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 رایانش ابری ایجاد تعادل بارهای زمانبندی بررسی و مقایسه الگوریتم
 ندا آقاخانی ، دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد واحد مالرد

 704440449شماره دانشجویی : 

 aden_mah20@yahoo.comایمیل : 

 

 چکیده :

همچنین بر پایه .است مجازی و متصل هم به کامپیوترهای از ایمجموعه شامل شده توزیع و موازی هایسیستم از نوعی ابری محاسبات

 و چون همگرا بدون هایدر آینده شبکه ابری محاسبات است. برتریسازی ساخته شدهمحاسبات توزیع شده، محاسبات گرید و مجازی

افزار در سترهای دسترسی فراگیر و کمترین نیازمندی به سختآن به دلیل مزایای آشکار ابر همچون رسانه ذخیره سازی با ب .است چرا

 اساسی سائلم از یکیباشند. باشد. برخی مسائل اصلی مقیاس پذیری، دسترسی بیشتر، تعادل بار، هزینه و عملکرد میکاربر نهایی می

 خوب وظیفه است. زمانبند سخت-NP سازیبهینهی یک مسئله ابر وظیفه بندیزمان. است وظیفه بندیزمان با مرتبط محیط این در

 و شوند سربارگذاری مجازی هایماشین برخی هرگاه. دهد وفق وظایف انواع و تغییر حال در محیط با را خود بندیزمان استراتژی باید

 یستمس بار ها،ماشین از بهینه برداریبهره به رسیدن برای باشند، شده بارگذاری کم پردازش، برای وظایف با مجازی هایماشین سایر

را  ی خودهانهیهز خواهندیمبازده را از منابع خود ببرند و کاربران نیز  نیترشیب خواهندیم کنندگانفراهمدر ابر، . شود تعدیل باید

آورند. استفاده مناسب و بهینه از منابعی همچون حافظه، پردازشگر  به دسترا نیز  ازشانیمورد ن، عملکرد حالنیدرعحداقل نمایند 

رویس س کنندگانفراهمزیادی در عملکرد  ریتأثکه  شودیمی مهم محسوب امسئلهیک چالش است از این رو، چگونگی زمانبندی وظایف 

د زمان بای کهیدرحالی از منابع است. وربهرهحداکثر  و هاپردازندهانتشار بار در  باهدفابر دارد. زمانبندی، انتخاب بهترین منبع مناسب 

. شودیممسئله و مشکل زمانبندی اشاره  ابتدا به بیان مقالهپاسخ و تکمیل هر وظیفه و همچنین هزینه سرویس را حداقل نماید. در این 

 11عداد ت و در آخر به بررسی میکنیم انیبی یک زمانبند خوب را هایژگیوی وظایف را مطرح کرده و زمانبندسپس تعاریفی مرتبط با 

 .شودیمارائه ی سپس مزایا و معایب هر یک در طی جدولموجود در ابر پرداخته و   تمیالگور
 

 کلمات کلیدی : رایانش ابری، تعادل بار،الگوریتم زمانبندی
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 مقدمه  -1

ی از انمونه و داکردهیپامروزه محاسبات ابری شهرت زیادی 

 باهدف هادرخواست، متشکل از منابع و شدهعیتوزمحاسبات 

سرویس در بستر اینترنت است. این  به صورتی منابع گذاراشتراک

؛ کندیمرا برای کاربران فراهم  تینهایبمحیط تصوری از منابع 

مبنی بر تقاضا، میزان استفاده از  توانندیمبنابراین کاربران 

 مدلی ابری محاسبات ]11[منابعشان را افزایش یا کاهش دهند. 

 محور تقاضا و راحت فراگیر، دسترسی توانمندسازی برای است

 قابل و اشتراکی محاسباتی منابع از ای مجموعه به ای شبکه

 ذخیره فضای ، ها دهنده سرویس ، ها شبکه قبیل از کربندیپی

 به توان می که ها، سرویس رسای و کاربردی های سرویس ، سازی

 مدیر با تماس و تالش کمترین با و کرد تامین را نهاآ سرعت

برای   ]2[.نمود استفاده قابل و نهایی را ها آن دهنده، سرویس

ندی های زمان بالعاده ابر الگوریتمهای فوقاستفاده بهینه از قابلیت

های زمان بندی معموال توسط مدیر مورد نیاز است. این الگوریتم

شوند. منابع برای توزیع بهینه وظایف به منابع ابر اعمال می

های زمان بندی نسبتا زیادی برای حداقل کردن زمان الگوریتم

. این [1شده وجود دارد ]های توزیعمحاسبات وظایف در سیستم

های زمان بندی سعی در حداقل کردن کل زمان نوع از الگوریتم

 ترین منابع برای تخصیص وظایفمحاسبات وظایف با یافتن مناسب

دارند. الزم به ذکر است که حداقل کردن کل زمان محاسبات 

وظایف لزوما منجر به حداقل کردن زمان اجرای هر وظیفه مستقل 

 ]3[شود. نمی

 هایحوزه انواع برای محاسباتی مدل یک عنوان هب محاسبات ابری

آورده  دست به زیادی شده، توجه استفاده کاربردی هایبرنامه

 منابع دهندمی اجازه به کاربران ابری محاسبات هایسرویس. است

 داده مراکز از( VMS) مجازی های ماشین قالب را در محاسباتی

[. 6] اجاره کنند هاسرویس دهندگان ارائه توسط بزرگ مقیاس در

 طیف توانندمی ابر کاربران ابر، هایسرویس از استفاده با

 اساس بر و پویا صورت به کاربردی را هایبرنامه از ایگسترده

: مورد توجه مستقر کنند اساسی جنبه سه از معموالً تقاضا

 عنوان به فرم پلت ،(IaaS) سرویس یک عنوان به زیرساخت

 به [. 7] (SaaS) سرویس عنوان به افزار نرم و( PaaS) سرویس

 ههم برای دسترسی نقطه یک رسدمی نظر به ابر دیگر، عبارت

  .است کنندگان مصرف محاسبات نیازهای

 و شده بارگذاری زیاد مجازی هایماشین از وظایف حذف بار، تعادل

 .است شده بارگذاری کم مجازی هایماشین به آنها تخصیص

 مختلف روش دو به توانمی را بار تعادل هایالگوریتم

 :کرد بندیطبقه

 بار تعادل به مربوط تصمیمات :ایستا بار تعادل هایالگوریتم

 ردبرآو نیاز مورد منابع که زمانی شد، خواهد ساخته کامپایل زمان در

 و سازیپیاده نظر از سادگی الگوریتم این از استفاده مزیت. شوندمی

 هاگره عملکرد آمار مداوم نظارت به نیازی هیچ چون است سربار

 در بار تنوع که زمانی تنها ایستا های الگوریتم. ندارد وجود

 ینا بنابراین،. کنندمی کار درستی به است کم مجازی هایماشین

 در هک ابری محاسبات هایمحیط و گرید هایشبکه برای هاالگوریتم

 .نیست مناسبکنند می تغییر مختلف هایزمان در بار تنوع آن

 توزیع رایب پویا بار تعادل الگوریتم :پویا بار تعادل هایالگوریتم

 آنها کنند؛می ایجاد تغییر اجرا زمان در هاگره میان در کاری بار

 .نندکمی استفاده توزیع گیریتصمیم در زمان را بار فعلی اطالعات

 هایماشین به خواهدمی باال اولویت با وظیفه یک هرگاه

 حداقل دارای مجازیماشین باید وظیفه آن شود، ارائه دیگر مجازی

 هوظیف که طوری به بگیرد نظر در را باال اولویت با وظایف تعداد

 . شد خواهد اجرا دیگر وظایف از قبل خاص

 اجرای به بخشیدن سرعت بار تعادل هایروش اصلی هدف

 زمان در کاری بار که طوری به است منابع در کاربردی هایبرنامه

 ایهمحیط در. کندمی تغییر بینیپیش قابل غیر صورت به اجرا

 متعدد با وظایف مجازی ماشین یک گاه هر ابری، محاسبات

 مجازی هایماشین به و شوند حذف باید وظایف این شود، بارگذاری

 زمانی مورد، این در. شوند ارسال داده مراکز همان در دیگر بارکم

 و کنیم حذف پربار مجازی ماشین از را وظیفه یک از بیش ما که

 وظایف این پردازش برای موجود مجازی ماشین یک از بیش اگر
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 شوند ارسال مجازی هایماشین به باید وظایف باشد، داشته وجود

 دتم برای باید وظایف یعنی باشد هااولویت از خوبی ترکیبی که

 مجازی ماشین سطح در بار تعادل. نمانند پردازش منتظر طوالنی

 ]4[.شودمی داده انجام مراکز داخل سطح در یعنی

 کارهای گذشته  -4

 (Robin-Deficit Roundیک الگوریتم زمان بندی ) [8]در 

DRR  مهلت، قابلیت اطمینان، آگاه از منبع( ارائه کردند که وظایف(

کرد بطوریکه همه وظایف قبل از مهلت، با تضمین را زمان بندی می

 قابلیت اطمینان و حداقل منابع انجام شوند. 

دو الگوریتم برای محیط محاسبات ابری ارائه کردند و آن را   [7]در 

که پیچیدگی محاسباتی هر  cloudsimبا سیاست پیش فرض ابزار 

ما یک گرفت، مقایسه کردند. این مقاله به وظیفه را در نظر می

با  Min-minدهد. الگوریتم مان ارائه میساختاری برای پژوهش

شود. سپس شروع می Uای از وظایف زمان بندی نشده مجموعه

شود و به منبع وظیفه با حداقل زمان محاسباتی کلی انتخاب می

 Min-minیابد )به همین دلیل نام الگوریتم مربوطه تخصیص می

-حذف می Uه زمان بندی شده از . سرانجام جدیدترین وظیف(است

شود و این فرایند تا زمانیکه همه وظایف زمان بندی شوند تکرار 

یک تخصیص  Max-minو  Min-minشود. هر دو الگوریتم می

گیرند، زمانی که منابع براساس فرضی از وظایف به منابع در نظر می

م شود. هر دو الگوریتتخصیص فرضی بیکار شوند نگاشت انجام می

تعداد منابع در سیستم  mرا دارند که  2O(mn(پیچیدگی زمانی 

باشند تعداد وظایف که باید برای اجرا زمان بندی شوند می nو 

[10.] 

. است شده ارائه[ 0] در QoS Max-Min زمانبندی الگوریتم

Max-Min ایدسته حالت زمانبندی است و برای اکتشافی 

 از زمان برخی در تنها وظایف ای،دسته حالت در) شودمی استفاده

 های اکتشافیروش این(. شوندزمانبندی می شده تعریف پیش

تعداد  های اجرای واقعیزمان مورد در تا سازد می قادر را ایدسته

 . را بدانند وظایف از بیشتری

 در مجازی ماشین دادن قرار برای شده سازیبهینه الگوریتم یک

 ورچهکلونی م سیستم الگوریتم اساس بر ابری محاسبات زمانبندی

 . است شده ارائه[ 7] در ابری محاسبات در هدفه چند

Houle را در ایستا بار های تعادلالگوریتم[ 13]همکاران و 

 همچنین در. اندکرده بررسی است، ثابت کل بار که درختی رفتار

 اپوی بار تعادل پخش در هاداده مهاجرت یبهینه الگوریتم یک[ 9]

 ارائه ،شده منتقل وزن اقلیدسی فرم الگرانژ ضریب محاسبه طریق از

 هایمحیط در هاداده حرکت موثر طور به تواندمی کار این. اندکرده

 بررسی ناهمگن هایمحیط برای اما رساند، حداقل به را همگن

 .اندنکرده

 سازیپیاده یک عنوان به ،[10] در عسل زنبور کاوش حلراه

 روش یک سپس،. است شده بررسی طبیعی یپدیده یک از مستقیم

 که تاس شده بررسی شده،توزیع و شده بایاس تصادفی گیرینمونه

 ریگیاندازه سراسری متوسط نزدیکی در را فردی هایگره بارگذاری

 هایسرویس اتصال برای الگوریتم یک نهایت، در. کندمی حفظ شده

 با ارب تعادل بهبود ابزار عنوان به محلی مجدد کشی سیم با مشابه

 مانند بار، تعادل در. است شده ارزیابی سیستم ساختار فعال بازسازی

 یابد،می کاهش یا و افزایش تقاضا وب، هایدهنده سرویس

 رتغیی حال در هایدرخواست تنظیم برای پویا صورت به هاسرویس

 مجازی سرورهای صورت به سرورها. شوندمی داده اختصاص کاربر

 را خود مجازی سرویس صف مجازی سرور هر شوند،می بندیگروه

 سود میزان و کندمی پردازش آن صف از را درخواست سرور هر. دارد

 بورهازن که است کیفیتی با مشابه که کند،می محاسبه را پاداش و

 .دهندمی نشان خود چرخشی رقص در

 زمانبندی  -3

 حوزه در را اتقیتحق هسته و مهم بسیار کار زمانبندی سیستمهای

 قابل الگوریتمها این اغلب .می گیرد بر گرید در و ابر محاسبات

 های الگوریتم اصلی مزیت. میباشند ابری محیط در پیاده سازی

 بانتخا با کارایی، نمودن بهینه و کارایی افزایش زمانبندی

 در کار، زمانبندی الگوریتمهای ]14[.باشدمی منابع ینمناسبتر

ن اولی . میباشد بندی هقطب قابل لیصا دسته دو در ابری رایانش
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یا به  Batch mode heuristic scheduling algorithmsدسته 

 online mode heuristicو دومین دسته  BMHAاختصار 

algorithms .نامیده می شود 
 در و شده آوری جمع سیستم به ورود هنگام به کارها اول دسته در

 ثابتی زمانی های دوره شدن سپری از بعد .میگیرند قررار فص

 واقع  های الگوریتم نمونه .میگردنند اعمال زمانبندی الگوریتمهای

 عبارتند از : دسته نای در شده

RR1 scheduling ، FCFS4 scheduling algorithm, Max–

Min algorithm, Min–Min algorithm. 
-زمان بندی میاما در دسته دوم کارها به هنگام ورود به سیستم 

 گردند.

 پردازشگرها سرعت و ناهمگون محیط یک ابر محیط که آنجایی از

گرفته در دسته دوم  قرار الگوریتمهای میباشد، متفاوت تقریباً

 مناسب تر می باشند.

Most fit task scheduling algorithm  از نمونه الگوریتم های

 ]11[.می باشددسته دوم 

 

 cloudدر  کارها یزمانبند  - 1شکل 

 نیاز به زمان بندی در ابر -3-1

سبت ن .است پذیری مقیاس کاربرد ابرها به حرکت اصلی مزیت

به گرید مقیاس پذیری منابع ابر منجر به ارائه بالدرنگ منابع برای 

وظایف با  شود.های کاربردی میپاسخگویی به الزامات برنامه

ن اهای زمالگوریتمشوند. ابتدا های کاربر زمان بندی مینیازمندی

به دلیل استفاده بیش از حد  ]1[.سازی شدندبندی در گرید پیاده

سازی های مختلف، اکنون نیاز به پیادهابرها برای سرویس

مزیت اصلی حرکت به  های زمان بندی در ابر وجود دارد. الگوریتم

های کاربردی است. در مقایسه با گرید ابرها مقیاس پذیری برنامه

پذیری منابع ابر منجر به ارائه بالدرنگ منابع در برخورد با مقیاس 

 شود. های کاربردی مینیازهای برنامه

 

 

 مراحل زمانبندی  -3-4

 باید ابتدا .میپذیرد انجام مرحله سه طی در ابر در زمانبندی مراحل

. نمود آوری جمع آنهارا پیرامون اطالعات و شناسایی را موجود منابع

 بر نظر مورد منابع مرحله ای در .است انتخا مرحله بعدی مرحله

 .میگردند انتخاها  taskو  منابع ارلی پارامترهای سری یک اساس

 ]11[میگردد  واگذاز انتخابی منبع به نظر مورد taskدرنهایت  و

 

]11[مراحل زمانبندی - 4شکل 

 موجود یزمانبند یهایتم برالگور یمرور -0

                                                           
1 Round Robin 
2 First Come First Served 
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 ، قطعیشوندیمی استفاده سازنهیبهی سنتی که در هاروش

به اما اغلب  دهندیمجواب دقیقی  معموالًو سریع هستند و 

زمانبندی وظایف در فضای  .کنندیممحلی عمل  صورت

ی موجود هاحلراهاست و تعداد  ترمشکلجستجوی بزرگ 

بهینه باید زمان  حلراهوظایف برای یافتن زیاد است و 

بیشتری صرف کنند. برای حل این مشکل در این موقعیت، 

 ردنک دایپروش خوبی تعریف نشده است. با این وجود در ابر، 

 ی نزدیک به بهینه هم کارآمد است.حلراه

 

]1[ی زمانبندهای انواع الگوریتم  - 3شکل 

 RRالگوریتم  .1

. دارد تمرکز انصاف مسئله در( RR) نوبت گردشی الگوریتم

RR در ذخیره کارها استفاده  خود صف عنوان به حلقه از

 خود نوبه به کار هر که آن است RR الگوریتم مزایای. کندمی

 برای قبلی برای انتظار به مجبور هاآن و شد خواهد اجرا

 زمان مدت RR باشد، سنگین بار اگر اما. تکمیل نیستند

ارامترهایی پ  .داشت خواهد کارها تمام تکمیل برای طوالنی

شوند، قطعات زمانی هستند که به هر که عمومًا استفاده می

فرایند بخش یکسان و به صورت ترتیب چرخشی انتساب داده 

اولویت در نظر گرفته شود، تمام فرایندها بدون می

 قدارم یک کار هر به اولویت زمانبندی الگوریتم .شوندمی

. کندکارها استفاده می پخش برای آن از دهد ومی اولویت

 هب نیازمندی مانند کار حالت به بستگی کار هر اولویت مقدار

 PSOالگوریتم 

 ACO الگوریتم

 

های اکتشافیزمانبند  

 هادوپ دراید

 FIFOزمانبند 

 Fairزمانبند 

 Capacityزمانبند 

 Delayزمانبند 

 

های اکتشافیالگوریتم  

پویا هایاستراتژی  

 On-lineحالت 
 OLBالگوریتم 

 METالگوریتم 

 MCTالگوریتم 

 SA الگوریتم 

 KPBالگوریتم 

 

 Batchحالت 
 Min-Minالگوریتم 

 Max-Minالگوریتم 

 Suffrageالگوریتم 

 

اایست هایاستراتژی  

 MCTالگوریتم 

 OLBالگوریتم 

 METالگوریتم 

 Min-Minالگوریتم 

 Min-Max الگوریتم

 GA الگوریتم 

 SA الگوریتم 

 Tabuالگوریتم 

 *A الگوریتم 
 

 

کارجریان هایالگوریتم  

 FCP الگوریتم

 AGS الگوریتم
 WMM الگوریتم
 AWSالگوریتم

 Loss  & Gain رویکرد 

بالدرنگهای الگوریتم  

 زمانبند بالدرنگ اولویت پویا اولویت ایستا

 RMالگوریتم 

 DMالگوریتم 

 EDFالگوریتم 

 LLFالگوریتم 
 MARS هسته 

 ARTهسته 

زمانبندیهای الگوریتم  
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 این اصلی مسئله. غیره دارد و CPU زمان حافظه، هایاندازه

 کردن مسدود است باعث ممکن که است این الگوریتم

رضا ا هرگز کار یک نیازمندی اگر شود گرسنگی یا و نامحدود

 ]1[.نشود

 DRRالگوریتم  .1

)مهلت، قابلیت اطمینان، آگاه از  DRRالگوریتم زمان بندی 

 کندشده است که وظایف را زمان بندی میمنبع( ارائه 

بطوریکه همه وظایف قبل از مهلت، با تضمین قابلیت اطمینان 

 ]3[و حداقل منابع انجام شوند.

 FIFOالگوریتم  .2

 که برای اولین بار در اولین است اکتشافی زمانبندیک نوع 

 مانبند یک کار جدید در صفروش اکتشافی بکار برده شد. ز

 . کاری که در ابتدایداردنگه میآن  ورودبر اساس زمان  را

از آنجا که  شود.قرار دارد برای اجرا انتخاب می لیست انتظار

 بسیار آسانآن  یسازادهیو پرا دارد  این زمانبند حداقل سربار

توان عملیاتی  ،زمان اجرای طوالنی وظایف با باشد امامی

 .آوردمی نییپا ها راماشین

  Min – minالگوریتم  .3

 به ها دهنده سسروی یصصتخ اولویت الگوریتمن ای در

برای هر وظیفه زمان بندی نشده  .میباشد کارها نکوتاهتری

شود و ( ایجاد میMCTحداقل زمان اتمام) همانند روش 

( به Min-minسپس وظیفه با کمترین زمان اتمام )یعنی 

 یابددهد، تخصیص میای که در آن زمان انجام میپردازنده

 Max - minالگوریتم  .4

Max-Min  التح زمانبندی است و برای اکتشافیالگوریتمی 

 رد تنها وظایف ای،دسته در حالت. شودمی استفاده ایدسته

 این. شوندزمانبندی می شده تعریف پیش از زمان برخی

 مورد در تا سازد می قادر را ایدسته های اکتشافیروش

 .را بدانند وظایف از تعداد بیشتری های اجرای واقعیزمان

طوالنی  به دهنده ها سرویس تخصیص اولویت این الگوریتم در

 شود.کارهااختصاص داده می  ترین

 RASAالگوریتم ترکیبی  .5

RASA   هایالگوریتمترکیبی از Max-min  وMin-min 

ها ندارد و است که هیچ مصرف زمانی در دستورالعمل

 mآید که بدست می  RASA  ) 2O(mnپیچیدگی زمانی 

های تعداد وظایف است )شبیه به الگوریتم nتعداد منابع و 

Max-min  وMin-min  الگوریتم ارائه شده تخصیص .)

دهد و زمان اجرای هر وظیفه کارای منابع به وظایف را می

آید، آن شود که زمان اتمام حداقل بدست میحداقل می

گاه زمان بندی آترکیبی از الگوریتم نظارت فعال و الگوریتم 

فاده بهتر در که در نتیجه عملکرد و است باشداز منابع می

 ]3[رد.محاسبات ابری دا
 

 ACOالگوریتم  .6

 این که است تصادفی جستجوی الگوریتم ACO الگوریتم

 مورچه واقعی رفتار تقلید و مثبت بازخورد مکانیزم از الگوریتم

 توسط یکدیگر با ارتباط و غذا جستجوی برای طبیعت در

 محققان .کندسفر استفاده می مسیر در گذاشته فرمون

 مسئله مانند سخت-NP مسائل حل برای ACO از بسیاری

 الگوریتم اکتشافی جامعهاستفاده کرده اند.  گرددوره فروشنده

ها الهام گرفته است. مورچگان از رفتار اجتماعی مورچه

ن مسیر تریتوانند کوتاهها با اینکه نابینا هستند ولی میمورچه

 ها مسیر بینبین النه و منبع غذایشان را پیدا کنند. مورچه

تصادفی انتخاب  کامالً را در ابتدا به صورت  غذا و النه خود

پس از طی چندین دوره رفت و برگشت بین  کمکمکنند و می

تر، در غذا و النه و افزایش اثر به جای مانده در مسیر کوتاه

کنند. وقتی نهایت همگی در کوتاهترین مسیر حرکت می

گردد، در طول مسیر حرکت، ماده ای دنبال غذا میمورچه

گذارند .با استفاده یی به نام فرومون از خود بر جای میشیمیا
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شود. از این مفهوم کوتاهترین مسیر پیدا میاز این فرومون، 

شود. زمانی که یک منبع به برای تخصیص کارها استفاده می

-کند مقدار فرومون آن افزایش میکاری تخصیص و کامل می

ی مجازات از یابد. اگر منبعی نتواند کاری را تمام کند برا

 شود فرومون آن کاسته می

 

 MACOالگوریتم  .7

 برای ACO الگوریتم اساسی هایایده MACO الگوریتم

 هب شبیه و بردارث می وظایف به همه محاسباتی زمان کاهش

ACO .است 

 MACOLBالگوریتم  .8

 مورچگان سازیبهینه بر اساس اصالح ابر زمابندی وظایف

 ارائه ابر زمابندی وظایف برای( MACOLB) بار تعادل برای

 تخصیص کردن پیدا برای MACOLB الگوریتم. است شده

 حداقل به برای ابر پویای سیستم در وظایف برای منابع بهینه

 افزایش و سیستم کل در وظایف makespan رساندن

نتایج  .سیستم استفاده شده است بار تعادل عملکرد

سازی انجام گرفته نشان داده که این الگوریتم بهتر از شبیه

توان با بهبود در باشد و میمی ACOو  MACOالگوریتم 

رسیدگی به اولویت بین وظایف و هزینه منابع آن را توسعه 

 ]1[داد.

 ABCالگوریتم  .9

 سازیبهینه الگوریتم یک ،(ABC) عسل زنبور کلونی الگوریتم

می عسل  زنبور جمعیت کاوش هوشمندانه رفتار اساس بر

 یهوشمندانه رفتار از جدید فرااکتشافی روش اینباشد. 

 ئهارا الگوریتم. است گرفته الهام عسل زنبور جمعیت کاوش

 لونیک الگوریتم مزیت. است عددی تابع سازیبهینه برای شده

 که است الگوریتم در سراسری جستجوی توانایی عسل زنبور

 دهش سازیپیاده همسایگی منبع تولید مکانیسم معرفی با

 .است

 HBB-LBالگوریتم  .11

 رفتار از گرفته الهام بار تعادل نام به HBB-LB الگوریتم

 رد بار تعادل به دستیابی آن هدف کهمی باشد   عسل زنبور

 .است توان حداکثر به رسیدن برای مجازی هایماشین سراسر

 یمجاز هایماشین در اولویت اساس بر را وظایف الگوریتم این

 در وظایف انتظار زمان مدت که ایگونه به کندمی متعادل

 هایالگوریتم با را HBB-LB الگوریتم.  باشد حداقل صف

 یتجرب نتایج. ایمکرده مقایسه موجود بندیزمان و بار تعادل

 با مقایسه در مورد نظر الگوریتم که دهد می نشان

 نشان این رویکرد. کندمی عمل موثر موجود هایالگوریتم

 کاهش و اجرا زمان متوسط در توجهی قابل بهبود که دهدمی

 به دستیابی آن هدف .دارد وجود صف در وظایف انتظار زمان

 به رسیدن به برای مجازی هایماشین سراسر در بار تعادل

]4[.است توان حداکثر

 

آزمایش:نتایج  -1

 انندم مختلف موانع باید به ابری محاسبات سیستم یک

 فدراسیون مجازی، هایماشین در بار تعادل شبکه، جریان

موارد دیگر رسیدگی  و اعتماد مدیریت و پذیریمقیاس ابرها،

 در( افزار سخت و افزار نرم) خدمات از ایمجموعه ابرها. کند

های ابری سرویس. کنندارائه می سابقه بی مقیاس یک

 و تأمین طریق از زمان تقاضا در تنوع به که دارند مسئولیت

ها کتکنی آزمایش. ابرها رسیدگی کنند از پویا تأمین عدم یا

 عمال ابری محاسبات واقعی عملیات در استراتژی جدید یا و
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 نیاز سرویس مورد کیفیت هاآزمایش چون نیست، ممکن

 خواهد خطر را به سرعت هزینه، امنیت، مانند نهایی کاربران

 در سریع دسترسی امنیت مورد همکاران در و چانگ .انداخت

 رایب خوب سازشبیه یک به نیاز اند.بحث کرده  اوبونتو ابر

 سازها شبیه این از یکی. وجود دارد آزمایشی اهداف

CloudSim  سازیشبیه چارچوب یک سازشبیه این. است 

 آزمایش و سازی شبیه سازی،مدل اجازه که است کلی

را فراهم  افزار نرم خدمات و ابری محاسبات هایزیرساخت

 کند.می

که بهتر  HBB-LBالگوریتم  عملکرد ما بخش، این در

 از حاصل نتایج اساس بر را از بقیه الگوریتم ها است

را تحلیل  CloudSim از استفاده با شده انجام سازیشبیه

 . کنیممی

 با بار تعادل از بعد و قبل Makespan مقایسه 0 شکل

 نشان X دهد. محورمی را نشان  HBB-LB از استفاده

 Makespan دهنده نشان Y محور و وظایف تعداد یدهنده
 بار تعادل با. باشدثانیه می در( اتمام زمان و وظیفه اجرای)

 سلع زنبور رفتار از گرفته بار الهام تعادل از استفاده با پویا

(HBB-LB)، makespan کاهش توجهی قابل بطور 

 زمان در تفاوت وظایف، از بیشتری تعداد با. یابدمی

makespan و است باال کامال HBB-LB نتایج  بهترین

 . کندمی فراهم

 
 HBB-LB از استفاده با بار تعادل از بعد و قبل Makespan مقایسه - 0 شکل

 ی :تعادلنام یدرجه

                                                                                                               

𝑫𝑰 =
𝑻𝒎𝒂𝒙−𝑻𝒎𝒊𝒏

𝑻𝒂𝒗𝒈
 

در  𝑻𝒊حداکثر و حداقل  𝑻𝒎𝒊𝒏و  𝑻𝒎𝒂𝒙که در آن 

  𝑻𝒊متوسط  𝑻𝒂𝒗𝒈است،  های مجازیماشینهمه  یانم

 

 

 یتعادل بار ما درجه یستماست. س های مجازیماشین

 .دهدیبه شدت کاهش مرا  یتعادلنام

قبل و بعد  های مجازیماشین ینب یتعادلنام یدرجه 1شکل 

تعداد  X محور دهد.مینشان را  HBB-LBبار با  تعادلاز 

. به است یتعادلنام یدرجه ینشان دهنده Yو محور  یفوظا

، درجه HBB-LBبار با  تعادلوضوح آشکار است که پس از 

]4[. یابدیکاهش م یادیتا حد ز یتعادلنام
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 HBB-LBبار با  تعادلقبل و بعد از  های مجازیماشین ینب یتعادلنام یدرجه - 1شکل 

 

 مقایسه الگوریتم ها ی زمانبندی  -6

شماره
 

نام 

 الگوریتم
 کاهش زمان پاسخ

کاهش زمان 

 انتظار

کاهش درجه 

 نامتعادلی

قابلیت 

 اطمینان

حداقل 

 سربار

مهاجرت 

 وظیفه

1 RR    
   

2 DRR       

3 FIFO       

4 Min-min       

5 Max-min       

6 RASA       

7 ACO       
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 نتیجه گیری  -9

 

 در موجود منابع مدیریت در مهم مسأله یک زمانبندی مسأله

 انجام امکان زیاد درخواستهای وجود با چراکه میباشد، ابر

 ما بنابراین .ندارد وجود داده مرکز در دستی بطور زمانبندی

و کاهش زمان  کاهش زمان پاسخ برای هایی الگوریتم به

 .داریم نیاز ابری، رایانش محیط در انتظار

در بین الگوریتم های توضیح داده شده دو الگوریتم 

RASA و  HBB-LB  از بقیه برای ایجاد تعادل بار

یکی از دالیلش این است زمانبندهای رایانش ابری بهتر است. 

دهد، نه تنها تعادل بار را انجام می HBB-LBکه الگوریتم 

های مجازی بلکه اولویت وظایف حذف شده از ماشین

های گیرد و برای سیستمسربارگذاری شده را نیز زیر نظر می

 کند.محاسبات ابری ناهمگن کار می

این الگوریتم اولویت را به عنوان پارامتر اصلی کیفیت 

م ای بهبود این الگوریتگیرد. در آینده، ما برسرویس در نظر می

زی ریبا در نظر گرفتن سایر عوامل کیفیت سرویس برنامه

با ترکیب کردن این دو کنیم. به فرض مثال می توان می

الگوریتمی داشت که همزمان کاهش زمان پاسخ و کاهش 

 زمان انتظار را داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 MACO       

9 MACOLB       

10 ABC    

   

11 HBB-LB       
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