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 چکیده 

یک شبکه محاسباتی مقیاس بزرگی از مجموعه ناهمگن از سیستم های مستقل از نظر توزیع جغرافیایی 

و متصل به هم توسط شبکه هایی با پهنای باند باال و تاخیر کم است. اشتراک گذاری کارها کاربرد 

رید محاسباتی، مجتمع کردن منابع توزیع شده اصلی شبکه های گرید محاسباتی است. انگیزه گ

. جهت رسیدن به این هدف یک پیچیده علمی، صنعتی و تجاری است ناهمگون جهت حل مسائل

کارها  زمانبندی اختصاص سیستم زمانبندی کارآمد به عنوان یک بخش حیاتی برای گرید الزم است.

گونی منابع متاسفانه پویایی و ناهم شد.به منابع مختلف جهت بیشینه کردن کارایی کل سیستم می با

گرید باعث پیچیدگی زمانبندی وظایف می شوند. بعالوه با معرفی مدل اقتصادی گرید، عالوه بر زمان 

د موضوع در محیط گریاهمیت است و برای حل این  نوبه خود حائزاتمام کار، هزینه اجرای کار نیز به 

به  ,PSO,ICA,SAتوان از الگوریتم های بهینه سازی راهکارهای متفاوتی ارائه شده است که می 

منظور کاهش زمان اجرا نام برد. ما دراین پایان نامه از الگوریتم بهینه سازی فاخته برای مسئله زمانبندی 

وظایف جهت بهینه سازی زمان اجرا وهزینه اجرای وظایف در محیط گرید استفاده کرده ایم. نتایج 

ه الگوریتم پیشنهادی کارایی و بهینگی بیشتری نسبت به الگوریتم های بدست آمده نشان می دهد ک

 شبیه سازی تبرید و رقابت استعماری دارد.

اخته، الگوریتم های بهینه سازی، الگوریتم بهینه سازی ف زمانبندی گرید محاسباتی،واژگان کلیدی: 

 نه سازی شبیه سازی تبرید، رقابت استعماری .بهی
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 مقدمه

رای اج جهتی بود که محققان مشکالت از یکی یافزار نرمنیز  و یافزار سخت امکانات نیاز به زمان های گذشته در

 رایانه لومع سردمداران که بود نجایاممکن با آن سرو کار داشتند.  زمانکوتاه ترین  درو سخت  دهیچیپ ی،طوالن محاسبات

  1گرید .ودب دیگر یمحاسبات یها شبکه یانداز راهآنها  راه حلهاییکی از  ،ندیافت مشکالت نیاحل  یبرااساسی  راهکاری

 . داراست هم را اینترنت به اتصال امکان که باال محاسباتی توان با ای گسترده شبکه از است عبارت

 قیطر از یاختصاص ریغ صورت به که متعدد ینترانتهایا ای و نترنتیا سطح در شده عیتوز یها انهیرا از یا مجموعه د،یگر

 اجزایی از دیگر کیی، تشکیل می شود. باشند یم ارتباط در گریکدی با دیگر تیریمد ستمیس کی که با یارتباط پروتکل

 کاری هر باید که جایی آن از هاسیستم این در. است Scheduler یا یزمانبند دارد، اهمیت بسیارگرید  هایسیستم در که

 زمانبند یک به یازن سیستم دهد، قرارگرید  اختیار در را زمانی مدت باید کامپیوتر هر و بگیرد عهدهبه مشخصی کامپیوتر را

 کنترل را یستمس و کنند بندیاولویت را کارها بتوانند باید هازمانبند اکثر اما باشد، ساده بسیار تواندمی زمانبند این. دارد

 کار که دارد وجود زمانبند سازوکار تعدادی اما دارند،ن وجود باال قابلیت با هاییزمانبند Globus ابزار در. نمایند

 شبکه های گرید می باشد. بهینه سازیکارها در  سازیبهینههدف از زمانبندی، .دهدمی انجام حدی تا را دقیق زمانبندهای

د کنند که لیهای بهتری توکننده در طراحی ساختاری است. طراحان زمانی قادر خواهند بود طرحیک فعالیت مهم و تعیین

ی در مهندسی، سازبسیاری از مسائل بهینه جویی نمایند.سازی در صرف زمان و هزینه طراحی صرفه های بهینهبتوانند با روش

نظایر آن قابل  ریزی ریاضی وسازی نظیر روش برنامههای مرسوم بهینهتر از آن هستند که با روشتر و مشکلطبیعتاً پیچیده

امروزه بسیاری از مسائل  باشد.می 3، جستجو برای یافتن نقطه بهینه توابع با متغیرهای گسسته2ازی ترکیبیسحل باشند. بهینه

هستند، به صورت تقریبی با کامپیوترهای  4سخت-ایسازی ترکیبی که اغلب از جمله مسائل با درجه غیر چندجملهبهینه

در فضای  های مطرحرو الگوریتمز ایند. اباشنقابل حل میاکثر این مسائل در فضای گسسته  باشند.موجود قابل حل می

ائل ترکیبی ها جهت حل مسای از الگوریتمباشند و به دنبال آن نسخه گسستهپیوسته، قادر به حل این دسته از مسائل نمی

رح های مطلگوریتمباشد، روز به روز بر تعداد اگردد. از آنجا که حل این مسائل از اهمیت خاصی برخوردار میارائه می

ای هسازی را از دیدگاهبندی مسائل بهینهشود. در ادامه برای درک بهتر موضوع، تقسیمبرای حل این مسائل افزوده می

گریدهای محاسباتی راهکارهای زیادی پیشنهاد شده و ما نیز الگوریتم  در زمانبندی مختلف خواهیم دید. برای بهینه سازی

ی ام زیرا الگوریتم فاخته یک روش جدید جستجوی آگاهانه سراسری است که از زندگی پرندهفاخته را پیشنهاد میکین

ار خود را هم با یک جمعیت اولیه کی، این الگوریتم تکامل یهاتمیهمانند سایر الگورموسوم به فاخته الهام گرفته است و 

ز سعی کرده ایم که با استفاده از این الگوریتم . ما نی (Yang, 2212)است هامتشکل از فاختهکه . جمعیتی کندیشروع م

 زمان انجام کارها در گریدهای محاسباتی را بهبود بخشیده و همچنین هزینه های انجام کارها را نیز کاهش دهیم.

                                                           
1 Grid 
2 Combinational Optimization 
3Discrete Variables  
4 NP-Hard 
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 روش تحقیق 

نسبت  شده با مطالعه مقاالت علمی معتبر روز دنیا در خصوص موضوع مورد نظر و کارهای انجام در این مقاله روش تحقیق

های موثر در مسئله تغییرات الزم روی پارامترهای شناسایی شده قدام نموده پس از شناسایی متغییربه جمع آوری اطالعات ا

اعمال می گردد تا به ایده مورد نظر دست یابیم سپس ایده مورد نظر را پیاده سازی کرده و توسط شبیه سازی آن نسبت به 

 اقدام می کنیم. تجزیه و تحلیل روش پیشنهادی 

 

 

 

ه گردآوری اطالعات نیز ب سپس نتایج بدست آمده را ارزیابی کرده و راهکارهای عملی جهت تحقق آنها ارائه می گردد.

استفاده از مقاالت معتبر بین المللی موجود در پایگاه های نیز  صورت کتابخانه ای بوده و ابزارهای گردآوری اطالعات

در این تحقیق پس  .می باشد و همچنین پایان نامه های انجام شده IEEE , ScienceDirect , Springerمعتبر همانند 

از مطالعه و ارائه الگوریتم پیشنهادی به صورتی تئوری  به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک شبیه سازی زمانی محیط 

 .متلب صورت گرفته استشبیه سازی  ربا استفاده از نرم افزا شبکه گرید و پیاده سازی الگوریتم پیشنهادی

 

 يافته ها

دراین قسمت نگاهی گذرا برکارهای قبلی که درزمینه موضوع این پایان نامه انجام شده است می اندازیم و درادامه همین 

 .متخصصین می پردازیم برخی کارهای انجام شده توسط محققین و فصل به شرح مختصری بر

کرد تازه مبتنی بر بهینه سازی ازدحام ذرات برای زمانبندی کارها در شبکه های محاسباتی یک روی هانگبو لیو و همکارانش

های مرسوم که بردارهای واقعی هستند به ماتریس های  PSOنمایش موقعیت و سرعت ذرات در  کردند که در آنارائه 

بکه در شف و همچنین کاهش هزینه ها و وظایکه از موقعیت و سرعت ذرات برای زمانبندی کارها  فازی بسط داده شده اند

 .(Liu et al, 2212) محاسباتی استفاده می شود

جوشا ساموئل راج و همکارانش یک روش مبتنی بر شبیه سازی الگوریتم تبرید ارائه نمودند که در آن ابتدا یک نگاشت  

ی ه تر در همسایگی پاسخ اولیه ایجاد متصادفی بین کارها و منابع ایجاد شده و با کاهش دما در هر مرحله پاسخ های بهین

 .(Joshua Samuel et al, 2211) شد تا در نهایت به بهترین پاسخ دست یافته شود

یک روش مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان ارائه دادند به طوریکه در آن از  شیانگ چانگ و همکارانش

 . (Chang et al, 2222) نجام کارها استفاده شده بودمورچه های مصنوعی برای کشف بهترین منبع برای ا

یک روش مبتنی بر الگوریتم ژنتیک پیشنهاد دادند که باعث بهینه تر شدن مسئله زمانبندی وظایف  شیانگ جاو و همکاران

 . (Gao et al, 2222) گردید های محاسباتیدر گریدو همچنین کاهش هزینه های مسیر 

ک روش مبتنی بر الگوریتم ازدحام ذرات بایک سیستم برپایه قوانین فازی جهت زمانبندی ی گارسیا گاالن و همکارانش

 . (Garcıa-Galan et al, 2212) کارها ارائه داده اند که با یادگیری از تاریخچه خود یک زمانبندی بهینه ارائه می نماید
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یا جهت زمانبندی وظایف داده ای ارائه توسط الگوریتم زنبور عسل یک زمانبند پو آقای جاوید طاهری و همکارانش

نمودند که شامل گره های پردازشی و داده ای می باشد. الگوریتم ارائه شده هم باعث بهینه شدن زمان اجام کار و وهم 

ت سمیزان داده انتقال یافته می گردد. الگوریتم پیشنهادی توانست نتایج بهتری را نسبت به سایر الگوریتم ها در این زمینه بد

 . (2213)طاهری و همکاران،  آورد

به توسط الگوریتم اتاماتی سلولی یک زمانبندی ارائه نمودند که در آن هر منبع به  کارشآقای فرانسیس سردینسکی و هم

عنوان یک سلول در نظر گرفته میشود و منابعی که از نظر مشخصات نزدیک به هم هستند به عنوان همسایه در نظر گرفته 

 مقایسه یادگیر اتوماتای بر مبتنی های الگوریتم و ای مکاشفه های الگوریتم از آمده بدست نتایج با آن نتیجهشده اند. 

 . (Seredynski and Zomaya, 2222) است که در نهایت این الگوریتم نتایج بهتری از خود نشان داده است شده

اوم به منظور افزایش کارایی ارائه نمودند که این یک روش مبتنی بر عامل مق ای سید نصیر محمودشاه و همکارانشآق

عامل ها مستقال عمل نموده و در محیط گرید آموزش می بینندو خود را سازگار می کنند از این عامل ها برای کشف منابع 

 ,Mehmood Shah et al) ، زمانبندی کار و مدیریت منابع استفاده شده است که نتایج قابل قبولی ارائه نموده است

2212) . 

یک روش مبتنی بر الگوریتم ژنتیک چند سطحی برای زمانبندی وظایف در محیط  شخانم جوانا کولودزیج و همکار

گرید ارائه نمودند در این روش یک الگوریتم توسعه یافته ژنتیک سلسله مراتی چند سطحی پیاده سازی شده است که در 

 Kołodziej and) ا الگوریتم ژنتیک نتایج بهتری نشان داده استمحیط های پویا کارایی خوبی دارد و در مقایسه ب

Ullah Khan, 2212) . 

 

 

توسط الگوریتم شبکه های عصبی یه زمانبندی پویا و همچنین واکشی داده بهینه ارائه  کارن او آقای جاوید طاهری و هم

ازش از گره داده ای مناسب زمان انجام کار نمودند این الگوریتم با کاهش زمان واکشی داده های مربوط به کار مورد پرد

 . (2213طاهری و همکاران، ) را کاهش می دهد

برای شبکه های گرید سلسله مراتبی دو سطحی یک روش زمانبندی و کشف منابع ارائه  آریل کوزادا و همکارانشآقای 

ایانی در که کمک ش گره کار می کندنمودند. این الگوریتم بر پایه میزان بار هر گره در شبکه و همچنین مشخصات آن 

 . (Quezada-Pina et al, 2212)است  زمانبندی در این موضوع  کرده

روش زمانبندی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای شبکه های گرید متحرک با تاثیر  یکاو  آقای پریتام گوش و همکارش

ه های متحرک در نظر گرفته شده استدر این نوع شبکه هزینه اجام کار ارائه نمودند. در این روش معماری گرید برپایه گر

ها استفاده از هر منبع یا پهنای باند مستلزم صرف هزینه می باشد روش پیشنهادی بهینه ترین زمانبندی را از نظر هزینه و زمان 

 .(Ghosh and Das, 2212) ارائه میدهد

 

دگري در فاخته الگوريتم با استفاده از زمانبندی سازی بهینه  
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برای مسئله زمانبندی کار در شبکه های گرید یک راه کار مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی فاخته ارائه می کنیم. از آنجا که 

الگوریتم بهینه سازی فاخته ذاتا برای حل مسائل پیوسته طراحی شده است ما ابتدا انواع روش های گسسته سازی الگوریتم 

ن الگوریتم به الگوریتم بهینه سازی گسسته برای حل مسئله زمانبندی را شرح می فاخته و پس از آن چگونگی تعمیم ای

روش های زیادی برای گسسته سازی وجود دارد که برخی از انها  دهیم سپس به تشریح راه کار پیشنهادی می پردازیم.

ته سازی دودویی که ما ملگر و گسسگسسته سازی با استفاده از نگاشت فضا، گسسته سازی با استفاده از تغییر ععبارتند از: 

 در این مقاله از گسسته سازی تغییر عملگر استفاده نموده ایم.

 

سازی با استفاده از تغییر عملگرگسسته  

بی هم از جمله سازی ترکیاست و مسائل بهینه الگوریتمی است که ذاتاً برای جستجوی فضای پیوسته مطرح شده فاخته

جوی گسسته، به فضای جست فاختهرو جهت اعمال الگوریتم  باشد از اینباشد که در فضای گسسته قابل حل میمسائلی می

ازی مسائل سباشند جهت بهینهشدن بر روی فضای گسسته مینیازمند به دوباره تعریف استاندارد عملگرهای محاسباتی 

 گذاری را تغییر داد که در ادامه به تشریح آن می پردازیم:ته، باید رابطه مهاجرت و همچنین فرآیند تخمگسس

 

 تعريف عملگر مهاجرت باز

نشان  .Error! Reference source not foundابتدا ما رابطه مهاجرت در الگوریتم فاخته پیوسته را که در رابطه 

 را پشتیبانی کند.  الگوریتم فاختهاهیم داد. طوری که هر دو ویژگی مهاجرت در داده شده است، تغییر خو

( )NextHabitat CurrentHabitat GoalPoint CurrentHabitatX X F X X    
 1رابطه 

 

 F گسسته  اختهالگوریتم فکند. بنابراین در های حرکتی به سمت نقطه هدف را تعیین مییک عدد تصادفی است که گام

هدف در هر تکرار مورد نیاز است. در ادامه مفاهیم تفریق، ضرب و  روشی برای مدل کردن این حرکت و رسیدن به نقطه

 شود.می فیباز تعربرای فضای گسسته  .Error! Reference source not foundجمع موجود در رابطه 

باشد می xروی بردار  `Mبه معنی اعمال لیست حرکات  `X+Mلیست حرکات باشد،  `Mموقعیت و  xجمع: اگر  •

 کند.یک موقعیت جدید در فضا را ایجاد میکه 

 

 

 

در اینجا عملگر ضرب به این  |M`=F*|Mکه یک عدد اعشاری است و  Fϵ[2،1]ضرب : با در نظر گرفتن  •

 شود.انتخاب می Mباشد که تعدادی از حرکات موجود در لیست معنی می
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متوالی عملگر مورد نیاز)در مسئله زمانبندی برابر با حداقل تعداد کاربردهای  S2 و  S1تفریق: فاصله دو راه حل  •

 .حل به شکل زیر نشان داده شده استاست.اختالف بین دو راه S2به  S1( برای تبدیل (Swapعملگر 

 ( تغییر خواهد کرد:2) با توجه به تغییر عملگرهای حسابی رابطه مهاجرت به فرم رابطه

 
 2 رابطه

 

 تغییر فرآيند تخم گذاری

شود که انتخاب این گذاری های جدید تعریف میهای مناسب در تخمن بخش برای تولید موقعیتسه عملگر در ای

  .(Hao, 2212)عملگرها بصورت تصادفی صورت می گیرد

 :  [x1, x2, x3, x4, x2, x6] فرض کنید داریم

 [x1, x2, x3, x4, x2, x6]روش تعویض  -1

 [x1, x2, x4, x3, x2, x6] روش معکوس سازی بخشی از لیست -2

 [x1, x3, x4, x2, x2, x6] انتقالروش حذف و  -3

 

 زمانبندی کارها در شبکه گريد توسط الگوريتم بهینه سازی فاخته 

 تعریف مساًله:

  در محیط گرید تعدادی کار یا وظیفه توسط کاربر برای پردازش به گرید داده می شود که این کارها توسط

 .پردازش می شوند ردازشی هستندکه دارای منابع پ Machineتعدادی 

 تمام کارهای وارد شده می بایست پردازش شوند. 

 یک کار نمی تواند همزمان به دو ماشین داده شود. 

 هر ماشین نمی تواند به طور همزمان دو کار را پردازش کند. 

 .هر کار می تواند رو هر یک از ماشین ها پردازش شود 

 د و می توانند همزمان شروع به پردازش شوند.تمام کارها در زمان صفر وارد می شون 
 

 مراحل زمانبندی توسط الگوريتم فاخته

در مرحله اول پس از مقدار دهی اولیه پارامترهای الگوریتم برای هر فاخته در جمعیت اولیه، یک راه حل به صورت تصادفی 

موجود و منابع یا ماشین های گرید می ایجاد می گردد. که این راه حل یک رشته جایگشت بوده و نگاشت بین کارهای 

 باشد. 



 

7 

 

 سپس این راه حل های ایجاد شده ارزیابی می گردند و بهترین راه حل به عنوان نقطه هدف انتخاب می گردد.

 

 

 

 تابع هزینه به صورت زیر تعریف می شود:

𝑓 = max𝑖
𝑛𝑖(∑𝑝(𝑖,𝑗))

𝑛𝑗

𝑗=1

 

 ام می باشد. iام در ماشین  jپردازش کار نشان دهنده زمان  P(i,j) نشان دهنده کارها است.  jنشانگر ماشینها و  iکه در آن 

برای هر فاخته محاسبه می گردد و سپس فاخته ها شروع به تخم گذاری یا ایجاد راه حل های جدید  ELRمرحله دوم مقدار 

 (.,Yang and Deb 2222) خود می کنند ELRدر 

خشهایی که می ط تغییر عملگرها، یکی از بهمانطور که در ابتدای فصل بیان گردید در گسسته سازی الگوریتم فاخته توس 

، 2بایست باز نویسی شود مرحله تخم گذاری می باشد. ایجاد این راه حل های جدید در این مرحله توسط سه عملگر تعویض

پس از آن راه حل های ایجاد شده ارزیابی شده  که قبال تشریح شد، صورت می پذیرد. 7و حذف و انتقال 6معکوس سازی

یست به صورت صعودی مرتب می شوند و از ابتدای لیست به تعداد حداکثر فاخته های تعیین شده جدا شده و و در یک ل

مابقی راه حل ها حذف می شوند به این صورت در هر مرحله بهترین جوابها جدا می شوند. از لیست بدست آمده بهترین 

 .(Rajabioun, 2211)انتخاب می شود  جواب به عنوان نقطه هدف

 

رحله سوم پس از خوشه بندی فاخته های موجود خوشه ای که بهترین راه حل در آن ارائه شده است به عنوان محل مناسب م

مل مهاجرت ع در نظر گرفته می شود. خوشه های دیگر در هر بار تکرار الگوریتم به سوی خوشه مناسب مهاجرات می کنند.

گسسته کردن آن می بایست باز نویسی شود. همانطور که قبال شرح دومین قسمت از الگوریتم فاخته است که به منظور 

ین سپس مقادیر بهترین راه حل و بهترام می شود. داده شد این مرحله توسط عملگر جایگذاری بر روی بهترین راه حل، انج

ی شود در غیر این ف ممکان فاخته ها بروزرسانی می شود. و نهایتا اگر شرایط توقف الگوریتم برقرار باشد الگوریتم متوق

 .صورت به مرحله دوم برمیگردد و مجددا فاخته ها اقدام به تخم گذاری می کنند

 فلوچارت مراحل زمانبندی توسط الگوريتم فاخته

                                                           
5 swap 
6 Reversion 
7 Insertion 
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 نتايج و ارزيابی
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 نتایج بدست آمده در شبیه سازی الگوریتم فاخته با پارامتر های تعیین شده به شرح زیر است:
 

 
 

 
 

 

 بار اجرا 11مقايسه الگوريتم پیشنهادی با الگوريتم های شبیه سازی تبريد در 
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 کار 01ماشین و  11مقايسه الگوريتم پیشنهادی با الگوريتم های شبیه سازی تبريد با 

 

 
 

 

 کراربار ت 511کار با  01ماشین و  5مقايسه الگوريتم پیشنهادی با الگوريتم های شبیه سازی تبريد با 
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 نتیجه گیری

ما در این مقاله جهت بهینه سازی زمانبندی در گریدهای محاسباتی الگوریتم را فاخته مورد استفاده قرار داده و همانگونه 

که مطرح شد شبکه های گرید مجموعه ای ناهمگون از رایانه های شخصی که از لحاظ موقعیت جغرافیایی نیز پراکنده 

ه مدیریت شبکه های گرید از طریق یک ارتباط امن، پرسرعت و با تاخیر کم جهت به اشتراک هستند و اتصال آنها ب

با استفاده ازاین تکنولوژی ما می توانیم محاسبات پیچیده و  گذاری منابع توزیع شده سخت افزاری صورت می پذیرد.

نبندی جزئی ب اجرا نماییم. این مکانیزم زماسنگین را روی منابع توزیع شده بصورت، یکپارچه و با مکانیزم زمانبندی متناس

بسیار مهم و اساسی در گرید های محاسباتی بدلیل اینکه هر رایانه شخصی مدت زمان معینی در اختیار گرید قرار می گیرد 

ی دو این بدان معناست که گریدهای محاسباتی با محدودیت منابع مواجه هستند. بنابراین گریدهای محاسباتی به یک زمانبن

درست وکارآمد نیاز دارند که با مشخص کردن منابع مناسب برای اجرای هر وظیفه، توانایی اولویت بندی کارها را در 

 سیستم بتوانند کنترل نمایند. 

ما برای اینکه عملکرد الگوریتم پیشنهادی خود را بررسی کرده و همچنین از نتایج آن اطمینان حاصل کنیم الگوریتم 

یک الگوریتم هوشمند دیگر بنام شبیه سازی تبرید مورد مقایسه قرار دادیم و نتایج بدست آمده نشان داد که  پیشنهادی را با

الگوریتم بهینه سازی فاخته خیلی سریعتر به جواب رسیده و در اوایل اجرای الگوریتم شروع به بهینه سازی کرده و عملکرد 

 داشت.بهتری نسبت به  الگوریتم شبیه سازی تبرید در پی 
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