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 چکیده
با استفاده از منابع آزاد ایجاد یک ابررایانه انتزاعی باشد که هدف آن می توسعه رایانشهای موازی سنگین برای جدیدی لمدگریدهای رایانشی 

 ارتباطی و موجودیت منابع بسیار بسترایانشی ردر گریدهای  از آنجاییکه .می باشد )چون اینترنت( بسترهای نامطمئن برایهای گسترده شبکه در
بنام ها مورچه مبتنی بر کلونیتوازن بار  الگوریتماین مقاله یک  در. باشد میمهمریت منابع از جمله توازن بار از مسائل پویا است لذا مدی

سیستم  نتیجه توانایی ودر فتهها برای یافتن منابع مناسب کاهش یا زمان جستجوی مورچه، پیشنهادیالگوریتمدر . است پیشنهاد شدهامتیازدهی
 گزارش شده که هردو  دیگرالگوریتم پیشنهادی نسبت به دو الگوریتم کارایی ،سازیبا انجام چند شبیه. یابدافزایش می بار زناتوگرید برای 

 .باشند، نشان داده شده استها میمبتنی بر کلونی مورچه

  امتیاز دهی، نشانه گذاری، رایانشیگرید، توازن بار،هاکلونی مورچه :کلمات کلیدی
 

 مقدمه-1

 که به صورت هاای از رایانهمجموعه 1رایانشی ریدهایگ
ها و ها، داده با یکدیگر برنامهکههستند جغرافیایی متفرق شده اند 

گریدهای رایانشی . را به اشتراک می گذارندگرید منابع رایانشی 
 جدید رایانشی برای حل مسائل بزرگ و پیچیده در مدلبعنوان یک 

 .اند مطرح شده مختلفهای حوزه
روی بصورت متوازن  توزیع کارها  در گرید،وظیفه مدیریت منابع

زمانی یک منبع را . باشدمیبستری با حجم انبوه منابع ناهمگون و پویا 
 نوع و ، کارایینامیم که آن منبع از حیث در دسترس بودن، ،پویا می

بنابراین راه حلهایی که برای مدیریت منابع . در حال تغییر باشدمکان 
                                                 

1 Computing Grids 

 باید ،های رایانشی ارائه می شوندو بطور خاص توازن بار در گرید
از طرف دیگر مدیریت منابع  .]9[ باشند3سازگارپذیر و 2پذیرمقیاس
 بصورت غیر متمرکز صورت بگیرد زیرا که مدیریت متمرکز بایستی

 .دهدامکان توسعه پذیری گرید را کاهش می
گریدهای  در توازن بار از راه حلهای ارائه شده برای تعدادیدر 
 و عاملها موجودیتهای مستقل.  از عاملها استفاده شده است، یرایانش

مناسب  برای محیطهای توزیع شده و ناهمگون که هستند هدفمندی
 متشکل از تعداد زیادی عامل   یک سیستمهاکلونی مورچه. هستند

و های ارتباطی سبک وزن است که از آنها برای مسیر یابی در شبکه
 .]10[ همچنین توازن بار درگریدهای رایانشی استفاده شده است

                                                 
2 Scalability 
3 Adaptability 
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های مطرح شده در کارهای در این مقاله با استفاده از ایده
 برای توازن بار در امتیاز دهی الگوریتمی با نام ،]10[ و ]2[ ]1[،]3[،]5[

 م نشانه می گردد و کارایی آن با الگوریتپیشنهادگریدهای رایانشی 
مزیت .  مقایسه می گردد]2[،]1[گوریتم تمام تصادفی گذاری و ال

آنستکه و تمام تصادفی  الگوریتم نشانه گذاری رالگوریتم پیشنهادی ب
- عاملها با جستجوی کمتری به گره،پس از به تعادل رسیدن سیستم

 شده هدایت می شوند و لذا توانایی توازن بار بیشتر 4مادون بارهای 
  .می گردد

 2بخش : دین صورت سازماندهی شده است مقاله بادامه 
اختصاص به بررسی اجمالی روشهای توازن بار با استفاده از عاملها 

-گزارش شده میالگوریتمهای توازن بار به معرفی  3 بخش .دارد

دهی همراه با مدل انتزاعی سیستم  الگوریتم امتیاز4 در بخش .پردازد
-ه سازیها ارائه می نتایج شبی5در بخش . گرید شرح داده خواهد شد

 .باشدنتیجه گیری می مقاله  بخش پایانی. گردد

 توازن بار با استفاده از عاملها-2

 حل مسئله توازن بار در گریدهای برایای اخیرا تالشهای گسترده
رایانشی با استفاده از توانمندیهای عاملهای مستقل صورت گرفته 

ناهمگون  یک سیستم سلسله مراتبی از عاملهای ARMS5. است
 ]7 [PACE toolkitبه کمک هر عامل در این سیستم . ]9[،]8[است
. ارائه میدهدرا  سازگار و توسعه پذیر از منبع رایانشی 6انتزاعیک 

 منابع در اطالعات درباره متکی بر برقراری توازن بار،عاملها برای 
 بین عاملها از طریق تبادل پیام اطالعاتسایر عاملها می باشند که این 

،  منابعمدیریت پویاییبرای یاس باال، قمبنابراین در . شودحاصل می
 می شود و سیستم را در برابر خرابی تحمیلسربار زیادی به سیستم 

 .سازدخطوط ارتباطی بسیار آسیب پذیر می 
بدین صورت که . عاملها در نقش تقاضاها عمل می کنند، ]6[در 

روع به پرسه زدن در  ایجاد و ش7عامل متحرکبرای هر تقاضا یک 
حیطه جستجو و . شبکه می کند تا اینکه به منبع مورد نظر خود برسد

در این .  تعیین و صورت می گیرد8داللها توسط ،هماهنگی عاملها
 .سیستم وابستگی به داللها می تواند باعث آسیب پذیری سیستم گردد
 ،گونه دیگر سیستمهای چند عاملی برای توازن بار در گرید

اینگونه سیستمها معموال برای .  هستند9مهای سازگار پیچیدهسیست

                                                 
4 Underload 
5 Agent-based Resource Management System 
6 Abstraction 
7 Mobile agents 
8 Broker 
9 Complex Adaptive System (CAS) 

توصیف رفتار سیستمهای اجتماعی و بیولوژیکی مورد استفاده قرار 
 از تعداد بسیار زیادی عاملهای سیستم سازگار پیچیدهیک . می گیرند

 رفتار هر یعنی . دارند10برآیندهساده تشکیل شده است که رفتاری 
 فهم است اما رفتار مجموعه ای از آنها  قابلتکیعامل به صورت 

 در سیستمهای سازگار پیچیدهاز  یک نمونه. بسیار پیچیده است
د نها می توانمورچهاز کلونی یک . باشدمیها  کلونی مورچه،طبیعت

 وجود بدوناشیایی که بصورت پراکنده در محیط وجود دارند را 
 11رسنیک. دن کنبزرگی گروه بندی هایدر دسته مورچه رهبر، یک

های غیر  از مورچهییک کلوننشان داد که شبیه سازی یک  توسط
 در آنها،اولیه چینش را مستقل از پراکنده هوشمند می توانند اشیا 

سیستمهای سازگار آنچه که . ]3[بندی کنندهای بزرگی گروهدسته
این نکته است  ، را از دید رایانش گرید قابل توجه می سازدپیچیده

 سازگاری و خودسازماندهی بدون مانند  سراسریاتخصوصیکه 
 .شوندحاصل میاینکه صریحا در تک تک عاملها قرار داده شوند 

از یک سیستم سازگار پیچیده دیگری نمونه  ،Anthill سیستم 
های به هم متصل تشکیل شده است که هر این سیستم از النه. است

 ارائه هانبوهی از مورچهالنه منابع رایانشی و ذخیره سازی خود را به ا
 ،در شبکهی هستند که با جستجو ها عاملهای مستقلمورچه. ]3[می دهد

 یک گرید Messorسیستم  .کنندمیتقاضاهای کاربر را ارضا 
بار توزیع متوازن که برای است  Anthillمعماری رایانشی مبننی بر 

این کلونی . کندها استفاده می مورچه از کلونی،های رایانشیمیان گره
کارها را به صورت ، رسنیکگوریتم اصلی ل ابرخالف هامورچه

 با ارائه یک ]4[در . ]2[ پراکنده می کندهاشبکه النه در نواختیک
است که    نشان داده شدهMessorمدل ریاضی از دینامیک سیستم 

توازن بار ،  از محیط داشته باشندصحیحیها شناخت اولیه اگر مورچه
در  .به حداقل می رسد متوسط زمان انتظار هر کار و دگیرمیصورت 

در این . مدل شده است 12جایابیمسئله ک ی توسط  مسئله توازن بار]1[
و می شوند و سعی در جایابی ها برحسب نیاز تولید  مورچهروش

 در هر 13 جزییهدف یک تابعتقاضاها دارند؛ بنحوی که تخصیص 
دارای دو  هالونی مورچهتوازن بار توسط ک .حداکثر گرددتخصیص 

بار توسط انبوهی از عاملهای   اول اینکه توازن.ویژگی عمده می باشد
ها هستند صورت می گیرد و سبک وزن متحرک که همان مورچه

 جستجوی فرآیند برای بهینه کردن گذارینشانهدیگر اینکه از ایده 
 .شودمنابع استفاده می

                                                 
10 Emergent 
11 Resnick 
12 Placement 
13 Partial Objective Function 
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 از کلـونی    الگوریتمهای توازن بار بـا اسـتفاده      -3
 هامورچه

ها بدون اینکه اطالع سراسری از مسیرها        کلونی مورچه  ،در طبیعت 
را پیـدا مـی   النـه تـا محـل غـذا      معموال کوتا هترین مسیر      ،داشته باشند 

 ترشح مـی کنـد و       14فرمونزمانیکه مورچه راه می رود، از خود        . کنند
بـر   ی رامسیر ،ها برای انتخاب مسیر  مورچه. ردپایی به جای می گذارد    

 چگونگی یافتن 1در شکل . که دارای فرومون بیشتری استگزینندمی
 .]10[ها نشان داده شده استکوتاهترین مسیر توسط کلونی مورچه

 

 
 هاچگونگی یافتن کوتاهترین مسیر توسط مورچه-1شکل 

 رسند که بایستی تصمیمای میها به نقطه، مورچهA.1در شکل 
از آنجاییکه هیچ سرنخی . بگیرند که آیا به راست بروند یا به چپ

بصورت تصادفی یکی را  ها، مورچهوجود ندارد که کدام بهتر است
ها دارای  با فرض اینکه مورچهC.1 و B.1در شکل . بر می گزینند

سرعت یکسانی هستند، مسیری که دارای طول کمتری می باشد پس 
بیشتری طی می شود و بنابراین میزان های از مدتی توسط مورچه

، D.1در . شودگذاشته میبجای  روی آن مسیرفرومون بیشتری 
مورچه در نقطه تصمیم گیری مسیری را که دارای فرومون بیشتری 

ها بدین گونه کلونی مورچه. است را با احتمال باالتر انتخاب می کند
بر این فرومون عالوه  .پس از مدتی کوتاهترین مسیر را پیدا میکند

 مسیری  و به همین دلیلشودبا نرخ معینی بخار می شده  گذاشتهبجای
ها واقع می شود پس از مدتی فرومونش را که کمتر مورد تردد مورچه

مثال مسیری (لذا اگر در محیط تغییری حاصل شود. از دست می دهد
 .بیابندرا ها می توانند مسیر بهینه دیگری ، مورچه)مسدود شود

 را می توان به صورت زیر مسئله توازن بار در یک گرید رایانشی
 اقدام به تولید تعدادی ،هر گره با مواجهه با حجم زیاد کار. مدل کرد

ها با اطالعاتی مورچه. مورچه می کند و آنهارا در شبکه رها می سازد

                                                 
14 Pheromone 

که از سرویسهای مورد نیاز و وضعیت گره تولید کننده خود دارند، 
ه آنرا به گره دجو کرده و پس از یافتن گره مادون بار شتسدر شبکه ج

براساس اطالعات دریافت شده . دهندتولید کننده خود گزارش می
خود به بار فرستادناقدام به تولید کننده مورچه ره گها، توسط مورچه

 .نماید میشدهباری مادونهاگره
دهای  توازن بار مبتنی بر کلونی مورچه در گریالگوریتمدو  

نشانه  الگوریتمو 15تمام تصادفی الگوریتم:  شده استگزارشرایانشی 
عمل  رسننیک  الگوریتمهمانند ،تمام تصادفی الگوریتم. 16گذاری

مورچه بصورت تصادفی از گره ای به  بدین صورت که هر ،کندمی 
 در . نماید مادون بار شده برخوردیک گرهگره دیگر می رود تا به 

 را به صورت ی خودمسیر بعدمورچه هر  ،ارینشانه گذ الگوریتم
پس .  فرومون مسیرهای ممکن انتخاب می کندمقدارتصادفی بر طبق 

. ]1] [2[از انتخاب یک مسیر، امتیاز فرومون آن مسیر افزایش می یابد
های مادون بار  فرومون مسیرهای منتهی به گرهمقداردر این الگوریتم 

های بیشتری ها توسط مورچهاین گره  از این طریقشده افزایش یافته و
 .مالقات خواهند شد

-می پیشنهاد 17امتیاز دهی بنام جدیدی در این مقاله الگوریتم 

 نشانه گذاری در این الگوریتم جستجو همانند الگوریتم .گردد
بطریقی است  فرومون مقدارنگام سازی هصورت می پذیرد اما نحوه ب

-پیدا می مادون بار شده را هایها با کاوش کمتری گرهمورچه که

- میپینگ پنگیوضعیت  حل مشکلمزیت دیگر این الگوریتم . کنند

 ، وضعیتی است که بار کاری،منظور از وضعیت پینگ پنگی( باشد
  .)بین دو گره رد وبدل شود

 دهیامتیازالگوریتم -4

قبل از توصیف الگوریتم امتیاز دهی الزم است که یک مدل 
 .ید ارائه شودانتزاعی از محیط گر

سیستم گرید از تعدادی گره که هرکدام .مدل انتزاعی گرید
 یک شبکه به یکدیگر از طریقنماینده یک منبع رایانشی هستند و 

هر گره هم می تواند تولید تقاضا کند و . است  تشکیل شده متصل اند
. ها را رایانش کندسایر گرهتقاضاهای تقاضاهای خود و می تواند هم 

 3شکل و ها نمای انتزاعی یک گرید مبتنی بر کلونی مورچه 2شکل 
 . نشان میدهدنمای انتزاعی از یک گره را

                                                 
15 Fully Random 
16 Stigmergy 
17 Scoring 
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 نمای انتزاعی از یک شبکه گرید-2شکل 

 
 نمای انتزاعی یک گره-3شکل

های کاربردی و شبکه  واسط بین برنامه18هر گره یک میان افزار
هر برنامه . و با یک یا چند برنامه کاربردی در تعامل است باشدمی

 که الیه ای انتزاعی 19مدیریت سرویسکاربردی تقاضاهای خود را به 
سپس مدیریت .  ارائه می دهد،روی منابع رایانشی محلی می باشد

 بخشی از گره 20دمون. سرویس کارها را زمانبندی و اجرا می کند
 تولید ،کرد مدیریت سرویس عملراست که وظیفه اش نظارت ب
های مادون بار شده برحسب گزارشهای مورچه و ارسال کارها به گره

 دادن خدمات 21مدیریت مورچهوظیفه . ها می باشددریافتی از مورچه
ها پس مورچه. های مالقات کننده گره استو پاسخ گویی به مورچه

زدن در  وضعیت گره ایجاد کننده شان را ثبت و به پرسه ،از تولید
نسبت به (گره مادون بار شده اییک شبکه می پردازند تا اینکه به 

. برسدپایان به  )TTL( عمرشان ویا اینکه  کنندبر خورد) گره مبدا
 با ارسال گزارش به دمون گره ایجاد کننده شان به کار خود هامورچه

 فرومون مسیرها میزانها به کمک جستجوی مورچه. پایان می دهند
 می باشد که 22جدول فرومونهر گره دارای یک .  گیردصورت می

. شودآن ثبت میها در  به سایر گرهی آن گره مسیرهافرومونمیزان 
 .جدول فرومون را نشان می دهدیک  نمونه ای از 4شکل 
 
 

                                                 
18 Middleware 
19 Service Manager 
20 Demon 
21 Ant Manager 
22 Pheromone Table 

NodeID Pheromone score # ants 
Apache-02 0.572 15 
Apache-01 0.356 10 

 جدول فرومون-4شکل 

-ها را فراهم میبا سایر گرهیک گره  ارتباط ،23ارتباطیلینکهای 

ها و نتایج رایانش  گزارش مورچه، کارها،هابدل مورچه و رد. کند
وظیفه دیگر . گیرداز طریق این لینکهای ارتباطی انجام میکارها 

جدول  شناسایی همسایگان و بهنگام کردن لینکهای ارتباطی
میزان پهنای باند خط های همسایه و جدول گره( 24همسایگی
 .می باشد) ارتباطی

الگوریتم امتیاز عملکرد  چگونگی ی ازصلترفمدر ادامه به شرح 
 .دهی می پردازیم

هدف اصلی این الگوریتم کاهش  : پیشنهادیشرح الگوریتم
های مادون بار شده ها برای یافتن گرهمتوسط زمان کاوش مورچه

هر گره فقط توسط دمون در این الگوریتم جدول فرومون . باشدمی
 است که به ترتیببهنگام می شود و بهنگام سازی بدین  گرهآن 

 در گره ،میزانی که به یک گره کار ارسال می شود به آن گره
شود که دراینجا امتیاز همان مقدار فرومون می از دادهیامت فرستنده
) دکننهاییکه بار زیادی تولید میخصوصا گره( هر گرهبنابراین . است

ی پیکر بندی می شود ا بگونه، جدول فرومونشانپس از گذشت مدتی
 هدایت می  بارشدهنهای مادوبه گره با احتمال باالیی هاکه مورچه

 . الگوریتم می پردازیمقسمتهایدر ادامه به شرح . شوند
 ، وظیفه اش نظارت به عملکرد مدیریت سرویس دمون :دمون

 زمانبندی کارها و ارسال آنها به ایجاد و ارسال مورچه و در نهایت
 مدیریت سرویس را عملکرد دائما قسمتاین  .های دیگر استگره

 شدن و یا گذشت مدت 25مافوق بارتحت نظر دارد و در صورت 
 اقدام به ایجاد تعدادی ،زمان معین از آخرین تولید و ارسال مورچه

است بار  وضعیت مافوقیک گره درصورتی دارای . مورچه می نماید
در ها از میانگین زمان پاسخ سایر گرهآن  گوییکه متوسط زمان پاسخ

تشخیص وضعیت مافوق بار کار چندان آسانی . بیشتر باشدگرید 
. ممکن استغیرعمال گرید  کلینیست چراکه اطالع از وضعیت 

 مورد استفاده قرار می کلی گریدبرای این منظور تخمینی از وضعیت 
 مورچه در طول سفرش میانگین زمان  که هرصورت بدین .گیرد

گره دمون هایی که مالقات می کند را محاسبه و به پاسخگویی گره
هنگام سازی تخمین وضعیت کلی ب.  گزارش می کندتولید کننده

 .گیردبصورت زیر انجام می گرید

                                                 
23 Communication link 
24 Neighborhood Table 
25 Overload 
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 )1(10)( 0000 <<−+= ββ oldavgoldnew AWAWAWAW  
AW0 که

avg های برای گرهپاسخگویی محاسبه شده  میانگین زمان
AW0 توسط مورچه و  شده مالقات

old این تخمینبرای  قبلی مقدار 
 .می باشد

ک مدت زمان یسپری شدن ، دمون پس از هاپس از ارسال مورچه
برای . اقدام به زمانبندی می نماید،  و یا دریافت تمام گزارشهامعین

ها مورچهزارش گ را بر اساس ی گزارش شدههازمانبندی ابتدا گره
ای که باالترین امتیاز را سپس از گره. ولی مرتب می کندبصورت نز

 مقدار .کندارسال می واحد کاری Xو به هر گره  کردهدارد شروع 
Xبه صورت زیر محاسبه می شود : 

 )2(  

RL

L

L

R

R

R

R

L

L

CCCMCCC

CC

WJ

CC

WJ

X
CC

WJX

CMC

X

CC

XWJ
111 ++

−
=⇒

+
+>

− 

گـره  کارهای منتظر در     WJR؛  کارهای منتظر در گره محلی     WJL که
  CCL؛ )job/unit of time( ظرفیـت رایانشـی گـره دور    CCR؛ 26دور

 ظرفیـت  CMC  و)job/ unit of time( ظرفیت رایانشی گـره محلـی  
 باشند  می)job/ unit of time( ارتباطی بین گره محلی و گره دور

 کار آنبه میزانی که به  یک گره فرومون، امتیاز دهیالگوریتم در 
 :دول فرومون افزایش می یابد به صورت زیر در ج،فرستاده می شود

10. <<=′ φφ XCS )3     (                           

10).1(. <<′−+= γγγ CSpp oldnew )4           (  
 نشانه گذاری جدول فرومون بدین صورت بهنگام الگوریتمدر 

گره به  و ورودنمی شود بلکه هر مورچه هنگام ترک کردن یک گره 
ه مقصد را در جدول فرومون به میزان معینی دیگر ردیف متناظر با گر

ای  بهنگام سازیگونهدر الگوریتم تمام تصادفی هیچ. افزایش می دهد
 .صورت نمی گیرد

 است که مشکلروش نشانه گذاری دارای این :27امتیازکاهش 
در مواردی که دو گره از قدرت پردازشی و الگوی دریافت بار 

ز وضعیت پینگ پنگی افزایش  احتمال برو،یکسانی برخوردار باشند
 کاهش استفاده از وضعیتیبرای کاهش احتمال بروز چنین . می یابد

در ) i( گره فرستندهفرومونبدین صورت که .  می شودپیشنهادامتیاز 
 :جدول فرومون گره گیرنده به صورت زیر کاهش می یابد 

10. <<= ψψ old
i

inew
i pp )5                    (  

 می تواند نسبت کل کارهای دریافت ، Ψi برای که مقدار مناسب
 مجموع کل کارهای دریافت شده از بهشده از گره فرستنده 

 :ها باشدسایرگره

                                                 
26 Remote node 
27 Down scoring 

cievedJobsTotal

iNodeFromcievedJobsTotali

Re

)(Re=ψ )6  (  

 گردش مورچه ای که توسط دمون ایجاد شده، شروع به .:مورچه
مقدار ، )j فرضا گره(گرهیک با رسیدن به .  می کندگریددر شبکه 
AWj  متوسط زمان انتظار یک کار برای اجرا در گرهکهj را باشدمی 

 . می کندمحاسبه زیر بصورت

)
1

,max(
, ji

jj CMC
AWAW = )7          (               

 و گره )j( ظرفیت ارتباطی بین گره مورد مالقاتCMCi,jکه 
 که توسط AW0 را با مقدار آستانه AWjمورچه مقدار  . است)i(مبدا

اگر . کند برایش تعیین شده مقایسه میشاکنندهه ایجادگردردمون 
کند و ، آن گره را انتخاب میباشد کمتر AW0 از مقدار AWjمقدار  

تعداد (WJR مقدار ،AWavg مقدار ،سپس با ارسال آدرس گره
قدرت پردازشی گره مورد (CCR   مقدار و)کارهای منتظر در صف

 از مقدار AWj اگر مقدار .کار خود را خاتمه می دهد به ) مالقات
AW0 با احتمال  بیشتر باشد، در این صورت مورچه








−
−= n

n

e 2
0

1λ) nهای مالقات شده و  تعداد گرهn0 حداکثر 
به جدول فرومون و با )  مالقات کندتواندمیای که مورچه گره

احتمال 






−

= n

n

e 2
0

τ ه اگر ب .به جدول همسایگی مراجعه می کند
مقدار با احتمالی متناسب با جدول فرومون مراجعه کند، گره ای را 

اگر به جدول همسایگی مراجعه کند، انتخاب می کند و شفرومون
با احتمال (صورت تصادفیبه که مالقات نکرده یی راهایکی از گره

 یک مورچه در طول .شودوارد می انتخاب می کند و به آن )برابر
اگر پس از کند و  یک گره عبور نمی ازبیش از یک بارسفرش 
گره  دادن گزارش به مناسب برخورد نکرد، با گره گره، به n0مالقات 

 .کار خود خاتمه می دهد به ،تولید کننده

 از جدول فرومون برای انتخاب ، مورچه تمام تصادفیالگوریتمدر 
 بلکه فقط به جدول همسایگی مراجعه می کندگره بعدی استفاده نمی 

  .نماید
هــا  مورچــه،بــا اســتفاده از جــدول فرومــون :جــدول فرومــون

در روش  . های بعدی خود را انتخاب مـی کننـد         گره تصادفیبصورت  
نقـش  . تمام تصادفی جدول فرومـون مـورد اسـتفاده قـرار نمـی گیـرد              

. جدول فرومون در دو روش امتیاز دهی و نشانه گذاری متفاوت است           
ر طـول سفرشـان از جـدولهای        هـا د   امتیـاز دهـی مورچـه      الگوریتمدر  

فرومون برای یافتن مکانهای مادون بار شده استفاده می کنند امـا آنهـا             
دریافـت   پـس از     ،را بهنگام نمی کنند بلکه بهنگام سازی توسط دمون        

به هرگـره بـه نسـبت    . ها و ارسال کار انجام می شود مورچه ازگزارش  
بـدین صـورت   . شـود مقدار کاری که پذیرا بـوده فرومـون اضـافه مـی        
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- می شود که گره    تعیینجدول فرومون هرگره پس از مدتی بصورتی        

ــد دارای    ــوده ان ــار بیشــتری ب ــذیرای ب ــون هاییکــه پ در بیشــتری فروم
های تولیـد شـده      مورچه و بدین ترتیب  خواهند بود   جدولهای فرومون   

مادون بار شـده  های به گره مستقیما  با احتمال باالیی    دمون  یک  توسط  
 .شودحاصل می مناسب تریند و درنتیجه توزیع بار هدایت می شو

ها هنگامیکه گره ای را ترک  مورچه،گذاری نشانهالگوریتمدر 
.  متناظر گره مقصد را در گره مبدا افزایش می دهندفرومونمی کنند 

 .  استفاده شده است]2[ و ]1[از چنین روشی در 
کمتری داشته  در عملکرد سیستم تاثیر 28برای اینکه تغییرات گذرا

مقادیر فرومون  ،تغییرات سازگار کندخود را با  باشند و سیستم بتواند
با ضریبی کاهش بصورت زیر  زمانی مرحله جداول فرومون در هر در

 .می یابند
10. <<= δδ oldnew PP                             )8 (  

 . می باشد29پارامتر بخار شدن δکه 

 هاسازینتایج شبیه-5

الگوریتم نشان دادن برتری  ،سازیهای انجام گرفتهف از شبیههد
- می دو الگوریتم تمام تصادفی و نشانه گذارینسبت بهامتیازدهی 

 دوم و ، اولهایشبیه سازی . شبیه سازی انجام گرفته استپنج .باشد
تعداد اتصاالت پایین های کم و  با تعداد گرهگریددر یک که سوم 

سه کدام از نایی توازن بار و تطبیق پذیری توا ،انجام گرفته است
 آزماشهای چهار و پنج .را در محیط گرید بررسی می کنند الگوریتم

های اتصاالت باال و تعداد گرهتعداد یک گرید با  ر را دالگوریتمسه 
 .دهدبررسی قرار می مورد باال

 سازی اول شبیه-5-1

 5 شکل  و1شبیه سازی در یک گرید به صورتی که در جدول 
.  نرخ تولید کار درگره می باشدJIR. استگرفتهنشان داده شده انجام 

Antsای که دمون در هر بار تولید می کند را نشان ها تعداد مورچه
در ها  تعداد گره3/2شبیه سازیها این مقدار را این در که می دهد

ها در  همه گرهمقدار فروموندر ابتدا . گریددر نظر گرفته شده است
) ها تعداد گرهN) N/1برابر مساوی و ه جدولهای فرمون هم

 .دهی شده استمقدار
 هامشخصات گره-1جدول شماره 

NodeID CC JIR Ants 
1 1 50 4 
2 1 1 4 

                                                 
28 Transient changes 
29 Evaporation parameter 

3 1 1 4 
4 1 1 4 
5 1 1 4 
6 1000 1 4 

 
 اول تا سوم نمای اتصاالت شبیه سازی-5شکل 

 کوتاه مدتنایی سیستم در توازن بار در در شبیه سازی اول توا
ها برای هر الگوریتم در نتایج شبیه سازی.  گیردار میرمورد بررسی ق

که با ستاره ستون آخر . نشان داده شده است) پ-ب-الف (6شکل 
 .باشدمی نشانگر تعداد کارهای پردازش نشده مشخص شده است،

200 200 200 200
1213

8787

200

1 2 3 4 5 6 *

Jobs

 
  تصادفیتمام-الف-6شکل 

200 200 200 200

8673

1327
200

1 2 3 4 5 6 *

Jobs

 
 نشانه گذاری-ب-6 شکل

200 200 200 200

9316

684200

1 2 3 4 5 6 *

Jobs

 
 امتیازدهی-پ-6شکل 

 ام200 مرحلهتوزیع بار هرگره در -6شکل 

بـا یـک   نرخ کارهای پردازش نشده سه الگوریتم را روی       7شکل  
 نسـبت  ،نـرخ کارهـای پـردازش نشـده     منظور از    .کنددیگر مقایسه می  
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 کارهای تولید شده بـه مقـدار کارهـای پـردازش شـده در گریـد                 کل
 این نرخ امتیازدهی برای الگوریتم همانطور که مشاهده می شود       .است

نسبت به دو الگوریتم دیگر پایین تر است که این خود نشانگر کارایی             
 .باشدالگوریتم امتیازدهی میباالتر

79.88%

12.06%

6.22%

0% 20% 40% 60% 80%

Random

Stigmergy 

Scoring

Rate of unprocessed jobs

ام200 مرحله کارهای پردازش نشده در مقایسه نرخ-7شکل   

  سازی دومشبیه-5-2

گوییم سیستم همگرا شده و یا به تعادل رسیده اگر اصطالحا می
-شبیهدر . نرخ کارهای پردازش نشده در سیستم بدون تغییر باقی بماند

-می مورد بررسی قرار ، فوق الذکری دوم همگرایی الگوریتمهاسازی

دهد که نرخ کارهای پردازش نشده نشان می سازینتایج شبیه. گیرند
برای الگوریتم تمام تصادفی در باالترین حد نسبت به دو الگوریتم 

گذاری،  تم امتیازدهی و نشانهی قرار دارد و از بین دو الگوردیگر
سازی شبیهنتایج  .تری استالگوریتم امتیازدهی دارای نرخ پایین

ام نرخ کارهای پردازش 500دهد که در مرحله  نشان میهمچنین 
 نشانه الگوریتم برای ،% 4 حدودا امتیاز دهی الگوریتمبرای نشده 

می % 85حدودا  تمام تصادفی الگوریتمو برای % 8حدودا گذاری 
 .) 8شکل (باشد
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 مقایسه همگرایی-8شکل 

 سازی سومشبیه-5-3

 مورد پذیریتطبیق با توان سیستم در ارتباطسازی در این شبیه
 شمارهگره در ام نرخ تولید کار 200 مرحله در. گیردآزمایش قرار می

همچنین .  تغییر می کند50 به 1 از ،2  شماره و گره1 به 50 از ،1

 به 1  از 5  شماره و گره1 به 1000 از 6  شماره پردازشی گرهقدرت
ه کار خود ادامه سیستم با توجه به این تغییرات ب.  تغییر می یابد1000
 نرخ کارهای پردازش نشده در اثر تتغییرا 9 در شکل .دهدمی

سیستم شود همانطور که مشاهده می. نشان داده استتغییرات فوق 
دهد و نرخ کارهای خود را بعد از مدتی با این تغییرات تطبیق می

 و در بعضی )قبل از این تغییرات(خودقبلی به مقدار را پردازش نشده 
دهد سازی نشان میاین شیبه. دانرستر میع به یک نرخ پایینمواق

از برای مدت کوتاهی تغییرات وارده گرچه ممکن است سیستم را 
 .گرددبرمیخارج کند ولی سیستم مجددا به تعادل تعادل 

 که کندمیپیکر بندی خود را ام بگونه ای 200 مرحله سیستم تا 
 ام200 مرحلهدر .  هدایت کند6 شمارهبه گره  1شماربارها را از گره 

 به یک باره تمام بار آن گره ،5 شمارهبا افزایش قدرت پردازشی گره 
در نرخ کارهای کاهش بصورت یک که در نمودار (پردازش شده

پس از آن سرعت کاهش نرخ . )شودمشاهده می پردازش نشده 
سیستم اینکه ها برای مدت کوتاهی ثابت می ماند تا پردازش نشده

ات اعمال شده که در  در واقع تغییر.د را باشرایط جدید وفق دهدخو
 نشان 240 تا 210 حلامر خود را در پاراگراف فوق به آن اشاده شد

 تا اینکه یابدها ادامه می  روند کاهش نرخ پردازش نشده.می دهد
 .رسدببه تعادل سیستم 

 چهارم سازیشبیه-5-4

بکه با اتصاالت کامل چهارم همگرایی برای یک شسازی شبیهدر 
ظرفیت  دارای خط ارتباطی هر.در نظر گرفته شده است گره 10با 

 6و10  شمارههایها بجز گرهقدرت پردازشی همه گره.  می باشد200
نرخ تولید  و است 1برابر ، دن می باش500قدرت پردازشی دارایکه 

هر تعداد مورچه تولید شده در .  می باشد10ها برابرگرههمه کار در 
 .شده استدر نظر گرفته  7برابر برای هرگره  مرحله
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 ام200 مرحله در پذیریتطبیق-9کل ش

همانطور که دیده .  نشان داده است10درشکل  سازینتایج شبیه
از گذاری نشانهالگوریتم امتیازدهی نسبت به الگوریتم شود می
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کارهای ام نرخ 500 مرحلهانتهای  در. برخوردار استعملکرد بهتری 
 در حالیکه این مقدار ،%41/19امتیازدهیالگوریتم پردازش نشده برای 

 .باشدمی%3/23گذاری نشانهالگوریتم برای 

  پنجمسازیشبیه-5-5

 پذیری برای یک گرید مشابه تطبیق خصوصیتسازی در این شبیه
گوی توان ال. فته استگرقرار بررسی  مورد 4 سازیشبیه گرید

توان پردازشی .  یک بار تغییر می کندمرحله 10هر در پردازشی، 
برای  و 500 شود، برابرانتخاب میبه صورت تصادفی که دوگره 

 رفتار این دو 11شکل . شودقرار داده می 1  برابرهای دیگرگره
شود همانطور که مشاهده می .کندبا هم مقایسه میرا الگوریتم 

از   تا حدودی باالترتطبیق پذیری دارایدهی الگوریتم امتیاز 
 .گذاری استالگوریتم نشانه
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 همگرایی در شبکه با اتصاالت زیاد-10شکل 
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  در شبکه با اتصاالت زیادتطبیق پذیری-11شکل 

  نتیجه گیری -6

امتیاز ها بنام بر کلونی مورچهدر این مقاله الگوریتم جدیدی مبتنی 
دو با گردید و  برای توازن بار در گریدهای رایانشی معرفی ،دهی

با استفاده از . گذاری مقایسه گردیدالگوریتم تمام تصادفی و نشانه
که روش امتیاز دهی چه در نشان داده شد کامپیوتری سازی شبیه
دارای الت باال،  با اتصایها با اتصاالت کم و چه در شبکهیهاشبکه
نشانه باالتری نسبت به دو الگوریتم  یی و همگراتطبیق پذیری قابلیت

 . باشدو تمام تصادفی میگذاری 
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