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 چكیده

امروزه مورد توجهه کپاهانه ههای بهقرا قهرار  رستهه اسه    سودآوری رایانش ابری به دلیل پتانسیل باال و قدرت انعطاف پذیری و

مورد تقاضا برای یک مهدت رویكردی که در خدمات مبتنه بر رایانش ابری دنبال مه شود عبارت اس  از پرداخ  هقینه  برای منابع 

توانند پرداخ  کنند باید به تعهادل ای که مهدر این سیستم کاربران با سراهم کنند ان منابع بر اساس میقان هقینه زمان تواسق شده 

ن بهه برسند تا عالوه بر رضای  مشتری از ابر برای صاحبان منابع سودآوری داشته باشد  بنابراین زمانبندی درخواس  ههای کهاربرا

 سعه در زمانبندی، های الگوریتمدلیل حجم عظیم درخواس  ها کار دشواری اس  و ایجاد چارچوبهایه برای زمانبندی القامه اس   

در ایهن مقالهه مهروری بهر  مورد تواسق دارند  (Quality of Service)خدمات  کیفی   رستن نظر در با منابع موجود کارها به تخصیص

 ی در محیط رایانش ابری خواهیم داش  روشهای مختلف زمانبند

 

 کلپات کلیدی

 رایانش ابری، زمانبندی کار، کیفی  خدمات، الگوریتپهای اکتشاسه، الگوریتپهای تكامله
 

 

 

 مقدمه -1
رایانش ابری یک ابزار برای فراهم آوردن منااب  مااساباتی عمایم در بساتر 

قاضاهای خود را برای اینترنت را به وجود آورده است. کاربران در این سیستم ت
، حافمه، دیسک و نرم افزار هاای کااربردی باه CPUمناب  مختلف از جمله 
تواناد ها بار اسااه هزیناه ای کاه کااربر مایدهند و آنفرآهم کننده ابر می

پرداخت کند بهترین منب  را که رضایت کاربر را جلب کرده و به سود صاحبان 
دهند. در رایانش ابری، موجودیات هاای یمناب  باشد را در اختیار کاربر قرار م

اصلی عبارت اند از: کاربران، فراهم کنندگان مناب  و سیستم زمانبندی که بدنه 
[. 1دهناد اصلی آن را وظاایف کااربران و اساتراتزی زمانبنادی تشاکی  مای

 وظیفه یک اختیار در منب  یک که است زمانی واحد میزان معنای به زمانبندی

مناب   تخصیص ی وظیفه زمانبندی، های الگوریتم .گیرد می قرار درخواست یا
 گرفتن نمر در با زمانبندی این .دارند عهده بر را مایط در دریافتی کارهای به

 است این بر سعی و شود انجام می (Quality of Service)خدمات  کیفیت

 کاه شاوند پخاش منااب  باین ای گونه به وظایف زیر زمانبندی، حین در که

از ابار بارای حا  مسااز  بازرن از نمار شود.  خدمت حاص  کیفیت ثرحداک
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شود که در این مایط ها الگوریتم های زمانبندی دارای جغرافیایی استفاده می
[. در ابار کاامپیوتر هاای مختلاف ظرفیات هاای 3پیچیدگی زیادی هساتند 

مااسباتی مختلفی داشته و درخواست های مختلف با نیازمندی های مختلفی 
به عنوان مثال در برخی موارد هزیناه کمتار بارای  این سیستم وجود دارد.در 

کاربر)مشتری( مد نمر بوده و در برخی موارد زمان اتمام کمتر برای کاربر ابار 
 [. 5مناسب است 

مدیریت ناکار آمد مناب  تاثیر منفی مستقیمی  روی عملکرد و هزینه  و اثر غیر 
د  در حقیقت برخی وظایف انجام شاده مستقیمی روی کاربرد یک سیستم دار

توسط سیستم  ممکن است بسیار هزینه بر باشد ویا به دلی  عملکارد ضاعیف 
پیچیده ای با تعداد بسایار زیااد منااب  کنار گذاشه شود. رایانش ابری، سیستم 

مشترک  برای درخواست های پیش بینی نشده است که توسط وقای  بیرونای 
د. مادیریت منااب   اباری تات تاثیر قرار می گیرن که نمی توانند کنترل شوند

نیاز به سیاست های پیچیده  و تصمیم گیری هایی بارای بهیناه ساازی  ناد 
منموره دارد. مدیریت مناب  ابری به دلی  پیچیدگی سیستم  بسیار  االش بار 
انگیز است که این موضوع داشتن اطالعات کلی به دلی  فع  و انفعاالت پیش 

 ا مایط را غیر ممکن می سازد.بینی نشده ب
سیاست های مدیریت مناب  اباری را مای تاوان در پانو گاروه: کنتارل ورود، 
تخصیص ظرفیت، تعادل بار، بهینه سازی انرژی و تضامین کیفیات ساروی  
طبقه بندی کارد کاه هادی سیاساتهای کنتارل ورود، پیشاگیری از پاذیر  

است.  بارای مثاال یاک بارکاری در تخلف از سیاستهای سطح باالی سیستم 
سیستم ممکن است بارکاری زیاد را قبول کند که ایان، احتمااال سیساتم را از 
کام  کردن کار یا کارها در سطح پیشرفته تری  باز می دارد. ماادود کاردن  
بارکاری  نیز به دانشی از وضعیت سراسری سیستم نیااز دارد کاه در سیساتم 

در بهترین موقعیت است. تعادل بار و  های پویا، وقتی این دانش باشد، سیستم
بهینه سازی انرژی می تواند به صورت مالی انجام شاود اماا سیاسات هاای 
تعادل بار و بهینه سازی انرژی با مشکالتی مشابه موارد فاو  مواجاه هسات. 
تعادل بار و بهینه سازی انرژی  باهم در ارتباط هستند و هزینه تامین خادمات 

دهند. تخصیص ظرفیت به معنای تخصیص مناب  برای  را تات تاثیر قرار می
کارها بصورت جداگانه است. قرار گیری مناب  در جهت بهینه سازی کلی نیااز 
به تاقیقاتی در مورد یک فضای تاقیقی گسترده در وضعیت تغییر سیستم ها 
به صاورت انفارادی دارد. بادین منماور الگوریتمهاای مختلفای در خصاو  

مناب  ارازه شده است که هادی ایان مقالاه نیاز مارور و  زمانبندی و مدیریت
 ارزیابی این روشههای ارازه شده می باشد.  

مسئله زمانبندی کار یکای از  االش برانگیزتارین مسااز  تئاوری در ماایط 
رایانش ابری می باشد. هادی زمانبنادی بدسات آوردن کاارایی مااساباتی و 

باه انجاام ایان کاار نیساتند. خروجی مناسب است و الگوریتمهای سنتی قادر 
الگوریتمهای زمانبندی بر اساه ورود کارها به دوکااله ابتکااری دساته ای 

BMHA  و ابتکاریon-line شوند. اولویت کار به دلی  ساروی  تقسیم می
دهی زودتر به بعضی فرآیندها، مهم می باشد. به هماین دلیا   نادین معیاار 

وجاود  MADMگیاری و  ندین ویزگای تصامیم  MCDMتصمیم گیری 
یا فرآیند تالی  سلسه مراتبی معرفی  AHPدارد که مقایسه این دو تات نام 

[. نماارت بار درخواساتهای پویاای منااب  اباری و داشاتن یاک 9شده است 
زمانبندی جهت توزی  بار و انطبا  نیازها با مناب  یکای از مسااز  مهام مای 

جهت خودمدیریتی منبا ،  باشد. مطالعات بسیاری دراین حوزه و مساز  مشابه
[. در ایان مقالاه 12عدالت در پهنای باند و کاهش تاخیر انجام پذیرفته اسات 

مروری بر الگوریتم های جدیدا ارازه شده در حاوزه زمانبنادی کاار در ماایط 
ها را به طور مختصر تشریح و ارزیابی رایانش ابری خواهیم داشت و این رو 

 می کنیم.

 ر در محیط رایانش ابریروشهای زمانبندی کا -2

پاردازیم و در ادامه ما به بررسی  ندین الگوریتم زمانبندی در مایط ابری می
هر کدام را به طور مختصر از دو دیدگاه الگوریتمهای اکتشافی و الگوریتمهای 

 کنیم:زمانبندی مبتنی بر روشهای تکاملی معرفی می

 الگوریتپهای زمانبندی اکتشاسه ساده -2-1

ت الگوریتمهایی را باث می کنیم که از لااظ سرعت زمانبندی و در این قسم
 ساده گی پیاده سازی نسبت به دیگر الگوریتمها برتری دارند.

کمترین زمان -کمترین زمان اجرا الگوریتم زمانبندی  -2-1-1

 [1] 1تکمیل

در این الگوریتم کاری را که دارای حداق  زمان اجرا است، باه منبعای         
دهیم که از حداق  زمان اجرا برخوردار است. یا به عبارتی دیگار تخصیص می

یابد که حداق  زمان تکمی  را فراهم سازد. بعاد از کار به منبعی تخصیص می
دد. این روند به صاورت گرپایان اجرای یک کار زمان آمادگی منب  به روز می

شود تا تمام کارهاای ماورد نمار زمانبنادی شاوند. الگاوریتم متوالی اجرا می
کمترین زمان تکمیا  ابتادا کاو کترین کاار را -زمانبندی کمترین زمان اجرا
رود. ایان کند سپ  باه ساراس ساایر کارهاا مایانتخاب کرده و زمانبندی می

زماان تکمیا  و دساتره پاذیری  الگوریتم براساه لااظ کردن زمان اجارا، 
کند. ایراد عمده این الگوریتم زمانبندی، باار نامتعاادل بار روی منب  عم  می

شمارد به مناب  است. این الگوریتم حداق  زمان تکمی  یک فرآیند را مقدم می
کند که حداق  زمان تکمی  را دارناد، این ترتیب ابتدا کارهایی را زمانبندی می

ن الگوریتم به سود کارهای کوتااه اسات. مزیات اصالی ایان به این ترتیب ای
 . [1 الگوریتم زمان پاسخ کم آن است 

کمترین زمان -الگوریتم زمانبندی بیشترین زمان اجرا -2-1-2

 [2]  2تکمیل

کمتارین زماان -این الگوریتم مشابه الگوریتم زمانبندی کمتارین زماان اجارا
کند با این تفاوت که از بین کارهای زمانبندی نشاده، کااری تکمی  عم  می

شود که حاداق  زماان که دارای بیشترین زمان اجرا است به منبعی واگذار می
شاوند. مانبنادی مایتر زتکمی  را دارد. به عبارتی دیگر، ابتدا کارهای طوالنی

رسد این کار تا انجام زمانبندی تماام کارهاا سپ  نوبت به کارهای بعدی می
شود که کارهای کوتااه بیشاتری یابد. این الگوریتم زمانی استفاده میادامه می

نسبت به کارهای طوالنی وجود دارد. مزیت اصلی ایان الگاوریتم ساادگی در 
 .[2 گرسنگی برای کارهای کوتاه است سازی و ایراد اصلی آن، ایجاد پیاده

                                                 
1 Min-Min 
2Max-Min 
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 [3]  1الگوریتم زمانبندی کمترین زمان اجرا   -2-1-3

کند که کمترین زمان تکمی  را داشته این الگوریتم، کار را به منبعی واگذار می
شاود، ساپ  عما  باشد. ابتدا کار وارد لیست کارهای زمانبنادی نشاده مای

جستجو برای پیدا کردن منبعی که کمترین زمان تکمی  را دارد، انجام میشود. 
شود که کمترین زمان تکمی  را داشته باشد. ذار میدر نهایت کار به منبعی واگ

این الگوریتم باعث بهبود قاب  توجهی در مجموع حداکثر زمان تکمی  کارهاا 
شود. با این حال نگهداری اطالعات منااب  و کارهاا توساط زمانبناد مااسابه 
میشود، هزینه باالیی دارد. با این حال نگهداری  اطالعات کارها و منااب  کاه 

کناد شود، هزینه باالیی دارد. این الگوریتم سعی میزمانبند مااسبه می توسط
سربار ارتباطات را در زمانبندی نادیده گرفته و متوسط زمان تکمی  کارها روی 

هاای مناب  را تا حد ممکن کاهش دهاد. ایان رو  تماام مزایاای الگاوریتم
ایجاد تعادل در بار  بینانه، را مث  سرعت وکمترین زمان اجرا و توزی  بار خو 

 .[3 کاری روی مناب  دارد 

 [4] زمانبندی قابل اطمینان پویا برای محاسبات ابری  -2-1-4

معاروی هسات عما  زمانبنادی  DLSیک الگوریتم زمانبندی که باه        
کارها را با رویکرد فراهم نمودن یک ساطح اطمیناان مشاخص انجاام دهاد. 

به موفقیات در انجاام کارهاا بخاطر خصوصیات مااسبات ابری، دست یافتن 
باشد. الگوریتم زمانبندی پویاای مطمائن توسط رایانش ابری بعضا مشک  می

می تواند به عنوان میان افزار برای وص  به سیستم ابر پیاده شاود کاه باا آن 
کارها می توان به طور موثر روی نود قاب  اعتماد اجارا شاود باه بیاان دیگار 

یابد و یا امنیت داده های اجرایی افزایش می اجرای ناموفق کارها کاهش می 
کناد. دو یابد. این مقاله بر روی اطمینان در مایط مااسبات ابری بااث مای

 3و درجه اطمینان توصیه ای 2نوع از اطمینان با عناوین  درجه اطمینان مستقیم
برای بدست آوردن زمانبندی قاب  اعتماد مطرح گردیده است و الگوریتم سنتی 

DLS بخشاد. ایان بوسیله نگاه به اطمینان گرههاا ومنابعشاان بهباود مای را
گیرد و زمانبندی کارها الگوریتم نیازهای کار کاربران را در اطمینان در نمر می

مزیات ایان الگاوریتم  سازد.مستدل می 4را بر اساه گرای غیر مدور مستقیم
دالت و زماان توان به عادم عاقابلیت اطمینان آن می باشد و از معایب آن می

. بر پایه زمانبندی مطمئن تمام پروس  ها کارهاای [4 اجرای باال اشاره کرد 
 باشند:اجرایی به صورت زیر می

 .کارها به صف های کار اختصا  می یابد 
  زمانبند کار صف را بررسی می کند و با مشاور زمانبند ارتباط برقرار

 می کند.

 دل اعتماد ارتباط برقرار می کند.مشاور زمانبند با م 

  مدل اعتماد تراکنش های مالی را آنالیز می کند و با میاان افازار
اعتماد ارتباط برقرار می کند.جززیات مناب  کار را بدست می آورد و 

 کارها را به زمانبند کار می فرستد.

 .زمانبند کار،کار را روی مطمئن ترین نود در ابر اجرا می کند 

                                                 
 Minimum completion Time (MCT)

2  Direct Trust Degree  
3  Recommendation Trust degree  
4  Directed Acyclic Graph(DAG)  

زمانبندی در جهت بازار برای محاسبات سیاستهای  -2-1-5

 [5]ابری 

در الگوریتم دو سطح از تامین مناب  )زمان و هزینه( بررسای شاده اسات و از 
ستفاده شود، اترین مناب  که به عنوان واحد مااسباتی کو ک شناخته میارزان
کاه  5کند. در این مقاله  گونگی سیاست زمانبندی درون واسطه گر منااب می
تواند از مناب  تاامین شاده توساط تهیاه کننادگان زیرسااخت باه عناوان می

سود ببرد، قرار داده شده است و زمانبند داخلی، کارها را با توجه باه  6سروی 
نمایند. مزیت این می دیزمانبن شده زمان اتمام درخواستی و بودجه پیش بینی

باشد. از معایب الگوریتم هزینه پازین، زمان اجرای پازین و زمان پاسخ پازین می
 .[5 یری و زمان تکمی  طوالنی اشاره کرد پذتوان به عدم مقیاهآن می

 [6]  7انبندی نوبتی گردشیالگوریتم زم  -2-1-6

کناد و ن صاف تعریاف مایای را باه عناواالگوریتم نوبتی گردشی حلقه      
کناد. هار کاار فقاط باا ایان همچنین یک کوانتوم زمانی ثابتی را تعریف می

تواند اجرا شود. اگر یک کار در یک کوانتوم تکمیا  کوانتوم و به نوبه خود می
نشود به صف باز خواهد گشت و برای نوبت بعدی منتمر خواهد ماناد. مزیات 

ر نوبت زمانی خود است و نیازی به اتمام اصلی این الگوریتم اجرا شدن کارها د
کارهای قبلی نیست. بنابراین در این الگوریتم گرسنگی برای سایر کارها وجود 
ندارد. با این حال اگر صف مورد نمر به طور کام  پار شاود یاا حجام کااری 
خیلی سنگین باشد، زمان زیادی برای تکمی  همه کارها نیاز است. عاالوه بار 

کوانتوم زمانی مناسب برای زمانبندی در این الگوریتم دشاوار این انتخاب یک 
است. این الگوریتم نوبتی گردشی در اص  بر روی مسئله عادالت و منصافانه 

 .[6 بودن تمرکز دارد 

الگوریتم های زمانبندی کارها در محیط ابر با  -2-2

 الهام از روشهای تكامله

 پارامترهای همه ابر،ی پرداز  در کار اکتشافی معمول زمانبندی الگوریتمهای
گیرند. زیرا با فرض در نمر گرفتن همه پارامترهاا  نمی نمر در را کاربر نمر مد

ر و غیرقابا  قباول و مادودیتها، بدست آوردن جواب بهینه بسایار وقات گیا
خواهد بود. لذا از روشهای فرااکتشافی و تکاملی برای رسیدن به جواب بهینه و 
یا نسبتا بهینه استفاده می کنند که بتوانند در زماان مطلاوب و تاات شارایط 
قاب  قبولی به جواب مورد نمر دست یابند. در ادامه به برخی از این الگوریتمها 

 اشاره می کنیم.

    ]7[ 8زمانبندی کار زندگی زنبورهاالگوریتم  -2-2-1

های زنبور عس  اسات. سازی رفتار جستجوی غذای گروهالگوریتم زنبور شبیه
دهد که باا نوعی از جستجوی مالی انجام می در نسخه ابتدایی این الگوریتم،

تواناد بارای بهیناه ساازی ترکیبای یاا جستجوی تصادفی ترکیب شاده و می
الگوریتم زنباور عسا  هار نقطاه را در فضاای  .سازی تابعی به کار رودبهینه

نوان منب  غاذا تاات بررسای به ع -های ممکنمتشک  از پاسخ –پارامتری 

                                                 
5 Broker 
6 Infrastructure As A Service(IaaS) 

7 Round Robin (RR) 

 Bees Life Algorithm(BLA) 
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باه صاورت  –سازی شاده کارگزاران شبیه –بان دهد. زنبورهای دیدهقرار می
ی تاب  شایستگی کیفیات کنند و به وسیلهها را ساده میتصادفی فضای پاسخ

های ساده شده رتبه بنادی دهند. جوابهای بازدید شده را گزار  میموقعیت
ها را در ای هساتند کاه فضاای پاساخی تاازهشوند و دیگر زنبورها نیروهامی

زار کنناد کاه گا ها جساتجو میپیرامون خود برای یافتن باالترین رتبه ما 
زارهاا را بارای یاافتن شود. الگوریتم به صورت گزینشی دیگار گا نامیده می

این الگوریتم به طور کاارایی  کند.ی تاب  شایستگی جستجو میی بیشینهنقطه
-تی را بین مناب  پردازشی روی مراکز داده ابری زمانبندی میکارهای مااسبا

کند. این الگوریتم زمان اجرای نهایی را با توزی  بهینه حجم کاری بین منااب  
های مااسباتی را بهباود پردازشی کاهش داده و از این طریق کارایی سروی 

 .[7 بخشد می

 [8]  1ذرات جمعیت سازی الگوریتم بهینه  -2-2-2

 حاالت فضایی از در سازی بهینه رو  یک ذرات جمعیت سازی بهینه        

 ذره هر که از ذرات جمعیتی کمک با رو  این در است. مسئله های ح  راه

 حا  راه ذرات، جساتجو وحرکات است و با ممکن ح  راه یک دهنده نشان

  زمانبندی موضوع در رو  این کمک با که تاقیقاتی کنند درمی پیدا را بهینه
کمک  با که اندرسیده نتیجه این است به شده انجام مااسبات ابری مااسباتی

دست یافت. این  مشابه هایالگوریتم به نسبت بهتری نتایج توانمی رو  این
 مااسابات اباری باه کارهای ماوله اتمام ک  زمان سازیبهینه امر رو  به

 .[8 است  کاربر نشده برای آن هزینه به توجهی و است شده پرداخته

 [9]بر اساس الگوریتم ژنتیک ساده   زمانبندی کارها -2-2-3

های تکااملی اسات کاه از های الگوریتمالگوریتم ژنتیک یکی از شاخه        
اول زیست شناسی مانند وراثت، جهش، انتخاب و تقاط  الهام گرفتاه شاده ت

است، و با عم  بر روی جمعیتی از جوابهای بالقوه باا اساتفاده از اصا  بقاای 
 پردازد. های دقیق یا تقریبی مساز  میح جواب مناسب به تولید متوالی راه

د. هار پیکربنادی در های مختلفی دارندر الگوریتم ژنتیک، زمان و هزینه، وزن
حا  الگوریتم ژنتیک معادل یک نگاشت از وظایف به مناب  است که یاک راه

مساله زمانبندی است. در این الگوریتم، دو براز  یکای بارای زماان و یکای 
شود. هدی الگاوریتم ژنتیاک کااهش مجماوع برای هزینه در نمر گرفته می

این دو باراز  در میاانگین براز  زمان و براز  هزینه زمانبندی است. البته 
شاوند. باراز  های زمان و هزینه وظایف موجود در زمانبندی ضرب مایوزن
حداکثر زمان پایان فعالیت مناب  است. زمان فعالیت هار منبا  مجماوع  زمان،

زمان اتمام وظایف موجود در صف انتمار آن منب  یعنی مجموع زماان اجارا و 
آن منبا  اسات. باراز  هزیناه، زمان مصری شده جهت زمانبنادی وظاایف 

مجموع ک  هزینه اجرای وظایف موجود در صف انتمار اسات. باراز  کلای، 
ترکیبی از براز  زمان و براز  هزینه است. در این الگوریتم با توجه به ایان 
که روند تکاملی برای سرعت بخشیدن به همگرایی به عنوان یک نتیجه برای 

ح  عملی ا کرده است، باعث تولید یک راهکوتاه کردن زمان جستجو تغییر پید
 .[9 زمانبندی شده است. ایراد اصلی این رو  ایجاد هزینه زمانی زیاد است 

                                                 
Particle swarm optimization 

مطالعه ای بر الگوریتم ژنتیک برای زمانبندی کار در  -2-2-4

 [11]محیط محاسبات ابری 

این مقاله به بررسی الگوریتم ژنتیک در مایط مااسبات ابری برای زمانبندی 
پردازد. در این مقاله وجود کیفیت خدمات بارای کااربران و ساودآوری کار می

شود. در هر مرحله از اجارای الگاوریتم برای فرآهم کنندگان مناب  بررسی می
با تکرارهای مختلف ژنتیک یک زمانبندی از کارها صورت میگیرد و در نهایت 

این الگوریتم به زمانبندی بهینه خواهیم رساید. هار کروماوزم را در الگاوریتم 
گیرند و تاب  برازندگی در ژنتیک به صورت تخصیص مناب  به کارها در نمر می

الگوریتم ژنتیک به صورتی است که نیاز کاربران مانند زماان اتماام و هزیناه 
فرآهم کنندگان باه تعاادل و بهینگای برساد کمتر در مقاب  سود بیشتر برای 

 11]. 

ابری مبتنی بر الگوریتم  رهیافت زمانبندی منابع -2-2-5

 [11]ژنتیک موازی 

-sunه )سعی ایان مقالاه ارازاه یاک رو  زمانبنادی بهیناه یاا نسابتا  بهینا

optimization  برای مشکالت زمانبندی اباری مای باشاد. هادی بررسای)
امکان قراردادن ماشین مجازی در یک مسیر قاب  انعطای جهت بهبود سرعت 

( باا فارض داشاتن حاق دسترسای fitnessپیدا کاردن بهتارین تخصایص)
تنمیم لیست مناب  آزاد و لیسات  -1حداکثری می باشد. ما از سه گام اساسی: 

 -2؛ به روز رسانی آنها و کشاف تغییار یاا خاموشای آنهاا VMرخواستهای د
راه انادازی  -3برای یافتن بهترین ترتیب تخصیص منااب    PGAاستفاده از 

و در کناار آن باه  VMsماشینهای فیزیکای مشاخص شاده باه درخواسات 
از  PGAمادودیتهای کرومزوم، طراحی تاب  مناساب هادی، طراحای مادل 

و توپولااوژی هااای مهاااجرت و مقیاااه و رو   Coarse-grainedماادل 
و  Coarse-grainedمهاجرت توجاه داشات. در طارح ارازاه شاده از مادل 

 11توپولوژی حلقه یکطرفه برای اتصال زیر جمعیت هاا و اینکاه پا  از هار 
است و افراد مهاجرت کننده با بدترین افراد جاایگزین مای  %11مهاجرت نرخ 

میرسد که هدی ما مای باشاد   Fitnessیشنیه در شوند و در نهایت به یک ب
 11]. 

در تعمیم یافته  زمانبندی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک  -2-2-6

 [12]محیط ابری 

در این مقاله به منمور افزایش بازدهی زمانبندی از الگوریتم ژنتیک بارای دارا 
بودن قدرت جستجوی سازگار با مایط استفاده شاده اسات کاه ایان امار در 

شود. الگوریتم ژنتیک یاک استفاده می Hadoop Map-Reduce ار وب 
و ژنتیک و کشف فضای جستجو به صاورت تکنیک تصادفی بر اصول تکام  

موازی جهت داشتن یک بهینه عمومی و در دام بهینه مالی گیر نکاردن کاه 
و جهاش ماای باشاد. تاااب   cross-overتاات تااثیر سااه عاما  : انتخاااب،

( بدسات مای AQU( را به صورت صاف متوساط از کارهاا )Fitnessهدی)
دهاد. ای عمومی به ماا مایآوریم که اطمینانی از بابت کمینه بودن زمان اجر

  Roulette-wheelمرحله بعد انتخاب مای باشاد کاه از روشاهای موجاود 

selection، Elitism  selection  یاTournament  selection   بارای
 Roulette-wheelکند. کاه دراینجاا از انتخاب رشته کروموزمها استفاده می

مای باشاد کاه  cross-overاستفاده شد. مرحله بعد از انتخاب کروموزومهاا 
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بصورت تصاادفی از یاک نقطاه در رشاته والاد انجاام میگیارد. مرحلاه بعاد 
mutation   می باشد که عمswap گیارد از موقعیت تصادفی صاورت مای

 12] . 

استراتژی زمانبندی منابع در محاسبات ابری بر  -2-2-7

 [13]ها اساس الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه

در این مقاله برای ح  مساله زمانبندی از الگوریتم کلونی مور ه هاا اساتفاده 
طبقه بنادی مای شاوند.  QoSشده است. دراین رو  ابتدا وظایف بر اساه 

دارای  QoSرضااایت مشااتری ماای باشااد.  مااساابات ابااری،زیاارا هاادی در 
تماام  معیارهایی همچون زمان اتمام، پهنای باند شبکه، قابلیت اعتماد و هزینه

شده برای انجاام کاار مای باشاد. بعاد از طبقاه بنادی از طریاق تکنولاوژی 
MapReduce  .این فرآیند ها زمانبندی می شوندMapReduce  دارای سه

است در این مقاله پ  از طبقه بنادی  ,master user, workerموجودیت : 
ب  الگوریتم کلونی مور ه ها را که برای جم  اوری من QOSوظایف بر حسب 

غذایی به صورت طبیعی مسیر بهینه رفت و برگشت باه الناه را بدسات مای 
اورند به آنها اعمال می کنند تا بتوان بهترین و بهینه ترین  ترکیاب  را بارای 

 .[13 تخصیص مناب  به پرداز  ها بدست آورد 

یک مدل بارگذاری تطبیقی زمانبندی منابع ابری  -2-2-8

 [14]ها الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچهمبتنی بر 

این الگوریتم بیانگر  گونگی نمارت بر تغییر و انطبا  بارگذاری پویای منااب  
ابری جهت ح  مشک  ظرفیت بارگذاری نامشخص پلت فرم ابری می باشاد. 

ر گاره خوشاه ای از منااب  در این مقاله ابر به صورت یک گرای است که ها
فیزیکی است که هر خوشه مناب  فیزیکی خوشه ای از ماشین هاای مجاازی 
است. خوشه ها به صورت سلسله مراتبی از ظرفیت هایی مانند بار، پردازناده و 
.. همدیگر مطل  هستند. در صورت تجاوز یکسری نقاط به نام نقاط داس تعریف 

ده می شود که در طی دو اساتراتزی می شود که جهت نگهداری موقت استفا
مثبت و ماافظ کارانه برای جلوگیری از اتالی مناب  توسط این نقاط انتخااب 
می شوند. در زمانبندی مناب  باید جستجو صورت گیرد که برای مکان یابی از 

ACO  استفاده کرده اند که باالترین گره های فرمونی پ  از باه روز رساانی
خود را در یک مجموعه اجتناب قرار میدهند و اگار  انتخاب می شوند و سپ 

 .[14 یک گره پیدا نشد تمام نودها تا یافتن ادامه می یابد 

 [15]  1شده سازی شبیه گداختگی الگوریتم  -2-2-9

کلای  بهیناه جاواب یاافتن جهت که است مالی جستجوی رو  یک        
 دماای تاا یک شائی ابتدا رو  این رود درمی بکار پیچیده مسئله یک برای

 کاه طاوری باه شودمی سرد آهستگی به سپ  .شودمی داده حرارت باالیی

 در حالات .باشد داشته ترمودینامیکی قرار تعادل در زمان در هر تقریبا سیستم

 شایساتگی یاک کادام هار که برای دارد زیادی هایپیکربندی شئی تعادل،

 تصادفی آشفتگی یک بعدی به پیکربندی فعلی پیکربندی از .شودمی مشخص

ایان  باه SAرویاه  .شودمی مااسبه آن با و شایستگی متناظر شودمی اعمال
 .شاودمی ایجاد یکنواخت تصادفی توزی  یک با نگاشت اولین که است صورت

                                                 
Simulated Annealing 

 تااخیر و زماان شاودمی داده تغییر ژنتیک الگوریتم رو  همانند نگاشت این

 گیرد،می را قبلی باشد، جای بهتر جدید تاخیر زمان اگر شود،می ارزیابی  جدید

 Yباا  ساپ . شاودمای انتخااب  [0,1] بین تصادفی عدد باشد یک بدتر اگر
 آن و از شودمی پذیرفته جدید باشد نگاشت RND < Y اگر. شودمی مقایسه

 صورت این درغیر شودمی استفاده بعدی برای آشفتگی شروع نقطه عنوان به

 .آیادمی پایین سیستم دمای سپ  .ماندمی باقی جایش قبلی سر تاخیر زمان
تا  .شوند پذیرفته کمتر ضعیف هایح  راه تا شودمی باعث دما پایین آمدن که

 زمانی خاتماه الگوریتم شود. اینمی کام  SAفرآیند  تکرار مرحله یک اینجا

 یا نشود تکرار مشاهده مشخصی تعداد برای تاخیر زمان در تغییری که یابدمی

 .[15 برسد  صفر به سیستم دمای

 در اولویت اساس بر کار زمانبندی الگوریتم -2-2-11

 [16]ابری  محاسبات

الگوریتم زمانبندی کار یکی از  الش برانگیزتارین مسااز  تئاوری در ماایط 

این مقاله ارازه الگاوریتم زمانبنادی کاار بار  هدفی باشد. مااسبات ابری م

( می باشد که براساه مدل تصمیم گیری  ناد ناحیاه PJSC) اساه اولویت
 –می باشد. این الگوریتم شام  سه ساطح زمانبنادی هادی   AHPبارای 

زمانبندی کارها )جایگزینی( می باشد که هدی تشکی   –زمانبندی ویزگی ها 
ساتون  dو  )تعداد کارهاا(سطر mل از کارهای با اولویت با یک ماتری  نرما

است که باید بر طبق این ماتری  مناب  مناسب را به کارهای با  ))تعداد مناب 
برای بردار اولویت می  PVSاولویت بدهیم و در مرحله دیگر تشک  یک بردار 

منبا  را باشد که از آن بزرگترین عنصر را انتخاب و متناظر با ماتری  کارهاا 
 .[16 انتخاب می کنیم  

 

 در ادامه به مرور کارهایی می پردازیم که اخیرا مورد ارزیابی قرار نگرفته اند. 

 الگوریتپهای زمانبندی اقتصادی -2-3

الگوریتم زمانبندی کار بر مبنای مدل برگر در     -2-3-1

 [17] محیط محاسبات ابری

و تااب  انتماار و   QOSاین الگوریتم  بر مبنای طبقه بنادی کاار بار اسااه 
اجرای عدالت در توزی  مناب  استوار می باشد. در این مدل بازیگر)کاربر( خود را 
با دیگر بازیگران مقایسه می کنناد و الگاوریتم نااوه رفتاار او را بعاد از ایان 

سه بین مناب  مورد انتمار و کند. عم  مقایسه از طریق مقایمقایسه بررسی می
شود.  عدالت زمانی برقرار است که منابعی که مناب  واقعی دریافتی بررسی می

برابار  cloudکاربر می گیرد برابر مناب  درخواستی باشد. معیار عملکارد را در 
معیار هایی نمیر زماان اتماام و  QOSرضایت کاربر در نمر می گیرند. برای 

شود. هر وظیفه نیازمند تعدادی مناب  است که بار رفته میپهنای باند در نمر گ
به آن تعلق می گیرد. این مادل دارای ساه مرحلاه زیار اسات:  QOSاساه 

، مرحله دوم، بر اساه ویزگی QOSمرحله اول، طبقه بندی وظایف بر اساه 
های کار و بر اساه مادودیت انتماار کلای بهتارین منااب  از ماشاین هاای 

ب می کنیم. و در نهایت مرحله سوم که مااسابه مقادار تااب  مجازی را انتخا
 باشد.می عدالت بر اساه تخصیص مناب  و رضایت کاربر
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شود که در این مقاله ابتدا یک تاب  به نام تاب  عدالت برای هر کار مااسبه می
 معادله آن به صورت زیر است:

  



n

i

ijJ
1

||    )1(    

تاب  عدالت برای  iJکار و  nتاب  عدالت کلی سیستم برای  Jکه در این معادله 
باشد که در صورتی که مقدار تاب  عدالت سیستم مینیمم باشد نشان ام میiکار 

 .[17  دهنده عدالت برای توزی  مناب  می باشد

انتخاب اسالت های موثر و الگوریتم مشارکتی  -2-3-2

 [18]شده برای زمانبندی اقتصادی کار در سیستم توزیع

این مقاله به دنباال تخصایص تنااوبی منااب  بارای رسایدن باه بهینگای در 
سات. از مکاانیزم هاای اقتصاادی بارای مادیریت منااب  در تخصیص مناب  ا

کند. بر طبق ایان مقالاه راه انادازی کاار نیازمناد مااسبات ابری استفاده می
تخصیص مشترک از یک تعداد خا  از اسالت های شاروع همزماان اسات. 

های ترکیبی است که کاارا و نیاز این الگوریتم انتخاب یک مجموعه از اسالت
روشی را برای انتخااب اساالت هاای ماوثر بار اسااه ویزگای  بهینه باشد و

اسالت موجود یک پنجاره  mپیچیدگی خطی ارازه می دهد. این رو  از بین 
w  را به اندازهn  به صورت موازی انتخاب می کند. و معیاری را برای بهتارین

را کاه مای  mگیرد. در هر تکرار از الگوریتم هر ترکیبای از تطبیق در نمر می
اند نیاز های یک فرایند را برطری کند بدست می آورد و از بین این ترکیبات تو

بر اساه معیار های مشخص بهترین ترکیب را تعیین کارده و از طریاق ایان 
 .[18 دهد ترکیب مناب  را در اختیار پرداز  ها قرار می

یک الگوریتم هوشمند زمانبندی کار در محیط  -2-3-3

 [19] محاسبات ابری بر اساس مکانیزم های اقتصادی

در مااسبات ابری به دلی  عم  های به اشتراک گذاری و انتخااب منااب  در 
موقعیت های جغرافیایی مختلف عم  زمانبندی منااب  کااری دشاوار و دارای 
پیچیدگی می باشد . در این مقاله یک الگاوریتم زمانبنادی جدیاد بار اسااه 

دی کارهاا در هزینه بهینه و زمان اتمام ارازه می شود. مدیریت مناب  و زمانبنا
مقیاه بزرن و برای مناب  غیرهمگن کااری پیچیاده اسات و منااب  از نمار 
قدرت و دردستره بودن با هم فر  دارند و همچنین مدیریت و مالکیت مناب  
برای سازمانهای مختلف و با دسترسی مختلف باوده کاه از نمار اولویات نیاز 

وشی بارای زمانبنادی منااب  دارای اختالفند. از این رو در این مقاله به ارازه ر
برای استفاده بهینه از آنها در مایط مااسبات ابری پرداخته شده است، که از 

کند. در ایان مادل مشاتریان را باه عناوان های اقتصادی استفاده میمکانیزم
فرآیند ها و تامین کنندگان را باه عناوان مالکاان منااب  در نمار گرفتاه و از 

بین عرضه و تقاضا استفاده می کند. معیاار هاای   ار وبی برای تنمیم ارتباط
بررسی کیفیت الگوریتم بر اساه آخرین مهلات اتماام کاار و هزیناه در نمار 

ی ایجاد ترتیبی از درخواسات گرفته شده است. این الگوریتم دارای سه مرحله
و ساخت هزینه مناب  درخواستی، فیلتر کردن رکورد هاای بای  brokerهای 

دورتری دارند و در نهایت مرتب سازی مناب  بر اسااه  DBCهمتا که مقدار 
افزایش هزینه ساخت برای هر منب  و تعیین کردن بعضی از کارهای متناساب 
با مناب  بدون سبقت گرفتن از آخرین مهلت اسات. در ایان رو  ابتادا منااب  

شاود ساپ  بار شوند و از نمر هزینه با فرآهم کننده مذاکره میشناسایی می

شوند و کارها باه منااب  مااساباتی مدل ارازه شده کاراها زمانبندی می اساه
 .[19  شودفرستاده شده و بر انجام آنها نمارت می

برنامه ریزی سلسله مراتبی: زمانبندی کار و  -2-3-4

 [21] تخصیص منابع در محاسبات ابری

در این مقاله برای زمانبندی از یک مدل تخصیص  مناب  وظیفه گارا اساتفاده 
شده است. در این رو  برای بهبود عملکارد زمانبنادی منااب  در مااسابات 
ابری یک رو  جدید برای تخصیص اتوماتیک مناب  از طریق تالی  تصمیم 
گیری  ند معیاری  ارازاه شاده اسات. بارای زماان بنادی فرآیناد هاا یاک 

دول)ماتری ( را برای فرآیندها بر اساه معیار های مختلاف همانناد منااب  ج
مورد نیاز، پهنای باند شبکه و زمان اتمام و فابلیات اعتمااد باه گوناه ای کاه 
فرایند ها در سطر و معیار ها در ستون ها قارار میگیرناد طراحای مای کنایم. 

قاضا بارای منااب  و الگوریتم ارازه شده در این مقاله با بررسی ماتری  های ت
ماتری  های دریافتی توسط پرداز  ها روی سازگاری این ماتری  ها باث 
 میکند و با اعمال قوانین خود به سازگار کاردن ایان دو مااتری  مای پاردازد

 21]  . 

ای مبتنی بر  QOSالگوریتم زمانبندی کار چند  -2-3-5

 [21] هزینه با استفاده از تقسیم بار در ابر

بارای زمانبنادی اساتفاده و  (DLT)در این مقاله از یک نمریاه تقسایم باار 
برای  DLTپردازنده های همگن در تالی  در نمر گرفته شده اند. استفاده از 

ری قابلیت ردیابی و موازی سازی می باشد. در این مقاله مادلهای  انعطای پذی
. 2.مجموعاه کااربران 1مولفه :  5هزینه و مایط های زمانبندی را که دارای 
. مادیر 4. مرکز داده و اجارا کنناده 3واحد پرداز  و طبقه بند کننده وظایف 

ده اسات. در . زمانبند کار ، می باشد مورد بررسی قرار گرفتاه شا5مرکز داده  
این کار به صورت قدم به قدم در مورد بدسات آوردن یاک راه حا  نزدیاک 
باث خواهد شد. یک نفر می تواند به وسیله تقسیم بهینه بار که بایاد باه هار 
نود )گره( مااسباتی تخصیص داده شده باشاد را مااسابه کناد تاا ایان کاه 

 .[21  کمترین هزینه تخصیص داده برای هر پردازشگر بدست آید

های مقایسه نماهای زمانبندی برای درخواست -2-3-6

 [22] زیرساخت بر حسب تقاضا

ای و اختصاا  ماشاین در این مقاله مدلی از ارتبااط باین درخواسات لاماه
شاود. ایان مجازی در سرور مجری باا زیرسااختارهای صاحبشاان ارازاه مای

الگوریتم شمایی برای اختصا  ماشین مجاازی باا در نمار گارفتن مصاری 
تی گیرد. .برای این امر از قرار دادن سرورهای بیکار به حالانرژی را در نمر می

شود زیارا خاامو  کاردن ایان سارورها و با مصری انرژی کمتر استفاده می
صااحبان سااختار  Iaasبارگذاری دوباره آنها زمانبر است. برای فراهم کاردن 

معموال سرور خود را بر پایه سرورهای فیزیکی اجرا می کنناد و یاک تکنیاک 
کنناد و  مجازی سازی مناسب استفاده کارده و نارم افزارهاا را مادیریت مای

ماشین های مجازی را به کاربران پویا پیشنهاد می کنند. کم کاردن فرکاان  
CPU  و میزبان فیزیکی و ولتاژCPU  می تواناد مصاری انارژی را کااهش

ممکن است باعث یک زمان اجارای   CPUدهد. هر ند که کاهش فرکان  
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رو   طوالنی تری نسبت به زمان نرمال باشد. در این مقاله سه رو  زیر سه
 :[22  را بررسی کرده اند

  بیشترین ظرفیت خالی(MF)  به درخواست برای سرور مجازی به یک
 آزاد را دارد اختصا  می یابد.  CPUسرور فیزیکی که بیشتریت منب  

   کمترین ظرفیت خالی یک سرور فیزیکی که کمترین منبCPU   آزاد
 را دارد را انتخاب می کند.

  سرورهای فیزیکی مطابق با یک موضوع جادی مرتاب شاده هان.ماا
فرض می کنیم که سارور باا بیشاترین شااخص بیشاترین اولویات را 
دارد.هنگام رسیدن یک درخواست اولویت یک سرور با بیشترین اولویت 

 بین سرورها را انتخاب می کند.

 مقایسه -3

در این بخش از مقاله ما الگوریتم های ذکر شده در بخش قبا  را بار اسااه 
ول نشان ادر این جد  کنیم.یسه میول زیر مقاامعیارهای نشان داده شده در جد

از  اه   ه مزایا و معاایبی دارد و های مذکوردهیم که هر کدام از الگوریتممی
 اند.معیار هایی برای زمانبندی کار در مایط مااسبات ابری استفاده کرده

 های زمانبندی کارمقایسه الگوریتم 1جدول 
 معایب مقایا الگوریتم 

کپترین زمان  [1 

کپترین -اجرا

 زمان تكپیل

 سادگی الگوریتم
زمان پاسخ کم و اجرای 

 سری 

ایجاد گرسنگی برای کارهای 
 طوالنی

 عدم تعادل بار بر روی مناب 

بیشترین زمان  [2 

کپترین -اجرا

 زمان تكپیل

 سادگی الگوریتم
اجرای سری  و زمان پاسخ 

 کم

 ایجاد گرسنگی برای کارهای کوتاه
 عدم تعادل بار بر روی مناب 

کپترین زمان  [3 

 اجرا

 سرعت اجرای باال
 سازی آسانپیاده

 عدم تعادل بار روی مناب  موجود

زمانبندی با   [4 

 اطپینان پویا

عدم عدالت و عدم توجه به زمان  اعتماد باال قابلیت
 اجرا

سیاس   [5]

زمانبندی در 

 جه  بازار

 هزینه پایین
 زمان اجرای پایین

 عدم مقیاه پذیری
 زمان تکمی  باال

 عدالت و منصفانه بودن نوب   ردشه [6]
 عدم گرسنگی

زمان اجرای زیاد در صورت سنگین 
 بودن حجم کاری

الگوریتم  [7 

زمانبندی کار 

 زند ه زنبوره

 زمان اجرای کم
 ایجاد تعادل بار روی مناب 

از تعداد هماهنگی از متغیرها 
 استفاده می کند

بهینه سازی  [8]  

 جپعی  ذرات

 عدم توجه به هزینه ی کارهاکاهش زمان اجرا

 و [9]  
[12] 

زمانبندی کارها 

بر اساس 

 الگوریتم ژنتیک

عدم توجه سرعت اتمام کارها و  هوشمند تخصیص
 هزینه

زمنبندی بر  [14 

اساس کلونه 

 مورچه

 کمنسبتا زمان اجرای 
تضمین در رسیدن به 

 جواب

 مناب  زیادعملکرد ضعیف در تعداد 
 و مادودیتهای زیاد

سرعت همگرایی ضعیف نسبت به 
 [12و11و 9[ و  8 

 

- داختگه شبیه [15]

 سازی شده

 عملکرد ضعیف در تعداد کم مناب  تخصیص هوشمند
این الگوریتم بصورت مستق  نتابج 

خوبی نمی دهد ولی بعنوان مولفه 
ای در ترکیب با روشهای دیگر 

 .فا می کندای نقش بهتری 

 

 ه  بررسی شده،های هر کدام از الگوریتمداده ایم که در نشان نیز  2در جدول 
 .ارجایت داشته اندمعیار هایی برای زمانبندی کار 

 : نشان دهنده استفاده الگوریتم از معیار مدنمر√
 : عدم استفاده از معیار×
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4 × √ × × × √ cloud × 

11 × √ × √ √ × cloud × 

11 × √ × × × × cloud Java 

12 × √ × × × √ cloud × 

13 × √ × × √ √ cloud Gridsim 

14 √ √ × × × √ cloud × 

16 √ × × √ × √ cloud × 

11 √ √ √ × √ × cloud Gridsim 

سیستم  √ × √ × √ × 18
 توزی  شده

× 

19 × √ × √ × √ cloud Gridsim 

21 × √ √ √ √ √ cloud × 

21 √ √ × √ √ √ cloud × 

22 × √ × × × × cloud × 

 نتیجه -4
اباری  رایاانشبر الگوریتم های زمانبندی کار در ماایط در این مقاله مرروی 

ره ساازی و... ابری منبعی عمیم از مناب  مااسباتی، ذخیا رایانشانجام دادیم. 
باشد که از طریق بستر شبکه و با توجه به درخواست کاربران دراختیار آنان می

شود. زمانی که منااب  و درخواسات هاا بارای منااب  زیااد شاود قرار داده می
مناب  کاری زمانبندی و تخصیص فرآیند به درخواستها و انجام  رسیدگی کردن

ناسب ایان زمانبنادی باین فارآهم و باید از طریق  ار وب م می باشددشوار 
کننده مناب  و درخواست کااربران انجاام شاود. در ایان مقالاه  نادین رو  

که هر کادام از آنهاا دارای  معرفی کردیم.نوع زمانبندیها  متفاوت را برای این
در مجماوع  [17 نقاط ضعف و قوت خا  خودشان هساتند. ماثال الگاوریتم 

زمانبندی بهتری را انجام می دهد ولی بهره وری مناب  و هزیناه را بعناوان دو 
فاکتور مهم مورد توجه قرار نمیدهد. بنابر این انتخاب رو  مناسب بستگی به 
نوع خدمات و انتمارات مشتریان و فراهم کنندگان دارد و طبق ارزیابی ها، می 

 ی این کار وجود ندارد. توان گفت بهترین و کاملترین رو  برا
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