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 چکیده

ل دنبابهاتی محاسبابع که با تقسیم بار کاری بر روی من هستندنوین در جهان امروز  هایتکنولوژیگریدهای محاسباتی یکی از 

ت حجیم ادن عملیادیک سیستم گرید با استفاده از پردازشگرهای متصل بهم امکان انجام . باشندمیبهبود سرعت انجام کارها 

ید ارائه ستم های گرسی هدفه برایریزی ریاضی دوبرنامهدر این مقاله یک مدل د. سازهای اندک میسر میمحاسباتی را در زمان

 باشد.میتی محاسبا سطح کارایی استفاده از منابع افزایششده است. هدف اول، باال بردن سود دریافتی از مشتری و هدف دوم، 

خطی  SOS2 وعناز  سازی و همچنین متغیرهایهای خطیخطی است که با استفاده از تکنیکمدل ارائه شده در این مقاله غیر

ارتو نسبت پم نمودار های مختلف تولید شده و با رسصورت تصادفی و در گروهنمونه بهسمت آنالیز عددی، مساله شده است. در ق

 و تابع هدفقادیر دمگردد. همچنین تاثیر پارامترهای مختلف مساله بر روی به توابع هدف اول و دوم تحلیل حساسیت انجام می

 مورد بررسی قرار گرفته است.

 کلمات کلیدی 

 SOS2، متغیرهای سازی ریاضیمدلافزایش کارایی، سیستم پردازش موازی، ید محاسباتی، گر
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ABSTRACT 

Computing grids are one of the new technologies in the world that distribute workloads on 

computing resources in order to improve the speed of performing tasks. A grid system uses inter-

connected processors to handle huge computations in a reasonable time. In this paper, a bi-objective 

model is provided for grid systems. The first objective is to increase the amount of payments received 

from customers, and second objective is to increase the level of resources utilization. The model 

presented in this paper is non-linear and we convert it to linear form using linearization techniques as 

well as SOS2 variables. In the numerical analysis, the problem is analyzed in several groups with Pareto 

charts according to the first and second objective functions. We also studied the effect of different 

parameters on values of the both objective functions.  
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 مقدمه -1

های گرزشرایانه هاست که از طریق پرداها و ابرای از رایانهگرید شبکه

ارت عبرد. برهبا سررعت براال را دار هابرنامههم امکان پردازش متصل ب

هرا هدیگر از طریق تقسیم کارها بین منابع مختلف که در اینجرا رایانر

بسریار برزرر را در  هرایپرردازشتوانرد مریسیستم گریرد ، هستند

کمترین زمران ممکرن بره انجرام برسراند. گریرد محاسرباتی و یفره 

ا انجرام ر هرای پردازشرگربر روی هسرته بندی کارهاتخصیص و زمان

م گذاری منابع هرم هزینره گرزاف انجرادهد تا از طریق به اشتراکمی

داکثر را حمحاسباتی کارها را کمتر کند و هم میزان استفاده از منابع 

 نماید.

ی های عظیم را توسط کامپیوترهاتواند پردازشمی شبکه گرید

هد. انجام د اندمتصلاین شبکه  شخصی در سراسر جهان که به

 آیدمی پدید بزرر پردازشگری کوچک کامپیوترهای تجمع از نابراینب

س براسا. باشند هارایانهابر برای قدرتمندی رقیب دتوانمی که

ن توامحاسبات گرید با استفاده از یک محافظ نمایشگر مخصوص می

ند شرایطی را ایجاد نمود که وقتی کامپیوترهای شخصی بیکار هست

های و این امکان را برای سیستم به شبکه جهانی متصل شده

ها یستمساز منابع آزاد و بیکار آن  تحقیقاتی بزرر ایجاد نمایند که

 دند اما بهدر گرید منابع به لحاظ جغرافیایی توزیع ش استفاده نمایند.

گریدهای  شوند.لحاظ منطقی همانند یک منبع واحد دیده می

لمی، عقبیل تحقیقات های گوناگون از توانند در سازمانامروزی می

بات وهوا و محاسبینی آبهای مالی، پیشکشف داروها، تحلیل ریسک

  پیچیده نظامی در سرتاسر جهان یافت شوند.

 های گرید باعث بوجودزیرساخت های انجام گرفته درپیشرفت

وی شده که عموماً بر ر (QoS)آمدن مفهومی به نام کیفیت سرویس 

گرید شود. ه مشتریان تعریف میسرویس و خدمات ارائه شده ب

 ،دنبال آن است تا با بهینه کردن کیفیت سرویسمحاسباتی به

-می وجود آورد. کیفیت سرویسباالترین عملکرد را برای سیستم به

 وی هرار رکتواند عواملی مانند تعادل بارکاری روی منابع، زمان انجام 

 یستمسمشتریان پردازنده و مواردی از این قبیل را شامل شود. برای 

تا  سپری شده از هنگام سپردن یک کار به سیستم گریدزمان گرید، 

نار کیفیت سرویس باشد. در ک دهندهنشانمی تواند آن کار تکمیل 

ه دهنده در پی آن است کسازی آنها، سرویسو بهینهاین عوامل 

نده گیرمیزان سود دریافتی خود را بیشینه کند و در مقابل سرویس

سائل خواهد میزان هزینه پرداختی را کمینه سازد. هر دو این ممی

 دهی صورت گیرد.باید همزمان با کاهش زمان سرویس

ر دو مبنای توان بهای گرید را میدر شبکه های هزینهمدل

 هایمدلمحور تقسیم بندی نمود. بر این اساس محور و منبعمشتری

که هنگامیشوند، بر اساس زمان تعریف می مشتری محور که عمدتاً

شود مشتری یک تابع سود کاری برای پردازش به سیستم واگذار می

دهنده میزان دهد. این تابع سود نشانرا برای ان کار پیشنهاد می

ازای تکمیل شدن کار در هر لحظه از ست که مشتری بهشارژی ا

 محور که عمدتاً توابع هدف منبعزمان مایل به پرداخت آن است. 

دنبال آن هستند شوند، بهمرتبط با سطح استفاده از منبع تعریف می

آنجا که ممکن است به سطح بهینه  تا میزان کارآیی منابع را تا

اکثر مراکز ابررایانه  .رسانده و بیکاری منابع پردازنده را کاهش دهند

و  Moab Cloud Suite ،Ohio Supercomputer Centerمانند 

Bluevista کنند که در آنها محور استفاده میهای هزینه منبعاز مدل

مصرف منابع ای را متناسب با میزان بایست هزینهمشتری می

 پرداخت نماید. 

شد. باهای پردازش موازی میاز نوع سیستم بندی گریدمسائل زمان

 صورت یک ابررایانه شاملتوان بهسیستم پردازش موازی را می

ا رموازی صورت موازی یک کار چندین پردازنده تعریف نمود که به

کنند. در حقیقت یک سیستم پردازش موازی یک صف پردازش می

ت که کارهای موازی به آن وارد شده، منتظر دریافت سرویس اس

ه از کنند. کار موازی یک برنامه است کمانده و سپس آنرا ترک می

ت صورتوانند بهتعدادی واحد کار کوچکتر تشکیل شده است که می

اع همزمان روی چندین پردازنده اجرا شوند. کار سخت یکی از انو

ول به تعداد ثابتی پردازنده در طمتداول کارهای موازی است که 

صحیح ریزی عدددر این مقاله یک مدل برنامهاجرای خود نیاز دارد. 

محور و هم اهداف هدفه ارائه شده است که هم اهداف مشتریدو

د ، ماکزیمم کردن سومحور را در نظر گرفته است. هدف اولمنبع

 فادهکردن سطح کارایی است دریافتی از مشتری و هدف دوم، ماکزیمم

 ردازش،پبرای هر کار زمان ورود، زمان  جادر اینباشد. از منابع می

ی نیازموعد تحویل، تعداد هسته مورد نیاز و همچنین روابط پیش

و در رابطه با پذیرش یا عدم پذیرش کارهای  تعریف شده است

در پیشنهادی . مدل گیری نمودتوان تصمیمورودی به سیستم می

 هایخطی است که با استفاده از تکنیکصورت غیریه بهحالت اول

افزار شود و توسط نرمخطی می SOS2سازی و متغیرهای خطی

Gams و تحلیل حساسیت بر روی آن های مختلف حل شده در گروه

 گیرد.انجام می

 مرور ادبیات -2

های بندی سیستمتاکنون مطالعات متعددی در زمینه زمان

محور مانند تضمین موعد تحویل انجام گرفته ف مشتریموازی با اهدا
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مطالعاتی را در زمینه تضمین موعد  [3-1]است. محققان در مراجع 

اند. تحقیقات آنها های موازی انجام دادهبندی سیستمیل در زمانتحو

بر مبنای یک مدل تقسیم زمانی توسعه یافته است که در آن چندین 

توانند روی یک هسته پردازنده اجرا شوند و زمان دردسترس کار می

یک الگوریتم دقیق و  [4]شود. هارویتز پردازنده بین آنها تقسیم می

یکسان ارائه  یک الگوریتم تقریبی برای زمانبندی پردازنده های غیر

سازی زمان اتمام و متوسط وزنی زمان داده است که هدف آن حداقل

یک مدل  [5]جریان روی دو پردازنده است. المورث و تردسون  در

سازی زمان تکمیل کار تا موعد تحویل محور با هدف حداقلمشتری

های گروهی و ها، انتظار صفجرای برنامهارائه دادند که شامل زمان ا

شاهی و سایرین شیخعلی به منابع است.  های قابل اجراانتقال داده

با سیستم صف چند  بندی کار چند بعدییک پژوهش برای زمان [6]

بندی در هدف آن بهبود عملکرد برنامه زمان رفیتی ارائه دادند که 

یک  [7]چان و همکاران  زمان انتظار و کاهش شاخص سرعت است.

شاخص مطلوبیت ادغامی را برای تعیین میزان رضایت مشتریان 

در مطالعه اسالم و نسبت به فرایند تخصیص منابع پیشنهاد دادند. 

سازی سود در یک الگوریتم ابتکاری برای مساله بیشینه [8]همکاران 

 کیانفر و همکاران محور ارائه شده است.های موازی مشتریسیستم

های در سیستم QoSیک نوع جدید از تابع کارایی برای تعریف  [9]

سازی . در این مقاله یک الگوریتم شبیهدادندرا ارائه  مشتری محور 

گیری هندسی برای زمانبندی کارهای موازی در تبرید ترکیب با نمونه

 توسعه داده شده است. سیستم گرید

بندی گرید های زماناکثر مطالعات انجام گرفته بر روی سیستم

. همچنین تقریباً اندمحور پرداختههای هزینه منبعبه بررسی مدل

، PBS مانندبندی گرید در مراکز ابررایانه زمانافزارهای نرم تمام

Moab ،LSF  وSGE کنند. از این نوع مدل هزینه پشتیبانی می

یک الگوریتم برمبنای شناوری را برای بهبود  [10]تالبی و همکاران 

برداری از منابع سیستم پیشنهاد دادند.  چاتانشاه و میزان بهره

یک مساله تخصیص منابع به کارهای وابسته در  [11]سایرین 

. در مورد بررسی قرار دادندکاره موبایل را گریدهای محاسباتی تک

رحله ای برای کاهش هزینه این مقاله یک روش تخصیص منابع دو م

یک محیط  ارتباط بین کارهای وابسته ارائه شده است. این روش در

سنجی ترها و بارهای کاری متنوع اعتبارمحاسباتی با استفاده از پارام

چهار الگوریتم زمانبندی انرژی  [12]تئودور و سایرین  شده است.

طور د تا مصرف انرژی در گریدهای محاسباتی بهندهپیشنهاد می

دیریت موثر برای مروشی برای  هاثر مدیریت شود. این الگوریتممو

ادبی و  د.نهداستفاده مفید از منابع فعال را ارائه می منابع بیکار و

ای جدید برای طراحی بازار و عوامل یک مدل مذاکره [13]سایرین 

دهنده مسئله تخصیص منابع گرید که نشان کنندمطرح میمذاکره را 

مدل مورد نظر از لحاظ دو عامل  آن پژوهشباشد. در محاسباتی می

-با مدلبرداری از منابع تکمیل کل کارها و متوسط میزان بهرهزمان 

 های دیگر مقایسه شده است.

ف یک مدل دو هدفه ارائه شده است که هم اهداحاضر در مقاله 

ف محور را در نظر گرفته است. هدمحور و هم اهداف منبعمشتری

-عمحور، ماکزیمم کردن سود دریافتی از مشتری و هدف منبمشتری

ین بکارایی استفاده از منابع است. در محور، ماکزیمم کردن سطح 

ی هاتوان یافت که هر دوی این مدلکمتر پژوهشی میمقاالت فوق 

له مقا ر این. از طرفی دصورت همزمان درنظر گرفته باشدهزینه را به

یرش مانند قابلیت عدم پذدر سیستم گرید فرضیات عملی  بسیاری از

ی نیازو روابط پیش غیرهمزمان کارها زمان ورودکارهای ورودی، 

 لحاظ شده است.

 تعریف مساله -3

 های مورد بررسی در مطالعات زمانبندی کارهای موازی،معیار

مان شتری در زهر م باشند.محور میمحور و مشتریمعیارهای سیستم

ان عنوان تابع سود و مدت زمثبت یک کار به سیستم تابعی را به

ند ک، به مدیریت سیستم پیشنهاد میدرخواستی برای پردازش کارها

 اید.نمیممبلغی را بابت پردازش کارها به سیستم پرداخت  که متعاقباً

ه بکاری برای پردازش  کهمحور هنگامیهای هزینه مشتریلدر مد

 کهدهد پیشنهاد می مشتری یک تابع سود ،شودسیستم واگذار می

ر هدهنده میزان شارژی است که در ازاء تکمیل شدن کار در نشان

تم ریزان سیسسپس برنامه. ز زمان مایل به پرداخت آن استلحظه ا

 ار راکگیرند که آیا آن گرید براساس تابع سود پیشنهادی تصمیم می

ا بصورت همزمان در رابطه بهو برای پردازش قبول کنند یا خیر 

بر  وهعالشود. ریزی انجام میبندی کارهای پذیرش شده برنامهزمان

شود سازی سود هدف دیگری که در این مسئله دنبال میماکزیمم

 است.برداری از منابع گرید سازی میزان بهرهماکزیمم

 فرضیات -1-3

 :د ازمسئله در نظر گرفته شده اند عبارتنفرضیاتی که برای این 

کارها از نوع سخت هستند یعنی به تعداد معینی هسته  (1

 پردازنده در طول اجرا نیاز دارند.

 انقطاع برخوردار نیستند.قابلیت کارها از  (2

 صورت که اگرنیازی هستند بدینکارها دارای روابط پیش (3

ل او ه کارنیازی باشند تا زمانی کدو کار دارای روابط پیش

 توان کار دوم را آغاز نمود.تکمیل نشده باشد، نمی
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در زمان زمان ورود کارها متفاوت است و زمان ورود را  (4

 دانیم.می بندیشروع زمان

 توان آن را رد نمود.پس از پذیرش یک کار نمی (5

و  بودهثابت بندی در طول زمانهای پردازنده تعداد هسته (6

 باشند.می در هر لحظه از زمان در دسترس

ایر سباشد و ها میتنها محدودیت در مسئله تعداد پردازنده (7

زه به انداسازی اطالعات و شبکه مانند فضای ذخیرهمنابع 

 هستند.کافی در دسترس 

 فرمول بندی مدل -4

 و یمی تصمها، پارامترها، متغیرهادر این قسمت به تعریف اندیس

 شود.له پرداخته میمسا سازیدر نهایت مدل

 هااندیس -1-4

𝑘  موازی های پردازندههسته: اندیس 

𝑖  و𝑗 ها: اندیس کار 

 پارامترها -2-4

 = 𝑝𝑖 زمان پردازش کار𝑖 

= 𝑟𝑖  زمان ثبت شدن کار𝑖  به سیستم 

𝑑𝑖 = موعد تحویل کار𝑖  به مشتری 

= 𝑛𝑖  تعداد هسته پردازنده مورد نیاز کار𝑖 

= 𝐵𝑖  حداکثر سود مورد انتظار از پردازش کار𝑖 

= 𝑢𝑖  شیب کاهش سود از پردازش کار𝑖 

𝑠𝑖,𝑗 =  اگر کارi  پیش نیاز کارj  ،است و در غیر این  1باشد 

 صورت صفر می شود.

= 𝑚  موازی هایهستهتعداد 

= 𝑛 تعداد کارها 

 ی تصمیممتغیرها -3-4

𝑍𝑖  =سود حاصل از پردازش کار𝑖  

= 𝐶𝑖 زمان تکمیل کار𝑖  

=  𝐶𝑚𝑎𝑥 ماکزیمم زمان تکمیل کارها 

1     اگر کار 𝑖 قبل از کار 𝑗 زمان بندی شده باشد

0    در غیر این صورت                                    
} = 𝑌𝑖,𝑗         

1       اگر کار 𝑖 پذیرفته شود

0       در غیر این صورت      
} = 𝐴𝑖          

1     اگر کار 𝑖 روی پردازنده 𝑘 زمان بندی شده باشد

0     در غیر این صورت                                         
} = 𝑋𝑖,𝑘       

 ریزی ریاضیبرنامه مدل -4-4

شود؛ تابع سود مطابق شکل زیر از دو جزء خطی تشکیل می

( در 𝐵𝑖بخش اول حداکثر بودجه پیشنهادی از طرف مشتری )

تکمیل قبل از موعد تحویل پیشنهادی مشتری شرایطی است که کار 

دهنده اهمیت نسبی آن کار نسبت به سایر شده باشد و به نوعی نشان

کارها است. بخش دوم میزان کاهش مبلغ پیشنهادی و حساسیت کار 

پیشنهادی از طرف مشتری  رساند. میزان سود نسبت به تأخیر را می

  مایش داده شده است.( ن 𝑍𝑖با نماد )

 
 : تابع هزینه مشتری محور1شکل 

که یک مشتری به نتایج حاصل از عنوان مثال در صورتیهب

ابع تکارهایش بسیار سریع نیاز داشته باشد، برای آن کار پردازش 

 کرد. واهدسودی با مقدار اولیه باال و با شیب کاهشی زیاد، پیشنهاد خ

وان عنهاز پردازش کارها در سیستم ب حاصلتوان از مجموع سود می

ورت یک معیار کارآیی برای سیستم زمانبندی استفاده نمود بدین ص

 ید وا داشتن قابلیت رد یا قبولی کارهای جدکه سیستم زمانبندی ب

ته گیری در رابطه با نحوه تخصیص منابع به کارهای پذیرفتصمیم

 (1)ل مطابق شک کند تا بیشترین سود را تولید نماید.شده، تالش می

 :برابر است با iمیزان سود حاصل از کار 

 .
i i i

i

i i i i i i

B if C d
Z

B C d u if C d


 

  
 

 ود. ش( مدلسازی می1ابق رابطه )بنابراین تابع هدف اول مساله مط

Max 𝑂𝑏𝑗1 = ∑ {𝑀𝑖𝑛(𝐵𝑖  , 𝐵𝑖 − (𝐶𝑖 − 𝑑𝑖)𝑢𝑖)}𝑛
𝑖=1        (1)  

ز اداری برمیزان بهرهسازی تابع هدف دوم مسئله برابر با ماکزیمم

-( به2توان آنرا مطابق رابطه )درنظر گرفته شده است که میسیستم 

ر بکارهای پذیرفته شده ساعت مورد نیاز -صورت حاصل تقسیم هسته

بندی تعریف سیستم گرید در دوره زمان سدستر ساعت در-هسته

 نمود.

Max 𝑂𝑏𝑗2 =
∑ 𝑝𝑖 .𝑛𝑖.

𝑛
𝑖=1  𝐴𝑖

𝑚 .  𝐶𝑀𝑎𝑥
                                      (2)  

 سایر محدودیت های مدل در زیر آمده است:
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∑ 𝑋𝑖,𝑘
𝐾
𝑘=1 = 𝑛𝑖 . 𝐴𝑖            ∀𝑖                                (3)    

𝐶𝑖 ≥ (𝑝𝑖 + 𝑟𝑖) . 𝐴𝑖             ∀𝑖                                (4)  
𝐶𝑖 ≤ (𝐶𝑗 − 𝑝𝑗) + 𝑀. (1 − 𝑌𝑖,𝑗) + 𝑀. (2 − 𝑋𝑖,𝑘 − 𝑋𝑗,𝑘) 

∀ 𝑖, 𝑗, 𝑘  |   𝑖 < 𝑗                                                           (5)  
𝐶𝑗 ≤ (𝐶𝑖 − 𝑝𝑖) + 𝑀. 𝑌𝑖,𝑗 + 𝑀. (2 − 𝑋𝑖,𝑘 − 𝑋𝑗,𝑘) 

∀ 𝑖, 𝑗, 𝑘  |   𝑖 < 𝑗                                                           (6)  

𝐶𝑖 ≤ (𝐶𝑗 − 𝑝𝑗) + 𝑀. (1 − 𝐴𝑗)    ∀ 𝑖, 𝑗  |   𝑠𝑖,𝑗 = 1       (7)  

𝐶𝑖 ≤  𝐶𝑚𝑎𝑥         ∀𝑖                                                        (8)  

𝐶𝑖 ≥ 0                ∀𝑖                                                        (9)  

𝑋𝑖,𝑘  , 𝑌𝑖,𝑗 , 𝐴𝑗   ∈ {0, 1}                                             (10)  

، تعرداد 𝑖کار  ندر صورت پذیرش شدکند که بیان می (3)رابطه 

های مرورد نیراز به آن دقیقاً با تعداد هستههای اختصاص یافته هسته

بیانگر آن است کره زمران  (4)رابطه است. برابر برای پردازش آن کار 

زمران مجمروع برا در صورت پذیرش بزرگتر یا مسراوی  iتکمیل کار 

-زمران (6)و  (5) روابطباشد. پردازش و زمان ورود کار به سیستم می

ند بردین ترتیرب نکاسبه میهای شروع و پایان کارهای موازی را مح

و برر روی یرک ماشرین  شروندهرر دو پرذیرش  𝑗و  𝑖که اگر دو کرار 

صرورت همزمران تواننرد برهبندی شده باشند آنگاه نمیمشترک زمان

باشد کره اگرر مقداری بزرر می Mدر این روابط درحال اجرا باشند. 

رابطره آنگراه  بگیرنرد 1 مقدار 𝑋𝑗,𝑘و  𝑌𝑖,𝑗   ،𝑋𝑖,𝑘متغیرهای تصمیم  

را کوچکتر یرا مسراوی زمران  𝑖شود و زمان تکمیل کار فعال می (5)

برابرر برا صرفر و  𝑌𝑖,𝑗  و چنانچره متغیررقرار خواهد داد  𝑗شروع کار 

 (6)رابطره باشند آنگاه در جواب بهینه  1برابر  𝑋𝑗,𝑘و  𝑋𝑖,𝑘 متغیرهای

 شود.زائد خواهد شد و کنار گذاشته می (5)و رابطه  شودمی فعال

رابطره  .نیازی بین کارها استدهنده رابطه پیشنشان  (7)رابطه  

های تکمیرل ماکزیمم زمانبرابر با  𝐶𝑚𝑎𝑥کند که متغیر بیان می (8)

متغیرهرای مسرئله را  نروعهم  (10و ) (9)روابط باشد. همه کارها می

 دهند.نشان می

 پیشنهادیسازی مدل خطی -5-4

خطی هستند. شود هر دو تابع هدف غیرهمانطور که مشاهده می

با  عبارت مربوط به تابع هدف اولسازی تابع هدف اول، برای خطی

 کند.حدودیت به صورت زیر تغییر میتعریف دو م

𝑀𝑎𝑥 𝑂𝑏𝑗1 =  ∑ 𝑍𝑖
𝑛
𝑖=1                                          (11)  

𝑍𝑖 ≤  𝐵𝑖 . 𝐴𝑖                             ∀𝑖                                 (12)                                         

𝑍𝑖 ≤  𝐵𝑖 − (𝐶𝑖 − 𝑑𝑖). 𝑢𝑖     ∀𝑖                                    (13)  
ایگزین جدر مدل  (13)تا  (11)، روابط (1)جای رابطه بنابراین به

 شد تا تابع هدف اول حالت خطی داشته باشد. خواهد 

خطی است، ه دلیل تقسیم دو متغیر بر هم غیرتابع هدف دوم ب

استفاده شده  SOS2های سازی این تابع هدف از متغیربرای خطی

تنها دو متغیر با  SOS2در یک مجموعه از متغیرها از نوع  است.

اشند و سایر توانند مقدار غیر صفر داشته بهای مجاور میاندیس

سازی تابع منظور خطیمتغیرها لزوماً برابر با صفر خواهند بود. به

های که مروری بر روش [14]از روش موجود در مقاله هدف دوم 

 𝐿(𝑓(𝑥))طبق این مقاله شود. ای است استفاده میسازی قطعهخطی
که ، جاییشودمعرفی می 𝑓(𝑥) معادل با ایقطعه-عنوان تابع خطیبه

𝑥 در بازه [𝑎0, 𝑎𝑚]  است که𝑎0 < 𝑎1 < ⋯ < 𝑎𝑚 ،m+1  نقاط

تقریب صورت زیر تواند بهمی 𝐿(𝑓(𝑥)) تابع باشند.می 𝑓(𝑥)شکست 

 خطی زده شود.

𝐿(𝑓(𝑥)) = ∑ 𝑓(𝑎𝑝) 𝜆𝑝

𝑚

𝑝=0

 

𝑥 = ∑ 𝑎𝑝  𝜆𝑝 

𝑚

𝑝=0

 

∑ 𝜆𝑝 = 1

𝑚

𝑝=0

 

توان گفت که در توجه به نکات استخراج شده از مقاله فوق میبا 

𝑓(𝑥)مقاله فعلی تابع  =
1

𝐶𝑚𝑎𝑥
= 𝐶𝐶𝑚𝑎𝑥 یک تابع غیرخطی است   

 𝑥قطعه خطی تقریب بزنیم و بهصورت قطعهخواهیم آنرا بهکه می

 𝑎𝑝می باشد و  SOS2 از نوع متغیریک  𝜆𝑝می باشد.  𝐶𝑚𝑎𝑥همان 

𝐶𝑚𝑎𝑥𝑚𝑖𝑛]بین نقاط شکست  , 𝐶𝑚𝑎𝑥𝑚𝑎𝑥] ها آنکه تعداد  هستند

𝑚برابر با  = در نظر گرفته شده است. شیوه محاسبه  100

𝐶𝑚𝑎𝑥𝑚𝑖𝑛 خواهد شد.  تشریحها تحلیل دادهبخش در  𝐶𝑚𝑎𝑥𝑚𝑎𝑥 و 

 کند.بنابراین تابع هدف دوم به صورت زیر تغییر می

𝑂𝑏𝑗2 =
∑ 𝑝𝑖 .𝑛𝑖.𝑛

𝑖=1  𝐴𝑖.𝐶𝐶𝑚𝑎𝑥 

𝑚
                               (14)  

𝐶𝑚𝑎𝑥 = ∑ 𝑎𝑝 𝜆𝑝 𝑚
𝑝=0                                               (15)  

𝐶𝐶𝑚𝑎𝑥 = ∑  𝜆𝑝/𝑎𝑝 𝑚
𝑝=0                                       (16)   

∑ 𝜆𝑝 = 1𝑚
𝑝=0                                                        (17)  

های به همراه محدودیت (14)رابطه توسط  (2) بنابراین تابع هدف    

در تابع هدف شود. اما همانطور که جایگزین می( 17( و )16(، )15)

𝐴𝑖  عبارت کنیدمشاهده می( 14)دوم یعنی رابطه  . 𝐶𝐶𝑚𝑎𝑥شکل به

 سته بین صفر و یکضرب یک متغیر باینری در یک متغیر پیوحاصل

توانیم از تغییر متغیر سازی میخطی است. برای خطیباشد که غیرمی

جای ضرب دو متغیر به همراه دو به 𝜃𝑖 استفاده کنیم و متغیر

 محدودیت زیر قرار دهیم.

𝑂𝑏𝑗2 =
∑ 𝑝𝑖 .𝑛𝑖.𝜃𝑖 

𝑛
𝑖=1  

𝑚
                                               (81)              

 𝜃𝑖 ≤ 𝐴𝑖                        ∀𝑖                                      (91)  
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𝜃𝑖 ≤  𝐶𝐶𝑚𝑎𝑥               ∀𝑖                                      (20)                            

حدودیت مبه همراه دو  (18)، رابطه (14)جای رابطه بنابراین به    

 شود.جایگزین می (20)و  (19)

 نتایج محاسباتی  -5

ی و عددصحیح پیشنهاد ریزیمنظور بررسی کارایی مدل برنامهبه

دی م تحلیل حساسیت بر روی پارامترهای مساله، تعداهمچنین انجا

 شوند.صورت تصادفی ایجاد میمساله نمونه به

 تولید داده های تصادفی -1-5

 به داده های مورد نیاز برای حل مساله در این قسمت از مقاله

ط، که به شرح زیر است. در این رواب شودتولید میصورت تصادفی 

 باشد.دهنده توزیع یکنواخت عددصحیح مینشان Uنماد 

𝑝𝑖  ∈ 𝑈[𝑎, 𝑏]                             𝑟𝑖  ∈ 𝑈[1, 𝛼 . 𝐶𝑚𝑎𝑥𝑚𝑖𝑛] 

𝑛𝑖  ∈  2𝑈[1,3]
                             𝑚 = 16 

𝐵𝑖  ∈ 𝑝𝑖  . 𝑛𝑖 . 𝑈[𝑐, 𝑑]                𝑢𝑖  ∈ 𝑈[𝑐, 𝑑] 

𝑑𝑖  ∈  𝑟𝑖 + 𝑈[1,2] . 𝑝𝑖 

براساس روابط  ایجادپس از تحویل  هایهای ورود و موعدزمان    

نیازی روابط پیشایجاد برای شوند. سازی مینیازی نیز مرتبپیش

در شود. صورت زیر تولید میهای تصادفی بهطولتعدادی رشته با 

تعداد کارها به صورت تصادفی با توجه به نیازی بین اینجا روابط پیش

کاری باقی ماند مستقل از  و اگر شوندایجاد میها و طول آنها رشته

دهنده نشان 𝑛در روابط زیر،  شود.کارهای دیگر در نظر گرفته می

 تعداد کل کارهاست.

تعداد رشته ها = ⌈0.25 𝑛⌉ 

طول رشته ها =
𝑛

تعداد رشته
∗ 𝑈[0.3,0.8] 

𝐶𝑚𝑎𝑥𝑚𝑖𝑛 شود:به صورت زیر تولید می 

𝐶𝑚𝑎𝑥𝑚𝑖𝑛 = ⌈
∑ 𝑝𝑖 . 𝑛𝑖𝑖

𝑚
⌉ 

( تعیین 1مطابق جدول ) [c,d]و  𝛼و  [a,b]مقادیر پارامترهای     

استفاده ریتم ابتکاری زیر از الگو 𝐶𝑚𝑎𝑥𝑚𝑎𝑥 تولیدبرای خواهند شد. 

 jobنیاز کار مجموعه کارهای پیش 𝑝𝑟𝑒𝑑(𝑗𝑜𝑏)شود که در آن می

 است.

 

 

 

 

 
Algorithm   Pseudo-code for calculating 𝑪𝒎𝒂𝒙𝒎𝒂𝒙 

Get input parameters(𝑛𝑖, 𝑝𝑖  , 𝑟𝑖) 

Output (𝐶𝑚𝑎𝑥𝑚𝑎𝑥) 

While still there is an unscheduled job do 

   for  job= 1 , … , n  do 

      if job is scheduled or predecessors are unscheduled 

     continue to the next job 

else 

     𝑟𝑗𝑜𝑏=max(𝑟𝑗𝑜𝑏 ,𝑐𝑝𝑟𝑒𝑑(𝑗𝑜𝑏)) 

           for t = 𝑟𝑗𝑜𝑏 , … ,∞  do 

         if there is enough empty cores to schedule job 

at time t  

               job is scheduled at time t 
               𝐶𝑗𝑜𝑏 = 𝑡 + 𝑝𝑗𝑜𝑏 − 1 

               Update empty cores from t to 𝑡 + 𝑝𝑗𝑜𝑏 − 1 

      break   

         end if 

     end for 

      end if 

  end for 

end while 

𝐶𝑚𝑎𝑥𝑚𝑎𝑥 = max
𝑖

{𝐶𝑖} 

 

دهنده تعداد نشان empty coresفوق،  الگوریتم ابتکاریدر     

لی بندی شده قبای است که توسط کارهای زمانپردازنده هایهسته

به حل مدل و تحلیل حساسیت  بخش بعددر  اند.اشغال نشده

 شود.پرداخته می

 حل مدل و تحلیل حساسیت -2-5

در  𝐶𝑚𝑎𝑥𝑚𝑎𝑥 مربوط به محاسبهالگوریتم  و نیزهای تصادفی داده

ریزی خطی های برنامهمدلو  نویسی شدهبرنامه Matlabافزار نرم

تمام . اندحل شده CPLEXو موتور حل  Gams افزارتوسط نرم

 TMIntel Core محاسبات بر روی یک کامپیوتر خانگی با مشخصات 

i7-2600 CPU 3.4GHz برای تحلیل اند. نویسی و اجرا شدهبرنامه

 بندی می شود.گروه زیر تقسیم 8مسئله به حساسیت 

 : گروه های تحلیل حساسیت 1جدول 

 𝒑𝒊 𝜶 𝒖𝒊 گروه   

1 𝑈[1,10] 0.4 𝑈[1,2] 

2 𝑈[1,10] 0.4 𝑈[2,3] 

3 𝑈[1,10] 0.6 𝑈[1,2] 

4 𝑈[1,10] 0.6 𝑈[2,3] 

5 𝑈[1,100] 0.4 𝑈[1,2] 

6 𝑈[1,100] 0.4 𝑈[2,3] 

7 𝑈[1,100] 0.6 𝑈[1,2] 

8 𝑈[1,100] 0.6 𝑈[2,3] 

ازای تعداد هدف بهزمان حل هر دو تابع مجموع  2در جدول 
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 نشان داده شده است. 1شماره در گروه  کارهای مختلف

 

 : زمان حل به ازای تعداد کارهای مختلف در گروه یک 2جدول 

 زمان حل        تعداد کارها

 دقیقه 1 10

 دقیقه 15 15

 دقیقه 40 20

 دقیقه 60بیشتر از  25

ینه بایست جواب بهمساله مورد بررسی از نوع دوهدفه است و می

دار د نمومنظور ایجاصورت یک نمودار پارتو نمایش داده شود. بهآن به

-ودیتروی محد مینیمم و ماکزیمم تابع هدف دومپارتو، ابتدا مقدار 

 شود.های مساله و بدون درنظر گرفتن تابع هدف اول محاسبه می

 مسئلهقسمت مساوی تقسیم شده و  10آمده به دست سپس بازه به

وم دف دبا در نظر گرفتن تابع هدف اول به عنوان تابع هدف و تابع ه

ای نموداره شود.حالت ممکن حل می 10ازای عنوان محدودیت بهبه

  اند.شده رسم 8و  1های و برای گروهکار  10ازای به (2( و )1)پارتو 

   

 
تابع هدف اول)عمودی( نسبت به تابع  : نمودار پارتو 1نمودار 

 1هدف دوم )افقی( به ازای گروه 

 

 
: نمودار پارتو تابع هدف اول)عمودی( نسبت به تابع  2نمودار 

 8هدف دوم )افقی( به ازای گروه 

کنید با افزایش طور که در نمودارهای باال مشاهده میهمان    

یعنی بهینه  ابد.یکاهش میسیستم گرید کارایی میزان سود مقدار 

شود تابع هدف دیگر از مقدار کردن یکی از توابع هدف باعث می

که تابع هدف درصورتی 1بهینه خود فاصله بگیرد. در گروه مسائل 

برای سیستم گرید  %85توان به درجه کارایی دوم بهینه شود می

سازی سود که یک که اگر تابع هدف ماکزیممدست یافت درصورتی

محور است مد نظر قرار گیرد مقدار کارایی سیستم به معیار مشتری

 کاهش خواهد یافت. %69حدود 

اطالعات مربوط به حل مساله براساس هر دو تابع  (3)جدول 

ر د کار را در گروه های مختلف نشان داده است. 15و تعداد هدف 

ار بول و ازای تابع هدف ااین جدول هر یک از مسائل نمونه یک بار به

 اند.ی تابع هدف دوم بهینه شدهازابهدیگر 

کار در گروه های  15: اطالعات حل مساله به ازای  3جدول 

 مختلف

زمان 
 )دقیقه(حل

نسبت 
کارهای 
پذیرفته 

 شده

𝑪𝒎𝒂𝒙 Z2 Z1 OPT 
شماره 

 گروه

5 0.73 19 0.68 285 Z1 1 
10 0.53 13 0.84 225 Z2 

3 0.6 18 0.87 774 Z1 2 
8 0.33 16 0.90 562 Z2 

2 0.73 15 0.75 318 Z1 3 
65 0.66 15 0.80 286 Z2 

1 0.6 25 0.84 985 Z1 4 
60 0.53 21 0.93 850 Z2 

1 0.73 137 0.77 2499 Z1 5 
2 0.66 134 0.84 1873 Z2 

1 0.66 190 0.73 6142 Z1 6 
2 0.6 161 0.83 5080 Z2 

1 0.4 157 0.67 2722 Z1 7 
1 0.53 155 0.84 1812 Z2 

13 0.66 184 0.90 6833 Z1 8 
10 0.53 175 0.91 6272 Z2 

های ازای زمانهای زوج بهگروهشود مشاهده میطور که همان

 های فرد نسبت به گروه پردازش مختلف میزان سود بیشتری را

 𝑢𝑖و  𝐵𝑖بدین معنی که با بزرگتر شدن پارامترهای کنند. برآورده می

یابد اگرچه نسبت کارهای پذیرش شده در این سود نهایی افزایش می

 ها فرد کمتر است. ها نسبت به گروهگروه

، نسبت کارهای 𝐶𝑚𝑎𝑥 پارامترهای اتتغییر (5( تا )3) نمودارهای

مسائل نمونه  ازایبهگانه و 8های در گروهپذیرفته شده و زمان حل را 

 د.ندهکار نشان می 15 با 
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براساس توابع هدف اول و دوم در گروه  𝑪𝒎𝒂𝒙: تغییرات  3نمودار 

 های مختلف

تابع سازی با بهینهشود مشاهده می (3)همانطور که در نمودار     

کمتری نسبت به  𝐶𝑚𝑎𝑥 یعنی کارایی سیستم گرید مقادیر هدف دوم

. به این معنا که تابع هدف کارایی شودایجاد میتابع هدف اول 

زیرا با کاهش  میل بیشتری به کاهش دامنه تغییرات داردستم، سی

های پردازشی کاهش یافته و دامنه تغییرات میزان بیکاری هسته

 این نمودار، آید. درعمل میتری از منابع موجود بهاستفاده مناسب

دامنه تغییرات بیشتری  4تا  1های به نسبت گروه 8تا  5های گروه

ها کارها در این گروهدارند که این به علت افزایش زمان های پردازش 

 باشد.می

 
براساس توابع  نسبت کارهای پذیرفته شده تغییرات:  4نمودار    

 هدف اول و دوم در گروه های مختلف

تابع زی سابا بهینهها گروه اکثردهد که در ن مینشا (4)نمودار     

است کارهای پیشنهادی از طرف مشتری هدف اول که افزایش سود 

ی از چقدر تعداد کارهای بیشتر زیرا هر .شوندمیبیشتری پذیرفته 

ه کتوان انتظار داشت طرف مدیریت سیستم گرید پذیرفته شوند می

 سود بیشتری نیز از بابت پردازش آنها عاید شود. 

 
ه توابع هدف اول و دوم در گرو زمان حل براساس تغییرات:  5نمودار 

 های مختلف

سائل با مدسته توان به این نکته اشاره کرد که می (5)طبق نمودار     

های های پردازش کم زمان حل بیشتری را به نسبت زمانزمان

یاد های پردازش زدارند یعنی هرچقدر پراکندگی زمانپردازش زیاد 

 . از طرف دیگر درل خواهد شدتر شدن حل مسائشود باعث دشوار

 ه تابعبسازی تابع هدف دوم زمان بیشتری را نسبت بهینهاکثر موارد 

یه به نسبت بق 4و  3های های پردازش گروهزمان هدف اول دارد.

 هایانهای پردازش کم و زمها بیشتر است و این به دلیل زمانگروه

  باشد.می زیادورود با پراکندگی 

 گیرینتیجه -6

های گرید یکی از کاربردهای جالب بندی سیستممبحث زمان

قاله در این مهای غیرتولیدی است. بندی در محیطبرای مسائل زمان

رائه دو هدفه برای گرید محاسباتی اریزی عددصحیح برنامهیک مدل 

یی و افزایش کارا انشد که به دنبال افزایش سود حاصل از مشتری

جه با توسازی شدن ین مدل پس از خطیاباشد. میمحاسباتی منابع 

ازای هبو  هاجرا شد Gamsافزار های تصادفی در نرمبه فرضیات و داده

م ل و دونمودارهای پارتو براساس توابع هدف اومسائل نمونه، گروه  8

تحلیل حساسیت جامعی نیز در انتها بر روی  ارائه داده شد.

ف ابع  هددر تغییرات تو اپارامترهو نقش انجام شد پارامترهای مساله 

رار قمورد بحث و بررسی  هاهای اجرای مدلاول و دوم و نیز زمان

   گرفت.

های های مورد استفاده در  سیستمبا توجه به اینکه اکثر تکنیک

های اند در پژوهشهای ساده تشکیل شدهپردازش موازی از الگوریتم

بر  این زمینه عالوهبندی در های زمانتوان با توسعه تکنیکآتی می

های زمانی و منابع مصرفی جوییها، از صرفهبهبود کارایی این سیستم

ی در این مقاله با توجه به تابع نیز برخوردار گشت. مساله مورد بررس

تواند و فرضیات آن کامالً جدید بوده و در عمل نیز می هاهدف

 هایگوریتماستفاده از البنابراین های زیادی داشته باشد کاربرد
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مطالعات آتی پیشنهاد  درابتکاری یا ابتکاری برای حل این مسئله فرا

تواند بررسی توابع سود تی میهای آیک ایده برای پژوهششود. می

های پردازش موازی باشد. یک ایده دیگر در این مختلف در سیستم

صورت گروهی است. در این حالت کارهای بندی کارها بهزمینه، زمان

بایست تمام آنها اند و میثبت شده توسط یک مشتری بهم وابسته

همراه با هم تحویل داده شوند و تمام کارهای یک گروه باید تا اتمام 

صورت یکجا پردازش اخرین کار منتظر بمانند و سپس همگی به

یز پیشنهاد دیگری های واقعی ناستفاده از دادهتحویل مشتری شوند. 

 توان به آن اشاره کرد.است که برای مطالعات آتی این مقاله می
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