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 چکیده

ها با هدف به اشتراک گذاری منابع به ابری الگویی از محاسبات توزیع شده، مرکب از تعداد زیادی منابع و درخواست پردازش

است که  NPهای زمانبندی کارها، این یک مسئله با توجه به تعدد بسیار زیاد روشباشد. صورت سرویس، بر روی بستر اینترنت می

ک به عنوان الگوریتم ژنتی به شکلی که در زمان کمتر وظایف بیشتری را بتوان پردازش کرد. بایستی با سرعت قابل قبول، حل گردد

ه نتایج ب برای رسیدنی متداول سنتی هاروشست که با الگوریتم تکاملی پایه، راهی عادالنه برای پاسخگویی به مسائل دشواری ا

تم رایانش زمانبندی کارها در سیس برای مسئلهشکست مواجه شده است. این الگوریتم توانسته است به نتایج قابل قبولی  امطلوب، ب

تیک که حاصل ترکیب الگوریتم ژنهای تکاملی جدید در این مقاله جهت زمانبندی کارهای توزیع شده به ارائه الگویتمابر دست یابد. 

ها می پردازیم. با الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات، الگوریتم رقابت استعماری، الگوریتم شبیه سازی تبرید، الگوریتم کلونی مورچه

ستجوی جاین الگوریتم های پیشنهادی عملکرد الگوریتم ژنتیک را بهبود بخشیده، روند جستجوی محلی این الگوریتم را به سمت 

سراسری میل میدهد و از همگرایی زودرس و توقف در مینیمم های محلی جلوگیری کرده و یافتن بهینه سراسری را تضمین می 

این نسبت به الگوریتمهای ساده هر یک، می تواند میزان بهبود  2و روند زمانی جریان کارها 1کند. با اندازه گیری زمان اتمام کارها

وان بهینه سازی انبوه ذرات به عن-و در انتها الگوریتم ترکیبی پیشنهادی ژنتیک است، ی را محاسبه کردهالگوریتم های پیشنهاد

 بهترین الگوریتم برای مسئله زمانبندی کارها در سیستم کلود انتخاب می شود. 

 زمانبندی کارها، زمان اتمام اجرای کارها ، رایانش ابری سازی،بهینهترکیبی،  هایالگوریتم :کلیدی هایواژه
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 .مقدمه1

ای از کنندگان سرویس ابر مجموعهعنوان یک صنعت همگانی است. فراهم، فراهم کردن فناوری اطالعات به 1مفهوم رایانش ابری

ه کنند را به روش بهینسرتاسر جهان دریافت میاربران از هایی که از سمت کسراسر اینترنت دارند تا درخواست چندین مرکز داده در

توانند وظایف خود را به طور کارآمد اجرا کنند. که می باشدها میابری فناوری جدید برای سازماندهی کنند. محاسبات سرویس

اربران فقط به منابعی با پیشرفت فناوری، ک. [1]زمانبندی وظایف به عنوان یک مسئله کلیدی، تأثیر زیادی بر روی محیط کلود دارد

اخت کنند، هزینه پردقط به ازای منابعی که استفاده میکنند، بنابراین فسترسی پیدا میکه برای انجام کارهایشان نیاز دارند د

که  یابد. زمانبندی در ابر یک مکانیزم استاید زمانبندی شوند نیز افزایش میبا افزایش تعداد کاربران کلود، وظایفی که ب کنند.می

 .[3],[2]دهداز منابع برای اجرا را تخصیص می وریها و حداکثر بهرهازندهوظایف کاربران را منابع مناسب با هدف انتشار بار در پرد

های بعشان ببرند و هم کاربران برنامهدهندگان حداکثر استفاده را از مناطوری زمانبندی شوند که هم ارائه نیاز است منابع محاسباتی

 شودندی وظایف مسئله ای مهم محسوب میی مورد نیاز خود را با کمترین هزینه در اختیار بگیرند. از این رو چگونگی زمانبکاربرد

پیدا  ،کنندگان سرویس ابر دارد. از آنجایی که منابع موجود در ابر در هر زمان در حال تغییر هستندکه تأثیر زیادی در عملکرد فراهم

 . [5],[4],[1]بهینه که سعی بر بهبود چند هدف به صورت توأم دارد، کارآمد استکردن راه حلی نزدیک به 

های سنتی معمولی کاری چندان ساده نیست، در به طور کلی پیدا کردن زمانبندی بهینه برای چنین محیطی با استفاده از روش

های . ترکیب الگوریتم[6]پیچیده ارائه خواهد شدهای نزدیک به بهینه برای این مسئله های فرااکتشافی، راه حلکه با روشحالی

باشد. ترکیب به معنای به کارگیری همزمان دو یا چند الگوریتم ده برای بهینه نمودن زمانبندی میتکاملی راهکاری جدید و پیچی

از نقطه کمینه محلی است های پیشنهادی، گریز هاست. ویژگی برجسته این الگوریتمبرای استفاده از مزایا و کم رنگ کردن معایب آن

ها در مقایسه شوند. این الگوریتمبرای تولید راه حل بهینه می GAآید و موجب افزایش قدرت توسط الگوریتم ژنتیک به وجود می که

 سازی دارای سرعت همگرایی بیشتری هستند.های کالسیک بهینهبا روش

های دهیم و مختصری به تشریح الگوریتمدی کارها در کلود را شرح میمانبندر ادامه مروری بر کارهای پیشین انجام شده برای ز

شود و در انتها زمانبندی پیشنهادی توضیح داده میمی پردازیم سپس پس زمینه الزم برای  SAو  GA ،PSO ،ACO ،ICAتکاملی 

آید و نتایج را از نظر  در این سیستم به وجود می GA-PSO ،GA-ACO ،GA-ICA ،GA-SAروش پیشنهادی الگوریتم ترکیبی 

 کارایی با الگوریتم های ساده تشکیل دهنده هر یک بررسی کرده و ارزیابی حاصل برای انتخاب بهترین الگوریتم شرح داده می شود.

 

 . مروری بر کارهای پیشین2

مسئله زمانبندی در  یی برایهاالگوریتم [4],[3],[2],[1] کارهای مختلفی بروی این مسئله تاکنون انجام گرفته است. در

 هباشند. بنابراین در این مقاله به نیازهای جدید اکثراَ ناهمگن میهای جدید با توجه بهای همگن ارائه شده است. سیستمسیستم

 .خواهیم پرداختهای ناهمگن مسئله زمانبندی کارها در سیستم

                                                           
1 Cloud Computing 
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د. این الگوریتم کنمحاسبه اولویت وظایف استفاده می یبندی براای ردهاز یک روش مکاشفه [7]ارائه شده در  HEFTالگوریتم 

 ت خروجی. در واقع در کارهایی که در ادامه آمده است دقاستن الگوریتم دقت پایین آن باشد. مشکل اصلی ایایستا و قطعی می

 باشد.الگوریتم بسیار بیشتر می

های قطعی و ایستا که در مقابل، روشدر حالی .کنندمیو ایستا استفاده های قطعی از روش ،هایی که در باال گفته شدروش

 ای نیز برای حل مسائل مختلفی وجود دارند.ای مکاشفههای غیر قطعیالگوریتم

شود. استفاده می [8]های اولویت متعدد در ن از الگوریتم ژنتیک همراه با صفهای محاسباتی ناهمگبرای زمانبدی کارها در سیستم

 (DAG)دار داند و مدل گراف بدون سیکل جهتزشگرها را در دو فاز اصلی خود میانبندی اولویت کارها و انتخاب پردااین الگوریتم زم

 را جهت اجرای کارهای گماشته شده بر روی پردازشگرها انتخاب کرده است.

این روش عملگر جهش کالسیک پیشنهاد شده است. در  (MGA)راه حلی بر مبنای تغییر و بهبود الگوریتم ژنتیک  [9]در مقاله 

شود. این اقدام برای افزایش جستجوی همسایگی و اجتناب از با خصیصه پرش احتمالی جایگزین میبا روش شبیه سازی تبرید 

وجو و که باعث افزایش پتانسیل جست ،گیردرفع مشکالتی چون رنج جهش صورت میهمگرایی زودرس با کنترل احتمال خرابی و 

 گیرد.همسایگی صورت میسازی در نیغ

و الگوریتم  (PSO)که از ترکیب الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات ،شودپیشنهاد داده می GPSOالگوریتم جدید  [10]در مقاله 

 GELSجوی محلی ضعیف است، الگوریتم ودر جست PSOشود. از آنجایی که الگوریتم ، ایجاد می(GELS)جستجوی جاذبه ذرات

 شود.ارگیری در بهینه محلی استفاده میالگوریتم و جلوگیری از قربرای بهبود این 

باشند. همچنین از الگوریتم بهینه سازی انبوه بر این گذاشته که وظایف مستقل میمسئله را ساده کرده و پیش فرض را  [11]در 

سازی شبیه سازی شده برای حل مسئله استفاده شده است. در این سختاز الگوریتم  [12]برای حل مسئله استفاده کرده است. در 

مقاله مسئله را به صورت موازی پیاده سازی کرده و با نسخه سریال آن مقایسه کرده است، دقت این الگوریتم نیز پایین است. در 

های ورودی مسئله ین است که دادهوش اها برای حل مسئله استفاده کرده است. مشکل این راز الگوریتم بهینه سازی مورچه [13]

های استاندارد استفاده نکرده است. در واقع نتایج آن قابل اعتماد نیست. در ورت تصادفی تولید کرده و از گراف)شکل گراف( به ص

اده هبود دزیع شده ناهمگون بهای توحل مسئله زمانبندی وظایف در محیطها را برای الگوریتم بهینه سازی جمعیت مورچهنیز  [14]

باشد، برای حل این های متغیر میافه ی جستجوی همسایهکه در واقع الگوریتم ژنتیک به اض memeticاز الگوریتم  [15]در  است.

 باشد.های ارائه شده قبلی بهینه مینتایج ارائه داده شده در این مقاله در مقابله با روش مسئله استفاده شده است.

تری های پویا و فرا اکتشافی دارای زمان سریعدر مقابل روش ،شوندهایی که به صورت ایستا مطرح میالگوریتمبه طور کلی 

دارند اما  قت بیشتریباشد، ولی دقت پایینی دارند. همچنین عکس این قضیه نیز وجود دارد و الگوریتم های پویا و فرا اکتشافی دمی

زمان بسیار  ابراین فاکتوربایست سریع اجرا شود، بنباشد که میزمانبندی نیز جز مسائلی می مسئله. از آنجایی که کنندکند عمل می

. در واقع الگوریتمی قابل قبول است که عالوه بر دقت مناسب، باید زمان محاسبه کمتری نیز داشته باشد. در این مهم خواهد بود

 بر زمان مناسب دقت خوبی هم داشته باشد.مقاله سعی بر این است که الگوریتمی ارائه دهیم که عالوه 

 

 های اکتشافی در حل مسئله زمانبندی . بررسی الگوریتم3

 (GA)ژنتیک . بررسی الگوریتم1.3
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و دانشجویان او در دانشگاه میشیگان شهرت  John Hollandانجام شد، و توسط  1891در سال  Bremermannتوسط  GAالگوریتم 

وجو و یک راه حل کاندید برای رسیدن به جواب بهینه یافت. در این الگوریتم هر کروموزوم نشان دهنده یک نقطه در فضای جست

معموالً از  هاکروموزومها همان کارهای ورودی محیط رایانش ابری هستند. تابع بر اساس الگوریتم ژنتیک است، کروموزوماست. 

شود. تابع هدف ضریبی از زمان مورد نیاز نامیده می (Allel)آلل  کروموزوم در ژنقدار هر متعدادی ژن )متغیر( تشکیل شده است و 

آورند. تولید جمعیت اولیه یعنی ارسال ها جمعیت اولیه را به وجود میای از کروموزوممجموعهاست. برای پردازش کار خارج شده

ا توسط هکروموزومت اولیه، شایستگی و توانایی فردی گیرد. پس از ایجاد جمعیصورت توزیع تصادفی صورت میمنابع بهکارها به 

در مرحله بعدی توسط  است. زمان اتمام اجرای کارهاشود. معیار اصلی ارزیابی در آن به حداقل رساندن تابع برازندگی بررسی می

هایی از دو شود و توسط عملگر تقاطع قسمتندگی بیشتر را برای ایجاد نسل بعدی انتخاب میهایی با برازعملگر انتخاب کروموزوم

دو  های دریافتیکنند. فرزندان ایجاد شده شامل محصولی از ویژگیکروموزوم والد با یکدیگر تبادل انجام داده و تولید فرزندان می

دین برای ایجاد فرزندان استفاده شود. توسط عملگر تقاطع های مناسب از والوالد خویش هستند که سعی شده از خصوصیت

 . [11]ند کناند با یکدیگر تبادل انجام داده و تولید فرزندان میگذاری شدههایی از دو کروموزوم والد که از یک یا دو نقطه برشقسمت

در  هایطور تصادفی موقعیت بیتعمل جهش برای ایجاد تنوع ژنتیکی در نسل ایجاد شده است که توسط این الگوریتم به 

تواند تخصیص کارها به منابع انتخابی را تغییر دهد. در زمانبندی کارها، منبع تخصیص می .سرعت جهشکندها تغییر میکروموزوم

 تمیالگور این از تکرار هردهد. شده به یک آلل به طور تصادفی و با احتمال جهش مشخص، جای خود را به منبع دیگری میداده 

 .[17]آورد تا سرانجام در حداکثر تکرار الزم بهترین نسل ایجاد شودبه وجود می راجدید  نسل کی

وازی گیرد لذا از الگوریتم ژنتیک مشده صورت میصورت توزیعاز آنجایی که در زمانبندی رایانش ابری تخصیص کارها به منابع به

 شود.استفاده میهای ترتیبی جهت تسریع زمانبندی به جای روش

 

 های ژنتیک موازی جهت زمانبندی کارها در سیستم رایانش ابریبررسی الگوریتم. 1.1.3

 شود:صورت زیر استفاده میهای الگوریتم ژنتیک موازی بهبرای زمانبندی کارها در سیستم رایانش ابری از روش

کند جمعیت را ذخیره می master معمولGA : در این روش فرض بر این است که یک جمعیت منحصر به فرد مانند پیرو _روش پایه 

توان رفتار جستجوی ای دارد ولی در آن نمیسازی ساده. این روش هرچند پیادهکندبرازندگی )یا شایستگی( را ارزیابی می slaveو 

GA معمول را تغییر داد. 

تواند حجم انبوهی را در برگیرد. در این روش این روش شامل تک جمعیتی است که از نظر ساختار می روش تک جمعیتی نرم دانه: 

GA های مناسب در کل حلهای کوچک وارد عمل پردازش شده و اجازه تعامل با یکدیگر را نیز دارند تا راهصورت گروهموازی به

 جمعیت منتشر شود.
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جا شوند که این عمل توانند جابهها می: این روش شامل چندین زیرگروه کوچک است که افراد در آندانهجمعیتی درشتروش چند 

شوند و در واقع شده بین منابع توزیع میبندیصورت گروهدر روش پیشنهادی این پژوهش جمعیت کارها به .شودمهاجرت نامیده می

 .[16]آیدوری در سیستم به وجود میر بهرهجایی کارها بین منابع حداکثبا جابه

 

 (PSO). بررسی الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات2.3

در این رویکرد فرا اکتشافی بر . معرفی شد 1881توسط راسل ابرهارت و جیمز کندی در سال  سازی انبوه ذراتبهینه الگوریتم

این ند. ککند و بردار موقعیت متغیر پیوسته را به متغیر گسسته تبدیل میحل ممکن را ارائه میهر ذره یک راه PSOاساس الگوریتم 

سازی رفتار اجتماعی پرندگان، مانند طراحی حرکات موزون باشد، از شبیهروش که الهام گرفته از رفتار گروهی یا هوش جمعی می

د. هر باشالگوریتم روش تطبیقی برای جستجوی هدایت شده از طریق جمعیت ذرات می دسته پرندگان ایجاد شده است. در واقع این

حل ذره متناظر با یک فرد در الگوریتم ژنتیک است. گروه ذرات به طور تصادفی جمعیت اولیه را ایجاد کرده و هر ذره یک نقطه راه

تواند های شخصی و بردار سرعت میدار شامل بهترین تجربههر ذره یا همان فرد با وجود بر دهد.ممکن در فضای مسئله را نشان می

سازی غیرخطی پیوسته مطرح شده است، ولی به تازگی در این الگوریتم برای مسائل  بهینه .[11]موقعیت خود را در گروه ایجاد کند

دارد و با  GAی کمتری نسبت به پارامترها PSOالگوریتم  بسیاری از مشکالت عملی برنامه زندگی واقعی از آن استفاده شده است.

ذره دارای زمان اتمام اجرای کارهای هر  در این روش [20].شودوری از منابع مؤثر و بهینگی سراسری استفاده میهدف حداکثر بهره

د توانایی باشمیکارها اتمام اجرای  این الگوریتم که یک روش زمانبندی بهینه برای رسیدن به حداقل زمان باشد.توزیع شده به آن می

 دارد. بهتری برای جستجوی سراسری

حل در طول تاریخ دارد به عنوان مثال، بهترین موقعیت به دست آمده تاکنون هر ذره دارای یک حافظه برای ذخیره بهترین راه

کنند بهینه را پیدا می حلنامند. این استراتژی جستجو بر اساس جمعیتی است که راههر ذره در فضای جستجو، را تجربه خود ذره می

صورت پویا با توجه به عملکرد تاریخی خود و همچنین همسایه خود ای از ذرات در حال پرواز با سرعتی که بهو با استفاده از مجموعه

ن بعدی نشا nحل ای از نقاط در یک فضای راهتوان به عنوان مجموعهحل مشکالت را میراه PSOشود. در فضای جستجو تنظیم می

 . [21]دهدمی

شود. مدیریت منابع در ها استفاده میمنابع در محاسبات ابر مورد نیاز هر عملی است. برای مثال یک پردازنده برای پردازش داده 

ابر محاسباتی مسئول کشف منابع و تخصیص یک کار به یک منبع خاص است. معموالً به دست آمدن اطالعات مورد توانایی پردازش 

 دیزمانبنهای تخصیص کارها بر روی منابع با استفاده از طرحمنابع قابل دسترسی ساده است. در اینجا هدف این است که  ها ازداده

شود. زمانی که حداکثر تعداد تکرارها ایجاد ساخته وری مؤثر از منابع و با هدف به حداقل رساندن زمان اتمام اجرای کارها و بهره

 .یابدمی هی وجود نداشته باشد، این الگوریتم خاتمهشود طوری که بهبود قابل توج

 

 (ICA). بررسی الگوریتم رقابت استعماری3.3
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باشد که توسط آتش پز گرگری بر اساس نظریه رقابتی بین استعمارگران سازی تابع هدف میالگوریتم رقابت استعماری یک بهینه

یت کند که هر کدام از این جمعهای اولیه را تولید میحلاین الگوریتم با توزیع تصادفی کارها به منابع راهها( ایجاد شد.)امپریالیست

باقیمانده  شوند وها( انتخاب میشوند. تعدادی از بهترین عناصر جمعیت به عنوان استعمارگران )امپریالیستاولیه یک کشور نامیده می

تر کشند و استعمارگران ضعیفتر، مستعمرات را به سمت خود میهستند. استعمارگران قوی جمعیت نیز در حکم مستعمره )کلونی(

ها ها دارای حداقل زمان اتمام اجرای کارهای توزیع شده به آندر این روش امپریالیست. [25]دهند مستعمرات خود را از دست می

مستعمرات آن  و هزینه هر امپراتوری وابسته به کشور استعمارگر یابد.باشند. تا با اعمال این روش زمان اتمام اجرای کارها کاهش می

های تدریج بر قدرت امپراتوریبه ها،های امپراتورینتیجه در جریان رقابت کننده قدرت آن امپراتوری است. درباشد که تعیینمی

 های ضعیف حذف خواهند شدتر افزوده و امپراتوریبزرگ

 N*1صورت یک ماتریس حل بهینه برای متغیرهای مسئله است. این متغیرها برای هر کشور بهن راهسازی پیدا کردهدف بهینه

 .شده استشرح داده (1)که در فرمول  -های آن کشور باشدزبان، مذهب و سایر ویژگی تواند فرهنگ،می ip  شود.در نظر گرفته می

 
(1)  

 

 شود. بنابراین( یافت میNvar, ... , p3, p2, p1pدر متغیرهای ) ƒهزینه یک کشور با ارزیابی تابع 
(2)                                                                                      (nvar,...,p3,p2,p1p )) = ƒi= ƒ(countryi Cost 

گزینیم. ترین کشورها را به عنوان امپریالیست برمیتا از قوی impN کنیم.کشور اولیه را ایجاد می ppoNبرای شروع الگوریتم، تعداد 

تن گیرد. این کار، با داشدهند که هر کدام بنا به قدرت یک امپراتوری به آن تعلق میکشور، مستعمراتی را تشکیل می colNباقیمانده 

                 .آیدبه دست می (3)ها را بر اساس رابطه ه همین منظور ابتدا هزینه نرمال آنپذیر است. بها امکانهزینه همه امپریالیست
 (3   )                                                                                                                                                 nc - iCi=max nC    

 

 هزینه نرمال شده این امپریالیست nCاُم و –nهزینه امپریالیست  ncماکزیمم هزینه امپریالیست ها در هر تکرار و  iCimaxکه در آن 

 شود.محاسبه می (4)صورت رابطه است. با داشتن هزینه نرمال، قدرت نرمال هر امپریالیست به

 (4 )                                                                                                                                          |
Cn

∑ Ci
Nm
i=1

|                    = np 

 
نسبت مستعمراتی است که از سوی آن امپریالیست اداره  ،های اولیهبه عبارت دیگر، قدرت نرمال شده هریک از امپریالیست

 شود. بنابراین تعداد مستعمرات اولیه در یک امپریالیست برابر است  با :می
N.C.n= round{Pn.(Ncol)}                                                                                                                                          (5) 

 
تعداد کل کشورهای مستعمره موجود در جمعیت کشورهای اولیه   colNتعداد اولیه مستعمرات یک امپراتوری و   nN.C.که در آن 

هر امپراتوری، این تعداد از کشورهای مستعمره اولیه را به طور تصادفی انتخاب کرده، به امپریالیست  برای nN.C.با در نظر گرفتن  .است

n-در هر امپراتوری هزینه امپریالیست و مستعمرات . [19]پردازددهیم. سپس هر امپراتوری شروع به بهبود مستعمرات خود میاُم می

 .شودجا میاش باشد با آن جابهای کمتر از امپریالیستمستعمرهشود و در صورتی که هزینه آن محاسبه می

n, ... , p3, p2, p1pCountry =  
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دهند و پس از حذف تمام مستعمراتش، تدریج مستعمرات خود را از دست میهای ضعیف بهها، امپریالیستدر رقابت بین امپراتوری

و  یابد. در انتها نیز موقعیتبماند ادامه می ترین امپراتوری باقیکه فقط قویآن امپراتوری از بین خواهد رفت و این روند تا هنگامی

 .گرددهزینه هر مستعمره نسبت به این امپراتوری واحد تعیین می

 

 (SA). بررسی الگوریتم شبیه سازی تبرید3.3

و همکارانش در اوایل  1توسط کیرک پاتریک سازی شده نیز شناخته شده است، نام الگوریتم بازپخت شبیه این الگوریتم که با

ای هستند که در دمای باال قرار در واقع فلزات ذوب شدهتبرید عمل . رویکردی بر مبنای فلزگری است شد کهمعرفی  1891ی دهه

ر همرور زمان و با کاهش دما در  های نامناسب بهحلها در الگوریتم ژنتیک( سپس نتایج حاصله از راهدارند  )همانند ایجاد کروموزوم

  .رودتر پیش میهای مناسب در دمای پایینحلتکرار به سمت راه

گیرد. کاهش دما شبیه کاهش مقدار تابع هدف یعنی به حداقل رساندن این روند به منظور گریز از مینیمم محلی صورت می

های بهینه با شوند تا جوابمی شوند و سپس به آرامی سرددر این روش ابتدا فلزات گداخته می اتمام اجرای کارهاست به عبارتی

 .سازی به اثبات رسانده است و پیاده سازی آسانی داردحل مسائل بهینهاین الگوریتم همگرایی را در راهپایین آوردن دما به دست آید. 

سته سازی گسهای مناسب از تابع هدف تعریف شده بر روی مسائل بهینهحلاین الگوریتم روشی اکتشافی برای به دست آوردن راه

دما در طی  سپس .شودمیها ایجاد وسیله ذوب کردن مواد همانند تولید کروموزومحل اولیه بهبا تولید راه SAشروع الگوریتم  .است

یج کاهش رتدبهیی بیشتر است و سپس سرباالیابد. بنابراین در شروع جستجو احتمال پذیرش حرکت در فرآیند جستجو کاهش می

 S و انرژی موقعیت  ’Sتفاضل موقعیت جدید انتخابی   dشود کهاستفاده می (E)یابد. در این الگوریتم به جای برازندگی از انرژی می

 آید.به دست می (6)که از فرمول  و است
 (6            )                                                                                                              d= E(S’) - E(S) 

 

کارهای منابع مختلف، همسایگی جدید تولید  های مبادله کارها با یکدیگر و جابجاییدر این روش سعی شده با استفاده از روش

  ماده یدما یمشخص αی ضریب مبنا بر سپس و کندمی شدن سرد به شروع ینیمع یدما از ماده ابتدا ش،یسرما در فرایندشود. می

   .یابدمی کاهش
(7                                  )                                                                                                                                      t=αTt+1T 

 
شوند، ولی تغییراتی که منجر به بدتر شدن باشد پذیرفته می ) (d<0شوند یعنی همواره تغییراتی که باعث بهتر شدن نتیجه می

 که به دمای پایانیشود تا هنگامیشوند. این احتمال نیز با کمتر شدن دما کمتر میپذیرفته می T) Exp(-d/نتیجه شوند، با احتمال 

 .برسد

لت دستتتته SAالگوریتم  یه و ایجاد یک مجموعه از حلنستتتل راه SAالگوریتم ترین بخش در ای قرار دارد و مهمدر حا های اول

   .هاستهمسایه

اط انتخابی دارای حداقل زمان اتمام اجرای کارهای توزیع شتتده به آن ها می باشتتند. اهداف این الگوریتم به در این روش بهترین نق

بندی مجموعه کارهای مستتتقل برای افزایش ظرفیت پردازش ستتیستتتم بعدی زمانکار و هدف  حداقل رستتاندن زمان اجرای هر

 محاسباتی در طی یک دوره زمانی طوالنی است.

                                                           
1. Kirkpatrick 
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 که یمتوال دفعات تعداد .ها ایجاد شده باشدحلکه تعداد کل راهیا هنگامی دما سطح کاهش دفعات تعداد تم،یالگور توقف یبرا

 .[20]یا احتمال پذیرش به زیر مقدار کمینه مورد نظر برسد موردنظر یانیپا یدما به دنیرسو  نشود مشاهده یبهبود هدف، تابع در

 

 (ACO)ها. بررسی الگوریتم کلونی مورچه3.3

 ACOدر .و همکارانش معرفی شد M.Dorigo  توسط 1881سازی فرا اکتشافی است که در سال یک تکنیک بهینه ACO الگوریتم

مرور زمان تبخیر گذارند که این مقادیر بهطول حرکت، مقادیر اندک و ثابتی فرمون بر روی مسیر از خود بر جای میها در مورچه

ی های بیشترمرور مورچهتر رد فرمون بیشتری از خود به جای گذارند و در نتیجه بههای عبور کننده از مسیر کوتاهشوند. مورچهمی

  .شوندجذب این مسیر می

ای برای زمانبندی کارها و در محیط ابر ای مناسب با استفاده از ارتباطات مورچهسازی کلونی مورچگان مجموعهبهینه الگوریتم

ای و طراحی عامل چند پردازهای، طراحی سیستمهای چند وظیفهعاملفراهم آورده است. زمانبندی یک مفهوم کلیدی در سیستم

از منابع تعداد زیادی از کامپیوترها در یک شبکه با مسائل تکنیکی است  فرآیند استفادهمحاسبات ابر . عامل بالدرنگ استسیستم

اطالعات و  ACOهدف توسعه چارچوب زمانبندی محاسبات ابری با استفاده از الگوریتم  .تعداد زیادی سیکل پردازشی دارد که نیاز به

 باشد. زمانبندی است. این الگوریتم، قادر به ایجاد زمانبندی کیفیت باال از کارها به منابع ابر میگیری برای بهبود تصمیمدینامیکی 

 صورتبه و ثابت ،هر لحظه در مقدار نیا .ریزدمی الی بر روی آن زینفرمون  یمقدار کند،می عبور یالی ازام  K-مورچههرگاه 

ij(t)Γ∆ توسط مورچه. در صورتیکه مسیر است شده گرفته نظر در-K  ام استفاده شده باشد، نسبت مستقیم با میزان فرمون ذخیره

 نمایش داده (9)که در فرمول  دارد  kL(t) همانام یعنی -K دارد و نسبت عکس با طول مسیر سیر مورچه Qشده در مسیر یعنی 

ها است، که از روی آن مقدار تعداد مورچه mسرعت تبخیر رد فرمون است که عددی بین صفر و حداکثر یک است و  ρ .شده است

 .نمایش داده شده است (8)آید که در فرمول به دست می ijΓ (t+1)فرمون در هر لحظه 

 

(8)                                                                                            ΓΓ
ij

K
(t) =  Q/Lk(t)      if  arc(i, j)  is used by ant  k       

 Γij(t + 1) = (1 − ρ). Γij(t) + ∑ ΓΓ
ij

K
(t)          for each (i, j)m

k=1                                                                             (9)  

 

ijها با یک قانون احتمالی معین )در سیستم ساده مورچه
kp که  کنندمی( مقصد بعدی خود را پیداTij آن اطالعات فرمونی و  در

α و  است ضریب اطالعات فرمونیȠ  اطالعات اکتشافی وβ ( نمایش داده10ضریب اطالعات  اکتشافی است که در فرمول )شده است. 

 
Pij

k(t)  =  [ Γ
ij

 (t)]α . [ Ƞ
ij

]β / Ʃ L[Γ
il

 (t)]α . [ Ƞ
il

]β          if j, L ϵ  Nk
i (01)                                                                            

 
ای مسیر که مورچهسازند. هنگامیحل میها با استفاده از اطالعات ذخیره شده در دنباله فرمون و تابع اکتشافی یک راهمورچه

پیدا کردن غذا انتخاب  تر را درمسیر طوالنی هایی کهکند. مورچهکند شروع به ذخیره فرمون روی مسیر میتر را انتخاب میکوتاه

تر را انتخاب کرده و پس از مدتی به سمت آن همگرا اند در برگشت با یافتن رد فرمون بیشتر با احتمال بیشتری مسیر کوتاهکرده

 شوند. می

ها را ایجاد روزرسانی فرمونبه های مناسب با سیاستحلشود اطالعات الزم برای راهها اجازه داده میبه این منظور به مورچه

شوند. در این فرمول کار انتخاب شده در هر تکرار به بهترین ها و بهترین زمانبندی میکنند و کارها بر اساس مقدار فرمون بین آن

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 کهبد تا هنگامییاکند و این فرآیند ادامه میحل را ایجاد میگیرد و هر مورچه در هر تکرار یک راهمورچه انتخاب شده اختصاص می

ها شود که مورچهشود. مشاهده میروزرسانی فرمون انجام میبه یرویهحل کلی را بسازند، سپس همه کارها زمانبندی شوند و یک راه

 ها بهترین حالت اتصال کارها به پردازشگر را ایجادهای مناسب هستند و پس از چند مرتبه تکرار دنباله فرمونحلقادر به ساخت راه

دهد، که همان پیدا کردن مسیر مناسب بین النه و منبع غذایی کنند. در واقع تکرار چنین رفتاری مسیر دنباله بهینه را تشکیل میمی

 .[3]به طور دینامیکی است
    

 . پیش زمینه الزم برای زمانبندی کارها در سیستم رایانش ابری3

های سنتی زمانبندی برای علت خاصیت دینامیکی که دارند بهتر از روشزمانبندی کارها با استفاده از روشهای تکاملی به 

گیری تخصیص کار به هر گره در زمانبند منابع در ابر مسئول کشف و تصمیم. [21]های توزیع شده عظیم مناسب می باشندیستمس

 زمانبندیباشد. احد به هر کاربر میمنابع و ارائه یک منبع و شبکه ابر، مدیریت منابع، محاسبات اولیه و انطباق تغییرات در

ق بین کارهای ارسالی و منابع قابل دهد و زمانبند بهترین تطبیکاربران را از طریق زمانبند به منابع تخصیص میهای درخواست

 کند.میدسترسی را ایجاد 

 (cycle/second)نیاز به پردازش دارد و سرعت پردازشی هر گره برحسب سیکل بر ثانیه  (cycle)های معین ا تعداد چرخههر کار ب

رفته ها یکسان در نظر گو از آنجایی که شایستگی تمام گرهماند های کلود باقی میتا اتمام هر تکرار در یکی از گرهباشد. هر کار می

و یا  (makespan)تواند زمان اتمام کل کارها د. یک زمانبندی عالی میای وجود نداردستی برای هیچ گرهشود، اجازه تقدم و پیشمی

 .[22]یا هردو را بهبود بخشد ،(flow time)جریان زمانی اجرای کارها 

هایی که در کارهای پیشین به آن اشاره شد، میزان دقت الزم در به حداقل رساندن زمان اتمام کل کارها و از آنجایی که روش

 ه نتیجه حاصله چندان بهباشد و زمان اجرای این الگوریتم ها نسبت بصورت گرفته ، به اندازه کافی نمیجریان زمانی اجرای کارها 

تری برای مشکالت مذکور پردازیم. این روش پاسخگوی مناسبهای پیشنهادی جدید میباشد، لذا در ادامه به تشریح روشصرفه نمی

 است.

 

 . روش پیشنهادی3

 سازی شده و وارد ابردانه پیادهصورت توزیعی با روش چند جمعیتی درشتهای پیشنهادی با روش کارهای گروهی و بهالگوریتم

وری دسترسی است و این روش موجب افزایش بهرهشوند. نکته قابل توجه روند توزیع غیریکنواخت کارها به منابع قابلمیداخلی 

های پیشنهادی جهت زمانبندی کارها در سیستم زمانبند مرکزی گردد، الگوریتمشود. ابتدا کارها برای زمانبند ارسال میسیستم می

فرستد و پس از اجرا بندی شده برای منابع میته است. این زمانبند، کارها را به صورت گروهو تحت نظارت مدیر شبکه قرار گرف

 گردد. بند برمیکارهای گروهی به زمان

دهد. روش پیشنهادی وری منابع را افزایش میسازی سرعت محاسباتی شده و بهرهبندی کارها از این طریق موجب بهینهدسته

ه تطبیقی است که روشی گروهی، ساده و در عین حال قدرتمند و اکتشافی است و کارایی متمایزی دارد و شداز نوع زمانبندی توزیع
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کارها  هایگردد و موجب استفاده بهتر از ویژگیسازی پیشنهادی موجب زمانبندی بهتر کارها میبا استفاده از روش جستجوی بهینه

 . شودشده میصورت توزیعو منابع در حجم وسیع  و به

 

 

 
 بند کارها در رایانش ابری( سیستم زمان1شکل)

 

گرداند. از آنجایی که این ستتیستتتم پس از اتمام انجام کارها در ستتیستتتم، زمانبند کارهای گماشتتته شتتده را به کاربران باز می

آنان را دارد. این زمانبند باشتتتد، اطالعات الزم برای دستتتترستتتی به منابع و انجام اهداف کلی بر روی زمانبندی دارای مرکزیت می

 شود.متمرکز از به وجود آمدن تنگنا در ارسال کارها به منابع جلوگیری کرده و موجب بهبود عملکرد سیستم می

صب میالگوریتم ستم زمانبند مرکزی ن سی شنهادی بر روی  صادفی به کارها صورتبه  منابع سازیاز پیاده شوند. پسهای پی  ت

صیص داده ستم مرکزی اطالعات سرویس و منابع تباط بینار شدند و تخ سی شود. در این روش در حین هر تکرار می برقرار ابر در 

به طور  عد از هر تکرار امکان یک منبع  ته نشتتتود، ولی ب کار منبع از آن پس گرف مام  تا ات کار قرار بگیرد و  یار یک  کامل در اخت

توان کاری را از منبع شلوغ که زمان سازی پیشنهادی میها میسر باشد و از طریق روش جستجوی بهینهcpuجایی کارها بین جابه

سب ست، پس گرفت و آن را به منبع منا سیله اتمام کارها در آن باال ست ارائه داد و به این و تری که زمان اتمام کارها در آن کمتر ا

های پیشنهادی ابتدا تعداد کارها و تعداد پردازشگرها سازی این روشکند.در پیادهیوری را ایجاد مزمانبند پیشنهادی ماکزیمم بهره

سیکل کارها به شده و  شخص  سیکل توزیعی کارها  قرار میم سیکل صورت توزیعی در ماتریس  شگرها در ماتریس گیرد و  پرداز

 باشند.یی از کارها میتا 01های صورت دستهشود، سپس جمعیت اولیه که بهسرعت پردازشگرها ذخیره می
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 جایی کار جدید وارد شده به سیستم جهت پیدا کردن بهترین پردازشگر( جابه2شکل )

ایجاد زمانبندی با توان باال  اند و موجبسازی شدهدانه پیادهرشتهای پیشنهادی در این مقاله با روش چند جمعیتی دالگوریتم

شوند. که چندین کار در جهت اجرا در واحدکنند می شوند و این امکان را فراهممی سیستم ها ارسال  با در نظر گرفتن  زمان برای 

کنند و از طرفی این زمانبند دانش نظارت رای کارها برای کاربران اعمال میمعیارهای عملکری کاربر بهترین کارایی را در جهت اج

آورد. زمانبند ه و زمانبند موثری را به وجود میع انجام شتتتدبر موقعیت منابع در ستتتیستتتتم را داشتتتته و کنترل زیادی برروی مناب

 پذیر است و قابلیت انعطاف در بین کاربران کلود را داراست.های توزیع شده هماهنگپیشنهادی در سیستم

یین عدر این روش برای باال بردن شتتایستتتگی جامعه والدین انتخابی در الگوریتم ژنتیک پیشتتنهادی، ابتدا والدین ناشتتایستتت ت

شتتتود. در این روش پیشتتتنهادی ابتدا مر موجب بهبود الگوریتم ژنتیک میگردند، که این اگردیده و از والدین منتخب حذف می

سپس کروموزومیت اولیه وارد الگوریتم ژنتیک میجمع سایر الگوریتمشود و  صورت هر دو ها میهای منتخب وارد  شوند و به این 

 د.شونکیب میالگوریتم با هم تر

 

 . الگوریتم ژنتیک پیشنهادی 1.3

صتتورت توزیع تصتتادفی ها استتت. تولید جمعیت اولیه،  بهاولین مرحله در الگوریتم ژنتیک ایجاد یک جمعیت اولیه از کروموزوم

ها متعلق به نواحی مختلف ها باالست چرا که کروموزومگیرد. در این روش تنوع کروموزومهای کاری صورت میها به گروهپردازشگر

شتتود. با افزایش تکرار، تشتتابه تر انجام میها ستتریع، در تکرارهای اولیۀ الگوریتم، تکامل نستتلفضتتای جواب هستتتند. در نتیجه

یابد تا اینکه در نهایت الگوریتم به یک یا چند حل شتتاخص همگرا شتتود. به عبارتی پس از تخصتتیص ها نیز افزایش میکروموزوم

 شوند.تایی از کارها وارد سیستم می 01های صورت دستهتصادفی منابع به کارها جمعیت اولیه که به
[job − groups]  ← randi (cpu) (00                              )                                                                                
 

تعداد کارها است و پردازشگرها  های آندر واقع جمعیت اولیه ماتریسی است که تعداد سطرهای آن جمعیت گروه و تعداد ستون

ها از نظر تابع هزینه که زمان اتمام اجرای کارهاست با یکدیگر شوند، سپس هریک از آنصورت توزیع تصادفی به آن نگاشت میبه

 شوند. می 1ارزیابی

F(cost) = max{( run time)𝑖}              , 𝑖 ∈ {1, 2, … , 𝑛} (01                            )                                                                                                   

پردازیم و با برداشتن والدین ترین والدین میسپس با استفاده از فرمول زیر به انتخاب مناسب تعداد کارهاست. nکه در آن 

دهیم که این امر موجب بهبود الگوریتم برای تولید مثل را افزایش می 2انتخابینامناسب از والدین مناسب شایستگی جامعه والدین 

 شود.شده میژنتیک توزیع
(3-3              )                                                          Select − parent = bestparent + r(goodparent − worseparent) 

شود. مزیت این روش آن است که باشد. با این روش جمعیت بهبود داده شده ایجاد میمی 1.8در آن  rکه مقدار پارامتر 

های های بهتری هستند. بعد از این مرحله به ایجاد کروموزومشود که دارای جوابهایی به عنوان کروموزوم والد انتخاب میکروموزوم

شود. عملگر تقاطع عملگری است که در یک پرداخته می 0و جهش 3های والدین توسط دو عملگر تقاطعفرزندان از طریق کروموزوم

رت صوکند. انتخاب اعضای والد به منظور اعمال عملگر تقاطع، بهشود و فرزندان را ایجاد میهای والد اعمال میلحظه بر روی کروموزوم

توانند در ایجاد عضو فرزند مشارکت می CP=4.1 افتد. به عبارت دیگر، هر یک از اعضای جمعیت با احتمال مشخصاحتمالی اتفاق می

 داشته باشند. 

                                                           
2.evaluation  

3.selection  
1. crossover 
2. mutation 
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شده  های والدین از یک نقطه برش دادهشود که در آن بخشی از ژندر این پژوهش از عملگر تقاطع با یک نقطۀ برش استفاده می

شود. در واقع، یک رقابت بین طور تصادفی انتخاب میها بهجا کنند و فرزندان را به وجود آورند. در این روش کروموزومرا با هم جابه

شود و کروموزومی که ای به حداقل رساندن تابع هدف کمینه کردن که زمان اتمام اجرای کارهاست، ایجاد میها بر مبنکروموزوم

های کروموزوم  0.001mP=شود. پس از آن عملگر جهش با احتمال دارای تابع هدف بهتری است به عنوان کروموزوم والد انتخاب می

حل مسئله دارای سه جمعیت شامل گوریتم در هر گروه کاری وارد شده به سیستم، راهتکرار از این ال 111شود. بعد از والد اعمال می

های این سه جمعیت بر مبنای کروموزوم یافتگان است. به همین منظور،و جمعیت جهش جمعیت اصلی بهبود یافته، جمعیت فرزندان

آورند. به عبارت دیگر، مقدار متناظر شده را به وجود میهایشان و تابع هدف مسئله با یکدیگر ادغام شده، جمعیت ادغام کیفیت جواب

هایی با بهترین جواب ممکن و با کمترین زمان اتمام اجرای کارها  برای گیرد و کروموزومهر کروموزوم در تابع هدف مسئله قرار می

 شود.جمعیت نهایی انتخاب می

 

 ذراتسازی انبوه بهینه -پیشنهادی ژنتیک الگوریتم ترکیبی. 2.3

های کاری ههایی حاصتتل شتتده از بهترین ماتریس نگاشتتت پردازشتتگرها بر روی گرودر این الگوریتم پیشتتنهادی، ذرات جواب

هر یک  دهند. سپسسازی انبوه ذرات را تشکیل میاند و جمعیت الگوریتم بهینهباشند که توسط الگوریتم ژنتیک به وجود آمدهمی

 کنند.ردازشی پردازشگرها دریافت میها سرعتی بر اساس سرعت پاز آن

[𝑉𝑝𝑡
] = [𝑐𝑝𝑢 − 𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑] ∗ [𝑗𝑜𝑏 − 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝]                                                                                                                                    (03)  

𝑋𝑝𝑡  هر ذره کاری  با بردار موقعیت
𝑉𝑝𝑡 ماتریس نگاشتتت دارای بردار ستترعتدر  

ها بستتتگی به تعداد استتت و بردار ستترعت در آن 

سپس  شگرها دارد.  سرعت فعلی ذره و بهترین موقعیتی که تاکنون از او دیدهپرداز ساس  و  شده سرعت جدید برای ذره کاری  برا

توان موقعیت می آمده،دسته به اینکه مقدار سرعت بهشود. با توجبهترین موقعیت یافت شده توسط ذرات کاری مجاور، محاسبه می

ست آورد. این فرایند تا هنگامیجدید ذره کاری را در مرحله بعد از به سانی موقعیت، به د شود، ادامه  111که تعداد روزر سل ایجاد  ن

سخ قابل قبول 111که ماکزیمم تعداد تکرار )یعنی یابد. هنگامیمی سیدن به یک پا صی  بار( برای ر شود، طوری که بهبود خا ایجاد 

شود و در نهایت بهترین مکان مالقات شده توسط تمامی ذرات به عنوان در روند اجرای کارها حاصل نشود، این الگوریتم متوقف می

 شود.جواب مسئله ارائه می

ها )تابع هزینه( را دارا باشد آناست طوری که کمترین زمان اجرای  موقعیت آن گروه کار روی منابع بهترین pbestبرای هر ذره 

 (10)فرمول . بهترین موقعیت کل کارها بر روی منابعی است که کمترین زمان اتمام اجرای کارها را دارد gbestو برای تمام ذرات 

 دهد.اُم را نشان می-iسرعت جدید ذره 

𝑉𝑝𝑡+1
= 𝑊𝑡 ∗ 𝑉𝑝𝑡

+ 𝐶1 ∗ 𝑟𝑎𝑛𝑑( ) ∗ (𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡 − 𝑋𝑝𝑡
) + 𝐶2 ∗ 𝑟𝑎𝑛𝑑( ) ∗ (𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡 − 𝑋𝑝𝑡

)                                                (04)  

 بردار بر روی را ذرهقبلی  بردار سرعت اثر( 𝑤𝑡اینرسی ) ضریب (11)فرمول هستند و در =C1= C2 2 های مثبتضرایب ثابت که

 دهد. نشان می جدید
 𝑤𝑡= 𝑤ℎ𝑖  – ((𝑤ℎ𝑖  – 𝑤𝑙𝑜𝑤) t / 𝑇𝑚𝑎𝑥  )                                                                                                                            (01)          

سی و ضریبترین پایین باالترین و به ترتیب 𝑤𝑙𝑜𝑤 =1.0و  𝑤ℎ𝑖= 9.1که در آن  ست  maxT =011 مجازتکرار  حداکثر تعداد اینر و ا

   دهد.را نشان می اُم-iموقعیت جدید ذره  (11)  فرمول
𝑋𝑝𝑡+1

= 𝑋𝑝𝑡
+ 𝑉𝑝𝑡+1                                                                                                                                                                                                                                     )01( 
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 GA-PSOپیشنهادی ( الگوریتم ترکیبی 3شکل )

 

 

 رقابت استعماری -پیشنهادی ژنتیک الگوریتم ترکیبی. 3.3

ای کاری در الگوریتم ژنتیک ههای اولیه که از بهترین ماتریس نگاشتتتت پردازشتتتگرها بر روی گروهدر این الگوریتم ماتریس جواب

تا از بهترین  1نمایند. تعداد الگوریتم دوم یعنی کشتتتورها در الگوریتم رقابت استتتتعماری را تولید می، جمعیت ایجاد می شتتتوند

ها در ارزیابی تابع هدف دارای کمترین زمان اتمام اجرای کارها شتتوند. امپریالیستتتپردازشتتگرها به عنوان امپریالیستتت انتخاب می

سازی با ماتریس امپریالیست پیدا نمودن یک مستعمره هستند. هدف در بهینه هستند. باقیمانده پردازشگرها نیز در حکم کشورهای

ها یعنی امپریالیستتتی با نقطه مینیمم تابع هزینه هدف که کمترین زمان اتمام اجرای کارها را داراستتت. امپریالیستتت ینهبهجواب 

کشند. قدرت کل هر امپراتوری، به هر سمت خود میآید؛ به بسته به قدرتشان، این مستعمرات را با یک روند خاص که در ادامه می

شکیل ستگی دارد. بدین ترتیب هزینه دو بخش ت ستعمرات آن، ب سته مرکزی( و م ست )به عنوان ه شور امپریالی دهنده آن، یعنی ک

 شود.یباشد بر اساس رابطه زیر محاسبه مکننده زمان اتمام اجرای کارها در این موقعیت میکل یک امپراتوری که مشخص

 
(01) 
 

  T.C.n = Cost(imperialistn)+ ζ mean{Cost(colonies of empire n)}              
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اُم ( استتت که حاصتتل کمترین زمان اتمام اجرای کارها در -nزمان اتمام اجرای کارها )یا هزینه کل امپراتوری  T.C.nکه در آن 

های پردازشگرهای مجاور است و برگزیده و میانگینی از زمان اتمام اجرای کارها در بهترین موقعیتاُم -nبهترین موقعیت پردازشگر 

شود. با در نظر گرفتن است. پس از آنکه احتمال تصاحب هر امپراتوری بر مبنای قدرت کل آن محاسبه می 1.1برابر  ζدر این فرمول 

                   شود.تعیین می (19)وری به ترتیب رابطه هزینه کل امپراتوری، هزینه کل نرمال شده آن امپرات
 N.T.C.n = maxi{T.C.i} - T.C.n                                                                                                                                    )08( 

 

زمان اتمام  .nT.C، باشدمی iماکزیمم زمان اجرای کارها که در واقع هزینه امپراتوری در هر تکرار  i{T.C.imax{در این رابطه 

نیز، هزینه کل نرمال شده امپراتوری است. حاال  .nN.T.Cاجرای کارها در بهترین موقعیت پردازشگرها )امپریالیست برگزیده شده( و 

رها(، های پردازشگها )موقعیتاحتمال قدرت هر امپراتوری )انتخاب پردازشگر( نسبت به کل امپراتوریبا داشتن هزینه کل نرمال شده، 

 شود:محاسبه می (18) یصورت رابطهبه

Ppn = |
NTCn

∑ NTCi

Nimp
i=1

|                                                                                                                                                       (09)  

کشورهای امپریالیست با اعمال سیاست جذب شود. ها شروع میهای اولیه، رقابت امپریالیستی میان آنگیری امپراتوریبا شکل

سمت خود میسازی( در محورهای مختلف بهینه)همگون ستعمره را به  شورهای م شند. رقابت سازی، ک ستی در کنار ک امپریالی

ست همگون شکیل میسیا صلی این الگوریتم را ت سته ا سمت مینیمم مطلق جهت اتمام دهد و باعث میسازی، ه شورها به  شود ک

 زمان کل کارها حرکت کنند. 

ستعمره را به خود نزدیک کند. در نتیجه، در  شور م شت تا ک سعی دا ست جذب  سیا در حقیقت این حکومت مرکزی با اعمال 

شگرها برای کارها، بهجریان رقابت ستی برای پیدا نمودن بهترین پرداز شدهحلتدریج بر قدرت راههای امپریالی و  های بهینه افزوده 

ضعیف حذف میحلکم راهکم ست های  شد، امپریالی شود. و هر راه حلی که کمترین زمان اتمام اجرای کارها در تابع هزینه دارا با

سپس ممنتخب می ستش، با زاویه شود.  سمت امپریالی صورت می  π = θ/4ستعمره به  سیر حرکت  سیمدر م بندی گیرد. در تق

 باشد از رابطه زیر تشکیل داد.را بر اساس احتمال تصاحب هر امپراتوری می  Pها باید بردارمستعمرات در بین امپراتوری

P = [pp1, pp2, pp3, ... , ppNimp                                                                                                                                        )11(  

 شود.و با عناصری که اعداد تصادفی توزیع یکنواخت هستند ایجاد می Pاندازه را که به Rسپس بردار 
R=[r1,r2,r3,…..,rNimp]       r1,r2,r3,…..,rNimp    ~  U(0,1)                                                                                                 )10(     

گذاری شود. هر امپراتوری با احتمال تصاحب بیشتر، ماکزیمم مقدار را در اندیسکه از تفاضل این دو بردار ایجاد می Dدر انتها بردار

 خواهد داشت.

 
D = P-R = [D1, D2, D3, ..., D Nimp] = [ pp1- r1, pp2 - r2 , pp3 - r3,…..,ppNimp -  rNimp  ]                                                     (11 

دهند و پس از حذف تمام تدریج مستعمرات خود را از دست میهای ضعیف بهها ، امپریالیستدر رقابت بین امپراتوری

نتها یابد. در اترین امپراتوری باقی بماند ادامه میمستعمراتش، آن امپراتوری از بین خواهد رفت و این روند تا هنگامی که فقط قوی

 .گرددنیز موقعیت و هزینه هر مستعمره نسبت به این امپراتوری واحد تعیین می
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 GA-ICA پیشنهادی  ( الگوریتم ترکیبی3شکل )

 

 سازی تبرید شبیه -پیشنهادی ژنتیک الگوریتم ترکیبی. 3.3

شگرها بر روی گروهدر این الگوریتم ماتریس جواب شت پرداز های کاری در الگوریتم ژنتیک های اولیه که از بهترین ماتریس نگا

دهند. در واقع جمعیت اولیه که همان موقعیت کارها بر سازی تبرید را تشکیل میشوند، جمعیت الگوریتم دوم یعنی شبیهمیایجاد 

ستند، مانند ماده شگرها ه شتر از دمای ذوب خود گرم میروی پرداز ست که تا دمایی بی سپس بهای ا تدریج دمای آن پایین شود و 

سازی باشد و در حدی است که ماده در تعادل ترمودینامیکی قرار گیرد. الگوریتم شبیهار کند میشود. نحوه کاهش دما بسیآورده می

 وجوی فرا اکتشافی است که از قابلیت خوبی برای فرار از نقاط بهینه محلی دارد.تبرید یک الگوریتم جست

ستفاده از روش شده با ا سعی  سایگی جدید تولید های مبادله کارها با یکدیگر و جابجایدر این روش  ی کارها منابع مختلف، هم

در این الگوریتم برای ارزیابی تابع هزینه هدف )زمان اتمام اجرای کارها( در هر تکرار از تفاضتتتل زمان اتمام اجرای کارها در  شتتتود.

 آید.به دست می (23)شود که از فرمول منبع جدید نسبت به منبع کنونی استفاده می
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d = 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑒 − 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑖(𝑛𝑒𝑤 − 𝑐𝑝𝑢) − 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑒 − 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑖(𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 − 𝑐𝑝𝑢)                                                       (13)  

 

باشند. این نامناسب بودن را می های نامناسبیقرار دارند و غالباً پاسخ 0T=01های اولیه برای مسئله در دمای پیش فرض پاسخ

 ie (و با نسبت   مرور زمانتوان به شکنندگی تشبیه کرد. سپس متغیری که نقش دما را بر عهده دارد با افزایش تعداد تکرارها به می

(T/ ابت قدر ثهای بهتری با کمترین زمان اتمام کارها در دماهای پایین تشکیل شوند. سپس دمای جسم آنیابد تا پاسخکاهش می

 ماند که بهترین ساختار بلوری با کمترین انرژی در آن دما تشکیل شود. می

(14)                                                                                                                                                                  Tt+1 = αTt 

 

α شد که در اینجا برابر ضریب تغییرات دما می ست. دمای پیش فرض  1.81با شده ا ست. کاهش دما در فرآیند  100T=گرفته  ا

ستتازی شتتده جهت ارزیابی تابع هدف که مینیمم کردن زمان اتمام اجرای کارها استتت این تابع هزینه که بر حستتب بازپخت شتتبیه

کند. برای آنکه اجازه داده شتتتود دما به تواند یک ستتتری تغییرات بهبود دهنده آن را ایجاد میشتتتوند میجمعیت اولیه ایجاد می

ستگی ک شود، به آه کرارها طوری که با افزایش تاهش یابد، باید تغییرات غیر بهبود دهنده تابع هدف نیز با احتمال معینی پذیرفته 

شتتوند یعنی تابع هزینه هدف در واقع همواره تغییراتی که باعث بهتر شتتدن نتیجه می یابد.)کاهش دما( این احتمال نیز کاهش می

(d<0باشتتد پذیرفته می )ها نیز با احتمالمورد تغییراتی که منجر به بدتر شتتدن نتیجه شتتوند، آن شتتوند، در /T) Exp(-d  پذیرفته

 که به دمای پایانی برسد.شود تا هنگامیشوند. این احتمال نیز با کمتر شدن دما کمتر میمی

شبیه ست که به دلیل پذیرشسازی تبرید جزء روشالگوریتم  سایگی( ا ضعی )یا هم ستوجوی مو سخ های ج د های غیر بهبوپا

های تواند از دام بهینههای جستوجوی موضعی به نقطه شروع )پاسخ اولیه( وابسته نیست و میدهنده تابع هدف، برخالف سایر روش

ضعی تا حد زیادی رهایی یابد. پس  شخص)مو سطح دما به تعداد تکرار م سید طوری که  111از آنکه تعداد دفعات کاهش  تکرار( ر

 .ل توجهی در زمان اتمام کارها مشاهده نشودبهبود قاب

 

 هاسازی کلونی مورچهبهینه -پیشنهادی ژنتیک الگوریتم ترکیبی .3.3

وریتم های کاری در الگهای اولیه که از بهترین ماتریس نگاشت پردازشگرها بر روی گروهدر این الگوریتم ترکیبی ماتریس جواب

سپس این  و دهدسازی کلونی مورچگان را تشکیل میبهینهشوند، جمعیت الگوریتم دوم یعنی جمعیت الگوریتم ژنتیک ایجاد می

حل جدید )مانند ها با استفاده از ذخیره کردن اطالعات و دنبال کردن فرمون هر مسیر، یک راهچهشوند و موردهی میجمعیت فرمون

در نظر گرفته  Tij صورتسازد. برای هر مسیر ارسال کارها به پردازشگرها میزان فرمونی بهتشکیل کروموزوم در الگوریتم ژنتیک( می

شود. مقدار و غلظت فرمون موجود بر روی یک مسیر، معیاری برای بررسی ها خوانده یا تغییر داده میشود که توسط مورچهمی

ها به منظور ساختن مسیرهای مناسب جهت رسیدن کارها به منابع مقتضی مطلوب بودن آن مسیر و انتخاب شدن توسط مورچه

 حلونی مورچگان در هر تکرار، یک راهیابد و هر مورچه از کلهای انتخابی تخصیص میدر هر تکرار کارها به بهترین مورچه .باشدمی

شود کند، سعی میها عمل میسازی کلونی مورچگان که بر اساس رفتار ساده اجتماعی مورچهکنند. در بهینهجدید را ایجاد می

 و وجو شود. به این طریق که هر مورچه از یک نقطه موقعیتی تصادفی شروع به حرکت کردهمسیرها جهت یافتن جواب بهینه جست

 .کندبه سمت منبع بهینه حرکت می

ام -K ، در صورتیکه مسیر توسط مورچهاست شده گرفته نظر در ∆ijΓ(t) صورتبه و ثابتتغییرات فرمون  مقدارهر لحظه  در

-Kدارد و نسبت عکس با طول مسیر سیر مورچه =0Qاستفاده شده باشد، نسبت مستقیم با میزان فرمون ذخیره شده در مسیر یعنی 

  .شده است نمایش داده (21)دارد که در فرمول   kL(t)یعنی همان  ام
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(12)                                                                                                 ΓΓ
ij

K
(t) =

Q

L

k
(t)        if  arc(i, j) is used by ant  k  

                                           

 که کمترین زمان اتمام کارها را دارند (.1m=0)بهترین مورچه انتخاب شده عداد کارهای وارد شده به سیستم در هر تکرار به ت

initialpheromone مقداردهی فرمون اولیه یعنییابد. اختصاص می = دهی در ماتریس واحدی که فرمون است که جهت 0.2

است. مقدار  0ρ 4. =شود. سرعت تبخیر فرمون دهند، اعمال میهای آن را کارها تشکیل میسطرهای آن را پردازشگرها و ستون

کند و این و هر مورچه در هر تکرار یک مسیر جدید را ایجاد میآید به دست می( 26)از فرمول (t+1)  فرمون هر مسیر، درلحظه 

 فرمون طبق فرمولروزرسانی بهیابد. سپس حل کلی را بسازند، ادامه میکه همه کارها زمانبندی شوند و یک راه فرآیند تا هنگامی

 ود.شزیر انجام می

Γij(t + 1) = (1 − ρ). Γij(t) + ∑ ΓΓ
ij

K
(t)                        for each (i, j)m

k=1                                                                     (12 )    

      

ijها با یک قانون احتمالی معین )در سیستم ساده کلونی، مورچه
kpکنند که در هر مرحله، مسیرهای ( مقصد بعدی خود را پیدا می

گردد. هر مسیر رسیدن به منبع که مقدار فرمون در آن بیشتر باشد، احتمال شود و بهترین مسیر انتخاب میممکن محاسبه می

 آید بیشتر است.به دست می (22)انتخاب آن به عنوان مسیر بهینه که از فرمول 
Pij

k(t)  =  [ Γ
ij

 (t)]α . [ Ƞ
ij

]β / Ʃ L[Γ
il

 (t)]α . [ Ƞ
il

]β          if j, L ϵ  Nk
i (11   )                                                                         

( به ترتیب β( و ضریب اکتشافی)αدهی)و ضریب فرمون  ijȠ =1مقداردهی اطالعات اکتشافی در سیستم ساده کلونی مورچگان 

1=β= α  .خواهد بود 

 

 

 . پیاده سازی و ارزیابی نتایج6

الگوریتم تکاملی پیشنهادی، همانطور که قبال اشاره شد، با روند توزیع تصادفی کارها به منابع، پاسخی تقریبی و نزدیک به بهینه 

ممکن را به وجود می آورد. در جداول زیر برای چند اجرای مختلف، زمان اتمام کارها و زمان اجرای هر الگوریتم آورده شده است. 

 سیکل بر ثانیه و در نرم افزار متلب انجام شده است. 29دازشگری با این اجراها بر روی پر

 کار 1222پردازشگر و  22برای  ترکیبیهای بررسی الگوریتم (1جدول)

GA-ACO GA-SA GA-ICA GA-PSO ACO SA ICA PSO GA ALGORITHM 

 کارهازمان اتمام اجرای  13.93 10.41 29.11 19.81 18.81 20.10 20.13 20.13 10.91

 زمان اجرای هر الگوریتم 3.11 1.02 1.21 1.11 9.13 3.31 1.91 1.91 01.91

 

 

 کار 3222پردازشگر و  22برای  های ترکیبیبررسی الگوریتم (2جدول)

GA-ACO GA-SA GA-ICA GA-PSO ACO SA ICA PSO GA ALGORITHM 

 زمان اتمام اجرای کارها 381.93 398.1 808.0 881.9 318.18 311.83 311.81 318.10 883.81

 زمان اجرای هر الگوریتم 8.81 3.81 1.31 3.88 83.10 08.11 00.81 8.10 88.11
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 کار 3222پردازشگر و  32برای  ترکیبیهای ( بررسی الگوریتم3جدول )

GA-ACO GA-SA GA-ICA GA-PSO ACO SA ICA PSO GA ALGORITHM 

 زمان اتمام اجرای کارها 019.18 019.1 011.11 081.31 033.11 011.11 031.88 003.11 031.11

 زمان اجرای هر الگوریتم 8.11 3.83 1.39 8.11 11.38 08.18 00.91 8.11 11.13

 

بهترین عملکرد را نسبت به سایر الگوریتم های ترکیبی  GA-PSOبا توجه به اطالعات به دست آمده مشاهده میشود الگوریتم 

داشته و هرچه سیستم بزرگتر می شود این الگوریتم شایستگی بهتری جهت پیاده سازی زمانبند در سیستم های توزیع شده عظیم 

 نشان می دهد. در ادامه نمودار جریان زمانی اجرای کارها در سیستم رایانش ابری مشاهده می شود.

 

 
 کار  1222پردازشگر و  22های ترکیبی بر حسب تعداد تکرارها برای ( روند زمانی جریان کارهای  الگوریتم1نمودار)

 

 
 کار 3222 پردازشگر 22برای های نوع اول بر حسب تعداد تکرارها الگوریتم روند زمانی جریان کارهای (2نمودار )
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 کار 3222پردازشگر و  32های نوع اول بر حسب تعداد تکرارها برای الگوریتم( روند زمانی جریان کارهای 3نمودار)

 

 11کار،  1111پردازشگر و  21کار، 1111پردازشگر و  21با بررسی نمودارهای روند زمانی جریان کارها بر حسب تعداد تکرارها برای 

 ژنتیک روند جستجوی محلی الگوریتم ها  توانسته استالگوریتمبهتر از سایر  GA-PSOکار الگوریتم پیشنهادی  1111پردازشگر و 

(GA) ایجاد نماید. بهینگی سراسریو  های محلی جلوگیری کردهتوقف در مینیمم از همگرایی زودرس وو  بخشید بهبود  

 

 . نتیجه گیری و کارهای آینده7

. با توجه به این موضوع که کنند را برطرف نمایندفاده میاستهای کاربرانی که از محیط ابر تواند نیازمندیمکانیزم زمانبندی می

ده شده، های ارائه دایین بودن میزان دقت عمل الگوریتماند، به دلیل پاکنون برای پردازش ابری ارائه شدههای زمانبندی که تاسیستم

های تکاملی ترکیب شده با جدید با الگوریتمدی سازی سیستم زمانبن، در این مقاله به طراحی و پیادهاندچندان موفقیت آمیز نبوده

های انجام یبا توجه به بررس که بتوانیم مسئله زمانبندی را در وظایف وابسته تا حد زیادی بهبود بخشیم. الگوریتم ژنتیک پرداختیم

ترکیبی پیشنهادی، الگوریتم های که در بین این الگوریتم توان دریافتا و جداول موجود در این مقاله، میشده و ارائه نموداره

GA_PSO تمام کارها در سیستم کلود گذاری از خود نشان داده است. این الگوریتم عالوه بر اینکه در بهبود زمان اکارایی تأثیر

مناسب های تکاملی بهتر نمایان شده است. داشتن سرعت کارها نیز نسبت به سایر الگوریتمآمیز بوده، در جریان زمانی اجرای موفقیت

 جهت یافتن بهینه سراسری ویژگی دیگر این الگوریتم است.

در کارهای آینده ما به ایجاد الگوریتم های ترکیبی مبتنی بر الگوریتم رقابت استعماری برای سیستم زمانبندی کارها در پردازش 

بهینه نمودن زمانبندی کارها در سیستم ها را به صورت چندگانه برای تر این الگوریتمواهیم پرداخت و در مراحل پیشرفتهابری خ

 های توزیع شده عظیم خواهیم پرداخت.
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