
زمانبندی منابع در سیستم های رایانش ابری
با استفاده از الگوریتم ژنتیک ترکیبی

رضوان اسفندمد *,رضا ابراهیمی آتانی, نداشتم,  
1393-11-29

چکیده سير تکاملي محاسبات بگونه اي است که ميتوان آن را پس از آب، برق، گاز و تلفن بعنوان
عنصر اساسي پنجم فرض نمود. در چنين حالتي، کاربران سعي ميکنند بر اساس نيازهايشان و بدون

توجه به اينکه يک سرويس در کجا قرار دارد و يا چگونه تحويل داده ميشود، به آن دسترسي يابند.
نمونه هاي متنوعي از سيستم هاي محاسباتي ارائه شده است که سعي دارند چنين خدماتي را به

کاربران ارئه دهند. برخي از آنها عبارتند از: محاسبات کالستري ، محاسبات توري ]17و16[ و اخيرا
محاسبات ابري [17و16]. پردازش ابری، ازاواخرسال 2007 سر زبان ها افتاد. پردازش ابری یک
تکنولوژی جدید است که در آن منابع به عنوان سرویس ، ارائه می شود. به طور اساسی ، هدف

تکنولوژی ابری، ایجاد مقیاس پذیری ، دسترس پذیری ، باالبردن بازده استفاده از منابع می باشد.
پردازش ابری، پیشرفت های بسیاری را در استفاده از منابع نموده است. امروزه تقریبا تمام شرکت

های پیشرو در تکنولوژی اطالعات و ارتباطات به سرعت در حال فراهم کردن زمینه برای ارائه سرویس
های تحت ابر هستند. از طرفی مسئله زمانبندی در محاسبات ابری، مسئلهای بسیار مهم است زیرا هدف

از استفاده سیستمهای محاسبات ابری به حداقل رساندن هزینه و به حداکثر رساندن درآمد حاصل از
سرویس های ابری است. یکی از مهمترین مباحث زمانبندی در محاسبات ابری زمانبندی منابع است. در

واقع در زمانبندی منابع، هدف ایجاد نوعی الگوریتم برای زمانبندی است به طوریکه مجموعه ای از
کارهای موجود در تعداد منابع محدود در کمترین زمان اجرا به درستی اجرا شده و خاتمه یابند. بنابراین
انجام پژوهش در این زمینه می تواند ارزشمند باشد. بادرنظر گرفتن زمان پردازش کارها، استفاده از

منابع براساس استفاده از حافظه و بازده، محیط پردازش ابری برای کنترل تمام درخواست های
مشتری ها، می تواند حداکثر سرویس را برای تمام مشتریان فراهم نماید. استراتژی تخصیص منابع ،

گردهم آوردن فعالیت های فراهم کنندگان خدمات ابر برای استفاده و تخصیص منابع با محدودیت
محیط ابر می باشد برای اینکه بتواند نیازهای برنامه های ابر را برآورده سازد. کاربران ابر، درخواست

های منابع برای کامل نمودن یک کار ، قبل از اجرا، زمان آن را تخمین می زنند،بنابراین، برنامه های
زماننبد، نیازمند دانستن نوع و مقدار منابع موردنیاز توسط هر برنامه کاربردی به منظور کامل نمودن

یک وظیفه کاربر می باشد،الگوریتم های بسیاری برای حل مسئله زماننبدی تخصیص منابعارائه شده
است،. هر کدام از الگوریتم های موجود تخصیص منابع سعی در بهینه نمودن زمان اجرای این taskها

دارد. هدف ما در این پایان نامه ارائه یک روش جدید برای زمانبندی منابع در سیستم های پردازش ابری
با استفاده از الگوریتم ژنتیک و یک روش دیگر جهت ترکیب با این الگوریتم است که بتواند مجموعه ای
از کارهای موجود را در تعداد منابع محدود در کمترین زمان اجرا به درستی اجرا نماید. در واقع کاهش
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زمان الزم برای اجرای تعدادی کار مشخص در منابع محدود با استفاده از الگوریتم ژنتیک ترکیبی هدف
اصلی این پایان نامه است. ما در ابتدا این پایان نامه به تشریح رایانش ابری و الگوریتم ژنتیک می
پردازیم سپس تعدادی از الگوریتم های زمانبندی که تا به حال کار شده را مطرح می کنیم در فصل

چهارم به تشریح روش پیشنهادی خود جهت حل مسئله زمانبندی منابع می پردازیم ودرپایان هم
درفصل پنجم به پیاده سازی ایده خودمیپردازیم ونتیجه کارخودرابیان میکنیم. واژگان کلیدی: رایانش

ابری ، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم زودترین زمان شروع، زمانبندی منابع،زمانبندی وظایف

کلمات کلیدی : رایانش ابری ، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم زودترین زمان شروع، زمانبندی منابع،زمانبندی
وظایف
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