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 های زمانبندی جریان کار در محاسبات ابریدسته بندی و مروری بر انواع الگوریتم

 

 

گذاري منابع به صورت ها با هدف به اشتراكمحاسبات ابري الگويي از محاسبات توزيع شده، مركب از تعداد زيادي منابع و درخواست - چکيده

ر د و جريان كار مسئله زمانبندي وظايف .نتها محسوب مي شودااز آنها يك چالش بي استفاده بهينهاست كه س، بر روي بستر اينترنت سروي

ا ت هاي زمانبندي سعي دارندالگوريتم به دليل لزوم استفاده بهينه از منابع محاسباتي موجوداز اهميت زيادي برخوردار است. ابري، محاسبات

را از  هاي زمانبندياين مقاله انواع الگوريتمدر . ارائه نمايندسباتي، وري از منابع و در نتيجه افزايش توان محاجهت افزايش بهرهرا زمانبندي بهينه 

هايي وريتملگلحاظ سراسري و محلي، پويا و ايستا، بهينه و نيمه بهينه، توزيع شده و متمركز، همکار و غير همکار، طبقه بندي نموده است . در نهايت ا

موده نهاي مختلف آنها را همراه با ابزارها و فاكتورهاي زمانبندي و غيره جدول بندي كرده و ويژگيارزيابي اند را كه تاكنون در اين زمينه ارائه شده

 .است

 های زمانبندی وظایف، دسته بندی، محاسبات ابری، مدیریت جریان کارالگوریتم -ليد واژهک

 

 مقدمه -1

با پيشرفت شرکت های مدیریتی جهان، محاسبات ابری توجه 

بيشتر و بيشتری از نظر فراهم کردن زیرساخت و محاسبات 

ردی های کاربپذیر و بنا به تقاضا برای تعداد زیادی از برنامهانعطاف

محاسبات ابری مزایای منحصر به فرد زیادی . [1]کندفراهم می

رود. جریان کار دارد که برای تسهيل اجرای جریان کار، به کار می

یعنی خودکارسازی فرایندهایی که اسناد، اطالعات یا وظایفشان 

ای از قوانين تعریف شده ها بر اساس مجموعهبين مشارکت کننده

شود. یک جریان کار، امکان ایجاد ساختار برنامه های سال میار

-دهندهای مستقيم، که هر گره نشانکاربردی در قالب گراف چرخه

 هایی وابستگیها نشان دهندهو یال ی تشکيل دهندهی وظيفه

کند. یک جریان کار واحد معموال شامل برنامه است، را فراهم می

ی هر کدام ممکن است با وظيفهای از وظایف است که جموعهم

های کاری چندگانه دیگری در جریان کاری مرتبط باشد جریان

های توسط سيستم است کهکاری را  جریان متشکل از چندین

 .[2]شوندمدیریت جریان کار پشتيبانی می

 

 
1 (Iaas)Service-a-as-Infrastructure 

2 (Paas)Service-a-as-Platform 

3 (Saas)Service-a-as-Software 
4 google doc 

 ها و خدمات محاسبات ابرياليه -2

شوند بر روی مراکز داده قرار رهایی که در حال حاضر استفاده میاب

ابرها در واقع ترکيبی از زیرساخت به عنوان ین ا، دارند

-همچنين نرمو  2(Paas)به عنوان سرویس سکو، 1(Iaasس)سروی

امکانات را  بدین گونه کهباشد می 3(Saas)سرویسوان افزار به عن

ای دهد و به ازای مقدار استفادهدر اختيار کاربران نهایی قرار می

در واقع  . شودنه دریافت میاز آنها هزی دارندکه از این سرویس ها 

هم  افزاردهندگان نرمبرای توسعه ،محاسبات ابری عالوه بر کاربران

این که در اینجا سه مورد از خدمات  نيز خدمات زیادی دارد

 1شکل  که در نرم افزار داردبرای توسعه دهندگان که تکنولوژی 

 .داده شده است نشان

 Saasتوانند از : در این نوع سرویس کاربران زیادی می

ی سرویس ميزبان آن است کنندهافزاری که فراهمنرم

های خرید، نگهداری، به روز استفاده نمایند. کم شدن هزینه

خرید سخت افزار مورد نياز از مزایای این افزار و نمودن نرم

-دهندگان این سرویس میسرویس است. از معروفترین ارائه

 را معرفی نمود. 4توان گوگل داک

  3بهرنگ برکتينو  2بهزاد سليمانی نيسيانی، 1نسيم سلطانی

 n.soltani@naieni.ac.i، گروه کامپيوتردانشجوی کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی عالمه نایينی، 1
 B.Soleimani@grad.kashanu.ac.irدانشجوی دکتری، دانشگاه کاشان، گروه برق و کامپيوتر، 2

 barekatain@iaun.ac.ir-behrang ،آزاد نجف آباد، گروه کاميپوتر، دانشگاه عضو هيئت علمی3
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 Paasافزارسازی نرمی بستری برای پيادهآورنده: فراهم-

های مورد نياز و در واقع پشتيبانی از چرخه کامل حيات 

ای نمونه Google appEnginباشد. افزار برای کاربر مینرم

 است. paasاز یک 

 :Iaas هایی مانند پردازش، فضای در این الیه سرویس

سازی، شبکه و سایر منابع محاسباتی به عنوان ذخيره

 s35سازی آمازون شود. سرویس ذخيرهسرویس ارائه می

 است. Iaasنمونه معروفی از 

 

 ای محاسبات ابری: معماری سه الیه 1شکل 

 جريان كار در محاسبات ابري -3

-انتقال جریان کاری به محيط محاسبات ابری به کار بردن سرویس

های ابری مختلف را برای تسهيل اجرای جریان کار امکان پذیر 

های عمومی جریان کار شامل بانکداری آنالین، کند. مثالمی

هدف اصلی باشد. پردازش بيمه و بسياری از کارهای دیگر می

سيستم مدیریت جریان کار پشتيبانی از تعریف، اجرا، ثبت و کنترل 

فرایندهای کسب و کار است. در زمان اجرا یک موتور اجرای جریان 

-افزارها مدیریت میکار، اجرای جریان کار را با به کار بردن ميان

کند. سه جزء اصلی در یک موتور اجرای جریان کار، زمانبندی 

-ها و مدیریت خطاها میاجرای جریان کار انتقال دادهجریان کار، 

 .[2]باشد

زمانبند جریان کار منابع را کشف کرده و وظایف را به منابع مناسب 

ها برای ارتباط منابع داده و مدیریت دهد. انتقال دادهاختصاص می

 

 
5 S3 Storage Service(s3)Amazon’s  

رود. زمانبندی خطا برای مدیریت خطاها در طی اجرا به کار می

کند. حياتی در مدیریت جریان کار ایفا میجریان کار نقش 

تواند اثر قابل توجهی روی کارائی سيستم زمانبندی صحيح می

ای هداشته باشد. برای زمانبندی مناسب در جریان کار، الگوریتم

ی ازمانبندی مختلفی باید مورد بحث قرار گيرد. به طور کلی برنامه

زیرا به صورت یک  شوندجریان کاری به صورت یک دنباله اجرا می

ی خاص در مجموعه از وظایف مختلف برای رسيدن به یک نتيجه

-ها اجرا میاند. وظایف بر اساس وابستگی به دادهنظر گرفته شده

 شوند. آن را به صورت یک گراف در نظر بگيرید که ابتدا والدها و

 .[3]درنهایت فرزندان باید اجرا شوند

 هاي زمانبنديبندي الگوريتمدسته -4

ه برای یک وظيفزمانبندی در ابر به معنی انتخاب بهترین منبع 

ای که زمان های مجازی به وظایف به گونهاست یا اختصاص ماشين

ی های زمانبنداجرای کل به حداقل برسد. به طور کلی در الگوریتم

ی ترتيب اولویت برای همهليستی از وظایف وجود دارد که به 

وند شوظایف ساخته شده است. وظایف بر اساس اولویت انتخاب می

ها تخصيص داده شده که تابع هدف آنها از پيش و به پردازنده

های مختلفی برای مشکل زمانبندی در روش .شده است تعيين

یک طبقه بندی  2شکل های توزیع شده وجود دارد که در سيستم

 . [5, 4]های زمانبندی توزیعی ارائه شده است. برای الگوریتم

 زمانبدي ايستا و پويا هايالگوريتم -4-1

ر د. های ایستا و پویا وجود دارددو نوع الگوریتم زمانبندی با نام

ی در لحظه منابعهای ایستا اطالعات الزم در مورد همه زمانبند

توان تخمين زمانبندی موجود است به همين دليل زمان اجرا را می

ف وظای ی اصلی تخصيصهای پویا ایدهزد، در مقابل آن در زمانبند

 .[6]باشددر زمان اجرای می

 هاي زمانبندي سراسري و محليالگوريتم -4-2

محلی در مورد تخصااايص فراینادهاا به یک   در زماانبنادی   

پردازنده ولی در زمانبندی سراسری تخصيص فرایندها به چندین 

 شود.گيری میپردازنده تصمی

 

 

 

 محاسبات ابري



3 

 و متمركز هاي توزيع شدهالگوريتم -4-3

مسئول اجرای کامل و شده، یک مدیر مرکزی در زمانبندی توزیع

متمرکز تر وجود دارد، ولی در زمانبندهای چند نهاد سطح پایين

 یک کنترل مرکزی برای تخصيص تمامی وظایف وجود دارد.

 7اكتشافي , 6هاي زمانبندي تقريبيالگوريتم -4-4

هایی شبه بهينه همراه با ضریبی برای حلهای تقریبی راهالگوریتم

ای هالگوریتم دهند ولیميزان تقویت جواب واقعی ارائه می

و جست و جوی  های واقعی در مورد سيستمبا فرض اکتشافی

فضای مسئله، سعی در پيدا کردن جوابی نزدیک به جواب بهينه را 

  دارد.

 9و غيرهمکار 8هاي زمانبندي همکارالگوريتم -4-5

 های زمانبندی همکار با اجزای توزیع شده سرو کار دارندالگوریتم

در زمانبندهای غير همکار هر پزدازنده  و و در ارتباط هستند

 ها است.دهمستقل از سایر پردازن

 11و نيمه بهينه 10هاي زمانبندي بهينهالگوريتم -4-6

 درروش بهينه سعی دارد هدف را به بهترین شکل برآورده سازد 

که پردازد بلهای نيمه بهينه تنها به یک هدف نمیی که روشصورت

 دارند. را به صورت همزمان چندین هدف سعی بر بهبود نسبی

 هاي زمانبنديبررسي الگوريتم -5

ا هدر حال حاضر در ابر بسياریهای زمانبندی جریان کار الگوریتم

اند. خالصه شده 1جدول ها در شایع هستند که این الگوریتم

ها مختلفی مثل زمان، زمان های زمانبندی موجود ویژگیالگوریتم

پذیری، توان، بهره منابع، نرخ موفقيت ، سرعت، مقياس12اجرای کل

 .[7 ,3]زمانبندی و غيره را در نظر گرفته است

  

 

 
6 Approximate 

7 Heuristic  
8 Cooperative  

9 cooperative -non 

10 Optimal  

11 optimal -sub 

12 Makespan  

 

 [5]: دسته بندی الگوریتم های زمانبندی2شکل 

 

م دسته بندي الگوريت
هاي زمانبندي

سراسري

ايستا
بهينه

هنيمه بهين
تقريبي

اكتشافي

پويا

توزيع شده

همکار
بهينه

هنيمه بهين

غير همکار
بهينه

هنيمه بهين
تقريبي

اكتشافي
متمركز

بهينه

هنيمه بهين
تقريبي

اكتشافي

محلي
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 : بررسی الگوریتم های زمانبندی1جدول 

 الگوریتم
زار هاویژگی توصيف

اب
 

سازی الگوریتم مورچگان بهينه

مبتنی بر زمانبندی جریان 

 [8]سرویس

های یک مدل برای زمانبندی جریان سرویس با استفاده از کيفيت

مختلف مورد نياز در ابر بر اساس الگریتم مورچگان برای بهينه کردن 

 باشد.زمانبندی جریان کار می

 ،ينانقابليت اطم

زمان پاسخ، 

اوا هزینه، امنيت
 ج

ط
حي

م
13  

بهينه سازی زمانبندی جریان کار 

های کاربردی در محيط ابری برنامه

 14با استفاده از الگوریتم اکتشافی

 [9]ازدحام ذرات

های کاربردی در منابع ابری را الگوریتم اکتشافی ازدحام ذرات برنامه

های های انتقال و هم هزینهکند که شامل هم هزینهزمانبندی می

 محاسبات است

 بهره منابع، زمان

عه
وس

و ت
ی 

بات
اس

مح
ر 

اب
-

ون
ماز

ر آ
ذی

پ
15

 

زمانبندی جریان کار برای ارائه 

 SaaS/Paas [10]دهندگان 

برای زمانبندی جریان کاری  16بندی برنامه خطی اعدد صحيحفرمول

توافقنامه ه جایی ک iaasبه ارائه دهندگان چندگانه  saasمشتریان 

 برای هر دو سطح وجود داشته باشد. 17سطح سرویس

زمان، هزینه، 

 زمان اجرای کل

اوا
 ج

ط
حي

م
 

زمانبندی  18سازی مجددبهينه

جریان کار با استفاده از الگوریتم 

 [11]ازدحام ذرات

سرویس -های وظيفهحل توسط مجموعه جفتدر این الگوریتم راه

آموزد های مختلف مینشان داده شده است، هر ذره نه تنها از نمونه

 تواند از ابعاد مختلف یاد بگيرد.بلکه می

هزینه، زمان 

 اجرای کل

و  
ی 

بات
اس

مح
ر 

اب

عه
وس

ت
ون

ماز
ر آ

ذی
پ

 

الگوریتم برای زمانبندی بهبود هزینه 

 [12]وظایف در محاسبات ابری
-ی منابع و کارایی محاسبات را اندازهاین الگوریتم هر دو ویژگی هزینه

 شد.بخمیکند و در نهایيت نرخ محاسبات ارتباطات را بهبود گيری می
ود هزینه، کارایی

کل
يم

س
19  

-پذیرالگوریتم زمانبندی مقياس

ناهمگن، مبتنی بر نزدیکترین زمان 

 [13]( SHEFT)20پاسخ

جریان کاری  SHEFTدر این مقاله با استفاده از الگوریتم زمانبندی 

 کند.را در محيط محاسبات ابری زمانبندی می 21االستيکی

زمان اجرا، 

 پذیریمقياس

ود
کل

يم
س

 

رویکردی برای بهينه سازی الگوریتم 

ع های کد منبزمانبندی برای سيستم

 [14]ابری 22باز
در اینجا زمانبندی خودکار برای رسيدن به بهترین زمانبندی را ارائه 

حل که دهد و بهبود استفاده از پردازنده و تعيين یک راهمی

 کند.را برای تمام کاربران تکميل می 23کيفيت سرویسهای محدودیت

ی زمان اجرا، بهره

منابع، سرعت، 

س بهره پردازنده
تو

يپ
کال

ا
24  

 

 
13 Java environment 

14 Heuristic 

15 EC2 -Amazon Elastic Compute Cloud  

16 integer linear program(ILP) 

17 Services level agreement(SLA) 

18 revised discrete 

19 Cloudsim 

20 Time Algorithm(SHEFT)-Finish-Earliest-Heterogeneous-Scalable 

21 elastically 

22 source-Open 

23 Quality of service (QoS) 

24 Eucalyptus 
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الگوریتم زمانبندی سلسله مراتبی 

 [15]مبتنی بر نيازهای بازار 
این الگوریتم شامل زمانبندی سطح سرویس و سطح کار است. در این 

نجام ها االگوریتم زمانبندی سطح سرویس با انتساب کارها به سرویس

سازی تخصيص وظایف به شود و زمانبندی سطح کار با بهينهمی

 گيرد.ای ابر صورت میهای مجازی در مراکز دادهماشين

زمان اجرای کل، 

هزینه، زمان 

 پردازنده

S
w

in
D

eW
-C

 

زمانبندی جریان کار مبتنی بر 

افزارهای آخرین مهلت اجرا در نرم

 [16]محاسبات ابری

بر  کيفيت سرویسی یک الگوریتم زمانبندی جریان کار جدید بر پایه

شود. این ناميده می 26که مسير بحرانی جزئی 25اساس مفاهيم رمان

ت لهای اجرای جریان کار زمانی که مهکند تا هزینهالگوریتم تالش می

 زمانی توسط کاربر تعریف شده است را به حداقل برساند.

مهلت زمانی، 

 هزینه

اوا
 ج

ط
حي

م
 

-زمان-الگوریتم زمانبندی هزینه

 [17]27توازی
 هایی از محاسبات ابریعملکرد این الگوریتم با در نظر گرفتن ویژگی

ی جریان کار محدود شده با مصالحه باشد. به عنوان مثال هزینهمی

 28ان اجرا و هزینه ورودی کاربر در پرواززم

 هزینه، زمان

S
w

in
D

eW
-C

 

 SwinDeW-Cیک الگوریتم در 

برای زمانبندی جریان کاری مبتنی 

بر هزینه، با توجه به خواص 

 [18]تراکنش

های جریان کار این الگوریتم برای زمانی که تعداد زیادی از نمونه

توسط بودجه معينی برای اجرا محدود شده در محاسبات ابری 

 شود.استفاده می

 هزینه، زمان

S
w

in
D

eW
-C

 

فاکتوری استراتژی زمانبندی چند 

کيفيت سرویس برای زمانبندی چند 

 [19]جریان کاری

تواند چندین جریان کار را که در هر زمانی شروع این استراتژی می

را در نظر گرفته، زمانبندی کند. آنها چهار  کيفيت سرویسو شده 

عامل را در زمان شروع و پایان وظایف و هزینه جریان کار تاثير زیادی 

 اند.داشته را در نظر گرفته

نرخ زمانبندی 

موفق، هزینه، 

زمان، زمان 

 اجرای کل

ود
کل

يم
س

 

سازی هزینه و زمان الگوریتم بهينه

ر اساس مهلت زمانبندی جریان کار ب

 [20]29و بودجه توزیع

شود ی اجرا زمانی که چارچوب زمانی دیده میاین الگوریتم هزینه

دهد و دو برای ارائه نتایج و تجزیه و تحليل الگوریتم را کاهش می

 گيرد.نيز در نظر میمحدودیت بودجه و مهلت را 

 هزینه، زمان

اوا
 ج

ط
حي

م
 

-زمانبندی وظایف در سيستم توزیع

-ی ابر به کمک الگوریتم بهينهشده

 [21]سازی ذرات

بر روی ماشين مجازی  30هاالگوریتم برای زمانبندی کالدلتاین 

استفاده شده است که باعث شده است ميزان بهرهوری منابع افزایش و 

 زمان اجرای کل آنها کاهش یابد.

بهره منابع، زمان 

يم اجرای کل
دس

لو
ک

 

 [22]31الگوریتم زمانبندی منبع آگاه
  و  32حداقل-های سنتی حداقلدر این الگوریتم با استفاده از الگوریتم

زمانبندی جدیدی ارائه داده که نکات منفی هر دو  33حداقل-حداکثر

 برد.الگوریتم را از بين می

 زمان اجرای کل

يم
دس

ری
گ

34  

 

 
25 Novel  

26 Partial Critical Paths (PCP) 

27 Cost-Time-Compromised 

28 Fly  

29 Optimization Time -based Cost-et distributionDeadline and Budg

(DBD-CTO) 
30 Cloudlet 

31 Scheduling algorithm (RASA)-Aware-Resource 

32 min-min 

33 min-max 

34 Gridsim 
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الگوریتم ناهمگن مبتنی بر 

 35نزدیکترین زمان پایان

(HEFT)[23] 

ابتدا به محاسبه زمان اجرای متوسط برای هر  HEFTالگوریتم 

ردازد پوظيفه و زمان ارتباط متوسط بين منابع برای دو کار متوالی می

 کند.بندی میسپس وظایف موجود را وظيفه

 زمان اجرای کل
يم

دس
ری

گ
 

بر مبنای  36پویایک سيستم توزیع 

سازی ذرات در محيط الگوریتم بهينه

 [24]محاسبات ابری

این الگوریتم مکانيسم دوباره زمانبندی را به منظور حل و فصل 

 های محلیع عاملمشکالت تاخير در زمانبندی از طریق نظارت بر مناب

 را ارائه داده است.

سرعت، بهره 

يم منابع، توازن بار
دس

لو
ک

 

سازی زمانبندی الگوریتم بهينه

 [25]جریان کار

از اصلی است که در فاز اول از الگوریتم این الگوریتم متشکل از دو ف

-کشف منبع تمامی منابع را شناسایی و برچسب زده و هر کدام از گره

رسانند و در فاز دوم با توجه کيفيت ها اطالعات را به گره پدر می

 پذیرد.سرویس اختصاص منابع صورت می

زمان اجرا، بهره 

 منابع، هزینه

O
p

en
 n

eb
u

la
 

های چند هدفه برای ارزیابی الگوریتم

بهينه سازی زمانبندی کارها در 

 [26]محيط ابر

های چند هدفه ژنتيک و پرندگان برای ارزیابی و بررسی الگوریتم

 ازی زمانبندی کارها بر اساس چهار پارامتر در حالت پویابهينه س

هزینه، زمان اجرا، 

زمان انتقال کار، 

يم طول صف انتظار
دس

لو
ک

 

بهينه سازی زمانبندی کارها در 

محاسبات ابری با استفاده از الگوریتم 

 [27]چند هدفه پرندگان

با در نظر گرفتن سه پارامتر زمان اجرا، زمان انتقال و هزینه با استفاده 

از الگوریتم چند هدفه پرندگان بهينه سازی زمانبندی کارها را در ارائه 

 داده است و در نهایت آن را با الگوریتم پرندگان تک هدفه مقایسه

 نموده است

زمان اجرا، زمان 

يم انتقال، هزینه
 س

ود
کل

 

 

 

 نتيجه گيري -6

در ساااالهاای اخير اساااتفاده از محاسااابات ابری در جهان   

ت که یک فرص گسترش یافت و در طول این سالها به بلوغ رسيده

 ی هزینه و محاسبات بوده است. مناسب برای شرکت ها در ذخيره

یکی از مهمترین  ،با توجه به اسااتفاده و تقاضااای بيشااتر منابع   

 ازمند مدیریت صحيح منابعکه ني استوری بيشتر بهره وظایف ابر

ن . در ایمی باشاد. این وظایف توسط زمانبندها مدیریت می شوند 

بندی و در نهایت ای زمانبندی جریان کار طبقههمقاالاه الگوریتم  

رها ها، پارامتهر یک از این الگوریتمبررسی شده است، توصيفی از 

اند سازی استفاده کردهو ابزارهایی که باری شبيه سازی و یا پياده

هایی از این بررسای واضااح است که ویژگی نيز بيان شاده اسات.   

ساااازی هزینه، زمان مانند زمان اجرا، بهره برداری از منابع، بهينه

شااده اساات اما هنوز هم  اجرای کل و غيره تا کنون پوشااش داده

هایی مانند قابليت اطمينان، دسااترساای پذیری، توازن بار، ویژگی

های اختالف رزرو، تهياه پشاااتيباان و تحمل خطا نيازمند بهبود  

توان بر روی موارد زیر کار و در آینده نيز می هساااتند بيشاااتری

 نمود:

 

 
35 Time algorithm(HEFT)-Finish-Earliest-Heterogeneous 

 سازی شبيه ابزارهای بهبود و تکميل 

 با در  بعدی چند صورت به جدیدتر پارامترهای معرفی

 کاهش دهندگان، سرویس کاربران، منافع نظر گرفتن

  نفعان ذی ی کليه و شبکه ترافيک کاهش انرژی،

 اب برخورد زمينه در بيشتری کارای های الگوریتم ارائه 

 هدفه چند های زمانبندی

 یبرا فرااکتشافی و اکتشافی های الگوریتم ترکيب 

 زمانبندی در بخشيدن تسریع

 باهتش دليل به پویا های زمانبندی روی بر بيشتر تمرکز 

  واقعی محيط به زیاد
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