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Abstract- In cloud computing environment, request management and optimal task assignment to cloud
resources are challenging when it faces with increasing the number of users and their requests to use
resources. Moreover, maintaining load balancing in this environment leads to shorter response times,
boosting of system speed, its security and reliability. Therefore, an effective algorithm is desirable to
optimally assign tasks and maintain load balancing. This paper aims to present a method of scheduling
and assigning tasks to resources. It is combination of a multi-objective firefly algorithm and fuzzy
logic. The purpose of the proposed method is to optimize turnaround time and communication costs in
the cloud computing environment. In this study, the multi-objective firefly algorithm is utilized in order
to optimize these two parameters simultaneously. Turnaround time is in second and communication
cost is in terms of distance traveled (meters). Hence, the current study applied fuzzy logic in order to
calculate the degree of fit. The results indicated that 49% and 43% improvement in the turnaround time
of the proposed algorithm compared with the genetic algorithm and the simple firefly algorithm. Also,
communication costs have decreased by 21% and 39%, respectively, in comparison with the genetic
algorithm and the simple firefly algorithm.
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یک الگوریتم توازن بار جدید با استفاده از منطق فازی و الگوریتم کرم شبتاب
چند هدفه در محیط رایانش ابری
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(ص) ،دانشکده فنی و مهندسی ،گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
چکیده -در محیط رایانش ابری ،با افزایش تعداد کاربران و درخواست آنها برای استفاده از منابع ،چالش مدیریت درخواستها و تخصیص
بهینه وظایف به منابع ابر ایجاد میشود .همچنین حفظ توازن بار در محیط رایانش ابر ،موجب زمان پاسخدهی کوتاهتر و افزایش سرعت،
امنیت و قابلیت اطمینان سیستم میشود .بنابراین ،وجود الگوریتمی مناسب برای تخصیص مطلوب وظایف و حفظ توازن بار ضروری است.
در این مقاله یک روش زمانبندی و اختصاص وظایف به منابع با ترکیب الگوریتم کرم شبتاب چند هدفه و منطق فازی ارایه شده است.
هدف روش پیشنهادی ،بهبود زمان گردش کار و هزینه ارتباطی در محیط رایانش ابر است .برای بهینه سازی همزمان این دو پارامتر ،از
الگوریتم کرم شبتاب چند هدفه استفاده شده است .زمان گردش کار برحسب ثانیه و هزینه ارتباطی برحسب مسافت طی شده (متر)
است .بنابراین ،از منطق فازی جهت محاسبه میزان برازندگی استفاده شدهاست .نتایج بهدستآمده نشانگر بهبود زمان گردش کار
الگوریتم پیشنهادی به میزان  %49و  %43در مقایسه با الگوریتم ژنتیک و الگوریتم کرم شب تاب ساده بودهاست .همچنین هزینه
ارتباطی به ترتیب  %21و  %39نسبت به الگوریتم ژنتیک و الگوریتم کرم شبتاب ساده ،کاهش داشتهاست.
واژههای کلیدی :رایانش ابری ،زمانبندی ،توازن بار ،الگوریتم کرم شبتاب چندهدفه ،منطق فازی.

 -1مقدمه

میبرد[ .]4عملکرد توازن بار ،بهبود بخشیدن در ناحیهای از شبکه
است تا بار کاری در سرتاسر منابع توزیع شود .توازن بار ،استفاده از
منابع را بهبود میبخشد ،زمان پاسخگویی را کاهش داده و با مکانیزم
توزیع بار به چندین بخش ،از اضافهبار در سیستم جلوگیری
مینماید[ .]5در واقع میتوان هدف از توازن بار را ،یافتن نگاشتی
مناسب از کارها بر روی پردازندههای موجود در سیستم به شکلی
که بر روی هر پردازنده ،مقدار مساوی از کارها با در نظر گرفتن
پارامترهای توازن بار اجرا گردد ،دانست[ .]8،7،6از طرفی ،نظریه
مجموعههای فازی در شرایط عدم اطمینان ،قادر است که به بسیاری
از مفاهیم و متغیرها صورت ریاضی بخشد و زمینه را برای استدالل،

زمانبندی وظیفهها یک مسئله بسیار مهم در محیط رایانش ابری
است [ .]1موضوع اصلی زمانبندی وظایف در رایانش ابری،
زمانبندی بهینه وظایف برای کاربران و استفاده از تمام توان سیستم
ابر بهصورت همزمان است[ .]2اهداف ویژه عبارتند از توازن بار،
کیفیت خدمات ،اصل اقتصادی و زمان ،عملیات مطلوب و توان
سیستم .هدف الگوریتمهای زمانبندی رایانش ابری ،به حداقل
رساندن زمان اتمام کار با حداقل منابع مؤثر است[ .]3رایانش ابر به
مجموعهای از سیستمها و برنامههای کاربردی اشاره میکند که
منابع توزیع شده برای انجام یک کار به روش غیرمتمرکز را به کار
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آزمایش رویکرد ارائه شده در ابزارهای نرمافزا،ر کلودسیم انجام شده
است .مزیت روش ارائه شده ،ارائه راهحل بهینه برای زمانبندی
وظایف و توزیع برابر وظایف برای ماشینهای مجازی و همچنین
کاهش زمان برای فرایند تخصیص وظایف به ماشینهای مجازی
است .در [ ]15راجا گوپاالن و همکاران ،یک روش زمانبندی بهینه
وظایف در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم ترکیبی کرم شبتاب
و ژنتیک معرفی کردهاند .الگوریتم ارائه شده ،مزایای الگوریتم
بهینهسازی کرم شبتاب با الگوریتم تکاملی همانند الگوریتم ژنتیک
را ترکیب کرده و یک الگوریتم جستجوی هوش جمعی ترکیبی
قدرتمند را ارائه میدهد .مزیت روش ارائه شده ،زمانبندی وظایف با
هدف حداقل زمان اجراسازی برای تمام وظایف و همگرایی سریع به
راهحل نزدیک به بهینه است .نتایج شبیهسازی نشان دادند که این
الگوریتم ترکیبی ،عملکردی بهتر نسبت به الگوریتمهای سنتی
FIFOو ژنتیک دارد .ضعف روش ارائه شده ،افزایش سربار به دلیل
استفاده از دو الگوریتم به صورت سری است .در [ ،]16کاشی کوالیی
و حسین آبادی ،روشی جهت ارتقاء زمانبندی وظایف در رایانش
ابری بر مبنای الگوریتم رقابت استعماری و الگوریتم کرم شبتاب
معرفی نمودهاند .در روش ارائه شده ،استفاده از الگوریتم هوش
جمعی برای پردازش درخواستهای کاربرها و زمانبندی وظایف برای
توازن بار پیشنهاد شده است .هدف الگوریتم ارائه شده ،بهبود
زمانبندی و توازن بار در رایانش ابری با الگوریتمهای جستجوی
محلی و سراسری است .استفاده از الگوریتم رقابت استعماری ،جهت
بررسی فضای راهحل و الگوریتم کرم شبتاب ،بهمنظور جستجوی
محلی است .نتایج شبیهسازی مطابق با معیارهای پایداری ،زمان
پردازنده مرکزی ،توازن بار ،درصد راندمان و بازه زمانی نشان داده
شده و الگوریتم ارائه شده قادر به تعداد وظایف بیشتری است که
منجر به عملکرد بهتر الگوریتم ارائه شده نسبت به سایر الگوریتمها
شده است .این امر ،به دلیل ترکیب مناسب دو الگوریتم است .در
مقاله شرما و همکاران [ ،]17الگوریتمهای مکاشفهای کمترین-
کمترین و بیشترین-بیشترین که با مجموعهای از درخواستهای
منتظر اجرا شروع میشود ،زمان اجرای هر درخواست روی هر منبع
در یک ماتریس محاسبه میشود .در این ماتریس برای هر
درخواست ،منبعی که آن را در کمترین زمان مورد پردازش قرار
میدهد ،انتخاب و به مجموعه راهحل اضافه میشود .برای کاهش
زمان اجرا ،الگوریتم کارها را به ماشینهای مجازی بررسی شده
تخصیص میدهد .در الگوریتم2 METکه توسط کریشناوی و
پراکاش ارایه شده است ،وظایف بر اساس بهترین زمان اجرای مورد
نظر به ماشین مجازی اختصاص داده میشوند[ .]18مزیت این
الگوریتم ،تخصیص وظایف به بهترین ماشین مجازی است که باعث

استنتاج ،کنترل و تصمیمگیری در شرایط عدم اطمینان فراهم
آورد[ .]9الگوریتم کرم شبتاب از دسته الگوریتمهای فرایافتاری
جهت پیدا کردن جواب بهینه میشود .این الگوریتم متعلق به گروه
الگوریتمهای تصادفی است و میتواند برای حل مسائل سخت1
بهینهسازی بهکار رود .بدین منظور ،از یک نوع جستجوی تصادفی
برای رسیدن به مجموعهای از راه حل ها استفاده میکند .در مرجع
[ ]10از الگوریتم کرم شبتاب چندهدفه با اهداف کاهش زمان
گردش کار و کاهش هزینه ارتباطی استفاده شدهاست .هدف از این
مقاله ،کاهش هزینه ارتباطی و کاهش زمان اتمام کار ،برای نگاشت
کارها به ماشین مجازی در محیط رایانش ابری میباشد .برای
رسیدن به این هدف ،از ترکیب منطق فازی و الگوریتم کرم شبتاب
چند هدفه جهت تخصیص منابع استفاده شده است.
با این مقدمه ،ساختار ارائه مطالب در این مقاله مشتمل بر پنج
بخش بوده که بخش دوم بعد از مقدمه ،خالصهای از روشهای
پیشین زمانبندی و توازن بار در رایانش ابری را مرور میکند.
بخش سوم ،الگوریتم پیشنهادی را ارائه میدهد .بخش چهارم،
نتایج شبیه سازی و ارزیابی روش پیشنهادی را نمایش میدهد.
بخش پنجم به نتیجهگیری و کارهای آتی میپردازد.
 -2کارهای پیشین
در رایانش ابری ،یک مرکز داده معمولی به وسیله ماشینهایی با
سرعت باال تشکیل میشود که وظایف متنوعی را انجام
میدهند[ .]11وظایف مربوط به کاربران مختلف از یکدیگر قابل
تشخیص است .یکی از چالشهای اصلی ،زمانبندی اختصاص چند
وظیفه به چند ماشین است[ .]12در مرجع [ ،]13کایور و همکاران
یک روش بهینهسازی توازن بار بر مبنای روشهای هوشجمعی
ترکیبی ارائه دادهاند .عملکرد این روش بر مبنای دو معیار مهم بازه
زمانی و هزینه تحلیل بررسی شده است .نتایج شبیهسازی با توجه
به معیارهای بازه زمانی و هزینه تحلیل ،برای دو رویکرد مقایسه
شدهاند .نتایج رویکرد ترکیبی برای بهینهسازی توازن بار میتواند
بهبود زیادی نسبت به رویکردهای دیگر تولید کند .مزیت این روش،
کاهش هزینه و کاهش زمان اجرای پاسخدهی و ضعف آن ،سربار
محاسباتی باال جهت اجرا است .در [ ،]14راسیم و همکاران ،روش
توازن بار بر مبنای الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات در رایانش
ابری را پیشنهاد دادهاند .در این مقاله ،روشی جهت انتقال بهینه
وظایفی که منجر به اضافه بار میشوند ،را در انتقال ماشینهای
مجازی بارگذاری شده به ماشینهای مجازی در محیط رایانش ابری
پیشنهاد کرده است .توابع هدف در این روش ،شامل بهینهسازی
اجرای وظایف و زمان انتقال در مدل بهینهسازی پیشنهادی است.
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وظایف به گونهای زمانبندی میشوند که تمام کارها بتوانند قبل
از مهلت زمانی کامل شوند ،قابلیت اطمینان حاصل شده و منابع
به حداقل برسند .الگوریتم ارائه شده در [ ]33،32توسط سایکیا و
دوی و همچنین لطیف و مادری ،روشی جهت تعریف اصطالحاتی
مانند خطا ،تحمل خطا و افزونگی است .این امر موجب ایجاد چهار
شکل متفاوت از تحمل خطا و دو مرحله اصلی تشخیص و تصحیح
در دستیابی به آنها میشود .این مسئله توسط محمد و همکاران
نشان میدهد که این کار میتواند به آشکار نمودن ساختارهای ذاتا
اساسی کمک کند تا روشها و اصطالحات همگون شوند[.]34
مدت زمان استفاده از منابع ،یکی از چالشهای مهم در رایانش
ابری است .زیرا کاربران ترجیح میدهند که درخواستهایشان در
مدت زمان کوتاهی انجام پذیرد .همچنین اگر کارها در محیط
نامطمئن انجام گیرد ،این امکان وجود دارد که درخواستها با
شکست مواجه شده و نیاز به اختصاص منابع دیگری برای وظایف
باشد .بنابراین هزینه ارتباطی ،چالش دیگری است که باید در
رایانش ابری مورد بررسی قرار گیرد .روشهای مختلفی جهت توازن
بار در رایانش ابری بیان شد که قادر به پوشش تمام چالشها یه
صورت همزمان نیستند .در روش پیشنهادی ،به کارگیری همزمان
منطق فازی و الگوریتم کرم شبتاب چندهدفه ،موجب
انعطافپذیری شبکه میشود .در نتیجه ،هزینه ارتباطی و زمان
گردش کار ،کاهش یافته و کارایی سیستم افزایش مییابد.

بهبود زمان اجرای وظایف میگردد .از معایب آن ،توزیع بار نامتعادل
بین ماشینهای مجازی است[ .]20،19الگوریتم بیشینه-کمینه
بهبودیافته توسط لی و وانگ [ ]21ارائه شدهاست .هدف این
الگوریتم ،تخمین زمان اجرا به منظور زمان اتمام مناسب است .این
الگوریتم باعث توازن بار و کاهش  Span Makeمیشود .در
الگوریتم بیشینه-کمینه بهبودیافته Span Make ،نسبت به
الگوریتم بیشینه کمینه کاهش یافتهاست .الگوریتم بیشینه-کمینه،
وظیفه را به منبع اختصاص میدهد و وظایف طوالنی اولویت
بیشتری نسبت به وظایف کوتاه دارند[.]22
در الگوریتم نوبت گردشی حلقهای ) )3RRبه عنوان صف و
همچنین یک کوانتوم زمانی ثابتی توسط پرادهان و همکاران،
تعریف میشود[ .]23بر این اساس ،زمانبند به هر مرحله پردازش
یک وقفه که همان واحد زمانی ثابت است اختصاص میدهد .هر
کار فقط با این کوانتوم میتواند اجرا شود .در صورتی که کار در
این کوانتوم زمانی به اتمام نرسد ،دوباره به صف باز میگردد و برای
نوبت زمانی بعدی منتظر میماند .ویژگی این الگوریتم که توسط
لی و زو ارایه شده است ،اجرای درخواستها در نوبت زمانی خود
است و نیازی به تکمیل کارهای قبلی نیست[ .]25،24در الگوریتم
 4FCFSتوسط ایسالم و حسن در مرجع [ ]26وظایف به ترتیب
وارد شدن ،در صف انتظار جهت تخصیص منابع قرار میگیرند .یکی
از معایب آن ،طوالنی شدن زمان اجرای کارها است .زیرا اگر وظایف
بزرگ زودتر وارد شوند ،زمان زیادی برای اجرای کارهای کوچک
نیاز است .الگوریتم  5BVFSکه توسط راج و ستیا و همچنین
حلبی و همکاران ارایه شده است ،یک الگوریتم ترکیبی است که
برای باال بردن کارایی ،پارامترهای بیشتری جهت زمانبندی وظایف
مورد بررسی قرار میدهند[ .]28،27الگوریتمی جهت ایجاد رابطه
میان واسطه و ماشینهای مجازی ،به منظور کم کردن هزینه ،زمان
اجرای وظایف است .اولویتدهی ماشینهای مجازی بر اساس
کمترین هزینه می باشد ،اجرای وظایف با استفاده از نوبت گردشی
از  FCFSانجام میگیرد .در مقاله لیو و ژان ]29[ ،یک الگوریتم
زمانبندی وظیفه اصالحشده مبتنی بر الگوریتم زنبورعسل و
الگوریتم حریصانه پیشنهاد شده است تا به میزان مطلوبی از
خدمات در ابر ترکیبی دست یابند .هدف اصلی این سیستم رسیدن
به جواب بهتر میباشد و از منابع به شیوهای گذرا استفاده میشود.
در مقاله کاشی کوالیی و حسینآبادی[ ،]30یک روش ترکیب
شبیهسازی با الگوریتم رقابت استعماری را برای زمانبندی به
منظور داشتن فعالیتهای خرابی ماشین و نگهداری و تعمیرات
شرح میدهد .هدف به حداقل رساندن زمان اتمام کارهاست .ناها
و همکاران[ ،]31یک الگوریتم  6DRRپیشنهاد دادهاند ،که در آن

 -3الگوریتم پیشنهادی
زمان گردش کار و هزینه ارتباطی از معیارهای بسیار مهم جهت
تخصیص منابع در رایانش ابری است .هرچه هزینه ارتباطی و زمان
گردش کار ،کمتر باشد ،رایانش ابری بهتر خواهد بود .الگوریتم کرم
شبتاب چند هدفه ،با دو تابع بهینهسازی زمان انجام کار و هزینه
ارتباطی ،بهکار میرود .با توجه به اینکه زمان گردش کار برحسب
ثانیه و هزینه ارتباطی نیز برحسب مسافت طی شده (متر) است و
این دو معیار از نظر واحد یکسان نیستند ،برای ترکیب دو معیار،
نیاز به یک راهکار مناسب است .همچنین در محیطهای ابری،
احتمال وقوع پدیدههای ناخواسته نظیر نویز ،تضعیف و تداخل
وجود دارد .سیستم فازی قادر به کار با پارامترهای ناهمنوع و
نادقیق است و در محیطهای نویزی به خوبی عمل میکند .بنابراین
میتوان سیستمهای منطق فازی را که بهترین گزینه جهت گرفتن
ورودی و تصمیمگیری سریع هستند ،به کار برد .سیستم منطق
فازی ،ورودی ها را از منطق کالسیک و پیوسته به منطق فازی با
تعداد حاالت محدود میبرد .سپس از ورودیهای فازی شده ،میزان
برازندگی به دست آمده و بر اساس آن تصمیمگیری میشود.
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پارامترهای مورد استفاده در این روش که به عنوان ورودی سیستم
فازی گرفته میشود ،زمان انجام کارها و هزینه ارتباطی است که
بعد از فازیسازی و استخراج نتایج ،میزان برازندگی کرم شبتاب
مشخص میشود .هدف روش پیشنهادی ،بهبود اختصاص وظایف
به ماشینهای مجازی ،با استفاده از منطق فازی و الگوریتم کرم
شبتاب چندهدفه است .شکل شماره ( ،)1فلوچارت روش
پیشنهادی را نشان میدهد.

 -1-3مراحل اجرای الگوریتم پیشنهادی
مراحل این الگوریتم که جهت باال بردن کارایی و توازن بار با
استفاده از سیستم فازی جهت انتخاب بهترین کرم شبتاب جهت
اجرای وظایف توسط ماشینها در محیط رایانش ابری است
بهصورت زیر است:
 )1شروع
 )2تعیین مقادیر پارامترهای محیط ابر و مشخص کردن تابع هدف.
پارامترهای ابر شامل تعداد وظایف ،تعداد ماشینهای مجازی،
قدرت ماشین مجازی و ...است .محیط ابر در نظر گرفته شده یک
محدوده  500*500بر اساس مرجع [ ]35است که شامل یک مرکز
داده و چندین ماشین مجازی است .ماشینهای مجازی و مرکز
داده به صورت تصادفی در محیط قرار داده شدهاند .مرکز داده
چندین وظیفه را برای اجرا به ماشینهای مجازی ارسال میکند.
تعداد ماشینهای مجازی همواره کمتر از وظایف است .زیرا بیشتر
بودن ماشینهای مجازی در مقایسه با وظایف ،منجر به هدر رفتن
توان سختافزاری و اتالف هزینه پیادهسازی رایانش ابری میشود.
بنابراین انتخاب تعداد زیاد ماشین مجازی توصیه نمیشود.
همچنین در صورت انتخاب کم ماشینهای مجازی ،دریافت نتیجه
به کندی انجام میشود و کارایی رایانش ابری به طور نامطلوبی
کاهش مییابد.

(
)...

(

 )3تع یييین م قييادیر پارامتر هييای ال گييوریتم کييرم شييبتاب چ نييد

)

هدفه
تعداد کرمهای شبتاب ،7حداکثر تعداد ماشینهای مجازی
مورداستفاده ،8حداقل تعداد ماشینهای مجازی مورداستفاده 9و
تعداد نسلها ،K ،در شبیهسازیهای مختلف در اجراهای مختلف
متغیر بوده و به ترتیب افزایش مییابد.
 )4تولید جمعیت اولیه به صورت تصادفی
بر اساس منابع و وظایف رسیده ،مجموعهای از کرم هيای شيبتاب
ایجاد میشود که هر کرم شبتاب یک نگاشت از وظایف بيه م نيابع
است.
 )5ا سييتفاده از تييابع ) round(fftج هييت بهد سييت آوردن
م قيادیر گس سييته م کييان کرم هييا و بهد سيت آوردن تييابع هييدف هيير
کرم شبتاب.
با توجه به اینکه الگوریتم کرم شبتاب ذاتاً پیوسته است ،در گام

شکل  : 1فلوچارت الگوریتم پیشنهادی

چهارم ،جمعیت اولیه که همان کرمهای شبتاب میباشد ،به صورت
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پیوسته ایجاد شده است .به ازای  nکار و  mماشین مجازی ،نگاشت

 -2-3تشریح مراحل مسئله زمانبند

در محدوده بیشترین و کمترین مشخص شده ،صورت گرفته است.

مفروضات مسئله مورد بررسی بهصورت زیر است:

روشهای زیادی جهت تبدیل مقدار پیوسته به گسسته وجود دارد

•

کارها مستقل انجام میشوند.

•

محیط ابر همگن و ایستا است.

شده که عدد به سمت نزدیکترین عدد صحیح گرد میشود.

•

ماشینهای مجازی و مرکز داده به صورت تصادفی در
محیط قرار داده شدهاند.

 )6بهکارگرفتن تابع هدف

•

هر کار توسط یک ماشین انجام میشود.

•

سرعت پردازش منابع متفاوت است.

•

زمان انتظار برای هر کار بر اساس رابطه ( )1بهدست
میآید.

که در روش پیشنهادی ،با توجه به اینکه که الگوریتم  FFTبرای
دادههایی با طول کوتاه کارآمدتر است ،تابع ) round(fftاستفاده

تابع هدف شرایط مطلوب یک رایانش ابری را نشان میدهد .در
صورتیکه کرمهای شبتاب در یک نقطه متمرکز شده باشند،
بهترین حالت برای اجرای وظایف بر روی ماشینهای مجازی
بهدست آمده است .کرمهای شبتاب بر اساس هزینه ارتباطی و
زمان گردش کار ،میزان نور مختلفی از خود منتشر میکنند .میزان
نور (برازندگی) با استفاده از یک سیستم فازی به دست میآید.

()1

 )7مشخص کردن بهترین کرم شبتاب

زمان شروع کار  -زمان رسیدن درخواست کاربر
زمان = زمان انتظار برای هر کار

کارها بعد از پایان کار قبل شروع به انجام میشوند.

کرم شبتابی که شدت نور در آن بیشترین باشد ،در هر نسل بر
اساس سیستم فازی انتخاب میشود  .شکل( ،)2قطعه کد مشخص
کردن بهترین کرم شبتاب را نشان میدهد.

•

زمان گردش کار با رابطه ( )2محاسبه میشود.
()2

;best_fitness = 1000
for i=1:1:NO_Firefly
if best_fitness > Firefly(i).Fitness
;best_fitness = Firefly(i).Fitness
;candidate_Firefly = i
end
end
;)best_Firefly =Firefly(candidate_Firefly

زمان انتظار آن کار  +زمان پردازش کار روی
ماشین مجازی= زمان گردش کار

با توجه به فرض n ،وظیفه و  mمنبع (ماشین مجازی) وجود دارد.
به این صورت که { T={T1,T2,T3,…TNوظایف{ V={V1,
 V2,V3 , …VMماشین مجازی است و تعداد ماشینهای مجازی
از تعداد کارها همیشه کمتر است.

شکل :2قطعه کد مشخص کردن بهترین کرم شبتاب

ابتدا پارامترهای ابر مقداردهی شده و تابع هدف مشخص میشود
که نشان دهنده زمان اجرای کار  iروی ماشین  jمیباشد و
بهصورت رابطه ( )3است.

در قطعه کد شکل  NO_Firefly ،2تعداد کرمهای شبتاب،
 Firefly(i).Fitnessهزینه کرم شبتاب  iام و best_Firefly
بهترین کرم شبتاب میباشند.

()3

 )8اجرای تابع هدف

)Task_execution _time( i ) = Task (i ) / Power_vm( j

در رابطه ( Task_execution_time ،)3زمان اجرای وظایف،
طول دستورات و  Power_vmقدرت پردازش ماشین مجازی
میباشد.
Task

در این مرحله کرمهای شبتاب به سمت کرمهای شبتاب پرنورتر
حرکت میکنند .در نتیجه مکان کرمهای شبتاب در فضای
جستجو تغییر میکنند که باعث ایجاد نسل جدید میشود .مراحل
 7، 6و  8تکرار میشوند تا بیشترین نسل مشخص شده ایجاد شود
و بعد از آن پردازش صورت میگیرد.

 -1-2-3تولید جمعیت اولیه
در این مرحله بعد از مشخص کردن مقادیر الگوریتم ،جمعیت اولیه
کرمهای شبتاب جهت نگاشت کارها به منابع ایجاد میشود .رابطه

 )9پایان الگوریتم
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( )4این کار را انجام میدهد و یک عدد تصادفی به ازای هر یک
از تعداد کارها ایجاد میکند که نشاندهنده ماشینهای مجازی
جهت نگاشت کارها است.
()4

()10
در

wait_time(i) = s t - a t

رابطه

(،)8

)Tat (i

)Task_execution_time (i

)Firefly(i) _position=Unifrnd(varmin,varmax,1,ntask

زمان

گردشکار

و

در روابط ( )8و ( ،)9زمان اجرای

الگوریتم است .در رابطه ( St ،)10و  atبه ترتیب زمان شروع و
زمان رسیدن است .هزینه ارتباطی در این روش  ،مسافت طی شده
وظیفه از مرکز داده ) (sبه ماشین مجازی در نظر گرفته شده است.

 -2-2-3تبدیل مقادیر پیوسته به گسسته
با توجه به اینکه الگوریتم کرم شبتاب ذاتا پیوسته است ،در گام
چهارم بهصورت پیوسته جمعیت اولیه که همان کرمهای شبتاب
میباشد ،ایجاد شده است .به ازای  nکار و  mماشین مجازی،
نگاشت در محدوده بیشترین و کمترین مشخص شده ،صورت
گرفته است .روشهای زیادی جهت تبدیل مقدار پیوسته به
گسسته وجود دارد که در این مقاله ،در این گام ،از تابع )round(fft
استفاده شده است و عدد به سمت نزدیکترین عدد صحیح گرد
میشود.

()11

) )Communication_Cost (i) =Distance(S,vm(i

 -5-2-3تعیین تابع هزینه
در روش پیشنهادی ،مقدار هزینه ،کمترین مقدار تابع هدف برای
بهترین نگاشت کارها به منابع و توزیع بار است .ورودی سیستم
فازی ،زمان گردش کار و هزینه ارتباطی و خروجی سیستم فازی،
هزینه میباشد .رابطه ( )12نشاندهنده تعیین تابع هزینه است.

 -3-2-3ایجاد تابع هدف به کمک کرم شبتاب
()12

بعد از انجام این مرحله ،باید مقدار هزینه هر کرم شبتاب بر اساس
تابع هدف تعیین شود تا بهترین کرم شبتاب که حاوی بهترین
نگاشت است ،انتخاب گردد .این کار بر اساس حداقل بودن زمان
گردش کار و هزینه ارتباطی صورت میگیرد .تابع دو هدفه به
صورت رابطه ( )5تعریف میگردد α .و  βوزنهای رابطه است.
همچنین تابع ) F1(xدر رابطه ( ،)6نشان دهنده زمان پاسخگویی
و تابع ) F2(xدر رابطه ( ،)7بیانگر هزینه ارتباطی است.
()5

 -6-2-3سیستم فازی
در این طرح برای محاسبه هزینه کرمهای شبتاب چند هدفه ،از
دو معیار هزینه ارتباطی و زمان گردش کار استفاده میشود .هزینه
ارتباطی برحسب متر و زمان گردش کار برحسب ثانیه است .با
توجه به همنوع نبودن این دو معیار ،سیستمهای فازی ،بهدلیل
کارکرد خوب با پارامترهای غیرهمنوع ،یکی از بهترین سیستمهای
کنترل و تصمیمگیری در چنین شرایطی است .سیستم فازی
شکل( )3در این طرح استفاده شده است .برای سیستم فازی ،دو
ورودی در نظر گرفته شده که هر ورودی از سه متغیر کالمی
تشکیل شده است .بنابراین قوانین نهایی برای پیاده سازی 32=9
خواهد بود .مقدار زبانی(متغیر کالمی) برای هر یک از پارامترها ،به
سه سطح کم ،متوسط و زیاد تقسیم شده است و طبق بهینه سازی
فازی ،باید تعداد قوانین فازی را کم و بهینه نمود .بنابراین منتخبی
از قوانین ،مورداستفاده قرار گرفته است .جهت بهکارگیری قوانین
فازی ،از سیستم ضرب ممدانی استفاده شدهاست .درمرحله غیر
فازیسازی ،نمودار فازی به یک عدد تبدیل میشود .تعداد
متغیرهای خروجی پنج است که به صورت بسیارکم ،کم ،متوسط،
زیاد و بسیار زیاد در نظر گرفته شده است .قوانین به کار گرفته
شده در این بخش ،بدون وزن میباشند .در انتها ،سرویس دهندهای

)) F (x ) =  (F1 (x )) +  (F2 (x

,   0
 +  =1

()6

) F1 (x ) = Tat (i

()7

)F2 (x ) = Communication_Cost (i

 -4-2-3زمان گردش کار ) (Tatو هزینه ارتباطی )(Cc
()8
()9

)Cost = Fuzzy_System(Tat,Cc

)Tat (i) = task_execution_time(i) + wait_time(i
) )Task_execution_time (i) = sum(task (i) / power of vm (i
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که بیشترین قابلیت اطمینان را دارد ،انتخاب شده و کرمهای
شبتاب به سمت آن حرکت میکنند.

 -1-4تنظیم اولیه
قبل از بررسی نتایج شبیهسازی ابتدا الزم است تعداد ماشینهای
مجازی ،مکان مبدأ و ماشینهای مجازی و تعداد وظایف مشخص
شود .برای بررسی تأثیر میزان اطالعات بر روی الگوریتم تعداد
وظایف با الهام از مرجع [ ]36توسط نیلیما و رادی60، 50 ،40 ،
و 70در نظر گرفته میشود .روش پیشنهادی بر روی یک پردازنده
 CORE i7-4720HQ 2.66GHzاینتل بررسی شده است .همچنین
تعداد ماشینهای مجازی  9 ، 4، 1و 16عدد با الهام از[ ]33در نظر
گرفته شده است.
جدول  :1پارامترهای شبیهسازی
پارامتر
طول و عرض محیط ابر

شکل :3سیستم فازی طرح پیشنهادی

 -7-2-3تکرار الگوریتم کرم شبتاب
فاصله بین کرمهای شبتاب بر اساس فاصله اقلیدسی طبق رابطه
( )13اندازهگیری میشود .فاصله هر کرم شبتاب تا بهترین کرم
شبتاب ،موقعیت جدید کرم شبتاب است که باید به سمت آن
حرکت کند.
()13

− q i )2

n

i

(p

= ( p1 − q1 ) 2 + ( p 2 − q 2 ) 2 + ... + ( p n − q n ) 2

500*500

مختصات ماشینهای مجازی و مرکز داده

تصادفی

تعداد ماشینهای مجازی

1،4،9،16

پردازنده مورد استفاده

CORE i7-4720HQ
2.66GHz

تعداد وظایف
نرمافزار مورد استفاده

40،50،60،70
MATLAB R2019a

 -2-4نتایج شبیهسازی

= ) d (p,q

i =1

در محیط رایانش ابری ،هزینه ارتباطی و زمان گردش کار اهمیت
بسیاری دارد .شکل ( )4هزینه ارتباطی را در الگوریتم پیشنهادی،
الگوریتم ژنتیک و الگوریتم کرم شبتاب ساده نشان میدهد .در
ابتدا  40وظیفه بر روی 16،9،4،1ماشین مجازی در محیط ابر
تنظیم میشوند .هزینه ارتباطی به ازای تعداد متفاوت از ماشین
مجازی به طور مجزا اندازهگیری شده است .افزایش تعداد
ماشینهای مجازی بر بهبود کارآیی الگوریتم تأثیر چشمگیری
دارد .به عنوان مثال در حالتی که تنها یک ماشین مجازی وجود
دارد ،هزینه ارتباطی روش پیشنهادی حدود  110متر و در
الگوریتم ژنتیک و الگوریتم کرم شبتاب ساده حدود  150و 250
متر است .با افزایش تعداد ماشینهای مجازی ،در حالت 16
ماشین مجازی ،هزینه ارتباطی در الگوریتم پیشنهادی حدود
10متر است .اما در الگوریتم کرم شبتاب ساده و الگوریتم ژنتیک،
این مقدار به ترتیب  25و  35متر است .به دلیل بهکارگیری منطق
فازی در تعیین برازندگی (شدت نور) کرم شبتاب ،هزینه ارتباطی
روش پیشنهادی از دو الگوریتم ژنتیک و کرم شبتاب ساده ،بهتر
است.

موقعیت جدید کرم شبتاب با توجه به رابطه ( )14میشود:
()14

مقدار

) New_pos = old_pos + (  * exp(- * r2 ))*(best_pos

بنابراین ،بهترین کرم شبتاب در هر مرحله انتخاب و بقیه کرمهای
شبتاب بهسوی بهترین کرم شبتاب حرکت میکنند.
بهطور خالصه ،الگوریتم پیشنهادی ،روشی برای تخصیص منابع بر
روی چندین ماشین مجازی به کمک الگوریتم کرم شبتاب و
منطق فازی در یک محیط رایانش ابری است .در مرحله اول،
کرمهای شبتاب تولید و سپس توسط منطق فازی برازندگی را
محاسبه میکند .سپس سایر کرمهای شبتاب به سمت بهترین
کرم شبتاب با برازندگی بیشتر (نور بیشتر) حرکت میکنند.
 -4ارزیابی روش پیشنهادی
برای ارزیابی روش پیشنهادی در این تحقیق از نرمافزار متلب نسخه
 2019aاستفاده شده است.
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شکل  :4هزینه ارتباطی برای 40وظیفه و تعداد ماشینهای مجازی
مختلف
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4

تعداد ماشین مجازی

1

شکل :6هزینه ارتباطی برای  50وظیفه و ماشینهای مجازی مختلف

عالوه بر هزینه ارتباطی ،زمان گردش کار نیز یکی از معیارهای
بررسی کارآیی الگوریتم تخصیص منبع در سیستم رایانش ابری
است .شکل ( )5زمان الزم برای انجام عملیات در یک رایانش ابری
را در روشهای کرم شبتاب ساده ،الگوریتم ژنتیک و روش
پیشنهادی نشان میدهد .بر اساس نمودار ( ،)5هرچه تعداد
ماشینهای مجازی بیشتر شود ،زمان الزم برای اجرای رایانش ابری
کاهش مییابد .همچنین زمان الزم برای عملیات رایانش ابری در
روش پیشنهادی بهازای تعداد مختلف ماشین مجازی ،از الگوریتم
کرم شبتاب ساده و الگوریتم ژنتیک کمتر است.

2500

2000

2000

شکل ( )7زمان الزم برای انجام عملیات در یک پردازش ابری را در
روش پیشنهادی ،الگوریتمکرم شبتاب ساده و الگوریتم ژنتیک
نشان میدهد .هرچه تعداد ماشینهای مجازی بیشتر شود ،زمان
الزم برای اجرای پردازش ابری کاهش مییابد .همچنین زمان الزم
برای عملیات پردازش ابری در روش پیشنهادی بهازای تعداد
مختلف ماشین مجازی از الگوریتمهای کرم شبتاب ساده و ژنتیک
کمتر است.
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شکل :7زمان گردش کار برای  50وظیفه و ماشینهای مجازی مختلف

شکل :5زمان گردش کار برای  40وظیفه و ماشینهای مجازی مختلف

در ادامه  60وظیفه بر روی 16،9،4،1ماشین مجازی در محیط ابر
تنظیم میشوند .شکل ( )8هزینه ارتباطی را در روشهای
پیشنهادی ،الگوریتم ژنتیک و الگوریتم کرم شبتاب ساده نشان
میدهد .هزینه ارتباطی به ازای هر تعداد ماشین مجازی به طور
مجزا اندازهگیری شده است .افزایش تعداد ماشین های مجازی بر
بهبود کارآیی الگوریتم تأثیر چشمگیری دارد .همانطور که در شکل
( )8مشخص است ،هزینه ارتباطی روش پیشنهادی از دو الگوریتم
کرم شبتاب ساده و ژنتیک بهتر است.

در ادامه  50وظیفه بر روی 16،9،4،1ماشین مجازی در محیط ابر
تنظیم میشوند .شکل ( )6هزینه ارتباطی را در روش پیشنهادی،
الگوریتم ژنتیک و الگوریتم کرم شبتاب ساده نشان میدهد .هزینه
ارتباطی به ازای هر تعداد ماشین مجازی بهطور مجزا اندازهگیری
شده است .افزایش تعداد ماشینهای مجازی بر بهبود کارآیی
الگوریتم تاثیر چشمگیری دارد .همانطور که در شکل ( )6مشخص
است ،هزینه ارتباطی روش پیشنهادی از دو الگوریتم کرم شبتاب
ساده و الگوریتم ژنتیک بهتر است .این موضوع به دلیل استفاده از
الگوریتم کرم شبتاب چند هدفه و بهکارگیری منطق فازی در
تعیین برازندگی (شدت نور) کرم شبتاب میباشد.
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شکل  :10هزینه ارتباطی به ازای تعداد وظایف مختلف

شکل :8هزینه ارتباطی برای  60وظیفه و ماشینهای مجازی مختلف

عالوه بر هزینه ارتباطی ،زمان گردش کار در یک رایانش ابری از
معیارهای بررسی کارآیی الگوریتم تخصیص منبع است .شکل ()9
زمان الزم برای انجام عملیات در یک رایانش ابری را در الگوریتم
کرم شبتاب ساده ،الگوریتم ژنتیک و روش پیشنهادی نشان
میدهد .بر اساس شکل ( ،)9هرچه تعداد ماشینهای مجازی بیشتر
شود ،زمان الزم برای اجرای پردازش ابری کاهش مییابد .همچنین
زمان الزم برای عملیات پردازش ابری در روش پیشنهادی همواره
از روشهای کرم شبتاب ساده و ژنتیک کمتر است.

در نمودار شکل( )11نتایج زمان گردش کار اجرای الگوریتم را به
ازای وظایف مختلف نشان میدهد .همانطور که مشخص است ،با
افزایش تعداد وظایف ،زمان اجرا بیشتر میشود ،اما در تعداد وظایف
مختلف ،روش پیشنهادی زمان گردش کار کمتری نسبت به
الگوریتم کرم شبتاب ساده و الگوریتم ژنتیک دارد .به عنوان مثال
در حالتی که تعداد وظایف  60وظیفه است ،زمان گردش کار
الگوریتم پیشنهادی به میزان  %49نسبت به الگوریتم ژنتیک و
 %43در مقایسه با الگوریتم کرم شبتاب ،بهبود یافته است.
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شکل :9زمان گردش کار برای  60وظیفه و ماشینهای مجازی مختلف

شکل :11زمان گردش کار به ازای تعداد وظایف مختلف

شکل ( )10نتایج مجموع هزینههای ارتباطی اجرای الگوریتم را به
ازای 70 ،60 ،50 ،40وظیفه نشان میدهد .از نمودار ( )10میتوان
نتیجه گرفت که هزینه ارتباطی به ترتیب  %21و  %39نسبت به
الگوریتم ژنتیک و الگوریتم کرم شبتاب ساده ،کاهش داشته است.
بنابراین ،روش پیشنهادی به ازای تعداد وظیفه مختلف ،هزینه
ارتباطی کمتری نسبت به الگوریتم کرم شبتاب ساده و الگوریتم
ژنتیک دارد.

زمان پاسخدهی یکی از معیارهای بررسی کارآیی الگوریتم تخصیص
منابع در سيی سيتم رایانش ابری ا سيت .شيکل ( ،)12مقای سيه مدت
زمان پا سيخ دهی در یک رایانش ابری به ازای تعداد وظایف مختلف
را در روش هيای کرم شييبتياب سيياده ،الگوریتم ژنت یيک و روش
پی شينهادی ن شيان میدهد .بر ا سياس نمودار ( ،)12زمان پا سيخ دهی
برای عمل یيات را یيانش ابری در روش پی شيين هيادی ،بيهازای ت عيداد
مختلف و ظيایف ،از الگوریتم هيای کرم شييبتياب سيياده و ژنت یيک،
کوتاهتر ا سييت و این ن شيياندهنده کارایی بهتر الگوریتم پی شيينهادی
است.
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در محیط رایانش ابری ،انرژی مصرفی برای انجام وظایف ،یکی از
معیارهای اصلی کیفیت خدمات ) (QoSاست .شکل ( )14میزان
انرژی مصرفی اجرای الگوریتم را به ازای 9 ،4 ،1و  16ماشین مجازی
نشان میدهد .از نمودار ( )14میتوان نتیجه گرفت که انرژِی مصرفی
روش پیشنهادی ،به ازای تعداد ماشین مجازی مختلف ،انرژی
مصرفی کمتری نسبت به الگوریتم کرم شبتاب ساده و الگوریتم
ژنتیک دارد.
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شکل  :12زمان پاسخ دهی به ازای تعداد وظایف مختلف
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شکل  :15مقایسه انرژی مصرفی به ازای تعداد وظایف مختلف
شکل  :13زمان پاسخ دهی به ازای تعداد ماشین مجازی مختلف

شييکل( )15میزان انرژی م صييرفی اجرای الگوریتم را به ازای تعداد
وظایف مختلف نشان میدهد .همانطور که مشخص است ،با افزایش
تعداد وظایف ،انرژی م صييرفی بی شييتر می شييود ،اما در تعداد وظایف
مختلف ،روش پی شينهادی انرژی م صيرفی کمتری ن سيبت به الگوریتم
کرم شبتاب ساده و الگوریتم ژنتیک دارد.

شييکل ( )13زمان پا سييخ دهی برای انجام عملیات در یک رایانش
ابری بيه ازای  9 ،4 ،1و  16ميا شييین م جيازی را در روش هيای کرم
شيبتاب سياده ،الگوریتم ژنتیک و روش پی شينهادی ن شيان میدهد.
بر اسياس نمودار ( ،)13هرچه تعداد ماشینهای مجازی بیشتر شود،
زمان پا سيخدهی برای اجرای رایانش ابری کاهش مییابد .همچنین
زمان الزم برای عملیات رایانش ابری در روش پی شيينهادی بهازای
تعداد مختلف ما شييین مجازی ،از الگوریتم کرم شييبتاب سيياده و
الگوریتم ژنتیک کوتاهتر است.

100

60
قابلیت اطمینان الگوریتم
کرم شب تاب

200

ژ

زمان پاسخ دهی الگوریتم
ژنتیک

150
انرژی مصرفی
الگوریتم کرم شب
تاب

()%

250

40
20

انرژی مصرفی
روش پیشنهادی

ق

قابلیت اطمینان روش
پیشنهادی

80

0
70

60

50

40

50

انرژی مصرفی
الگوریتم ژنتیک

(ژ ل)

100

شکل  :16مقایسه درصد قابلیت اطمینان به ازای تعداد وظایف مختلف
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قيابل یيت اطمی نيان یيک پيارامتر در برر سييی کیف یيت خيد ميات محیط
رایانش ابر ا سييت .شييکل ( ،)16مقای سييه در صييد قابلیت اطمینان به
ازای ت عيداد و ظيایف مختلف در روش پی شيين هيادی و الگوریتم کرم
شيبتاب سياده و الگوریتم ژنتیک را ن شيان میدهد .از نمودار ()16
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شکل  :14مقایسه انرژی مصرفی به ازای تعداد ماشین مجازی مختلف
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نشان میدهد .بررسی نمودار ،نشان میدهد که روش پیشنهادی در
مقای سييه با الگوریتم کرم شييبتاب سيياده و الگوریتم ژنتیک ،حافظه
کمتری م صيرف میکند .به عنوان مثال در حالتی که تعداد وظایف،
 70وظیفه ا سييت ،الگوریتم پی شيينهادی حدود  50در صييد از حافظه
مصرف میکند ،در حالی که این پارامتر برای الگوریتم کرم شبتاب
سيياده حدود  80در صييد و در الگوریتم ژنتیک بیش از  90در صييد
ا سيت .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که الگوریتم پی شينهادی از نظر
مصرف حافظه ،بسیار موثر است.

میتوان نتی جيه گر فيت کيه روش پی شيين هيادی ،قيابل یيت اطمی نيان
بی شيتری ن سيبت به الگوریتم کرم شيبتاب سياده و الگوریتم ژنتیک
دارد .به عنوان مثال در حالتی که تعداد وظایف  50ا سييت ،قابلیت
اطمینان روش پی شينهادی حدود  90در صيد ا سيت ،در حالی که این
پارامتر برای الگوریتم کرم شيبتاب سياده ،کمتر از  80در صيد و در
الگوریتم ژنتیک 70 ،درصد است.
100
80

ه

پردازنده مصرفی روش پیشنهادی
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60
پردازنددده مصددرفی الگددوریتم ک درم
شب تاب

در الگوریتم پیشنهادی از منطق فازی استفاده شده است .در این
طرح ،برای محاسبه هزینه کرمهای شبتاب چند هدفه ،از دو معیار
هزینه ارتباطی و زمان گردش کار استفاده میشود .هزینه ارتباطی
برحسب متر و زمان گردش کار برحسب ثانیه است .با توجه به
همنوع نبودن این دو معیار ،سیستمهای فازی ،بهدلیل کارکرد خوب
با پارامترهای غیرهمنوع ،یکی از بهترین سیستمهای کنترل و
تصمیمگیری در چنین شرایطی است .همچنین استفاده از الگوریتم
متاهیوریستیک کرم شبتاب چندهدفه کمک میکند که بهینه
سازی پارامترهای زمان گردش کار و هزینه ارتباطی ،به صورت بسیار
مناسب انجام گیرد .بنابراین به کارگیری همزمان الگوریتم
متاهیوریستیک کرم شبتاب چندهدفه و منطق فازی ،موجب شده
که روش پیشنهادی در معیارهای شبیهسازی شده ،نتایج بهتری
نسبت به الگوریتم کرم شب تاب ساده و الگوریتم ژنتیک نشان دهد.
در روش پیشنهادی ابتدا مقدار هریک از پارامترها بهدست میآید،
سپس بر اساس سیستم فازی ،بهترین کرم شبتاب که بیشترین
میزان برازندگی را دارد ،انتخاب میگردد .این روش در محیطهای
کوچک بهتر عمل میکند و برای بهبود الگوریتم نیاز به تعداد تکرار
زیاد آن میباشد .در شبیهسازی انجام شده ،تأثیر تعداد وظایف
مختلفی بر روی هزینه ارتباطی و زمان گردش کار بهدست آمد.
همچنین نتایج مجموع هزینههای ارتباطی و زمان گردش کار اجرای
الگوریتم ،زمان پاسخ دهی سیستم ،انرژی مصرفشده  ،قابلیت
اطمینان ،درصد پردازنده مصرفی و درصد حافظه مصرفی به ازای
 60،50،40و  70وظیفه و همچینن 9 ،4 ،1و  16ماشین مجازی
نشان داده شد .نمودارهای ( )4تا ( )18بر اساس تغییر تعداد
ماشینهای مجازی در هر تعداد وظیفه است که از آن میتوان نتیجه
گرفت که روش پیشنهادی ،هزینه ارتباطی ،زمان پاسخ دهی ،انرژی
مصرفی و زمان گردش کار بهتری نسبت به الگوریتم کرم شبتاب
ساده و الگوریتم ژنتیک دارد .همچنین میزان پردازنده مصرفی و
میزان حافظه مصرفی ،بهبود قابل مالحظهای داشته است.
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شکل  :17مقایسه درصد پردازنده مورد استفاده در تعداد مختلف
وظایف

تجزیه و تحلیل دقیق انجام شييده بر ا سيياس در صييد پرادزنده مورد
ا سييتفاده در تعداد وظایف مختلف برای روش پی شيينهادی ،الگوریتم
کرم شبتاب ساده و الگوریتم ژنتیک در شکل( )17نشان داده شده
ا سييت .با افزایش تعداد وظایف از  40وظیفه تا  70وظیفه ،در صييد
پردازنيده مورد ا سييت فياده ،بياال میرود .ه ميانگونيه کيه از نمودار ()17
م شييخص ا سييت ،میزان پردازنده م صييرفی در الگوریتم پی شيينهادی،
کمتر از الگوریتم کرم شيبتاب سياده و الگوریتم ژنتیک ا سيت و این
نشاندهنده کارایی الگوریتم پیشنهادی است.
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شکل( ،)18میزان حافظه مورد استفاده روش پیشنهادی با الگوریتم
کرم شييبتاب سيياده و الگوریتم ژنتیک را در تعداد مختلف وظایف
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