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چکیده

با پیشرفت شبكههاي سرعت باال در سطح كشورها و خطوط پر سرعت اينترنت ،امكان استفاده كاربران از منابعي كه از
لحاظ جغرافیايي در مكانهاي ديگري قرار گرفته اند فراهم گرديده است .محاسبات ابري يک مدل محاسباتي در هرمنطقه
جغرافیايي در زيرساخت اينترنت فراهم ميسازد .يكي از مسائل مهم در ابر زمانبندي و اجراي جريانهاي كاري بار عايت برخي
از معیارهاي كیفیت سرويس ميباشد .محاسبات ابري با انواع متفاوتي ازمنابع مجازي كار مي كند در نتیجه الگوريتمهاي
زمانبندي جريان كاري نقش مهمي را در ابر دارند .در محیط ابر براي اجراي سرويسهاي مختلف از زمانبند استفاده ميشود.
دراين مقاله الگوريتمي ارائه شده است كه يک جريان كاري را دريافت ميكند ،سپس بر روي ابرعمومي زمانبندي ميكند.
هدف اين الگوريتم زمانبندي جريان كاري بر روي منابع ناهمگون ابر و اجراي كلیه وظايف جريان كاري در زيرمهلت تعیین
شده با كمترين هزينه ممكن ميباشد .اين الگوريتم وظايف را با رتبه بندي روبه باال رتبه بندي ميكند ،سپس وظايف را
برحسب رتبه پايین انتخاب و براساس والد بحراني خوشه بندي ميكند .در انتها وظايف خوشهها به ترتیب شماره خوشه ،به
بهترين منابع ممكن تخصیص مييابند .روش پیشنهادي با الگوريتم تركیب خوشه )cluster combining algorithm(CCAمورد
ارزيابي قرار ميگیرد .آزمايشها بر روي جريانهاي كاي  Montageو  Epigenomicsبا دو ضريب مهلت زماني  α=1.35و
 α=1.6انجام ميشود .نتايج شبیه سازي نشان ميدهد ،هزينه اجراي همه جريانهاي كاري در روش پیشنهادي نسبت به
روش  51 CCAدرصد كاهش يافته است.
کلمات کلیدی :زمانبندی وظایف ،رایانش ابری ،قیمت گذاری ،مهلت زمانی ،زیرساخت به عنوان سرویس

-1مقدمه

توسععه پوياي محاسعبات ابري و توزيع شعده منجر به راه حلهاي باثباتي براي پردازش داده ارائه شدهاست .امروزه تمركز
زيادي بر مدلهاي جديد براي انواع خاصعي از پردازشها به وجود آمدهاسعت .عووه بر سیستمهاي ذخیره سازي توزيع شده،
راه حل هاي بسعیاري از وظايف خا براي ماال دسعترسي تصادفي سريع به داده ،پردازش خط لوله ،محاسبات گراف و ریره
به دسععت آمدهاسععت] .[1,2برنامههاي كاربردي جريان كاري با برنامههاي موازي ،همراه هسععتند كه شععامل مجموعه اي از
وظايف محاسععباتي مرتبط با دادهها و وابسععتگيهاي كاري اسععت] .[3به عنوان ماال از اين برنامهها ميتوانیم به جريانهاي
پیچیده علمي ] [4و جريانهاي كاري چند سعععرويسعععه وب] [5اشعععاره كنیم يا برنامههايي كه دادههاي بزرگ را پردازش
ميكنند .چنین برنامه هايي به طور معمول نیاز به توان محاسعباتي بیش از توانايي يک دستگاه دارند ] .[6معموال يک جريان
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كاري توسعط يک  1 DAGتوصیف ميشود كه يک گراف ریر چرخه اي است كه در آن هر يک از كارهاي محاسباتي توسط
يک گره نشعان داده شده است و هر داده يا وابستگي بین وظايف توسط يک لبه بین گرههاي مربوطه نشان داده شده است.
براي اجراي جريانهاي كاري در زمان معقول ،ما نیاز به محیط محاسعباتي با كارايي باال مانند شعبكه ،خوشه يا ابر دارد .اخیرا
برخي محققان ايده استفاده از ابرهاي  [7] 2 IaaSرا براي اجراي جريانهاي علمي ][9,8,3در نظر گرفته اند.
رايانش ابري اخیرا به عنوان يكي از جايگاههاي مناسب براي اجراي اين برنامههاي علمي پیچیده ارائه شده است .بسیاري
از محققین به بررسعي اسعتفاده از رايانش ابري براي برنامههاي علمي پرداخته اند و به اين نتیجه رسععیده اند كه اين سیستم
هاي ابري ميتوانند از نظر عملكرد و هزينه ،شعرايط مناسبي را ايجاد كنند .اما با ظهور ا ين الگوي محاسباتي جديد ،الگوريتم
هاي زمانبندي جديدي كه بتوانند از فوايد سععیسععتمهاي ابري اسععتفاده كنند و چالشهاي خا محیطهاي ابري را هم رفع
كنند ،در اين قسععمت مورد نیاز ميباشععد .ابرها ميتوانند مدلهاي محاسععباتي را ارائه كنند كه اين امكان را فراهم ميكند تا
منابع پردازشعي بر روي اينترنت تحويل داده شعود و سعپس از يک مدل پرداخت در زمان مصعرف استفاده ميكند كه در اين
مدل ،كاربران هزينه را بر اساس میزان مصرف از منابع پرداخت ميكنند [ .]10سیستمهاي ابري ميتوانند تعداد نامحدودي از
منابع پردازشعي را ارائه كنند و اين كار با اسعتفاده از مفاهیم مجازي سعازي محقم ميشود كه ميتوان از آنها در بازه زماني
معقول اسعتفاده كرد و هزينه اسعتفاده از آن نیز بر اسعاس میزان مصرف از منابع مشخص ميشود .پلتفرمهاي ابري از اينرو
ميتوانند يک روش جايگزين براي اجراي برنامههاي علمي باشععند كه در اين برنامهها ،منابع در سععازمانهاي تحقیقاتي قرار
ندارد بلكه از يک مركز داده ي بزرگ در زمان نیاز اجاره ميشععود .اين برون سععپاري كردن باعث كاهش بار مالي سععازمانها
ميشود].[1
در اين مقاله ،يک الگوريتم زمانبندي جريان كاري پیشنهاد شده است كه جريان كاري را بر روي زير ساختهاي ابر با منابع
ناهمگون زمانبندي كند .بطوريكه جريان كاري را در مهلت تعیین شده كاربر ،با كمترين هزينه ممكن اجراميكند .براي بهبود
هزينه از يک روش خوشعه بندي با رتبه روبه باال مبتني بر  [11] HEFTاسعتفاده ميشعود .سعپس با استفاده از مفهوم والد
بحراني 3عمل خوشعه بندي انجام ميشعود .سعپس خوشعهها به ترتیب انتخاب ميشوند و م نابع ارزاني كه بتوانند وظايف هر
خوشه را در زيرمهلت تعیین شده اجرا كنند تخصیص صورت ميگیرد.
ادامه مقاله به شعر زير تدوين شعده اسعت .بخش  2بررسي كار مرتبط ،بخش 3مدل سیستم ما شامل مدل نرم افزار ،مدل ابر ،مدل
هزينه و تعريف مسعاله اسعت .الگوريتم زمانبندي پیشعنهادي در بخش  4توضعیح داده شده است .ارزيابي عملكرد در بخش1
ارائه شده است بخش  6نتیجه گیري مقاله است.
 -2کار مرتبط

برخي از مهمترين و جديدترين الگوريتمهايي كه براي زمانبندي جريان كاري ارائه شده اند كه زمان اجرا و هزينه را به عنوان
پارامتر كیفیت سرويس در نظر گرفته اند ميتوان در ادامه بیان كرد.
 Adhikariو همكاران ] [12يک الگوريتم زمانبندي با كارايي باال براي محیط محاسعبات ابري پیشعنهاد دادند .اين الگوريتم
ماشعععینهاي مجازي مناسعععب را انتخاب ميكند تا در مهلت مشعععخص كارها را اجرا كند و بهره وره منابع افزايش يابد .اين
الگوريتم در مهلت معین هزينه را كاهش ميدهد .توسط  Reddyو همكاران] [13الگوريتم زمانبندي جريان كاري با زمان و
هزينه آگاه پیشعنهاد شده است كه وظايف يک جريان كاري را براي تكمیل اجرا در كوتاه ترين زمان ممكن زمانبندي ميكند
تا قیمت خدمات ارائه شده به مشتريان به حداقل برسد .براي كاهش زمان اجرا ابتدا وظايف بحراني زمانبندي ميشوند سپس
براي كاهش هزينه از منابع ارزاني كه وظايف را در بازه زماني تعیین شعده اجرا ميكنند استفاده ميشود Deldari .و همكاران
] [14يک الگوريتم زمانبندي ايستاي جريان كاري در ابر براي منابع پردازشي چند هسته اي ارائه داده اند كه ميتواند هزينه
1

Directed Acyclic Graph
Infrastructure as a Service
3 Critical Parent
2
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اجاره منابع را در مهلت معین كمینه كند .الگوريتم پیشعنهادي از يک روش خوشه بندي براي تقسیم جريان كاري به تعدادي
خوشععه اسععتفاده ميكند و توش ميكند تا خوشععهها را به گونه اي تركیب كند تا اهداف اصععلي الگوريتم را بدسععت آورند .در
هرگعام از روش رتبعه بنعدي بعا بهترين تركیب موجود انتخاب ميكند .روش خوشعععه بندي مبتني بر الگوريتم [15] PCH
ميباشععد Viriyapant .و همكاران ] [16يک الگوريتم زمانبندي جريان كاري با هدف كاهش هزينه در مهلت معین با سععه
الگوريتم ابتكاري ارائه داده اند .همچنین تعداد نامحدودي ماشععین مجازي در ابر عمومي وجود دارد .الگوريتم زمانبندي كارها
را طوري روي معاشعععینهاي مجازي نگاشعععت ميكند كه جريانهاي كاري در مهلت معین اجرا ميشعععوند و هزينه اجراي
جريانهاي كاري كمینه ميشود Arabnejad .و همكاران ] [17يک الگوريتم زمانبندي ابتكاري براي اجراي جريان كاري در
محدوديت مهلت معین براسعاس مسیر بحراني جهت كاهش هزينه اجرا ارائه داده اند .در اين الگوريتم ابتدا يک مسیر بحراني
انتخاب ميكند و كارهاي روي مسعععیر بحراني را اولويت بندي ميكند و در خوشعععه قرار ميدهد .در مرحله دوم هر خوشعععه
زمانبندي مي شععود .با اجرا شععدن هر خوشععه در يک نمونه منبع زمان و هزينه انتقال داده كاهش مييابد .عمل رتبه بندي و
اولويت بندي هر وظیفه مبتني بر رتبه بندي رو به باال ] [11اسععتفاده ميكند .در واقعیت رتبه روبه باالي يک گره ،برابر با
طول بلندترين مسععیر از آن وظیفه ،به وظیفه پاياني گراف اسععت Topcuoglu .و همكاران ] [18يک الگوريتم زمانبندي
مبتني بر خوشه بندي كارهاي مرتبط به هم براي كاهش هزينه و بهبود كارايي منابع ارائه داده اند .با توجه به تاخیر در انجام
وظايف مرتبط با برنامه ريزي محاسععبات ابري ،يک مدل كارهاي سععلسععله مراتبي مبتني بر سععاختار مورد بحث قرار گرفت و
الگوريتمها ي مربوط به برنامه ريزي كار بر اسعاس محدوديت تاخیر پیشعنهاد شعده اسعت .عمل خوشه بندي بصورت سلسله
مراتبي در هر گراف انجام ميشود .به اينصورت كه هر سطح از گراف در يک خوشه قرار ميگیرد .اين كارها بصورت موازي و
همروند بايكديگر اجرا ميشوند Kanagaraj .و همكاران ] [19يک رويكرد واقع بینانه براي نمايش و زمانبندي جريان كاري
در محیط محاسبات ابري ارائه داده اند .در اين تحقیم دو الگوريتم  5 DCWSو  2 CCWSارائه شده است .الگوريتم اول سعي
ميكنعد جريان كاري را در محدوديت مهلت زماني مشعععخصعععي اجرا كند و مدت زمان اجراي جريان كاري را تا حد ممكن
كعاهش دهعد .در الگوريتم دوم هدف كاهش هزينه اجراي جريان كاري ميباشعععد .به اين منظور براي اجراي كارها از روش
خوشه بندي مبتني بر مسیر بحراني استفاده ميشود Sun .و همكاران ] [20يک الگوريتم زمانبندي براي اجراي جريان كاري
جهت افزايش درصععد زمانبندي موفم در محدوديت مهلت و محدويت بودجه ارائه داده اند .معیار میزان زمانبندي موفم براي
نشان دادن اثربخشي الگوريتم پیشنهاد شده مورد استفاده قرار گرفته است .براي هريک از وظايف گراف يک زيرمهلت و يک
بودجه معین توزيع ميكند .سعععپس منبعي انتخاب ميشعععود كه بر رضعععايت از محدوديتهاي هزينه و زمان تمركز كند .اين
الگوريتم پیچیدگي زماني را نیز كاهش ميدهد Dedari .و همكاران ] [21الگوريتم زمانبندي تركیبي خوشععهاي در محیط ابر
پیشنهاد داده اند .الگوريتم زمانبندي پیشنهادي عمل نگاشت وظايف به منابع چند هسته اي درابر را در محدوديت زماني معین
انجام ميدهد به شرط اينكه هزينه اجراي كارها بهبود يابد .روش كار به اينصورت است كه هر ج ريان كاري را به چند خوشه
تقسعیم ميكند .سعپس با اسعتفاده از روش رتبه بندي روبه باال بهترين خوشعهها بايكديگر تركیب ميشوند و عمل تخصیص
صورت ميگیرد .سپس عمل زمانبندي از وظیفه اي كه باالترين رتبه را دارد آراز ميشود.
 -3مدل زمانبندی سیستم

در اين بخش ،مفاهیم اصلي از مدل برنامه ،مدل ابر زيرساخت ،مدل هزينه و همچنین مساله اصلي تعريف ميشود.
 -1-3مدل جریان کاری

1

Deadline Constrained Workflow Scheduling
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مدل جريان كاري يكي از موفقترين الگوها براي برنامههاي علمي روي زيرساختهاي توزيع شده ابر ميباشد .از آنجا كه
وظايف جريان كاري به صورت اختیاري بهم متصل ميباشند ،مدل برنامه مورد استفاده براي يک جريان كاري علمي ،گراف
ریرمدور جهت دار

)G=(V,E

ميباشد .كه در آن } v={t1,t2,…tnبه سري وظايف جريان كاري اختصا

دارد.

)Eij=(ti,tj

لبههاي میان راسها را نشان ميدهد .همچنین هر لبه وزني دارد كه به محدوديت اولويت و مقدار ارتباطات دادهاي بین وظايفti

و tjاختصا

دارد .از آنجا كه گراف مستلزم ورودي و گره خروجي ميباشد tentry ،و  texitبا زمان پردازش صفر و ارتباطات صفر

به ابتدا و انتهاي گراف اضافه شده است .با ارسال هر جريان كاري ،يک زيرمهلت زماني توسط كاربر ارسال ميشوند .از اين
رو ،زيرمهلت براي هر وظیفه محاسبه مي گردد كه بايد طوري باشد كه جريان كاري زيرمهلت را برآورده سازد .تمركز پژوهش
فعلي ،زمانبندي يک جريان كاري واحد روي ابر و اجراي آن در زيرمهلت تعريف شده توسط كاربر ميباشد بطوريكه هزينه
اجراي جريان كاري كاهش يابد.
 -2-3مدل ابر

مدل ابر شامل يک ارائه دهنده زيرساخت سخت افزاري به عنوان سرويس است كه منابع مجازي را به مشتريان خود ارائه
ميدهد .به طور معمول ،ارائه دهندگان ابر زيرساخت وظیفه ارائه انواع ماشینهاي مجازي مختلف}VM={vm1,vm2,…,vmn
را دارند .هر نوع  VMبا دو ويژگي توان و هزينه نشان ميدهند ،به طوري كه  pنشان دهنده توان پردازش كلي ماشین مجازي
است ،از جمله سرعت پردازشگر ،اندازه حافظه ،سرعت  I /Oو پهناي باند شبكه و  cنشان دهنده هزينه كلي پولي از نوع
ماشین مجازي است].[6
 -3-3مدل هزینه

دو دسته هزينههاي مختلف در نظر گرفته شده است :هزينه منابع و هزينه انتقال داده .هر نوع ماشین مجازي داراي هزينه
تعريف شده براي هر فاصله زماني است] .[21از فواصل زماني كه منابع مورد استفاده قرار گرفته اند (آخرين فاصله زماني بايد
كامو شارژ شود ،حتي اگر آن را به طور كامل استفاده نكنید) .هزينه انتقال يا هزينه پهناي باند شامل انتقال دادههاي ورودي
و خروجي وظايف از يک منبع به يک منبع ديگر ميباشد].[22
 -4-3تعریف مساله

در اين مقاله ،مسئله زمانبندي جريان كاري براي انتخاب يک ماشین مجازي مناسب براي هر وظیفه جريان كاري است
بطوريكه:زيرمهلت زماني رعايت شود و هزينه اقتصادي اجراي كل جريان كاري تا حد زيادي كاهش يابد.
-4الگوریتمهای پیشنهادی

در اين بخش ،ابتدا مفاهیم مورد استفاده در الگوريتم پیشنهادي تعريف شده ،سپس ايده اصلي الگوريتم پیشنهاد شده و در
نهايت الگوريتم پیشنهادي در بخشهاي زير توضیح داده شده است.
 -1-4تعریفهای اولیه

در اين بخش ابتدا به تعريف مفاهیم و متغیرهاي تحقیم ميپردازيم و در ادامه روش پیشنهادي را تشريح ميكنیم.
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در رابطه ذيل مدت زمان اجراي وظیفه  iبر روي ماشین مجازي  jمحاسبه ميشود .در اين رابطه  MIتعداد دستورالعملهاي
وظیفه  iميباشد .هر چقدر اين مقدار بیشتر شود مدت زمان اجرا افزايش مييابد.
MIi

()1

sj

زمان انتقال دادهها در ابر با رعايت وابستگي بین كارها از رابطه ذيل استفاده ميشود:

) Data(eij

()2

) Bandwith(VMi ,VMj

=Eti

= ) TT(eij

در اين رابطه منظور از ) Data (eijمیزان انتقال داده از وظیفه  tiبه وظیفه  tjميباشد .همچنین )  Bandwith(VMi, VMjبیانگر
پهناي باند داخلي بین ماشینهاي مجازي  VMiبه  VMjدر ابر ميباشد.
در رابطه زير زودترين زمان آراز محاسبه ميشود و زودترين زماني است كه  tiمي تواند پردازش خود را آراز كند:
EST(tentry) = 0
} ) EST(ti) = maxtp ϵ ti parents {EST(tp)+ET( tp )+ TT( ep,i
مانند  sjكه كمترين مقدار زمان اجرا را در بین كلیه منابع موجود

()3

كه در آن ) ET(tiبرابر زمان اجراي وظیفه  tiبر روي منبعي
دارد و مقدارTTزمان انتقال داده اي باشد و  ESTگره آرازين صفر ميباشد.
به همین ترتیب زودترين زمان اتمام يک وظیفه زمانبندي نشده زودترين زماني است كه  tiميتواند محاسبات خود را به پايان
برساند و به صورت زير محاسبه ميگردد:
)EFT (ti, pj) = EST (ti, pj) + ET (ti, pj

()4

 LFTيک وظیفه ديرترين زماني است كه ،وظیفه مي تواند زمانبندي شودبا اين شرط كه همه والدهاي آن نیز در ديرترين زمان
ممكن قبل از Dزيرمهلت زماني اجرامي شوند و به صورت ذيل محاسبه ميشود:
()5

})- ET(tc) - TT(ei,c

)ti children {LFT(tc

LFT(texit)=D
LFT(ti)=mintc ϵ

ديرترين زمان پايان گره خروجي برابر زير مهلت كلي ميباشد .در رابطه فوق  tcنشان دهنده وظیفه فرزند ميباشد.
هزينه اجراي وظیه  tiبر روي پردازنده  vmjبا ) EC(ti,vmjنشان داده ميشود و از رابطه ذيل بدست ميآيد.
)EC(ti,vmj)=ET(ti,vmj)×Price(vmj

()6

كه در آن  priceبرابر است با هزينه هر واحد زمان استفاده از پردازنده ميباشد.
در رابطه ذيل هزينه ارسال داده از يک وظیفه به وظیفه ديگر محاسبه ميشود:
if i = j

()7

priceBintra(spi ,spj ) = 0

) TC(t i,j ) = Data(eij ) × price_Bintra (spi , spj

{

در رابطه فوق  Tcهزينه ارسال دادههاي مورد نیاز  tiميباشد.
در رابطه ذيل زمان پايان واقعي وظیفه  iمحاسبه ميشود:
()8

})FT (ti,p)=maxtp ∈pred(ti) {FT (tp) + et(ti) + TT(tp, ti

رتبه بندي روبه باال از رابطه زير بدست ميآيد:
Pi=ETi if succi = 0
Pi =Maxjϵsucci(pj+ETi+TTj,i) else

()9

براي محاسبه والد بحراني همه وظايف يک گراف از رابطه ذيل استفاده ميشود:
})CPi=maxtp ϵ ti parent {ET(tp)+TT(tp,ti

()51

-4الگوریتم پیشنهادی
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در اين بخش الگوريتم پیشنهادي تشريح ميشود.ابتدا مفهوم خوشه بندي بیان ميشود .يک گراف خوشهبندي شده ،گرافي
است كه وظايف آن درقالب خوشههايي تقسیمبندي شده و زمان تبادل اطوعات بین وظايف موجود در يک خوشه برابر صفر
قرار داده شده است .در اين الگوريتم براي اولويتدهي به وظايف از شاخصي به نام رتبه رو به باال استفاده ميشود كه برابر با
مسیر بحراني است.
تعريف مسیر بحراني :طول بلندترين مسیر از يک وظیفه ،به وظیفه پاياني گراف است .ابتدا همه گرههاي جريان كاري از
گره خروجي تا گره ورودي(پايین به باال) رتبه بندي ميشوند .در مرحلهي خوشهبندي وظايف ،ابتدا وظايف ،بر اساس اولويت و
به صورت صعودي در لیست اولويت قرار ميگیرند .سپس ،به منظور رسیدن به اهداف ذكر شده در الگوريتم زمانبندي
پیشنهادي ،از والد بحراني 5استفاده ميكنیم .بدين صورتكه ،ابتدا گراف به طور كامل پیمايش شده و والد بحراني هر وظیفه،
محاسبه مي شود .به عبارت ديگر ،والد بحراني يک وظیفه ،والدي است كه بیشترين زمان اجرا و تبادل داده را با آن دارد.
خوشهبندي وظايف بدين صورت است كه در هر مرحله ،يک وظیفه بررسي نشده كه كمترين اولويت را دارد به عنوان وظیفه
جاري انتخاب ميگردد .از آنجايیكه ،والد بحراني هر وظیفه قبو مشخص شدهاست ،ابتدا بررسي ميشود كه آيا آن وظیفه والد
بحراني يكي از وظايف خوشهبندي شده است يا خیر ،در صورتيكه آن وظیفه ،والد بحراني يكي از وظايف خوشهبندي شده،
باشد ،به خوشه مربوطه اضافه ميشود .در ریر اين صورت ،وظیفه به خوشه جديد تخصیص داده خواهد شد .اين مرحله ،آنقدر
تكرار ميشود تا تمامي وظايف خوشهبندي شوند .سپس هر خوشه به منبع ارزاني كه در مهلت معین كارها را اجرا كند تخصیص
مييابد.
-1-4شبه کد لگوریتم زمانبندی پیشنهادی

در شعكل 5شعبه كد الگوريتم پیشعنهادي نشان داده شده است .در سطر 5جريان كاري دريافت ميشود .در سطر 2وظايف
ورودي و خروجي گراف ايجاد ميشعوند .سعپس در سعطر 3منابع به همراه مشعخصعات آنها تعريف ميشود .در سطر 4تا 55
مقداردهي اولیه متغیرها انجام ميشعود .در سعطر  52عمل رتبه بندي در گراف انجام ميشود سپس در سطر  53تا  51كارها
براسععاس رتبه مرتب ميشععوند و والد بحراني هر گره مشععخص و خوشععه بندي ميشععود و كارها به بهترين منبعي كه بتواند
وظايف را در مهلت تعیین شععده با كمترين هزينه اجرا كند تخصععیص مييابند .و درانتهاي زمانبندي هزينه و زمان اجرا كلي
محاسبه ميشوند.
)(Procedure schedule
)1. Read workflow s G(T,E
2. add tentry ,texit into DAG
3. Create resource
)4. compute ET( ti ,sj
5. calculate user Deadline
)6. compute EST(ti
) 7. computeLFT( ti
) 8. compute EFT( ti
)9. compute TT( ti ,tj
10. set EST(tentry) ← 0
11. set LFT(texit) ← Deadline
12. for each task calculate ranku
13. sort tasks with acending ranku
)14. while(schedule all tasks
15. begin
16. select task from start list then calculate critical parent for clustering
17. Select resource for Schedule cluster with Deadline consteraint
18. End while
19. calculate cost
20. calculate makespan
endp

شکل( :)1الگوریتم زمانبندی پیشنهادی

Critical parent
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-5شبیه سازی و ارزیابی کارایی

براي ارزيابي عملكرد الگوريتمهاي پیشععنهادي در پاسعع به مسععاله زمانبندي جريان كاري در ابرها ،الگوريتم زمانبندي
 [21]5 CCAبه عنوان الگوريتم پايه انتخاب شععده اسععت .براي ارزيابي عملكرد الگوريتمها از گرافهاي واقعي اسععتفاده ش عده
است] .[23كه دو مورد از آنها گراف  Montageبا  11 ،21و 511وظیفه گراف  Epigenomicsبا  44 ،24و  511وظیفه استفاده
شعده است .پهناي باند میانگین بین منابع محاسباتي تا حد دقیقي ،برابر 21مگابیت بر ثانیه ميباشد .توان پردازشي منابع بین
 111تا  MIPS 411يا میلیون دسعتورالعمل در ثانیه در نظر گرفته شعده است .هزينه هرساعت استفاده از منابع برمبناي يک
ساعت و مطابم ابر آمازون درنظر گرفته شده است.
 -1-5نتایج آزمایشها

در اين بخش نتايج شبیه سازي الگوريتمهاي مورد نظر بررسي ميشود.
در جدول 5مقايسه زمان اجرا و هزينه اجراي الگوريتم  CCAو پیشنهادي با مقدار آلفاي  5.6محاسبه شده است .در اين
آزمايش با افزايش ضريب ،زيرمهلت زماني براي اجراي گرافها افزايش مييابند .با افزايش زيرمهلت شش گراف جريان كاري
توسط الگوريتم پیشنهادي در زيرمهلت اجراي ميشوند .همچنین زمانیكه زيرمهلت افزايش مييابد از طرف ديگر هزينه اجرا
كاهش مييابد .چون امكان زمانبندي بر روي منابع ارزان تر فراهم ميشود.
اما روش  CCAجريان كاري  montageبا وظايف  21و  11در مهلت معین اجرا نمي كند و تنها چهار جريان كاري در زيرمهلت
تعیین شده اجرا ميشوند .نتايج نشان ميدهند كه هزينه اجراي روش پیشنهادي كمتر از روش  CCAميباشد.
جدول(:)1مدت زمان اجرا و هزینه الگوریتم پیشنهادی و الگوریتم  CCAبا ضریب مهلت 1.1

جريان كاري

Epigenomics

Montage

تعداد كارها

زيرمهلت

زمان اجراي الگوريتم
پیشنهادي

زمان اجراي
الگوريتم CCA

هزينه اجرا با الگوريتم
پیشنهادي

هزينه اجرا با
الگوريتم CCA

42

82.47 h

84.47 h

87.17 h

18.72 $

27.41 $

28

747.71 h

777.71 h

777.17 h

74.71 $

84.72 $

744

271.81 h

242.21 h

242.17 h

274.77 $

142.78 $

41

4.82 h

4.77 h

4.71 h

77.17 $

41.7 $

14

7.17 h

7.17 h

7.21 h

47.47 $

12.77 $

744

7.7 h

7.77 h

7.77 h

74.47 $

747.7 $

در شكل 2مقايسه زمان اجراي الگوريتم پايه و پیشنهادي براي گرافهاي Epigonomicsو  Montageبا ضريب  α=1.6نشان
داده شده است .نتايج نشان ميدهد كه براي گراف  Montageروش  CCAموفم عمل نكرده است و دو مورد از جريانهاي
كاري را در زيرمهلت زماني تعیین شده اجرا نمي كند .اما با افزايش ضريب مهلت ،روش پیشنهادي هر سه جريان كاري را در
مهلت تعیین شده اجرا ميكند.

cluster combining algorithm
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شکل(:)2زمان اجرای الگوریتم پیشنهادی و  CCAبرای گراف  Montageو  Epigenomicsبا ضریب α=1.6

همچنین براي گراف  Epigonomicsنتايج نشان ميدهد كه هر دو روش پايه و پیشنهادي با افزايش ضريب مهلت ،هر سه
جريان كاري را در مهلت تعیین شده اجرا ميكنند.
در شكل 3مقايسه هزينه اجراي الگوريتم پايه و پیشنهادي براي گرافهاي Epigonomicsو  Montageبا ضريب α=1.6
نشان داده شده است .با افزايش زيرمهلت زماني ،هزينه اجراي جريانهاي كاري كاهش مييابد .نمودارها براي هردو گراف
نشان ميدهد كه روش پیشنهادي هزينه اجراي جريانهاي كاري را در زير مهلت تعیین شده نسبت به روش  CCAبیشتر
كاهش داده است.
روش پیشنهادی

CCA

80

100

50

هزينه برحسب دالر

100

500
400

60

300

40

200

20

100

0

0

25

100

α=1.
Montage
4

47

هزينه برحسب دالر

120

روش پیشنهادی

CCA

600

24

α=1.
Epigenomics
4

شکل(:)3هزینه اجرای الگوریتم پیشنهادی و  CCAبرای گراف  Montageو  Epigenomicsبا ضریب α=1.6

-8نتیجهگیری

در اين مقاله الگوريتمي ارائه شده است كه يک جريان كاري را دريافت ميكند ،سپس بر روي ابرعمومي زمانبندي ميكند.
هدف اين الگوريتم زمانبندي جريان كاري بر روي منابع ناهمگون ابر و اجراي كلیه وظايف در زيرمهلت تعیین شده با كمترين
هزينه ممكن ميباشد .اين الگوريتم ابتدا وظايف را رتبه بندي ميكند ،سپس وظايف را برحسب رتبه پايین انتخاب و براساس
والد بحراني خوشه بندي ميكند .در انتها وظايف خوشهها به ترتیب شماره خوشه ،به بهترين منابع ممكن تخصیص مييابند.
آزمايشهاي انجام شده بر روي دو جريان كاري جريان كاري واقعي Epigonomicو  Montageانجام شد .آزمايشها با ضريب
مهلت زماني  α=1.6انجام ميشود .باتوجه به آزمايشهاي انجام شده الگوريتم پیشنهادي در زيرمهلت مشخص اجرامي شود

8

 داده کاوی و داده های حجیم،سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر

 نتايج نشان ميدهند كه روش پیشنهادي براي اجراي جريانهاي كاري. داردCCA و هزينه اقتصادي پايینتري از الگوريتم
 درصد هزينه را نسبت به روش پايه كاهش داده51  روش پیشنهادي.بطور متوسط هزينه كمتري را به كاربر تحمیل ميكند
. در كار آتي چنیدين جريان كاري همزمان زمانبندي ميشوند.است
مراجع-11
[1]. T. White, Hadoop: The Definitive Guide, O’Reilly, 2010.
[2]. Tomasz Kajdanowicz , Przemyslaw Kazienko, Wojciech Indyk Parallel processing of large graphs
Published by Elsevier B.V. All rights reserved. dx.doi.org/10.1016/08.007/j.future.2013.
[3]. Juve, G., Deelman, E., Vahi, K., Mehta, G., Berriman, B., Berman, Scientific workflow applications on
Amazon EC2. In 5th IEEE international conference on e-Science Maechling, P. (2010)..
[4]. Juve, G., Chervenak, A., Deelman, E., Bharathi, S., Mehta, Vahi, K. Characterizing and profiling scientific
workflows. Future Generation Computer Systems, 29(3), 682–692. 2012.
[5]. Mao, M., & Humphrey, Auto-scaling to minimize cost and meet application deadlines in cloud workflows.
In Proceedings of 2011 international conference for high performance computing, networking, storage and
analysis, Seattle, Washington (pp. 1–49). 2011
[6].Wu, F, Wu, Q., & Tan, Workflow scheduling in cloud: A survey. The Journal of Supercomputing,
71(9), 3373–3418. 2015
[7]. Mell, P., & Grance, The NIST definition of cloud computing. Gaithersburg: Computer Security Division,
Information Technology Laboratory, National Institute of Standards and Technology. 2011
[8]. Hoffa, C., Mehta, G., Freeman, T., Deelman, On the use of cloud computing for scientific workflows. In
Proceedings of the Fourth IEEE international conference on eScience (pp).640–645. 2008
[9]. Juve, G., & Deelman, Scientific workflows in the cloud. In M. Cafaro & G. Aloisio (Eds.), Grids, clouds
and virtualization (pp. 71–91). New York: Springer 2011
[10].Jyoti Sahni,Deo Prakash Vidyarthi”A Cost-Effective Deadline-Constrained Dynamic Scheduling
Algorithm for Scientific Workflows in a Cloud Environment” 2168-7161 (c) 2015 IEEE.
[11]. Topcuouglu, H., Hariri, S., & Wu, Performance-effective and low-complexity task scheduling for
heterogeneous computing. IEEE Transaction Parallel Distributed Systems, 13(3), 260–274. 2002
[12]. Mainak Adhikari,Tarachand Amgoth” Efficient Algorithm for Workflow Scheduling in Cloud
Computing Environment” 978-1-5090-3251-8/16/2016 IEEE
[13]. Narendrababu Reddy.G, Dr.S.PhaniKumar” Time and Cost-Aware Method for Scheduling Workflows In
Cloud Computing Systems” 978-1-5090-4715-4/17/2017 IEEE
[14]. Arash Deldari, Mahmoud Naghibzadeh, Amin Rezaeian, Hamidreza Abrishami" A Clustering Approach
to Schedule Workflows to Run on the Cloud" 978-1-5090-4335-4/16/2016 IEEE
[15].L. F. Bittencourt and E. R. M. Madeira, “Towards the scheduling of multiple workflows on computational
grids,” J. grid Comput., vol. 8, no. 3, pp. 419–441, 2010
[16] Kanchana Viriyapant, Sucha Smanchat" A Deadline-constrained Scheduling for Dynamic Multi-instances
Parameter Sweep Workflow" 978-1-5090-0806-3/16/ copyright 2016 IEEE
[17]. Vahid Arabnejad, Kris Bubendorfer, Bryan Ng and Kyle Chard"A Deadline Constrained Critical Path
Heuristic for Cost-effectively Scheduling Workflows"978-1-4503-3890-5/15 / 2015 IEEE
[18]. Yingchi Mao, Haishi Zhong, Xiaofang Li" Hierarchical Model-based Associate Tasks Scheduling with
the Deadline Constraints in the Cloud " 978-1-4673-9104-7/15/ 2015 IEEE
[19]. K.Kanagaraj, S.Swamynathan" A Realistic Approach for Representing and Scheduling Workflows in
Cloud Computing Environment " 978-1-5090-2029-4/16/ 2016 IEEE
[20]. Ting Sun,Chuangbai Xiao, Xiujie Xu," A scheduling algorithm using sub-deadline for workflow
applications under budget and deadline constrained" Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer
Nature 2018
[21].Arash Deldari, Mahmoud Naghibzadeh, Saeid Abrishami “CCA: a deadline-constrained workflow
scheduling algorithm for multicore resources on the cloud” © Springer Science+Business Media New York
2016
[22]. Bryk, P., Malawski, M., Juve, G., & Deelman, Storage-aware algorithms for scheduling of workflow
ensembles in clouds. Journal of Grid Computing, 14(2), 359–378. 2016
[23].Bharathi, S., Chervenak, A., Deelman, E., Mehta, G., Su, M. H., & Vahi, Characterization of scientific
workflows. In 2008 third workshop on workflows in support of large-scale science (pp. 1–10). 2008

9

