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یک روش جدید برای بهبود انتخاب داده و قابلیت اطمینان در گرید با استفاده از 

 ترکیب الگوریتم خفاش با اتاماتای یادگیر
 

 2، سارا ایوبی1مهدی صادق زاده

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات بوشهر علمی هیئت 1

 اسالمی واحد علوم و تحقیقات بوشهردانشگاه آزاد  افزار نرمکارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر  3

 

 چکیده

بنابراین زمان  دهد میرا افزایش  ها دادهدر یک محل متمرکز، زمان دستیابی به  ها دادهاز  ای گستردهدر گرید مدیریت حجمی 

برداری  . تکثیرشود میاز تکثیر برداری استفاده  ها دادهبیشتری برای انجام کار الزم است پس برای کاهش زمان دستیابی 

کاربردی و کاهش مصرف پهنای باند مورد استفاده  های برنامهبهبود زمان پاسخ  منظور بهگرید  های سیستمتکنیکی است که در 

و با هدایت  شوند میو در کل سیستم پخش  شود می. در عمل تکثیر برداری تعداد زیادی از یک فایل تولید گیرد میقرار 

 توجه قابل. نکته یابد میهزینه کاهش  ها آنکپی از اطالعات مورد نیاز  ترین سریعو  ترین نزدیککاربران به در دسترس ترین، 

مکان  در ها نسخه مناسب هر فایل در کدام سایت و در کجای سیستم توزیع شده قرار گیرند. جایگذاری های نسخهاین است که 

 از که دهد را می امکان این ها به کارها نسخه هینهب جایگیری فرایند شود؛ زیرا اجرای کارها می مناسب موجب کاهش زمان

 جهت جدید روش سه پژوهش باشند. در این داشته بهتری دسترسی زمان و کارایی که کنند استفاده از فایل ای نسخه

که شده است.  ارائه الگوریتم خفاش و ماشین یادگیرنده از استفاده با گرید داده در ایجادشده های نسخه بهینه جایگذاری

 را بر عهده دارد. نتایج ها خفاشهای پیشنهادی بر پایه الگوریتم خفاش است و ماشین یادگیرنده وظیفه تنظیم سرعت الگوریتم

 دهد.  می را نشان های قبلی روش به نسبت ها روش این کارایی بهبود MATLABدر محیط  سازی شبیه

 

 ماشین یادگیرندهالگوریتم خفاش، تکثیر داده، گرید داده، های کلیدی:  واژه
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 مقدمه

سرعت باال با  های شبکهقدرتمند در کنار  های رایانهدر جهان امروز عالقه استفاده از اینترنت و همچنین دستیابی آسان به 

پایین ترین قیمت، روش استفاده از رایانه و انجام محاسبات را تغییر داده است. با توجه به حل مسائل بسیار سنگین و با 

از ترکیب منابع محاسباتی توزیع شده از لحاظ جغرافیایی علم جدیدی به نام گرید تولید شده است. در اواخر دهه استفاده 

محاسباتی به عنوان جایگزینی برای سوپر کامپیوتر های متداول ارائه شد تا به حل مسائلی که نیاز به  های شبکه 1990

 ی از داد ه های توزیع یافته داشتند، بپردازد. محاسبات عددی فراوان و همچنین دسترسی به حجم زیاد

در انجمن ابر محاسبات مطرح شدو هدف آن به کارگرفتن منابع محاسباتی موجود به  90محاسبات گریدی در اوایل دهه 

شکلی آسان برای محاسبات پیچیده توسط سایت هایی بود که به صورت جغرافیایی توزیع شده می باشند. ایده ی اصلی گرید 

ی به صورت شفاف و مطمئن مورد استفاده قرار بگیرد. افزار نرمین است که منابع ماشین های شرکت کننده، از طریق یک الیه ا

در حال اجرا را بر  های برنامهی، وظایفی همچون مجازی سازی منابع، یافتن و جستجوی منایع، و مدیریت افزار نرماین الیه 

ترین بیان، محاسبات توزیع شده ای که به سطح تکامل باالتری رسیده است. هدف این  عهده دارد. محاسبات گریدی، در ساده

نا همگون متصل به هم ترکیبات  های سیستماست که تصویری از یک کامپیوتر ها بوجود بیاید. این مجموعه از یک سری 

 مختلفی از منابع را به اشتراک گذاشته اند، تشکیل شده است. 

وان یک رویکرد جدید برای حل مسایل در مقیاس بزرگ در زمینه های علمی، مهندسی و تجاری بوجود گرید محاسباتی به عن

اشتراک ویکپارچه سازی میلیونها منبع که  منظور بهآمده اند آنها این قابلیت را بوجود می آورند که بتوان بنگاه های مجازی را 

ی پراکنده اند، ایجاد کرد آنها از یک سری منابع ناهمگون و حوزه های مدیریت ها آناز نظر جغرافیایی در سطح سازم

مدیریت زیر بنایی )سیستم عامل واحد،  های سیستم)کامپیوترهای شخصی، ایستگاه های کاری، کالسترها وابر کامپیوترها( 

)پردازنده،  کاربردی )علمی، مهندسی و تجاری( با نیازمندیهای مختلف های برنامهصف و غیره( سیاست ها و  های سیستم

ی مختلف می باشد که دارای سیاست های ها آنورودی و خروجی، حافظه و شبکه( تشکیل شده اند. منابع، متعلق به سازم

ی گوناگون می باشند. همچنین ها آنمدیریتی و مدل های استفاده و هزینه ای مخصوص به خود برای کاربران مختلف در زم

 ی آنها در طول زمان تغییر می کند. فراهم بودن منابع و میزان بار بر رو

یک الگوریتم انتخاب داده با هدف بهینه سازی هزینه برای گریدهای داده، بایستی با توجه به قیمت و توانمندی منابع گرید، 

ه عمل تخصیص آنها به کارهای ناهمگون کاربر را طوری انجام دهد که اجرای کارها با حداقل هزینه و قبل از مهلت تعیین شد

پایان یابد، ضمن اینکه اطمینان آن هم منظورشده باشد. در گرید داده، تکرار داده در گره های مختلف باعث افزایش دسترس 

. محیط گرید به علت وجود هزاران کاربر متفاوت، بسیار پویا می باشد. از طرفی در گرید با شود میپذیری و کاهش زمان پاسخ 

گرید نیازمند سیاست  های سیستمه برای افزایش دسترس پذیری این حجم عظیم داده در مواجه هستیم ک ها دادهحجم عظیم 

های جدیدی می باشیم. در نهایت گرید، با افزایش کارایی و کاهش هزینه ها، اشتراک گذاری و مدیریت بهتر فایل های بسیار 

اتی به نحوی بااستفاده ازالگوریتم بهینه سازی بزرگ را در سرتاسر دنیا فراهم می کند وما سعی داریم که در این کار تحقیق

 واکنش های شیمیایی قابلیت اطمینان و انتخاب داده در گرید را بهبود بخشیم. 

گرید، یک محیط توزیع شده ناهمگن است که هریک از منابع موجود در آن می تواند متعلق به یک سازمان و یا شخص به 

گرید یک محیط  ٬از دیدگاه کاربر. های توزیع شده میسر است که فقط در محیط خصوص باشند و هدف از آن حل مسائلی است

اند ویا متعلق به چه کسی  همکاری برای حل مسائل است بدون در نظرگرفتن اینکه این منابع در چه نقطه ای واقع گردیده
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یکی از انواع مهم گرید، گریدهای هستند. در عمل مدیریت منابع و حفظ امنیت به عهده محیط گرید می باشد. در این میان 

یی ها دادهداده هستند. گرید داده یک سیستم توزیع شده است که سرویسهایی را جهت کشف، انتقال و دستکاری حجم عظیم 

داده، کاهش ترافیک شبکه است. در  کند. مسئله اساسیدرگرید که در این سیستم توزیع شده، ذخیره شده است، فراهم می

ی ذخیره شده در سراسر محیط جغرافیایی می باشند. پس ها دادهکاربران نیازمند دسترسی به حجم عظیمی از گرید، کارها و 

دراین زمینه باید اطمینان وامنیت تا حد قابل قبولی تامین شود. درگرید که هدف خدمت رسانی خوب ومطمئن به سرویس 

وجود دارد و هدف از این تحقیق ارائه یک روش، بوسیله  1گیرنده های خود می باشد، چالش هایی درزمینه قابلیت اطمینان

این مقاله،                                          گرید. است.  های شبکهالگوریتم بهینه سازی واکنش های شیمیایی، جهت باالبردن قابلیت اطمینان وانتخاب داده در 

که هرکدام جهت باالبردن قابلیت اطمینان در گرید می باشند،  به بررسی نواقص کارهای انجام شده و روش های گوناگون

پرداخته و با هدف شناسایی نمونه های متعدد گرید و بررسی زمینه های کاربردی آن وباالبردن قابلیت اطمینان انجام گردیده 

 است. 

 

 مبانی نظری

  (BA) الگوریتم خفاش

ژواک یا انعکاس صدای خفاش ها است. قابلیت اعکاس صدا در خفاش های بر گرفته از رفتار پالگوریتم خفاش بر مبنای ویژگی 

کوچک بسیار جالب است، چرا که این خفاش ها می توانند از این طریق طعمه خود را یافته و حتی در تاریکی کامل نوع حشره 

 را تشخیص داده و ان را شکار نماید. 

هر کدام بسته به شرایط از درجه خاصی برای انعکاس صدا استفاده می بیشتر خفاش ها از توانایی انعکاس صدا برخوردارند و 

کنند. در میان تمام گونه ها، خفاش های کوچک نمونه بارزی از آنها هستند که از ویژگی انعکاس صدا در محیط، طوری 

هستند. این نوع خفاش بیشتر خفاش های کوچک حشره خوار  شود میاستفاده می کنند که اندازه آن با مگابایت هم محاسبـه ن

ها از یک نوع انعکاس صدا به نام سونار برای شناسایی طعمه، اجتناب )فرار( از خطر، و کمین کردن یا خواب در تاریکی استفاده 

می کنند. این خفاش ها صداهای بلند را تولید می کنند و به انعکاس آن در اطراف گوش می دهند. پالس صدای آنها بسته به 

استراتژی شکار نیز در ارتباط باشد. بسیاری از خفاش ها از سیگنال های  وت است و می تواند با نوع گونه، وشرایط متفا

متناسب و اندازه با آنچه که از جای دیگر دریافت می کنند، استفاده می کنند. در حالیکه بیشتر اوقات از سیگنال ها با فرکانس 

کنند. پهنای باند سیگنال های آنها متفاوت است و به گونه آنها نیز بستگی دارد ثابت برای انعکاس صدا در محیط استفاده می 

 و اغلب در صورت استفاده از هارمونی های بیشتر افزایش میابد. 

کیلوهرتز می باشد.  0.1تا  0.3هر پالس چند هزارم ثانیه به طول میی انجامد با این حال دارای فرکانس ثابت در حدود  اگرچه

کیلو هرتز می باشد، هر چند برخی از این  100الی  32تاندارد فرکانس ها در گونه های مختلف خفاش ها در حدود محدوده اس

 کیلوهرتز.  120گونه ها می توانند فرکانس های باال تری را نیز منتشر کنند مثال در حدود 

 10چک به طور معمول این انفجار صدا را هزارم ثانیه طول بکشد و خفاش های کو 30تا  2هر انفجار مافوق صوت ممکن است 

 300بار در هر هزارم ثانیه تکرار می کنند. مثال در هنگام شکار طعمه میزان پالس آزاد شده می تواند با سرعت حدود  30تا 

توانایی  پالس در ثانیه تا لحظه نزدیکی به شکار طعمه خود این صدا را تولید کنند. بعضی از پیام های همزمان صوتی کوتاه به

                                                           
1 Reliability 
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فوق العاده ای در قردت پردازش سیگنال خفاش ها اشاره دارند در حقیقت مطالعات زمان اتحاد گوش خفاش را نشان میدهد 

 میکرو ثانیه می باشد 000 الی 200که به طور معمول حدود 

 fصوت با فرکانس ثابت و طول موج انفجار صدای ما فوق  = m/s 200 vبا توجه به اینکه سرعت صوت در هوا به طور معمول 

 داده شده است: 

 کیلو هرتزاست.  120کیلو هرتز تا  32 میلی متر برای محدوده فرکانس معمولی 10الی  3که در محدوده 

 معموال این طول موج با اندازه طعمه در ارتباط است. 

خوشبختانه در محدوده ما فوق دسی بل باشد و  110شگفت آور اینست که پالس ساطع شده می تواند صدای بلندی در حدود 

 و هیچ صدایی تولید نمی کنند به دنبال شکار خود هستند کامال بی صدا هستند ها خفاشصوت به حساب می آیند. هنگامیکه 

محدوده مسافت )عبور و مرور( این پالس ها ی کوتاه عموما چند متر می باشد که البته به فرکانس های واقعی بستگی دارد. 

 ک می توانند برای اجتناب از موانع به کوچکی ریزی یک تار موی انسان کار خود را انجام دهند. خفاش های کوچ

که خفاش های خیلی کوچک از تاخیر زمانی در پخش و انتشار صدا استفاده میکنند و از تفاوت زمانی  دهد میمطالعات نشان 

ای ساختن سناریو سه بعدی احاطه شده استفاده میکنند. صدا بر بین گوش های انها در شنیدن صدا و تغییرات بلندی انعکاس

آنها می توانند از راه دور هدف را شناسایی و به سوی ان جهت گیری نمایند و حتی نوع طعمه در حال حرکت را نیز شناسایی 

 کرده و حتی سرعت ان را تخمین می زنند. 

القا  بال بال زدن حشرات توانند با استفاده از اثر داپلر که از در واقع، مطالعات نشان می دهند که به نظر می رسد خفاش ها می

 ، می تواندند هدف )شکار( خود را شناسایی کنند. شود می

بینایی خوبی دارند و بسیاری از آنها نیز دارای حس بویایی فوق العاده ای هستند. در واقع  ها خفاشبدیهی است که برخی از 

کیب می کنند تا در شناسایی شکار خود کارآمد باشند. با این حال، اکنون، ما بیشتر عالقه انها تمامی حواس خود را با هم تر

 ویژگی انعکاس صدا )مکان یابی( و رفتار محیطی آنها بدانیم.  مندیم تا درباره

تبط باشد و این انعکاس صدا ی خفاشهای کوچک، می تواند به گونه ای ساختار بندی شود که با تابع اصلی در بهینه سازی، مر

تا یک الگوریتم بهینه سازی جدید را ساختار بندی کنیم. در ادامه این مقاله، ما برای اولین باررئوس کلی  دهد میاین امکان را 

( طرح ریزی نموده ایم و سپس به بحث درباره اجرا و پیاده سازی آن و BAمطالب را درفرمول اساسی الگوریتم خفاش ها )

 پرداخت.  مقایسه جزییات خواهیم

 

 قوانین الگوریتم خفاش

الگوریتم خفاش را بر مبنای سه قانون اساسی زیر  3010در سال  Yang Xin-sheبا توجه به ویژگی پژواک یابی خفاش ها 

 بنا نهاد: 

ص با بکارگیری پژواک یابی می توانند مسافت را تخمین بزنند و تفاوت بین طعمه و موانع ثابت را تشخی ها خفاشتمامی -1 

 دهند

در جست و جوی شکار  A0به طول و بلندی  Fminبا فرکانس Xiدر جهت  Viخفاش ها به صورت تصادفی با سرعت  -3 

هستند همچنین آنها می توانند طول موج پالس های منتشر شده را به طور اتوماتیک تنظیم کردهو نرخ انتشار پالس خود را 

 طبق نزدیکی طعمه ی خود مطابقت دهند
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 تغییر می کند.  Aminتا  A0صدا می تواند به طرق مختلفی تغییر کند ولی فرض می کنیم که بلندی صدا از بلندی -2

 ها خفاشحرکت 

Viهر خفاش به سرعت 
t  و مکانXi

t  با تکرارt  در یک جست و جویd  بعدی و یا فضای راه حل وابسته است. در میان تمامی

xخفاش ها تنها یک راه حل بهینه ی 
 ردوجود دا *

 بنابراین سه قانون ذکر شده در قسمت قبل را می توان از طریق فرمول های زیر محاسبه کرد: 

(1) Fi=Fmin+ (Fmax - Fmin) β 

 

(3) Vi
t
 =Vi

t-1
 + (Xi

t-1 
+ X

*
) 

(2 )Xi
t
 =Xi

t-1 
+ Vi

t 

 یک بردار تصادفی از یک توزیع یکنواخت بدست آمده است.  β[0,1]بطوریکه 

در  Fmax=100و  Fmin=0طول موج یا فرکانس نیز برای پیاده سازی استفاده کرد. در اینجاهمانطور که ذکر شد می توان از 

 نظر گرفته شده است که بسته به اندازه ی مساله عالقه مندی دارد. 

. به شود میبدست آمده است نسبت داده  [Fmin , Fmax ]در ابتدا به هر خفاش فرکانسی تصادفی که به صورت یکنواخت از 

یل می توان گفت که الگوریتم خفاش یک الگوریتم میزان ساز فرکانسی است وبطوریکه ترکیبی متعادل ترکیبی از همین دل

اکتشاف و استخراج را فراهم می کند. بلندی و نرخ انتشار پالس یک مکانیسیم اتوماتیک برای کنترل و بزرگنمایی خودکار 

 . شود میناحیه را فراهم می کند که منجر به را حل های مقرر 

 روش تحقیق

در این تحقیق برای آشنایی با موضوع مورد بحث ابتدا به بررسی مقاالت علمی و منابع موجود در زمینه ی گرید پرداخته و پس 

از آشنایی کامل با این موضوع، زمینه ی قابلیت اطمینان در گرید را انتخاب و سپس از طریق کتابها و مقاالت معتبر در این 

ات خود را تکمیل کرده ودرنهایت، قابلیت اطمینان با استفاده از الگوریتم خفاش به همراه اتاماتای یادگیر را جهت زمینه اطالع

 زمینه کاری انتخاب می نماییم. 

 

 چالش های موجود در عملکرد گرید

و  اسـت  اهمیـت  تر، دارای ایینپ هر چه هزینه و پذیری محاسبه، اطمینان انجام باالی گرید، سرعت از استفاده در کاربران دید از

 کارهای انجام و بیشتر منابع، سود شوند، کارایی می گذاشته به اشتراک گرید محیط در که منابعی صاحبان دید از دیگر طرف از

باشـند،   مـی  نیـز  هایی مغایرت دارای که موضوع دو این که است. از آنجا اهمیت دارای منابع گذاری اشتراک به زمان در شخصی

و تخصیص صحیح منابع گرید، تقسـیم صـحیح    2، مدیریت منابع، تکثیر3بندی کارها به وجود آمدن مسائلی از جمله زمانسبب 

، مدیریت اطالعات و... است. که این مسئله با توجه به تکثیر فایل ها و نسخه ها به دلیل دردسترس بودن بیشتر، 0بار محاسباتی

 داده در گرید را توضیح خواهیم داد.  قابل حل می باشد. در ادامه مسئله تکثیر

                                                           
2 Job scheduling 
3 Replication 
4 Load Balancing 
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 مسله تکثیر در گرید داده

در نقاط مختلف جغرافیایی گرید داده می تواند کمک بسزایی کند. گرید داده سرویس هایی  ها دادهجهت به اشتراک گذاشتن 

ترافیک شبکه اساسی را فراهم می کند جهت به اشتراک گذاشتن و مدیریت فایل های بسیار بزرگ در سراسر دنیا. کاهش 

گوناگون در سایت است که توسط  های نسخهو در واقع کاهش ترافیک شبکه تکرار  دهد میترین کاری است که گرید انجام 

 ( 1288)حری  شود میکاربر خونده 

متعددی در سایت های مختلف پخش شود. در گرید کاربران بر اساس  های نسخهجهت دسترسی سریع به فایلها می توان 

اتالوگ موجود نیازهای خود را جستجو می کنند و در صورتی که در سایت محلی از نسخه آن فایل وجود نداشته باشد ک

ی مختلف و ها آندر سازم ها دادهدرخواست آن را از یک سایت دیگر می کنند. نقش بسزای تکثیر داده با توجه به افزایش 

 ( 3008. )راشد رحمان شود میزمان مشخص در این  ها دادهدرخواست های متعدد اشتراک گذاری 

در شکل زیر ارتباطات کاتالوگ داده در گرید را نشان میدهد. در مسئله تکثیر داده عضوی به نام نسخه مدیریت همه نسخه هـا  

 مـدیر  توسـط  جدید، کاتالوگ نسخه ایجاد دارد. با وجود تکثیرشده در کاتالوگ های نسخه تمامی اطالعات. گیرد میرا به عهده 

 شود.   می بروز ها نسخه

 
 سرویس های گرید

و  (Open Grid Services Architecture) OGSA یا Grid های با ارائه معماری باز سرویس Grid گروه جهانی

 (Web Services Description Language های وب یا جمعآوری استانداردهای باز، مانند زبان تعریف سرویس

WSDL) های داردی آسان و در عین حال دقیق برای سیستمتوانسته است استان Grid  ،تعریف کند. از آن گذشتهOGSA 

  .مند است نیز بهره Globus های بزرگی مانند دست آمده از پروژه  از تجربیات به

د و در واقع هستن Grid ها قلب دهند. این سرویس ها را نشان می های این معماری راه تولید سرویس استانداردهای باز و پروتکل

  :ها عبارتند از کار کند. این سرویس Grid دهند با کننده اجازه می استفاده به 

 های پردازنده مرکزی  سرویس درخواست -

 ها session سرویس مدیریت کنترل کار سیستم و -

 وجوی اطالعات سرویس جست -

  سرویس تعیین پهنای باند شبکه -

  سرویس مدیریت اطالعات -
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وجوی اطالعات،  کنند، مثالً شروع شدن سرویس جست درباره شروع شدن یک سرویس صحبت می Grid صصانوقتی متخ

توانند  ها می تواند تکالیف بلند مدت یا موقتی داشته باشد. این سرویس سرویس است که می Instance منظور یک نمونه یا

سرویسی خوب است که   .صورت اختیاری تعیین نمود زمانبند یا بهتوان با  صورت فعال یا غیر فعال باشند و زمان فعالیت را می به

پریز برق متصل  راحتی امکانات خود را در اختیار استفاده کننده قرار دهد. مثالً وقتی یک وسیله الکترونیکی را به  بتواند به

 .ید از برق استفاده کنیدخواه آید؛ فقط می کنید، برای شما هیچ اهمیتی ندارد که برق مورد نیازتان از کجا می می

راحتی دراختیار او قرار دهد و  کننده را به استفاده نیز سرویسی است که بتواند سرویس موردنظر  Grid سرویس خوب

صورتی عمل کند که استفاده  باید به Grid اطالعاتی در سادگی از آن استفاده کند. مثال سرویس بانک کننده بتواند به  استفاده

اطالعاتی خبر  که از جایگاه و عملیات بانک وجوی خود را بگیرد؛ بدون این وجو وارد کند و جواب جست جست کننده فقط یک

 داشته باشد. 

 

 انواع گرید از نظر اندازه و شکل

های فعلی را که  Gridتقسیم بندی یا کالس  2گرید ها شبیه به هم نیستند و اندازه و شکل های متفاوتی دارند. در زیر 

 فردی را تبدیل به یک مزرعه ابر رایانه با هزاران پردازنده را کرده است فهرست شده است:  های رایانه

ترین توع این سیستم هستند. از مجموعه ای از رایانه ها که با هم کار می کنند تشکیل شده اند و یک نقطه  سادهای:  خوشه *

 اص ایجاد می کند. دسترسی یه سیستم برای کاربران یک پروژه یا بخش سازمانی خ

که منابع رایانه ای خود را با هم به اشتراک گذارند. سازمانها  دهد میپروژه ها و بخش های سازمانی متعدد اجازه  به*پردیزه: 

 می توانند از این توع سیستم برای مدیریت کارهای زیاد، ازفرآیند های تجاری سازمان تا داده کاوی استفاده کنند. 

پردیزه می باشند که پا بر فرآی مرزهای سازمانی گذاشته اند ویک سیستم مجازی  Gridموعه ای از چندین*گرید جهانی: مج

 .بسیار بزرگ را ایجاد کرده اند. کاربران می توانند به منابع رانه ای بیش از آنچه که در سازمان دارند دسترسی داشته باشند

 

 پیشینه تحقیق

داده با استفاده از  گریدایجاد شده در  های نسخهش جدید جهت جایگذاری بهینه ( یک رو1293نوایی زاده و همکاران )

تاب در طبیعت الهام گرفته  تاب از رفتارهای اجتماعی کرم های شب شب الگوریتم کرم شب تاب ارائه داده اند. الگوریتم کرم 

تاب از این نورها برای دومنظور استفاده  بهای ش کنند. کرم است. کرم های شب تاب نورهای ریتمیک و کوتاه تولید می  شده

توانند به عنوان یک مکانیزم محافظتی برای  برای جذب شکار. به عالوه این نورها می -3ها پروسه جذب جفت -1می کنند

کرمهای شب تاب باشند. نورهای ریتمیک، نرخ تابیدن نور میزان فاصله زمانی که بین سیگنال های نور وجود دارند باعث 

شوند دو جنس به یکدیگرجذب شوند. همچنین شدت نور در فاصله معین از منبع نور، از قانون مجذور معکوس پیروی  می

دهندبه نشان می کند که اصطالحا آن را با  کاهش پیدا می rبا افزایش فاصله  Iشود شدت نور  کند. گفته می می

تواند به عنوان تابع هدفی که قرار است بهینه شود  شود. نور میتر می عیفعالوه جذب نور هوا با افزایش فاصله ضعیف و ض

 (. 1290فرموله شود )حسن زاده و میبدی، 
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CRO(، قابلیت اطمینان در گرید با استفاده از الگوریتم 1290یزدی و همکاران )
در یک فرایند  .را مورد بررسی قرار دادند 2

. در این الگوریتم با ایجاد یک جمعیت اولیه شروع به دهد میدر میان مولکول ها رخ واکنش شیمایی، دنباله ای از برخوردها 

کار می کند که هریک از مولمول ها در آن یک راه حل برای مسئله مکان یابی می باشند انتخاب نوع برخورد با ایجاد یک عدد 

رخورد تک مولکولی است، در غیر اینصورت باشد ب Molecoll>bبستگی دارد، اگر  [ 1,0 ]در محدوده  bتصادفی به نام 

برخورد بین مولکولی رخ خواهد داد. برای برخورد تک مولکولی، یک مولکول از جمعیت اولیه، بصورت تصادفی انتخاب شده و 

ورد برخورد بی اثر به دیوار یا تجزیه صورت گیرد. بطور مشابه، برای برخ شود میسپس با توجه به معیار تجزیه، تصمیم گرفته 

که برخورد از نوع  شود می، و با بررسی کردن معیار ترکیب، مشخص شوند میبین مولکولی، دو مولکولی از جمعیت انتخاب 

. هر چه شود می( استفاده 8-2برخورد بی اثر بین مولکولی و یا ترکیب است. برای بازیابی کردن شایستگی هر مولکول از رابطه )

 متر باشد، شایستگس مولکول باالتر خواهد بود. ک TC (X)هزینه نهایی مولکول یا 

های  سیستم در ها داده زمینه جایگذاری در ایستا جدید روش یک ژنتیک الگوریتم از استفاده با( 3002) 2تو و همکاران

P2Pاست شده ارائه گرید در ها داده پذیری دسترس افزایش هدف با الگوریتم این .اند داده ارائه داده گرید در.  

8یک روش تکثیر داده پویا به نام تکثیر سلسله مراتبی پویای اصالح شده ( 3010) 2صوری و همکارانمن
MDHR  پیشنهاد

 DHRدادند. این استراتژی یک نسخه بهبود یافته از
 روش نسخه ها را به جای استفاده از MDHRمی باشد. 9

10
LRU بر ،

 تعداد دسترسی ها و سایز نسخه، جایگزین می کند. اساس آخرین زمانی که نسخه درخواست شده است، 

4PDRA(، یک الگوریتم تکثیر پویای چهار فازی به نام 3012) 11صالح و همکاران
13

دادند که شامل فازهای زیر  پیشنهاد 

عبور می ارزیابی و شناسایی داده محبوب و راه اندازی یک عملیات تکثیر زمانی که محبوبیت داده از یک حد آستانه  - 1است: 

 های نسخهتحلیل و مدلسازی رابطه بین دسترس پذیری سیستم و تعداد نسخه ها و محاسبه یک تعداد مناسب از -3کند. 

حذف فایل ها با حداقل هزینه -0ارزیابی و شناسایی داده محبوب در هر سایت و قرار دادن نسخه ها در بین آنها  -2جدید 

 فضای ناکافی برای تکثیر. میانگین زمان دسترسی هنگام مواجهه با 

 

 تغییرات بلندی و نرخ انتشار پالس

فراهم کردن مکانیزمی موثر برای کنترل اکتشاف و استخراج و سوییچ به مرحله ی استخراج در مواقع ضروری مجبور  منظور به

فاش بلندی ونرخ انتشار پالس در حین تکرار هستیم. از انجاییکه با یافتن طعمه توسط خ Riو نرخ انتشار  Aiبه تغییرات بلندی 

باشد به این معنی است که خفاش طعمه  Amin=0را نسبت داد بطوریکه اگر  Amaxو  Aminافزایش می باد می توان به بلندی 

 خود را یافته و موقتا انتشار هر گونه صدایی را متوقف کرده است. 

Ai
t+1

=αAi
t
 Ri

t+1
=Ri

0
[1-exp (- t) ] 

مشابه عملکرد فاکتور کاهش دما در الگوریتم تبرید شبیه سازی شده است.  αت هستند. عملکرد مقادیر ثاب ¥و  αبطوریکه 

 برای 

                                                           
5 PSO 
6 Tu et al 
7 Mansouri et al 
8 Modified Dynamic Hierarchical Replication 
9 Dynamic Hierarchical Replication 
10 Least recently used 
11 Salah 
12 Four-Phase Data Replication Algorithm 
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0 < α <1  0و < ¥  

 داریم

Ai 0 Ri
t 
Ri

0 
as t 

در نظر  a = ¥ = 0. 9 to 0. 98در نظر گرفت. شبیه سازی انجام شده در این الگوریتم  ¥ =αدر ساده ترین مورد می توان 

 گرفته شده است. 

 

 گرید. درنهایت در اطمینان قابلیت و پذیری دسترس افزایش بر ها داده جایگذاری و داده تکرار مسئله تاثیر و اهمیت به توجه با

 موجب را بهتری نتایجPSO و CROزهای الگوریتم با مقایسه در پیشنهادی الگوریتم دهیم می نشان سازی ازشبیه استفاده با

 .شود می

 

 پارامترهای الگوریتم

 فرض کنید محیط گریدی با عناصر و پارامترهای زیر وجود دارد: 

  سازی مجزا در یک شبکه انتخابی با توپولوژی  سایت با عناصر محاسباتی و ذخیره :

 سازی سایت : میزان ظرفیت ذخیره

در صورتی که بین این دو سایت لینک مستقیم باشد. در غیر این صورت  به سایت هزینه ارتباط بین سایت  :

های ارتباط غیرمستقیم دو سایت است( در نظر داشته باشیم که  هزینه ارتباط دو سایت برابر کمینه مجموع هزینه

  

 و  های و با حجم های  فایل با نام :

 باشند.  می برای خواندن فایل های سایت  تعداد درخواست :

 باشند.  می برای نوشتن بر روی فایل های سایت  تعداد درخواست :

تغییر و  وجه قابل در سیستم یک نسخه اصلی و اولیه وجود دارد. مکان نسخه اصلی فایل به هیچ ه از هر فایلفرض شد  :

 شود.  نشان داده می با  باشند. نسخه اصلی فایل  قابل حذف شدن نمی

شود. )برای  نشان داده می شود و با  اطالعات آن فایل نگهداری می: در هر سایت شامل نسخه اصلی فایل، به ازای 

 در آن تکرار شده است(.  هایی که فایل،  مثال لیست سایت

 ها است.  شامل تمام اطالعات تکثیر مربوط به فایل 

تغییرات  شود و سپس ارسال می ، تغییرات به صورت تغییر در نسخهها، در  تسهیل عمل سازگاری بین نسخه منظور به

 کند.  های مربوطه منتشر می جدید را در مکان

 به سایت ترین سایت )از نظر هزینه( حاوی نسخه  نزدیک  :

 توان نتیجه گرفت:  باشد آنگاه می ،  ترین سایت شامل اگر نزدیک

  iتوان گفت:  وجود داشته باشد میاگر فایل درخواستی در خود سایت
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 شرح روش پیشنهادی

 دهیم که در آن  یبعد نشان م کنیم محیط گرید را به صورت ماتریسی باینری با  فرض می

 ذخیره شده باشد.  در سایت  ای از فایل اگر نسخه 

 ذخیره نشده باشد.  در سایت  ای از فایل اگر نسخه 

 از هزینه تابع یک روش، محاسبه ارزیابی منظور به همچنین و ی ارتباطهزینه نظر از بهینه و مناسب روشی یافتن منظور به

 به ها نسخه که معنا این است. به ماتریس این در نهایی کمترین هزینه به رسیدن ما نهایی است. هدف برخوردار زیادی اهمیت

( به 1عادله )م در هدف باشیم. این داشته را ها آن تمامی به دستیابی برای هزینه کمترین که شوند تکرار ها سایت در نحوی

 زبان ریاضی بیان شده است. 

(1) 
 

 وجود دارد:  دو محدودیت در ایجاد ماتریس

 بایست یک باشد.  ی مربوطه میخانه به ازای هر سایت شامل نسخه اصلی در ماتریس

(3) 
 

 

 بیشتر شود.  ت از ظرفیت سایت بایس نمیهای موجود در سایت ها و نسخه مجموع حجم فایل

(2) 

 

 

 (: 3002هر یک، به صورت زیر است )تو و همکاران،  با توجه به موارد ذکرشده هزینه خواندن و نوشتن با توجه به 

(0) 

 
 

(2) 

 
 

دهد. ذکر این نکته ضروری است که  یها را در این گرید فرضی نشان م های نهایی خواندن تمامی فایل ( هزینه0معادله )

دهد کمترین هزینه را دارد. فرض ما بر این است که به هر تقاضا توسط  آن را پاسخ می تقاضاهای خواندنی که سایت 

 شود.  ترین نود از نظر هزینه پاسخ داده می نزدیک

و دیگری هزینه  است. قسمت اول، هزینه نوشتن در ( نشان داده شده 2هزینه نوشتن شامل دو بخش است که در معادله )

 ( است. های مورد نظر ) های حاوی نسخه به تمام سایت انتشار از 

 ( 2-2شود )معادله  های خواندن و نوشتن می هزینه کل شامل تمامی هزینه

(2)  
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 توان گفت:  ( می2-2عادله )( در م2-2( و )0-2با جایگذاری معادالت )

(2) 

 
 

(8) 

 
( هنگامی که فایل درخواستی در خود سایت متقاضی باشد هزینه خواندن صفر است. همچنین هزینه نوشتن 8طبق معادله )

 ان داده است. های حاوی هم بعالوه هزینه انتشار نوشتن در سایت شامل هزینه نوشتن در سایت  برای هر فایل 

 

 کد الگوریتم جایگذاری: 

به صورت پراکنده قرار میگیرند. آنها برای رسیدن به هدف دو مورد را در  ها خفاشدر یک فرایند الگوریتم خفاش، تعدادی از 

ند نظر میگیرند. آنها جهت رسیدن به هدف خود پس از پیدا کردن موقعیت بهتر حتما باید پالس بهترین خفاش را دریافت کن

منظور از بهترین خفاش یعنی خفاشی که در نزدیکترین مکان به هدف قرار دارد. در این الگوریتم حرکت به سوی بهنرین 

 . شود میخفاش از طریق این دو مرحله انجام 

 یافتن موقعیت بهتر-1

 دریافت پالس از بهترین خفاش -3

کمتر باشد شایستگی  TC (X)یا  ها خفاشهرچه هزینه نهایی . در این الگوریتم هر خفاش نشان دهنده یک راه حل می باشد. 

 خفاش باالتر خواهد بود. 

در این مقاله جهت بهینه شدن پاسخ ها الگوریتم خفاش با با اتاماتای یادگیر ترکیب کرده ایم. همان طور که در ابتدای تعریف 

بایستی رعایت شود. با توجه به اینکه جمعیت اولیه  محدودیت در ماتریس  3( آورده شد 2-2( و )3-2مسئله در فرمول )

استفاده است، تابعی به نام  تضمین اینکه هرمولکول یک راه حل مناسب و قابل منظور بهشود،  همواره صورت تصادفی ایجاد می

در سایت اصلی خود قرار داشته  نماید که فایل  در هر مولکول اجرا خواهد شد. در این تابع ابتدا تضمین می 

بیشتر است یا  شده از ظرفیت سایت  های ذخیره کند که آیا در هر سایت مجموع فایل کنترل می باشد. سپس برای هر سایت 

هایی بایستی حذف  ت که چه فایلحذف کرد. اما سؤال اینجاس هایی را از سایت  خیر. در صورت مثبت بودن باید فایل

( خواهد گذاشت. برای این شوند؟برای پاسخ دادن به این پرسش باید بررسی کرد که حذف هر فایل چه تأثیری بر )

 ه ترین سایت )از نظر هزینه( حاوی نسخ دهنده دومین نزدیک کنیم که نشان معرفی می منظور پارامتر جدیدی به نام 

 قسمت زیر باید بررسی شود.  2( در 8-2با توجه به فرمول هزینه ) از سایت  است. برای بررسی تأثیر حذف فایل  به سایت 

 به ازای تمام نوشتن ها iبه سایت  کاهش هزینه نوشتن از 
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(9) 

 
 ترین سایت شامل فایل  به دومین نزدیکاز سایت از خواندن فایلافزایش هزینه ناشی 

(10)  

 

 ی به به بایست اکنون برای دستیابی به فایلبه آن است ترین سایت حاوی فایل  نزدیک که سایت سایت 

-2در معادله ) ( و11-2در معادله ) گردد. مقادیر ( محاسبه می12-2مراجعه کنند. تفاوت این هزینه دستیابی با فرمول )

 عبارت است از گردد الزم به ذکر است که مجموعه( محاسبه می13

  . 

(11)  
 

(13)  

 

(12)  
 

 بنابراین تفاوت هزینه عبارت است از: 

(10)  
هایی را حذف  توان متوجه شد که با حذف هر فایل هزینه چه تغییری خواهد کرد پس ابتدا آن فایل می با محاسبه 

 کنیم که کمترین افزایش هزینه را دارند.  می

های مسئله نیست، از این رو تابع  رت تصادفی قادر به پوشش محدودیتهمان طور که قبالً ذکر شد ایجاد جمعیتی به صو

Adjustmentهای مسئله پوشش داده شود. این تابع به این  شود تا هر دو محدودیت بر روی هر جمعیت ایجادشده اعمال می

 کند:  صورت عمل می

با این عمل محدودیت اول  گیرد میبرابر یک قرار آن بدست می آید و درایه به ازای هر فایل،  Xدر ماتریس 

متناظرش  okاستخراج شده ودر  Xام ماتریس  i، سطر iاعمال محدودیت دوم به ازای هر سایت  منظور بهشود.  تضمین می

 می باشد.  iکه بیانگر مجموع حجم فایل موجود بر روی سایت  شود میضرب شده و مجموع آن محاسبه 

( محاسبه شده و سپس ابتدا فایل هایی با کمترین افزایش 10-2طبق رابطه ) بیشتر باشد  iم از ظرفیت سایت اگر این حج

و پس از اصالح دوباره به جای  شود میاستخراج  X. در واقع برای اعمال محدودیت دوم هر سطر ماتریس شوند میهزینه حذف 

تا کل ماتریس محدودیت دوم را  یابد میو به همین ترتیب ادامه  شود میداشته بر Xخود بازمی گردد و سطر بعدی ماتریس 

به ترتیب شبه کد الگوریتم پیشنهادی و شبه کد اعمال محدودیت ها را نشان  3-2و شکل  1-2تحت پوشش قرار دهد. شکل 

 دهد.  می
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 الگوریتم پیشنهادی جهت جایگذاری فایل ها در گرید 1شکل 
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 د اعمال محدودیت هاشبه ک 2شکل 

 

 الگوریتم های مورد مقایسه

 ها روش این از یک می باشند. هر PSOها مورد مقایسه قرار داده ایم الگوریتم خفاش و  دو روشی که ما کار خود را با آن

 است. از های ایستا مالگوریت دیگر با مقایسه در کارآمدتر و تر حلی بهینه ی راهارائه ما دارند. هدف را خود خاص معایب و مزایای

 اینکه به توجه با و کنیم می تمرکز آن اطمینان قابلیت و داده به دسترسی بهبود همزمان بر تحقیق این در که آنجا

 بهبود در کارا، سعی ولی ایستا الگوریتمی ارائه باشند، با می کارا بسیار اطمینان قابلیت افزایش جهت در های ایستا الگوریتم

 .داریم گرید در نسخه خابانت و جایگذاری

 

 پیشنهادی روش و ارزیابی سازی شبیه

 است. این ها الگوریتم دیگر با آن الگوریتم ارزیابی دیگر های روش به نسبت روش یک های قابلیت دادن نشان های روش از یکی

تکثیر  زمینه در که دیگری مشابه های الگوریتم با را خود الگوریتم همین منظور دهیم. به می انجام سازی شبیه کمک با را کار

 ایم.  کرده مقایسه اند شده استفاده داده
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  مسئلهپارامترهای 

 نظر در مگابایت 20 مگابایت تا 10 بین ها فایل ایم. حجم گرفته نظر در 12 تا 1 بین تصادفی عددی را نودها بین هزینه

تعداد درخواست  .ایم گرفته نظر در هافایل حجم مجموع درصد 82 تا 12 بین سازی ذخیره عناصر ظرفیت ایم. همچنین گرفته

در نظر  12تا  1برای خواندن و نوشتن هر فایل توسط هر سایت یا همان نرخ خواندن و نرخ نوشتن را عددی تصادفی بین 

 گرفتیم. 

 

 پارامترهای شبیه سازی

و تعداد تکرار نیز  10رای هر سه الگوریتم می باشد. تعداد جمعیت ب P2Pتوپولوژی گرید استفاده شده در این شبیه سازی 

 می باشد.  1000

 مقادیر در نظر گرفته شده برای پارامترهای الگوریتم خفاش-1جدول 

 الگوریتم خفاش
KElossRate InitialKE   buffer MoleColl 

0 .3 1000 200 10 0 0 .3 

 

 .متغیر قرار دادن فایل ها نتیجه ها را ارزیابی کرده ایم در اولین بررسی ما تعداد سایت ها را ثابت فرض کرده ایم و با

 

 مقایسه چهار الگوریتم براساس تغییر تعداد فایل ها-2جدول

 Bat PSO Bat_la تعداد سایت ها و فایل ها

 20202 22018 22089 ده سایت و شش فایل

 29822 90222 88093 ده سایت و هفت فایل

 112328 131820 118800 ده سایت و نه فایل

 

 

 تاثیر افزایش تعداد فایل ها بر هزینه1نمودار
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در بررسی دوم تعداد فایل ها را ثابت در نظر می گیریم و تاثیر افزایش تعداد سایت ها یا عناصر ذخیره سازی را بر هزینه مورد 

 ارزیابی قرار می دهیم. 

 

 ابت بودن فایل هامقایسه سه الگوریتم بر اساس متغیر بودن تعداد سایت هاو ث2جدول

 BAT PSO BAT_LA تعداد سایت ها و فایل ها

 22221 28292 22993 نه سایت و هفت فایل

 29822 90222 88093 ده سایت و هفت فایل

 113028 102922 109011 دوازده سایت و هفت فایل

 

 
 

 تاثیر افزایش سایت ها بر هزینه-2نمودار

 بحث و نتیجه گیری 

 از داشتن آگاهی بدون، (...و سازی، داده، برنامه ذخیره ها، منابع پردازنده) محاسباتی منابع به دسترسی ایبر سازوکار یک گرید

 مهم انواع از است. یکی مختلف های سازمان در عامل سیستم و افزار منابع، سخت این در شده استفاده منابع، فناوری این مکان

 های سایت در ها فایل از نسخه ایجاد داده گرید در شبکه ترافیک اهشک برای اساسی هستند. روش داده گرید، گریدهای

 تضمینی است روشی شده توزیع های سیستم در داده گویند. تکثیر می Replication یا تکثیر عمل آن به مختلف است، که

 این هستیم. در ها آن مکان و اه نسخه تعداد کردن مشخص نیازمند کار این برای ها. البته سیستم این در کارایی بهبود منظور به

 کدام ها فایل متعدد های نسخه کردن کپی برای مکان بهترین تکثیر عمل هنگام در که سؤال این به پاسخ ما هدف تحقیق

 را تحقیق باشد. این داشته را نهایی هزینه کمترین گرید سیستم عبارتی به یا و نهایی پاسخ زمان بهترین که باشند می ها سایت

در این تحقیق با استفاده از یک روش مبتنی بر هزینه،  .دادیم انجام ها سایت سازی ذخیره حافظه در محدودیت وجود ضفر با

 تکرار مسئله و داده ی گریدزمینه در زیادی تحقیقات در گرید، معرفی کرده ایم. هرروزه ها دادهالگوریتم جدیدی را برای تکرار 

 پژوهش الگوریتمی این باشند. در می کارایی افزایش و پاسخ زمان بهبود تحقیقات این راکث نهایی شود. هدف می انجام داده
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 پذیری دسترس افزایش و کارایی بهبود گذشته های روش با روش این شد. مقایسه ارائه گرید خفاش به همراه اتاماتای یادگیر در

 دهد.  می نشان را روش این

  :نمود ائهار را زیر های پیشنهاد توان می اینجا در

 تکرار جای به کرد؛ و تقسیم تری کوچک های قسمت به را ها فایل توان تکثیر می حجم کاهش و داده تکثیر بهبود برای -

  .کرد تکثیر را آن از مشخصی قسمت فقط فایل کل

 ها در گرید استفاده از الگوریتم های تکاملی دیگر در حل مکان یابی مناسب داده -

 گی جدیدتری در این راستااسنفاده از تابع برازند -

 ها را نیز در نظر گرفت.  می توان عالوه بر دومین نزدیکترین، مرحله سومی از نزدیکترین -
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