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 چکیده

رایانش ابری یکی از مهمترین پارامترهای محاسبات در نظر گرفته می شود. هدف اصلی آن به اشتراک گذاری منابع محاسباتی 

یک جزء کلیدی برای اجرای جریان کاری بهینه است. این به عنوان یک مسئله دشوار شناخته شده است و زمانبندی کارها است. 

لش در محیط محاسبات ناهمگون است، که برای حل این مسئله اخیرا از الگوریتم های تکاملی استفاده شده است. بیشترین چا

مختلف  حل بهینه برای مسائلعی در راستای جستجو برای یافتن راهمحاسبات تکاملی به صورت انتزاعی از مفاهیم اساسی تکامل طبی

رود. بسیار پیچیده و تا حدی به سمت غیر عملی شدن پیش میهای قطعی الهام گرفته شده است. حل مسائل دشوار با روش

بول یک هزینه محاسباتی قابل ق حل هایی نزدیک به بهینه باهای تصادفی فرااکتشافی، راههای تکاملی با استفاده از روشالگوریتم

شود، برای برقراری اعتدال بین نیاز به ساخت معیارهای کنند، این نوع جستجو که در اصطالح جستجوی کامل نامیده میایجاد می

، قدرت و یهای فرااکتشافی که به دلیل کارایاند. این الگوریتمهای خوب و بد به وجود آمدهساده و توانایی تمایز درست بین انتخاب

اند، به طور متوسط بهترین تقابل ممکن بین کیفیت و هزینه، کیفیت و زمان الزم را برای حل مسائل دشوار سودمندی پرطرفدار شده

ها، بهینه سازی انبوه ذرات، رقابت های بهینه سازی کلونی مورچهبه همراه دارد. در این مقاله به بررسی نحوه عملکرد الگوریتم

ها و سپس به بررسی هیبرید الگوریتم ژنتیک، که یک نوع ترکیب الگوریتم خواهیم پرداخت  و شبیه سازی تبرید نتیک، ژاستعماری

رسیم که هیبرید الگورتیم ژنتیک با الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات پردازیم. نهایَا به این نتیجه میها میاست، با سایر الگوریتم

 بخشد.را بهبود می 2و روند زمانی اجرای کارها 1سایر الگوریتم ها دارد و زمان اتمام اجرای کارهاعملکرد بهتری نسبت به هیبرید 

 تکاملی، رایانش ابری، زمانبندی، زمان اتمام اجرای کارها، روند زمانی جریان کارهاهای کلیدی: الگوریتم واژه

                                                           
1 Makespan  2 Flow work 
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 مقدمه-1

ناهمگن با تعدادی وظایف روبرو هستیم که ممکن است بهم وابستگی ای های چندپردازندهظایف در محیطو 1مسئله زمانبندی

به  ،نامیممی ها که آنها را گرهباشد. این پردازندهپردازنده می نیز داشته باشند، هدف اجرای این وظایف به صورت موازی بر روی چند

بندی مسئله زمان روند.به سمت ناهمگنی پیش می هاای توان محاسباتی متفاوتی هستند. امروزه اکثر محیطصورت ناهمگن بوده و دار

های گوناگونی ارائه شده باشد. برای حل این مشکل تاکنون روشمی NPای ناهمگن یک مسئله چند پردازندهکارها در محیطهای 

، 2رمانکارهای بریمپایه محاسبات اکتشافی به کنند. های اکتشافی و فرا اکتشافی استفاده میاست که برای حل آنها از الگوریتم

های کامپیوتری قدرتمند و کمبودهای این گردد. این روش به علت فقدان پلتفرمبرمی 1591و سایرین به دهه  4و باکس 3فریدبرگ

به نتیجه رسید  1591در دهه  7و چوفل6، ریچنبرگ 9ها در کارهای هلندروش حدود سی سال ناشناخته ماند. تا سرانجام این تالش

[1]. 

های اخیر با روند های فرااکتشافی تصادفی جمعیت محور بودند، در طی سالات اکتشافی که نسل اول از الگوریتممحاسب

ی پژوهش و فعالیت مختلف برای غلبه بر مشکالت و چشمگیری پیشرفت کرده است. دانشمندان و مهندسان زیادی با زمینه

( توانست به عنوان مفهوم تطبیقی کلی برای حل EAهای اکتشافی )گوریتمهای جستجو، در هم گرد آمدند تا الهای الگوریتمچالش

ها . هدف اصلی این الگوریتم[2]پذیری خود را نشان دهدها آمادگی و انعطافمشکالت بهینه سازی دشوار نسبت به سایر الگوریتم

رای بباشد، منظور از بهینه سازی سراسری یافتن مجموعه ای از بهترین پارامترها بهینه سازی سراسری و استفاده بهینه از منابع می

د. این دارالبته عالوه بر تابع بهینه سراسری عموماَ چندین راه حل بهینه محلی برای مسائل وجود  باشد.بهینه سازی تابع هدف می

کنند. مسائل بهینه سازی سراسری در کالس برنامه های محلی، حل مسئله بهینه سازی و زمانبندی را با چالش مواجه میراه حل

 اساس و طرح کلی چرخه اکتشافی در شکل زیر نشان داده شده است.. گیرد( قرار میNLPنویسی غیر خطی)

 
                                                           
1 scheduling 

2 Bremermann 
3 Friedberg 
4 Box 

5 Holland 

6 Rechenberg 

7 Schwefel 
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: اساس چرخه اکتشافی1شکل

 

توان گفت هیچ یک به تنهایی بهترین جواب را کتشافی هر یک پیاده سازی و تنظیمات خاص خود را دارند و نمیهای االگوریتم

های یابد. ویژگیمیدهد و یا یک الگوریتم منحصربه فرد و واحد وجود دارد که برای تمام مشکالت به بهترین جواب دست می

( ابتدا ویژگی جمعیت گرا بودن آنهاست، دوم اینکه ارتباط و تبادل اطالعات در میان هر ) 1های اکتشافیمنحصربه فرد الگوریتم

یک ایده عادی و  های تکاملیالگوریتم. عضو جامعه وجود دارد. هر ارتباط و تبادل اطالعات نتیجه مقایسه، رقابت و انتخاب است 

 .باشدهای مختلف میگذارد و هدف آنها ایجاد و احیاء جمعیتی جدید و نو از نسلمعمول را به اشتراک می

شود که به تمام تقاضاهای مشکالت در زمینه بهینه سازی ، بهینه سازی اکتشافی نامیده میحوزه فعال شده محاسبات تکاملی

 های تکاملیهای تکاملی و بررسی الگوریتم. در ادامه به بررسی الگوریتمآمیزدآنها را باهم درمی ترکیبی و عددی پاسخ داده و نتایج

پردازیم و سپس می 6و رقابت استعماری 9، الگوریتم ژنتیک4، شبیه سازی تبرید3ها، بهینه سازی کلونی مورچه2بهینه سازی انبوه ذرات

، PSOهیبرید الگوریتم ژنتیک با الگوریتم های کاربردهای آنها و در انتها به پیاده سازی های آنها، مزایا و معایب هر یک، یبه ویژگ

ACO ،SA ،ICA .خواهیم پرداخت 

 مروری بر الگوریتم رقابت استعماری -3

توسط آتش پز گرکری بر اساس نظریه رقابتی  2117باشد که در سال الگوریتم رقابت استعماری یک بهینه سازی تابع هدف می

گیرند، ها به وجود آمد. این الگوریتم با تعداد جمعیت اولیه که به صورت تصادفی شکل میها، مستعمرات و امپراتوریبین امپریالیست

شود. تعدادی از بهترین عناصر جمعیت که توسط تابع ارزش شوند، شروع میو هرکدام از آنها به عنوان یک کشور در نظر گرفته می

شوند و باقیمانده جمعیت نیز در حکم مستعمره)کلونی( ها( در نظر گرفته میعنوان استعمارگران)امپریالیستشوند، به تعیین می

کشند و استعمارگران ضعیف تر مستعمرات خود باشند. استعمارگران قوی تر با اندازه تابع بیشتر مستعمرات را به سمت خود میمی

باشد که تعیین کننده قدرت ته به دو مولفه کشورهای استعمارگر و مستعمرات آن میدهند. هزینه هر امپراتوری وابسرا از دست می

ی تر افزوده شده و امپراتورها، به تدریج بر قدرت امپراتوری های قویباشد. در نتیجه در جریان رقابت بین امپراتوریآن امپراتوری می

نشان داده شده است. در این  2وری در شکلعیت اولیه هر امپرات. جمهای ضعیف حذف خواهند شدشود و امپراتوریبزرگتر می

 .ترین امپراتوری را ایجاد کرده و بیشترین تعداد مستعمره و کلونی را داردشکل امپریالیست اول قوی

                                                           
1 Evolutionary Algorithms 
2 Particle Swarm Optimization(PSO) 

3 Ant colony optimization(ACO) 

4 Simulated Annealing(SA) 

5 Genetic Algorithm(GA) 

6 Imperialist Competitive Algorithm(ICA) 
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های اولیهگیری امپراتوری: چگونگی شکل2شکل

 

 نیز فلوچارت این الگوریتم نشان داده شده است. 3در شکل

 

 : فلوچارت الگوریتم رقابت استعماری3شکل

های اکتشافی و بهینه نمودن مسائل پیدا کردن راه حل بهینه برای متغیرهای مسئله و استفاده بهتر از منابع هدف از الگوریتم

شامل چند مولفه مانند  𝑝𝑖شود و متغیر در نظر گرفته می این متغیرها برای هر کشور به صورت یک ماتریس  باشد.موجود می

 آورده شده است. 1باشد. این متغیر در فرمولهای آن کشور میزبان فرهنگ و سایر ویژگی

(1)                                                                                                               Country = p1, p2, p3, ... , pn 

 شود. در نتیجه خواهیم داشت:محاسبه می (p1, p2, p3, ... , pNvarدر متغیرهای  fهزینه هر کشور با ارزیابی تابع 
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Costi = ƒ(countryi) = ƒ (p1,p2,p3,...,pnvar)                                                                                                  (2) 

ترین کشورها تعدادی را به عنوان امپریالیست تا از قوی Nimpکنیم. کشور اولیه را انتخاب می Npopالگوریتم، تعداد  برای شروع

دهند که هرکدام بنابه قدرت یک امپراتوری به آن تعلق هایی را تشکیل میکشور، مستعمرات یا کلونی Ncolبرگزینیم. باقیمانده 

( به 3نرمال آنها را براساس رابطه ) باشد. به همین دلیل ابتدا هزینهها ممکن میشتن هزینه همه امپریالیستگیرد. این کار با دامی

 آوریم.دست می

Cn = cn-𝑚𝑎𝑥𝑖𝑐𝑖                                                                                                                                             (3) 

هزینه نرمال شده این امپریالیست ، Cnها و بیشترین هزینه تصاحب بین کلونی 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑐𝑖ام، n– ، هزینه امپریالیستCn که در آن

 شود.( محاسبه می4با داشتن هزینه نرمال، قدرت نرمال هر امپریالیست به صورت رابطه ) است.

|
Cn

∑ Ci
Nm
i=1

|                                                                                                                                                                                                              (4) =  
n

p 

 

های اولیه نسبت به مستعمراتی است که از سوی آن امپریالیست اداره از امپریالیستبه عبارت دیگر، قدرت نرمال شده هر یک 

 آید.( به دست می9شود. بنابراین تعداد مستعمرات اولیه در یک امپریالیست  از رابطه )می

(5)                                                                                                                                                                  )}
col

.(N
n

= round{P
n

N.C. 

 

تعداد کل کشورهای مستعمره موجود در جمعیت  Ncolهای یک امپراتوری و تعداد اولیه مستعمرات یا کلونی N.C. nکه در آن 

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

مپراتوری هزینه نماید. در هر ادهیم. سپس هر امپراتوری شروع به بهبود مستعمرات خود میام می-nکرده و به امپریالیست 

شود. یجابه جا مای کمتر از امپریالیستش باشد با آن شود و در صورتی که هزینه مستعمرهامپریالیست و مستعمرات آن محاسبه می

جابه جایی امپریالیست با بهترین مستعمره  9آورده شده است و در شکل  4ترین مستعمره در امپراتوری در شکل نحوه انتخاب قوی

 اده شده است.اش نشان د

 
 : انتخاب قوی ترین مستعمره در امپراتوری4شکل
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 ترین مستعمره با امپریالیستشش: جایگزینی قوی9شکل 

 

دهد که فاصله میان استعمارگر و مستعمره شمای کلی حرکت مستعمرات به سمت امپریالیست را بدون زاویه نشان می 6در شکل

باشد. که رابطه آن در زیر نشان داده شده می (β*d)و  1نیز عددی تصادفی با توزیع یکنواخت بین  Xنشان داده شده است.  dبا 

 است.

X ϵ U (0, β*d)                                                                                                                                                         (6) 

 
 : حرکت مستعمرات به سمت امپریالیست6شکل

 

نزدیکترین موقعیت را به استعمارگر خود در هر دو سو به دست آورد. حرکت شود کشور مستعمره باعث می 1β<وجود ضریب 

توان به صورت عددی تصادفی و با توزیع یکنواخت زیر را می θدر مسیر انجام شود.  θتواند با زاویه مستعمره به سمت استعمارگر می

عددی  γقرار دارد، که  γتا  -γ در محدوده θ.شوددر نظر گرفته می π/4ها عددی نزیک به در نظر گرفت که در بیشتر پیاده سازی

 کند.است که انحراف از جهت اصلی را مشخص می

شود که برابر است با قدرت کشور استعمارگر، که درصدی از قدرت کل مستعمرات سپس قدرت کلی یک امپراتوری محاسبه می

 آید.شود. بدین ترتیب هزینه کل امپراتوری براساس رابطه ی زیر به دست میافزوده میامپراتوری نیز به آن 

T.C.n = Cost(imperialists)+ ζmean{Cost(colonies of empire N)}                                                                           (7) 

 عددی مثبت و کمتر از یک است. ζام و -n هزینه کل امپراتوری T.C.nکه در آن 

، هزینه کل امپراتوریشود. با در نظر گرفتن در ابتدای رقابت، احتمال تصاحب هر امپراتوری بر مبنای قدرت کل آن محاسبه می

 آید.( به دست می9هزینه کل نرمال شده آن امپراتوری به ترتیب رابطه ی )
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)8(                                                                                                                                                                               nT.C. -} i{T.C.i= maxn N.T.C. 

 باشد.هزینه کل نرمال شده آن امپراتوری می .nN.T.Cام و -nهزینه کل امپراتوری  .nT.C در این رابطه

 .[20],[15]شودمی( محاسبه 5حال با داشتن هزینه کل نرمال شده، احتمال قدرت توسط هر امپراتوری به صورت رابطه )

(9)                                                                                                                                                       |
NTCn

∑ NTCi

Nimp
i=1

|=pnP 

تر را نشان های قویترین امپراتوری بین امپراتوریترین کلونی در ضعیفها و تضعیف ضعیفخارجی امپراتوریدگرگونی  7شکل

 دهد.می

 
 ترهای قوی: توزیع ضعیف ترین کلونی در ضعیف ترین امپراتوری بین امپراتوری7شکل

 

 را براساس احتمال تصاحب هر امپراتوری از رابطه زیر به دست آورد. Pها باید بردار در تقسیم بندی مستعمرات در بین امپراتوری

                                                                                                                                                                  ]pNimpp p3,……..,, pp2, pp1[p P =

(10) 

 کنیم.یکنواخت هستند ایجاد می و با عناصری که اعداد تصادفی توزیع Pرا به اندازه  R سپس بردار

(11)                                                                                            ~  U(0,1)Nimp    ,…..,r3,r2,r1]       rNimp,…..,r3,r2,r1R=[r 

شود. هر امپراتوری با احتمال تصاحب بیشتر، ماکسیمم مقدار را در اندیس از تفاضل این دو بردار ایجاد می Dبردار  انتها رد

 گذاری خواهد داشت.

(12)                                          ]  Nimpr  -pNimp p 3,………..,r -p3 , p 2r -p2 , p1r -p1] = [ pNimp D 3,………., D2, D1R = [D-D = P 

دهند  و پس از حذف های ضعیف تر به تدریج و کم کم مستعمرات خود را از دست میامپریالیست  ها،در رقابت بین امپراتوری

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

 شود.هر مستعمره نسبت به امپراتوری واحد تعیین می نیز موقعیت و هزینه

    . مزایای الگوریتم رقابت استعماری2.1
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از مزایای این الگوریتم جدید بودن ایده اساسی این الگوریتم، به عنوان اولین الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر یک فرآیند اجتماعی 

های دیگر ب جهت یافتن جواب بهینه از ویژگیباشد. سرعت مناسهای زیاد دارا میو سیاسی است. توانایی بهینه سازی توابع با متغیر

ار ندانه تر از رفتکند که هوشمالگوریتم رقابت استعماری است و همچنین این الگوریتم برمبنای رفتار احتماعی انسان عمل می

 .[20]ازی توابعی با تعداد متغیرهای بسیار زیاد را داراستبیولوژیکی است و از سرعت همگرایی باالیی برخوردار است و توانایی بهینه س

  . کاربردهای الگوریتم رقابت استعماری1.1

در حالت کلی الگوریتم رقابت استعماری به هر نوع مسئله بهینه سازی بدون هیچ محدودیتی قابل اعمال است. همین موضوع 

حوزه مهندسی برق، مکانیک، صنایع، مدیریت، عمران، هوش مصنوعی و  است تا از این الگوریتم در حل مسائل بسیاری درباعث شده

کننده  ت. طراحیاسغیره استفاده شود. به عنوان مثال از این الگوریتم با موفقیت در حل مسائل عملی بهینه سازی زیر استفاده شده

PIDهای حل مسئله معکوس، پردازش سیگنال، شبکهای، های آرایه، مسائل چند هدفه، مسائل کنترل کننده فازی، طراحی بهینه آنتن

ون صنعتی ست تبریدچند خروجی -سیستم چند ورودیطراحی بهینه کنترل کننده برای سیستمهای صنعتی همچون  و عصبی

در  برنامه ریزی تولید حل مسائل ایهای آرایهطراحی بهینه آنتند، های پیشنهاد دهی هوشمنینه سیستمطراحی بهر، تقطی

طراحی  ،طراحی بهینه موتورهای القای خطی، مصنوعی های عصبیشبکه یادگیری و تحلیل ت،و مدیری مهندسی صنایع حوزه

م، د سهاانتخاب و بهینه سازی سبی، های فازکنندهطراحی بهینه کنترل ، رای رسیدن به نقطه تعادلب نظریه بازیها استراتژی بهینه در

 منحنی پارتو از مهمترین کاربردهای این الگوریتم هستند.، پره-صفحه مبدل های حرارتی طراحی و بهینه سازی ترمودینامیکی

 ها. الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه3

و همکارانش  1توسط دوریگو 1551کتشافی است که در سال ها یک تکنیک بهینه سازی فرا اوریتم بهینه سازی کلونی مورچهالگ

 .دباشترین مسیر از سمت النه به سمت غذا میها در یافتن کوتاهمورچهباطی معرفی شد. این الگوریتم برگرفته از رفتار ارت

گذارند که این مقادیر بر روی مسیر از خود بر جای می 2مونوها در طول حرکت، مقادیر اندک و ثابتی فردر این الگوریتم مورچه

مون بیشتری از خود وتر رد فرعبور کننده از مسیر کوتاههای شود. مورچهی زمانی مشخص تبخیر میومون به مرور زمان و در بازهفر

 .شوندهای بیشتری جذب این مسیر میبر جای گذاشته و در نتیجه به مرور زمان مورچه

                                                           
1 Marco Dorigo 2 Pheromone 
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 هاها در الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه. نحوه مسیریابی مورچه9شکل

 

ریزد. این مقادیر در هر لحظه، ثابت و به فرمون نیز بر روی آن یال میکند، مقادیر زیادی ام از یالی عبور می-kمورچه هر گاه 

ΔΓصورت 
ij

(t)  شود. در صورتیکه مسیر توسط مورچه در نظر گرفته میk- ام مورد استفاده قرار گیرد، نسبت عکس با طول مسیر

مون است که در رنج صفر تا ورد فر سرعت تبخیر ρنشان داده شده است.  13که در فرمولدارد. 𝐿𝑘(𝑡) مانهیعنی  ام-kمورچه 

 14آید که در فرمولبه دست می Γij (t+1)مون در هر لحظه وز روی آن مقدار فرهاست که اتعداد مورچه mحداکثر یک قرار دارد. 

 .[7]نمایش داده شده است 

𝛥𝛤𝑖𝑗
𝐾(𝑡) =

 𝑄

𝐿

𝑘

(𝑡)      𝑖𝑓  𝑎𝑟𝑐(𝑖, 𝑗)  𝑖𝑠 𝑢𝑠𝑒𝑑 𝑏𝑦 𝑎𝑛𝑡  𝑘                                                                                                        (13) 

𝛤𝑖𝑗(𝑡 + 1) = (1 − 𝜌). 𝛤𝑖𝑗(𝑡) + ∑ 𝛥𝛤𝑖𝑗
𝐾(𝑡)          𝑓𝑜𝑟 𝑒𝑎𝑐ℎ (𝑖,  𝑗)𝑚

𝑘=1                                                                       (14) 

𝑃𝑖𝑗 کنندها با یک قانون احتمالی معین مقصد بعدی خود را پیدا میمورچه
𝑘 (𝑡)  کهTij در آن اطالعات فرمونی و Ƞij  اطالعات

 .[7],[6]نمایش داده شده است 19ضریب اطالعات ذهنی است که در فرمول β ضریب اطالعات فرمونی و α ذهنی است.

Pij
k(t) =  [ Γij (t)]α . [ Ƞij]

β / Ʃ L[Γil (t)]α . [ Ƞil]
β          if j,  L ϵ  Nk

i                                                                       (15) 

 
 ها: رویه فعالیت در الگوریتم مورچه5شکل
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 ها: الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه11شکل

 

برای یافتن یک راه حل بهینه برای مسائل پیچیده هستند و احتماال راه حل ها به حد کافی هر کدام از مورچه در این الگوریتم

 آید.ها به دست میهایی با کیفیت مطلوب، صرفا از طریق همکاری و تعامل بین مورچهخوبی نیز پیدا خواهند کرد، اما راه حل

 Mkام دارای یک حافظه شخصی به نام -kهزینه را در بر داشته باشد. مورچه  گردد که کمینهیک مورچه به دنبال راه حلی می

های یافته شده، های مجاز و قابل قبول، ارزیابی راه حلشود. این حافظه برای ایجاد راه حلاست که مسیر طی شده در آن ذخیره می

S0اسم از یک حالت اولیه  kشود. مورچه بازگشت مسیر به صورت معکوس استفاده می
k ها از حالت اولیه کند. مورچهشروع به کار می

این کار باعث به وجود آمدن  رود.های مجاز که شدنی و مجاز است، میکنند. در هر حرکت به یکی از حالتخود شروع به حرکت می

برآورد شود.  ekه حداقل یکی از شرایط خاتمه یابد کشود. حرکت یک مورچه تا جایی ادامه مییک راه حل شدنی برای مسئله می

𝑁𝑖 هایی کهتواند به یکی از رأسام قرار دارد، می-iام که در رأس -kمورچه 
𝑘 با توجه به در قرار دارد، حرکت کند. انتخاب مقصد ،

 -𝑀𝑘 3 حافظه هر مورچه -2 (Ω)قیود مسئله  -1ها تابعی از دهد. قانون احتمالی مورچهیک قانون احتمالی مشخص انجام می

 اطالعات محلی ذخیره شده در هر رأس است.

آید. این اطالعات به صورت سازمان به وجود می ijو اطالعات ذهنی  Tijمونی ومحلی هر رأس از ترکیب اطالعات فراطالعات 

ام، مقدار فرمون -jام به سمت رأس -iشوند. هر مورچه هنگام حرکت از رأس یافته در جدولی موسوم به جدول مسیریابی ذخیره می

در مسیری که یافته است  شود. اگر مورچهمون گام به گام و آنی نامیده میودهد. این کار تجدید فررا تغییر می Lijروی یال  Tijروی 

ط شود. شرایمیل تجدید تأخیری فرومون نامیده ، این عمکندمیی آن را عوض های تشکیل دهندهگردد و فرمون یالمیروبه عقب بر

 بار تکرار رخ داده باشد. 𝑒𝑘ام هنگامی اتفاق می افتد که -kخاتمه برای مورچه 

های واقعی تبخیر ون روی یالهای گراف همچون فرومونجوی کافی بین مسیرهای مختلف، فروموبرای جستها در الگوریتم مورچه

 های جدید بیشتر شود.جوی یالوها برای جستتا تمایل مورچه یابدها به طور خودکار کاهش میشوند. مقدار فرومون یالمی
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 ACO: پروسیجر فعالیت ها در 11شکل

 

توانند تنهایی نمی که هر یک به های متمرکز مورچگانسازی فعالیتاعمالی هستند که برای پیاده 1العاده )دایمون(اقدامات خارق

 تا مورد استفاده قرار گیرد تواندای است که میبهینه جستجوی هایاستفاده از روشاز آن  هایینمونه. شوداستفاده می انجام دهند،

 یا نه. به عنوان مثال دایمون شودغیر محلی مفید واقع می از دیدگاه جستجو ذخیره فرمون اضافی برای روند تصمیم بگیرد که آیا

علق به بهترین راه حل تا کنون یافت شده است ممکن است تصمیم به ذخیره فرومون اضافی بر روی اجزای راه حل که مت

 .[7]می گویند 2. به روز رسانی فرومون توسط دایمون را به روز رسانی آفالین[11],[7]بپردازد

 . مزایا و معایب الگوریتم کلونی مورچه ها2.3

 ها باعثدهد و این ویژگینشان میترین مسیر را ها با هم امکان پیدا کردن کوتاهشدن فرومون و احتمال تصادف مورچهتبخیر 

ر است و بمسائل پیچیده بسیار زمانهای پیچیده این الگوریتم در برخی شود. اما فرموننعطاف در حل مسائل بهینه سازی میایجاد ا

 باشد.مقرون به صرفه نمی اصالَ

 . کاربردها1.3

اطی از های فیبر نوری و ارتببارتند از: مسائل دینامیکی، شبکهعتوان به مسائل زیر اشاره نمود که از کاربردهای این الگوریتم می

ابی شبکه، مسائل مرتب سازی آمیزی گراف، بیوانفرماتیک، داده کاوی، مسیریها، رنگ، مسائل تعادل خطوط جمعی در شبکهراه دور

 .[13],[7]یابی، وسایل نقلیه از مهمترین کاربردهای این الگوریتم می باشند ها، مسائل مسیرتوالی

 . الگوریتم شبیه سازی تبرید4

 1591ی و همکارانش در اوایل دهه 3ک پاتریکتوسط کری سازی شده نیز شناخته شده است، نام الگوریتم بازپخت شبیه که با

های اولیه که در آن حلراهشود و . عمل تبرید برای تحکیم فلزات استفاده می[27]معرفی شد و رویکردی بر مبنای فلزگری است

ای هستند که در دمای باال قرار دارند  )همانند ایجاد شوند، در واقع فلزات ذوب شدهصورت توزیع تصادفی کارها به منابع ایجاد  میبه

رار به سمت مرور زمان و با کاهش دما در هر تک های نامناسب بهحلها در الگوریتم ژنتیک( سپس نتایج حاصله از راهکروموزوم

                                                           
1 Daemonaction  

2 Offline 

3 Kirkpatrick 
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وسیله ذوب کردن مواد همانند تولید حل اولیه بهبا تولید راه SAشروع الگوریتم رود. تر پیش میهای مناسب در دمای پایینحلراه

یابد. بنابراین در شروع جستجو احتمال پذیرش حرکت در دما در طی فرآیند جستجو کاهش می سپس .شودمیها ایجاد کروموزوم

 . [13]یابدیج کاهش میتدربهر است و سپس یی بیشتسرباال

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

 .آیدبه دست می  16که از فرمول است

 (16) 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

                                                                                                                                                                  t =αTt+1T

(17) 

α  شوند یعنی تغییراتی که باعث بهتر شدن نتیجه می در نظر گرفته شده است. 1959تغییرات کاهش دما میباشد که در اینجا

d<0) ( شوند، ولی تغییراتی که منجر به بدتر شدن نتیجه شوند، با احتمال باشد پذیرفته می/T) Exp(-d شوند. این پذیرفته می

 .[8]برسد( 𝑇0=0)شود تا هنگامی که به دمای پیش فرض پایانی احتمال نیز با کمتر شدن دما کمتر می

 
 : الگوریتم شبیه سازی شده تبرید12شکل

 معایب الگوریتم شبیه سازی تبرید. مزایا و 2.4
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های نظم و محدودیتهای بیهای غیرخطی، دادهاین را دارد که به بسیاری از مدلاین الگوریتم روشی جامع و قوی است که توانایی 

هینگی بهای جستجوی محلی برای میل به سبت به سایر روشکثیر رسیدگی کند. این الگوریتم انعطاف پذیری و توانایی باالیی ن

 سراسری دارد. این الگوریتم کامال تطبیق پذیر است و متکی به خواصی محدود از یک مدل نیست.

مهمترین نقاط ضعف الگوریتم شبیه سازی تبرید، این است که نیازی به پارامترهای زیادی جهت تبدیل به یک الگوریتم واقعی 

زمان مورد نیاز برای محاسبه است. دقت اعداد مورد استفاده در این را دارد و نیازمند یک مبادله روشن میان کیفیت راه حل و 

 .[8]الگوریتم اثر مهمی بر کیفیت نتیجه خواهد گذاشت

 معیارهای توقف الگوریتم شبیه سازی تبرید. 1.4

ف، بهبودی تعداد دفعات کاهش دما یا هنگامی که تعداد کل راه حل ها ایجاد شده باشد. تعداد دفعات متوالی که در تابع هد

 های مختلف برای توقفمشاهده نشود. رسیدن به دمای پایانی مورد نظر یا احتمال پذیرش به زیر مقدار کمینه مورد نظر برسد روش

 این الگوریتم هستند.

 . کاربردهای الگوریتم شبیه سازی تبرید3.4

مسائل مسیریاب، پردازش تصویر، رنگ آمیزی گراف، های منطقی، وان به مینیمم سازی آرایهتاز کاربردهای این الگوریتم می

 بخش بندی گراف، طراحی کد در نظریه اطالعات از مهمترین کاربردهای این الگوریتم هستند.

 . بررسی الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات5

در این رویکرد فرا اکتشافی بر . معرفی شد 1559در سال  2و جیمز کندی 1توسط راسل ابرهارت 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 

ت موزون سازی رفتار اجتماعی پرندگان، مانند طراحی حرکاباشد، 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 میدسته 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 میهر ذره یا همان فرد با وجود بردار شامل بهترین تجربه دهد.ه را نشان میممکن در فضای مسئل

 .[13]کندمیموقعیت خود را در گروه ایجاد 

سازی غیرخطی پیوسته مطرح شده است، ولی به تازگی در بسیاری از مشکالت عملی برنامه این الگوریتم برای مسائل  بهینه

وری از منابع دارد و با هدف حداکثر بهره GAپارامترهای کمتری نسبت به  PSOالگوریتم  واقعی از آن استفاده شده است.زندگی 

این  باشد.ذره دارای زمان اتمام اجرای کارهای توزیع شده به آن میهر  در این روش [20].شودمؤثر و بهینگی سراسری استفاده می

                                                           
1 Eberhart 2 kennedy 
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باشد توانایی بهتری برای جستجوی کارها میاتمام اجرای  بهینه برای رسیدن به حداقل زمانالگوریتم که یک روش زمانبندی 

 .[9]دارد 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 حل بهینه را پیدا میمند. این استراتژی جستجو بر اساس جمعیتی است که راهناهر 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

بعدی نشان  nحل ای از نقاط در یک فضای راهعنوان مجموعهتوان به حل مشکالت را میراه PSOشود. در فضای جستجو تنظیم می

هستند و بردار سرعت در رنج  2C  و  1Cهای مثبت است و دارای ثابت  𝑣𝑡 و بردار سرعت   𝑥𝑡هر ذره با بردار موقعیت. ]21[دهدمی

[−Vmax , Vmax]   .قرار داردpbest  دهد وبهترین موقعیت هر ذره را نشان می gbest دهد. بهترین موقعیت کل ذرات را نشان می

 [14]دهدرا نشان می  اُم iموقعیت جدید ذره  (2-2اُم و فرمول ) i( سرعت جدید ذره 1-2فرمول )

 

𝑉𝑡+1 = 𝑤𝑡 ∗ 𝑉𝑡 + 𝐶1 ∗ 𝑟𝑎𝑛𝑑( ) ∗ (𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡 − 𝑋𝑡) + 𝐶2 ∗ 𝑟𝑎𝑛𝑑( ) ∗ (𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡 −

𝑥𝑡)                                                          (18)              

 𝑋𝑡+1 = 𝑋𝑡 + 𝑉𝑡+1                                                                                                           (19) 

( tV) ذرات یکل سرعت ]0,1[در رنج  rand یتصادف یبردارها همراهبه  دهندهشتاب بیضرااین  :(2Cو 1C) دهندهشتاب بیضرا

 .کنندمی کنترل را

 hiω شمارنده تکرارها است،  t دهد. که در آنبردار جدید نشان می بر روی ( : اثر بردار سرعت قبلی ذره را𝑤𝑡اینرسی ) ضریب

از آن الگوریتم  باشد که پس حداکثر تعداد تکرار مجاز می  maxT تر از ضریب اینرسی ومحدوده مورد نظر باالتر و پایین به ترتیب lowω و

 .یابدخاتمه می

 𝑤𝑡= 𝑤ℎ𝑖  – ((𝑤ℎ𝑖  – 𝑤𝑙𝑜𝑤) t / 𝑇𝑚𝑎𝑥)                                                                                                                                    (20)  

،  باور خود را به سمت C1 < C2اگر  کنند وکاوشی خود را به سمت بهترین تجربه تاریخی متمایل می، رفتار C1 > C2که هنگامی

 .بهترین تجربه ازدحامی قرار خواهد داد

کنید، هر ذره هنگام حرکت بر اساس سرعت و جهت حرکت قبلی خود، بهترین موقعیتی طور که در شکل زیر مشاهده میهمان

بهترین موقعیتی که توسط کل جمعیت تجربه شده است، موقعیت و سرعت جدید خود را به دست  آن گرفته است و که در را

 . [10]آوردمی
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 .PSO [22] گیری موقعیت ذرات درنحوه شکل :13شکل

 

 دهد.را نشان می PSOالگوریتم شبه کد زیر نحوه استفاده 

 

 [11]سازی انبوه ذراتشبه کد الگوریتم بهینه :14شکل 

منابع در محاسبات ابر مورد نیاز هر عملی است. مدیریت منابع در ابر محاسباتی مسئول کشف منابع و تخصیص یک کار به یک  

ها از منابع قابل دسترسی ساده است. در اینجا هدف این منبع خاص است. معموالً به دست آمدن اطالعات مورد توانایی پردازش داده

و با هدف به حداقل رساندن زمان اتمام اجرای کارها و  زمانبندیهای نابع با استفاده از طرحتخصیص کارها بر روی ماست که 

. زمانی که حداکثر تعداد تکرارها ایجاد شود طوری که بهبود قابل توجهی وجود نداشته [10]شود ساخته وری مؤثر از منابع بهره

 .[11] یابدباشد، این الگوریتم خاتمه می

 عایب الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات. مزایا و م2.5

توان آنرا این الگوریتم یک الگوریتم مشتق گرفته آزاد است. الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات پیاده سازی آسانی دارد، بنابراین می

و تأثیر پارامترها در حل مسائل بسیار در تحقیقات علمی و مسائل مهندسی استفاده کرد. این الگوریتم پارارمترهای محدودی دارد 

هایی که دراین الگوریتم وجود دارد ضریب اطمینان از سازی ذرات بسیار ساده است. تکنیککم است. محاسبات در الگوریتم بهینه 

سایر  هریتم وابستگی کمتری نسبت بکند. این الگورا در مدت زمان کوتاهی محاسبه میهمگرایی و ارزش بهینه سازی از مسئله 

ه توان به بهینای از نقاط اولیه است و از نظر مفهومی بسیار ساده است. از معایب این الگوریتم میهای بهینه سازی به مجموعهتکنیک
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اهنگ های غیر هم. این الگوریتم مشکالتی با سیستمشود اشاره کردگیری میکه موجب کاهش تنظیمات سرعت و جهتسازی محلی، 

 ر زمینه انرژی دارد.به عنوان مثال د

  معیارهای خاتمه الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات. 1.5

کرار و یابد. اگر ماکزیمم تعداد تد، این الگوریتم خاتمه میزمانی که حداکثر تعداد تکرار و یا ارزیابی تابع به حد نصاب رسیده باش

یا ارزیابی تابع بیش از اندازه کوچک باشد، فرایند جستجو ممکن است تا قبل از اینکه نتیجه خوبی پیدا کند متوقف شود. زمانی که 

های وان با روشتبهبود قابل توجهی بیش از تعداد تکرارهای معین شده وجود ندارد، این الگوریتم خاتمه می یابد. این بهبود را می

گیری کرد. به عنوان مثال این روند اگر این تغییر موقعیت ذرات بسیار کوچک باشند و یا سرعت متوسط ذرات حدود مختلف اندازه

تعریف شده است تقریبا  21که توسط فرمول Rnorm شود. زمانی که در آن شعاع ازدحام نرمالصفر باشد، فسخ شده در نظر گرفته می

توان قبل از موعد مقرری که برای بیش از حد بزرگ باشد، این روند را می ε تواند خاتمه یابد. اگراین الگوریتم میی صفر شود یعن

بیش از حد کوچک باشد، این روند ممکن است تکرار بیشتری  ε یک راه حل خوب در نظر گرفته شده است، فسخ کرد. در حالیکه اگر

 .[12]نیاز داشته باشد

Rnorm=Rmax/diameter(S)                                                                                                                                          (21) 

diameter(S)  قطر جمعیت اولیه است وRmax  د.به دست میآی 23و  22نشان دهنده شعاع بیشینه است که از فرمول های 

Rmax=Xm- Gbest                                                                                                                                                                                                                                                             (22) 

ǀǀ Xm- Gbest ǀǀ > = ǀǀX i- Gbestǀǀ , m, i=1,…,n                                                                                                              (23) 

 الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات . کاربردهای3.5

بیوانفورماتیک، شبکه عصبی، پردازش صوت، طراحی رباتیک، طراحی و بهینه این الگوریتم در مواردی همچون پردازش تصویر، 

 .[17],[16],[13]سازی شبکه های ارتباطی سیستم های رد یابی دینامیکی، زمانبندی، مسیریابی کاربرد دارند

 . بررسی الگوریتم ژنتیک6

دهنده یک نقطه در فضای  در الگوریتم ژنتیک هر کروموزوم نشان شهرت یافت. 1591در سال 1هالندوسیله جاناین الگوریتم به

ها همان بر اساس الگوریتم ژنتیک است، کروموزوم [13]در  [.14]حل کاندید برای رسیدن به جواب بهینه است جستجو و یک راه

 در ژنقدار هر مکیل شده است و ها معموالً از تعدادی ژن )متغیر( تشکروموزومکارهای ورودی محیط رایانش ابری هستند. تابع 

ها ای از کروموزوممجموعهاست. ضریبی از زمان مورد نیاز برای پردازش کار خارج شدهشود. تابع هدف نامیده می 2آلل کروموزوم

س از گیرد. پمیصورت توزیع تصادفی صورت آورند. تولید جمعیت اولیه یعنی ارسال کارها به منابع بهجمعیت اولیه را به وجود می

                                                           
1 John Holland 2 Allel 
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شود. معیار اصلی ارزیابی در آن به حداقل بررسی می 1ها توسط تابع برازندگیایجاد جمعیت اولیه، شایستگی و توانایی فردی کروموزوم

هایی با برازندگی بیشتر را برای ایجاد نسل کروموزوم 2در مرحله بعدی توسط عملگر انتخاب است. زمان اتمام اجرای کارهارساندن 

 کنند.هایی از دو کروموزوم والد با یکدیگر تبادل انجام داده و تولید فرزندان میقسمت 3شود و توسط عملگر تقاطععدی انتخاب میب

های مناسب از والدین های دریافتی دو والد خویش هستند که سعی شده از خصوصیتفرزندان ایجاد شده شامل محصولی از ویژگی

اند با گذاری شدههایی از دو کروموزوم والد که از یک یا دو نقطه برشه شود. توسط عملگر تقاطع قسمتبرای ایجاد فرزندان استفاد

 [. 15کنند ]یکدیگر تبادل انجام داده و تولید فرزندان می

 

 

 
 [16].صورت تصادفی به منابعتخصیص کارها به :19شکل   

های در برای ایجاد تنوع ژنتیکی در نسل ایجاد شده است که توسط این الگوریتم به طور تصادفی موقعیت بیت 4عمل جهش

. در [16]تواند تخصیص کارها به منابع انتخابی را تغییر دهدشود و مینشان داده می  mPکند.سرعت جهش با ها تغییر میکروموزوم

شده به یک آلل به طور تصادفی و با احتمال جهش مشخص، جای خود را به منبع دیگری زمانبندی کارها، منبع تخصیص داده 

 [. 17آورد تا سرانجام در حداکثر تکرار الزم بهترین نسل ایجاد شود]به وجود می راجدید  نسل کی تمیالگور این از تکرار هردهد. می

 

 
 .[16]نحوه عملگر تقاطع برای تخصیص کارها به منابع در سیستم رایانش ابری :16شکل

 

 
 .[16]نحوه عملگر جهش برای تخصیص کارها به منابع در سیستم رایانش ابری :17شکل 

 

                                                           
1 Fitness function 
2 Selection operator 

3 Crossover operator 
4 Mutation operator 
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 باشد.شبه کد الگوریتم ژنتیک جهت زمانبندی کارها در سیستم رایانش ابری پیشنهادی به شکل زیر می

 

 

 
 

 [16]شبه کد الگوریتم ژنتیک جهت زمانبندی کارها در سیستم رایانش ابری :19شکل 

 

 . مزایا و معایب الگوریتم ژنتیک2.6

 الگوریتم ژنتیک در مقایسه با روش های استاندارد بهینه سازی دارای برتری های مهمی می باشد:

د. به این معنی که در این روش به جای یک متغیر، در پردازش موازی یکی از مهمترین برتری های الگوریتم ژنتیک می باش       ·

 یک زمان یک جمعیت را به سوی نقطه بهینه رشد می دهیم. بنابراین سرعت همگرایی روش بسیار باال می رود.

های زیاد  اوببا استفاده از این روش می توان مسائلی را که نسبت به تغییر پارامترهای خود خوش رفتار نیستند )مثال دارای تن       ·

 و در نتیجه مینیمم های نسبی زیاد هستند و یا توابعی که به شدت غیر خطی عمل می کنند( با مقیاس خوبی بهینه کرد.

 این روش برای بهینه سازی مسائلی که با کمیت های گسسته سر و کار دارد بسیار مناسب است.       ·

ندارد، در حالی که در بسیاری از روش های دیگر، بهینه سازی بر اساس مشتقات در این روش مشتق پذیر بودن تابع اهمیتی        ·

 مراتب مختلف تابع صورت می گیرد.

 با این حال در برخی از مسائل الگوریتم ژنتیک نمی تواند به عنوان بهترین روش بهینه سازی مطرح شود:

 الگوریتم ژنتیک نسبت به برخی روش های دیگر کند عمل می کند.در صورتی که فضای جستجو به طور نسبی کوچک باشد،        ·

 اگر تابع هدف مساله، تابع خوش رفتار و نسبتا یکنواختی باشد       ·

به طور کلی مشخص است، می توان روش های مناسب تری برای بهینه کردن مساله طراحی  در مواردی که رفتار تابع تناسب       ·

 کرد.

است که منجر به بهترین راه حل برای مسئله شود.اگر این کارکرد برازش به خوبی  چگونگی نوشتن عملگر تناسبیک مشکل        ·

و قوی انتخاب نشود ممکن است باعث شود که راه حلی برای مسئله پیدا نکنیم یا مسئله ای دیگر را به اشتباه حل 

 .[3],[16],[15]کنیم

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 . معیارهای خاتمه الگوریتم ژنتیک1.6

 رد)فرزند تولید شده( پیدا شود کهیک ف.شده تمام شود)زمان محاسبه/پول(بودجه اختصاص داده.ها برسیمتعداد ثابتی از نسل هب

بازرسی  .بیشترین درجه برازش فرزندان حاصل شود یا دیگر نتایج بهتری حاصل نشود .مینیمم )کمترین( مالک را برآورده کند

 .ترکیبهای باال .دستی

 های الگوریتم ژنتیک. کاربرد3.6

، )شیمی( لکولی شِمیاییوبهینه سازی ساختار م، توپولوژی های شبکه های کامپیوتری توزیع شده:برخی از کاربردهای الگوریتم شامل

، مهندسی مواد ،بازی های کامپیوتری، مهندسی نرم افزار، Crooked-Wire Genetic Antenna برای ساخت آنتنهای مهندسی برق

یاددهی رفتار به رباتها ، آموزش شبکه های عصبی مصنوعی، (Data miningتشخیص الگوو استخراج داده) ،رباتیک، مهندسی سیستم

 .[15]اشاره کرد درک زبان محاوره ای و یا خواندن متون ،یادگیری قوانین فازی با استفاده از الگوریتم های ژنتیک، GA با

 

 زمانبندی وظایف. 7

زمانبندی وظایف، یک فرآیند کلیدی در زیرساخت به عنوان سرویس است که هدف آن، اجرای درخواست های وارد شده به 

سیستم بر روی منابع، به شیوه ای کارآمد با در نظر گرفتن سایر خصوصیات ابر می باشد. زمانبندی وظایف، ماشین های مجازی را 

مانبندی، جهت تخصیص منابع فیزیکی ناهمگون برای اجرای وظایف در نظر می گیرد. به دلیل خصوصیات به عنوان واحدهای ز

پویای محیط ابر و ناهمگون بودن آن بحث زمانبندی می بایست به صورت اتوماتیک و بسیار سریع انجام میگیرد. تعیین اینکه هر 

از آنها کارها به چه ترتیبی اجرا  شوند را عمل زمانبندی می نامند. تخصیص پردازنده یا هز مرکز چه کارهایی قرار گیرند و در هر یک 

 [8]کار به منبع مشخص در زمان خاص برای احرا شدن را زمانبندی کار می نامند.

 . تعریف مسئله7

آوری و به کند. این وظایف در چندین صف جمعیاز کاربران دریافت مرا  حجم عظیمی از وظایف ، ابردر محیط پردازش ابری

های مجازی برای اجراست. ماشین مسئول تخصیص این وظایف به ماشین شوند. زمانبند وظایفده میسمت زمانبند وظایف فرستا

ای است. زمانبندی وظایف، روال بهینههای مختلف دارای تعدادی پردازنده با اندازهشوند ی مجازی که جهت تخصیص استفاده میها

د زمانبندی به طور پویا تکرار وری منابع را در محیط ابر باال ببرد. فرآینها انجام میدهد تا بهرهVMین را برای تخصیص وظایف ب

مدلی ادراکی از محیط محاسبات ابری برای زمانبندی وظایف را  15ها زمانبندی کند. شکلVMشوند تا هر مجموعه وظایف را به می

 دهد.نشان می
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 کارها در رایانش ابری : مدل ادراکی از زمانبندی15شکل

 . روش پیشنهادی9

در این مقاله یک الگوریتم زمانبندی کارآمد مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای حل مشکالت زمانبندی وظایف با هدف پایان آوردن 

م های رقابت الگوریت جریان کارها پیشنهاد گردیده است. در الگوریتم پیشنهادی الگوریتم ژنتیک با زمانی زمان اتمام کار و بهبود روند

. این ها با هم هیبرید شده استزی تبرید و الگوریتم کلونی مورچهاستعماری، الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات، الگوریتم شبیه سا

تخب ناب ها از یک جواب مکنند و این کار را با انتقال مکرر جووجو مین جواب بهینه، فضای مسئله را جستها به منظور یافتالگوریتم

راد ناشایست هر رساند. در این روش در هر تکرار افکارها را به حداقل بتا بتواند زمان اجرای  دهدمیبه جواب جدید بهتری انجام 

گویند. این روند تا هنگامی که افراد می دهند که به این عمل هیبریدتم دیگری مییالگوریتم، جای خود را به افراد برگزیده الگور

 .هد یافت)معیار خاتمه(ت تکرار الزم ایجاد شود، ادامه خوالگوریتم از بین برود و جمعیت مناسب در مدناشایست هر ا

 بهینه سازی انبوه ذرات-. الگوریتم هیبریدی پیشنهادی ژنتیک2.9

 باشند به نسبت یکسان به نسبت یکسان بیندر این روش جمعیت اولیه که از توزیع تصادفی پردازشگرها به کارهای گروهی می

ول دهنده طبق اصشوند. سپس دو الگوریتم تشکیلها مقدار دهی میباشد، تقسیم شده و الگوریتممی PSOو الگوریتم  GAالگوریتم 

که بهترین نسل شود تا هنگامیها اعمال میاول شرح داده شد اجرا شده و عمل هیبرید روی آن هر الگوریتم که در روش پیشنهادی

 .تکرار( به وجود آیند 111تکرار مشخص شده ) N در طی
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 . الگوریتم هیبریدی الگوریتم ژنتیک با الگوریتم ر بهینه سازی انبوه ذرات21شکل

 شود.میها به صورت یکسان اعمال این روند برای تمامی الگوریتم

 . ارزیابی 1.9

سیکل بر ثانیه اندازه گیری شده است.  19منبع در منبعی با  21کار برای  9111و  1111در جداول زیر به ترتیب زمان اجرای 

 همچنین زمان اجرای هر الگوریتم هیبریدی نسبت به الگوریتم های ساده آن الگوریتم نشان داده شده است.

 کار 1111پردازشگر و  21هیبریدی برای : بررسی الگوریتم های 1جدول

H-GA-ACO H-GA-SA H-GA-ICA H-GA-PSO ACO AS ACS OAP AS ALGORITHM 

 زمان اتمام اجرای کارها 55.25 55.24 52.24 55.65 45.25 42.25 45.45 45.45 44.55

Generate initial population  

(population /2) for GA 

GA operators PSO operators 

Termination Criteria met? 

Is generations %N=0? 

Other(population /2) for  PSO 

Final solution 

Yes 

No 

No 

Hybrid process 

Yes 
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 زمان اجرای هر الگوریتم 2.54 2.54 6..2 2.24 25.22 2.55 2.46 2.54 5.44

 

 کار 9111پردازشگر و  21بررسی الگوریتم هیبریدی برای : 2جدول

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

 زمان اتمام اجرای کارها 55.25. 66.25. 522.5 544.55 265.6 5..5.. 54.45. 52.45. 52.25.

 اجرای هر الگوریتمزمان  5..5 54.. 4.25 .4.. 52.65 6.55 4.54 6.45 24.55

 

و  1111پردازشگر و  21حال به بررسی نمودارهای روند زمانی کارهای الگوریتم های هیبریدی بر حسب تعداد تکرارها برای 

 ریان کارها برحسب تعداد تکرارها آورده شده است.کار مورد بررسی قرار میدهیم. در نمودارهای نشان داده شده روند زمانی ج 9111

 کار 1111 پردازشگر و 21های نوع دوم بر حسب تعداد تکرارها برای روند زمانی جریان کارهای الگوریتم :21شکل
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 کار 9111پردازشگر و  21های نوع دوم بر حسب تعداد تکرارها برای روند زمانی جریان کارهای الگوریتم: 22شکل

کار مشاهده میشود  9111و  2111پردازشگر و  21با بررسی نمودارهای روند زمانی جریان کارها برحسب تعداد تکرارها برای 

عمل هیبریدی بهتر از سایر الگوریتم ها توانسته است روند با روند خاص خود و اعمال  H-GA-PSOالگوریتم هیبریدی پیشنهادی 

 ود بخشد و از همگرایی زودرس و توقف در مینیمم های محلی جلوگیری کند.جستجوی محلی الگوریتم ژنتیک را بهب

 . نتیجه گیری و کارهای آینده21

الگوریتم های اکتشافی تکنیک های پیشرفته ای برای جستجوی نقاط بهینه سراسری در محیط های پیچیده می باشند که با 

رسیدن به راه حل مطلوب استفاده می کنند. معضل عمده هر استفاده از روش های تصادفی اعمال شده بر کل جمعیت برای 

جستجوگر بهینه یافتن راه حل های مناسب و یافتن نواحی جدید و متفاوت در فضای جستجو است. با توجه به توسعه فناوری 

نیای اینترنت شده اطالعات و ارتباطات بحث هایی مانند کاهش هزینه کارایی و افزایش سرعت باعث ایجاد تحولی روزافزون در د

است. محاسبات ابری شیوه ای از محاسبات است که قابلیت مرتبط با فناوری اطالعات را به عنوان سرویس به کاربران عرضه میکند 

و به آنها این امکان را میدهد تا در بستر اینترنت، بدون داشتن اطالعات تخصصی یا کنترل زیرساخت، به این سرویس دسترسی 

این فناوری مزایای زیادی را فراهم کرده که مورد استقبال کاربران زیادی قرار گرفته است، اما به معایب و چالشهایی  داشته باشند.

. یکی از چالشها، بهره وری منابع و واگذاری کارهاست که همان مسئله زمانبندی است. زمانبدی به معنی واگذاری نیز روبرو است

ت. در این مقاله یک روش هیبریدی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و هیبرید آن با الگوریتم های کارامد و مناسب منابع به وظایف اس

GSA,PSO,CA,ACO  م الگوریتپیشنهاد شده است که پس از شبیه سازی و بررسی نمودارها و جداول به این نتیجه رسیدیم که
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از سایر الگوریتم ها توانسته است روند جستجوی  عمل هیبریدی بهتربا روند خاص خود و اعمال  H-GA-PSOهیبریدی پیشنهادی 

  محلی الگوریتم ژنتیک را بهبود بخشد و از همگرایی زودرس و توقف در مینیمم های محلی جلوگیری کند.
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