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 کیده چ

را فراهم آورده است که بتوان از منابع ناهمگن در نقاط مختلف جغرافیایی برای حل مسائل   ایزمینهگرید محاسباتی   هایشبکه 

داریم. با    هاشبکه   ونهگاینپیچیده علمی، مهندسی و تجارت استفاده کرد. و بنابراین نیاز هر چه بیشتر به قابلیت اطمینان در  

ابزار    گیریبهره ژنتیک،    هایشبکه از  الگوریتم  رنگی،  به    توانمی،  Min – Max  بندیزمانپتری  منابع  بهینه  تخصیص  به 

وظایف کمک کرد. تا بتوان زمان اجرا در محیط گرید را کاهش داد که با توجه به معکوس بودن رابطه قابلیت اطمینان و زمان  

زمانی    هایبازهرسید. هر چه این    موردنظرزمانی    هایبازهدر بهبود قابلیت اطمینان در    تریمنظمبه روند    توانمیاتمام وظایف  

قابلیت اطمینان خود در   کهازآنجایی، دید. توانمی وضوحبهپیشین  کارهای بیشتر باشد، افزایش قابلیت اطمینان را در مقایسه با  

 .  رسدمیزمانی باالتر این افزایش به مقدار دهم  هایازهب، در  کند میتغییر   ] 0و   1 [بازه 

 

 . پتری رنگی،زمان اتمام  هایشبکه گرید محاسباتی، قابلیت اطمینان، ابزار های كلیدی:  واژه

 



 مطالعات علوم کاربردی در مهندسی 

1-12ات ، صفح 1401  زمستان،  4، شماره 8دوره   

2 

 

 مقدمه   -1

گرمحاسبا قابل  افزارینرمو    افزاریسخت   فراساختار  د،یت  که  فراگ  تی است  و  محاسبات  یو دسترس  ریاعتماد  منابع  به    ی ارزان 

چند   هایسازمانو حل مسئله در  ی هماهنگ کردن منابع اشتراک یی توانا  د یگر افزارمیان. آوردمیشبکه را فراهم  یموجود بر رو

پو  ینهاد البته با  یمسئلهمطرح است،    اینجا که در    ایمسئله   ترینمهمرا دارد.    ایو  توجه   د یبه اشتراک گذاشتن منابع است. 

موجود در شبکه    یها  وتریآسان به کامپ  یبلکه امکان دسترس  ستین  لیفا  میمستق  یمبادلهداشت که منظور از اشتراک منابع،  

اک گذاشتن آن ها هستند، مد نظر است. اشتراک به اشتر  لی که آن ها خود ما  ی امکانات  ریو سا  ی و استفاده از قدرت محاسبات

  ی م  فهیدهد، وظ  یم  لیتحو RMS را که کاربر به  یشود. درخواست  یکنترل م  1منابع  تیری مد  ستمیتوسط س  دی منابع در گر

  ی اجرا  یحل به منابع موجود برا  ینموده و آن را برا  میتقس  فیوظا  ریگرفته شده را به ز  لیتحو  فهیوظ  دی با   RMSنامند،  

 د.شو  ی بازگشت داده م RMS آن ها به  ج یکار ها، نتا  ریدهد. پس از اتمام منابع اختصاص داده شده به ز  یاختصاص م  یوازم

و    د یبه هدف گر  دنیرس  ی. برا کندمیکار ارسال شده، ادغام    ی ها  یخروج  ی شده را از همه    افت ی در  ج ینتا  RMS  ت، ینها  در

  ی ا  ژهیو  تیآن ها از اهم  یمنابع و زمان بند  نیب  فیوظا  ر یز  عیتوز  ینحوه    د،یگر  طیحداکثر استفاده از منابع موجود در مح

  ، بندی زمان  نیاست که در ح  ن یبر ا  ی شود و سع  یانجام م   سیسرو  تیفیگرفتن ک  ربا در نظ  یزمان بند  نیبرخور دار است. ا

  ی مختلف معان   یها  طیدر مح  تیفیحاصل گردد. ک  سیسرو  تیفیمنابع پخش کنند که حداکثر ک  نیب  یبه گونه ا  فیوظا  ریز

دسترس    نان،یاطم  تیقابل  ،یه بازد  ،یی ست که، شامل: کارآ  ی اتیعمل  ریغ   یمشخصه    کی  تیف یک  ی دارد. اما به طور کل  یمتفاوت

...    ت یقابل  نه،یهز  ت،یامن  ، یریپذ و  ا  ط یمح  کیباشد. در    ی آن ها م  بیترک  ا ی استفاده    ن یچند  د، ی مانند گر  یعیتوز  یشبکه 

. ستیمجرد مطرح ن  یوتری کامپ  یها  ستمیمسائل در مورد س  نیشود که ا  ی مطرح م  سیسرو  تیفیدر مورد ک  د یجد  یمسئله 

مسئله مربوط    نیمنابع ناهمگن بوده و هر کدام ملزومات خاص خود را داشته باشند. سوم  نی شود که ا  ی م  جاد یا  ی مشکل زمان

عالوه بر    دیگر  طیخود مختار هستند. منابع موجود در مح  دیگر  طیمنابع در مح  ،یشود. در حالت کل  یبه کنترل نا متمرکز م

س  یفیوظا به  کاربران  تحو  تیریمد  ستمیکه  اجرا  موظفدهند،    یم  لیمنابع  بد  زین  یمحل  فیوظا  یبه   بیترت  نیهستند. 

د و صرفا  ندار  ی محل  فیوظا  ی رو  یکنترل  چیه  د یکرده و زمانبند گر  ی محل  ف یوظا  بندیزماناقدام به    ، یمحل  ی ها  بندیزمان

  س یسرو  تیفیک  ن یتام  یبرا  ی متفاوت  ی ها  استیکنند. س  یم   بندیزمانمنابع را    ت یریمد  ستمیداده شده به س  لیتحو  فیوظا

از آن جمله    کیدر   رقابت  یها  استیبه س  توانمیشبکه وجود دارد.  ا  یحداکثر تالش، بالدرنگ و  از   نیاشاره کرد. هر کدام 

که    ییها  بندیزمانواقع شوند. اکثر    د یند مفتوانمیرود،    یم   ستمیکه از س  ی ده و انتظاراتها بسته به محل مورد استفا  استیس

باشد. به عنوان   ی م  طیمح  ن یدر ا  نهیبه  س یسرو  تیفیبه ک  دنیرس  یشود در واقع تالش در راستا   یارائه م   دی گر  طیدر مح

مطالعه شود. چرا که   دیبا  د،ی گر  یها  سیسرودر    نانیاطم  تیقابل  د،یگر  طیدر مح  سیسرو  تیفیمهم ک  یها  اریاز مع  یکی

در نظر گرفته   دیگر  طیدر مح  نانیاطم  تیبلبهتر و با قا  یها  ستمیس  دیها در جهت تول  ستمید به طراحان ستوانمیمطالعه آن  

  ی کینآن، اجرا شود. معموال، تک  یشده برا  نییکمتر از زمان تع  ی در زمان  فهیوظ  کیاست که    نیبر ا  یسع  شهیشود. و هم  یم

ا  یافزونگ  کیشود، تکن  یاستفاده م  نانیاطم  تیقابل  شیافزا  یبرا  دیگر  طیکه در مح به  به    دیگر  RMSکه    بیترت  نیاست. 

افزا از    یلیخ   نان،یاطم  تیقابل  شیهمراه  آن   یبرا  یپتر  هایشبکه مورد توجه قرار نگرفته و صرفا چند مدل ساده با استفاده 

شود، از    ی بهره گرفته م  یرسم  یاز مدل ها  نانیاطم  تیقابل  یابیجهت ارز  یجار  قی: در تحقیشده است. مدل رسم  یطراح

 باشد.  ی م یرنگ یمورد توجه قرار گرفته، شبکه پتر ستمیس تاررف یکه جهت مدل ساز یرسم یمدل ها
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 ادبیات تحقیق  -2

  انی موجود در مقاالت و پا  ی ت علمبدست آمده در داخل و خارج از کشور و نظرا  جیو نتا   قاتی سابقه تحق  انیقسمت به ب  نیدر ا

   یها سیدر سرو نانیاطم تیقابل  یدرباره   یو همکارانش مطالعات نیتی: لومیپرداز یم قیموضوع تحق ی در باره  ریاخ ینامه ها

قابل  دیگر  کارا  ر کا  نانیاطم  ت یداشتند که  و  کرده  را محاسبه  آنال  د ی گر  ی ها  س یسرو  یی اجرا شده  توپولوژ  زیرا  از   ی کردند. 

  دی گر  ی ها  س یدر سرو  ییو کارا  نانیماط  تیقابل  یابیارز  یشده برا   شنهاد یپ   ی اضیکردند. اگرچه راه حل ر  ی استفاده م  ستاره

 یساز  هیشب  ی  هیرا بر پا  ییها  زیآنال  انشو همکار ]. Liu 1[نشد    لیتبد   دیگر  طیدر مح  یمدل رسم  کیبه    ی بود ول  دیمف

ها استفاده کرده تا    زیآنال  یبرا  یمجاز  نیتام  رهیزنج  یساز  هیمدل شب  کیکردند. به طور مثال،    انی ب  یتجار  یی ها  ندیفرآ  یبرا

استاندارد   زیآنال  ید براتوانمی  ،یتجار  یها  ندیفرآ  یساز  هی بهبود بخشد و نشان دادند که شب  میتصم  یاستراتژ یبرا  را  ییاراک

مفهوم   در  و  رود  کار  به  مهندس  کیها  فرآ  یمهندس   ،یتجار  یها  ندیفرآ  یساز  هیشب  ،یشرکت  را   یتجار  یها  ندیمجدد 

نرمال شده   یکار انیجر هایشبکهبه نام  یپردازش تجار یلساز مد  یع شبکه برانو ک یو همکارانش  ی . ل]2[  کندمی  یبانیپشت

  ستم یس  بندیزمانرا بر اساس    MSMQ  نیارائه شده اند و همچن  یپتر  هایشبکه از    یفیبر اساس تعر  هاشبکه   نیکه ا  یمعرف

از    د یگر  ی ها  سیسرو  یبرا که  کرد  یازو مدلس  یابیارز  یبرا  یتصادف   یپتر  هایشبکهارائه کردند  و  ]8[اند    هاستفاده  . هان 

پردازش  کیهمکارانش   مح  عی توز  یکار  در  بوس  دیگر  طیشده  برنامه    یمدلساز  یپتر  هایشبکه   ی  لهیرا  چارچوب  اند.  کرده 

کرده اند.    یمدلساز  یزمان  یپتر  هایشبکهرا با    دیگر  کارهایمربوط به    اتیرا ارائه داده اند، و عمل  دیگر  طیمنابع در مح  یزیر

همچون توازن بار توسط    یی ها   اسیشده است که مق  بندیزمان  RTGمدل    ی  لهیکار بوس  یزیبرنامه ر  ینعالوه وضع زما  به

  دهیچیپ   یها  ستمیمطالعه س  یبرا  دیراه مف  ک ی  ده، یچیپ   یشبکه    هی. تان و همکارانش: نظر]9  [بدست آمده اند   RTG  زیآنال

هوشمند،    د یگر  یها  ستمیشده و به س  یمعرف   ده یچیپ   هایشبکه  هینظر  بر اساس  نانیاطم  تی قابل  ل یو تحل  هیاست. مدل تجز

ب  یوابسته م از مدل ها  دیتاک  دیگر  یبر فهم ساختار ها  شتریباشد.  اساس  یشده و  اکندمیاستفاده    یشبکه  اثر   نی.  رابطه و 

را با   د یگررن و همکارانش،  . کا ]12 [باشد یهوشمند وابسته م د یگر ی ها  ستمیبه س یآبشار یرخ دادن خطا  یمتقابل و چگونگ 

جهان  ستمیس طرح  سهیمقا  یمحاسبات  و  س  یکردند  منافع  س  انی ب  یبیترک  ستمیاز  آنها  سپس،  ر  ستمیکردند.    ی زیبرنامه 

 هیارائه دادند و شب  یصف بند  ستمیبراساس س  د یمدل جد  ک یکردند. متعاقبا    ی ابیباال ارز  یمحاسبات با گذرده  یرا برا  یبیترک

کار بر    یزی: برنامه ری. مراد]13[انجام شد    ی محل  های شبکه ناهمگن متعلق به    یاز نود ها  یادیز  یشه هاخو  یها برا  یساز

  اد یعامل    کیچند عامله شامل    یزیارائه شده است. برنامه ر  یمرکز  یشده    عیتوز  بندیزمانبه عنوان    د یدر گر  RLاساس  

دهد و   ی دهنده اختصاص م  ادیز، مکان را به عامل یعامل برنامه ر  ،ی بندزمان نیباشد. در ا یم   زیعامل برنامه ر  نیدهنده و چند

  تم یو الگور  یپتر  های شبکه .  ]16  [گذارد تا برنامه بر اساس آن اقدام کند  ی و به اشتراک م  تی را آپد  ی جهان  ی جدول سودمند

به  یبرا  کیژنت برا  یاستفاده م  یگوناگون  یساز  نهیحل مسائل  ا  یزمان  یرپت  هایشبکهمثال، مدل    یشوند.  از   نی) که  گونه 

امکانات   عیکار و توز یزیبرنامه ر یبرا توانمیگردد و   یم  ان یکه زمان به ارتباطات اضافه شود، ب  یی تنها در جا یپتر های شبکه 

 . ]18[رود  یدر پردازش ها به کار م ییبهبود کارا یبرا کیژنت تمیاستفاده کرد ( و الگور یمدلساز نیاز ا

 

  و مفاهیم آنمحیط گرید    -3

و   Fosterتوسط   1998بار در سال  ن یاول یبرا د یهستند. گر  دی جد اریبس  د یگر ی ها نهیموجود در زم ی ها یو تکنولوژ م یمفاه

Kesselman  شده در سطح شبکه و استفاده از آن    عیهماهنگ کردن منابع توز  یبرا  یادیز  یمطرح شد. قبل از آن، تالش ها
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 یو تمرکز بر رو  فیوظا  تیریرا مخصوصا از لحاظ مد  یو تازه ا  دیجد   میمفاه  دی رگ  یفته بود ولصورت گر  فیانجام وظا  یها برا

مرکز سال    یاجزاء  در  کرد.  گر  ریز  ف یتعر  Kesselmanو    Foster  1998مطرح  از  کردند:    د یرا    ، یمحاسبات   د یگر  "ارائه 

موجود در    ی به منابع محاسبات  داری و پا  ریارزان، فراگ  سازگار ،   ر، یاتکاپذ  یاست که دسترس  افزارینرمو    افزاریسخت   یفراساختار

 یها ، برا  سیاز سرو  یا  ه یو ال  افزارینرم چهار چوب    کی"کرد:    فیتعر  زیگونه ن  نیا  توانمیرا    دی گر".  آوردمیشبکه را فراهم  

اشتراک   فیتعار  نیا  انیمشترک م  ینقطه    ".  آوردمیشده، فراهم    عیتوز  افزارینرم و    افزاریسختمنابع    تیریو مد  یدسترس

از منابع ناهمگن که در مناطق گسترده    ی ادیمهار کردن توان تعداد ز  ییکاربران توانا  یکه برا  دی از گر  یمنابع است. هدف اصل

  ستمیس  کی  ی به صورت مجرد و بر رو  فیوظا   د یگر  طیمختلف تعلق دارند را فراهم آورند. در مح  های سازمانشده و به    عیتوز

  ی فرستاده م   دیاجرا به منابع عضو گر  یشکسته شده و هر کدام از آن ها  برا  فیوظا  ریبه ز  ف یوظا  نیند، بلکه اشو  یاجرا نم

ل از  استفاده  با  شبکه  در  موجود  منابع  هستند.    گری کدیبه    یارتباط  یها  نکیشوند.  تبادل    نکیل  کیمتصل  و  ارتباط  امکان 

 سازد.    ی م نیها را مع وتریکامپ نیساختار اتصال ب نک، یل ی. توپولوژآوردمیمرتبط را فراهم  وتریدو کامپ ن یاطالعات  ب

                                       
 

                                                      محیط گرید با توپولوژی ستاره .1شماره  شکل  

ه ی کامپیوتر های موجود در شبکه است و عمل پخش زیر  در ارتباط با هم   RMS، در توپولوژی ستاره،  2شماره  بنا به شکل  

است. توپولوژی ستاره به دلیل ارائه مدلی انتزاعی    RMSوظایف بین کامپیوتر ها و دریافت نتایج از آن ها، همگی به عهده ی  

در محیط گرید  از سیستم گرید و عدم وجود خطا های دارای منبع مشترک در آن مورد توجه است. همان طور، که اشاره شد،  

به جای این که کاربرد ها در یک وظیفه ی مجرد اجرا شوند، به مجموعه ای از چندین وظیفه ی وابسته به هم یا مستقل از هم  

تجزیه شده و اجرا می شوند. بنابراین بسیاری از کاربرد های گرید به دسته ای از کاربرد ها به نام گردش کار متعلق هستند. در  

کاربرد های گردش کار، کاربرد هایی هستند که نیاز است زمان بندی شده و در روی منابع مختلف اجرا شوند تا    منظور از  اینجا

 نتیجه نهایی حاصل گردد.  

 

می خواهیم قابلیت اطمینان را ارزیابی و یک تابع برازندگی برای حساب کردن آن بدست    CPN Toolsنوآوری: با استفاده از  

 نتیک مسئله را راحت تر کرده و وظایف را به منابع تخصیص داد.  آوریم و با الگوریتم ژ

 

 روش پیشنهادی   -4

را کنترل    RMSسیستم مدیریت منابع در گرید)   اشتراک منابع در گرید  را کندمی( که مسئله حیاتی  ، وظیفه ی دریافتی 

اختصاص می دهد، اما در اینجا نحوه ی توزیع زیر  برای اجرا به زیر وظایفی تقسیم کرده که برای اجرای موازی آنها را به منابع  
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با در نظر گرفتن پارامتر های کیفیت سرویس) قابلیت اطمینان، هزینه، امنیت، ... ( برای حداکثر   بندیزمانوظایف به منابع و  

م استفاده  افزونگی  تکنیک  از  اطمینان  قابلیت  ی  محاسبه  برای  است.  مهم  گرید  در  موجود  منابع  از  با  استفاده  که  کنیم،  ی 

هر وظیفه را به یک منبع انتساب نمی دهد بلکه به چندین منبع برای پردازش همزمان انتساب    RMSاستفاده از این تکنیک  

از:   پتری عبارت است  پتری داریم: عناصر شبکه  اجرای روش در شبکه ی  برای  (    –  1می دهد.  )    –  2مکان ) منابع  توکن 

(    کند میگذار وصل    کمان ) مکان را به  –  3وظایف (   گذار ) فوری و زمانی (. در شبکه ی داده شده برای    –  4و برعکس 

از زمان اجرای زیر وظایف استفاده کرد. که این دو پارامتر با یکدیگر رابطه عکس دارند. و    توانمیمحاسبه ی قابلیت اطمینان  

منابع    بندیزمان از  استفاده  بردن درصد  باال  با هدف  منابع  روی  ژنتیک بر  الگوریتم  از  استفاده  با  اجرا،  زمان  کنار کاهش  در 

 صورت می گیرد. راه کار این الگوریتم برای ما انتساب بهینه ی وظایف به منابع می باشد.  

 

 

 
 . روش پیشنهادی 2شکل شماره                                                            

 

کروموزوم: هر کروموزوم دارای تعدادی ژن است   –  1ریتم از موارد زیر تشکیل شده است:  این الگو  : الگوریتم ژنتیک:1  –  4

جمعیت: مجموعه ای از کروموزوم ها است و در واقع یک راه حل یعنی یک نگاشت    –  2که ژن ها در واقع منابع ما هستند.  

وموزوم یک ارزش می دهیم که این ارزش زمان  تابع برازندگی: به هر کر  –  3ما می باشد.    یمسئلهبین وظایف و منابع برای  

 تاخیر وظایف کروموزوم ها می باشد و طبق زیر بدست می آید:  
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دل: یک نقطه  عملگر تبا  –  5عملگر انتخاب: یک جفت از کروموزوم ها را با باال ترین مقدار تابع برازندگی انتخاب می کنیم.  – 4

های   دنباله  زیر  کروموزوم،  انتهای  تا  نقطه  آن  از  کروموزوم،  دو  هر  در  بعد  و  کرده  انتخاب  را  اول  های  کروموزوم  از  تصادفی 

عملگر جهش: بیانگر این است که یک وظیفه در درون یک کروموزوم را به    –  5مشخص از کروموزوم ها را جا به جا می کنیم.  

جدید انتساب دهیم ) تا الگوریتم در بهینه ی محلی قرار نگیرد (. این الگوریتم را ادامه می دهیم   صورت تصادفی به یک منبع

تا جاییکه هیچ بهبودی در ارزیابی های جدید صورت نگیرد و همه ی کروموزوم ها به یک نگاشت ) بهترین تخصیص وظایف /

   موجود نباشد.  به منابع ( همگرا شوند و هزینه ی کافی برای ادامه ی الگوریتم

 

که    frag& dist Tوظیفه راگرفت و در دو گذار آنی)    RMSوقتی    3شماره  بنا به شکل    (:  Make span: زمان اجرا )  2  –  4

)    n، که بنا به تکنیک افزونگی  کندمییک گذار در نظر گرفت ( آن را به زیر وظایف تقسیم و بین منابع توزیع    توانمی آن را  

را در اختیار گیرد باید در مکان   jR، منبع iS( می باشد. اگر وظیفه ی  n < r) تعداد منابع ( کوچکتر )  rاز تعداد زیر وظایف ( 

 jهای  
Si P     یک توکن قرار گیرد و سپس داده ی مورد نیاز برای اجرای زیر وظیفه یi S    در زمانsend 1T     آماده شده و تحت

 jگذار زمانی به مکان های  این
si 
′P  اجرای همه چیز آماده ی اجرا می باشد و طی گذار زمانی   اینجامی شود، در منتقل execT   

 jبه مکان های  
si P″    منتقل شده، که در این مکان ها نتایج آماده شده و طی گذار زمانی  send 2T   و آماده    نتایج حاضر شده

و در  (    کاهش داد.   transmit Tا در گذار زمانی  ر   send 2 Tو     send1 T  دو گذار زمان  توانمیمی شوند. )    RMS  برگشت به

احتمال ) احتمال نبودن  نهایت وقتی که همه ی زیر وظایف کارشان تمام شد چونکه این توکن ها هستند که هم زمان و هم 

با خود حمل   را  اجرای زیر وظایف   ) انتقال داده  نبودن خطا در  احتمال  پردازش داده و  از روش  کندمیخطا در    بندی زمان. 

Min – Max  :استفاده کرده و زمان اجرا را طبق تعریف زیر بدست می آوریم 

 

          

                                                   
 

  پیاده سازی روش پیشنهادی  -5

تقسیم     n  , … S2 , S 1 Sبوده و آن را به زیر وظایف    Cدارای پیچیدگی اجرای    RMSاگر وظیفه ی تحویل داده شده به  

 کنیم ، آنگاه داریم:  

                                                   

                                          

                                                 

 

از طریق    i Sاجرا به کار رود، تخمین زد. زیر وظایف  تعداد عملگر هایی که باید در محاسبه ی زمان    توانمیاز رابطه ی باال   

RMS    به منابعj R    در طی گذار زمانیsendT     داده یird     را می فرستند و این منابع هم بهRMS    در طی گذار زمانی داده
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از رابطه ی   i Sبه منظور اجرای زیر وظیفه     jR  و منبع  RMSرا انتقال می دهند، پس همه ی داده ی انتقالی میان    i Iی    -

 زیر بدست می آید:  

 

                                                                                                          

                                                                                                        

                                                        

 

( را با    T، )     jRتوسط منبع     iSجمع می کنیم و زمان پردازش زیر وظیفه     sendT ( را با    tکه در نهایت زمان انتقال داده )  

(    q( را در احتمال نبودن خطا در انتقال داده )    p)  جمع می کنیم. احتمال نبودن خطا در پردازش داده     execTزمان اجرا  

( که همان اندیس مکان است     j. بنا به شماره منبع )کند میضرب کرده و زوج مرتب زمان و احتمال را توکن همراه خود حمل  

 ( که همان اندیس زمان می باشد.    iو شماره زیر وظایف ) 

                                                                                                                                         

                                                         
                                                         
                                                                                   

 (    reliableTقابلیت اطمینان برابر است با احتمال اجرای وظیفه در زمانی کمتر از یک مقدار داده شده ) 

 
 

پتری رنگی مدل سازی و   هایشبکهدر این بخش برای روشن شدن مطلب مثالی از یک شبکه گرید فرضی با استفاده از مثال :  

   پتری رنگی ارزیابی شده است.  هایشبکه قابلیت اطمینان با استفاده از ابزار 

ویژگی های منابع    .1جدول                                                                  
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                های زیر وظایف و احتماالت عدم شکست  ویژگی.  2جدول  

 
 . جدول انتخاب 3جدول  

 
پیشین    کارهای. نسبت به  1Sبه    4Rو    1Rو تخصیص بهینه منابع    2Sبه زیر وظیفه    3Rو    2Rنمونه: با تخصیص بهینه منابع  

ب از تخصیص تصادفی منابع  بیشتری   ه زیر وظایف استفاده می شد، در نتیجه دارای زمان اجرای کمتر و قابلیت اطمینانکه 

  هستیم. 

60 = 1/67 ÷: 100ij T 

55 = 1/45 ÷: 80 ij t 

 ی شود مجموع دو زمان باال و برابر است: که م (   Tزمان اجرای )

                                                                                                                     T : 1/45 + 1/67 = 3/12 

  

 

                                         R : 0/63 * 0/60 = 0/378( بدست می آید:  20و قابلیت اطمینان بنا به بازه ی زمانی ) 
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 1نمودار

 

 آینده كارهاینتیجه گیری و    -6

اینترنت، محسوب می شود، به سرعت در   از کارشناسان شانس دوم  تکنولوژی گرید یک روش جدید است و به اعتقاد برخی 

حال پیشرفت بوده و هر روز مباحث جدیدی در این زمینه مطرح شده و یا مباحث موجود بسط داده می شوند. با استفاده از  

نحوه ی    توانمیپتری، که اصوال برای مدل سازی سیستم های همروند طراحی شده اند،    هایشبکهباالیی از  بسط های سطح  

ند در  توانمیانجام داده ایم: که در آن وظایف    اینجا اجرای وظایف در یک سیستم گرید را مدل سازی نمود. کاری که ما در  

وظایف وارد شده را به چندین زیر وظیفه تقسیم   RMSشوند.  مدیریت     RMSمیان منابع موجود در گرید توزیع و توسط  

. سپس زیر وظایف در میان منابع در دسترس در شبکه به منظور اجرای موازی توزیع می شوند و بعد از اجرای هر زیر  کند می

می شود. در    یکپارچه شده و نتیجه ی نهایی به عنوان خروجی به سمت کاربر ارسال  RMSوظیفه، نتایج بدست آمده توسط  

با   توانمیبا انتخاب منابع مناسب برای هر زیر وظیفه قابلیت اطمینان را بهبود بخشید. این جریان کاری را    توانمیاین میان  

جریان کاری گفته شده، همراه با عملیات انتخاب منابع بهینه   اینجاهای پتری رنگی مدل سازی کرد. در    -استفاده از شبکه  

پتری رنگی مدل سازی شده است. باید توجه داشت که    هایشبکها هدف بهبود قابلیت اطمینان با استفاده از  برای زیر وظایف ب

از یک زمان مشخص تعریف می شود.   اجرای وظایف در زمانی کمتر  احتمال  اطمینان به صورت  قابلیت    بندی زماندر گرید 

که بتواند زمان اجرای    بندیزماناشد. ارائه الگوریتم های  وظایف در گرید از جمله مباحث مهم و مطرح در محیط گرید می ب

 وظایف را به حداقل برسانند، از اهمیت ویژه ای در این مقوله برخوردار است. 

 به موارد زیر اشاره کرد:   توانمیدر این زمینه انجام داد،  توانمیآینده که   کارهایازجمله 

 فرض های واقعی تر در حل مسئله.   برداشتن برخی از مفروضات مسئله و دخیل کردن •
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 استفاده از مدل مذکور و تعمیم آن برای توپولوژی های دیگر گرید از جمله توپولوژی درختی و سلسله مراتبی.   •

 محلی در هر کدام از منابع.   کارهایافزودن سیستم صف به هر کدام از منابع و مدل سازی اجرای  •

بین زیر وظا • ای  زیر لحاظ کردن وابستگی داده  از  نیاز  زیر وظیفه ها جهت گرفتن داده مورد  از  انتظار برخی  یف و 

 وظایف دیگر.  
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