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 چکیده 

با بررسی روشهای ارائه شده پیشین به منظور شناخت مکانیزم های بهینه سازی در این مقاله قصد داریم 

در زمانبندی کار در محیط های گریدی به بررسی شبکه های پتری بپردازیم و با استفاده از این شبکه ها 

می توان این نتیجه را گرفت که شبکه های پتری به چه میزان در افزایش کیفیت زمان بندی و افزایش 

ینه سازی و بهبود عملکرد سیستم پرداخته است. این در حالی است که با استفاده از بررسی های انجام به

شده از مقاالت و نتایج آنها می توان به این نتیجه رسید که مزایا و معایب هریک از روش ها به چه میزان 

ده اند. به عالوه با بررسی انجام بوده و شبکه های پتری به چه میزان در بهبود و بهینه سازی آنها موثر بو

گرفته نقاط کاستی و مباحثی که به نحوی از دید محققین پنهان مانده است را شناخت این امر باعث می 

شود که راه پیش بورد و ارتقاء علمی در این وادی برای محققین دیگر روشن شود که بتوانند کاستی های 

 مساله را برطرف نمایند.

 

 بکه های پتری،زمانبندی، شبکه های گریدی، بهینه سازی، مدلسازی.شواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

شيده و نياهمگون، منياب  های توزیي تا در یک شبکه از ماشيیناست افزاری افزاری و نرمزیربنای سختمحیط یک دارای گرید 

در انيدازه هيای بزرگتير ای از منياب  در جموعه. در واق ، یک گرید با مکه دیگران بتوانند از آن استفاده کنند  محلی هر ماشین

سیستم های گرید به سه دسته تقسیم میشوند  که عبارتند از : گیرند. ارتباط است که به صورت مشترک مورد استفاده قرار می

بیکار، بيه کيار  ؛ از جمله استفاده از مناب است  مختلفی دارای قابلیت های  های محاسباتی ای و خدماتی. گریدمحاسباتی، داده

تيرین بخيش یيک . مهمبرای باال بردن کارایی سیستم می توان از موازی سازی پردازنده ها استفاده کرد  گرفتن مناب  اضافه و 

نقش مهمی در کنترل و نظارت بر اسيتفاده  نام  برد ، سیستم مدیریت مناب   مناب  را سیستم مدیریت میتوان  گرید محاسباتی

تيوان بيه صيورت متمرکيز، باشد. ایين عميم میی این سیستم، زمانبندی کارها بر روی مناب  میترین وظیفههماز مناب  دارد. م

گریدهای محاسيباتی، زمانبنيدی غیرمتمرکيز و توزیي  شيده از بقیيه رکز انجام شود. با توجه به شرایط مراتبی و غیرمتمسلسله

ای گرید وجود دارد مسئله زمانبندی و تخصیص کارها به منياب  ميی یکی از مسائم مهمی که در سیستم ه تر خواهد بود.موفق

تخصيیص و انجيام   ]1[ميی باشيند 3، پویيا و خودمختيار 2، توزی  شده، نياهمگون1مناب  به صورت  پیچیده از آنجایی که باشد.

شيود زمانبنيدی منياب  بيه با مشکالتی  همراه می باشد.  در صورتی که  در انجام محاسبات مشيکالتی ایجياد ن زمانبندی مناب 

هایشيان بيرای های پتری کيه تواناییشبکهمنظور توزی  مناسب و دقیق مناب  بین درخواست کنندهی منب  است .در این میان 

ای برای مدلسيازی، تجزیيه و تحلیيم، و تدییيد زمان نشان داده شده است و به طور گستردههای همسروکار داشتن با ناسازگاری

می توان ، دارندکاربرد محاسباتی خدمات مشابه با جریان کاری و از طرفی چون  اندری مورد استفاده قرار گرفتهکردن جریان کا

 ميی تيوان  های پتيریشيبکهاز آنها به منظور ارائه یک روش مناسب برای تحلیم شبکه پتری مورد استفاده قيرار داد.  کيارایی 

گیرند. از این با توجه به اهمیت باالی ایين بحيث بندی مورد استفاده قرار بکهعمدتاً برای مدلسازی و تجزیه و تحلیم خدمات ش

 .[2]الگوریتم های فراوانی در این زمینه مطرح شده اند که در ادامه پس از تعاریف الزم به بیان روشها خواهیم پرداخت

 
 تعاریف

در قالب ایده های پیشنهادی در مقاالت نیاز مفاهیم و همچنین شناخت دقیق مطالب بیان شده  و درک بهتر  برای آشنایی 

 است که از اصطالحات مورد کاربرد تعریف مناسبی را داشته باشیم.

هر  .. می باشد مناب  محاسباتی   ظایفکنترل خطا از و  و،مدیریت مناب  تقسیم بندی صحیح ،   یزمانبند: تعریف زمانبندی

 .[3]شودبیشتر کیفیت سرویس می باعث باال رفتن صورت گیرد  زمانبندی بهترچقدر 

پس از جنگ جهانی دوم با به هم پیوستن شبکه های بزرگ و کوچک در سراسر جهان اینترنت پا به  8898درسال  گرید:

منابعی چون رسانه های ذخیره سازی استفاده میشود. بدین  گذاری به اشتراک  قابلیت عرصه ظهور نهاد. در شبکه اینترنت از 

ینترنت را بازیابی و مورد استفاده قرار داد.در شبکه اکرد و آن ذخیره  را  ان اطالعات ذخیره شده بر روی مناب معنی که میتو

نمیشود. و نیاز به استفاده ایی . و از توان محاسباتی هیچ کنیممناب  ذخیره سازی استفاده می ن تنها از به اشتراک گذاشت

 .[4]شدشبکه های گرید . این خود مقدمه ای برای ظهور پروسسور کامال محسوس میباشدن اشتراک گذاشت

تکنولوژی تقسیم کردن مناب  شبکه های دامنه های مختلف و نا همگون مبتنی بر سرویسهای دریافتنی : گرید محاسباتی

  .[4]است

                                                           
1 Complex 
2 Heterogeneous 
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ی و مدیریت آنها های توزیعداده که در رابطه با ایجاد دسترسی امن به مجموعه خدمات هایی: به گروهی از خدماتیگرید 

و حتی ذخیره کردن  5فهرست کردن ، 4قابم گسترشی ممکن است به تکرار کردن خدمات د. برای ایجاد چنین نکنعمم می

های روشی است برای پردازش نیاز باشد.  6های مختلف در مکانهای مختلف برای ایجاد تصوری از یک انباره انبوهمجموعه داده

با استفاده از کامپیوتر های شخصی که  ا نیز از انجام آنها عاجزاند. در این روش سیستم می تواند هرکه حتی ابر کامپیوت عظیم

پردازش های عظیم خود را انجام دهد. این شبکه از مناب  کامپیوتر در زمانهای در سرتاسر جهان به این شبکه متصم است 

    بزرگ پدید ی و ذخیره سازی پردازشسیستم های ی کوچک استفاده می کند بنا بر این از تجم  کامپیوترها  بیکاری آنها

 .[4]می آید که می توان رقبای قدرتمندی برای ابر کامپیوتر ها باشند

از روش گرید داده استفاده میکنند  بزرگ که حتی ابر کامپیوتر ها نیز از انجام آنها عاجزاند داده هایبرای پردازش : دادهگرید 

عظیم خود را توسط کامپیوترهای شخصی در سراسر جهان که به این شبکه  داده هایستم می تواند سی در روش گرید داده . 

استفاده می کند بنا بر این از تجم  کامپیوترهای   است انجام دهد. این شبکه از مناب  کامپیوتر در زمانهای بیکاری آنها متصم 

پردازش  توان رقبای قدرتمندی برای ابر کامپیوتر ها باشند. بزرگ پدید می آید که می واحد پردازشی و ذخیره سازیکوچک 

 .]4[نامیده شده است 7ایداده گریدشود. چنین ترکیبی یک محاسباتی انجام می گریدهای این مجموعه توسط یک داده

قدرت توصیف نسبت به شبکه های صف  هستند و  مدل سازی همروندیبرای  عامم بسیار مهمی پتری  شبکه شبکه پتری:

دارای ساختار و رفتار صوری هستند، قابلیت نمایش گرافیکی را دارند یم  اینکه و قابلیت های از قبکنند. بیشتری را فراهم می

 از دالیم موفقیت این شبکه  یکی های پتریشبکه کند. سادگیتوسط آنها را آسان می مدل سازی باعث شده که که همین 

سازد. امکانات زیادی به مدل اولیه شبکه پیچیده را دشوار می یها که البته این سادگی گاه مدل کردن سیستم می باشد  

 .[5]های مختلف به کار بردآن را افزایش یابد و بتوان آن را در زمینه مدل سازیاست تا قدرت پتری اضافه شده

 

 شبکه های پتری

برای مدلسازی سیستم های کامپیوتری توسط کارل آدام پتری مطرح عامم مهمی  به عنوان  8891 سالشبکه های پتری در

شبکه های  . پیدا کرد و سپس در بسیاری از کشورها رواجگرفت و در آلمان توسط گروه های خاصی مورد بررسی قرار   .شد

روند که از این نظر میان نظریه تحلیلی صف و های کامپیوتری به کار می پتری به عنوان ابزاری برای تخمین کارایی در سیستم

سازی، انحصار متقابم و تضاد گامها قادر به مدلسازی مواردی از قبیم همروندی، همسازی کامپیوتری قرار دارند. این شبکهشبیه

سازی دهد اثر نهادهای واحد را در وضعیت کم سیستم بررسی کند به شبیههستند. این مدل از آنجا که به مدلساز اجازه می

 .[5]شبیه است

  8899د. در سال نکناستفاده می ها  روشهای نمادی برای توصیف صوری سیستم از ابزار گرافیگی مانند های پتری شبکه

های همروند معرفی شدند. به مرور زمان به مدل اولیه قابلیتهایی همچون زمان، اولویت و ... برای توصیف سیستماولین بار 

 اضافه شد.

                                                           
4  Replication 
5  Catalogue 
6  Mass storage 
7  Data Grid 
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روند که از این نظر میان نظریه تحلیلی های کامپیوتری به کار می در سیستمبه عنوان ابزار  شبکه های پتری  تخمین کارایی

سازی، انحصار متقابم ها قادر به مدلسازی مواردی از قبیم همروندی، همگامامپیوتری قرار دارند. این شبکهسازی کصف و شبیه

-دهد اثر نهادهای واحد را در وضعیت کم سیستم بررسی کند به شبیهو تضاد هستند. این مدل از آنجا که به مدلساز اجازه می

 .[6]سازی شبیه است

 ساختار شبکه پتری

باشد:جز می 4دارای شبکه پتری   

 نام به ای مجموعه در شبکه های گره مکانهایP گیرد می قرار  

  ای شبکه در مجموعه ایی به نام ای از گذرهمجموعهT  . قرار دارد   

  در  این  شبکه به نام   یک تاب  ورودیI  .  . وجود دارد 

  ی در این شبکه به نام یک تاب  خروجO  . وجود دارد 

 

  «   P  وT تواب   مکان های ورودی شبکه هستندI/O  و می باشند  پم ارتباط گذرهاT,P  کند. تاب  وردی می بهم متصمرا

I     نگاشت از گذر
jt  است مکانهای  به مجموعه  »( )

j
I t شناسایی می شوند .که به عنوان مکانهای ورودی گذر « است 

 به یک نمونه از مکانهایoتاب  خروجی 
jt ) و یک نگاشت از گذر )

j
O t . ساختار شبکه پتری دارای  مکانها، گذرها، تواب  

شوند.ورودی تعریف می  

:قسیم شده استت قسمت  4 نظر ساختاری به : شبکه پتری از  

 

C=(P,I,T,O) 

P={P1, P2,…,Pn},n 0              

T={t1,t2,…,tm} m 0  )8( 

       

P T     مجموعه مکانها و گذرها در شبکه پتری  از هم مجزا میباشند.

I T P


   تاب  ورودی: یک نگاشت از گذرها به مجموعه مکانها است.

O T P


   تاب  خروجی : یک نگاشت از گذرها به مجموعه مکانها است.

باشد.  ( )
i j

O tP  ) باشد و یک مکان خروجی است که اگر  )
i j

I tP   است اگر
jT  یک مکان ورودی از گذر 

iP مکان 

ه مدل گرافیکی برای  دارد و ارائبستگی  تعریف اصلی ساختار شبکه باال  در ارائه مدل گرافیکی و بیشتر کار تئوری شبکه پتری

.دو نوع گراف در شبکه های پتری وجود دارد که عبارتند از شبکه پتری بسیار مفید است.   

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  دایره گرافO : .نشان دهنده مکان در شبکه پتری میباشد 

   در شبکه پتری می باشند.گذرنشان دهنده : │لهگراف می 

 

 به یک 
iP و مکانهای مستقیم)       ( که مکانها و گذرها را به هم متصم  میکند. کمان مستقیم از یک مکان

 است.
jT   است و بالعکس خروجی گذر 

jT  ورودی گذر
iP  تعریف میکند که

jT  گذر

Oپس گراف شبکه پتری سه عنصر دارد: دایره  اجازه « چندین گرافی»و کمان )       (. یک شبکه پتری  │، میله 

دهد.خروج تعدادی کمان را از یک گره گراف به دیگری می  

ارائه کننده یک پیش آمده  ،و گذرها ،مانند یک حافظه« وضعیت»نده ارائه کن ،مکانهای (even) باشند. مانند سوئیچ می 

دهد.، یک گراف نمونه از شبکه پتری را نمایش می1شکم شماره   

 

 .[7].یک پتری نت1شکم

 

 زمانبندی شبکه های پتری 

تيوان بيرای میعواميم آینيد. از ایين حسيا  می سازی ریاضيی و گرافیکيی بيهمناسب برای مدلعاملی  [8] های پتریشبکه

هایی که دارای ماهیتی همزمان، آسينکرون، توزیي  شيده، ميوازی، نيامعین و یيا اتفياقی سازی، توصیف و تحلیم سیستممدل

به صورت همزمان حالت و عملکيرد یيک  می توانند  هایی هستند کههای پتری مدلواق ، شبکه. در[9]هستند استفاده نمود 
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 عواميم  آیند. این. شبکه پتری عمومی یک الگوی گسسته و گسترده در مدلسازی ها بشمار می[10] نمایش دهند ستم را سی

 و همرونيدی ، همزميانی تصيادفی،  پتری هایشبکه .را دارا است کردن یک سیستم را با توجه به شرایط مختلف توانایی مدل

از رفتار پویا و ساختار سیستم مدل شده بوسيیله آنيالیز شيبکه  دهند.ازش قرار میها را مورد پردعملیات غیر همزمانی پدیده

بهبيود و  هيایی بيرای ایجياد،تواند جهت ارزشیابی و حيدسگردد که این اطالعات میپتری ، اطالعات بسیار مفیدی اتخاذ می

بيه ميدل  را سیسيتم پیچیيدگی تجسيم جازةا  [11] پتری هایشبکه گرافیکی خاصیت تغییرات در سیستم ها بکار برده شود.

 در رویيدادهای را سياختاری اثرمتقابيم و داراولویيت هایرابطه راحتی به توانندمی پتری هایشبکهدهد. سازی شده میشبیه

 های پتری از سوی افراد متخصص و موسساتتوسط شبکه زیادی های افزارنرم . [11]بگذارند نمایش به غیرهمزمان و همزمان

توان بيه ها میافزار. از جمله این نرموجود دارد  هاسازی و ارزیابی کارایی سیستمهای مختلف برای شبیهتحقیقاتی در دانشگاه

PN Tool،PNK،,Petri net Simulator  SPNP  هيایی های پتيری بيرای آنيالیز سیسيتم.  شبکه[11,12,13]اشاره کرد

، های تولیدسیستم، پروتکم ارتباطی، توزی  شده هایافزارنرمتوان به ها میین سیستمگسترده کاربرد بسزایی دارند. از جمله ا

VLSIو شيبکه های زمان واقعیسیستم ،گراشیهای سیستم ی منطقی،و آمارها فهرستهای های پایگاهی، سیستم، سیستم-

 .[14,15]اشاره کرد  های محاسباتی گرید

اطالعيات های پتری امکان دسترسی به در شبکه ین دلیمهم و بهه پتری می باشد .عدم تطبیق پذیری یکی از مشکالت شبک

هيایی کيه و در سیسيتم [17]گیيردقيرار نميیهای پتيری ميورد بررسيی ، مسئله کنترل زمان در شبکه[16]قبلی وجود ندارد

ی تصادفی با سرعت بسیار کمی کار های پترها و زیاد بودن عملیات( زیادی دارند شبکهپیچیدگی )زیاد بودن حجم درخواست

 .  [18]دهند ها را انجام میتحلیم و آنالیز

در سیستم های محاسباتی می باشد. از یکی از مهمترین بخش های است که چگونگی تخصیص مناب  و زمانبندی آن ها 

      را در این زمینه انجامگذشته تا به امروز، دانشمندان و محققین در علم شبکه و سیستم های گرید تالش های زیادی 

 1009و  1002در سال های  9بویاو 8یوکارهای زیاد و گوناگونی در زمینه محاسبات گرید انجام شده است. آقایان  داده اند.

. آن ها یک چارچو  و ساختار کلی را در [19][20]تحقیقات زیادی را در زمینه گردش کار و وظایف در گرید انجام داده اند

مختلف ارائه دادند که این چارچو  و الگوی پیشنهادی آن ها باعث می شد تا روند گردش کار در سیستم های  دسته های

گرید را تا حد قابم توجهی منظم تر،سری  تر و کاملتر کنترل کند. این مدل بر اساس الگوریتم های زمانبندی گراف جهت 

خواست را در زمان دارا می باشد. گراف جهت دار غیر حلقوی می باشد که توانایی مدل کردن چندین در 10دار غیر حلقوی

برای مدل کردن سیستم های پویا با خصوصیات و ویژگی های متنوع مناسب می باشد. اما، در مدل های پیچیده محیط های 

به فکر  گریدی مناسب نبوده و بدون هیچ تغییری در ساختار آن پاسخگوی نیازهای محیط نمی باشد. بنابر این، محققین

استفاده از ابزارهای مدلسازی افتادند که این توانمندی را داشته باشد که بتواند همزمانی و همروندی برنامه ها و درخواست ها 

بعنوان ]22[ SPNو  ]CPN21[11های پتری همچون را با دقت و سرعت بیشتری پاسخ گو باشد. از این رو، خانواده شبکه

                                                           
8 Yu 
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10 Directed Acyclic Graph(DAG)  
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یک مدل سه الیه ای بر اساس  [23]ه زمانبندی و تخصیص مناب  در گرید معرفی شدند. در ابزاری کارآمد و کارا در زمین

ارائه شدند. این مدل بر اساس مدل های الیه ای در شبکه پتری برای  1002در سال  12شبکه پتری زمانی سلسله مراتبی

محلی،خانگی و گرید معرفی شدند. این ایده  زمانبندی در گرید های محاسباتی ارائه شده است. دراین مقاله، سه الیه زمانبند

براساس کارهای مستقم تعریف شده است  و کارهای وابسته را مورد بررسی قرار نمی دهد. مدل کردن کارهای وابسته در 

ارائه شد. مدل زمانبندی برنامه ای  1009و همکارانش بوسیله  شبکه پتری گسترش یافته در سال  13اوجین یاتوسط  ]24[

ارائه شد. در این بررسی، تمامی  ]25[و همکارانش در 14ژاوتوسط   1002ید که بر اساس شبکه پتری بود در سال در گر

کارهای انجام شده بر روی زمانبند گرید بر اساس خانواده شبکه پتری آورده شده است. وی در این مقاله، الگوریتم های 

ت. در اینجا کارهای مستقم بطور کامم و واضح زمانبندی شده اند. زمانبندی را بصورت زمانبندی چهارسطحه ارائه داده اس

در ادامه به ببرسی الگوریتم های ارائه شده معروف در این باره خواهیم پرداخت و همچنین مقایسه ای را در بین الگوریتم ها 

 انجام خواهیم داد که نتیجه آن به دست آمدن مناسب ترین الگوریتم است.

 

 ری در زمانبندی الگوریتم های پت

 در ادامه به بررسی الگوریتم های متنوع در زمانبندی کار در شبکه های پتری خواهیم پرداخت.

 

 GSPNالگوریتم  -8

در این الگوریتم با استفاده از شبکه های پتری مدلی برای تخصیص زمان و انجام کارها و همچنین زمانبندی مناب  

ه تعمیم شبکه های پتری تصادفی ارائه شده است که هدف ویژه آن ایحاد مطرح شده است. در این مقاله روشی برپای

است که با  MIN-MINتعادل بار در شبکه است. الگوریتم مورد استفاده در تعادل بار در الگوریتم ارائه شده روش 

جاد زمانبندی و تعادل شبکه های پتری قصد دارد که این الگورتم را ارتقا داده وونتایج به دست آمده برای ایاستفاده از 

بار را در این الگوریتم افزایش دهد. نتایج به دست آمده نشان می دهد در حالی که خم های مان  شونده ای نیز در 

شبکه های پتری به عنوان نو آوری کار نیز مورد استفاده قرار گرفته است اما باز هم نتایجی که به دست آمده است 

اما نکته قابم توجه ای که در این الگوریتم مورد استفاده قرار گرفته است استفاده  می دهند. ارتقای این الگوریتم را نشان

از اولویت بندی مناب  و کارها به منظور تفکیک کارها از هم به منظور کسب بهترین نتیجه از ورودی های مسئله می 

ایجاد شده الگوریتم را می توان به نوعی الگوریتم  باشد از این رو باید به این نکته توجه داشت که به دنبال اولویت بندی

مبتنی بر کیفیت خدمات در نظر گرفت چرا که قصد دارد در خدمات زمانبندی ارائه شده کیفیت تخصیص را باال ببرد 

پارامترهایی نیزبه عنوان پارامترهای  قرار دارد. MIN-MINبه همین منظور است که در پایه و هسته الگوریتم روش

مورد آنها استفغاده  4ن کیفیت در شبکه های پتری نیز مورد استفاده قرار می گیرد که در الگورتم ارائه شده از تعیی

 .[26]شده است. این موراد شامم زمان اجرای، زمان انتقال داده، بودجه و زمان هزینه شده برای هر کار است
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 .GSPNم الگوریت مناب  صیتخص یزمانبند یبرا یپتر ستمیس - 2شکم 

 

  .[26]شده است را نشان می دهد در تصویر باال سیستم پتری که برای زمانبندی تخصیص مناب  به کار برده

 GSPNپارامترهای سیستم پتری برای زمانبندی تخصیص مناب  الگوریتم 1جدول 

 

 

 

 

 تغییرات شرح محم ها

P01  وظایف نگاشت نشده توسط کاربران : 

P02  وظایف انتخا  شده توسط الگوریتم : 

P03  وظایف نگاشت مجدد : 

U  مجموعه ای وظیفه : 

PL  وظایف اولویت های پایین تر : 

PH  وظایف اولویت باالتر : 

QJ  صف کار اختصاص داده شده به ماشین : j  

 Wj  حالت اجرا بر روی ماشین : j 

EPJ  ماشین در حال استفاده :J 

VJ  ماشین :j 

Cرائه کار به ماشین: ا 

TD قضاوت در خصوص سطح اولویت : 

 Tارسال مجموعه وظیفه : 

T0  وظیفه انتخا  شده از وظایف نگاشت نشده : 

R1  وظیفه تغییر زمان : 

TR   تنظیم مجدد داده ها در وظایف که مجددا برنامه ریزی شده :

 اند

Tj1   قضاوت اجرای وظیفه :STJ  به ماشین j  

SIJ یفه: اجرای وظ 

SJ  اتمام وظیفه : 

EJ   تایید بروز خطا : 

 errj  : تنظیم مجدد بعد از وقوع خطا 
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 BTOالگوریتم  -1

همانگونه که می دانیم در هر روش برای هر کار مقداری بودجه در نظر می گیریم. این بودجه می توانيد شيامم زميان و 

 برود  و کار سری  ر انجام گیرد و کار تمام شود  منبعی را تخصیص پردازنده نیز باشد. برای اینکه سرعت اجرای کار باال

ی اختصاص یافته به کيار کمتير باشيد. یکيی از ی انجام کار بر روی آن از بودجهکنیم و هزینهبرای یک کار انتخا  می

. روند اجرای است که اولین بار توسط بویا مطرح شده است BTOالگوریتم هایی که این عمم را انجام می دهد الگوریتم 

الگيوریتم  این الگوریتم را می توان یکی از ساده ترین و در عین حال کارآمد ترین مدل تخصیص مناب  را درنظر گرفت.

های بودجيه و مهليت تا زمانی که کارهای پيردازش نشيده وجيود دارد و از محيدودیتارائه شده به این صورت است که 

 این فعالیت ها را در ادامه توضیح خواهیم داد. را تکرار می کنیم.یه سری از فعالیت ها  ایم تجاوز نکرده

ابتدا کارها را در یک لیست قرار داده می شوند و این لیست براساس زمان مورد نیاز برای اجرا مرتب ميی شيوند یعنيی 

ی طيول دازهکند و بيه انيسپس از اولین کار در صف شروع میکارها براساس طول اجرای کار صعودی مرتب می شوند. 

دهد و مقدار اختصياص داده شيده را از کيم بودجيه ی کارها به آن بودجه اختصاص میآن نسبت به مجموع طول همه

ی اجيرای شود. مناب  ممکن منابعی هستند که هزینيهی مناب  انتخا  میکند. سپس مناب  ممکن از بین همهکسر می

شود که ر کمتر است. سپس از بین این مناب ، کار به منبعی نگاشت میی اختصاص یافته به کاکار بر روی آنها از بودجه

بتواند زودتر از مناب  دیگر اجرای کار را تمام کند. البته این منب  لزوماً توانمندترین منب  نیست زیرا قيبالً کارهيایی بيه 

ی ار خواهد داشت. البتيه اگير هميهاین مناب  واگذار شده است و بار کاری بیشترین تدثیر را در زمان اتمام اجرای یک ک

مناب  ممکن دارای بار کاری یکسانی باشند آنگاه مطمئناً منب  انتخابی منبعی است که از دیگيران توانمنيدی بیشيتری 

توانيد کيار را زودتير تميام کنيد. پيس از نگاشيت کيار دارد )نرخ اجرای دستورالعمم در آن از بقیه بیشتر است( زیرا می

ی اجيرا از ی اختصاص یافتيه کمتير اسيت بنيابراین هزینيهی اجرای کار بر روی منب  انتخابی از بودجهدانیم هزینهمی

شود. همچنین طول کيار نیيز از مجميوع طيول کارهيا کيم ی کم برگردانده میی آن به بودجهبودجه کسر شده و بقیه

یابيد کند. این عمم ادامه میت را تکرار میرود و همین عملیاشود. سپس الگوریتم زمانبندی به سراغ دومین کار میمی

رسد و بعد از آن عمم ی زمانبندی به پایان میهای ذکر شده مرحلهبا انجام عمم ی کارها به مناب  نگاشت شوند.تا همه

آن، کار های بیکار شود . در این مرحله به هر منب  حداکثر به تعداد پردازندهی توزی  انجام میواگذاری کارها در مرحله

 .[27]این روال تا زمانی که تمامی کارها به تمامی مناب  تخصیص داده شود اجرا می شود شود.واگذار می

 ABTOالگوریتم  -2

در  BTOاین الگوریتم کامال مشابه با الگوریتم قبلی است و تنها با این تفاوت که می تواند تغییراتی را در الگرویتم 

ار باعث می شود تا خروجی الگوریتم بهبود یافته و تخصیص کانال بهتری صورت تخصیص کارها فراهم می کند این ک

ندارد ؛ بلکه کارایی الگوریتم را تنها با توجه خاص  BTOتاثیری در روند الگوریتم  ABTOبگیرد از این رو باید الگوریتم 

شود زیرا این ترتیب کارها نمی توجه خاصی به BTOدهد. در الگوریتم به ترتیب بررسی و واگذاری کارها، بهبود می

ترتیب صعودی کارها از نظر  BTOالگوریتم برای زمانبندی کارهای همگون طراحی شده است. به هر حال در الگوریتم 

کند. در این الگوریتم صف کارهای پردازش نشده همواره بر حسب طول کارها به سازی انتخا  میطول را برای مرتب
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ی خود به منبعی . برای اینکه  اجرای هر کار زودتر تمام شود ، هر کار  را با توجه به بودجهشودصورت صعودی مرتب می

شود. اگر در ابتدا کارهای کوچک را زمانبندی کنیم و در پایان کارهای بزرگتر را بین مناب  توزی  کنیم، واگذار می

زمان اجرا در پرکارترین منب  با مناب  دیگر زیاد  شود و در نتیجه اختالفاختالف زمان اجرای کارها در مناب  زیاد می

توان به راحتی شرایط انتقال یک کار بزرگ را از پرکارترین ی باقیمانده نمیخواهد بود؛ زیرا به علت محدودیت بودجه

کارهای  سازی زمان مطلو  نیست.  در حالی که اگر ابتداتر فراهم کرد و این وضعیت برای بهینهمنب  به یک منب  سری 

ی باقیمانده، توانیم در پایان زمانبندی، با استفاده از بودجهبزرگتر را توزی  کنیم و سپس به کارهای کوچکتر بپردازیم، می

این کارهای کوچک را طوری بین مناب  توزی  کنیم که زمان الزم برای اجرای کارهای واگذار شده در پرکارترین منب  

 . [28]یادی نداشته باشدنسبت به مناب  دیگر اختالف ز

دارای یک عمم اضافه با تدکید خاص خواهد بود و این باعث می شود کيارایی  BTOنسبت به الگوریتم  ABTOالگوریتم 

 باال برود .

  در مرحله ی اول  زمانبندی در الگوریتمBTO صف کارهای پردازش نشده را بر حسب طول کارها به صورت نزوليی ،

 مرتب کن.

 

 RMSPNCالگوریتم  -3

در این الگوریتم تمامی تالش ها انجام گرفته است که بتوانند با استفاده از شبکه های پتری یکيی از ویژگيی هيای کیفيی 

بيا اسيتفاده از موجود تالش هایی  RMSمناب  گریدی یعنی قابلیت اعتماد در تخصیص مناب  را باال ببرند. از این رو برای 

 کارا مبتنی بر ویژگی های کیفی برای تخصیص مناب  ارائه شود. روشهای شبکه پتری رنگی یک الگوریتم 

در ارتباط با مناب  آن می  RMSدر مدل پیشنهادی حاضر فرض را بر گرید بودن محیط به صورت ستاره ، که در آنیز 

  در دسترس ( از تعداد منابnنیز وظائف دریافتی را تقسیم بندی می کند . که نباید تعداد زیر وظایف )  RMSباشد که 

(r کمتر باشد و هر زیر وظیفه را به بیش از یک منب  منتسب و منب  آن زیر وظیفه را پردازش می کند هر زیر وظیفه )

  توسط گذرهای زیرمطابق شکم  یروظایفمدلسازی ارسال و اجرای زبه صورت مستقم اجرا و پردازش می شود . 

 یگیرند،رنگیکه در مکانها قرار م ییها ابم ذکر است که نشانهشده است. ق هستند، انجام یکه گذرهای زمان  و

 ینکردن در ب یکنبودن انتخا  گذرها برای شل احتمالیاز یبانیبرای پشت ینکنند،بنابرا یرهداده را ذخ یتوانندهستند و م

نسبت  یال هابه زمان را  مختلف، کردن گذرهای یکشل یبرای فراهم آوردن تصادف یگرد یعبارت به یا و مناب ِ مختلف

را  ین زمان هاا یبزمان منتسب به آنها را با خود حمم کرده و بترت می کنند،ها عبور ها از کمان نشانه یو وقت یما داده

 و jمنب   بین ارتباطی لینک اینکه احتمال . اگریکنندبا خود حمم م یزها عالوه بر زمان، احتماالت را ن . نشانهیزنندجم  م

RMS  داده  انتقال حین در fail   و میگردد افزوده نشانه ها  گذر از ینمقدار در ح ینا نشان دهیم. نکند را با 

بگیریم این مقدار در انتقال از  در حین اجرای وظیفه دچار خرابی نشودرا برابر  jمنب   اینکه احتمال اگر همچنین

می رسد . در   RMSر مناب  ، نوبت ارسال نتایج به به نشانه ها اضافه می شود . پس از اجرای زیر وظایف د گذر 
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نتایج  این مرحله هر مجموعه از مناب  که وظیف یکسانی را پردازش کرده اند از طریق گذرهای زمانی مربوطه 

انجام می شوداز زمان منتسب به نشانه ها مینیمم می   RMSرا به یک مکان می فرستند .پس از آن در مرحله بعدکه در 

راه می یابند.در انتهای این مرحله همه زیر  Pcollectو در نتیجه نشانه هایی که کمترین زمان را داشته باشد به  گیریم

ی بصورت همروند اجرا م یروظایفی ز چون همه وظایف انجام که کمتر از زمان زیر وظیفه های مشابه انجام شده است.

 یکبودن  یرگ . وقتوظیفه برابر خواهد بود با زمان انجام کم یروظیفهز یرترینگ به وقت مربوط زمان انجامِ شوند،

آن  ی کهمانند کُند بودن منبع یبلکه عوامل یست،حجم محاسبات ن داشتنصرفاً به معنای بزرگ بودن و یروظیفهز

که از  یکمان نیز می تواند موثر باشد. RMSی آن منب  ارتباط ینککم بودن پهنای باند ل یارا پردازش کرده  یروظیفهز

در آن مدل سازی می شود متصم  RMSکه یک گذر فوری می باشد و عملیات ماکزیمم  MAXبه گذر  Pcollect مکان

است و با اتما م وظایف شلیک می کند و به معنای آن است که وظایف انجام شده و وظیفه جدید دیگری وارد سیستم 

ورودی  یفهبصورت احتمال اجرای وظ یناناطم قابلیت است، فاکتور مهم یک یفه،که زمان اجرای وظ ییدر کاربردها شود.

با توجه به زماِن داده شده،  و از روی مدل فوق یتوانم ین. بنابرایشودم یفمقدار داده شده تعر یکدر زمان کمتر از

 یتقابل" یتجم  کرده و در نها یکدیگرزمان داده شده، را با  یناز ا کمترورودی در یفه یهای اجرای وظ احتمال

هم زمان و هم احتمالِ اجرای  یراز یگیریم،بهره م نشانه هاکار در مدل ساخته شده از ینرا بدست آورد. برای ا "یناناطم

 .[29]را با خود دارند یکل یفه یوظ یتنها درو یروظایفز

 

 EBTOالگوریتم  -4

ی اصيلی ایين الگيوریتم اسيتفاده ایجاد می شود ؛ البته هيم اکنيون  از ایيده  BTOاز تغییر الگوریتم  EBTOالگوریتم 

دهد. همانطور که قبال بیان کردیم ، یکی از مشکالت  الگوریتم کند و روش اختصاص بودجه به کارها را نیز تغییر نمیمی

BTO   این است که عمم زمانبندی و نگاشت کارهای پردازش نشده را در هنگام اجرای کارهای واگيذار شيده بيه منياب

از روش زمانبنيدی یکبياره  EBTOکند. وليی الگيوریتم ای استفاده میواق  از روش زمانبندی مرحلهدهد و در انجام می

کنند. این روش تنها راهکيار قابيم ی مناب  به صورت فضامشترک رفتار میشود همهکند که در آن فرض میاستفاده می

باشيد. ربر مختليف بيه صيورت همزميان میاستفاده در گریدهای اقتصادی برای زمانبندی کارهای متعلق به چنيدین کيا

، پس از نگاشت هر کار به یک منب ، بالفاصيله عميم BTOی الگوریتم کند با استفاده از ایدهسعی می EBTOالگوریتم 

دهی همزميان بيه چنيدین واگذاری آن را به منب  انتخابی انجام دهد. به این ترتیب با زمانبندی یکباره، امکيان سيرویس

کنيد، از نظير کيارایی نیيز کند. همچنین از آنجا که این الگوریتم، کارها را به صورت نزوليی مرتيب میهم میکاربر را فرا

دهيد. در واقي  با توجه به طول کارها بيه آنهيا بودجيه تخصيیص می EBTOدهد. الگوریتم را بهبود می BTOالگوریتم 

ی اختصاص یافته برای کار بيه ر است با نسبت بودجهنسبت طول کار به مجموع طول کارهایی که در صف قرار دارند براب

برای تخصیص بودجه ارائه کيرده بيود. در ایين  BTOی باقیمانده. این، همان روشی است که بویا در الگوریتم کم بودجه

دانیم اگير روش  هر چقدر کار بزرگ تر باشد نسبت به طول کار بودجه بیشتری را بيه خيود اختصياص ميی دهيد . ميی
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توان بيا جابجيایی بزرگتر در ابتدا و کارهای کوچکتر در انتهای صف کارهای واگذار شده در مناب  قرار بگیرند می کارهای

 .[30]کارهای کوچک، تعادل کاری بین مناب  برقرار کرده و زمان را در پرکارترین منب  کاهش داد

 AEBTOالگوریتم  -5

 ژگی مشخص است. این دو ویژگی عبارتند از:دارای دو وی  BTOالگوریتمهمانگونه که بیان شده است 

تواند اوالً در این روش با توجه به نسبت طول کار بودجه به آن کار اختصاص می یابد .بنابراین از آنجا که هیچ کاری نمی

ی تعیین شده های صرف شده از بودجهشود که مجموع هزینهای که دارد هزینه صرف کند، تضمین میبیش از بودجه

 باشد.کمتر 

ی اختصاص یافته کمتر باشد. ی اجرایش در آن منب  از بودجهکند که هزینهدانیم هر کار، منبعی را انتخا  میثانیاً می

 بنابراین مقداری از بودجه برای اجرای کار بر روی منب  انتخابی اضافه است.

ایجاد کرده است  باعث  افيزایش   برای تخصیص بودجه  BTOبا تغییراتی که در  روش پیشنهادی  AEBTOالگوریتم 

دانیم باید نوعی تعادل بین کند. میاستفاده می  BTOی که از روش تخصیص بودجه EBTOکارایی نسبت به الگوریتم 

زمان اجراهای مناب  استفاده شده ایجاد کرد برای اینکه بتوان زمان اجرا در پرکيارترین منبي  را کياهش داد. بيرای ایين 

ی که در حال زمانبندی کارهای پایانی هستیم طوری آنها را بین مناب  توزی  کنیم که این تعادل برقيرار عمم باید هنگام

بيرای روش   AEBTOشود.  هنگامی که نوعی تعادل در کارهایی که در بین مناب  وجيود دارد برقيرار باشيد. الگيوریتم 

آیيد بيرای ی اختصاص یافته بيه هير کيار زیياد میکند از مقداری که از بودجهی پیشنهادی ما سعی میتخصیص بودجه

تخصیص بودجه به کارهای بزرگ استفاده کند. این الگوریتم در ابتدا صف کارها را  به صورت نزولی از نظر طيول مرتيب 

در حال زمانبندی کارها به ترتیب می باشد، به جيای اینکيه مقيدار  EBTOکند. سپس هنگامی که همانند الگوریتم می

کنيد. ی کار بعدی اضافه میی کم برگرداند، این مقدار را به بودجهی اختصاص یافته به هر کار را به بودجهودجهاضافی ب

ی بیشتری نسبت بيه شود کارهای بزرگ بودجهشوند، این عمم باعث میاز آنجا که در ابتدا کارهای بزرگتر زمانبندی می

 .[31]نتر نیز اجرا شوندطولشان دریافت کنند و بتوانند بر روی مناب  گرا

 LATOالگوریتم  -6

سيازی زميان را بيا کيارایی ای از اتوماتاهای یادگیر پیچیدگی بهینهکند با استفاده از مجموعهسعی می LATOالگوریتم 

ای انجام دهد  ساختار این اتوماتاهای یادگیر در حيال تغییير  بيوده و مرجي  آنهيا های مکاشفهبهتری نسبت به الگوریتم

  گرید می باشد .. در واق  اتوماتای یادگیر متعلق به یک کار،  ابتدا منبعی را که کار باید به آن واگذار شود، انتخيا  مناب

ی کارها به ترتیب، مناب  مورد نظر خود را انتخا  کردنيد، از طيرف محيیط پياداش گرفتيه یيا کند. هنگامی که همهمی

ارها مناب  خود را انتخا  می کنند تا پاسخ محیط را دریافت کننيد. ایين ی کشوند. سپس برای بار دیگر، همهجریمه می

 LATOی کارها منب  مناسب خود را بیابند و بيه آن واگيذار شيوند. الگيوریتم شود تا همهعمم تا تعداد معینی تکرار می

ليی صيف کارهيا را از نظير کند و به صيورت نزومانند سایر الگوریتم های ذکر شده از روش زمانبندی یکباره استفاده می
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در هر بار تکرار ، زمانبندی ایجاد شده باید به طور موقت به منياب     LATOکند. برای ارزیابی الگوریتم طول مرتب می

اِعمال شود. برای این کار، هر منب  دارای یک صف انتسا   است  و این صف موقتی می باشد که با هر تکرار صف خيالی 

که کارها به ترتیب، در حال انتخا  منب  هستند، بالفاصيله در صيف انتسيا  منبي  انتخيا   می شود .و سپس هنگامی

 گیرند.شده قرار می

گیيرد. سازی زمان پاسخ محیط به اتوماتاهای یادگیر متعلق به کارهيا،  انجيام میآل در یک بهینهبا توجه به شرایط ایده

 کند:دادن پاداش یا جریمه به کارها استفاده می برای این منظور، محیط با توجه به موارد  زیر برای

 ی اجرای کارها باشد . ی تعیین شده توسط کاربرباید بیشتر از .مجموع هزینهبودجه .1

 زمان اجرای کارهای واگذار شده به پرکارترین منب  نباید با زمان اجرا در مناب  دیگر اختالف زیادی داشته باشد. .2

 ی مناب  به اتمام برساند به هر کار منبعی را اختصاص می دهیم .تر از بقیهبرای اینکه اجرای کارها  زود  .3

کند. سپس در تکرارهای زیاد، برای اجرای در ابتدا به صورت نزولی کارها را بر حسب طولشان مرتب می LATOالگوریتم 

گذار کرده و از روش زمانبندی یکبياره کند. این الگوریتم در نهایت کارها را به آن مناب  واهر کار منب  مناسب را پیدا می

 .[32]کندکند. محیط در هنگام یادگیری الگوریتم از یک پاسخ جریمه و یک پاسخ پاداش استفاده میاستفاده می

 الگوریتم مینیمم هزینه محاسبات -7

کيه بيه جيای  کيرداستفاده برای بدست آوردن مینیمم زمان محاسبات  یی که به آن اشاره کردیم می توان هااز الگوریتم

دهیم. ها به عنوان کوچکترین واحيد اجرایيی انجيام ميیاینکه کارها را زمانبندی کنیم عمم زمانبندی را برای دستوالعمم

کنیم. یعنی  اختصاص دادن  بودجه به هر  تعداد ی از دستورالعمم ها ، و آن را برای اجرا بيه منبي  مناسيب واگيذار ميی

ینیمم زمان محاسبات این است که از روش ارائه شده برای بدست آوردن مینیمم هزینيه روش دیگر برای بدست آوردن م

ی بدست آمده را بررسی کنیم و هزینهاستفاده کنیم. برای این کار روش مینیمم هزینه را با در نظر گرفتن مهلت اجرا می

کنیم. ایين عميم را آنقيدر تکيرار را ميیکنیم و دوباره روش مینیمم هزینه را اجيکنیم. سپس از مهلت مقداری کم میمی

ی تعیین شده تقریباً برابر شود. در این ی انجام کارها در آن مهلت با بودجهکنیم تا به مهلتی برسیم که مینیمم هزینهمی

حالت، مهلت استفاده شده در روش مینیمم هزینه، همان مینیمم زمان محاسبات خواهد بود. ما از این روش برای بدسيت 

 کنیم.ی تعیین شده توسط کاربر، استفاده میدن مینیمم زمان اجرای کارها با صرف بودجهآور

باشد. مینیمم نشان دهنده ایين اسيت  کياربر الگوریتم مینیمم برای زمان محاسبات دارای یک کران پایین یا مینیمم می

رداخت کند، حداقم زمانی که بایيد بيرای ی کاربردی خود پی معینی را برای اجرای برنامههنگامی که حاضر است بودجه

ی کاربردی بير روی ای که توسط کاربر فراهم شده اجرای یک برنامهدریافت نتیجه صبر کند چقدر است.  با صرف بودجه

گرید اقتصادی انجام می شود ، البته در بسیاری از موارد ، هیچ زمانبندی وجود ندارد که بتواند کارهيا را در ميدت زميان 

کنند تا حد ممکن زمان محاسيبات را بيه زميان مینيیمم های زمانبندی سعی میم به کاربر تحویم دهد و الگوریتممینیم

 .[55]نزدیک کنند
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 ALATOالگوریتم پیشنهادی  -8

سازی زمان را بيا کيارایی ای از اتوماتاهای یادگیر پیچیدگی  بهینهکند با استفاده از مجموعهسعی می ALATOالگوریتم 

کنيد کيه ای از اتوماتاهای یادگیر استفاده میای انجام دهد. این الگوریتم از مجموعههای مکاشفهسبت به الگوریتمبهتری ن

باشيد. در واقي  اتوماتيای شوند. ساختار اتوماتاهای یادگیر ثابت نیست و اعمال آنها مناب  گرید میبه کارها نسبت داده می

عی را برای کار  در نظر بگیرد . زمانی که هر کدام از کارها مناب  مورد نظير خيود را یادگیر متعلق به یک کار،باید ابتدا منب

ی انتخا  کردند در این صورت از طرف محیط  یا مورد پاداش قرار میگیرند یا جریمه می شوند.. سپس یکبار دیگر ، همه

ن انتخا  مناب  توسط کارها تا زميانی اداميه دهند تا پاسخ محیط را دریافت کنند. ایکارها عمم انتخا  منب  را انجام می

هماننيد.الگوریتم  ALATOی کارهيا منبي  مناسيب خيود را بیابنيد و بيه آن واگيذار شيوند. الگيوریتم می باید که  همه

ALATO مناب  به صورت یک محیط مشيترک   کندهای که در قبم مورد بحث قرار گرفت  فرض مینیز همانند الگوریتم

دهد. همچنین، عمم مرتب سازی کارها به صورت نزولی صورت میگیيرد  و را به صورت یکباره انجام می و عمم زمانبندی

تنها با یيک بيار عميم   ALATO. الگوریتم عمم باعث می شود که مناب  گران تر کمتر زمان بیکاری داشته باشند . این

بلکه باید چندین بار این کار را تکيرار کنيد  و در ؛ ابد زمانبندی کارها و مناب  نمی تواند به نتیجه نهایی و مطلوبی دست ی

محیط به کارها با توجيه بيه منيابعی کيه انتخيا  هر بار انجام زمانبندی به یک نتیجه  زمانبندی جدیدی دست می یابد 

انبنيدی کننيد تيا زمدهد. کارها از این پاسيخ محيیط، در تکيرار بعيدی اسيتفاده میاند، پاسخ )پاداش یا جریمه( میکرده

ی کارهيا شيود تيا هميهشود به زمانبندی بهینه نزدیکتر باشد. این تکرارها به تعداد زیادی انجام میجدیدی که ایجاد می

در ابتيدا کارهيا را بير حسيب  ALATOمنب  مناسب خود را پیدا کنند و تغییر دیگری در تصمیم خود ندهند. الگوریتم 

کنيد. ایين در تکرارهای زیاد، منب  مناسب برای اجرای هر کار را پیيدا میکند. سپس طولشان به صورت نزولی مرتب می

بيرای بدسيت آميدن کنيد. الگوریتم در نهایت کارها را به آن مناب  واگذار کرده و از روش زمانبنيدی یکبياره اسيتفاده می

رار گرفتيه انيد. در اتوماتيای ( مورد بررسی قيSهای مدل روشمدل استاندارد و (بهترین جوا  انواع مدل اتوماتای یادگیر 

کند. از آنجا که اگير یيک محیط در هنگام یادگیری الگوریتم از دو پاسخ جریمه و یک پاسخ پاداش استفاده میاستاندارد، 

کار در هیچ کدام از دو حالت جریمه نشده باشد و همچنین زمان اتمام کوچکتر یا برابر نسبت به تکرار قبم بدسيت آورده 

ها در حاليت ( از مقادیر جریميه0.8 منب  مناسبی را برای خود پیدا کرده است، مقدار پاداش در این حالت )باشد، احتماالً

( بیشتر است. علت بیشتر بودن مقدار جریمه در حالت دوم بعلت قرار گیری کارهيای 0.01( و در حالت دوم )0.08اول )

باشد.در واق ، با افزایش جریمه کارها به سمت قرار گیری در  کوچکتر در پرکارترین منب  و افزایش تراکم در آن منب  می

مناب  کم کارتر و افزایش تعادل بار در هر تکرار گام بر می دارند و سرعت همگرا شدن اتوماتا بصورت چشمگیری افيزایش 

 .[34]می یابد
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