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به برنامه هاي كاربردي نياز, در محيطي نظير گريد داده: چكيده

 با توجه به توزيع.امري اجتناب ناپذير است,مجموعه هاي بزرگ داده
و منابع حاوي,مجموعه هاي داده انتخاب مجموعه منابع محاسباتي

داده بايد بطور مناسب صورت پذيرفته به گونه اي كه سربار ناشي از 
مساله, در اين مقاله.انتقال اين مجموعه ها روي گريد كمينه شود

ه مي نيازمند دادهايزمانبندي برنامه بهبا. گيردمورد توجه قرار توجه
ك ميه زمانبندي بهينهاين مستلزم انتخاب مجموعه منابع مناسب
بر,باشد كلوني مورچه براي حل ابتكاري-الگوريتم فرا راه حلي مبتني
حل, در بخش شبيه سازي.مي گرددارائه مساله مورد پيشنهادي راه

ار,در اين ارزيابي. مي گيردارزيابي قرار  ازاالگوريتم ئه شده با يكي
و برتريهائي از الگوريتم فوق با توجه روشهاي  ابتكاري ديگر مقايسه شده

.به نمونه هاي اعمال شده مشاهده مي گردد

,انبندي برنامه هاي نيازمند دادهزم, گريد داده: واژه هاي كليدي
.بهينه ساز كلوني مورچه, پوشش مجموعه ها

 مقدمه��
و زيست, در برخي از شاخه هاي علوم نظير نجوم, امروزه شناسي

و برنامه هايي در حال انجام مي باشند, فيزيك ذرات انرژي باال پروژه ها
و توليد حجم عظيمي از داده  كه حاصل اجراي هر يك از آنها پردازش

و بيشتر مي باشد امكان]1[در محاسبات گريدي. در مقياس ترابايت
و غير همگن امه جهت اجراي برن, گردآوري منابع محاسباتي توزيع شده

نوع خاصي,]2[گريد هاي داده. فراهم آمده است, ها در مقياس بزرگ
و اصالح, از گريد مي باشند كه توسط آنها امكان دسترسي انتقال

مي,1براي برنامه هاي نيازمند داده, مجموعه هاي حجيم داده ميسر
.گردد

و, پردازش, اجراي برنامه هاي نيازمند داده به كشف ذخيره
با توجه به بزرگي. وعه هاي بزرگ داده احتياج داردمديريت مجم

ممكن است در هر يك از محاسبات, مقياس برنامه هاي نيازمند داده
با توجه به تاثير سرعت. برنامه چندين مجموعه داده دخيل باشند

و پردازش مجموعه هاي حجيم داده بر زمان اجراي, دسترسي انتقال
م, برنامه با جموعه دادهوجود چندين كپي از هر در سطح شبكه اي

به, قابليتهاي متغير مي تواند انتخاب منابع بهينه جهت دسترسي
و انجام اعمال محاسباتي بر روي آنها را با دشواري  مجموعه هاي داده

. همراه سازد
مساله زمانبندي برنامه هاي نياز مند داده مي تواند, در اين شرايط

يكي انتخاب مجموعه. بررسي قرار گيرددر دو مقوله كامال مجزا مورد 
مشخص نمودن,و ديگري)2منابع نگاشت(منابع مناسب براي هر كار 

و, اگرچه). زمانبندي(ترتيب اجراي كارها  روشهايي براي نگاشت
ولي بزرگتر شدن اندازه, زمانبندي برنامه هاي نيازمند داده ارائه شده اند

و نياز آنها به چندين مجم , وعه داده به ازاي هر محاسبهبرنامه ها
.روشهاي كارامدتري را بخصوص در زمينه نگاشت منابع طلب مي كند

4ابتكاري- يكي از الگوريتمهاي فرا]4و3[3بهينه ساز كلوني مورچه

مي باشد كه با موفقيت در حل بسياري از مسائل پيچيده تركيبي
ريتم كلوني روشي مبتني بر الگو, در اين تحقيق. بكارگرفته شده است

در اين, همچنين. بع ارائه مي گرددمورچه جهت حل مساله نگاشت منا
و هر يك از اين تحقيق  برنامه ها از تعدادي كار مستقل تشكيل شده
بنياز دارند به تعدادي مجموعه داده ورودي, خود, كارها ر روي منابع كه

و تكرار شده اند .مختلف توريع

 زمانبندي��
. را نشان مي دهد نيازمند دادهبخشي از يك محيط محاسباتي)1(لشك

از.مي باشد5اين محيط بخشي از گريد داده اروپايي ]5[اين مدل
اي.اقتباس شده است  كه همگي كالسترهايي با كارايي,ن مدل منابعدر
فضاي ذخيره سازي قابل, عالوه بر قدرت محاسباتي,باال مي باشند

در اين.توجه اي را براي ذخيره مجموعه هاي داده فراهم مي آورند
ها, محيط از, به داليلي نظير دسترسي سريعتر به داده هر كپي هايي

از, زمانبند.داده در مكانهاي مختلف وجود دارندمجموعه  با استفاده
و مكانهايي كه كاتالوگهاي داده مي توان د به اطالعات مجموعه هاي داده

.دست يابد, شده اند6بر روي آن تكرار
يك, موجود در برنامه هر كار و براي اجرا به يك منبع محاسباتي
. احتياج دارد, به ازاي هر يك از مجموعه داده مورد نياز7ميزبان داده

ب اشد؛ در ابتدا روال كلي اجراي كارها در محيط گريد داده بدين نحو مي
و همچنين كاتالوگهاي  زمانبند با استفاده از سرويسهاي اطالعاتي گريد
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 منبعي را از ليست منابع حاوي داده هر مورچه
به انتخاب منابعي تمايل هر مورچه.ب مي نمايد

بيشترين تعداد, حجم داده هاي موجود در منبع
اگر دو منبع تعداد, به عبارتي ديگر.ش دهد

كه, داده را پوشش دهند منبعي انتخاب مي شود
هر مورچه تا زماني عمل. پوشش آن بيشتر باشد

كه تمام مجموعه داده هاي مورد نياز مي دهد
د اده توسط هر انتخاب مجموعه منابع حاوي

به لحاظ زمان اجراي كار مورد بررسي قرار مي انتخابها
مجموعه اي كه كمترين زمان اجرا را در تلفيق با يك

به روز شدن اطالعات فرمونبا. انتخاب مي شود
عمليات فوق مجددا انجام, بهترين انتخاب را داشته

و يا در صورت عدم پس از تعداد معيني تكرار
بهترين انتخابي كه از ابتدا تا كنون صورت گرفته

. برگردانده مي شود

)الف( )ب(
(به سه مجموعه دادهjر و تكرار)ب. نحوه توزيع

.يك مجموعه كمينه از منابع)ج( مختلف

به, اجرا كردن صعودي كارها به لحاظ زمان كارها
ه براي آنها در مرحله نگاشت در نظر گرفته شده

مي. ند شو در اين گام كارها به منابع تحويل داده
در غير. پذيرش آنها به پايان نرسيده باشد

و به روز كردن اطالعات مشخص دوره زماني
.از سر گرفته مي شوندو توزيع مجددا

 ارزيابي كارايي
در, شبيه سازي كارايي الگوريتم كلوني مورچه

SCP_TS]7[هر. مقايسه شده است در اين ارزيابي
مورد Min-Minالگوريتم زمانبندير تلفيق با

و]GridSim ]8ابزار شبيه سازي جعبهي از
استفاده شده,]9[ شبيه سازي محيط گريد داده

يم)1(شكل بستر آزمايشي,ه شبيه سازي شده
هتمام منابع به صورت كالسترهايي با مديريت دست

)1(جدول.فضايي درنظر گرفته شده اند-اشتراك

و مكان هر يك از ر مورد منابع موجود
اين در دست داشتنبا.بدست مي آورد

پهناي باند, فاكتورهايي نظير ترافيك شبكه
و محل ذخيره داده ها زمانبند, منابع

و اجراي كار  به مجموعه هاي داده
آن, منبع محاسباتي كار براي اجرا به

منبع مجموعه, كار به منبع محاسباتي
 مكانهايي كه توسط زمانبند تعيين شده
س از پايان كار نتيجه به زمانبند اطالع

كاري براي اجرا وجود داشته كه زماني

 
 گريد داده اروپايي شبكه

:زير تشريح نمود در قالب دو بخش
به ازاي هر كار:)ت كارها به منابع

براي,ي شامل يك منبع محاسباتي
ه به ازاي هر يك از مجموعه هاي داده
هدف از انتخاب مجموعه منابع براي
و در نتيجه  انتقال مجموعه هاي داده

با بيان مساله در قالب بحث پوشش.
بيشتر نياز داده اي كار به صورتن

 كمينه اي از ميزبانهاي داده را بيابيم كه
را, مورد نياز كار نيز زمان اجراي كار

كه, موجود در برنامه,يك كار نمونه)
كه در ). الف(نشان مي دهد راج دارد

و تكرار ر روي تعدادي از منابع توزيع
 كمترين تعداد منابعي كه تمام داده ها را

.
9چه مبتني بر الگوريتم سيستم كلوني مور

ارائه گرديده, بهينه ساز كلوني مورچه

در اين الگوريتم. است
انتخاب)ميزبانهاي داده(

با لحاظ حج,دارد كه
مجموعه داده را پوشش
يكساني از مجموعه داد
پ حجم داده هاي تحت
انتخاب منابع را ادامه
با. پوشش داده شوند

كيفيت انتخابه, مورچه
مجمو, در نهايت. گيرد

منبع محاسباتي بدهد
توسط مورچه اي كه به

,در نهايت.مي شوند
,انتخابهاي بهترامكان

است به عنوان نتيجه بر

)ج(
(2(شكل نياز كا) الف):

داده ها بر روي منابع مخ

ك: توزيع كارها بامرتب
به منابع محاسباتي كه
ش است تحويل داده مي

محدوديت, شوند اگر
بعد از يك, اينصورت
نگاشتعمليات,منابع

و�� شبيه سازي
توسط, در اين بخش

TS_قياس با الگوريتم

د دو الگوريتم نگاشت
.مي گيرندارزيابي قرار

براي شبيه سازي
ش قابليت جديد آن در
محيط گريد داده.است
تم, در اين محيط.باشد

و سياست اشاي كارها

اطالعات الزم را به ترتيب در, داده
بدسنياز موردمجموعه هاي داده

و در نظر گرفتن فاكتوره اطالعات
م, شبكه بين منابع بار محاسباتي

منابع مناسب را براي دسترسي
با مشخص شدن. انتخاب مي كند

ك.ل داده مي شودتحوي با رسيدن
داده هاي مورد نياز را از مكانه

در نهايت پس. درخواست مي نمايد
اين مراحل تا زما. داده مي شود

.مي يابند ادامه, باشد

ش):1(شكل توپولوژي

د, در مجموع روال فوق را مي توان
نگاشت(انتخاب مجموعه منابع

مجموعه منابعي, موجود در برنامه
و يك منبع حاوي داده,اجراي كار

.مورد نياز در نظر گرفته مي شود
كاهش سربار ناشي از انت, هر كار

.كاهش زمان اجراي كار مي باشد
بمنظور برآوردن,]6[8مجموعه ها

مي خواهيم مجموعه كمين, محلي
ضمن پوشش تمام مجموعه داده

)2(شكل, براي مثال. كمينه نمايد
و رودي احتياجبه سه مجموعه داده

آن مجموعه داده هاي مورد نياز بر
بنابه هدف؛ كمتري).ب(شده اند

).ج(پوشش دهند انتخاب شده اند
در تحقيق حاضر روشي مبتني

از,]3[ الگوريتمهايبهترين يكي
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 سازي
تعداد مجموعه هاي داده مورد به ترتيب تاثير)4
)N(,و در نتيجه بر زمانرا بر عملكرد الگوريتمها

در تمامي آزمايشات انجام شده ميزان.دي دهن
. واحد فرض شده است 300000ر كار بطور ثابت
معيار ديگري مورد ارزيابي قرار, معيار زمان اجرا

دسترسي به داده هاي موردندرصد محلي بود,
نسبت تعداد, براي هر كار,ربه عبارت ديگ. باشد

 كه به طور محلي مورد دسترسي قرار گرفته به
ه هاي مورد نياز به عنوان درصد دسترسي محلي

بر ميانگين. گرفته شده است نرخ دسترسي محلي
. يتم مي باشدي براي سنجش هر يك از دو الگور

و تاثير انتقال,بيشتر نرخ دسترسي محلي بيشتر
. كمتر خواهد بود

)الف(

)ب(
)N=100( تعداد مجموعه هاي داده بر زمان اجرا

, ولي, الگوريتم رفتار مشابه اي از خود نشان مي دهند
الگوريتم, مشاهده مي شود)3(از شكل) الف(

با افزايش تعداد , SCP_ACO, كلوني مورچه
عملكرد بهتري از خود در زمان اجراي, مورد نياز

جستجوي بهتر الگوريتم كلوني, دليل اين بهبود
در. حل مي باشد زمانيكه همه كارهاي موجود
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همانطور كه در جدول. نشان مي دهد
CERNم نبع داده واقع شده به عنوان

اي اجرا به آن محول نمي كاري بر
رقابت بين كاربران براي استفاده ازن

ميانگين بار نسبت دادهضريبي به نام
ت تعداد پردازنده هاي مشغول به كل

بار آني هر منبع, در حين اجرا. باشد
.ن بار منبع بدست مي آيد

مجموعه داده درنظر گرفته 1000 از
و يا بيشتر توزيع ها بر روي يك منبع

اي, ايجاد شده در بازه داراي اندازه
ت اندازه هر مجموعه داده.د بعاتوسط

هر مجموعه, همچنين.توليد شده اند
, در اينجا. در بين منابع كپي شود

در5داده در ابتداي شبيه سازيمجموعه

ت منابع شبيه سازي شده

تعداد نام منبع
 ندها

نرخ هر
 پردازنده

RAL 41 1140 
Imperial 
College 52 1330 

NorduGrid 17 1176 
NIKHEF 18 1166 
Lyon 12 1320 
CERN - -
Milano 7 1000 
Torino 4 1330 
Catania 5 1200 
Padova 13 1000 
Bologna 20 1140 

د كه معرف خصوصياتن متغير وجود دار
تعداد,)N( كارهاي موجود در برنامه

و ميزان نياز)K( آن احتياج دارد
. ميليون واحد دستور بيان مي شود
كه,ي الگوريتم سيستم كلوني مورچه

: بدين شرح مي باشند,شده اند گرفته
q� � ��و0 � , همچنين.100.0

.در نظر گرفته شده است
آزمايش ترتيب چندين, پارامترهاي برنامه

. نتايج را بررسي خواهيم نمود

نتايج شبيه3-1
4(و)3(شكلهاي

و تعداد كارها)K( نياز
نشان مياجراي برنامه

محاسبات مورد نياز هر
به همراه مع, همچنين
,اين معيار.است گرفته

ب نياز توسط كارها مي
مجموعه هاي داده اي
تعداد كل مجموعه داده
به داده ها در نظر گرف

معياري, روي كل كارها
اين نرطوريكه هرچهب

داده از منابع ديگر كمت

تاثير تعد):3(شكل

دو الگوريت, اگرچه
درقسمتهمانطور كه

پيشنهادي مبتني بر
مجموعه هاي داده مو
.برنامه نشان مي دهد

ح مورچه در فضاي راه

� �
� ����

�
����

مشخصات كامل اين منابع را نش
در, مشاهده مي شود Nمنبعي كه

و هيچمحض درنظر گرفته شده
نشان دادنبراي, همچنين. گردد

ضبه هر منبع, منابع توزيع شده
نسبتمعرف اين ضريب.شده است

ميپردازنده هاي موجود در منبع
از يك توزيع گاوسي حول ميانگين

مجموعه اي, در اين ارزيابي
ه.شده اند هر يك از اين مجموعه
د.شده اند اده ايجمجموعه هاي

[100MB , 600MB] مي باشند
ت, در بازه مذكور,توزيع يكنواخت

داده مي تواند به طور يكنواخت
مجموحداكثر تعداد كپي براي هر

.شده استنظر گرفته

مشخصات):1(جدول

فضاي ذخيره
)ترابايت(سازي

ضريب
بار

منبع
2.75 0.9 

1.80 0.95 

1.00 0.9 
0.5 0.9 
1.35 0.8 
12.0 -
0.35 0.5 
0.1 0.5 
0.25 0.6 
0.05 0.4 
5.00 0.8 

از ديدگاه برنامه كاربر سه متغ
تعداد كار:دنآن برنامه مي باش

مجموعه داده اي كه هر كار به
بكه در قال)S(محاسباتي هر كار
رهايمقدار پارامت, بطور تجربي

براي اين شبيه سازي در نظر گر
α � ρ � 0.1 ,β � 0.4 ,0.7

د5تعداد مورچه هاي داخل كلوني 
مقادير مختلف پارامت به ازاي

ن.شده استداده در بخش زير اين
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ي كارها هر دو الگوريتم برا,ج دارند
 دسترسي محلي صد در صد را موجب

درصد دسترسي, مجموعه هاي مورد نياز
از شكل)ب(اين موضوع در قسمت.د

مه مورد ارزيابي كارها بر زمان اجراي برنا
با افزايش تعداد كارها, مشاهده مي شود

با اجراي, همچنين. افزايش مي باشد
 هاي بيشتري از مجموعه هاي داده بر

و اين امر سبب مي گردد كه با آمد
ميزان دسترسي محلي به داده, برنامه

 

)الف

)ب(
 كارها بر روي زمان اجراي برنامه

 هاي نيازمند داده مورد بررسي قرار
و هر كار در  كار مستقل تشكيل شده

با توجه به تاثير. ورودي احتياج دارد
, بر زمان اجراي برنامه, براي هر كار

در.ي كلوني مورچه معرفي گرديد و
در. كارايي آن مورد ارزيابي قرار گرفت

شبيه سازي نشان داد
الگوريتم پيشنهادي مي
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SCP_ACO

SCP_TS

برنامه به يك داده ورودي احتياج
د منابعي را انتخاب مي كنند كه

با افزايش تعداد مجمو. مي شود
محلي نيز در حال كاهش مي باشد

.به وضوح مشاهده مي شود)3(
تاثير تعداد كار)4(در شكل

همانطور كه مشا. قرار گرفته است
زمان اجرا نيز در حال, در برنامه

كپي, كارها بر روي منابع مختلف
روي منابع مختلف بوجود خواهد
ب افزايش تعداد كارهاي موجود در

.ها نيز افزايش يابد

)

)
تاثير تعداد كاره):4(شكل

 نتيجه گيري��
ه, در اين مقاله زمانبندي برنامه

برنامه هايي كه از تعدادي. گرفت
آن به تعدادي مجموعه داده ور
انتخاب مجموعه منابع مناسب بر

ابتكاري-ني بر روش فراروشي مبت
ك, نهايت با استفاده از شبيه سازي
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SCP_TS
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