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:موضوع تحقیق

1

ارائه دهنده

:راهنما استاد

مقدمه

ید حاسباتیهایگر ولینم را سطبا مون،کسلمنوفاسترتو ابعپیرا هعتوزیمن حلوشد

هتوزیعمحیطیکگرید.[1]گردیدمطرحپویاهایمحیطدرپیچیدهمسائل شد

تناهمگن هاس ابعازیکهرک یآندرموجودمن کبهتواندم نی اوسازما هبشخصی

زهدفوباشدخصوص نا هاستمسائلیحلآ قطک رف زیعهایمحیطد هتو رمیسشد

.[1]است

یدمزایایجملهاز هرهبهمیتوانگر یرساختازکاراوریب ابعمنواطالعاتفناوریهایز

االپذیریمقیاسوهزینهکاهشمحاسباتی، اینیروبروظایفزمانبندی.کرداشارهب

یلبهآنها،مدیریتومنابع یواهمیتدل یحوزهیآن،پیچیدگ هگستتحقیقات یرد را د

.میباشدگرید

2

مروری بر گرید داده

ید کدادهگر زیعسیستمی هتو یسرویسکهاستشد وانتقالکشف،جهتراهای
هشده،توزیعسیستمایندرکههاییدادهعظیمحجمدستكاری رااستشدهذخیر

یفراهم ویس.]5[کندم هگریدتوسطکههاییسر یارائهداد اربردکبهبستگیشودم
ید یسمانند.باشدمتنوعمیتواندگر ترفلیبراییاوهادادهمتاکنترلبرایهاییسرو
فاهیمبررسیبهفصلدراین.هادادهکردن عاریفواولیهم طت وزیعتسیستمبهمربو

عواهدافشده، یسیستمانوا هتوزیعها هسپسوپرداختهشد ینوعب زخاص ستمسیا
نسمعماریو.شوندمیمطالعهگریدانواعکهپردازیممیگریدنامبهشدهتوزیع ازما

.شودمیبررسینیزگردیدهارائهگریدمنابعتنوعبهتوجهباکهمجازی

3

سیستم های توزیع شده

ه"شدهتوزیعسیستم یوترهایازایمجموع ربنظرازکهاستمستقلیکامپ هرانکا ب

.[4]"شودمیدیدهیكپارچهوهماهنگسیستمیکصورت

4

اهداف سیستم های توزیع شده

در دسترس بودن منابع•

شفافیت•

باز بودن•

قابلیت گسترش•

5

طبقه بندی سیستم های گرید

رنظدرآنبرایکهکاربردهاییهمچنینوگریدسیستمطراحیدرنظرمورداهداف

ه یدکاربرینوعدرتعیین کنندهعواملازاست،شدهگرفت ف.می باشندگر راراحیطاهدا

قسیم بندیعمدهگروهسهبهمی توان ندکهکردت یش:ازعبارت فزا یبرنکاراییا امه 

سرویس هابهبودوافزایشوداده ها،بهدسترسیکاربردی،
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انواع گرید های خدماتی

7

. سيستمهايگريد 1on-demand:یو  منابع مختلف را به صوورت پویوا بوا یكودیگر ترک

.می کنند تا یک سرویس جدید ارائه دهند

سيستمهايگريدهمکاريکنندد .  هوای کواربران و برناموه های کواربردی را بوه گروه:2

ین امكوان تعامول بالدرنوگ بوسیسوتم  هوا ایون . کاری همكاری کننده متصل می کننود

.دکاربران و برنامه های کاربردی را از طریق یک فضای کاری مجازی فراهم می کنن

سيستمهايگريدچندرسانهاي. سوانه ای یک بسوتر بورای برناموه های بالدرنوگ چندر:3

.  فراهم می کنند

کشف منابع در گرید

ابعمدیریتاصلیمسائلازیكیگریدهایمحیطدر ابعتخصیصوزمانبندی،من من

ابعاطالعاتوخصوصیات،منابعکشفطریقه.باشدمی وزیعتدادهپایگاهیکدرمن

وتوشودمینگهداریشده نتفا وشدرهاآ اکردنبروز،سازماندهیر یی نگهدار

.باشدمیشدهتوزیعدادهپایگاه

:باشدمیزیرپارامترهایاساسبرمنبعکشف

هزینهکمترین-3کاراییبیشترین-2زمانمقدارترینکوتاه-1

8

مدیریت منابع و زمانبندی در گرید

9

فاز اجرای کار

از تخصیص پیش•
موعد

تحویل کار•

آماده سازی •
وظایف

نظارت بر اجرا•

تكمیل کار•

پاکسازی وظایف•

فاز کشف منبع

بع فیلترینگ منا•
بر اساس سطح 
اندسترسی کاربر

دی توصیف نیازمن•
های کار

فیلترینگ بر•
اساس حداقل 
نیازمندی ها

فاز انتخاب منبع

جمع آوری •
اطالعات منابع

انتخاب منبع•

زمانبندی مبتنی بر روش های اقتصادی

حور و م-سیستم: از نظر رویكرد، زمانبندی وظایف را میتوان به دو گروه تقسیم کرد
.  محور-برنامه

کردهاي كردهای:محور-سيستمروي ابعمدیریتدررایجروی الشتکهمیباشندمن

.بارکاریتوازنمانندکنندبهینهراسیستمسطحکاراییمعیارمیكنند

کردهاي لرویبرراخودتمرکز:محور-برنامهروي هانتقا نکبهبیشینهوریبهر اربرا

.میدهندقرارسیستم

10

توانمندی های گرید محاسباتی

استفادهبدونمنابعازبرداریبهره

هاپردازندهسازیموازی

کاربردیهایبرنامه

همكاریایجادبرایمجازیهایسازمانومجازیمنابع

اضافیمنابعبهدسترسی

11

مدیریت منابع در گرید

یدها،در• عگر زاستعبارتمنب یقابلیتبانهادیکا اده  همجدداستف یک هببرا رآورد
ککردن هتقاضایاکاری تب شودگرفتهخدم ع.می  کمی تواندمنب ابكهشماشین،ی ی

.باشد(نرم افزاروشبكه هاماشین ها،ازترکیبی)دیگرسرویسهر

نبه،منبعفراهم کننده ی• کعنوا ملی لرامنبعکهعا ،کنتر .ی گرددمتعریفمی کند
ی ،برا کمثال عواسطه گری نبهمی تواندمنب کعنوا یی .کندعملمنبعفراهم کننده 

.ی کندمکنترلرامصرف کنندهکهاستعاملیمنبع،مصرف کننده یصورت،همینبه

12
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زمان بندی

ندهیسازمادر.کردسازماندهیشكل،سهبهمی توانرامنابعمدیریتسیستمدرزمانبندیمؤلفه های

در.ندمی کتصمیم گیریسیستمسطحدرکهداردوجودزمانبندیکنترل کننده ییکفقطمتمرکز

چههرکهیطوربهدارند؛قرارسلسله مرات یکدرزمانبندیکنترل کننده هایسلسله مراتبی،سازماندهی

عازبزرگتریمجموعه یبرمی توانندکنترل کننده هابرویم،باالترسطوحبه سازماندهی.کنندنظارتمناب

ورتصبهگریدسطحدرکنترل کننده هاآندرکهاستفوق الذکرحالتدوازغیرحالتیغیرمتمرکز،

.هستندمعایبیومزایادارایحالتسهاینازکدامهر.می گیرندقرارشدهتوزیع

13

سازماندهی زمانبند

دهیسازماندر.کردسازماندهیشكل،سهبهمی توانرامنابعمدیریتسیستمدرزمانبندیمؤلفه های

در.ندمی کتصمیم گیریسیستمسطحدرکهداردوجودزمانبندیکنترل کننده ییکفقطمتمرکز

چههرکهیطوربهدارند؛قرارسلسله مرات یکدرزمانبندیکنترل کننده هایسلسله مراتبی،سازماندهی

عازبزرگتریمجموعه یبرمی توانندکنترل کننده هابرویم،باالترسطوحبه سازماندهی.کنندنظارتمناب

ورتصبهگریدسطحدرکنترل کننده هاآندرکهاستفوق الذکرحالتدوازغیرحالتیغیرمتمرکز،

.هستندمعایبیومزایادارایحالتسهاینازکدامهر.می گیرندقرارشدهتوزیع

14

برآورد وضعیت

تشارتأخیرعلتبه نندتوزیعیسیستم هایدراطالعاتان یتبرآوردگرید،سیستم هایما ضع برحس شههمیو

گیردصورتکهنهوجزئیاطالعات ندیتأکید.می  یندرشدهارائهطبقه ب نیزم هایرویبخشا گرفتهارکبهمكا

.می دهندقرارخودتأثیرتحتراانتزاعیمدلپیاده سازیکهاستوضعیت هایی برآوردبرایشده

15

زمانبندی مجدد

دیزمانبنهنگام،چهکهمی کندمشخصمنابعمدیریتسیستمیکدرمجددزمانبندیویژگی های

یهنگام،چهوبگیردقرارمجددبررسیموردموجود، هبمجددنظم بخشی.شودمنظمدوبارهکارهااجرا

سیاستهببستهمعیارهاسایریاعملیاتی،توانمنابع،بهره وریکهمی گیردانجاممنظوراینبرایکارها

تمسیسیکبودنمناس مجدد،زمانبندیبرایشدهگرفتهکاربهروش.شودماکزیممزمانبندی،

.می کندمشخصخاصکاربردیکبرایرامنبعمدیریت

16

سیاست زمان بندی

هنگامراکارهاوتقاضاهاجزئیترتی تامی کنداستفادهزمانبندیسیاستیکازمنبعمدیریتسیستم

بهاست هایسیدارایمعموالًمختلف،مدیریتیحوزه هایبابزرگگریدسیستم های.کندتعیینزمانبندی

پیشازبع،منمدیریتتوسطشدهپیاده سازیسیاستثابت،روشدر.می باشندمتعددی منابعکارگیری

که دهدمیراامكاناینخارجینهادهایبهتوسعه پذیرزمانبندیسیاستکهحالیدراست؛شدهتعیین

.کنندعوضرازمانبندیسیاست

17

پیشینه تحقیق

محیطدرمنبعکشفبرایجدیدالگوریتمیارائه"عنوانتحتایمقاله،در(13۹3)ترکستانیاکبریجوادوسعید,لشنی

بیانگرازیسشبیهازحاصلنتایج.پرداختاطرافهایگرهمناسبترهدایتوبهترانتخابجهتمكانیزمییارائهبه"گرید
وFLOODINGBASE،4ارتفاعبادرختی،MMOهایالگوریتمنسبتبهپیشنهادیالگوریتمازحاصلنتایجبهبود

.باشدمیهمسایهبهترین

معادالتحلبرایبندیزمانالگوریتمارائه"عنوانتحتایمقالهدر،(13۹2)شهرآیینیمحمدوعطیه,طرقدریرمضانی

اسباتیمحگریدیبوسیلهآنهاموازیحلازبارپخشمعادالتسریعحلجهت"هوشمندالكتریكیهایباردرشبكهپخش
بصورتههرناحیسپسمیگرددتقسیممجزانواحیبهقدرتسیستمبندیناحیهروشبهابتدا،روشایندر.گرفتبهره

بهقدرتسیستمبندیازناحیهاستفادهمیشوداوردهبدستبارهرناحیهپخشمعادالتپاسخوشدهگریددادهبهجداگانه
استفادهبادمیشوگرفتهدرنظرنیزمجاورنواحیجریانهایزیرااستمیسرنمودهرابیشتردقتسب معادلهتقسیممنظور

همچنینوستشدهادادهافزایشاجراسرعتمناس منابعبهکارهاتخصیصوگریدمحاسباتیبندیزمانهایازالگوریتم

وافظهحمحاسباتیقدرتنظرازدردسترسمناس منابعاستشدهپیشنهادبندیگروهبراساسبندیزمانالگوریتم
ومرتبطینواحباتخصیصالگوریتمنمایدمیانتخابرامحاسباتیهزینهکاهشدرجهتنواحیبادرنظرگرفتنباندپهنای
بارتقدهایدرسیستماستشدهارتباطیتاخیروارتباطیهزینهکاهشسب پردازندهگروهیکبهخارجیباسدارای

.شوداستفادهGBJSازالگوریتمبارمنابعتعادلافزایشمنظوربهکمارتباطات
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ادامه -پیشینه تحقیق 
مضانفرهادوپورشعبانمرصادشاهكالیی؛آتناایمان؛,باقرپورخشكی تحتایمقالهدر،(13۹2)موزیرجیر

ائه"عنوان یبیالگوریتمار بتكاریفراترک یکپایهبرا هسازیوژنت نبندیدرتبریدشبی به"گریدحاسباتمزما

سازیبیهشوژنتیکالگوریتمترکی بامحاسباتیگریدسیستمبندیزمانمسئلهجهتحلیراهیارائه

ائهازدف.استپرداختهتیبرید یتترکی پیشنهادیالگوریتمار محلیتجویجسوعمومیجستجویهایقابل

سراسریبهینهمحاسبهبرایجستجوشدندقیقترهمراهبههمگراییسرعتدربهبودجهتدر

لگوریتم.میباشد هدنشانتجربینتایجوشدهمقایسهدیگرابتكاریالگوریتمهایباپیشنهادیا الگوریتممید

.استبرخوردارمحاسباتیگریددرکارزمانبندیمسالهحلبرایباالییکاراییازپیشنهادی

رائه"عنوانتحتایمقالهدر،(1388)مرادیمحسنومحمد,آبادیقط زارعی ینهجدیدروشا سازیبه

ئهبه"گریدمحیطهایدرمنابعتخصیصهزینهوزمان اتژییکیارا زمانهسازیبهینهنامباجدیداستر م

نیاقتصادیمحاسباتیهایگریددراستفادهبرایزمانوهزینه ارمدلبرمبت کهکاربری.استپرداختهکاالباز

.باشدداشتهخودزمانوپولازرااستفادهبهترینتواندمیکند،میانتخابرااستراتژیاین
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