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موضوع همکاري منـابع توزيـع شـده جغرافيـايي بـراي حـل               :چکيده
زمانبنـدي در گريـد    . مسايل بزرگ، گريد محاسـباتی نـام گرفتـه اسـت          

هــاي کنتــرل  هــاي نظــامي، موبايــل و سيــستم محاســباتي در سيــستم
اي  نـامتمرکز هـستند، از اهميـت ويـژه    " اآزمايشگاهي پزشکي که طبيعت 

زمانبندي در گريد يک مساله غيـر قطعـي اسـت، پـس             . برخوردار است 
. هاي قطعي بـراي بهبـود زمانبنـدي اسـتفاده کـرد             توان از الگوريتم    نمي

هاي غير قطعي براي بهبود زمانبندي در گريد عبارتند از الگـوريتم      روش
ازی شـده، تپـه نـوردي و        سـ   ژنتيک، جستجوی ممنوعه، سرمايش شبيه    

هـاي زمانبنـدي موجـود،       روش. ای ديگـر    های جستجوی مکاشـفه     روش
برنـد يـا      هاي غير قطعي را يا براي کاهش زمان اتمام به کار مي            الگوريتم

تواند اهميت دو فـاکتور       براي کاهش هزينه اجرا و در حقيقت کاربر نمي        
ريد دو فاکتور   در زمانبندي گ  . موجود در زمانبندي گريد را مشخص کند      

بايست بطور همزمان مد نظـر قـرار        زمان اتمام و هزينه اجراي کار را مي       
نسبت اهميت کاهش زمان اتمام و هزينه اجرايي بهتر است توسـط            . داد

در اين مقاله يک الگوريتم بر پايه الگـوريتم ژنتيـک      . کاربر مشخص شود  
نهاد شـده   براي زمانبندي وظايف مستقل از هم در گريد محاسباتي پيش         

توانـد اهميـت زمـان اتمـام و هزينـه اجـراي               است که در آن کاربر مـي      
کارهاي خود را مشخص کند و زمانبندي وظايف کارهاي کاربر بر طبـق             

  .گيرد اين دو فاکتور صورت مي

سازی، الگـوريتم   گريد محاسباتي، زمانبندي، بهينه :كليدي واژه هاي
  .ژنتيک

  مقدمه -١

افـزاري اسـت کـه       افـزاري و نـرم     ار سخت گريد محاسباتي يک زيرساخت   
دسترسي به قابليتهاي سطح بـاالي محاسـباتي را بـه صـورت مطمـئن،            

اين يک محيط اشتراکي است ]. 1[کند  سازگار، فراگير و ارزان فراهم مي  
. هاي ماندگار و استاندارد پياده سازي شـده اسـت          که با استقرار سرويس   

. کننـد  زيع شده را پشتيباني مي    ها ايجاد و اشتراک منابع تو       اين سرويس 
جهت افزايش کارايي گريد    . امروزه افزايش کارايي گريد يک مساله است      

متاسفانه طبيعت پوياي   . به يک زمانبندي درست و کارآمد احتياج است       
منابع گريد و همچنين تقاضـاهاي مختلـف کـاربران، باعـث پيچيـدگي              

ابع ناشي از نـاهمگوني،     پويايي کارايي من  . اند  مساله زمانبندي گريد شده   

هـدف مـساله    ]. 7[خودمختاري و اشـتراکي بـودن منـابع گريـد اسـت             
مطالعه در زمانبندي . زمانبندي گريد، انتساب بهينه کارها به منابع است     

هـاي دنيـاي واقعـي     سيـستم گريد از اين جهت حايز اهميت اسـت کـه          
. باشـند   و نـاهمگون مـي   معموال به طور فيزيکي يا عملياتي، توزيع شـده     

هايي مثل کنترل ترافيک هوايي، نجوم، پزشکي، زيست شناسي،           سيستم
  . از اين دسته هستند موبايل ونظامي

 يک چارچوب اقتصادي براي گريد معرفي کـرد        ۲۰۰۱بويا در سال    
به اين ترتيـب کـه کـاربران گريـد بـه ازاي اسـتفاده از منـابع، بـه                  . [4]

ايـن چـارچوب باعـث      . کنند  ميدارندگان آن منابع هزينه مالي پرداخت       
شود تـا منـابع خـود را بـه اشـتراک             ايجاد انگيزه در دارندگان منابع مي     

مدل اقتصادي بويا باعث اهميت هزينه و سود اقتصادي از ديـد            . بگذارند
بـه طـوري کـه از آن پـس، در بيـشتر             . کاربران و دارندگان منـابع شـد      

ر تـابع هـدف زمانبنـد       هاي زمانبندي، هزينه و سود اقتصادي د        الگوريتم
هـا اينجاسـت کـه        اما مشکل اين الگـوريتم    . [9]شد    مدنظر قرار داده مي   

براي بهبود زمان اتمام کار و هزينه اجـراي کـار، زمانبنـد توابـع هـدف                 
  . گيرد هاي مجزايي را بکار مي مختلف و سياست

اي بـا الهـام از        براي بهبود زمانبنـدي در گريـد روشـهاي مکاشـفه          
اين روشها عبارتند از الگوريتم     . [2,5,9]اند    ي پيشنهاد شده  قوانين طبيع 

 ٤، تئوري بازي  ٣ ، جستجوی ممنوعه   ٢سازی شده   ، سرمايش شبيه  ١ژنتيک
 هـم در     الگـوريتم ژنتيـک     ثابـت شـده،      [9]در  . و روشهاي ترکيبي آنها   

حـل    بهبود زمان و هـم در بهبـود هزينـه، نـسبت بـه تئـوري بـازي راه                  
 دليل آن هم محـدوديتهاي موجـود در تئـوري     .ندک  تري توليد مي    بهينه

 انـد کـه سـرعت اجـراي           نـشان داده   [2]در  .  اسـت  ٥بازي غير مشارکتي  
  [2,5]مراجـع   . هاي فوق بيـشتر اسـت        از همه الگوريتم   الگوريتم ژنتيک 

البته . اند الگوريتم ژنتيک را فقط براي بهبود زمان اتمام کارها بکار گرفته
ک براي بهبود زمان اتمام و هزينه اجراي کارها به            الگوريتم ژنتي   [9]در  

 بـراي مـواقعي   [2,5,9]هيچکدام از .  شده است صورت مجزا، بکار گرفته 
هزينه و زمان براي کاربر متفـاوت باشـد روشـي ارائـه         ) وزن(که اهميت   

حـل اوليـه در      هاي فوق اين است که راه       مشکل ديگر الگوريتم  . اند  نکرده
  .صادفي از وظايف به منابع استيک نگاشت تآنها 

از آنجا که ارزاني منبع و سرعت منبع دو فاکتور متضاد هستند، يـا          
به عبارت ديگر منبع سريع معموال گران است، زمانبند بايـد در انتـساب         
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مثال اگـر کـاربر نگـران هزينـه       . وظايف به منابع نظر کاربر را اعمال کند       
وي يـک منبـع ارزان منتـسب    اجراي کار خود باشد وظايف آن کـار را ر       

کند و اگر کاربر نگران زمان اتمام کار خود باشد، زمانبند بايد وظايف آن  
  .کار را روي يک منبع سريع منتسب کند

دهد، بـه     زمانبند ما به کاربر آزادي بيشتري براي اعمال نظرش مي         
نگـران زمـان    % ۳۰نگـران هزينـه و      % ۷۰توانـد     اين صورت که کاربر مي    

 کارهـاي کـاربر را بـا    ٧ي  و وزن هزينه٦ما وزن زمان.  خود باشد  اتمام کار 
، )cw وtw( اسـت    ۱ که مجموع آنهـا      ۱ و   ۰استفاده از دو عدد بين      

اين دو مقدار توسط کاربر مشخص شده و در تـابع هـدف      . ايم  مدل کرده 
 بـودن مــساله  NP-completeبـه دليــل  . انــد زمانبنـد تــاثير داده شـده  

 براي بهينـه سـازي    ژنتيکزمانبندي در گريد، ما از الگوريتم غير قطعي         
 دو فـاکتور     الگـوريتم ژنتيـک    در استفاده از    . ايم  زمانبندي استفاده کرده  

انـد، همچنـين    زمان و هزينه به همراه وزن آنها مـدنظر قـرار داده شـده            
حـل تقريبـا بهينـه      يـک راه  پيشنهادي  الگوريتم ژنتيک  حل اوليه در      راه

در نهايت الگـوريتم پيـشنهادي را بـا سـه           . حل تصادفي   است نه يک راه   
دهد و دومـی      الگوريتم که اولی به صورت تصادفي منابع را اختصاص مي         

کنـد و سـومی از الگـوريتم تپـه نـوردي       از الگوريتم ژنتيک استفاده نمي  
. ايـم  ند، مقايسه کـرده ک براي بهبود زمان و هزينه زمانبندي، استفاده مي 

 ۵رساند در بخش  نهادي را ميشي که کارا بودن روش پنتايج اين مقايسه  
  .اند آمده

  
 [6]زمانبندي وظايف در محيط گريد ): ۱(شکل 

 زمانبندي -٢
افزار و   ها، قطعات ميان   گريد، سيستمي با تنوع باال است که توسط برنامه        

تـوانيم    عملياتي ما هنوز مـي     اما از نقطه نظر   . شود منابع مختلف ارائه مي   
بـراي  . يک معماري منطقي از زيرسيستم زمانبندي در گريد پيدا کنـيم          

. يک معماري کلي براي زمانبنـدي در گريـد ارائـه داده اسـت            ] 6[مثال  
: مرحلـه اول . توان در سه مرحله مطرح کرد      فرايند زمانبندي گريد را مي    

و زمانبنـدي منـابع بـر       انتخـاب   : کشف و فيلتر کردن منابع، مرحله دوم      
انتـساب وظـايف بـه منـابع        : اساس اهداف مشخص شده و مرحله سـوم       

بـا  . هاي زمانبندي تاکيد روي مرحله دوم اسـت        در بحث الگوريتم  . است

توجه به مباحث فوق در شکل زير يک مـدل از سيـستمهاي زمانبنـدي               
  .گريد نشان داده شده است

بران گريد دريافـت کـرده،      زمانبند گريد کارها را از کا     ) ۱(در شکل   
منبع مناسب براي اين کارها را طبق اطالعات بدست آمـده از سـرويس              

منبع ايجاد  -به-اطالعات گريد، انتخاب کرده و در نهايت يک نگاشت کار         
اين نگاشـت بـر اسـاس يـک سـري توابـع هـدف و بـر اسـاس                  . کند مي

  .شود پيشگويي کارايي منابع ايجاد مي

 الگوريتم ژنتيک -٣
تم ژنتيک يک تکنيک تکـاملي بـراي جـستجو در فـضاي وسـيع               الگوري
  ]:2[رويه کلي جستجوي الگوريتم ژنتيک به صورت زير است . است

ها است  اي از کروموزم يک جمعيت مجموعه: توليد جمعيت )١
حل  اين راه. حل ممکن است که هر کدام نمايانگر يک راه

جمعيت اوليه . نگاشت بين وظايف و منابع گريد است
  .اي ديگر بدست آيد هاي مکاشفه تواند توسط الگوريتم مي

به هر کروموزم يک ارزش منتسب : ارزيابي کروموزمها )٢
اين ارزش، زمان تاخير وظايف کروموزمها را نشان . شود مي
هدف جستجوي ژنتيک، پيدا کردن ارزش بهينه . دهد مي

 .کروموزم است
عمليات تبادل، يک جفت از : ٨عمليات تبادل و جهش )٣

ها را به صورت تصادفي انتخاب کرده، سپس يک  وموزمکر
بعد در هر . کند نقطه تصادفي از کروموزم اول را انتخاب مي

هاي  دو کروموزم از آن نقطه تا انتهاي هر دو کروموزم، ماشين
عمليات . کند منتسب به وظايف يکسان را با هم جا به جا مي

ده، جهش، به صورت تصادفي يک کروموزم را انتخاب کر
سپس يک وظيفه در درون آن کروموزم را به صورت تصادفي 

 .کند به يک منبع جديد منتسب مي
هاي بدست آمده از جمعيت جديد، دوباره  در نهايت کروموزم )٤

تا اينجا يک مرحله تکرار الگوريتم ژنتيک . شوند ارزيابي مي
اين الگوريتم يا به مقدار از پيش تعيين شده . يابد پايان مي

ها به يک نگاشت  شود، يا وقتي که همه کروموزم ميتکرار 
 .همگرا شوند

. کنـد   ها را انتخاب مـي      الگوريتم ژنتيک به صورت تصادفي کروموزم     
ها را جـا بـه        هاي مشخص از کروموزم     تبادل فرآيندي است که زيردنباله    

هــاي مــشخص از  جهــش فراينــدي اســت کــه زيردنبالــه. کنــد جــا مــي
کـه بـراي جمعيـت فعلـي جديـد          (شت وظايف   ها را با چند نگا      کروموزم
هـر دو عمليـات تبـادل و جهـش بـه صـورت              . دهـد   ، تغيير مي  )هستند

بعد از اين عمليات يک جمعيـت جديـد توليـد           . شوند  تصادفي انجام مي  
سپس اين جمعيت ارزيابي شده و اين فرآيند چندين بار تکـرار     . شود  مي
ايـن معيارهـا    . ق شوند شود تا جايي که معيارهاي پايان فرايند تصدي         مي
  :توانند معيارهای زير باشند مي
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  . هاي جديد صورت نگيرد هيچ بهبودي در ارزيابي)  ١
  . ها به يک نگاشت همگرا شوند همه کروموزم)  ٢
  . هزينه کافي موجود نباشد)  ٣

اي   تـرين روشـهاي مکاشـفه       به علت راحتي، اين الگوريتم جزء محبـوب       
يـک مثـال در زمينـه زمانبنـدي         . ي است ساز  طبيعي براي مسايل بهينه   

  .موجود است] 3[گريد با استفاده از الگوريتم ژنتيک در 

 طرح پيشنهادي -٤
در اين بخش يک زمانبند وظايف گريد با بهينه کردن زمان و هزينه بـر               

براي بهينـه   . اساس وزن مشخص شده توسط کاربر، پيشنهاد شده است        
  .تسازي از الگوريتم ژنتيک استفاده شده اس

 تابع هدف زمانبند  ١-٤
هنگام معرفي وظايف بعضي از کاربران نگران زمان اتمام و بعـضي ديگـر       

بـه همـين علـت در روش    . نگران هزينه اجـراي کارهـاي خـود هـستند      
 زمـان  هـاي  توانـد وزن  پيشنهادي، کاربر هنگام معرفي کارهاي خود مـي      

ايـن دو   . را مـشخص کنـد    ) cw و   tw(اتمام و هزينه اجراي آن کارها       
مثال اگر بـراي يـک      .  است ۱بوده و مجموع آنها     ] ۰و۱[وزن در محدوده    

نگـران هزينـه    % ۷۰ باشد به اين معناست کـه کـاربر          ۷/۰ برابر   cwکار  
پـس زمانبنـد بايـد      . نگران زمان اتمـام آن کـار اسـت        % ۳۰مالي اجرا و    

% ۷۰براي اجراي وظايف آن کار پيدا کند که آن منابع هزينه را             منابعي  
معموال بيشتر کاربران گريد نگران هزينـه       . بهبود بخشند % ۳۰و زمان را    

  .اجراي کارهاي خود هستند
هر زمانبنـد بـراي انجـام زمانبنـدي از يـک تـابع بـرازش کـارايي                   

توانـد بـرازش      زمانبند با استفاده از ايـن تـابع مـي         ]. 8[کند    استفاده مي 
مـا از يـک تـابع       . منابع مختلف براي اجراي يک وظيفـه را معـين کنـد           

تـابع پيـشنهادي    . ايم  دار و دو متغيره براي اين منظور استفاده کرده          وزن
در اين تابع وزن زمـان   . ما از دو پارامتر زمان و هزينه تشکيل شده است         

از ديد کاربر، در نظر گرفتـه  ) cw و tw(اتمام و وزن هزينه اجراي کار  
زمان و هزينه از يک جنس نبوده و در يـک محـدوده نيـستند،               . اند  شده

براي رفع اين مشکل آنهـا را در محـدوده صـفر تـا يـک قـرار داده و در              
  :تابع هدف به شرح ذيل است. ايم اصطالح نرمال کرده

)۱(                     , min , min

max min max min

( , ) i j i j
i j ti ci

t t c c
EF t r w w

t t c c
− −

= × + ×
− −

       

ام iام را براي اجراي وظيفه jتابع هدف فوق ميزان برازش منبع      
شود، نرمال شده     همانطور که در تابع فوق مشاهده مي      . کند  مشخص مي 

 mint و maxtدر تابع فـوق    . زمان و هزينه در وزن آنها ضرب شده است        
منـابع  . حداکثر و حداقل زمان اتمام وظيفه بر روي منابع مناسب اسـت           

 و maxc. انـد    شـده    شرح داده  ۲-۴مناسب براي اجراي وظيفه در بخش       

minc                حداکثر و حداقل هزينه اجـراي وظيفـه بـر روي منـابع مناسـب 

jit. است jic و  ,  ام بر روي منبـع i زمان اتمام و هزينه اجراي وظيفه ,

jام است .  
بايد متذکر شد که ضرايب وزن، توسط کاربر در حين معرفـي کـار              

شوند که کاربر آزادي بيـشتري         باعث مي  cw و   tw. شوند  مشخص مي 
هدف زمانبند اين است که     . در معرفي کارهاي خود به گريد داشته باشد       

) را پيدا کند به طوري کـه     y يک منبع    xبراي هر وظيفه     , )x yEF t r 
  . آمده است۲-۴نبع در بخش طريقه يافتن اين م. مينيمم باشد

 زمانبند  ٢-٤
اولين عملي که توسط زمانبند در زمانبندي وظايف گريـد بايـد صـورت              
گيرد، مشخص کردن مجموعه منابع مناسب بـراي اجـراي هـر وظيفـه              

  :منابعي براي اجراي وظيفه مناسب هستند که. است
سيستم عامل و معمـاري مـورد نيـاز بـراي اجـراي وظيفـه را دارا                  •

  .باشند
اي کـه کـاربر بـراي         زينه تخميني اجراي وظيفه در آنها از هزينه       ه •

 . وظيفه مشخص کرده، بيشتر نباشدآن اجراي 
  .کاربر مجوز استفاده از آن منابع را داشته باشد •

پس از مشخص کردن مجموعه منـابع مناسـب بـراي اجـراي هـر               
. وظيفه، زمانبند بايد بهترين منبع را از بين اين مجموعه مـشخص کنـد       

. به ازاي آن مينيمم باشد    ) ۱(بهترين منبع همان منبعي است که رابطه        
مجموعه منابع مناسب ممکن است در يکي از دو حالت زير باشـند، کـه           

. گيـرد   هاي مختلفي را بکـار مـي        ها زمانبند سياست    در هر کدام از حالت    
  .اند ها در زير شرح داده شده اين سياست

اسب براي اجراي وظيفـه مـشغول    هاي همه منابع من      پردازنده :الف
در اين حالت زمانبنـد وظيفـه را در انتهـاي صـف انتظـار                . هستند

سـپس الگـوريتم ژنتيـک را    . دهـد   بهترين منبع مناسـب قـرار مـي       
کند تا با جابه جا کردن وظايف موجود در صف انتظار             فراخواني مي 

الگـوريتم ژنتيـک    . منابع مختلف، بهترين زمانبنـدي حاصـل شـود        
  .شرح داده شده است ۳-۴  دي در بخشپيشنها

در ايـن  .  بعضي از منـابع مناسـب داراي پردازنـده آزاد هـستند       :ب
حالت زمانبند ابتدا وظايف موجود در صف انتظار منابع مختلـف را            

ايـن  . کنـد  منتسب مـي ) در صورت وجود (هاي آزاد آنها      به پردازنده 
ردازنده آزاد عمل تا زماني که صف انتظار يک منبع خالي نباشد و پ         

حال اگر پردازنده آزاد روي     . يابد  در آن منبع موجود باشد ادامه مي      
بـه شـرط خـالي بـودن صـف        (بعضي از منابع مناسب، باقي بمانـد        

، زمانبنـد وظيفـه را روي بهتـرينِ آنهـا منتـسب             )انتظار آن منـابع   
در غير اين صورت، زمانبند وظيفه را در انتهاي صف انتظار   . کند  مي

سـپس الگـوريتم ژنتيـک را    . دهـد   منبع مناسـب قـرار مـي      بهترين  
جا کردن وظايف موجود در صف انتظـار         کند تا با جابه     فراخواني مي 

  .منابع مختلف، بهترين زمانبندي حاصل شود
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Procedure Genetic based Grid Scheduler
Begin
    For 1 to 

         /*Select two resources  and  from  randomly

         and generate two offsprings by the uniform crossover
         then Mutat

g

i j

i N

R R CurS

=

e each offsprings with probability */
         _   // new solution
         //time fitness of new solution
         

P
NewS  =  Cross Mutate (CurS);
 T_Fit_new  =  TimeFitness  (NewS); 
C_Fit_new  =  CostFitness  (Ne

µ

 //cost fitness of new solution 

         

         

t c

t

wS); 
T_Fit_new T_Fit_cur C_Fit_new C_Fit_curΔfitness_cur avg(w ) avg(w )

Max(T_Fit_new,T_Fit_cur) Max(C_Fit_new,C_Fit_cur)
T_Fit_neΔfitness_bst avg(w )

− −
= × + ×

= ×  

         If ( 0) then
              

c
w T_Fit_bst C_Fit_new C_Fit_bstavg(w )

Max(T_Fit_new,T_Fit_bst) Max(C_Fit_new,C_Fit_bst)
Δfitness_cur
CurS =  NewS;

              T_Fit_cur  =  T_Fit_new;
              C_F

− −
+ ×

>

              If ( 0) then
             

              End if; 
         End if;
    End For;   
    R

it_cur  =  C_Fit_new;
Δfitness_bst

       BstS  =  NewS; 
    T_Fit_bst  =  T_Fit_new;
    C_Fit_bst  =  C_Fit_new;

>

eturn (best population)
End.  

  

   الگوريتم ژنتيکروال روش پيشنهادی بر پايه ): ۲(شکل 
  

اگر يکي از منابع پردازش يـک وظيفـه را بـه اتمـام برسـاند، پردازنـده                  
زمانبند پردازنده آزاد شده را به      . شود  منتسب شده به آن وظيفه آزاد مي      

در ايـن   . دهد  اولين وظيفه موجود در صف انتظار آن منبع اختصاص مي         
صورت پس از اتمام هر وظيفه يـک وظيفـه جديـد، در صـورت وجـود،                 

د و از آنجا که الگوريتم ژنتيک پيـشنهادي باعـث تـوازن             شو  منتسب مي 
شود، ديگـر نگـران خـالي بـودن يـک صـف و            صفهاي منابع مختلف مي   

در حقيقت استفاده از الگـوريتم ژنتيـک        . هاي ديگر نيستيم    شلوغي صف 
هم باعث کاهش زمان اتمام و هزينه اجراي کارها و هـم باعـث افـزايش             

  .شود وري منابع مي بهره
 د پيشنهادی بر پايه الگوريتم ژنتيکزمانبن  ٣-٤

بهبود زمان اتمام و هزينه اجراي وظايف در گريد  الگوريتم ژنتيک            براي  
نشان داده شده ) ۲ ( اين الگوريتم در شکل. در اين بخش ارائه شده است   

  .ادامه تشريح خواهد شدو روند اجراي آن نيز در 
هـر  .  برخوردارندهاي مختلفي در اين الگوريتم زمان و هزينه از وزن 

پيکربندي در الگوريتم ژنتيک معادل يک نگاشـت از وظـايف بـه منـابع              
در هـر کـدام از دو    . حل مساله زمانبندي اسـت     است که در واقع يک راه     

حل فعلي و جديد، دو برازش يکي براي زمان و يکي بـراي هزينـه در          راه
مان و هدف الگوريتم ژنتيک کاهش مجموع برازش ز      . شود  نظر گرفته مي  

 هـاي   البته اين دو برازش در ميانگين وزن      . برازش هزينه زمانبندي است   
  .شوند زمان و هزينه وظايف موجود در زمانبندي ضرب مي

حل، حداکثر زمان پايان فعاليت منابع در آن       برازش زمان در هر راه    
زمان فعاليت هر منبع مجموع زمان اتمام وظـايف موجـود           . حل است   راه

آن منبع يعني مجموع زمان اجـرا و زمـان مـصرف شـده     در صف انتظار  
  . جهت زمانبندي وظايف آن منبع است

حل، مجمـوع کـل هزينـه اجـراي وظـايف             برازش هزينه در هر راه    
حـل    برازش کلـي در هـر راه      . حل است   موجود در صف انتظار، در آن راه      

ن تـوا  اما نمي. حل است ترکيبي از برازش زمان و برازش هزينه در آن راه         
آن را به راحتي مشخص کرد چون نرمال کردن زمان و هزينـه پيچيـده               

  . شود مي
براي رفع مشکل نرمال کردن زمان و هزينـه در الگـوريتم ژنتيـک،      

curfitnessمــستقيما  bstfitness و ∆_ . يــم کــرد را محاســبه ∆_
curfitness . حـل فعلـي اسـت       هحل جديـد و را       اختالف برازش راه   ∆_
bstfitness . حـل اسـت     حل جديد و بهتـرين راه        اختالف برازش راه   ∆_

، ∆شـود در محاسـبه ايـن دو         مـشاهده مـي   ) ۲(همانطور که در شکل     
ميانگين وزن زمان اتمام و وزن هزينـه اجـراي وظـايف در نرمـال شـده       
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 بـراي   ∆مـا از ايـن دو     . استاختالف برازش زمان و هزينه ضرب شده        
  .ايم حل فعلي استفاده کرده حل جديد به عنوان راه قبول يا رد راه

بايد متذکر شد که الگوريتم ژنتيک پيشنهادي، وظايف موجـود در           
کند تا بـه يـک زمانبنـدي     هاي انتظار منابع مختلف را جا به جا مي       صف

  :کند  به صورت زير عمل مياين الگوريتم. بهينه دست يابد
حل هر  در اين راه. حل تقريبا بهينه داريم در ابتدا يک راه -۱

وظيفه درون صف انتظار بهترين منبع مناسب قرار گرفته 
  .به ازاي آن مينيمم باشد) ۱(يعني منبعي که رابطه . است

 .شود حل در نظر گرفته مي حل فعلي به عنوان بهترين راه راه -۲
حل  حل فعلي و بهترين راه نه براي راهبرازش زمان و هزي -۳

 .شود محاسبه مي
متد . شود حل جديد به روش زير ايجاد مي راه -۴

_ ( )Cross Mutate CurS: 
حل فعلي دو منبع مختلف بـه تـصادف انتخـاب              در راه  -۴-۱

  .شوند مي
 وظايف موجود در صف انتظار اين دو منبع بـا يکـديگر    -۴-۲

  .تعويض میشوند
 يک وظيفه به صورت تصادفي از صف Pµ  با احتمال-۴-۳

اين وظيفه ممکن است در . شود انتظار منبع اول حذف مي
وظيفه حذف شده، به . هر مکاني از صف قرار داشته باشد

سازی  در پياده. شود انتهاي صف انتظار منبع دوم اضافه مي
 . گرفته شده است۱/۰ برابر با Pµروش پيشنهادی مقدار 

 .شود حل جديد محاسبه مي برازش زمان و هزينه راه -۵
٦- curfitness  برازشاين مقدار اختالف . شود  محاسبه مي∆_

 .حل فعلي است حل جديد و راه راه
curfitnessاگر  -٧ تر بودن  به معني بهينه مثبت باشد، ∆_

حل جديد را  پس راه. لي استحل فع  جديد از راهحل راه
  .کنيم حل فعلي مي جايگزين راه

٨- bstfitness  برازشاين مقدار اختالف . شود  محاسبه مي∆_
 .حل است حل جديد و بهترين راه راه

bstfitnessاگر  -٩ تر بودن  به معني بهينهمثبت باشد،  ∆_
ديد را حل ج پس راه. حل است  جديد از بهترين راهحل راه

 .کنيم حل مي جايگزين بهترين راه
 تکرار انجام شد gNدر صورتی که به تعداد . تست خاتمه -١٠

جا در اين. رويم  می٤يابد وگرنه به مرحله  الگوريتم خاتمه می

gNايم را برابر با نسبت وظايف به منابع قرار داده. 
 .حل، خروجي الگوريتم است بهترين راه -۱۱

 نتايج بدست آمده و ارزيابی روش پيشنهادی -٥
نتـايج حاصـل از بکـارگيري الگـوريتم پيـشنهادي بـراي             در اين بخـش     

. زمانبندي وظايف مستقل بر روي شبکه گريد محاسباتي ارائه شده است

دار و دو متغيـره       از آنجا که تابع هدف زمانبند پيشنهادي يک تـابع وزن          
ج حاصل از زمانبند پيشنهادي را هم از لحـاظ زمـان و هـم از            است، نتاي 

زمانبند اول بـه    . ايم  لحاظ هزينه، با نتايج سه زمانبند ديگر مقايسه کرده        
دهـد، زمانبنـد دوم همـان زمانبنـد      طور تصادفي منابع را اختصاص مـي   

پيشنهادي، بدون استفاده از  الگوريتم ژنتيک اسـت و زمانبنـد سـوم از               
تفاوت نتايج زمانبند دوم و زمانبند      . کند په نوردی استفاده می   الگوريتم ت 

  .رساند آخر، تاثير الگوريتم ژنتيک را در بهبود زمانبند پيشنهادي مي
از آنجا که روش ما غير قطعي بوده و نتايج هر اجرا با اجراي قبلـي                

تواند تا حدي متفاوت باشد، جهت اطمينان از نتايج، هر سه زمانبنـد         مي
.  بار اجرا کرديم و ميانگين نتايج اجراها را درنظـر گـرفتيم            ۲۰اقل  را حد 

  . درصد محاسبه شد۸/۳انحراف از ميانگين در اجراهاي مختلف نيز 
هر وظيفـه   . در بحث زمان، هدف کاهش زمان کلي زمانبندي است        

زمان اتمام هر وظيفه از ارائـه آن    . ابتدا بايد زمانبندي و سپس اجرا شود      
 زمانبند سعي در کاهش زمـان اجـراي    .کشد  ي آن طول مي   تا اتمام اجرا  

وظيفه دارد ولي ممکن است زمان مصرف شده جهـت زمانبنـدي آن را              
جهت ارزيابي زمانبندهاي مختلـف از لحـاظ زمـان، زمـان            . افزايش دهد 

زمان اتمام وظيفه مجمـوع زمـان      . اتمام وظيفه در نظر گرفته شده است      
  . و زمان اجراي آن استمصرف شده براي زمانبندي وظيفه 

تفـاوت زمانبنـدها از لحـاظ زمـان کلـي، را در دو              ) ۴(و  ) ۳(شکل  
  . دهند وضعيت نشان مي

  تاثير طول وظايف بر زمان کلي زمانبندي): ۳(شکل 
تاثير طـول وظـايف در زمـان کلـي زمانبنـدي را نـشان               ) ۳(شکل  

ل شود هنگـامي کـه طـو      مشاهده مي ) ۳(همانطور که در شکل     . دهد  مي
زيـرا زمـان مـصرف      . کنـد   وظايف پايين باشد زمانبند اول بهتر عمل مي       

شده براي زمانبندي وظيفه با طول پايين، در زمانبندهاي دوم و سـوم و      
چهارم ممکن است بيشتر از زمان اجراي آن باشد، و از آنجـا کـه زمـان                 
مصرف شده براي زمانبند اول بـسيار نـاچيز اسـت، ايـن زمانبنـد بـراي           

اما بـا افـزايش طـول وظيفـه، بـه      . کند ا طول کم بهتر عمل مي     وظايف ب 
ترتيب زمانبند دوم سـپس زمانبنـد سـوم و در نهايـت زمانبنـد چهـارم              

علت نتـايج فـوق ايـن اسـت کـه زمـان             . عملکرد بهتري خواهند داشت   
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مصرف شده براي زمانبندي در زمانبند چهارم  بيشتر از زمانبند سـوم و           
بـه همـين علـت زمانبنـد        .  زمانبند دوم اسـت    در زمانبند سوم بيشتر از    

پيشنهادي براي مواقعي که طول وظيفه زياد باشد، يعني زمـان اجـراي             
معموال وظـايف گريـد از طـول بـااليي          . کند  آن باال باشد، بهتر عمل مي     

 .برخوردارند
ها به تعداد وظـايف در زمـان          تاثير نسبت تعداد پردازنده   ) ۴(شکل  

مـشاهده  ) ۴(همـانطور کـه در شـکل        . دهـد   يکلي زمانبندي را نشان م    
هـا کمتـر از تعـداد وظـايف باشـد             شود هنگامي که تعـداد پردازنـده        مي

هـا بيـشتر از       اگر تعـداد پردازنـده    . کند  زمانبند پيشنهادي بهتر عمل مي    
تعداد وظايف باشد، عملکـرد زمانبنـدهاي دوم و سـوم و چهـارم تقريبـا       

ش تعداد منابع، صف انتظار آنهـا       علت اين است که با افزاي     . يکسان است 
شود و اگـر صـف انتظـار منـابع خـالي باشـد                تقريبا خالي از وظايف مي    

اي هيچ بهبودي در زمـان کلـي زمانبنـدي ايجـاد              هاي مکاشفه   الگوريتم
شود که عملکرد زمانبندهاي سوم و چهارم         کنند و اين امر باعث مي       نمي

هـاي منـابع      د پردازنـده  در گريـد تعـدا    . شبيه عملکرد زمانبند دوم شود    
  . محدود بوده و تعداد آنها از تعداد وظايف کمتر است

تاثير نسبت تعداد منابع به تعداد وظايف بر ): ۴(شکل 
  زمان کلي زمانبندي

  
هزينـه  . در بحث هزينه، هدف کاهش هزينه زمانبندي وظايف است 

زمان اجـراي آن روي منبـع اختـصاص داده          "اجراي هر وظيفه از ضرب      
. آيد بدست مي" بهاي آن منبع به ازاي يک واحد زمان پردازش "در  " هشد

  .هزينه کلي زمانبندي، مجموع هزينه اجراي کل وظايف است
تفاوت زمانبندها از لحاظ هزينه کلي زمانبندي،   ) ۶(و  ) ۵(شکلهاي  

تـاثير طـول وظـايف در       ) ۵(در شـکل    . دهند  را در دو وضعيت نشان مي     
) ۵(همانطور کـه در شـکل       . ن داده شده است   هزينه کلي زمانبندي نشا   

شود زمانبند پيشنهادي در هـر طـولي از وظـايف، عملکـرد               مشاهده مي 
علت اين است که در هزينه پـردازش وظـايف فقـط زمـان              . بهتري دارد 

اجراي آنها مهم است و زمان مصرف شده براي زمانبندي در نظر گرفته             

مان اجراي وظايف را کـاهش      شود و از آنجا که زمانبند پيشنهادي ز         نمي
  .شود دهد باعث کاهش هزينه زمانبندي نيز مي مي
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  تاثير طول وظايف بر هزينه کلي زمانبندي): ۵(شکل 

  
ها به تعداد وظايف در هزينـه         تاثير نسبت تعداد پردازنده   ) ۶(شکل  

مـشاهده  ) ۶(ل  همـانطور کـه در شـک      . دهـد   کلي زمانبندي را نشان مي    
هـا کمتـر از تعـداد وظـايف باشـد             شود هنگامي که تعـداد پردازنـده        مي

ها بيشتر    ولي اگر تعداد پردازنده   . زمانبند پيشنهادي عملکرد بهتري دارد    
از تعداد وظايف باشد هزينه زمانبندي توليد شـده توسـط زمانبنـدهاي              

افـزايش  علت اين است کـه بـا        . دوم و سوم و چهارم تقريبا يکسان است       
هـاي    ها صف انتظار آنها خالي از وظايف شده و الگـوريتم            تعداد پردازنده 

اي بهبــودي در زمــان اجــرا و هزينــه اجــراي وظــايف حاصــل  مکاشــفه
شود که عملکرد زمانبندهای سوم و چهارم         کنند و اين امر باعث مي       نمي

شـويم کـه تعـداد منـابع در           متذکر مي . شبيه عملکرد زمانبند دوم شود    
  .د محدود بوده و تعداد آنها از تعداد وظايف کمتر استگري
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تاثير نسبت تعداد منابع به تعداد وظايف بر هزينه ): ۶(شکل 

  کلي زمانبندي
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 يريجه گينت -۶
ما در اين مقاله يک الگوريتم براي زمانبندي وظايف مـستقل از هـم در               

يتم پيشنهادي به کاربر آزادي بيشتري الگور. گريد محاسباتي ارائه داديم   
. دهد  براي مشخص کردن اهميت زمان و اهميت هزينه کارهاي خود مي          

دار براي زمانبنـد پيـشنهادي بـا در نظـر گـرفتن               ما يک تابع هدف وزن    
هم زمان اتمام و    . اهميت زمان و اهميت هزينه کارهاي کاربر ارائه داديم        

هـدف  . انـد   دنظر قـرار داده شـده     هم هزينه اجراي وظايف در اين تابع م       
زمانبند پيشنهادي کمينه کردن اين تابع براي وظايف مختلـف کارهـاي      

براي بهبود زمانبندي وظايفي کـه منبـع آزاد بـراي آنهـا             . کاربران است 
گيرنـد از      باشد و در صـف انتظـار منـابع مختلـف قـرار مـي                موجود نمي 

اين الگوريتم همانند تابع    در استفاده از    . الگوريتم ژنتيک استفاده کرديم   
هدف، زمان و هزينه به همراه وزن آنهـا از ديـد کـاربر، در نظـر گرفتـه                   

  .اند شده
در نهايت نتايج بدست آمده از شبيه سازي زمانبند پيـشنهادي، بـا        

. انـد   نتايج شبيه سازي سه زمانبند ديگر مـورد ارزيـابي قـرار داده شـده              
. داد بـه منـابع اختـصاص مـي       زمانبند اول وظايف را به صورت تـصادفي         

 منبع را بر اساس تابع فوق انتخاب        Nزمانبند دوم بهترين منبع از ميان       
زمانبنـد سـوم از     . داد  کرد و وظيفه مورد نظر را به آن اختصاص مـي            مي

الگوريتم تپه نـوردي بـراي بهبـود زمـان و هزينـه زمانبنـدي، اسـتفاده                 
هاي منابع محدود و طـول        هما نشان داديم که اگر تعداد پردازند      . کرد  مي

وظايف زياد باشد، که در واقعيت نيز اينگونه است، زمانبنـد پيـشنهادي             
در کاهش زمان و هزينه کل زمانبندي، بهترين عملکرد را نسبت به سـه      

تـوان ايـن زمانبنـد را بـراي زمانبنـدي             در آينده مي  . زمانبند ديگر دارد  
تـوان    سـبه هزينـه مـي     وظايف وابسته به هم بسط داد، همچنين در محا        
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1 Genetic Algorithm 
2 Simulated Annealing 
3 Tabu Search 
4 Game Theory 
5 Uncooperative game theory 
6 Time weight 
7 Cost weight 
8 Crossover & Mutation 
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