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چکيده
زمانبندی وظایف یکی از مهمترین چالشها در دستیابی به کارایی باال در محیطهای چندپردازشی مانند دستگاههای
توزیعشده و موازی است .زمانبندی یک مسئله - NPسخت است که معموالً روشهای اکتشافی و فرا اکتشافی برای حل آن
به کار گرفته میشوند .هدف از زمانبندی وظایف ،اختصاص وظایف به منابع آزاد است بهگونهای که حداکثر موازیسازی
در حین پردازش محقق شود .اکثر روشهای موجود در ادبیات مبتنی بر راهکارهای ایستا و تکهدفه هستند .در این مقاله
ابتدا یک مدل ریاضی از مسئله زمانبندی وظایف ارائه میشود .سپس زمانبندی پویای وظایف روی دستگاههای
چندپردازشی ناهمگن با معیارهای ارزیابی متعدد موردمطالعه قرار میگیرد .درنهایت یک روش مبتنی بر الگوریتم فرا
اکتشافی تبرید شبیهسازیشده هذلولی برای مسئله زمانبندی وظایف پیشنهاد میشود .ارزیابیهای محاسباتی روی معیارهایی
مانند زمان پردازش کل ،نرخ همگرایی و زمان اجرا نشان دهنده عملکرد باالی الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با روشهای
موجود در ادبیات برای مجموعه دادههای یکسان است.
واژههای کل یدی :زمانبندی وظایف ،الگوریتم تبرید شبیهسازیشده  ،نرخ همگرایی  ،منابع ناهمگن.
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مقدمه

اصل محاسبات موازی برای استفاده بهینه از منابع سیستم و
افزایش سرعت و کارایی پردازش برنامه روی پردازندهها
مطرحشده است .بخشهایی از برنامه اصلی که قابلیت
اجرای همزمان را دارند به چند زیر برنامه تقسیم و
بهصورت همزمان روی چند منبع اجرا میشوند .بخشی از
برنامه هم که قابلیت اجرای موازی ندارد بهصورت ترت یبی
روی یک منبع اجرا میشود [ .] 1طبق قانون آمدال در
محاسبات موازی  ،مقدار سرباری که به س یستم به دلیل
تخصیص وظایف میان منابع تحمیل میشود باید کمتر از
سود حاصل از موازیسازی باشد [ .]2درواقع تفاوت اصلی
محاسبات ترتیبی و موازی همین موضوع میباشد که
شرایط کاهش زمان محاسبه ،امکان حل مسائل بزرگتر،
غلبه بر محدودیتهای حافظه ،صرفهجویی اقتصادی و
استفاده از فناوریهای روز مانند گرید و ابر را فراهم
میکند .اما در پی آن مفاهیم متعددی مطرح میشوند که
ماهیت آنها با مفهوم متناظر در محاسبات معمولی کامالً
متفاوت است ،مانند دانهبندی وظایف ،محلی سازی  ،تعادل
بار ،همگامسازی و زمانبندی وظایف  .در این مقاله به
مسئله بهینهسازی زمانبندی وظایف پرداخته میشود.
مسئله زمانبندی وظایف یکی از مهمترین چالشها در
دستیابی به کارایی باال در محیطهای چندپردازشی مانند
دستگاههای توزیعشده و موازی است [ .]3اینیک مسئله
 NPسخت است که معموالً روشهای اکتشافی و فرا
مجلـه فنـاوری اطالعـات در طراحـی مهندسـی

اکتشافی برای حل آن بکار گرفته میشوند .هدف از
زمانبندی وظایف ،اولویتدهی و تخصیص وظایف به
منابع آزاد است بهگونهای که حداکثر موازیسازی در حین
پردازش محقق شود [ .] 5اکثر روشهای موجود در ادبیات
مبتنی بر راهکارهای ایستا و تکهدفه هستند .روشهای
بهینهسازی رایج مبتنی بر گرادیان به دلیل وجود تعداد
زیادی نقاط مینیمم محلی  ،وجود تعداد زیادی متغیر مستقل
و یا دشواری محاسبه توابع هدف ،ناکارآمد هستند [ .]4در
مقابل ،روشهای بهینهسازی که وابسته به گرادیان نباشند،
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میتوانند مقدار مینیمم سراسری تابع هدف مربوطه را
پیداکرده و یک مدل مناسب از توزیع فضایی وظایف
حاصل نمایند .یکی از معروفترین روشهای بهینهسازی
غیر وابسته به گرادیان ،روش تبرید شبیهسازیشده یا

SA

است .برخالف روشهای مبتنی بر گرادیان نزولی که تنها
میتوانند نقطه مینیمم نزدیک به حدس اولیه را پیدا کنند،
روش تبرید شبیهسازیشده به نقطه مینیمم سراسری ،
همگرا شده و این همگرایی مستقل از حدس اولیه است
[ .]6[ ] 4الگوریتم تبرید شبیهسازیشده ،یک الگوریتم
بهینهسازی فرا اکتشافی ساده و اثربخش در حل مسائل
بهینهسازی در فضاهای جستجوی بزرگ است .این
الگوریتم ب یشتر زمانی استفاده میشود که فضای جستجو
گسسته باشد .برای مسائلی که پیدا کردن یک پاسخ تقریبی
برای بهینهسراسری مهمتر از پیدا کردن یک پاسخ دقیق
برای بهینه محلی در زمان محدود و مشخص است ،تبرید
شبیهسازیشده نسبت به روشهای دیگر دارای ارجحیت
میباشد [.]7
کارهای عمده این مقاله به شرح ذیل بیان میشوند )1 :ارائه
یک مدل ریاضی از مسئله بهینهسازی زمانبندی وظایف )2
توصیف زمانبندی پویای وظایفِ مستقل روی دستگاههای
چندپردازشی ناهمگن با معیارهای ارزیابی متعدد
(چندهدفه)  )3ارائه یک روش فرا اکتشافی مبتنی بر
الگوریتم تبرید شبیهسازیشده برای حل مسئله زمانبندی
وظایف  )5مقایسه روش پیشنهادی مقاله با نتایج حاصل از
روشهای زمانبندی مبتنی بر لیست.
ادامه مقاله به شرح ذیل سازماندهی شده است :در بخش 2
کارهای برجسته مرتبط با استفاده از الگوری تمهای فرا
اکتشافی در حل مسئله زمانبندی وظایف ارائه میشوند.
بخش  3مسئله زمانبندی وظایف ،مدل ریاضی آن و
مفاهیم پایه به ینهسازی الگوریتم تبرید شبیهسازیشده
توصیف میشود .بخش  5حاوی نتایج آزمایشی و تحلیل
روش پیشنهادی است .درنهایت  ،نت یجهگ یری و کارهای
آی نده در بخش  4ارائه میشوند.
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کارهای مرتبط

در سالهای اخیر از الگوریتمهای فرا اکتشافی متعددی

هر وظیفه روی هر منبع قبل از شروع زمانبندی مشخص

برای حل مسائل زمانبندی استفادهشده است .اساساً مسائل

است و توپولوژی گراف هرگز تغییر نمیکند .اگرچه در

زمانبندی که در ادبیات به آنها پرداختهشده است را

مسائل دنیای واقعی  ،پویایی شرایط و محیط ،واقعبینانهتر

میتوان بدون توجه به کاربرد در نظر گرفتهشده به سه

است اما لحاظ کردن آن در مدلسازی مسئله پیچیدگی را

و زمانبندی

بهطور قابلتوجهی افزایش میدهد .زمانبندی بالدرنگ نیز

جریانهای کاری تقس یم کرد .کاربردهای برجسته در این

تنها در  4مقاله موردتوجه قرار گرفت که حاکی از یک

حوزه نیز محاسبات ابری  ،محاسبات گرید ،دستگاههای

حوزه تحق یقاتی مناسب برای مطالعات آی نده میباشد .از

چندپردازشی  ،خط تول ید صنعتی و دستگاههای ماهوارهای

روشهای فرا اکتشافی برجستهای که در سالهای اخیر

هستند .در این بخش ادبیات منتشرشده در یک بازه زمانی

مطرحشده اند و در کاربردهای مختلفی اعمالشدهاند مانند

 5ساله از  2117تا  2121پوشش داده میشود .تنها مقاالت

الگوریتم قهرمانی در تورنمنت ،بهینهسازی ملهم از فیزیک

منتشرشده در مجالت  ISIو  Scopusدر نظر گرفتهشدهاند.

نور ،الگوریتم ریشه -پاجوش  ،الگوریتم قطره آبهای

هر مقاله ازنظر  6شاخص موردبررسی قرار میگیرد که

هوشمند ،الگوریتم گرگهای خاکستری و الگوریتم

عبارتاند از  )1حالت فضای مسئله (ایستا ،پویا) )2

محاسبات دریا در این حوزه حداقل در زمان نگارش این

زمانبندی بالدرنگ )3 ،تعداد اهداف  )5نوع منابع )4

مقاله هرگز استفادهنشده است.

دسته زمانبندی وظیفه ،زمانبندی کار

بر جمعیت) .از این شاخصها موارد  2و  6مربوط به
راه حل مسئله و بقیه موارد مربوط به فضای مسئله هستند.
همانطور که در جدول  1مشاهده میشود  12مقاله از
الگوریتم ژنتیک 5 ،مقاله از الگوریتم بهینهسازی ازدحام
ذرات 3 ،مقاله از الگوریتم کلونی زنبورعسل  2 ،مقاله از
الگوریتم کلونی مورچگان 2 ،مقاله از الگوریتم جستجوی
ممنوعه 2 ،مقاله از الگوری تم تبرید شبیهسازیشده و یک
مقاله از الگوریتم کوکو برای حل مسئله زمانبندی استفاده
کرده اند 41.14 .درصد از مقاالت بررسیشده منابع را
بهصورت ناهمگن و  44.44درصد از مقاالت ،زمانبندی
چندهدفه را در نظر گرفتهاند 71.17 .درصد از مقاالت
فضای مسئله را ایستا در ن ظر گرفتهاند یعنی زمان محاسباتی
جدول  .1مقاالت مرتبط با زمانبندی وظایف با روشهای فرااکتشفافی منتشرشده از  2113تا 2117
مرجع

نویسندگان

سال

فرا اکتشافی

جواب/جمعیت

کاربرد

منابع

1

کونار و همکاران

2117

الگوریتم ژنتیک

جمعیت

چندپردازشی

اهداف

بالدرنگ

فضای

بودن

مسئله

ناهمگن

چندهدفه



ایستا

9

اکبری و همکاران

2117

الگوریتم ژنتیک

جمعیت

----

ناهمگن

چندهدفه

×

ایستا

11

ژانگ و همکاران

2111

الگوریتم ژنتیک

جمعیت

محاسبات ابر

ناهمگن

تکهدفه

×

پویا

11

عبدی و زرندی

2119

الگوریتم ژنتیک

جمعیت

چندپردازشی

ناهمگن

تکهدفه

×

ایستا

12

فادل و همکاران

2119

الگوریتم ژنتیک

جمعیت

CPU/FPGA

همگن

تکهدفه

×

ایستا

13

روپانتی و ساالمی

2119

الگوریتم ژنتیک

جمعیت

چندپردازشی

همگن

چندهدفه

×

پویا
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کاربرد  )6راه حل فرا اکتشافی (مبتنی بر تک جواب  ،مبتنی
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15

وونگ و همکاران

2119

الگوریتم ژنتیک

جمعیت

سیستم های ماهواره

همگن

تکهدفه

×

پویا

14

و

2119

الگوریتم ژنتیک

جمعیت

محاسبات ابر

ناهمگن

چندهدفه

×

پویا

و

2119

الگوریتم ژنتیک

جمعیت

چندپردازشی

همگن

تکهدفه



ایستا

الگندی
همکاران

16

ماهوری
همکاران

17

ژانگ و همکاران

2119

الگوریتم ژنتیک

جمعیت

رادارهای آرایه

همگن

چندهدفه

11

یان و همکاران

2119

الگوریتم ژنتیک

جمعیت

چندپردازشی روی تراشه

همگن

تکهدفه

19

ولینگاری

2121

الگوریتم ژنتیک

جمعیت

محاسبات ابر

ناهمگن

چندهدفه

و

×

پویا



ایستا

×

پویا

همکاران
21

و

الهارکان

2121

جستجوی ممنوعه

تک جواب

سرورهای موازی

همگن

تکهدفه

×

ایستا

همکاران
21

وال و همکاران

22

مرندی

و

2114

جستجوی ممنوعه (فازی)

تک جواب

کارگاهی

همگن

تکهدفه

×

پویا

2119

تبرید شبیهسازیشده

تک جواب

شبکه چندفروشگاهی

ناهمگن

چندهدفه

×

ایستا

همکاران
23

رامش و همکاران

2121

تبرید شبیهسازیشده

تک جواب

فروشگاهی

ناهمگن

تکهدفه

×

پویا

25

دردوایی و نجفی

2111

بهینهس ازی ازدحام ذرات/تپه

جمعیت

محاسبات ابر

ناهمگن

تکهدفه

×

ایستا

24

و

2119

بهینهس ازی ازدحام ذرات

جمعیت

محاسبات ابر

ناهمگن

چندهدفه

×

پویا

نوردی
منصوری

(فازی)

همکاران
26

بانسل و مالیک

2121

بهینهس ازی ازدحام ذرات

جمعیت

محاسبات ابر

ناهمگن

چندهدفه



پویا

27

ژانگ و همکاران

2121

بهینهس ازی ازدحام ذرات

جمعیت

محاسبات لبه

همگن

تکهدفه

×

پویا

21

البود و کردی

2119

کوکو (فاخته)

جمعیت

کارگاهی

ناهمگن

چندهدفه

×

ایستا

29

محمد کوردی

2119

کلونی مورچگان

جمعیت

فروشگاهی

ناهمگن

چندهدفه

×

ایستا

31

نایی و همکاران

2121

کلونی مورچگان

جمعیت

سیستم سایبری/فیزیکی

ناهمگن

تکهدفه

×

31

شارما و همکاران

2111

کلونی زنبور مصنوعی

جمعیت

کارگاهی

ناهمگن

چندهدفه

32

و

2119

کلونی زنبور مصنوعی

جمعیت

فروشگاهی

ناهمگن

تکهدفه

یینگ

لی

ایستا



پویا

×

پویا

همکاران
33

یی بینگ لی و

2121

کلونی زنبور مصنوعی

جمعیت

کارگاهی

ناهمگن

چندهدفه

×

همکاران
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 DAGاست.

روش پیشنهادی

در این بخش کاربرد و مدل سیستم توصیف میشود .هر

شکل  .1نمونهای از یک  DAGبا  11وظیفه

کار از چندین وظایف تشکیلشده است و بهعنوان یک
گراف بدون دور جهتدار ( )DAGمدلسازی میشود و با
)𝐸 𝐺(𝑉,نشان داده میشود.
مجلـه فنـاوری اطالعـات در طراحـی مهندسـی

} 𝑛𝑇 𝑉 = {𝑇1 , 𝑇2 , … ,مجموع رئوس نشان دهنده وظایف
موجود در کار است و  Eمجموعه یالها نشان دهنده
وابستگی میان وظایف است .هر یال با یک برچسبِ
نشان دهنده هزینه ارتباطی همراه شده است .نمونهای از یک
 DAGدر شکل  1نشان دادهشده است .هزینههای
محاسباتی وظایف موجود در شکل  1روی  3پردازنده در
جدول  1ارائهشده است که در آن ̅𝑤 هزینه محاسباتی
میانگین 𝑖𝑇 روی مجموع پردازندههاست .وظیفه

𝑇0

نشان دهنده گره ورودی و 𝑇10نشان دهنده گره خروجی
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جدول  .2هزینه محاسباتی وظایف روی پردازندهها

ایستا

گسسته هستند [ .]23این الگوریتم الهام گرفته از فرآیند
فیزیکی تبرید فلزات مذاب است .در فرآیند تبرید ،یک
فلزمذاب با دمای بسیار باال بهتدریج خنک میشود .در
دماهای باال ،اتمهای سازنده فلز بهصورت تصادفی
قرارگرفته اند و میتوانند بهآسانی نسبت به یکدیگر جابجا
شوند .با کاهش تدریجی دما ،حرکت اتمها محدود میشود
بهطوریکه اتمها موقعیت خود را تثب یت میکنند و
کریستالها را تشکیل میدهند .هر چه سطح انرژی
کریستالها پایینتر باشد ،از ساختار مطلوبتری برای

 1- 3تعریف مسئله
هزینه تکمیل هر وظیفه بهصورت ذیل بیان میشود:
( )1

𝑚 𝐶𝑇𝑖𝑚𝑒𝑖 = 𝑆𝑇𝑖𝑚𝑒𝑖 + 𝐸𝑇𝑖𝑚𝑒𝑖 𝑖 = 1, … ,

 Makespanبهعنوان کل زمان صرفشده برای تکمیل همه
وظایف موجود بیان میشود:

= 𝑛𝑎𝑝𝑠𝑒𝑘𝑎𝑀

هزینه پردازش هر وظیفه مجموع هزینه اجرا و هزی نه انتقال
دادههای ورودی و خروجی است که بهصورت ذیل بیان
میشود:
()3

𝑖 𝑖 𝑡𝑠𝑜𝐶𝑡𝑢𝑂 𝑃𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 = 𝐸𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + 𝐼𝑛𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑖 +
𝑚 = 1, … ,

توابع هدف مدل پیشنهادی بهصورت ذیل تعریف میشود:
()5

𝑛𝑎𝑝𝑠𝑒𝑘𝑎𝑀 = )𝑥( ))𝑀𝑖𝑛 𝑍_((1

سطح انرژی کریستال تشکیلشده بهسرعت سرد کردن فلز
بستگی دارد .اگر کاهش دما خیلی سریع صورت گیرد،
ممکن است ساختار غیر کریستالی با سطح انرژی باال
تشکیل شود .بنابراین برای رسیدن به کمترین می زان سطح
انرژی  ،فرایند سرد کردن باید بهآرامی صورت پذیرد.
درواقع هدف نهایی تبرید ،دستیابی به ساختار کریستالی
با کمترین سطح انرژی بهمنظور دستیابی به استحکام فلز
است .الگوریتم تبرید شبیهسازیشده به دنبال مقدار می نیمم
سراسری یک تابع هدف است که معادل سطح انرژی
فرایند تبرید میباشد [.]35
فرایند سردسازی با استفاده از یک پارامتر شبه دما

𝑚

شبیهسازی میشود .برای حل یک مسئله بهینهسازی ،

𝑛

𝑗𝑖 𝑥 × 𝑗𝑖𝑡𝑠𝑜𝐶𝑃 ∑ ∑ = )𝑥( )𝑀𝑖𝑛𝑍(2
𝑗=1 𝑖 =1

الگوریتم ابتدا از یک جواب اول یه  sشروع میکند و سپس
در یک حلقه تکرار بهسوی جوابهای همسایه حرکت
میکند .اگر جواب همسایه بهتر از جواب فعلی باشد،

𝑛

𝑚∑ 𝑥 𝑖𝑗=1 ,𝑖=1,…,

𝑜𝑡 𝑡𝑐𝑒𝑗𝑏𝑢𝑠

𝑗=1

}𝑥 𝑖𝑗 𝜖 {0,1

{

الگوریتم آن را بهعنوان جواب فعلی قرار میدهد (بهسوی
آن حرکت میکند) ،در غیر این صورت ،الگوری تم آن
جواب را با احتمال پذیرش )𝑇  𝑃 (𝑒, 𝑒 ∗ ,بهعنوان جواب

محدودیت اول یعنی هر وظیفه تنها روی یک منبع پردازش

فعلی میپذیرد که در آن )𝑠( 𝐸 = 𝑒 و ) ∗ 𝑠( 𝐸 = ∗ 𝑒 به

میشود.

ترتیب توابع انرژی جواب فعلی و جواب همسایه هستند و

 2- 3الگوری تم تبرید شبیهسازیشده

 Tیک پارامتر به نام دما است .در هر دما ،چندین تکرار

الگوریتم تبرید شبیهسازیشده یک الگوری تم فرا اکتشافی

اجرا میشود و سپس دما بهآرامی کاهش داده میشود .در

برای حل مسائلی است که دارای فضای جستجوی بزرگ و

گامهای اول یه دما خیلی باال قرار داده میشود تا احتمال

زمانبندی وظايف پويا با استفاده از الگوريتم تبري د شبيه سازیشده هذلولی در محيطهای پردازش موازی با منابع ناهمگن

()2

𝑚∑
{
}
𝑖𝑒𝑚𝑖𝑇𝐶 𝑥𝑎𝑀 𝑖=1

استحکام فلز برخوردارند.

بیشتری برای پذیرش جوابهای بدتر وجود داشته باشد .با
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کاهش تدریجی دما ،در گامهای پایانی احتمال کمتری برای

شوند .بنابراین هر چه تغییر در انرژی کمتر (کیفیت جواب)

پذیرش جوابهای بدتر وجود خواهد داشت و بنابراین

و هر چه حرارت بیشتر باشد احتمال پذی رفتن جواب

الگوریتم به سمت یک جواب خوب همگرا میشود.

وجود دارد [.]35
𝑒 ≤ ∗𝑒 𝑓𝑖
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ

1
{ )𝑇 𝑃(𝑒, 𝑒 ∗ ,
)𝑇𝑘𝑒𝑥𝑝 (−(𝑒 ∗ − 𝑒)/

بنابراین در الگوریتم  SAسه مؤلفه باید برای هر مسئله

()4

مشخص شود  )1احتمال پذیرش  )2تولید همسایههای

 2- 2- 3تول ید همسایه

جدید و  )3زمانبندی کاهش دما که در بخشهای ذیل به

تولید همسایه یا راه حل جدید معموالً بهصورت تصادفی و

آن پرداخته میشود [ .] 25نمودار جریان الگوری تم تبرید
شبیهسازیشده در شکل  2نشان دادهشده است.

بر مبنای راه حل فعلی انجام میشود .البته در ادبیات
روشهای گوناگونی برای تابع تولید همسایه پیشنهادشده
است که بنا به کاربرد تعریفشده متفاوت هستند .نحوه
تعیین همسایهها از جواب فعلی ،روش ارزیابی همسایهها

شکل  .2نمودار جریان الگوریتم تبرید شبیهسازیشده

و چگونگی انتخاب همسایه جایگزین جواب فعلی در هر
روش فرا اکتشافی  ،بهگونهای خاص انجام میشود .در بین
روالهای بهینهیابی ،روشهای جواب یابی مکرر ،نقش
مهمید ارند .مهمترین گام در یک روال تکراری عبارت
است از تولید جواب جدید'  sاز جواب فعلی  sو آزمون
اینکه این گام باید تکرار شود یا نه .تکنیکهای جستجوی
همسایگی روالهای تکراری هستند که در آنها همسایه
)𝑠( 𝑁 برای هر جواب  sتعریف میشود و جواب بعدی

∗𝑆

از بین جوابهای )𝑠( 𝑁 انتخاب میشود [  .]53در این
مقاله از روش تولید همسایه هذلولی (هایپربولیک) استفاده
میشود ( )15که از دو تابع )𝑥( 𝑠𝑜𝐶𝑥 و )𝑥(  𝑡𝑎𝑛ℎاستفاده
میک ند .تابع )𝑥( 𝑠𝑜𝐶𝑥 دارای محور تقارن  x =1است.
 1- 2- 3احتمال پذیرش
معموالً در ادبیات رابطهای که در فرمول  6نشان دادهشده
مجلـه فنـاوری اطالعـات در طراحـی مهندسـی

است بهعنوان احتمال پذیرش استفاده میشود و به توزیع
احتمالی بولتزمن مشهور است که در آن  kنشان دهنده ثابت
بولتزمن است .در توزیع مزبور شانس اینکه سیستم از یک
مقدار انرژی مینیمم محلی بیرون آمده و به یک مقدار
سراسری همگرا شود ،وجود دارد .اگر جواب همسایه بهتر
است آن را قبول میکنیم .اگر همسایه بهتر نباشد چند عامل
را در نظر میگیریم .اوالً چه میزان همسایه بدتر است؟
دوما حرارت سیستم چقدر باالست؟ در حرارتهای باال
احتمال بیشتری وجود دارد که جوابهای بدتر هم انتخاب
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شکل ( 3الف) این تابع را در بازه [ ]- 111 1نشان میدهد.
با نزدیک شدن مقدار  xبه صفر ،دامنه نوسان مقدار تابع
کاهش مییابد که از این خاصیت برای همگرا نمودن
الگوریتم استفادهشده است .تابع )𝑥(  𝑡𝑎𝑛ℎدارای مرکز
تقارن ( )1 1و برد ( )- 1 1است .اگر عدد ثابتی مانند  aدر
این تابع ضرب شود ،برد آن شامل بازه باز )𝑎  ( −𝑎,می -
شود که در شکل (3ب) نشان دادهشده است .از این
خاصیت برای تولید جوابهایی در فاصله اندک از جواب
فعلی استفادهشده است [ .]53تابع تولید همسایه روش
هذلولی در رابطه ( )7ذکر شده است:
()7

)𝑆 ∗ = 0.05 Tanh(iCos(100i)) × R × (U − L
+ S

که در آن  iعدد تکرار R ،یک عدد تصادفی  U ،کران باالی

زمانهای اجرای متفاوتی منجر شود .هزینه ارتباط بین

جوابها L ،کران پایین جوابها و  Sجواب فعلی است.

وظایف نیز در نظر گرفتهشده است .هزینه ارتباط یا هزینه

شکل (3الف) منحنی تابع ) xCos(xدر بازه [،]- 111 1

لبه در گراف متناظر یعنی زمانی که برای انتقال نتیجه یک

(ب) منحنی تابع )tanh(x

وظیفه به یک وظیفه مجاور صرف میشود .پویایی
زمانبندی به این معناست که پس ازاینکه هر وظیفه از صف
حذف میشود و به یک منبع اختصاص داده میشود مجدداً
تابع اولویتدهی اجرا میشود و چیدمانِ وظایف در صف
را تغییر میدهد .اگرچه این وضعیت منجر به افزایش

زمانبندی کاهش دما یا استراتژی سردسازی سیستم،

پردازش کل کمک میکند HEFT .یکی از الگوری تمهای

چگونگی کاهش دما را در حین تکرارهای روش تع یین

شناختهشده در این حوزه است که نتایج حاصل از آن در

میکند .کیفیت جواب  SAبه میزان زیادی بستگی به تعداد

ادبیات بهعنوان یک شاخص قیاسی برای نشان دادن

جوابهایی دارد که در هر دما موردبررسی قرار میگیرند.

عملکرد روش پ یشنهادی این مقاله استفاده میشود .منطق

بنابراین مقدار این پارامتر همبستگی به ابعاد و ساختار

 HEFTبس یار ساده است و وظیفه را به منبع بهگونهای

مسئله دارد و معموالً با چند بار اجرای آزمایشی از طریق

اختصاص میدهد که زودترین زمان اتمام آن ارضا شود .در

آزمونوخطا برای مقادیر مختلف تعیین میشود بهگونهای

بخش  ، 4نتایج حاصل از پیادهسازی با  HEFTمقایسه

که در هر تکرار روش  SAبایستی تعداد زیادی جواب

میشود .ضمن اینکه در تمام آزمایشها از ماتریسهای

تولید شوند تا یک تعادل حرارتی در هر دما برقرار گردد.

[ ]5×21تولیدشده تصادفی استفاده میشود.

نرخ سردسازی بسیار بزرگ ،باعث همگرایی زودهنگام و

 - 4نتایج و بحث

حبس در می نیمم محلی میشود .نرخ سردسازی کوچک،

در بخش اول ،ابتدا نتایج حاصل از آزمایشها روی معیار

زمان محاسباتی را افزایش میدهد .برای کاهش دادن دما،

 Makespanبا توجه به مقادیر مختلف برای پارامترهای

α

الگوریتم تبرید شبیهسازیشده ب یان میشود .در بخش دوم

مقدار بین  1و  1است .در الگوریتم  SAدما بهتدریج و

نتایج سه معیار  ، Makespanزمان اجرای برنامه و نرخ

بسیار آهسته کم میشود ،پس مقدار  αباید به  1نزدیک

همگرایی روش پیشنهادی ارائه و با نتایج الگوریتم

باشد  .کاهش دادن سریع دما باعث خواهد شد تا در

مقایسه میشوند .همانطور که در بخش قبل توضیح داده

مینیمم محلی گیر کند .بهترین مقداری که در ادبیات برای

شد ،روش شبیهسازی تبرید دارای چهار پارامتر دمای اولیه،

 αپیشنهادشده است  1.97است [.]36

دمای نهایی  ،ضریب کاهش دما و تعداد تکرار الگوری تم در

دمای فعلی را در ضریب  αضرب میکن یم .توجه کنید که

-5

پیادهسازی

در فاز پیادهسازی کد برنامه در نرم افزار متلب

HEFT

هر دما است .در این بخش به دنبال یافتن ترکی بی از این
R2014b

پارامترها هستیم که جواب بهتری را حاصل کند .برای این

 v9.1 x.64نوشته شد و برنامه روی یک سیستم خانگی با

منظور مقدار هر یک از پارامترها را در بازههای مشخص

پردازنده  Intel® Core™2 Duo E4500و  2گیگابایت

تغییر میدهیم و نتایج حاصل از اجرای الگوری تم را برای

حافظه  RAMاجرا شد .منابع ناهمگن در نظر گرفتهشدهاند

یک گراف یکسان [ ] 5×21از وظایف که در قالب ماتریس

یعنی قابلیت آنها برای پردازش وظایف مختلف متفاوت

پیادهسازی شده است استخراج میکنیم .تعداد وظایف 21

است و پردازش یک وظیفه روی منابع مختلف میتواند به

و تعداد پردازندهها  5میباشد.

زمانبندی وظايف پويا با استفاده از الگوريتم تبري د شبيه سازیشده هذلولی در محيطهای پردازش موازی با منابع ناهمگن

 3- 2- 3زمانبندی کاهش دما

پیچیدگی محاسباتی میشود ولی قطعاً به کاهش زمان
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این نتایج در جدول  3ارائهشده اند .انتظار داریم که با

 4نشان دادهشده است.

افزایش دمای اولیه ،افزایش ضریب کاهش دما و افزایش

شکل  .5نمودار همگرایی بهترین ترکیب پارامتریک :دمای

تعداد تکرار در هر دما نقاط بیشتری از فضای جواب مورد

اولیه  ، 174تعداد تکرار در هر دما  ، 24ضریب کاهش

جست جو قرار بگیرند و زمان حل نیز افزایش یابد.

دمای 1.97

جدول  .3مقادیر پارامترهای الگوریتم تبرید شبیهسازیشده
دمای

ضریب

تعداد

جواب

زمان

ردیف

اولیه

کاهش

تکرار در

نهایی

اجرا

دما

هر دما

الگوریتم

1

41

% 97

24

149

11.216

2

74

% 97

24

141

11.251

3

111

% 97

24

141

11.332

5

124

% 97

24

141

11.243

4

141

% 97

24

141

11.311

6

174

% 97

24

147

11.319

7

211

% 97

24

165

11.515

1

224

% 97

24

161

11.316

9

241

% 97

24

166

11.511

دمای اولیه  ، 174تعداد تکرار در هر دما ، 24ضریب کاهش

11

311

% 97

24

166

11.349

دمای 1.97

شکل  .4نمودار  Makespanبهترین ترکیب پارامتریک:

آزمایش با هر دمای اولیه  3بار انجامشده است و بدترین
نتیجه در جدول ثبتشده است.
همانطور که در جدول مشخص است با افزایش دمای
اولیه روند کلی به این صورت است که زمان اجرا افزایش
مییابد اگرچه دمای اولیه  311زمان اجرای کمتری نسبت
به دمای اولیه  241ثبت کرده است .افزایش بیشتر دمای
اولیه تا  174موجب کاهش جواب نهایی الگوریتم شده
است اما از ای ن دما به بعد افزایش دمای اولیه لزوماً موجب
بهتر شدن جوابها نشده است .ضمن اینکه ضریب کاهش
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دما در تمام آزمایشها بهصورت ثابت  1.97درصد در نظر
گرفتهشده است .این رایجترین مقدار است که در ادبیات
بکار گرفتهشده است و عدد کوچکترین از آن معموالً
منجر به حبس در بهینههای محلی میشود .بنابراین بر
اساس نتایج بهدستآمده  ،بهترین ترکیب پارامترها برای
الگوریتمها دمای اولیه  ، 174تعداد تکرار در هر دما ، 24
ضریب کاهش دمای  1.97میباشد .نمودار همگرایی و
 Makespanاین ترکیب پارامتریک به ترتیب در شکل  5و

 ، 174تعداد تکرار در هر دما ، 24ضریب کاهش دمای 1.97
در این بخش نتایج مقایسه الگوریتم تبرید شبیهسازی
پیشنهادی با الگوریتم  HEFTارائه میشود .نمودار مقایسه
ازلحاظ سه معیار  ، Makespanزمان پیادهسازی برنامه و
نرخ همگرایی به ترتیب در شکلهای  6و  7و  1نشان
دادهشده است .آزمایش روی یک گراف یکسان [ ]5×21در
 21تکرار انجامشده است .هزینه پردازش وظایف روی
پردازندهها در بازه  11تا  61در نظر گرفتهشده است.
شکل  .6مقایسه نتایج

M akespan

حاصل از الگوریتمهای

 SAو  HEFTبا  21گراف تصادفی ( 21وظیفه 5 ،پردازنده)

درصد از موارد است.
شکل  .1مقایسه نتایج زمان پیادهسازی حاصل از
الگوریتمهای  SAو  HEFTدر  111تکرار  21گراف
تصادفی

همانطور که در شکل  6نشان دادهشده است  ،نتایج
 Makespanحاصل از الگوریتم  SAدر بازه  145و 116
تغییر میکند و نتایج حاصل از الگوریتم  HEFTبین 149
زمان  Makespanمربوط به  SAکمتر یا برابر بازمان

مجدداً همانطور که در شکل  7نشان دادهشده است  ،نتایج

 Makespanمربوط به  HEFTاست و تنها در تکرارهای ، 6

زمان اجرای حاصل از الگوری تم  SAدر بازه  11.16و

SA

 11.73تغ ییر میکند و زمان اجرای حاصل از الگوریتم

است که نشان دهنده برتری  SAدر  11درصد از موارد

 HEFTبین  1.55و  9.32تغییر میکند .در تمام  21تکرار

است.

آزمایش نتایج نشان دهنده برتری مطلق الگوری تم

شکل  .7مقایسه نتایج نرخ همگرایی حاصل از

نسبت به الگوریتم  SAاست.

الگوریتمهای  SAو  HEFTدر  111تکرار با  21گراف

از برآیند نتایج مشاهدهشده در باال برتری الگوریتم

تصادفی

نسبت به روش  HEFTکه یک روش پویای مبتنی بر لیست

 15 ، 9 ، 7زمان  Makespanمربوط به  HEFTکمتر از

HEFT

SA

است ازنظر دو معیار نرخ همگرایی و زمان پردازش کل
مشهود است .همچنین ازنظر مع یار زمان اجرای برنامه نیز
برتری مطلق روش  HEFTنسبت به الگوریتم  SAکامالً
آشکار است .راجع به برتری روش  HEFTنسبت به
روشهای تکاملی مانند  GA ، PSOو  GA-PSOازنظر
زمان اجرا در مقاالت دیگر هم قبالً صحبت شده است و
اساساً اختالف این نتایج همچنان یک معمای حل نشدنی
همانطور که در شکل  7نشان دادهشده است  ،نتایج نرخ

است!

همگرایی حاصل از الگوری تم  SAدر بازه  11و  93تغ ییر

-6

میکند و نرخ همگرایی حاصل از الگوریتم  HEFTبین 16

هدف از زمانبندی وظایف در دستگاههای توزیعشده ،

و  93تغییر میکند .از  21تکرار آزمایش در  15تکرار نرخ

تخصیص وظایف به منابع ناهمگن است بهگونهای که

همگرایی مربوط به  SAکمتر یا برابر با نرخ همگرایی

برخی از معیارهای عملکرد ،مانند حداقل زمان اجرا یا

مربوط به  HEFTاست که نشان دهنده برتری  SAدر 71

حداکثر سازی توازی بهبود یابند .زمانبندی وظایف یک

نتیجهگیری
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کارهای آی نده ما قصد داریم الگوریتم پیشنهادی را در قالب

 به همین دلیل از الگوریتمهای،سخت است- NP مسئله

رویکردهای چندهدفه با در نظر گرفتن معیاری مانند م یزان

 در.اکتشافی و فرا اکتشافی برای حل آن استفاده میشود

حرارت تولیدشده ناشی از عملیات پردازشی که اخیراً در

 با تابع تولید همسایه هذلولیSA این مقاله یک الگوری تم

مباحث محاسبات چندهستهای مطرحشده است و همچنین

برای زمانبندی چندهدفه پویای وظایف در محیطهای

در نظر گرفتن مؤلفههایی از قبیل زمانبندی بالدرنگ و

 نتایج.پردازش موازی با منابع ناهمگن پیشنهادشده است

 ضمن اینکه آزمون الگوریتم.توازن بار پویا تعمیم دهیم

 های مصنوعی باDAG حاصل از اِعمال این الگوری تم روی

 روی گرافهای جهان واقعی در محیطهای محاسباتSA

اندازههای مختلف نشان میدهد که روش پیشنهادی ازنظر

ابری بهعنوان یکی دیگر از کارهای تحقیقاتی آی نده مطلوب

نرخ همگرایی و زمان پردازش کل وظایف و میزان استفاده
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