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چکیده
هدف اصلی رایانش ابری ،بهبود استفاده از منابع توزیع شده ،ترکیب آنها جهت رسیدن به گذردهی باالتر و قادر بودن به حل
مشکالت محاسباتی در مقیاس بزرگ است .هم اکنون توازن باردر سیستم های رایانش ابری یک چالش می باشد و نیازمند یک
راه حل توزیعی است .با انتقال پویای حجم کار محلی از یک ماشین به ماشینی دیگر و یا ماشینی که کمتر مورد استفاده قرار
می گیرد ،می توان توازن ایجاد کرد .در اینجا معیارهایی مانند زمان پاسخ ،کارایی ،گذردهی ،انرژی مصرفی و انتشار کربن مورد
ارزیابی قرار گرفته است .هدف اصلی الگوریتم توازن بار در محیط رایانش ابری بهبود زمان پاسخ کار بوسیله توزیع بار کلی
سیستم است .الگوریتم های توازن بار که قالب اصلی آن توازن بار و بهبود استفاده از منابع محسوب میشود ،می توانند با
پارامترهای مختلفی که از مهم ترین آن ها ویژگی های مورد استفاده توسط مطلوبیت و میزان بهره وری می باشد ،مورد بررسی
قرار گیرند .در این پایان نامه ،با بررسی پارامترهای توازن بار و با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب به بهینه سازی زمان اجرا
در یک مجموعه از وظایف رسیدیم .نتایج یافته های تحقیق نشان میدهد که روش پیشنهادی نسبت به روش ژنتیک توازن
بهتری را برای زمان پاسخ و حافظه ارائه کرده است .یافته های تحقیق نشان دهنده رشد  5درصدی توازن بار در بهره وری
پردازنده نسبت به الگوریتم ژنتیک می باشد.
کلمات کلیدی :رایانش ابری ،توازن بار ،الگوریتم کرم شب تاب

-1مقدمه

محاسباا ابری اکی اب ادیکیریک ارحالت ار اناار ابالعاا ابسبواراراامیر ا مافانیبر یام ادالربارر یامحاساا ابری ا
ککارربب یاسببیرکنار ایما امعابرالمار کابسببوا ااراا ا ریبفابدا ماایکیدابک اراب ا بمارر دامذ ایاپوکی اپالکاارامیکیکوا
سب ر ا بام ار یبامحاساا ابری امیی ابسواریا ب انیب ا یرفارس یس اآسافاب االیکقادایااریابسایارذاضا ا ا ریاراا
م مالاااب اب اماارعا بکانشب ااار اری یاراپ ییرای امانایادبایاا اداسبیر ادان ا ارا یماسا داریناماا ا ا ا ریر ارا
سیرکنا اا اابک ارس یس ار البنیاراا م یک ان ا اراامیکیکواماارعاکااراایوامر ذ انیب ا اایماسیرکنارااسیاوانیب ا
دیماکااآ براریرربامحاساا ابری ارب ب اککامعما اسااتکاابسوا اار اتکاا کیاسااواراامیکیکواماارعامالبداا ر دار ا
تکاارر یابمیانار اریب ارالسعااریناماا ا ا ا ریر اریا ر اماارعابری انیب ادیمابسوارار اتکاانیمابنزب اریناماا ا ریر ا
ریب ابسبب دارمارالسببرا ا ریان اک ااایب ام ار یرباچاانخااریالب انحالمامیکیکواماارعارا ماناای ابن اما ا اا باراارالدااراا
مربایاامال رانریار االرار اراکیارب راتکاا کیاسبااوادالک بابریاریالب ا ر ارالسعااککامره اااا اراا ال اامالم ا
ا ا ا ارب راتکاارر یام ادالک ارابریا ریالب ا ر انحالماب بئااسیرکنان اک اراا ا ریارمی زا ا اراکیارب راتکاانیمابنزب ا
دالک با یفاب ا بکانشابری ار یا یرفابس دارمااب اماارعارال کعادیمداری باآفا ااریب ا س یفاراارو ر اراتریارااار ا
رالرفارااح امشببیع امحاسبباار ار امذ ایارز تابسببو ]2بار احالاحاضببیارالب فارا ارااار وابالم اافار اسب رب ا ا اا
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بکانشابری اککاچایشام ارادبایبا م شااککا بماح ارال کع اامال ران ا ام ارادیدا کیبا مالب مانه یب اککاکااچایاسیر ا
ر یا اراغ ینعالارا ااریب ابن اماریا اب ااالبسب اا ا امال ران ا ادابمیافاپوکیانم ارادبیاراکاابکایااراا ببیناان روبارابضحا
بسبوارااری امذ ایاراپ خ یر ابک اسب رب ا اابن راتام می زا ا اارااسیر ا ااایاغ یاممی ابسوباریب امیکیکوا
مااسبباماارعانیب ا اایماسیرکنداراارالب فارا ان ا مایک ا اارااب بئاار ایماسیرکناپ شا ارام ادالربارالب فارا اب العح ا
امالم ابسبوا ااریب ارال کعارا اپیرب د ارزا ر یارااریما ا اپیرب د ا الچی یاریب ار االرا ا بک ا اس ر ابس دارمادیما
بسبوبار اککامح رارال کعادبیمادارالب فارا اککانیبکایارال کعارا ار اریما ا امی ساس ر ا ا ارال کعادیماد وار االرا
سالرمای اماارعارا مافاپاسخا ا ام ارادیبابکیماککابیهال ک ارالب فارا اراکیاب اسیا کزادیفارارا ا ا یاریمااایاد الر ی ا
ایبار امال راککامح را بکانشابری ابن یاتابیهال ک امیرالالااآسببافان رببودا کیبامالبنعابضببان امانایابما ودااار وابا ماردا
رو ر اراغ یما بان زادبام ام ادبالربارااریبک ا یفاب ابیهال ک ارالب فارا ار امح را بکانشابری ار االرا مافاپاسخا ا اا
رالسب اا ارال کعارا ا اس ر ابسوبابیهال ک اراکیامالمه ادالرا اا ابیهال ک ااا اسی کزاب ارا انشالرا]3ار ابک امال را
بیهال ک ا با اررب ب ا اردالرارب ربا اامااریب ابن امابک ارحذ قاب اکی اب ابیهال ک ا ا ا الهاریمادمع اراانامابیهال ک ا
یمادباراتاریب ار اااسا امره اامال رانریار یمارین ابک ب ا
ا

 -2مروری بر کارهای مرتبط

ر امیدعادبما ماا ]1ار پژر شاحاضبیاراابس دارماب ابیهال اک ا الن امال چااداار االرارعارلارا ار ا کیاسااوارابک ارانالآر ا
ا ادیکیارااثار االرار شبب یابک ابیهال ک ادببالک بانالآر ا ا اناماریرمادببیمامانایام ادی ار اکساراپ شار ا ابدیب ا
ر اکسامینریام ارادبیاراار ا اا ارعارلارا ا مافاپاسخارالاک ارامصیفابنیژ ا ا شاپ یبا ایا ب یا اپ شا ار اراارعیبرا05ا
را155امال چاا بال اما ار یربان اکجاحا انشافام ار یا مافابدیبابیهال ک ا ا شا30ار ی ارامصیفابنیژ ار ا15ا
راا10ار یا ا شاپ یبا یرمابسودار ان اا ب یا اپ شا ار ار ا مافا م ی ارالبنر اار االبسوا ا امال رنریا بابدیبا ایدا
ر ارباعاراا مکام ادی ا ا ار سبا ا اا رهاپ شبا ارا اب بکاام ار یاماد ا ا ا اارا ا کار ارب نیارااماد ارکهی ا
اارا ا م ی ارب نیاما ذ ادبالنیارامادبا ا ا ا اارا ا م ی ارب نیان زادبااسباک ادبالراراراااامالها یرفاآفا اامصیفا
بنیژ ا با م یا ا ب
ر امیدعادما ما ] 2اککابیهال ک انمالنااریرب ارصارن اراکایادیمداریامااا ابک اراریبفام ا ا اارب ب اب رااطار ا ماا
اریما ا اسب ر ابسودامالی ادیمابسودا اار اآفا یاریمار اریبفامیرارارااککاریما امپ الریار اس ر ابریابسوبابک ا
رهاریب ارالب فارا اس ر ابریدارب ب ارکژر امذ ایاپوکی ابسوببک ا رها مخا ااار ابالم اافارالرمارا رد امالثیاریب ا
رالب فارا ابسودا ااامالمااریب ارالب فارا اس ر ارال کعادیماالیبح ادیمابسوب
ر امیدعادبما ماا]3ارصبم ار ی ام ادالرا اا یبم کابا ابنالبعابس یبرژ ا ا ارحم اپوکی ااالااراا یا ا ابامالادالراراا
محاسباا ااار ابا مارارامحیررکوا م یادبالربا مخا ابیهال ک ا ماناای اپ شبا ارادیما)(SAFTدااعرماریامحیررکوا
م یدارب ب ا با آمی امم ا ار ار االرانی اایبر ا ا انرببباواراابسب ب یبرژ ابن یاتارحم اپوکی ااالا اثاروارب ربا کیبا
بس دارماب ابس یبرژ ارحم اپوکی ااالا اثاروداریب ا ماناای ا ا ار شاب احیاب اماارعابس دارمام ا ایب
ر امیدعادبما ماا]4ارالسبرا boharار اسالا2510اککابیهال ک اب ا ماناای ا ا ارارار ما اپالکااب ارا اریما اار رفاس ر ا
ریکیاپ شا ارادیمابسوبار رفاککاس ر امحاسا ار ارال کعادیمار ااالبسوا ا اپیرب هاب ا ا ریبفاراا ال ارصارن ام ا
سایباککاریناماا کز ااالتاب ابک ار االبسوا اابن راتاآفا اارااپیرب دهی ا امالدالرام ارادیبارااریبک ارمام ار االبسوا
اارااسیاواممی اپاسخاربرمام ادالنیبرااری امش یکارالرفاماارعار اس ر ا ا اریکیاککا ماناای اپالکااریب ارعارلارا ا
پ شا ارام ادالرب
ر امیدعادبما ماا] 0ابکیمابک امذایاابک ابسبوا اارا ا ا ا ر اککامادب ان زکی ا بارااماد ا ا ام ا ار یا امالدالرا
ر اسیر ا ان زکی ارکهیابن ذالام ار یاراراااامالها یرفاآفاسیر اار امصیفابنیژ اریقا یناادالک ام ا ایبابکیبرا
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بک ابکیمابک ابسبوا ااپ یبا یرفاککامادب ان زکی ارکهیارابن ذالاماد ام ا ا ر اآفا اراوار یابسوارا ارااثا
بیفا زکااام ادبالرببکایاا یبمامادب ام ا اریب ابن ذالامااسباریابسواراآکااآفاسیر ابمیانا اسیوابنزب ا اابک ا
مادب ام ا اریب ابدیبان ا اربدبوا بارب راکاانادااالارامربه اارکهی ابسوبا رد ا یرفاسیر ا اااامالهادیمارارااآفا
ن ا ارب ک ااالرادام ا یفا مافارا زکااام ارادیب
ر امیدعادبما ماا]6اککابیهال ک ااالدباارای ارالضب حاربرمادیمابسوا ااککامد الماب ااالداارای ار ا بکانشابری ا باب بئاا
م ر یبار ا بکانشابری ابیهال ک ا ارالب فارا ا کار امالدالرابسبوبا یابیهال ک امزبکاارامعاکبااالرها بارب ربارر ااراان ا دا
کی اب ابیهال ک ابس ب دارمام دببالربا ا بک ابیهال ک ام رالبنیاراابک اراککااالدببارای اب اریم اابنزبکشاپ یبا ایبا یااالدبباا
م رالبنیارا ااالبفاککاریرمار انریارین اادبالربانیآکایابک ارااالدباارای احاللامد المادال ا یرفاریم اابسوبار ابک انیآکایا
بر یباریمداککاریما مراکاا با ااریمام دارر ابسوارادال ا اایم1انام یمام دالرا بابن یاتام ایباریمادال ا اایماککاب رااطا
رااککاریمارکهیاب انالعاریمادیرع اایماریایب ام ایبار ن اکواریمادال ا اایمادیبام دالربابک انیآکایارییب ام دالربا ا بک ا
سبب ربب ارااراتارالرفارسبب ییاپوکی ارااماارعابنزبکشاپ یبام کاریبابک ابنزبکشارو ر ارااری ار یمریرب امؤثیاب اماارعا
بسبوب ا بک اس ر ارااماارعاراتار االرام ا کاریدارااریبک ارو ر ان زاراابس دارمامؤثیاب ابک اماارعدابنزبکشام کاریبا مخا اراا
بنزبکشاراالعار اس ر ا ا شام کاریب ا
ر امیدعادبما ماا]7اکک بماح اریابسایابیهال ک اژن کاریب اح امشی ا مافرای ا ا ا اربرر ادانیب اآمیمابسوبار ا
بک ا ا داب اککا رکییراریاپاکااب رداعاراا رهارصببارن اد وابک ارا بماح ا ابری ادابسبب دارمدببیمابسبببوباراامارال احدظا
ربررب ه ار ا ا اارالبرعاروب ا2اراد ش3ارعیکسدبیمابسبوبا مخا ابن ذالاربرما اار ا ا ا اربررب اار انریارین ادیما
بسوبارامارال ا ااکواربرر ه ار اح ابن اماد شداب اب رداعا ا اابس دارمدیمابسوبابک ابیهال ک ارعم کان اابسواراریب ا
رمام ا ا اربرر ااریناما ا اا م ااار بس دارمابسوب ا
0
4
ر امیدعادما ما ]8اککابیهال ک ا ااربرر ه انیمبنزب ار ادیکافا ا اریبفاد ورب اغ یامیر ا( )DAGا بار اریرب راب بئاا
یرمابسبوبا ا مافارااایب اربرفاککامادب ام ا اریب ا ا اداککارصبم ارین اام ادبالرا ااآکاا مافاماد ام ا ا
ریب ار شب یاب اککا ا ار انریارین اادالراکااا ی؟ابک ارصم اریابسایامااریاا مافارا زکااام رادیبار اسالحاککا ا دابریا
مافابدیباا اراتارادیداریا ا شاآفارمی زام دالربا ا شا مافابدیبام رالبنیاراارعیکسار شاب اککاماد ام ا اریب ا
ا اک ا اا مافانالعامادب ام ا ا بار االبسوا یرمابنیدابن امادالرا اابک اممی ابسوا زکااا باراتارایرباب االیفارکهیا
بریا زکاااراتا ررداآفا باراا مافرای ار شاب اککا ا ا ر ا مافاماد ام ا دا ا شام ر یا اابک ا مافابدیب ا ا با
بنزبکشام ر یبار ابک ا رهار ا مافارا زکاااریب ابکایاامذیب ا یبماا اراتانیررارا یاررا بار اسبببالحاحیبا انهاا
رب ردام افر ی 6ام ایب
ر امیدعادبما ماا]9ا رهاپ شبا ار ا Damاراساکیک اب اککادیرلادااصادام ادااسااماد ام ا ارار االبسو ا ا
میرارارااآفابسب ب دارمام ایباراار ررار االبسبببو ا ادیکیدا مافرای ا باریامااا اFcFs7ابن امارادیرلا بارا ر سبببان ا
م ایبابریامادب ام ا اریب اریصب صار االبسبوامالدالراناادبیدارعیبرارصارن امال چاا باراانیرمالفابری ااکیرافابک ارا
م ایا ااراالال ارصبارن ادبیرعارااحی وام ا اایباسپناری س ام ایا ااآکاامال چااسدیااالرا باراابرماما سانیماکااناارا
مذیب انیرمالفا بارا ر سببان ا یرماراری سبب ام ایا ااآکاا بمح ار ااابسببواکاانابار ن اکوابریا ماامال چا اارال ااالرا با
1

Matchmaker
Crossover
3
Mutation
4
Workflow
5
Directed Acyclic Graph
6
Compromise
7
First Come First Served
2

3

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

ام ا یرمارادایدا مااریر ا سان ا انیرمالفا بامذاکراام ایاراار یک ا بمح اایرد ا باراارسواآر ربابک ا رهاریب ا
ماا ا اابریالکواکیربافار انریارین اابسواا ااساا کالاحایوارباع انم رالبنیارادیارا مخا ارحم پوکی ااالاا بار انریا
نهین اابسوب
 -3روش معرفی شده

بیهال ک ا یمادببباراتابی امارین اادببیماب امالایعا ارامشببا یب ا ر ا یمادببباراتابسببوبابک امالایعا انشببافاربرما اا
یم ا ادباراتاحشیب ابد ماا ا ر ای اار ا الن ا اا نیر ام ا اایارا ن ا اآفا اار ش یار اد وارذاءا الن ا رواراا
ر اد وارذاءاککادزءاب اآفباکی اب ام اریک ارادایباریک ا ن ا ا یما ا ادبباراتادا ن ا اآفا ااریب اکان اغوبابسوارا
راارکژماچهالنه اپ یبا یرفا الرا یک امر یام افاماارعاغوبک اراآد اناب ا
ریابسبایااالبایا یمادبباراتا رراریشاب ب ابیهال ک ا یمادبباراتاردالرارب ردادوتا یرفا یمادباراتاراحی واراا
سبال ا یمادبباراتادوتادبیمبا ادوبر واککا یمادبباراتاب ادبی انال اآفامشبیصام ادالربا یا یمادباراتارب ب ا
دوبر وام ماکزاβا م ارادببیا ااریاای اآفار ادوتابدزب اریرمارتیوارب رادببی ارارعادوبر واککا یمادبباباراتادارارعا
ا ش اراکیاالباوا کیام ارادیا
()1اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا )(r)=β 0e-γrm ,(m≥1ا βا
ر ابک ادااrانا ب اا ام افاررا یمادباراتابسواداβ0ادوبر وار ا r=0اراγاککاضیکبادوتانال اثاروام ارادیباحی وا
یمادباراتاiادا اارالسرانمالناا ادوبتاریا( رد اریا)ااالراکعا ا یمادباراتاjادوتادیمابسوب ا
ریب امربلیاارالب فارا دا ا شادبی ا ردبااک ا یمادببارر ا اب م واپ یبام ا ایاراارالناب ا اا ا شادی ا ردااک اراا
نا ب ااب امااعاآفام ااسببابسبوبا مخا انال ار ا ساناا اادوتام ادالردارااریبک اراکیارا انریارینوا اادوبر واراام زبفا
دوتاری یام ا ایبانیماللا کیام زبفادی انال امااعامیرالطاراار ااریک ا یمادباراتا بانشافام ر یب ا
ا()2اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اI=Is/r2
ااIsادی انال امااعابسوباریب اککامح رارااککاضیکبادوتانال اثارواγادادی انال  Iراانا ااrاری یام ای :ا
()3اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااI=I0eγt
ااI0ادی انال اب ام ارادیب ا
سبیر ااریب ار کانواککار االبسبوادادر ال اریما اا باریب اکان اریما ا اآ برادر الام ا ایبا اهام ا ااریماریسوا
م اآکیداآفا بار ای ربواارینامااایب ام ار یارا اهام ا ااااصبیاارات ا بسااپیرب هام ادالرداریماآ برارااااالبفاپاسخاراا
ر االبسوا ا ریابا صایاربرمام ادالرب ا
ن الچا ا رهاپ شا ار انشافام ر یا اار ا یبماریش ااری یب امال ران ا ابامالادیمابسوباراارالدااراان الچا امیبح ا
مال رانریاریب ابیهال ک اپ شا ار اراادی ا کیا ر ای :ا
میح اابرل:ار کانوابالعاا ار رر :ار ابک امیح اابالعاا اراربرم اک ا ااایب ابسبوامره ااریا ر اآفابامالادالرار اارا
رااسب رب اربرمام ادبالربابک ابالعاا اپ اا ارانیداالاللا سدارعیبراماد ا ا ا م ا اراغ یما ر ایباچهالنه ار ررابک ا
ربرم اام دار ابسوبار ادا اک ا ااربرمار رر ارادیا ااراا ال اککاناک اب ر ارااس ر اربرمام دالرارار ادا اک ا اا
پ ییرای ان ا ارادیداپ ییرای ارامعما امال ران ا ار اام دالرب ا
میح ااررم:ارع اسباا ا ا یمادباراتا :اساا ا ابری اا یمادباراتاراارسوا ا اریادی اریا رنیابدیب ابیهال ک اآفاراث یا
االب یاروبدوبابن یاتاپا بم ی ا امال ران ا ابدیباراارییب ا ام عیرا ال ارین ااراراا ال اآ ماکشارااالاارالرمابسوب ا
میح ااسبالم:ارع ارارعا fitnessا:ار ابک امیح ااراکرب اککارارعاد واری س ار س اام ییرارامذااکراار احایو اارار ا
ن اکوار ااا یرفارارعار نریارینوبابک ارارعا زکااا ابدیب ابیهال ک ا یمادباراتا بار ا یارر انشافام ر یبار ا یارر ا

4

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

پا بم ی ا اریسببواآمیماب ا یمادببباراتاراابک ارارعاربرمام ادببالرارار یک ادالبت ا اممی اریسببوام آکایارار ن اکوا
پا بم ی ا اریسواآمیمار ارر ا ارعی امال رابس دارماایب ام ر ینیب ا

میح ااچ ا م:ارالی یادمع وابری ا :ابک امیح ااراا بال ارصبارن ابسواراارالنااب ا اادمع وابری اارانحالماایب ر ی اآن اار ا
ن ا امره ااراا ال ارصارن ا ال ام ر یرب ا
میح ااپا :ابن یاتا یمادباراتار ی:ار ابک امیح اا6ا یمادباراتار یاد وابن اماام ا اابن یاتام دالنیبابن یاتا
آن ااریابسایارارعاب هام رادیب ا
میح اادبشب :اب ع اساا ا ا یمادباراتا :ار ابک امیح اارااری یایالس دیک داری یب امیان ام ااسباراارکهیا یم ا ادبا
راتاحا ام دالربابک امیح ااراابیهال ک ا یمادباراتابک اای ا بام ر یاراار ارر م ا ام عیرار البنیار یاراسیکع یاراا
دالبتار اااریسیبارالض حا اری یب ایالس دیک ار اریشامیرالالااآر رمادیمابسوب ا
میح اا د :ابن یاتاریابسبایامربه اارالب فارا ا:ار ابک امیح اا یمادبباراتا اک ابن یاتام دالنیا ااراارالدااراارالب فارا ا
رالبنرب اارادبایا ری یب اپا بم یار ی ا بار انحالماحی وارامیافااالرابک ارا اایبا یراماککا یمادباراتاپا بم ی ا ااالرا
مانایامیافا باری یار یداراکر اآفاپا بم ی ا ا باد وامحاسااارالب فارا ابس دارما یرباپا بم ی اک ا اا یماری یام ر یداراا
نیماللامحاسااارالب فارا اربرمام دالرارامحاسااا ال ام ر یربا یچاارالب فار ی اریسواآکیار یابن یاتا یمادباراتا
راتریااالب یا نوب انحالمابن یاتاآن اان زاراا بال ارال نماوام ارادیاراارالناب ا اارماماپا بم ی ااریانیماللارالب فارا ابامالا
یرماراسپنادالبت ا اریسواآمیمام دالنیباآفادالبت اک ا اار ارال نماوار یارادایابن یاتااالب ایادیب ا
میح اا ش :اری س ادیطاپاکاف:ادیط ا اپاکافابیهال ک اررامال را ر ایبامال رابرلارعیبرارییب ابسوا اار ابک دااراا ال ا
پ شنیضا155ا ایب اربرمادبیمابسبوارامالب رارکهیاآفان زامال راری س اایب ارین اابسوبادیطاررماری س ابکایااآکاا یما ا ا
دبباراتارالبنرا ابنیامره اارالب فارا ا باریا ر اماد ا ام ا ابن یار اح ا اایاکااا یباممی ابسوار ا یارر اری یبر ا
بک ارادالرداری اراا مان ا اارالب فارا ار اااریسوان اکیارعیبرارییب ام الاسانیالب یادیب ا
میح اان :اری یب ا یمادبباراتا :ار ا بال ر ا اادبیبکراپاکافانیب اناادبیاراکرا اری یب امیان ا یمادباراتام یربا
بامالادالراراابن یات اا ال ار یربار ا یارر ا یم ا ادباراتارااری یامیافااالردارااسموادالبتار اااحی وام اایب
ا
 -4نتایج آزمایش و تحلیل نتایج

ب کار ا بال ارین ااریبسبایا«ری یار اپا بم ی ا ابری اابیهال ک اپ شبا ار ا»ام رادیبار ابک اریشاراابامالاری یب اریا
ر اپا بم ی ا ابری اابیهال ک ا یمادبباراتاراماد ا ا ام ا اری یب ارالدالرابمیمار ابثیا یاری یامشا یماراثاوادیما
بسوب
ا
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جدول ( :)1پارامترهای الگوریتم پیشنهادی

52

جمعیت اولیه

1

γ

5

β

متغیر

تکرارهای برنامه

با توجه به پارامترها نتایج برنامه برای تعداد تکرارهای  511 ،211 ،111و  1111به شرح زیر میباشد.
جدول ( :)2نتایج برنامه برای تعداد تکرارهای مختلف

011

611

411

211

تعداد وظایف
تعداد تکرار

08.226

45.101

10.01

33.60

111

24.06

11.02

38.84

12.41

211

40.40

00.43

25.32

81.31

511

10.21

15.21

12.21

11.21

1111

همانطور که در جدول باال مشاهده میشود با تغییر در تکرار برنامه الگوریتم جوابهای بهتری را ارائه میدهد در نمودار
 1مقایسه بین تکرارهای مختلف آورده شده است.

شکل ( :)1نمودار تغییرات براساس تعداد تکرار

نمودار  1نشان دهنده تحلیل مقایسهای از رویکرد پیشنهادی با رویکردهای معرفی شده میباشند .مقادیر رویکرد
موجود از روشهای زمانبندی متعادل بار حاصل شده از روش پیشنهادی نشان میدهد که رویکرد پیشنهادی با استفاده از
نرخ پردازش بیشتر ،موثرتر از رویکرد موجود در شرایط متعادل بار است .تجزیه و تحلیل نشان میدهد که استفاده از حافظه
به طور متوسط از رویکرد پیشنهادی کمتر است .بنابراین ،با توجه به شرایط متعادل بار و نرخ بهره  ،CPUرویکرد پیشنهادی
دارای رفاه بیشتری نسبت به رویکرد موجود است.
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نرخ بهره پردازنده
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0
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تعداد نودها
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 نمودار مقایسه نرخ بهره پردازنده:)1( شکل

 نتیجهگیری-5

ن اکجادببا اسببا انشببافاربرا اابیهال ک اپ شببا ار اراام زبفارر ب ا ا کار ارااپا بم ی ا ابری ااربرر ب اابسببوا ااب ام افا
پا بم ی ا ابری اابیهال ک دام زبفارییب ابیهال ک اراامیبربان اکجار ی ا بارااایرد ام ریربار ارباعا رهاپ شا ار اراارعیبرا
 ار ار یا اmake span ابسببو ا ب ارا اما ام ر یبا ا ش اmake spanد ار یک ادالبت ا ا ا ماف احیبا ام زبف ا1555رییب ا
نمانیف امادبب ا ام ا ار اریایب ارعارل ارا ا ار شبب ی ار امح ر ابری امؤثی ابسببوبا مخا ابیهال ک اپ شببا ار اراا
بیهال ک ا ارکهیار ا م ااا ماناای ا ا اامذاکربباادببیا اان اکجانشببافاربرابیهال ک اپ شببا ار ا مافابدیبدا مافاریم ا
آایک ا ا ارا رنیا مهیبک اررب ا اار ی انرباوااراابیهال ک م ا ارکهیارب ربابک اریبفامعا ابسبواا اا رهاپ شا ار اب اررا
رهارکهیامؤثیریارارب ب ا ا بک اراتری ابسوب ا
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