
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


هاي گرید داراي قابلیت اطمینان در سرویس يوظایف و محاسبه سازي توزیعِمدل
 هاي پتري رنگی زمانیتوپولوژي ستاره با استفاده از شبکه

 

 
  عبداللهی ازگمیمحمد   

  صنعت ایران و کامپیوتر دانشگاه علم استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده
azgomi@iust.ac.ir  

  رضا انتظاري ملکی
  افزار دانشگاه علم و صنعت ایرانارشد مهندسی نرمکارشناسینشجوي دا

r_entezari@comp.iust.ac.ir  
    

هدف به  اجدیدي است که ب د محاسباتی تکنولوژيیگر :چکیده
. ِ وسیع پدید آمده استاشتراك گذاشتن منابع و همکاري در سطح

 مله زمانبندي وظایف براي رسیدن به سطح کیفیت مطلوب، از ج
کارهاي زیادي در  هرچند. هاي مهم و مطرح در محیط گرید استزمینه

زمانبندي و توزیع زیروظایف در محیط گرید و با هدف  يمورد نحوه
اطمینان و کارآیی آن انجام شده، ولی در مورد ارائه افزایش قابلیت
کارهاي زیادي صورت نگرفته و کارهاي موجود هر کدام  تعریف صوري

خاصی از توزیع زیروظایف اشاره کرده یا در مورد مثالی  يبه جنبه
هاي ما، در این مقاله، قابلیت اطمینان در سرویس. اندخاص ارائه شده

نگی، مدلی براي هاي پتري رگرید را بررسی کرده و با استفاده از شبکه
  .ایمهنمود محاسبه آن ارائه

مدیریت منـابع   سیستم يدر این مطالعه اساسِ کارِ گرید بر عهده
بوده و این سیستم وظایف را از کاربران گرفتـه و آنهـا را بـه زیروظـایف     

کنـد، سـپس هـر زیروظیفـه را بـه یـک یـا چنـدین منبـعِ          تقسیم  می
ِ آنهـا توسـط منـابعِ    دردسترس فرستاده و در نهایت پس از اجـرا شـدن  

درخواسـتی کـاربر پاسـخ     يها را جمع کرده و به وظیفهمتصل، خروجی
- هاي پتري رنگی زمانی شـبیه عملیات فوق با استفاده از شبکه. دهدیم

   .سازي شده و محاسبات قابلیت اطمینان براي آن انجام گرفته است

محاسباتی، سیسـتم مـدیریت منـابع، توزیـع      دیگر :کلیدي واژه هاي
  .یهاي پتري رنگی زماناجرا، شبکهِ وظایف، قابلیت اطمینان، زمانریز

  مقدمه -١
افزاري است که دسترسی افزاري و نرممحاسباتی، فراساختار سخت گرید

  ارزان، فراگیر و پایدار به منـابعِ محاسـباتی موجـود در شـبکه را فـراهم     
ارائـه   براي گرید توسط افراد مختلفو که بعداً در تعاریفی  .]1[ آوردمی

ار نظـر قـر   اشتراك منابع و حل مسائل درگرید نیز مـد  يگردید، مسئله
بـه   ياي که در اینجا مطرح است، مسـأله مسأله مهمترین ].1,2[ گرفت

البتـه بایـد توجـه داشـت کـه منظـور از       . اشتراك گذاشتن منابع اسـت 
مستقیم فایل نیست بلکه امکان دسترسی آسان  ياشتراك منابع، مبادله

به کامپیوترهاي موجود در شبکه و استفاده از قدرت محاسباتی و سـایر  
 تی که آنها خود مایل به اشـتراك گذاشـتن آن هسـتند، مـد نظـر     امکانا

ــت ــتراك. اس ــابع    اش ــدیریت من ــتم م ــط سیس ــد، توس ــابع در گری  من
(Resource Management System) درخواسـتی را . شـود کنترل می 

 RMS نامنـد، مـی  (Task) دهـد، وظیفـه  می تحویل RMS که کاربر به
تقسـیم   (Subtask) روظـایف تحویل گرفته شـده را بـه زی   يباید وظیفه
   ].3[ را براي حل به منابعِ موجود در شبکه بفرستدنموده و آن

     محاسـباتی، اسـتفاده از قـدرت پـردازش   هدف اساسـی در گریـد
. بر اسـت موجود در شبکه براي حل مسائل پیچیده و زمان کامپیوترهاي

ر محیط از منابع موجود د استفادهحداکثرِ براي رسیدن به هدف گرید و 
توزیع زیروظایف بین منـابع و زمانبنـدي آنهـا از اهمیـت      يگرید، نحوه

 این زمانبندي با در نظر گرفتن کیفیت سـرویس . اي برخوردار استویژه
(Quality of Service) شود و سعی بر این است که در حـین  انجام می
 QoS اي بین منابع پخش شوند که حداکثرگونهزمانبندي، زیروظایف به

در محـیط   QoS عنوان یکی از معیارهاي مهـمِ به. ]4,5,6[ حاصل گردد
هـاي گریـد، بایـد    در سـرویس  (Reliability) گرید، قابلیـت اطمینـان  

ها در جهت تواند به طراحان سیستمچرا که مطالعه آن می. مطالعه شود
ر و بـه کـاربران در   تهاي بهتر و با قابلیـت اطمینـان بیشـ   تولید سیستم
   ].7[ گرید کمک کند معقول و منطقی از محیط يادهجهت استف

عامل مـورد  ِ عنوانهیک وظیفه ب (Execution time) زمان اجراي
  قابلیت اطمینان در محـیط گریـد در نظـر گرفتـه     ينظر براي محاسبه

و همیشه سعی بر این است کـه یـک وظیفـه در     ]8,9,10,11[ شودمی
معموالً، تکنیکی که . آن، اجرا شود زمانی کمتر از زمان تعیین شده براي

شود، تکنیـک  در محیط گرید براي افزایش قابلیت اطمینان استفاده می
وظیفـه بـه   ِ پـس از شکسـتن   RMS به ایـن ترتیـب کـه   . افزونگی است

را بـه  زیروظایف، بجاي اینکه هر وظیفه را به یک منبع منتسب کند، آن
زمان اقـدام بـه پـردازش    آنها بصورت هم يدهد تا همهچندین منبع می

ي مربوطه بکنند و اگـر یکـی از منـابع طـی انجـام آن دچـار       زیروظیفه
 .کنند انخرابی شد، منابع دیگر بتوانند خرابی را جبر

هاي زمانبندي مختلفی با در نظـر گـرفتن قابلیـت اطمینـان     روش
تعادل بـین اجـراي وظـایف در     ها برقراري حداند که هدف آنارائه شده
سازي مدل ولی. زمان ممکن و با حداکثر قابلیت اطمینان است کمترین

این زمانبندي و توزیعِ زیروظـایف در محـیط گریـد بـه همـراه افـزایش       
 قابلیت اطمینان، خیلی مورد توجه قرار نگرفته و صرفاً چند مـدلِ سـاده  
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 UMLو نمودارهـاي   صـف  هـاي سیستم هاي پتري،با استفاده از شبکه
  . است شدهبراي آن طراحی 

ي توزیع زیروظایف در این مقاله مدلی سطح باال براي تعریف نحوه
هـاي  و محاسبه قابلیت اطمینان در محیط گرید و بـا اسـتفاده از شـبکه   

ساختار مقاله به این ترتیب است که؛ . پتري رنگی زمانی ارائه شده است
د در بخش دوم کارهاي انجام شده در این زمینه و دلیل انجام کار جدیـ 

را بحـث  هاي آنارائه خواهد شد، در بخش سوم محیط گرید و توپولوژي
هـاي  هاي پتري و بسـط استفاده از شبکه يتعریف و نحوه. خواهیم کرد

موضوع بخش چهـارم   -هاي پتري رنگیاز جمله شبکه -سطح باالي آن
در بخش پنجم مدل پیشـنهادي آمـده اسـت و در بخـش ششـم      . است

گیـري و  بخش هفتم نیـز بـه نتیجـه   . ائه شده استمثالی در این مورد ار
   .کارهاي آتی اختصاص یافته است

 کارهاي مرتبط و انگیزه انجام کار جدید -۲
و  ]3,7,8,9,10,11[ قابلیت اطمینان يکارهاي زیادي در مورد محاسبه

در محیط  ]12,13,14,15[کار و انجام وظایف گردش يسازي نحوهمدل
سازي به همراه محاسبه قابلیت اطمینـان  مدل اما. گرید انجام شده است

مـوردي   يکمتر مورد مطالعه قرار گرفته و صرفاً چند مطالعه، یا کارآیی
  ].16,17,18,19[ و خاص روي آن انجام شده است

Y-Sh. Dai و ]3,7,9,10[در  شو همکــــاران G. Levitin و 
گرید   هاي به محاسبه قابلیت اطمینان در سرویس ]8,11[ همکارانش در

این مطالعات، محاسبات مربوط به قابلیت اطمینان و کارآیی . اندپرداخته
حلی براي بدست آوردن و هاي گرید انجام داده و صرفاً راهرا در سرویس

   را ارائـه  انـد و هـیچ مـدلِ صـوري از آن    بیشینه کردن آنهـا ارائـه کـرده   
  .اندنکرده

      اسـت کـه در آن    ]12[ گرید، موضوع کار در محیطگردش ينحوه
Y. B. Hlaoui سازي گـردش وظـایف در محـیط    و همکارانش به مدل

مبتنی بر سرویس و با استفاده از نمودارهاي گرید UML  انـد پرداختـه. 
کار در محیط گرید، با اسـتفاده از یـک شـبکه پتـري     سازي گردشمدل

ع موضـو  Fraunhofer Resource Grid (FhRG) افـزار ساده و در نرم
پتري حاصل ارائه شـده   يدر این مقاله شبکه. است ]13[ مورد بحث در

     .افـزار مـذکور اسـت   است ولی این شبکه بسیار ساده بوده و خـاصِ نـرم  
Y. Han  هاي پتري به بیاننیز با استفاده از شبکه ]14,17[و همکاران ِ

ن و همکـارا   J. Xu .انـد چگونگی توزیع وظایف در محیط گرید پرداخته
 يسـازي نحـوه  شده به مدل پتري توزیع يبا استفاده از شبکه ]15[ در

. انـد پرداختـه  (Knowledge Base Grid) اسـتدالل در گریـد دانـش   
شده با استفاده از تکنیکـی جالـب و بـا توجـه بـه       پتري توزیع يشبکه

  .منابع در محیط گرید ساخته شده است یابیِچگونگی مکان
L. Li صـف اقـدام بـه    هـاي سیستمبا استفاده از  ]16[ و همکاران     

سازيِ زمانبندي وظایف در محیط گرید نموده و سپس بـا اسـتفاده   مدل
 آن را بـه شـکل   (Stochastic Petri Net) از یک شبکه پتري تصـادفی 

انـد و در نهایـت محاسـبات قابلیـت     صوري و سطح باالتري ارائـه کـرده  
   سـازي خـود را  مـدل  ]17[ در Han. انـد اطمینان را براي آن انجام داده

    که در ابتـداي مقالـه توضـیح داده، انجـام     ،ي خاصاساس یک وظیفهبر
پتري حاصل جامعیت الزم را ندارد، ولی نکتـه قابـل    يدهد و شبکهمی

هـاي اولـویتی و   توجه و مهم در این مقالـه در نظـر گـرفتن محـدودیت    
مورد همان مثال خـاص در  اي بین زیروظایف است که در وابستگی داده

در این مقاله در نهایـت تحلیلـی سـاده از بدسـت     . نظر گرفته شده است
  .هاي گرید ارائه شده استکمترین زمان اجرا در سرویسِ آوردن

Zh. Shan ]18[، گریـد   سازي و تحلیل کارآیی در سیستمِبه مدل
ف و و لحاظ کردن اولویت براي وظـای  تیاولو يهابا در نظر گرفتن صف

هاي پتـري تصـادفی   این مدل بر اساس شبکه. زیروظایف پرداخته است
هـاي  ساخته شده و تحلیل کارآیی براي آن با استفاده از خـواص شـبکه  

ــه ]19[ در E. Caron .پتــري صــورت گرفتــه اســت      ســازي و مــدل ب
سازي نحوه زمانبندي وظایف در محـیط گریـد بـراي رسـیدن بـه      شبیه

هـاي  این مطالعه بر اساس سیستم. پرداخته است حداکثر توان عملیاتی
سـازي انجـام   صف بوده و فاقد تعریف صوري است و در نهایت نیز شبیه

  . شده است
سازي زمانبندي، توزیع همه کارهاي فوق به نحوي یا اقدام به مدل

اند یا محاسـبات مربـوط بـه قابلیـت     کار در محیط گرید نمودهو گردش
. اندرا در این محیط به انجام رسانیده QoS ترهاياطمینان یا دیگر پارام

هاي ریاضی بوده و از یک مدل صورت فرمولهولی اکثر محاسبات صرفاً ب
تواننـد نحـوه   صوري سطح باال استفاده نشده اسـت، عـالوه بـر آن نمـی    

 کارهـاي  . بـه نحـوي مطلـوب بیـان کننـد      را کار در محیط گریدگردش
     خـاص هسـتند، یـا اینکـه      افـزارِ ک نـرم سازي نیز یا وابسـته بـه یـ   مدل
انـد و  سـازي را در سـطح یـک وظیفـه و کـارِ خـاص توضـیح داده       مدل

هاي ارائه عالوه بر مشکل فوق، هیچکدام از مدل. عمومیت الزم را ندارند
افزونگی که در محیط گرید بسیار مرسوم بوده و براي افزایش  شده اصلِ

  .اندود را در نظر نگرفتهشکار برده میقابلیت اطمینان به

 هاي آن ط گرید و توپولوژيیحم -٣
. گرید بسیار جدید هسـتند  يهاي موجود در زمینهم و تکنولوژيیمفاه

 Kesselmanو  Foster توسـط  1998در سـال  گرید بـراي اولـین بـار    
 هاي زیادي بـراي هماهنـگ کـردن منـابعِ    ، تالشآنقبل از . مطرح شد

استفاده از آنها براي انجام وظـایف صـورت   شبکه و  توزیع شده در سطحِ
مخصوصـاً از لحـاظ    -اي را گرفته بود ولی گرید مفـاهیم جدیـد و تـازه   

در سـال  . مطـرح کـرد   -مدیریت وظایف و تمرکز بر روي اجزاء مرکـزي 
1998،Foster و Kesselman تعریف زیر را از گرید ارائه کردند ]1[ در:  
"افزاري و نرم افـزاري اسـت   سخت  يمحاسباتی، فراساختار گرید

ــه منــابع   ــدار ب ــذیر، ســازگار، ارزان، فراگیــر و پای کــه دسترســی اتکاءپ
   ".آوردمحاسباتی موجود در شبکه را فراهم می
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گرید، وظایف بصورت مجرد و بر روي یک سیستم اجـرا   در محیط   
شوند، بلکه این وظایف به زیروظایف شکسته شده و هر کدام از آنها نمی

منابع موجود در شـبکه  . شونداجرا به منابعِ عضوِ گرید فرستاده میبراي 
 ،یـک لینـک  . هاي ارتباطی به یکدیگر متصل هسـتند با استفاده از لینک

     ارتبــاط و تبــادل اطالعــات بــین دو کــامپیوتر مــرتبط را فــراهم ِ نامکــا
    لینـک، سـاختار اتصـال بـین کامپیوترهـا را معـین        توپولـوژيِ . آوردمی
هاي گرید مطرح است کـه  لینک در سیستم يچندین توپولوژ. سازدمی

ی هسـتند و بـراي فـراهم آوردن    بیو معـا  هر کـدام از آنهـا داراي مزایـا   
توان به هاي مطرح میاز جمله توپولوژي. اندامکاناتی در نظر گرفته شده

. هاي ترکیبـی اشـاره کـرد   توپولوژي ستاره، حلقه، درختی، گراف و مدل
  .اندنشان داده شده )1(ها در  شکل وپولوژياین ت

   ي مربوط به سیستمِ گرید را نشـان  توپولوژي ستاره) ت( -1 شکل
در ارتبـاط بـا همـه کامپیوترهـاي      RMS در توپولوژي سـتاره، . دهدمی

موجود در شـبکه اسـت و عمـل پخـشِ زیروظـایف بـین کامپیوترهـا و        
توپولـوژي سـتاره   . اسـت  RMS يدریافت نتایج از آنها، همگی به عهده
گرید و عدم وجود خطاهـاي داراي   بدلیل ارائه مدلی انتزاعی از سیستمِ
  .منبع مشترك در آن مورد توجه است

گرید به جاي اینکه کاربردهـا در  ط یمحهمانطور که اشاره شد، در 
ي اي از چنـدین وظیفـه  مجرد اجـرا شـوند، بـه مجموعـه     يیک وظیفه

بنـابراین  . شـوند از هم تجزیه شـده و اجـرا مـی    وابسته به هم یا مستقل
 کـار اي از کاربردها بـه نـام گـردشِ   بسیاري از کاربردهاي گرید به دسته

(Workflow) کـار،  در اینجا منظور از کاربردهاي گردشِ. متعلق هستند
کاربردهایی هستند که نیاز است زمانبندي شده و در روي منابع مختلف 

سـازي  سازي و بصريبراي مدل. ی حاصل گردداجرا شوند تا نتیجه نهای
توان بـه  از آن جمله می. هاي مختلفی وجود داردحلکار راهگردشِ این 
کار انتزاعی است که یک کاربرد وظایف اشاره کرد که نوعی گردشِ گراف

. ]21[ دهـد دار بدون حلقه نشان میرا بصورت مدل عمومی گراف جهت
ارد این است که صرفاً یک مدل گرافیکی ولی مشکلی که گراف وظایف د
عالوه بر آن با استفاده از گـراف وظـایف   . است و یک مدل صوري نیست

هـاي گریـد را   توان محاسبات مربوط به قابلیت اطمینان در سرویسنمی
  .انجام داد

 یهاي پتري رنگی زمانشبکه -٤
ابـزار گرافیکـی بـراي توصـیف صـوري       (Petri Nets)هاي پتري  شبکه
   هــاي پویــایی هســتند کــه بــا مفــاهیمی همچــون همرونــدي، تمسیســ
هاي محیط سازي و انحصار متقابل سروکار دارند و عموماً بصورتهمگام

پتري بصورت گرافیکی با گراف دوقسمتی  یک مدلِ. هستند توزیع شده
ها شود که در آن دو نوع گره وجود دارد؛ مکاندار نمایش داده میجهت

شـوند و گـذرها کـه بصـورت مسـتطیل      نشان داده میکه بصورت دایره 
تـوان  می ]23[به صورت صوري و بر اساس . ]22[ شوندنمایش داده می

  .را ارائه کرد 4.1تعریف 
 PN = (P, T, F, W, M0) فرمتایی بهپتري پنجي یک شبکه. 4.1تعریف

  :است که
1. },...,,{ 21 mpppP  ها،مجموعه متناهی از مکان=
2. },...,,{ 21 ntttT  مجموعه متناهی از گذرها، =
3. )()( PTTPF ××⊆  ها،مجموعه کمان 
4. ,...}3,2,1{: →FW  تـوان مـی  که با استفاده از آن(تابع وزن 

 و) پتري نمود يضریب کمان را وارد شبکه
5.  ,...}3,2,1,0{:0 →PM یه استگذاري اولنشانه. 

در این تعریف همه گذرها یکسان بوده و زمـانی بـه آنهـا منتسـب     
تواننـد شـلیک   به محض فعال شـدن مـی   گذرهاهر کدام از . نشده است

عبـارتی دیگـر، شـلیک کـردن     یا به. کنند و هیچ ترتیبی بین آنها نیست
   .گذرها غیرقطعی است

تم، نیـاز بـه   سیسـ  ارزیابی کمی در رفتارِ ِبراي فراهم آوردن امکان
. هاي پتري است که عنصـر زمـان را وارد محاسـبه کنـد    بسطی از شبکه

تعریـف   (Timed Petri Nets) هاي پتري زمانیبراي این منظور شبکه
هاي پتري وجـود  اساساً دو روش براي اختصاص زمان به شبکه. اندشده

ن در ایـ  ].24[ هـا دارد؛ انتساب زمان به گذرها و انتساب زمان به مکـان 
دهـد،  هاي پتري کـه زمـان را بـه گـذرها اختصـاص مـی      مقاله از شبکه

     هـاي پتـري زمـانی را ارائـه     شبکه 4.2تعریف . استفاده خواهیم کرد
  .کندمی

          شش تایی اسـت بـه فـرم    ،پتري زمانی يیک شبکه .4.2 تعریف
PN = (P, T, F, W, M0, Is) کــه P ،T ،F ،W و M0 مطــابق 

  ه وبود 4.1تعریف
}){(:2 ∞×→ ++ QQTIs  

  ]. 25,26[ در ارتباط با هر گذر زمانی است Is که
 زیروظـایف و   تـوان توزیـعِ  هاي پتري زمانی میبا استفاده از شبکه

     کار در محـیط گریـد را مـدل کـرد، ولـی هـدفی کـه مـا دنبـال           ِگردش
طمینان زیروظایف همراه با محاسبه قابلیت ا کردن توزیعِ کنیم، مدلمی
پتري داریم که  هايدیگري از شبکه براي این منظور نیاز به بسط. است

هاي آنهـا را  آن انواع مختلف زیروظایف به همراه ویژگی يتوان بوسیلههب
بـراي   (Colored Petri Nets) هـاي پتـري رنگـی   شـبکه . مـدل کـرد  

هـاي پتـري رنگـی،    در واقـع شـبکه  . برآوردن این هدف مناسب هستند

)الف( )ب(  )پ(  )ت(   

)ث( )ج(  )چ(  )ح(   

 ]20[ هاي گریدتوپولوژي - 1شکل 
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 سازي سطح باال تلفیق کردههاي برنامههاي پتري را با زبانشبکهقدرت 
ــواعِ يو اجــازه      داده و محاســبات بــر روي آنهــا را فــراهم  اســتفاده از ان

  ].24[ آورندمی
هاي سطح هاي پتري رنگی به کالسی از شبکهشبکه .4.3تعریف 

   سـترش  هاي پتري معمولی را به این صـورت گ باال تعلق دارند که شبکه
 هـاي پیچیـده حمـل کننـد،     تواننـد بـا خـود داده   ها مینشانه: دهندمی

کـه در شـلیک کـردن گـذرها نقـش       -ها شامل توضیحات وروديکمان
ها پس از شلیک کردن که در تولید نشانه - و توضیحات خروجی -دارند

  ].27[ هستند -گذرها مؤثرند
مـدل  صی بـراي خا نحو و روشِ هاي پتري رنگی،شبکه در تعریف -

توانند به روشهاي شبکه می تعاریف و توضیحات. سازي بیان نشده است
نویسـی  هـاي برنامـه  مختلف و توسط نمادهاي ریاضی استاندارد یا زبـان 

یکـی از ابزارهـایی اسـت کـه      ]CPN Tools ]28 .سطح باال بیان شوند
ر پـذی هاي پتري رنگی را امکـان سازي، اعتبارسنجی و تحلیل شبکهمدل
 هاي پتري رنگـی زمـانی  امکان استفاده از شبکه CPN Tools .سازدمی

(Timed Colored Petri Nets) در. آوردفـراهم مـی   نیـز  را TCPN 
 هـا نیـز داراي مهرزمـانی   عالوه بر اینکه گذرها داراي زمان بـوده، نشـانه  

(Timestamp) ه. هستند تعریـف   ِر زمـان هـا د رزمانی مربوط به نشانهم
   .]27[ شوندها تولید مینشانه

 يشنهادیمدل پ -٥
در این بخش مدل پیشنهادي با توجه به تعریف مسئله و مفروضـات آن  

کنیم که محـیط گریـد داراي توپولـوژي سـتاره     فرض می. شودارائه می
 .موجود در گرید است منابعِ يدر ارتباط با همه RMS است و درنتیجه

RMS کندرا به زیروظایف تقسیم میوظیفه از کاربر، آن پس از دریافت .
منـابع بـه زیروظـایف     با توجه به اینکه از تکنیـک افزونگـی در انتسـابِ   

 اي باشد که تعـداد زیروظـایف  استفاده شده است، این تقسیم باید بگونه
)n( از تعداد منابع دردسترس )r (پس از این تقسیم،. کمتر باشد RMS 

پس هر زیروظیفه . کندسب میهر زیروظیفه را به بیش از یک منبع منت
شود ولی هر منبع فقط یک زیروظیفـه  به دو منبع یا بیشتر منتسب می

 ياز همه RMS حداکثري از منابع، يبراي استفاده. کندرا پردازش می
   وابسـتگی بـین  . گیـرد منابعِ دردسترس براي اجـراي وظیفـه بهـره مـی    

از آنها براي اجرا شدن  کداماي در بین زیروظایف وجود ندارد و هیچداده
ي دیگر ندارند و به محض دریافـت اطالعـات   نیازي به اجراي زیروظیفه

  .گیردمی توسط منابع، پردازش زیروظیفه صورت، RMS الزم از
 برخی از این مفروضات طبیعی بوده و سازگار بـا سـاختار سیسـتمِ   

له از مفروضـات  أگرید است ولی برخی دیگر جهـت راحـت کـردن مسـ    
له أتوان مسدر هر حال با اضافه کردن مفروضات جدید می. ده استپیچی

با توجه به مفروضات فوق و بـا  . دیگري نیز حل کرد هايرا با محدودیت
توان محاسبات حاصل را به شرح زیر انجـام  می ]8,9,10,11[ استفاده از

  :داد

 تسـلیمی بـه   يوظیفـه  ياجـرا کل محاسبات الزم براي  اگر حجمِ
RMS برابر C باشد و تعداد کل منابع متصل به RMS    در حـال حاضـر
 ٢S ،. . . ،Sn، ١S را بــه زیروظــایفS  يوظیفــه، RMS باشــد، r برابــر

حجـم  ) 1(کند که هر کـدام از زیروظـایف، مطـابقِ فرمـول     می تقسیم 
   .خواهند داشت cj يمحاسباتی به اندازه

)1(  ∑
=

=
n

j
j Cc

1

 

برابر تعداد زیروظـایف اسـت و اگـر افزونگـی      n ،)1(که در فرمول 
 ولی در صـورت داشـتن افزونگـی،   . n=r :نداشته باشیم، خواهیم داشت

n<r با توجه به اینکه شکستن وظایف به زیروظایف و توزیع . خواهد بود
یوتر بسیار یک کامپ RMS گیرد و بنا به فرض،صورت می RMS آنها در

تـوان بوسـیله   سریع و به دور از خطا اسـت، پـس ایـن عملیـات را مـی     
                  عملیـات فـوق را نشـان    )2(شـکل  . سـازي کـرد  گذرهاي فـوري شـبیه  

  .دهدیم

  
  

گـذرهاي   Distributei و  Fragmentationگذرهاي )2(در شکل  
از شکسـته شـدن   پـس  . افزایندها نمیفوري بوده و هیچ زمانی را به یال

اي از منـابع  وظیفه به زیروظـایف هـر کـدام از زیروظـایف بـه مجموعـه      
},,...,{يبه مجموعه S1 بطوریکه شوند،می   منتسب 11

2
1
1 1r

RRR ،S2  بـه 
},,...,{ يمجموعه 22

2
2

1 2r
RRR    و بـه همـین ترتیـب Sn  ـ  يمجموعـه  هب

},...,,{ 21
n
r

nn
n

RRR شـوند کـه  نتسب مـی م ∑
=

=
n

j
j rr

1

 برابـر تعـدادr    و 

  .منابع دردسترس است
بـراي اجـراي    RMS و k الزم جهت مبادله بین منبـعِ  ياگر داده

انتقال اطالعـات در لینـک    فرض کنیم و سرعتaj  را برابر j يزیروظیفه
 زمان الزم براي انتقال بگیریم،sj  را برابر RMS ارتباطی بین این منبع و

   :محاسبه خواهد شد) 2(داده و اطالعات از طریق فرمول 

)2(  
k

j
kj s

a
=τ  

 يالزم بـراي انتقـال داده   ِانطور که اشاره شد این زمـان، زمـان  هم
بنابراین . است RMS به منابع و نتایج خروجی از منابع به RMS خام از

RMS                         Fragmentation 

S1                  

S2                Distribute2 

Sn                  

1
1R

1
1rR

 

2
1R

1
2rR

nR1

n
rn

R

 RMS شکستن وظایف و توزیع زیروظایف در -2شکل 
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یکجـا مـدل   صـورت  از هم یا بهجدا صورت بهتوان عملیات را می این دو
 ).پیشنهادي و مثال هر دو حالت بحث شده است که در مورد مدلِ(کرد 

تـوان زمـان الزم بـراي اجـراي     مـی ) 1(مشـابه بـا فرمـول     يبه طریقـه 
   :محاسبه کرد) 3(را مانند فرمول  k توسط منبع j يزیروظیفه

)3(  
k

j
kj x

c
T =  

تـوان  مـی  )3( و )2(هـاي  و مطابق با فرمـول  )2( شکلي در ادامه
تر کرده و ارسال زیروظایف به منـابع و اجـرا شـدن    حاصل را کامل مدلِ
ي ِ مرحلـه بـه مرحلـه   به دلیل اختصـار، از آوردن . ها را نیز مدل کردآن

نشان  )3(مدل پیشنهادي خودداري شده و مدل نهاییِ حاصل در شکل 
خواهند  ارائه )3(به بعد توضیحات روي شکل  تقسمداده شده و از این 

  .شد
توسـط   )3(سازي ارسال و اجـراي زیروظـایف مطـابق شـکل     مدل
i گذرهاي

jsendT iو 1
jExecuteT ، ي زمـانی هسـتند، انجـام    که گـذرها

گیرنـد،  ا قرار مـی ههایی که در مکانقابل ذکر است که نشانه. استشده 
ذخیره کنند، بنابراین براي پشتیبانی از را  توانند دادهرنگی هستند و می

احتمالی نبودن انتخاب گذرها براي شلیک کردن در بین منابعِ مختلـف  
عبارتی دیگر براي فراهم آوردن تصادفی شـلیک کـردن گـذرهاي    و یا به

ها عبور ها از کمانشانهایم و وقتی نها نسبت دادهمختلف، زمان را به یال
کنند، زمان منتسب به آنها را  با خـود حمـل کـرده و بترتیـب ایـن      می

 .زنندمی ها را جمعزمان
اگـر  . کنندها عالوه بر زمان، احتماالت را نیز با خود حمل مینشانه

 در حین انتقـال داده ، RMS و j احتمال اینکه لینک ارتباطی بین منبع
fail نکند را با qj(τkj) 1 نشان دهیم، این مقدار در حین گذر ازsendT  به
 در حـین  j گردد و همچنین اگر احتمال اینکه منبـع ها افزوده مینشانه

 بگیریم، ایـن مقـدار   pj(Tkj) خرابی نشود را برابر اجراي زیروظیفه دچار
 البتـه شـایان ذکـر   . شودمی ها اضافهبه نشانه ExecuteT در انتقال از گذر
 اجرا براي یک زیروظیفه برابـر اسـت بـا جمـع دو زمـان      ِاست که زمان

 محاسـبه  ينحـوه . مذکور و احتمال نیز برابر حاصلضرب احتماالت است
qj(τkj)  و pj(Tkj)نکته حائز اهمیت ایـن . آمده است ]8,9,10[ در منابع 

 اختصـاص داده شـده   k که به منبع j يوظیفهاست که زمان اجراي زیر
ــال   ــت، بــا احتم ــال  +τkj Tkj برابــر qj(τkj) * pj(Tkj) اس ــا احتم      و ب

]qj(τkj)   *pj(Tkj)[ - یعنـی منبـع یـا لینـک     (برابر بینهایت اسـت    ١
  ).کرده است fail ارتباطی

    RMSپس از اجراي زیروظایف در منابع، نوبت به ارسال نتایج بـه  
یکسـانی را   يدر این مرحله هر مجموعه از منابع که زیروظیفه. درسمی

i( اند، از طریق گذرهاي زمانی مربوطهپردازش کرده
jsendT

، نتایج را )2
نیـز در اینجـا روشـن     TCPNدلیل استفاده از . فرستندبه یک مکان می

انجـام  سـریعتر  طـه را  مربو يخواهیم منابعی که زیروظیفـه شود؛ میمی

 در Pjبه همین دلیـل بعـد از ارسـال نتـایج بـه      . اند شناسایی کنیمداده
  . کنیمگیري میاقدام به مینیمم هاPjهرکدام از 

هـایی کـه از   شـود، نشـانه  نیـز دیـده مـی    )3( همچنانکه در شکل
و  )2(هاي هاي مربوط به فرمولاند، با خود زمانمسیرهاي مختلف آمده

      انجـام  RMS که در - پس در این مرحله. انداند و آوردهمع زدهرا ج )3(
گیـریم و در نتیجـه   هـا مینـیمم مـی   از زمان منتسب به نشانه -گیردمی

   .یابندراه می Pcollect هایی که کمترین زمان را داشته باشد بهنشانه
  ي زیروظـایف انجـام شـده و زمـان مربـوط بـه       تا این قسمت همه

. هاي مشابه اجرا شده اسـت را داریـم  اي که کمتر از زیروظیفهزیروظیفه
 شود کـه تمـام زیروظـایف   طبق تعریف، یک وظیفه در صورتی کامل می

 نیهمچن. برگشت داده شده باشند RMS آن کامل شده و نتایج آنها به
در . انجام یک وظیفه برابر است با بزرگترین زمان انجام زیروظـایف  ِزمان

شوند، زمان انجـامِ  می زیروظایف بصورت همروند اجرا يهواقع چون هم
گیرترین زیروظیفه برابر خواهد بود بـا زمـان انجـام کـل     مربوط به وقت

گیر بودن یک زیروظیفـه صـرفاً بـه معنـاي بـزرگ بـودن و       وقت. وظیفه
داشتن حجم محاسبات باال نیست، بلکه عواملی مانند کُند بودن منبعـی  

ردازش کرده یا کم بودن پهناي باند لینک ارتباطی که آن زیروظیفه را پ
 گیـري در عملیات مـاکزیمم . دند موثر باشنتواننیز می RMS آن منبع با

RMS توسـط گـذر فـوري   )3(گیرد و مطـابق شـکل   صورت می ، Max 
  .شودسازي میمدل

متصل است داراي ضریب  Max به گذر Pcollect کمانی که از مکان
تعداد زیروظایف بوده و بیانگر این مطلب است که  این ضریب برابر. است
کند که همـه زیروظـایف یـک وظیفـه     در صورتی شلیک می Max گذر

  .انجام شده باشند
ي ي مذکور تمـام شـده و وظیفـه   وظیفه Max پس از شلیک گذرِ

 ها برابـر ، تعداد مکان)3(مطابق شکل . تواند وارد سیستم شودجدید می
3+n*2+r*3 ،2 وري برابرگذرهاي ف+ n*2    و گذرهاي زمـانی نیـز برابـر 
r*3 خواهد بود.  

نشـان دهـیم،    T و تعداد گذرها را با P ها را باپس اگر تعداد مکان
   :را خواهیم داشت) 5(و ) 4(هاي فرمول

)4(  323 +×+×= nrP  
)5(  223 +×+×= nrT  

کـار در  گـردشِ سـازي  ي پتري فوق، عالوه بر قابلیـت مـدل  شبکه
ي معیار قابلیـت  توانایی محاسبه) با مفروضات گفته شده(سیستم گرید 

   . اطمینان را نیز دارد
یـک فـاکتور مهـم اسـت،      ،در کاربردهایی که زمان اجراي وظیفـه 

احتمال اجراي وظیفه ورودي در زمان کمتـر از   قابلیت اطمینان بصورت
توان از روي مدل فـوق  می بنابراین. شودیک مقدار داده شده تعریف می

ي ورودي در هـاي اجـراي وظیفـه   داده شده، احتمال ِو با توجه به زمان
کمتر از این زمـان داده شـده، را بـا یکـدیگر جمـع کـرده و در نهایـت        
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براي این کار در مدل ساخته شـده از  . را بدست آورد "قابلیت اطمینان"
تمالِ اجراي زیروظـایف و  گیریم، زیرا هم زمان و هم احبهره می هانشانه

  .کلی را با خود دارند يدر نهایت وظیفه
  .در بخش بعد مثالی براي روشن شدن مطلب ارائه خواهد شد

 لامث -٦
، با توجه به اینکه حجم )3(در شبکه پتري نشان داده شده در شکل 

، )خام یا نتایج يداده(مبادله شده را بدون توجه به نوع داده  يداده
i ایم، می توان از گذرهايکرده فرض aj برابر

jsendT
صرفنظر کرده و  2

i گذرهاي آنها را با
jsendT

 و با] 17[ ادغام کرد 1
iTransmitT  نشان داد و

مال این با اع. کاسته خواهد شد r درنتیجه از تعداد گذرها به اندازه
 يگیري نیز به تعداد یک مکان از مجموعهتغییر، در قسمت ماکزیمم

   همچنین با توجه به اینکه عملیات . ها کاسته خواهد شدمکان
هر دو در (Distribution) و توزیع  (Fragmentation) بنديقسمت
RMS و با گذرهاي  -صورت گرفته و زمان مربوط به آنها ناچیز است

توان این گذرها را نیز با هم تلفیق می -ازي شده استسفوري پیاده
گذر  nبا توجه به توضیحات قبل، به تعداد . کرده و با یک گذر نشان داد

  .نیز از مجموعه گذرها کم خواهد شد
براي اینکه شبکه پتري حاصل قابلیت کارکرد مجدد بعـد از اتمـام   

ده و بـا  اضافه کـر یک گذر  Pcomplete وظیفه را داشته باشد، پس از مکان
     بنـابراین  . شـود گذاشته مـی  RMS کردن آن یک نشانه در مکانشلیک 
 : به صورت زیر درخواهند آمد 5و  4هاي فرمول

)۶(  23 ++×= nrP  
)۷(  32 ++×= nrT  

  : توان مثال زیر را مطرح کردمیبا توجه به توضیحات فوق 
را در نظر بگیرید؛ فرض کنید کـه وظیفـه   سیستمی با چهار منبع 

به دو زیروظیفه تقسیم می شود و زیروظیفـه اول   RMS ورودي، توسط
  .شوداختصاص داده می 4و  3و زیروظیفه دوم به منابع  2و  1به منابع 

  .ارائه شده است) 3(تا ) 1(مشخصات الزم براي حلِ مسئله در جداول 
 

 )مثال اول(رتباطی هاي امشخصات منابع و لینک -1جدول 
    1منبع  2منبع  3منبع  4منبع

8  3  6  4  x 

5  4  6  3  s  

  
 )مثال اول(مشخصات زیروظایف  -2جدول 

 حجم داده مبادله شده حجم محاسبات زیروظایف

 12c1=   6a1= 

 24c2=   20a2=  
  

 )مثال اول(هاي ارتباطیاحتماالت خراب نشدن منابع و لینک -3جدول 
  4منبع

  2زیروظیفه
  3منبع

  2زیروظیفه
  2منبع

  1زیروظیفه
  1منبع

  1زیروظیفه
  

0.85  0.92  0.80  0.75  p 

0.71  0.77  0.89  0.94  q  

  
هـا و  می تـوان تعـداد کـل مکـان    ) 7(و ) 6(حال با توجه به روابط 

 :گذرهاي حاصل را بدست آورد
١٣= T  ,١٦= P 

RMS          Fragmentation 

S1                       Distribute1 

1
1R 

S2                       Distribute2 

Sn                       Distributen 

P1            Min1 

P2           Min2 

Pn           Minn 

Pcollect             Max          Pcomplete  

n

1
11sendT  1

1'R  1
1ExecuteT  1

1"R  1
12sendT  

1
1 1rsendT  1

1
'rR  1

1rExecuteT 1
1

"rR  1
2 1rsendT  1

1r
R  

2
11sendT  2

1'R  2
1ExecuteT  2

1"R  2
12sendT  2

1R  
2

1 2rsendT  2
2

'rR  2

2rExecuteT  2
2

"rR 2
2 2rsendT  2

2r
R  

n
sendT 11

 nR 1'  n
ExecuteT 1

 nR 1"  n
sendT 12

 nR1
 

n
rsend n

T 1
 n

rn
R'  n

rExecute n
T  n

rn
R"  n

rsend n
T 2

 n
rn

R  
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شبیه سـازي شـده و    CPN Toolsمدل حاصل با استفاده از ابزار 
در شکل  10قابلیت اطمینان براي زمان کمتر از  از ارزیابیِ نتایج حاصل

  . ارائه شده است )4(
 CPN Toolsخطوط زیر نیز توسط مونیتوري کـه بـا اسـتفاده از    

قابلیت اطمینان  گردد و در واقع ارزیابیِنوشته شده، محاسبه و چاپ می
  . با مشخصات داده شده است ،این سیستم

START  
  
The input task is completed in 7 second with probability 0.54, 

             , And completed in 13 second with probability 0.25  
            . And task fail with probability 0.21 

 
Reliability or a probability that output is produced in time less than 10 is 
equal to : 0.54 .  

 
 END 

 يریجه گینت -۷
تکنولوژي گرید که به اعتقاد برخی از کارشناسان، شـانس دوم اینترنـت   

شود، به سرعت در حال پیشرفت بوده و هر روز مباحث نیز محسوب می
جدیدي در این زمینـه مطـرح شـده و یـا مباحـث موجـود بسـط داده            

ریـد و  اجراي وظایف تسلیمی به سیستم مدیریت منـابع در گ . شوندمی
نیز قابلیت اطمینان در این اجرا از جمله مباحث مطـرح در ایـن زمینـه    
است که مقاالت زیادي درباره این موضـوع و موضـوعات مشـابه نوشـته     

  .شده است

کـه اصـوالً   -هاي پتريهاي سطح باالیی از شبکهبا استفاده از بسط
مـی تـوان نحـوه     -اندهاي همروند طراحی شدهسازي سیستمبراي مدل

کاري که مـا در  . سازي نموداجراي وظایف در یک سیستم گرید را مدل
سـازي نحـوه اجـراي وظـایف در     این مقاله انجام دادیم، عالوه بـر مـدل  

 CPN سیستم گرید، محاسبه قابلیت اطمینان بود که با استفاده از ابزار
Tools صورت گرفت.  

توان اد، میتوان در این زمینه انجام دنده که مییاز جمله کارهاي آ
  :به موارد زیر اشاره کرد

هـاي  برداشتن برخی از مفروضات از مسأله و دخیل کردن فـرض  •
 .تر در حل مسألهواقعی

هـاي دیگـر   استفاده از مدل مذکور و تعمـیم آن بـراي توپولـوژي    •
 .گرید از جمله توپولوژي درختی و سلسله مراتبی

ي اجـراي  سـاز افزودن سیستمِ صف به هر کدام از منـابع و مـدل   •
 .کارهاي محلی در هر کدام از منابع

اي بین زیروظـایف و انتظـار برخـی از    لحاظ کردن وابستگی داده •
 .ها جهت گرفتن داده مورد نیاز از زیروظایف دیگرزیروظیفه

 سپاسگزاري
   تشـکر تقـدیر و   ،رگيعنوان یاربه "بنیاد ملی نخبگان"وسیله از بدین
  .دشومی

Return(recordSet3)

recordSet3

Execute(recordSet1_1,c2,x3,p2_3)

recordSet1_1

recordSet1_1

transmit(a2,s4,q2_4)

Max(recordSet1_2,recordSet2_2)

recordSet2_2

recordSet1_2

Execute(recordSet1_1,c2,x4,p2_4)

varInt

varInt recordSet1_1

Min(recordSet1_1,recordSet2_1)

recordSet2_1

recordSet1_1

recordSet1_1
transmit(a2,s3,q2_3)

varInt

varInt

Execute(recordSet1_1,c1,x1,p1_1)

Min(recordSet1_1,recordSet2_1)

recordSet2_1

recordSet1_1

Execute(recordSet1_1,c1,x2,p1_2)transmit(a1,s2,q1_2)

transmit(a1,s1,q1_1)

varInt

varInt

varInt

varInt

varInt

return

u_function2_max

u_function2_min

Exe4

Exe3

Transmit4

Transmit3

u_function1_min

Exe2

Exe1

Transmite2

Transmit1

Distribute
FINAL

rSet3

col2

rSet2

Collect2

rSet1

Collect3

rSet1

R4_2

rSet1

R3_2

rSet1

R4

INT

R3

INT

col1
rSet2

collect2
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INT
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0

INT

1 1`0

 CPN Tools سازي شده باشبکه پتري شبیه -4شکل 
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