
. اي ممكن است افزايش يابد ترتيب تعداد وظايف به صورت كنترل نشده

كم مي باشد، افزايش"ها نسبتا بخصوص هنگامي كه تعداد پردازنده
.تعداد وظايف اثرات منفي بر روي زمان نهايي اجرا خواهد داشت

گره هاي والدازيا مجموعهباvگره ادغام در اثردر صورتي كه
و زمان اجرايي ��به ميزانvآن، زودترين زمان شروع گره  كاهش يابد

به گراف شده افزودهياجراشده، كه در واقع زمان تكثيرگره هاي والد 
viباشد، كيفيت ادغام ��وظايف است،  i i معادله را مي توان به صورت

.تعريف نمود)3(

)3(� � � � �� � �� � �� � ��

�كه در آن � � � هاي پارامتري وابسته به تعداد پردازنده �
و بيانگر نسبت سود حاصل از كم شدن طول مسير بحراني  مورد استفاده

كه. مي باشد ��با درنظر گرفتن اثر منفي افزايش افزونگي  در صورتي
iبه تعداد كافي پردازنده در اختيار زمان بند x برابر�رار داشته باشد،ق

و هرچه تعداد پردازنده هاي قابل استفاده كمتر باشد اين مقدار يك
در نهايت اگر فقط يك پردازنده در دسترس باشد. كمتر خواهد بود

و با توجه به�مقدار  ي باال كيفيت ادغام مقداري منفي رابطهبرابر صفر
رو. بود خواهد و كاهش در اين حالت هر نوع ادغام بر ي گراف وظايف

و تاثيري بر زمان اجراي كل طول مسير بحراني عملياتي بيهوده است
ازيبي، تقريج تجربيدر ادامه بر اساس نتا.برنامه نخواهد گذاشت

.موجود ارائه شده استيها بر اساس تعداد پردازندهαبهترين مقدار

هاي تعداد پردازندهبر اساسα ترين مقدار مناسبيتجربيبررسبا
درينتا، آزمون استاندارد موجوديها در گراف مورد استفاده ج موجود

همان گونه كه مشاهده مي شود رفتار اين. به دست مي آيد5شكل
 در بخش اول.بخش تقسيم نموددوبه، CTي تابع را مي توان در نقطه
دريموازياجرايمورد نياز برايها حداكثر تعداد پردازنده برنامه

حالت.باشديميك مقدار ثابتبرابر نيزαمقدار اختيار خواهد بود كه 
مدوم  بايرا كيتقريك رابطه خطي توان ه با تعداد پردازنده يك،ب زد

م و بيانگر جلوگيريبرابر مقدار صفر يش افزونگياز هرگونه افزايباشد
. باشدميها گرهين زمان اجرايكاهش زودتريدر ازا

استفاده)4(ي از رابطه CTبراي بدست آوردن نقطه شكست
به.دشو مي اين رابطه از روش اليه بندي گراف وظايف استفاده مي كند،

قرار داده سپس�� اين صورت كه در ابتدا گره هاي ورودي را در اليه
به گيرند قرار مي��هستند در اليه��هايي كه در اليه فرزندان گره و

.اين صورت اليه هاي بعدي ساخته مي شود

)4(�� � ���� ����� ����� �� ����� ��
���� � � �� ��������� � �� � � � � �������

� � �� �
�

���
�

يها گراف رويبر مختلف هاي حالت درα ميزان بهترين-5شكل
و به طور خاص  FFT3آزمون استاندارد

بعد از اتمام اليه بندي، براي بدست آوردن نقطه شكست در نمودار
α،وها هايي كه در اليه تعداد گره بيشترين وجود دارد را بدست آورده

را�مقدار)5( سپس با استفاده از رابطه. قرار داده مي شود  CTبرابر
.آورددستهبتوانيم

)5(� � �
� � �
�� � � � � ��
� � � ��

� �� � �����������

يدر الگوريتم زمان بندهاي مورد استفاده تعداد پردازندهn كه
.باشديم

كهه استشدنشان داده ارزيابي الگوريتم ارائه شده در اين مقاله با
با استفاده از معيار تصميم گيري كيفيت ادغام، عالوه بر امكان

مي تصميم توان اثرات منفي گيري براي يك ادغام مناسب،
.هاي محدود را نيز از ميان برداشت هاي ادغام در تعداد پردازنده الگوريتم

 محاسبه تاثير ادغام���
مورد ��و ��دو پارامتر)3(در محاسبه كيفيت ادغام بر طبق رابطه

در اين بخش روابط مورد استفاده براي محاسبه. استفاده قرار مي گيرند
ي تمام والدين در صورتي كه مجموعه. اين دو پارامتر ارايه شده است

�( داده شود نمايشPباv مستقيم گره � ، انديس گذاري والدين) ��
.باشديم)6( رابطهبه صورت

CT

تعداد پردازنده

α
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)6(� ��� �� � � � � � � � � � � � ��� � ���
وPiشاخص زماني است كه والد TEiدر رابطه فوق خاتمه يافته

ي اصلي مسئله. دريافت نموده استpiهاي مورد نياز را از دادهvگره 
ادغامvهاي والد است كه بايد با گره اي از گره پيدا كردن مجموعه

و در شود حاصلvگردند تا حداكثر بهبود در زودترين زمان شروع گره 
عين حال در صورت تحميل افزونگي بواسطه كپي برداري از والدين، اثر

. منفي در زمان اجراي نهايي برنامه به وجود نيايد

كه4شكل همان گونه كه در مشاهده مي نماييد، هر نوع ادغامي
نباشد از آنجا كه موجب از بين رفتن حداكثر تاثير يا�� شامل گره

بنابراين اگر. نمي گردد، كانديد مناسبي براي ادغام نمي باشد���
را كه داراي بيشترين كيفيت ادغامvهاي والد عدد از گرهkي مجموعه

، اين مجموعه در صورت داده مي شودنمايش���مثبت مي باشند با 
كه. باشد مي��تا�� وجود شامل گره به همين ترتيب در صورتي

بيش از يك باشد، به طور��ي هاي موجود در مجموعه تعداد گره
ي گره در واقع مجموعه.دخواهد بو�� يقين اين مجموعه شامل گره

���هاي � ����� � � vاز والدين گره شاخص بزرگترين مجموعه����
را مي توان به��ي مجموعه.باشديمQkبا حداكثر كيفيت ادغام

.تعريف نمود)7( رابطه صورت

�� � � �� � ��� � � � � � ���� ������ � � � ����� � ���� 
� ���� � ��� � ���� � � � � � ����� � ������ 

)7(رابطه

�در رابطه فوق �  ����وvي تعداد والدين گره نشان دهنده ���
vبا گرهpiتاp1بيانگر مقدار كيفيت ادغام حاصل از تركيب والدين

و به صورت مي مي)8( رابطهباشد :شود تعريف

)8(�

پس از ادغامv ميزان كاهش زودترين زمان شروع گره������هك
������ همچنين. مي باشدvو��ي موجود در مجموعهيها گره

نشانگر ميزان مدت زمان اجرايي اضافه شده به گراف به دليل تكثير
را مي توان به������.مي باشدvو��ي مجموعهوظايف پس از ادغام 

.تعريف كرد)9(رابطه صورت 

������ � �� � � ����
�����

� ����� � �� ���� ��� � �
����� � ��� � �

�

)9(رابطه

قبل از ادغامvرين زمان شروع گرهتشاخص زودTvدر رابطه فوق
گره حاصل. والد اول خود ادغام شودkباvاگر گره مسلماً. است

منتظر بماند تا اجراي مابقييواحد زمان �����بايست به اندازه مي
.يابد والدينش خاتمه

به غيرvي تمام فرزندان والدين گره، مجموعهCفرض نماييد كه
�يو مجموعهvاز خود گره  � كه پس ازvشامل تمام برادران�

كه. ادغام، زودترين زمان شروعشان به تاخير افتاده، باشد در صورتي
بهCمجموعه باشد،vپس از ادغامc زودترين زمان شروع گره����

.تعريف مي شود10صورت رابطه 

)10(� � � ����������� ����
� � ��

)11(� � ���� � � � ��� � ���

فرزنداني كه پس از ادغام زودترين�ي با استفاده از مجموعه
لذا به منظور. زمان شروعشان افزايش يافته، مشخص مي شوند
�جلوگيري از تاثير منفي عمل ادغام بر روي هر گره  � ، كليه �

�هاي والدين گره � شوندمي تكثيرقرار دارندPkكه در مجموعه �
و زودتها تا اين گره رين زمان در وضعيت قبلي خود قرار بگيرند

كه بايد تكثير گردنديوالديها گرهي مجموعه. نكند شروعشان تغيير
:نمايش داده شده استDدر ادامه با حرف 

)12(� � �� �������������
���

�

به زمانميزان در خاطر افزايش كپي گرهاجرايي اضافه شده ها
و از طريق شوديمشان دادهن������با وظايف گرافبهDمجموعه 

. به دست مي آيد)13(ي رابطه

)13(������ � � ����
� � D

 ارزيابي��
كه GRSالگوريتمبا RTMادغام نوين در اين بخش ابتدا الگوريتم

و [8]بهترين الگوريتم ادغام معرفي شده تاكنون مي باشد ، مقايسه شده
از RTMسپس نتايج حاصل از اعمال الگوريتم يزمان بنديك پيش

. قرار گرفته استيبررسمورد نمونه

5-1RTM با  GRSدر مقايسه

از سه روش مختلف استفاده مي كند كه ترتيب GRSتكنيك ادغام
هاي عمالً حالت. ها بر جواب نهايي تاثير گذار خواهد بود اعمال روش

در يك وضعيتيات متوالرپس از تغييبسياري وجود دارد كه گراف 
امگرفتار مي گردد  ن گرافكان بهتر كردنو ميزان. خواهد داشتوجود

دريو توازيبهبود طول مسير بحران مهم كهxچندين گراف محك كد،
اند، به ترتيب قرار گرفتهيمورد بهينه سازدو الگوريتم فوق با استفاده از 

.هستندقابل مشاهده)2(و)1(جدول در
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تفاده از يك الگوريتم، به دليل اسRTMالگوريتميزمان اجرا
 وجود سه قانون. باشديم GRSبسيار كمتر از الگوريتم،كامالً مشخص

م GRSالگوريتم در مستقل كهيباعث يمناسب برايب اجرايترتگردد
رسيقوان بهين موجود با هدف ريغيامر،ممكن گراف وظايفبهترين دن

و محدود GRSاز الگوريتميكاربردي در عمل استفاده مشخص باشد
بر. گردد م)2(و)1(همان گونه كه در جدولآنعالوه شوديمشاهده

 GRSبهتر از الگوريتميبه ميزان قابل توجه RTMنتايج حاصل از 
.باشديم

 طوليروبر GRSو RTM ادغاميها الگوريتم تاثير ميزان-1جدول
يبحران مسير

STD IRR FFT4 FFT3 FFT2 FFT1 

 گراف اوليه 178 225 2838 710 796 44

44 696 130 1848 184 123 GRS 

39 621 125 1640 184 120 RTM 

يروبر GRSو RTM ادغاميها الگوريتم تاثير ميزان-2جدول
فيگراف وظايتواز

STD IRR FFT4 FFT3FFT2 FFT1 

6/16/106/02/13/372/1
گراف
 اوليه

71/161/232/447/266/405/3GRS 

24/307/328/547/366/486/3RTM 

از5-2  ژنتيك آتاماتايبه همراه زمان بند RTMاستفاده

مي RTMالگوريتم نوين و تنها به بهينه سازي گراف وظايف پردازد
با گراف وظايف اوليهيگراف وظايف حاصل، از لحاظ عملكردي تفاوت

م. ندارد پيش از هر الگوريتم زمان RTM توان از الگوريتم ادغاميلذا
. بندي دلخواه استفاده نمود

در اختيار الگوريتميگراف وظايف قبل از زمان بنددر ادامه
RTM و پس از تغيير گراف وظايف از الگوريتم زمان قرار داده شده

نهايي استفاده شدهي به منظور توليد برنامه]1[بندي ژنتيك آتاماتا 
. شوديمناميده RTMSدو الگوريتم فوقي مجموعهيسادگيبرا. است
در، استاندارد محك گراف وظايفدرچند RTMSيكارگيربهتاثير

مورد ارزيابي قرار)3(در جدول هاي مطرح با ديگر زمان بنديمقايسه
.استگرفته 

، FFT4 [12]گراف محكيادامه به زمان بنددر مثاليبرا
مشاهده)6(كلشدر FFT4گراف وظايف.شده است پرداخته

موجود پردازندهيكه به تعداد كاف شده استدر ابتدا فرض. شوديم
از. باشد مي م)4(و)5(هاي رابطهبا استفاده يگردد كه برايمشخص

 كه در اين حالتخواهد بود1برابرFFT4 ،αگرافيبند زمان
كينياز RTMالگوريتم و تنها به به نترل تكثير وظايف نخواهد داشت

گراف حاصل از اعمال.خواهد پرداختيكاهش طول مسير بحران
رو  RTMالگوريتم  م)7(در شكل FFT4يبر از.شوديمشاهده پس

زمان بندي ژنتيك آتاماتا، گراف وظايف فوق به صورت اعمال الگوريتم 
 125يخواهد شد كه در اين حالت زمان اجرايزمان بند)8( شكل

در.كوتاهتر است موجوديهايكه از تمام زمان بند شودميحاصل
پردازنده موجود2 تعداد كمتري پردازنده، به طور مثالكهيصورت
)4(و)5( هاي رابطهطبق،FFT4ف وظايف گرا نبنديبراي زما،باشد
و2/0برابرαمقدار در اين حالت كنترل RTMالگوريتم خواهد بود
رويبيشتر تميپس از اينكه الگور. خواهد داشتيميزان افزونگيبر

RTM رو دريبر  گراف فوق اعمال شد، گراف وظايف نمايش داده شده
م)9(شكل ي، برنامه براحاصلگرافيپس از زمان بند. آيديبه دست

بهيواحد زمان 280اجرا به مقادير احتياج خواهد داشت كه با توجه
از.باشديميبهبود قابل توجه)3( جدولموجود در  نتايج حاصل

، EZ[21] ،LC[22] ،ETF[23]زمان بندييها اعمال الگوريتم
HLFET[24]،LAST[25] وMCP[26] تميبه همراه الگورRTM بر

، FFT1[12] ،FFT2[12] ،FFT3[12] وظايفيها گرافيرو
FFT4[12] ،IRR[13] وSTD[14] قابل مشاهده است)3(در جدول.

 RTM الگوريتمتاثير ديگر، ميزانيدر نهايت به عنوان يك ارزياب
در FFT3[12] گراف محكير نتايج حاصل از زمان بندب را

م)10(هايي با تعداد متغير پردازنده در شكل محيط .كنيديمشاهده

از نتايج-3 جدول ،MCP ،CLANSهاي الگوريتم مقايسهحاصل
DSC ،LC،LAST  وTMS هاي گراف روي FFTnوIRR )زمان اجراي

)ي مورد استفاده نهايي برنامه زمان بندي شده تعداد پردازنده
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با FFT4يروبر RTM الگوريتم اعمال ازحاصل

2/0=α

ير نتايج حاصل از زمان بندب RTM الگوريتمر
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 FFT4 [12]ف محك RTMSن بندي حاصل از اعمال الگوريتم

هاي ادغام موجود مشكالت الگوريتم
 عواملي مانند اثر منفي افزايش حجم

ي محدود، عدم هاي با پردازنده محيط
هاي محلي از امكان توقف در حداقل

ي نويني ارائه شده است كهس رابطه
 محيط نهايي اجرا، براي الگوريتم ادغام

ي فوق الگوريتمي با استفاده از رابطه
RTMاز. ارائه شده است نتايج حاصل

بريم دهد كه الگوريتم فوق عالوه
هاي قبلي را پوشش مي دهد، درم

. ارائه خواهد داد

رو RTM الگوريتم α=1با FFT4يبر

حاص گراف-9شكل

تاثير نمودار–10شكل
FFT3[12] 

15 20
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 نتيجه گيري�*
در اين مقاله در ابتدا به بررسي
و مشخص گرديد كه پرداخته شد
اجرايي در هنگام استفاده در مح

وييتم اجرايمشخص بودن الگور
مي جمله سپس. باشدي اين معايب

م با استفاده از آن امكان تطبيق با
ب. به وجود خواهد آمد در نهايت

Mجهت ادغام وظايف تحت عنوان
ارزيابي الگوريتم ارائه شده نشان

اينكه بسياري از معايب الگوريتم
ا شرايط يكسان عملكرد بهتري نيز

حاصل از اعمال الگ گراف-7شكل
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