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های ناهمگن به  بندی کارها در سیستم امروزه مسئله زمان :چکیده
های محاسباتی موجود و همچنین  دلیل لزوم استفاده بهینه از ماشین

بندی، از اهمیت خاصی  های زمان الگوریتم صرف زمان کمتر برای اجرای
پذیر با  بندی بار محاسباتی تقسیم در این مقاله زمان. برخوردار است

درنظرگرفتن زمان بازگشت نتایج در یک سیستم ناهمگن دارای شبکه 
بندی  یکی از اهداف زمان. سطحی بررسی شده است ارتباطی درختی تک

تاکنون . مان کل پاسخ استسازی ز ها، کمینه گونه سیستم در این
ای که بتواند در تمام  معین با پیچیدگی زمانی چند جمله یالگوریتم

این . ها جواب بهینه را تولید کند، برای این منظور ارائه نشده است حالت
های  رسد و راه حل مسئله مانند مسائل ترکیباتی، پیچیده به نظر می

 PSOر این مقاله الگوریتم د. های ابتکاری است موجود برای آن، راه حل
سازی و  با انجام شبیه. به عنوان یک راه حل مسئله پیشنهاد شده است

شود که این راه حل، در مقایسه با سایر  مقایسه نتایج مشاهده می
های  در میان روش. کند های بهتری تولید می های موجود جواب روش

درصد خطای  پیشنهادی دارای کمترین میانگین PSOموجود، الگوریتم 
  .نسبی است

پذیر، زمان  بندی، بار محاسباتی تقسیم زمان :لیدیک های واژه
  .PSO الگوریتم های ناهمگن، بازگشت نتایج، سیستم

  مقدمه -١
بندی اجرای آنها در  امروزه کارهای محاسباتی حجیم و زمان

در این گونه . است های ناهمگن بسیار مورد توجه قرار گرفته  سیستم
بندی شبکه ارتباطی و سرعت خطوط  ها، هم کارایی ماشین ها، سیستم

تواند متفاوت باشد بطوری که یک سیستم ناهمگن  ارتباطی شبکه می
ها، از  بندی کارها در این سیستم مسئله تطبیق و زمان. تشکیل شود

های محاسباتی مطرح در این  یکی از مدل. جمله مسائل سخت است
تئوری این دسته از . است پذیر سیمها، مدل بار محاسباتی تق سیستم

» ربرتازی«میالدی توسط آقای  1988محاسبات برای اولین بار در سال 
توسط ایشان و ] 2[معرفی شد که با چاپ کتاب ] 13[در مقاله 

  . همکاران، باعث توجه بیشتر محققین به این تئوری شد
یادی پذیر، بار محاسباتی از تعداد ز در تئوری بار محاسباتی تقسیم

واحدهای محاسباتی ریزدانه تشکیل شده است که پردازش این واحدها 
فرض بر این . تواند به طور کامالً مستقل و موازی با هم انجام گیرد می

درنتیجه، حجم . است که این واحدهای محاسباتی قابل تقسیم نباشند
حسب واحدهای محاسباتی  تواند به هر نسبتی بر زیادی از محاسبات، می

های موجود  زدانه تقسیم شده و سپس برای اجرای موازی به ماشینری
 .ارسال شود

سازی کاربردهای بسیاری با  این تئوری ابزار مناسبی جهت مدل
از جمله کاربردهایی که در این دسته از ]. 7-9[های حجیم است  داده

پردازش تصویر، : توان به آنها اشاره نمود عبارتند از محاسبات می
کاوی، محاسبات  های اطالعاتی، داده یگنال، جستجو در بانکپردازش س

  . ای جبرخطی  و کاربردهای چند رسانه
. شود سازی استفاده می در این تئوری، از مدل ارباب و کارگر جهت پیاده

کل بار محاسباتی در این تئوری بر روی کامپیوتر ارباب قرار دارد که از 
مشخص، با کامپیوترهای  بندی طریق یک شبکه ارتباطی دارای هم

کامپیوتر ارباب موظف است بار محاسباتی . کارگر در ارتباط است
کامپیوترهای   پذیر را بین کامپیوترهای کارگر تقسیم نماید و تقسیم

کارگر تا دریافت کامل سهم بار محاسباتی خود منتظر مانده و سپس 
مام پردازش، هر کامپیوتر کارگر پس از ات. پردازش خود را آغاز نمایند

بندی مشخص شده نتیجه را به  موظف است طی ترتیبی که در زمان



بندی در این سیستم، تعیین  هدف از زمان. کامپیوتر ارباب بازگرداند
ها و ترتیب بازگشت نتایج  سهم هر کامپیوتر کارگر، ترتیب توزیع سهم
 ای که زمان کل پاسخ گونه پردازش شده به کامپیوتر ارباب است، به

   .مینه شودک
امروزه تحقیقات در این زمینه با در نظرگرفتن تاخیر زمانی برای 

، mاین ترتیب که اگر  ها مطرح گردیده است، به پردازش  بازگشت نتیجه
 های مختلف تعداد کامپیوترهای کارگر باشد، با در نظرگرفتن ترتیب

  بهمرتجهت توزیع و بازگشت نتیجه، پیچیدگی زمانی راه حل بهینه، از 
O(m!2)  واهد شد و چنانچه تعداد کامپیوترهای کارگر زیاد باشد، خ

تاکنون نیز راه . بندی بهینه، بسیار زمانبر خواهد بود بدست آوردن زمان
برای این مسئله ارائه نشده  ای جملهحلی بهینه با پیچیدگی زمانی چند 

: زا های ابتکاری موجود برای حل این مسئله عبارتند  اما روش. است
و  ]15[ ITERLP، ]14وLIFOC ،FIFOC]16های  روش

SPORT  ]10[، ژنتیک]1 [. 
های ابتکاری هوشمند در حل این مسئله، استفاده از  یکی از روش

تنها الگوریتم . است PSOهای محاسبات تکاملی، از جمله الگوریتم  روش
PSO است که در آن، تاخیر ] 12[ارائه شده در این زمینه الگوریتم
هدف ما در این مقاله، . ی بازگشت نتیجه در نظر گرفته نشده استزمان

برای حل این مسئله است که در آن، تاخیر  PSOپیشنهاد یک الگوریتم 
  .زمانی بازگشت نتیجه درنظر گرفته شود

در بخش دوم . های زیر تشکیل شده است ادامه این مقاله از بخش
بندی درختی  دارای همپذیر در یک شبکه  بندی بار تقسیم مسئله زمان

جهت این  PSOدر بخش سوم، الگوریتم . تک سطحی بیان شده است
های انجام  سازی در بخش چهارم، نتایج شبیه. بندی بیان شده است زمان

ها بیان گردیده است و در نهایت، در بخش پایانی  شده و مقایسه
  .گیری و پیشنهاد ادامه کار بیان شده است نتیجه

 پذیر بندی بار تقسیم زمان بیان مدل مسئله -٢
ها  در این مدل، کامپیوتر ارباب در ریشه و کامپیوترهای کارگر در برگ

بیانگر مدت زمان الزم جهت پردازش یک  Ekدر این مدل، . اند واقع شده
بیانگر مدت  Ckاست؛  kواحد محاسباتی بر روی کامپیوتر کارگر شماره 
اتی از کامپیوتر ارباب به زمان الزم جهت ارسال یک واحد داده محاسب

بیانگر کل حجم بار  Lدراین مدل، . است  kکامپیوتر کارگر شماره
، در این مدل. محاسباتی اولیه موجود در کامپیوتر ارباب است

α={ , , بیانگر درصد سهم بار محاسباتی هر یک از  {
، بیانگر تعداد کامپیوترهای کارگر mکامپیوترهای کارگر است؛ پارامتر 

نیز بیانگر نسبت حجم داده حاصل از پردازش در هر  δ ست؛ پارامترا
   . کامپیوتر کارگر به سهم بار محاسباتی آن است

بندی بار  سازی زمان برای بهینه PSOالگوریتم  -٣
  پذیر  محاسباتی تقسیم

. ت هستندمبتنی بر جمعی جستجوی های الگوریتم ،PSO  های الگوریتم
های  ها، با یک مجموعه از راه حل برای حل یک مسئله، این الگوریتم

هر عضو این . شود اولیه نامیده می دستهگردند که  تصادفی آغاز می
نشان دهنده یک راه حل  ذرههر . ]4[شود نامیده می ذره، یک دسته

 aσ یک بخش، بیانگر ترتیب. مورد بررسی است و شامل دو بخش است
) ترتیب بازگشت نتایج( cσو بخش دیگر بیانگر ترتیب ) ترتیب ارسال(

است که در این مسئله، برابر است  mهر بخش برابر  عناصرتعداد . است
   .با تعداد کامپیوترهای کارگر

 های در اینجا به دنبال یافتن ترتیب ،همانطور که قبال هم گفته شد
ه مورد بررسی ماهیت گسسته در نتیجه مسئل ،هستیم cσو  aσبهینه  

برای حل نمودن این  PSOدارد و بنابراین از نسخه دودویی الگوریتم 
همانطور که می دانیم اولین مرحله در پیاده . نماییم مساله استفاده می

یعنی  ،سازی الگوریتم های جستجوی تکاملی فرموله کردن مساله است
ن یک روش یافتن یک روش کدگذاری مناسب، که در صورت یافت

ها   به عبارت دیگر ذره. کدگذاری مناسب مساله به راحتی قابل حل است
باشند و  cσو  aσای کدگذاری شوند که بتوانند نشان دهنده  گونه باید به

در اینجا چون هر ذره نیاز به یک سرعت نیز دارد پس  همان روش 
  .ماییمن ها را برای کدگذاری بردار سرعت نیز استفاده می کدگذاری ذره

 ها  ذره) مکان(موقعیت   3-1
 ،مناسب PSOیکی از موضوعات کلیدی در طراحی یک الگوریتم 

است که  با هدف یافتن ) فرموله کردن مسئله( مرحله بازنمایی دانش 
. انجام می گیرد PSOیک انطباق مناسب بین راه حل مسئله و ذره در 

کدگذاری  m*mپیشنهادی، هر ذره به صورت یک ماتریس  PSOدر 
در اینجا ستون های . می شود که ماتریس موقعیت نامیده می شود

موقعیت، همان شماره کامپیوترهای کارگر است و هر  m*mماتریس 
سطر از آن ماتریس نشان دهنده یک نوبت در ترتیب ارسال و دریافت 

و نوع دیگر  aσاند که یک نوع از آنها نشان دهنده  دونوع ها ذره(است 
که  ،است، به عبارتی دسته ما دو قسمتی است cσدهنده  آنها نشان

ذره در بخش   متناضر است با یک ،های یک بخش البته هریک از ذره
  ).دیگر

  :دارای سه ویژگی زیر است ذرهماتریس موقعیت هر 
  .یک تشکیل شده اندیا  صفرهمه عناصر این ماتریس از مقادیر  •

است و بقیه  1ر فقط یک عنص در هر ستون از این ماتریس ها •
  .هستند صفر  عناصر

است و بقیه  1در هر سطر از این ماتریس ها فقط یک عنصر   •
  .هستند صفرعناصر 

در ماتریس موقعیت هر ستون نمایش دهنده یک کامپیوتر کارگر است 
درهر ستون  ،وهر سطر نمایش دهنده یک نوبت ارسال یا دریافت است

( یک کامپیوتر کارگرشود که  از یک ماتریس موقعیت مشخص می



در کدام نوبت از ترتیب ) کامپیوتر کارگر متناضر با اندیس آن ستون 
  .ارسال یا دریافت باید قرارگیرد

دهنده ترتیب  با فرض اینکه این ذره نشان( نشان می دهد ) 1(شکل
) P1( 1که کامپیوتر کارگر شماره ) دریافت سهم بار محاسباتی باشد 

بار خود را دریافت می کند و کامپیوتر دومین فردی است که سهم 
نفر ) P3( 3نفر چهارم و کامپیوتر کارگر شماره   )P2( 2کارگر شماره 

نفر سومی است که سهم بار ) P4( 4اول و کامپیوتر کارگر شماره 
  .محاسباتی خود را دریافت می کنند

 
P4 P3 P2 P1 
0 1 0 0 1

0 0 0 1 2

1 0 0 0 3

0 0 1 0 4
یک نمونه ماتریس موقعیت ):1(شکل  

  ها رعت ذرهس 3-2
در نظـر گرفتـه    m*mنیز به صورت یک مـاتریس   ذرهسرعت هر 

همچنـین   .قرار دارند [Vmax , Vmax-]که عناصر آن در بازه شده است 
pbest و gbest  بـه   ،هـا هسـتند    ذرهمکان و موقعیت  جنسنیز چون از

ه هر عنصـر آن یـا   ک ه شده استدرنظر گرفت m*mعنوان ماتریس های 
ای   بنـدی سـتاره   پیشنهادی، از هـم  PSOدر الگوریتم  .صفر است یا یک

در هـر مرحلـه   . سازی رابطه همسایگی اسـتفاده شـده اسـت    برای شبیه
با توجـه بـه    gbest و pbest ،پیشنهادی PSO زمانی از اجرای الگوریتم

ـ  فعلی نسل های ذرهمقدار برازندگی  دگی هـر  بروز می شوند، مقدار برازن
از مقـدار   گتر باشدتخمین زده می شود و اگر مقدار آن بزر) Xiمثال ( ذره

 Xiجایگزین  pbestiگاه  نآ ،)pbesti( ذرهبرازندگی بهترین موقعیت آن 
هـر نسـل    هـای  ذرهبا انجام دادن این عملیات سعی داریم که ( می شود

دی هـا در نسـل هـای بعـ     ذرهبهتر از نسل قبل باشـند و از بـدتر شـدن    
  ).       کنیم جلوگیری می

اسـت، بـه    pbestبهتـرین   gbestاین نکته نیز قابل توجه است که 
ست که کمترین مقدار برازنـدگی  ا ها pbestیکی از  gbest عبارت دیگر

)min T(  رادارد و در نهایت نیز الگوریتمPSO شنهادیپی، gbest ه را ب
  .گرداند عنوان پاسخ نهایی و بهینه برمی

  ها روز نمودن ذرهب  3-3
برای بروز کردن ) 1(پیشنهادی معادله شماره  PSOدر الگوریتم 
برای بروز نمودن ماتریس ) 2(و معادله شماره  ها ذرهماتریس سرعت 

  .]4[استفاده می شود ها ذرهموقعیت 

  
  

  
 ام وjیعنی عنصـر سـطر    Vi(t+1)(j,k) ،)2(و  )1( های در معادله

امـین مـاتریس   iامین ماتریس سرعت که متناظر است با iام  از kستون 
 امــین مرحلــه زمــانی الگــوریتم مــذکور و tدر ) ذرهامــین i(موقعیــت 

Xi(t+1)(j,k)      نشان دهنـده عنصـر سـطرjسـتون   ام وk ام  ازi  امـین
وریتم مـذکور  امین مرحله زمـانی الگـ  tدر ) ذره امینi( ماتریس موقعیت

  .است

  ارزیابی نمودن برازندگی یک ذره   3-4
زمان ارسال بار به اولین کامپیوتر کارگر و ( پاسخزمان کل در اینجا 

وان مقـدار  بـه عنـ  ) دریافت همـه نتـایج از همـه کـامپیوتر هـای کـارگر      
ون هـدف ایـن اسـت کـه     کـه چـ   برازندگی در نظر گرفتـه شـده اسـت   

گونـه ای بدسـت آوریـم کـه ایـن زمـان        را به αو  aσ  ،cσ های مجموعه
 ذره، دارد )min T(که مقدار برازندگی کمتری  ذرهپس هر  ،کمینه شود

تـابع برازنـدگی، مشـابه     .بهتری است و پاسخ بهتری را نشان مـی دهـد  
  .در نظر گرفته شده است ]1[مقاله 

 ها سازی و مقایسه نتایج شبیه -٤
را به پیشنهادی  PSOهای انجام شده، کارایی الگوریتم  در آزمایش

 SPORT ،LIFOC،ITERLPالگوریتم  چهارکمک الگوریتم بهینه، با 
و بر روی  MatLabها، در محیط  سازی پیاده. ایم مقایسه کرده و ژنتیک

 3GBو دارای  Intel Core 2 Due 1.73 GHzکامپیوتری با پردازنده 
جام جهت ان Eو  Cمقادیر پارامترهای . حافظه اصلی انجام شده است

ها، برای نمایش یک سیستم ناهمگن، مشابه روش ارائه شده در  آزمایش
در نظر  مختلفنمونه آزمایشی  25اند که در آن  تولید شده] 10[مقاله 

مقدار برای  m، نمونه 25 این برای هر یک از .گرفته شده است
های تعیین شده، بصورت تصادفی و با  ، در محدودهEو  Cپارامترهای 
در  PSOمقادیر پارامترهای الگوریتم  .اند واخت تولید شدهتوزیع یکن

  .نشان داده شده است) 1(جدول شماره 

  

 
)٢(  

 If    Vi(t+1)(j,k)= max{ Vi(t+1)(j,k)} 
 Then    Xi(t+1)(j) = 1                                

Else  Xi(t+1)(j,k) = 0                         

 
)1(  

Vi(t+1)(j,k)= w*Vi(t)(j,k) + C1*r1 
             *(pbesti(t)(j,k) – Xi(t)(j,k)) + 
C2*r2 *(nbesti(t)(j,k) – Xi(t)(j,k))        

 PSO الگوریتم پارامترهای مقادیر): 1(دولج
پارامتر نام  مقدار وظیفه 

C1 1.0 ضریب تجربه فردی 

C2 3.0 ضریب تجربه اجتماعی 
maxit ها نسل تعداد ماکزیمم  100 

N جمعیت اندازه  10 



 الگـوریتم پـنج  ، میانگین درصد خطای نسبی بـرای  )2(شکل  در نمودار
PSO ،ژنتیک ،LIFOC ،ITERLP  وSPORT پـنج کـامپیوتر   ی برا  و

 مشـاهده ) 2(شـکل   ن طور کـه در نمـودار  هما .استکارگر ترسیم شده 
شود برای تمام مقادیر دلتا، میانگین درصد خطـای نسـبی الگـوریتم     می

PSO ها کمتر است در مقایسه با سایر الگوریتم.  

 
  

های بهتری را تولید  نسبت به الگوریتم ژنتیک پاسخ PSOالگوریتم 
بهتر  PSOیز دارد بنابراین کارایی الگوریتم ن زمان پاسخ بهترینموده و 

ها از نظر  ، الگوریتم)2(در جدول شماره  .از کارایی الگوریتم ژنتیک است
میانگین مدت زمان اجرا و میانگین درصد خطای نسبی با یکدیگر 

 .اند مقایسه شده

  
 گیری و کارهای آینده نتیجه -۵

پذیر با درنظرگرفتن زمان  ر محاسباتی تقسیمبندی با مسئله زمان
بازگشت نتیجه در یک سیستم ناهمگن، جزو مسائل ترکیباتی با درجه 

است که هنوز الگوریتمی  O(m!2)  یزمان مرتبه پیچیدگی باال و از 
های  روش. ای برای حل آن ارائه نشده است بهینه از مرتبه چند جمله

 توانند در تمامی حاالت، هایی ابتکاری هستند که نمی ز روشموجود نی
پیشنهاد  PSOدر این میان، الگوریتم . جواب قابل قبول تولید کنند

تری به جواب بهینه تولید  های بهتر و نزدیک شده، در اکثر موارد جواب
و مقادیر نزدیک به  mگیری حتی برای مقادیر بزرگ  این نتیجه. کند می
  .برای پارامتر دلتا نیز صادق است از یک و بزرگتر یک
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 خطای درصد کل میانگین و اجرا زمان مقایسه: )2(جدول
 m=5, δ=0.5 برای ها الگوریتم نسبی

الگوریتم نام زمان میانگین 
)ثانیه( اجرا  

میانگین درصد 
خطای نسبی

 0 440.657بهینه الگوریتم

 PSO 32.7028 0.0301187الگوریتم 

 0.0927642 35.7704 ژنتیک الگوریتم

 ITERLP 1.5581 0.252107 الگوریتم

 LIFOC 0.029952 0.126484 الگوریتم

 SPORT 0.001872 0.260995 الگوریتم
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