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چکيده

چکيده
شبكههای پتري تصادفی وسيلهاي براي مطالعه سيستمها ميباشند .تئوريي
شبكه پتري تصادفی اجازه مي دهد كه يك سيستم بتراند برسيله آن بصريت
يک مدل يياضی مدل شرد .از يفتاي پريا و ساختاي سيستم مدل شده ترسط
آناليز شبكه پتري تصادفی ،اطالعات بسياي مفيدي اتخاذ ميگردد كه اين
اطالعات ميتراند جهت ايزشيابي ،حدسهاي برای ايجاد ،بهبرد يا تغييرات
دي سيستم استفاده شرد .شبکههای پتری تصادفی برای آناليز سيستمهايی
گسترده کايبرد بسزايی دايند .يكي از مشكالت شوبکه پتوري ت صادفی عد
تطبيق پذيري آنها ميباشد و بهمين دليل دي شبکههاي پتري تصادفی امکان
دسترسي به اطالعات قبلي وجرد ندايد .اگر دي هر زمان بيش از يك گذاي
فعال باشد ،هر كدا ميترانند بهعنران شليك بعدي محسرب شورند .ايون
ويژگي شبكه پتري حقيقتي يا تداعي ميكنود كه ننانهوه ننودين واقعوه
همزمان اتفاق افتد و وقرع يويدادها يكسان نباشد ،هريوك از يويودادها
ميتراند يخ دهد و وقرع يويدادها دي طرل زمان ،تغيير نميکند و ايون
برخالف دنياي واقعي و پريا مي باشد ،و شبيه سازي مشابه اجراي برنامه
اصلي است ،هدف آنست که از مدل شبيه سازيشده براي بريسي عملکرد سيستم
استفاده شرد و بدينوسيله مشکالت و نقاط ضعف مدل مشخص مويگوردد ولوي
ابزاي شبکه پتري تصادفی به تنهايي نميتراند دي جهوت بهبورد و يفو
مشکالت کايي انجا دهد و وضعيت بهينه بعدي يا نميتران پيشگريي نمرد.
دي اين پاياننامه ،هدف ما ايجاد يک شبکه پتری تصادفی تطبيقوی مبتنوی
بور اترماتوای يوادگير و کوايبرد آن دي تخصويص م ناب دي گريود های
محاسباتی و اقتصادی می با شد .شوبکه پتوري تصوادفی تطبيقوي از طريوق
اطالعات بدست آمده از حاالت قبلي سيستم و واکنشهاي محيط پريا ،حالوت
بهينه بعدي يا پيشگريي نمرده و وضعيت جايي سيستم يا بوروز و احت مال
وقرع يويدادها يا دي طرل زمان تغيير ميدهد و باعث ميشرد يويدادها بر
اساس احتمال وقرعشان فعال شرند .بروز شدن وضعيتهاي سيستم بر اسواس
واکنش محيط پريا کمک شاياني دي يادگيري و آمرزش شبکههاي پتري ميکند
دي اينجا ،تطبيقی بردن شبکه های پتری دي کايبردهای مختلف مريد بريسی
قراي گرفته اند .دي اين پروژه از ابزاي شبيهسازی  SPNPبرای شبيهسازی
شبکه پتری تصادفی استفاده میگردد .دي ادامه ،كوايبرد مودل تطبيقوي
پيشنهاد شده دي قسمت اول ،دي گريد محاسوباتی موريد مطال عه و بريسوي
قراي ميگيرد .دي اين بريسی ايده ای اکتشافی با ترجه به الگرييتم های
زمانبندی دي گريدهای محاسباتی پيشنهاد می شرد و نتايج آن با يوشوهای
 Min.minو  Max.minمقايسه شده است .دي قسمت دو تخصويص منواب دي گريود
اقتصادی با ترجه به الگورييتم هرشوند اترماتوای يوادگير دي حالت های
مختلف مريد بريسی قراي می گيرد .براي اين منظري دي گريد اقتصوادی از
مدل تطبيقي ايائه شده براي تخصيص بهينه مناب دي گريد بوا ترجوه بوه
معياي زمان استفاده ميگردد .دي اينجا با دي نظر گرفتن مسوتقل بوردن
کايهای تخصيص يافته به مناب و تخصيص يکبايه و يک مرحله ای ايوده ای
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چکيده

بر اساس اترماتای يادگير ايائه شده و با ايوده هوای قبلوی کوه ترسوط
آقايان بريا و مهدوی فر ايائه شده انود بريسوی شوده اسوت .الگورييتم
پيشنهادی  ALATOکه براساس اترماتای يادگير ايائه شده است نسبت بوه
الگرييتم های مشابه مدت زمان کمتری يا صرف جستجر و تخصويص منواب دي
گريد اقتصادی می کند.
کلمات کليدی :شوبکه پتوری ت صادفی ،تطبي قی بوردن ،گريود محاسوباتی،
زمانبنووووودی ،اترماتوووووای يوووووادگير ،بهينهسوووووازی زموووووان.
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Abstract

Abstract
Stochastic Petri Net (SPN) is a tool by which validation of discrete-event systems are studied and modeled.
SPN Theory allows systems to model as mathematical models. A Petri net is a graphical model useful for
modeling systems exhibiting concurrent, asynchronous or nondeterministic behavior. The nodes of a Petri
net are places (drawn as circles), representing conditions, and transitions (drawn as bars), representing
events. Tokens (drawn as small filled circles) are moved from place to place when the transitions, when we
Trace Stochastically and randomly on PN models called it Stochastic Petri net (SPN) model. We conclude
benifit information from dynamic beheviour and structured of system modeled with stochastic petri net
analysis, hence, this information could use for evaluating, some guess for make, modify systems. SPN use
extendly for system analysis. one of the problems in SPN are in adaptive thems.therefore, SPN are unable
to reach prev information .if each transaction enable each time then each of them could selected for next
firing.this feathres reminding the facts that if this event accure and the eccuring is not conccurrncy each
firing can takeplace and event accuring not changend during the time and this is against dynamic and real
world, hence, simulation is like main program. The goal is that the simulated model was used for analysis
of system perfomance.thus, the problems and lack position of simulated model is appeared. But, SPN tools
can not lonely resolve and modify this problems and it can not predict next optimale state. In this thesis,
our main goal is making a adaptive stochastic petri net model based on learning automata and its usage in
resource allocation in econimic and computing grids.. Adaptive Stochastic Petri nets based on learning
automata predicts the following optimized state through getting information from former system states and
dynamic environmental reactions, makes the system current stat es appeared based on that, changes the
probability of events occurrences during the time and causes the events to be activated based on
probability of occurrence. Updating system state can several major help in learning and educating petri
net . Here, petri net adapting in several applications considered. We use SPNP simulation tool for
simulating SPN. In another part of this thesis we used prposed method in ASPN in resource allocation in
grid computing. We have proposed a new method to optimize the resource Scheduling in grid computing
based on categorized requests in three layers which depend on Hierarchical Stochastic Petri net model
called HSPN. These layers are Home, Local and Grid layers. We have divided our tasks in these layers.
Each layer has special function to receive subtask and deliver data to up/down layer. Then, we have
compare HSPN with other resource scheduling such as Min.min and Max.min algorithms. In second part
of thesis we considered resource allocation in econimical grid base d on learning automata in diffrent
states. For this reason, we considerd time measurement for adaptive model for resource allocation in
econimical grid. Here, we considered independent allocated tasks to resources as at -onec and phased, an
idea based on learning automata and based on related works that Mr Bouyya and mahdavifar compared.
ALATO is proposed algorithms based on Learning Automata .

Keywords: Stochastic Petri Net, Adaptivable, Grid Computing, Scheduling, Learning Automata, Time
Optimization.
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مقدمه

شبكههای پتري تصادفی وسيله اي براي مطالعه سيستم ها مي باشند.
تئريي شبكه پتري تصادفی اجازه مي دهد كه يك سيستم بتراند
برسيله آن بصريت يک مدل يياضی مدل شرد .از يفتاي پريا و
ساختاي سيستم مدل شده ترسط آناليز شبكه پتري تصادفی  ،اطالعات
بسياي مفيدي اتخاذ مي گردد كه اين اطالعات مي تراند جهت ايزشيابي -
 ،حدسهاي برای ايجاد ،بهبرد يا تغييرات دي سي ستم استفاده شرد .
شبکه های پتری تصادفی برای آناليز سيستم هايی گسترده کايبرد
بسزايی دايند . .از جمله اين سي ستمها میتران به نر افزايهای
سيستمهای
شده ،پروتكل ايتباطي ،سيستمهاي ترليد،
ترزي
پايگاهی ،سيستمهای فهرست و آمايهای منطقی ،سيستمهاي شیگرا،
سيستمهاي زمان واقعي و شبکههای محاسباتی گريد اشايه کرد .يكي
از مشكالت شبکه پتري تصادفی عد تطبيق پذيري آن ها مي باشد و
بهمين دليل دي شبکه هاي پتري تصادفی امکان دسترسي به اطالعات
قبلي وجرد ندايد .دي شبکه پتری تصادفی اگر دي هر زمان بيش از
يك گذاي فعال باشد ،هر كدا مي ترانند به عنران شليك بعدي محسرب
شرند .اين ويژگي شبكه پتري حقيقتي يا تداعي مي كند كه ننانهه
نندين واقعه همزمان اتفاق افتد و وقرع يويدادها يكسان نباشد،
هريك از يويدادها مي تراند يخ دهد و وقرع يويدادها دي طرل
زمان ،تغيير نمي کند و اين برخالف دنياي واقعي و پريا مي باشد ،و
شبيه سازي مشابه اجراي برنامه اصلي است ،هدف آنست که از مدل
شبيه سازي شده براي بريسي عملکرد سيستم استفاده شرد و بدين -
وسيله مشکالت و نقاط ضعف مدل مشخص مي گردد ولي ابزاي شبکه پتري
تصادفی به تنه ايي نمي تراند دي جهت بهبرد و يف مشکالت کايي
انجا دهد و وضعيت بهينه بعدي يا نمي تران پيشگريي نمرد.
گريد محاسباتی يک زيربنای سخت افزايی و نر افزايی می باشد که
دسترسی قابل اعتماد ،پايداي ،فراگير و ايزان يا به تراناييهای
محاسباتی ديگران فراهم می کند .يک گريد محاسباتی با مجمرعهای
از مناب دي مقياس وسي دي ايتباط است .ننين مجمرعه ای به يک
زيربنای سخت افزايی برای دستيابی به ايتباطات الز و يک زيربنای
نر افزايی برای بريسی و کنترل نتايج بدسوت آموده ،نيواز دايد.
مناب دي گريد ،متعلق به سوازمان های مخت لف می باشود کوه دايای
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به خورد
سياست های مديريتی و مدل های استفاده و هزينه ای مخصور
برای کايبران مختلف دي زمان های گرناگرن می باشند .همهنين فراهم
بردن مناب و ميزان باي بر يوی آنها دي طرل زمان تغيير میکند.
صاحبان و کايبران مناب دايای اهداف ،استراتژی ها و الگرهای
عرضووه و تقاضووای متفوواوتی می باشووند .دي مووديريت ننووين محوويط
که
پيهيدهای ،نمی تران از يويکردهای يايج برای موديريت م ناب
سعی می کنند ميزان کايايي يا دي سطح سيستم بهينه کنند ،استفاده
کرد .يويکردهای يايج از سياست های متمرکز ا ستفاده می کننود که
نيازمند اطالعات کاملی از وضعيتها و يک سياست مديريت زيربنوايي
مشترک يوا يک سياسوت غيرمتمرکوز ترافقی می باشوند .به دل يل
پيهيدگیهای مرجرد دي ايجاد محيط های گريود مر فق ،نمی تران يک
ماتريس کايايي قابل قبرل دي سوطح سي ستم و همهنوين يوک سيا ست
مديريتی مشترک يا تعريف کرد.
يويکورد اقتصوادی ،يوک مبنوای عادال نه بورای مديريت مر فق
ناهمگرنی و غيرمتمرکز بردن که دي م سائل اقتصوادی بشوری وجورد
دايد ،فراهم کرده است .مدل های اقتصوادی يقوابتی ،الگرييتمهوا،
وتراک يوا تخصويص منواب دي
ورای اشو
وت ها و ابزايهوايي يا بو
سياسو
سيستم های گريد فراهم می کنند .ا ين مودل ها می ترا ند بور مبنوای
مبادلهی پ ايا پای و يوا قيمت گذايی باشود .دي مودل مبتنوی بر
مبادلهی پاياپای ،همهی شرکتکننده ها بايد دايای منابعی باشند و
عمل دادوستد مناب يا با تبادل آنها انجا دهند (مثالً مبادلوهی
زمان پردازنده با فضای ذخيره سازی) .دي مودل مبت نی بور قيموت،
مناب دايای قيمتی هستند که بر اسواس عرضوه ،تقاضوا و ايزش دي
سيستم اقتصادی تعيين می گردد.
واسطه گر منب گريد که وظيفوهی زمانبنودی برنا مه ی کايبردی
متعلق به کايبر يا بور عهوده دايد ،با يد دايای يک الگورييتم
زمانبندی کايا باشد .اين الگرييتم می ترانود با يوک ا ستراتژی
عمده يا برای زمانبندی اتخاذ کند .اين استراتژی که ترسط بر يا
پيشنهاد شده است ،عبايتست از:


مينيمم کردن زمان با يعا يت محودوديت بردجوه (بهينه سوازی
زمان)

دي اين پايان نامه ،الگرييتم جديدی برای ا ستراتژی فورق دي
موودل اقتصووادی بووازاي کوواال ،پيشوونهاد می گووردد .الگوورييتم
پيشنهادی ALATOبر اساس اترماتاهای يادگير بورای بهينوه سوازی
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زمانبندی می باشد که نسبت به الگرييتم های گزايش شده ،از کايايي
بهتری برخريدايست و معايب آنها يا برطرف می کنند .اين الگرييتم
دي زمانی که ناهمگرنی کايها زياد است ،از نظر کايايي نسبت به
الگرييتم های مکاشفهای بهبرد قا بل مالحظوه ای داينود .الگورييتم
پيشنهادی و همهنين الگرييتم های گزايش شده ،با استفاده از جعبه
ابزاي  SPNPشبيه سازی شده و کايايي های آنها دي شرايط گرنواگرن
مريد بريسی قراي می گيرد.
- 21

ساختار پايان نامه

دي فصل دو کايهای پيشين که به سه د سته شبکه های پتوری
تصادفی ،ا ترماتای يادگير و گريد محاسباتی تقسيم می شرند ايائه
شده است .دي بخش اول تعريف جام و کاملی از شوبکه های پتوری
تصادفی و شبکه های پتری تصادفی عمرمی با ذکر ن ند م ثال بيوان
شده است .دي بخش دو مفهر اترماتای يادگير و انراع آن معر فی
می گردد .از اترماتای يادگير دي طر احی الگرييتم های کايا بورای
زمانبندی اقتصادی دي اين پايان نامه استفاده می شرد .دي بخش سر
و انتهايی اين فصل انراع طبقه بندی مفاهيم مرتبط با سيسوتم های
گريد و همهنين تعاييف و مفاهيم موريد نيواز ،آويده شوده اسوت.
همهنين مديريت مناب و زمانبندی کايهوا دي گر يد موريد بري سی
قراي می گيرد.
دي فصل سر يک شبکه پتری تصادفی تطابقی با ايائه دو مفهر
 Fusion Hybridو  Combination Hybridو طبقه بندی کايهای اجرا شده دي اين
دو گروه ايائه شده است.
دي فصل نهاي يک شبکه پتری تصوادفی ب صريت سل سله مراتبوی
برای زمانبندی دي تخصيص مناب دي گريد های محاسباتی ايائه شده
است و نتايج آن بوا دو الگورييتم پرکوايبرد  Min.minو  Max.minدي
پايامترهای زمان و هزينه مريد بريسی قراي گرفته است.
دي فصل پنجم شبکه پتری تصادفی تطابقی که بر اساس اترماتوای
يادگير ايائه شده دي يويکرد اقتصادی گريد جهت بهينه کردن زمان
دي تخ صيص مناب مريد بريسی قراي گرفته اسوت .نتوايج بور اسواس
انراع اترماتاها و ناهمگرنی ديخراست ها بريسی شده است و نتايج
آنها دي قالب نمردايهای مختلف آويده شوده و ترضويحات الز ذ کر
می گردد.
فصل ششم شوامل نتي جه گيری و پيشونهاد بورای کايهوای آينوده
می باشد.

4
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فصل هفتم ،پيرست پايان نامه يا دي بر می گيرد .دي اين پيرست،
واژهنامه ی فايسی به انگليسی برای معادل های به کاي يفته دي اين
پايان نامه  ،ياهنمای اجمالی از نر افزاي  SPNPاستفاده شده برای
شبيه سازی الگرييتم ها و همهنين کدهای استفاده شده دي يوشهای
پيشنهادی آويده شده است.
هر ف صل شامل يک ب خش مقدموه دي اب تدا و
نتيجه گيری دي انتهای فصل می باشد.

5
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کارهای پيشين
- 12

مقدمه

دي اين فصل ،کايهای پيشين که به سه دسته شبکه های پتوری
تصادفی ،اترماتای يادگير و گريد محاسباتی تقسيم می شرند ايائه
شده است .دي بخش اول تعريف جام و کواملی از شوبکه های پتوری
تصادفی و شبکه های پتری تصادفی عمرمی با ذکر ن ند م ثال بيوان
شده است .دي بخش دو مفهر اترماتای يادگير و انراع آن معر فی
می گردد .از اترماتای يادگير دي طراحی الگرييتم های کوايا بورای
زمانبندی اقتصادی دي اين پايان نامه استفاده میشرد .دي بخش سر
و انتهايی اين فصل انراع طبقه بندی مفاهيم مرتبط با سيسوتم های
گريد و همهنين تعاييف و مفاهيم موريد نيواز ،آويده شوده اسوت.
همهنين مديريت مناب و زمانبندی کايهوا دي گر يد موريد بري سی
قراي میگيرد.
-2

شبكههاي پتري تصادفي

شبکه هاي پتري تصادفی ترسط مرلی  1و ناتکين  [1-3] 2به عنران يک
مدل ترسعه يافته از شبکه هاي پتري معرفي شده است .شبكه هاي پتري
3
داياي تأخيرات دي فعال شدن تصادفي با همكايي حالتها يا گذايها
مي باشد كه عمل فعال شدن  4هر يك از اين حواالت يوك عمول اتميوک و
يكتا مي باشند که «شبكه هاي پتري تصادفی  »5ناميده ميشرند]. [4
تعريف  :شبكه هاي پتري تصادفی از شش بخش زير تشکيل يافته ا ست
که بصريت زير نشان داده می شرد:
رابطه ( )1- 2

)(P, T, I, O, M 0 , Λ

که عبايت است از شبكه هاي پتري بدون زمان داياي عالمت كه زير
بناي شبكه هاي پتري تصادفی ميباشد .با ترجه به مدل باال شبكه هاي
پتري تصادفی طبق معمرل تشكيل شده از:
 مجمرعه از مكانها )P=(p1 ,p2 ,…,pm
 يك مجمرعه از انتقال ها ) T= (t1 , t2 , … tn
 مجمرعه ای از ويوديها I  P  T
 مجمرعه ای از خروجي ها O  T  P
 يك نشان ه گذايی  6اوليه )M0 =(m01 , m02 , … mom
 = (λ1 , λ 2 …λn )  يك يشته از ( احتماالً وابسته به نشان ه گذايی ها )
Molloy
Natkin

1
2
3

Transitions
Fire
)5 Stochastic Petri Net (SPN
4

Marking
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سرعتهاي فعال شدن مي باشد كه با انتقالها مرتبط است .فعال شدن
يك انتقال ،يك عمليات اتم يک مي باشود كوه عالئوم از مكان هواي
ويودي خرد جدا شده و دي مكان هواي خرو جي خرد ترسوط عمليوات
يگانه و واحد  ،قراي مي گيرند ( كه اين امر با مدلهاي شبكه هاي
پتري يا زما نداي كه بعودها بوه آن اشوايه موي كنيم و دي آن
عمليات فعال شدن که به سه مرحله جداگانوه تقسويم مي شورد ،دي
تضاد ميباشد).
يك تأخير دي فعال شدن با هر يك از انتقال ها هموراه ا ست كوه
مقداي زماني كه بايد قبل از فعال شدن انتقال گذيانوده شورد يا
تعيين ميكند .اين تأخيرفعال شدن يك متغير تصادفی و داياي تاب
شدت احتمال نمايي منفي است .پايامتر تاب شدت احتموال  7كوه بوه
انتقال  tiمرتبط است سرعت فعال شدن مي باشد كه با  λiو  tiايتباط
دايد .اين سرعت فعال شدن ممكن است عالمتداي باشد دي حقيقت بايد
به صريت )  λi (Mjنرشته شرد .تأخيرفعال شدن مترسوط انتقوال  ،tiدي
عالمتگذايي  Mjعبايت است از .[λi (Mj )]-1
دو نرع ترصيف از يك مدل شبكه هاي پتري تصوادفی ام کان پوذير
مي باشد .اول ين ترصيف فرض مي كند كه هرگاه يوك عالمتگوذايي جد يد
وايد شرد هر كدا انتقال يا قادي مي سوازند تا يك نمرنوه از
تأخير فعال شد تصادفی يا از تاب شودت احتموال مربرطوه ،نشوان
دهند .انتقالي كه حداقل تأخيرفعال شدن يا نشوان دهود انتقوالی
خراهد برد كه فعال شدن آن تغيير دي عالمتگذايي يا مشخص مي كنود،
بنابراين زمان ترقف دي عالمتگذايي با حداقل ايزش نمرنوه نشوانه
برابر مي باشد .عالمتگذايی جديد ترسط قرانين زيربنوايي شبكه هاي
پتري غير زماني به دست مي آيود و آن گاه فرآينود دو بايه آغواز
ميشرد.
شدت احت مال
به اين علت حداقل دو متغير تصوادفی بوا تواب
نمايي منفي و داياي پايامترهاي  1و   2بعنران متغيرهاي ت صادفی
ميباشن د كه به صريت نمايي ترزيو شوده و پايامتر هاي )  (1  2يا
دايد ،زمان ترقف دي عالمتگذايي  Mjيك متغير تصادفی با تاب شدت
احتمال نمايي منفي است ،دي واق اين امر بدين معني مي باشد:
1

رابطه( )2- 2



  i ( M j )
) i:tiE ( M j


انتقال هاي فعال شده دي

كه دي آن )  ، E(Mjمجمرعه اي از تما
مي باشد.
اين واقعيت كه تموامي تأخيرهواي ف عال شدن داياي تواب شودت
احتمال نمايي هستند به ما امكان نرشتن عبايتي ساده براي تعيين
تغيير عالمتگذايي ترسط فعال شدن يا ميدهد.
Mj

)probability density function (pdf

8
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رابطه( )3- 2

) , tk  E (M j

) k ( M j
) i:t E ( M ) i (M j
j

P{tk | M j } 

i

ويژگي بدون حافظه تاب شدت احتمال نمايي منفي ،امكان ترصيف
مفيد و متفاوت تري از مدلهاي شبكه هاي پتوري تصوادفی يا ميدهود.
هرگاه يك تغيير دي عالمتگذايي ،انتقالهايی يا فعال كند كه قوبالً
از آخرين فعال شدن خرد فعال نبرده ،اين نمرنه هاي انت قال ،يك
مدل از تأخيرفعال شدن از تاب شدت احتمال نمايي من في مربر طه
يا نشان مي دهد و يوك زموان سونج يا براي ايزش نمرنوه مودلهاي
تأخيري تنظيم ميكند .دي زمان فعالسازي انتقال ،زموان سنج  8بوا
سرع تي ثابت كاهش مي يابد .اگر فعال شدن يك انتقال مخالف ،آن يا
غير فعال كند زمان سنج مترقف شوده و دي حوين فعالسوازي مجودد
انتقال ميزان كاهش احتماالً با سرعتي متفاوت از سر گرفته ميشرد.
هنگامي كه زمان سنج به صفر نزديك مي شرد ،انتقال فعال مي گردد.
مفيد بردن ترصيف دو از اين واقعيت حاصل مي شرد كه ممكن است
فعاليتها يا به انتقال ها مرتبط سازيم .اين فعاليتها مي تران ند
دي طي پريايي هاي مدل آغازشده و دي نهايت مترقف گردنود و وق تي
تكميل شدند ،تغيير حالتي يا باعث ميشرند .اين ايتباط دي ترصيف
قبلي وجرد نداشت نرن نمرنه بردايي مجدد بدين معنا خراهد برد كه
فعاليتها دي هر عالمتگذايي مجدداً آغاز گشته و دي هر آغاز شدنی ،
مدت زمان متفاوت داشته باشد.

شکل  :1- 2مدل شبكههاي پتري تصادفی برای مثال المپ

به علت ويژگي بدون حافظه تاب شدت احتمال ن مايي ،ترصويفات
ديگر يا نيز مي تران معادل دومي دانست .هنگامي كه شبكه هاي پتري
تصادفی يا با شبکههای ترزي شده عمرمي نا مي بريم ،اين معادل
ديگر ديست نخراهد برد .بايد خاطرنشان سازيم که همراه سازي يك
تأخير ديفعال شدن تصادفی با تاب شودت احت مال پير سته دي هر

Timer

9
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انتقال منجر به احتمالي با مقداي صفر  9براي دو انتقوال دي حال
برنامه ييزي به منظري فعال شدن دي ه مان لحظوه مي گردد .بنوابر
اين ،يك مدل شبكه هاي پتري تصادفی ترسط انتقال هاي فعال شوده به
ترتيب ظاهر ميشرد.
مجمرعه فايل دسترس يك شبكه هاي پتري تصادفی ،به ع لت حمايوت
غير زماني تاب شدت احتمال دي تأخيرفعال شدن ،مشابه يكي از
شبكه هاي پتري غير زماني زير مي باشد .دي واق ايون واقعيوت كه
نمرنه هاي تأخير فعال شدن از مجمرعه اعداد واقعي غير منفي نشان
داده مي شرد اين امر يا ضمانت مي كند كه دي هر عالمتگوذايي قا بل
دسترس ،تمامي انتقال هاي فعال ،احتمالي غير صفر از فعال شدن يا
خراهند داشت .هريت مجمرعه قابل دسترس اين امر يا مي يساند كوه
ويژگي هاي ساختايي بدست آمده براي شبكه هاي پتري براي شبكه هاي
پتري تصادفی نيز معتبر هستند.
نمرداي سرعت انتقال حالت زنجيره مايکر پيرسته زمانی  10كوه
مطابق با شبكه هاي پتري تصادفی مي باشد با ساخت گراف قابل دسترس
و همهنين با نامگذايي کمان ها با سرعت فعال سازی انتقالهايي كه
فعال شدن آنهوا تغي يرات عالمتگوذاي يا به وجرد مي آويد ،بد ست
ميآيد .بنابراين ،به دست آويدن ژنراتوري بسوياي كرنوك زنجيوره
مايکر پير سته ز مانی  ،داياي پيه يدگي يك ساني هم هرن ايجواد
مجمرعه قابل دسترسي شبكه هاي پتري يا دايا می باشد .ياه حل حالت
ثابت اين مدل ،با حل سيستم معادالت خطي بدست ميآيد.
رابطه( )4- 2

1



i i

Q  0

دقت كنيد كه  ،  iبر احتمال حالت ثابت عالمتگذايي  Miداللوت
دايد ( و نيز دي حالت  ، iيوك تطوابق يوك بوه يوك بوين حواالت و
وادل دي
واب شوودت احتمووال تعو
عالمتگووذايي ها وجوورد دايد) و  ، تو
عالمتگذايي هاي قابل دسترس مي باشد.
مدل شبكه هاي پتري تصادفی كه سيستم دي نظر گرفته شده دي شكل
 1-2به نمايش ديآمده است .خراننده ،الز است مدل شبكه هاي پتوري
تصادفی و نمردايهاي سرعت انتقال حالوت زنج يره مايکر پيرسوته
زمانی يا با هم مقايسه كند و به شباهت دي مكان شناسي دقت كند.
علت آن به خاطر اين واقعيت است كه شبكه هاي پتري زيربنواي مودل
شبكه هاي پتري تصادفی و بصريت يک گراف عالمتداي ميباشند [ .]5دي
بسيايي از حاالت اين شباهت دي مكان شناسي وجرد ندايد .به عنوران
مثال دو  ،شبكه هاي پتري تصادفی شكل  2-2يا دي نظر بگيريد .اين
نمايش شبكه هاي پتري تصادفی از صف  M/M / 1مي باشد.

Null

Continues-Time Markov Chain

10

9
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شکل  :2- 2نمايش شبكههاي پتري تصادفی در صف

M/M /1

دي اين مدل ها ترصيف دي زمينه هايی همهرن بهبرد كايايي  11و
همهنين ترصيف آنکه تأخيرات تصادفي با ترا ب احتموالي گسوترش
يافته تراني منفي بکاي می يوند و ن قاط ضعف و قورت آن هوا نه
هستند بحث شده است .تحقيق ات زيادی يوی اين شبکه ها صريت گرفته
است .همهنين امروزه ترصيف ات زيادی بر نتايج بدسوت آموده وجورد
دايد  .دي واق  ،تعيين شده است که نه نتوايجي بوه عنران نتوايج
نامعتبر دي نظر گرفته مي شرند و نه نتايجي بيشترين تأثير يا دي
وايبردي داين ود.
وته ي كو
وازي دي يشو
وك مدلسو
وتفاده از ايون تكنيو
اسو
شبكه هاي پتري ،دي شكل ها و اندازه هاي مختلف بوه منظوري مطال عه
ويژگي هاي كيفيتي سيستم هايي به كاي مي يونود كوه داياي ويژگي هواي
همروندي  12و همزماني  13مي باشند.
استفاده از تكنيك هاي مبتني بر شبكه هاي پتري به منظري تحليل
های كيفي سيستم ها نياز به معرفي ويژگي هاي مرقتی  14مدل هاي غ ير
زمان و بنيادی دايند .اين مرقعيت از زمان هاي بسياي دوي شناخته
شده و پيشنهادهاي بسياي متفاوتي براي معرفوی ويژگي هواي مرقتي
شبكه هاي پتري دي مطالعات ظاهر شده است.
پيشنهادهاي اصلي وجرد دايد که ويژگيهای پيشنهادات مختلف يا
نشان ميدهدکه عبايتند از:
 عناصر شبكه هاي پتري كه زمان به آن ها مربرط ميشرد ( مكان ها يا
تغيير حاالت)
 مفهر فعال شدن دي مريد حالت زماني ( 15فعوال شودن اتميوک يا
فعال شدن دي سه مرحله)
16
 ويژگي هاي مرقتي معمرلی (قطعي يا احتمالي)
دي اين فصل ،مدل هاي شبكه هاي پتري يا دي نظر مي گيريم كه بوا
يک ويژگي مورقتي همراه ند  .ديايون ويژ گي ،فعوال شدن تأخير
ديتغيير حاالت همراه ميشرد .فعال شدن تغي ير حا لت اتميوک مي
باشد.عالئم و نشانه ها  17از مكان هواي ويودي خايج موي شورد و دي

11
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مكان هاي خروجي به همراه يك عمليات وا حد قوراي گير ند .ويژ گي
تأخير فعال شدن طبيعتوي احتموالي دايد بوه طريي كه تواب شودت
احتمال يا تاب ترزي احتمال  18كوه ترا ب تواخيری مي باشوند و
همراه با يك تغيير حالت هستند بايد مشخص شرند.
تأخيرات داياي تواب
دي ساده ترين حالت فرض مي كنيم كه تما
شدت احتمال نمايی منفي هستند اما به صريت مختصر حالت تاب شدت
احتمال عمرمي يا دي ن ظر مي گ يريم .كوالس مودلهايي كه دي ن ظر
مي گيريم اغلب با نا شبكه هاي پتري تصادفي ناميده ميشرند .هودف
اين قسمت  ،به بحث گذاشتن نندين نكته ي مربرط به شوبكه هاي پتوري
تصادفی مي باشند كه عبايتند از:
علت معرفي شبكه هاي پتري تصادفی

 علت استفاده تاب شدت احتمال نمايي براي مشخص كردن زمان
 نكات قرت و ضعف شبكه هاي پتري تصادفی
 تالش هاي تحقيقاتي مرجرد
 نتايج مهم شكست دي زمينه شبكه هاي پتري تصادفی
اين بحث متخصصين شبكه هاي پتري يا مريد خطاب مي دهود كه بوا
زمينه ي مدل سازي عملكرد تصادفي آشنايي ندايند به اين دليول يك
مروي مختصر يوش كالسيك ايزيابي عملكرد سيستم ها دي يك نواينرب
احتمالي ديقسمت بعدی آويده شده است كه دي آن برخي از ايوده هاي
ابتاليي دي مريد فرايندهاي تصادفي و تئريي صف  19خالصه شدهاند.

- 1- 2- 2

تكنيكهاي تحليل در شبکه پتری تصادفی

بهترين تكنيك تحليل شبكه پتري ديخت دستر سي و تكنيوك ديگور
معامالت ماتريسي است.
- 1- 1- 2- 2

درخت دسترسي

ديخت دسترسي ،سري دسترسي يك شبكه پتري ايائه مي كند كه جهوت
مطالعه شبكه بسياي مهم است.

)Probability Distribution Function(PDF
Queuing Theory

12
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19
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شکل :3- 2

يك شبكه پتري براي درخت دسترسي

شکل  :4- 2مرحله اول درخت دسترسي

شکل  :5- 2مرحله دوم درخت دسترسي

13

فصل دوم  :کارهای پيشين

شکل  :6- 2مرحله سوم درخت دسترسي

آن هايي كه تغييري ندايند با  wنشان ميدهيم.

شکل  :7- 2درخت دسترسي شبكه پتري

14
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 1-1-1-2- 2محدوديت هاي درخت دسترسي
ديخت فرق براي حل مسائلي از قبيل بيخطري  ،20حفاظت و امثال
آن مريد استفاده قراي مي گيرد ولي امكان حول تورالي شوليك ها يا
ندايد .اين امر به خاطر محدوديت وجرد  wاست.
 : Submarkingباي تما

حالتهاي   ( Pi )   ( Pi ) ،P iبا حالت اوليه 

(فقط يك   است)
 : Zero reachabilityبراي تما

دخالتهاي   ( Pi )  0است و هيهگاه تغيير

نمي كند (هميشه صفر است).
 : Single space zero reachabilityبراي يك حالت خا

   ،piاست که   ( Pi )  0می

باشد.
 :Reachabililtyيعني ننانهه براي   داشته باشيم )     R(Cهمان مقداي
اوليه باشد (فقط   تغيير نكند).
- 2- 1- 2- 2

معادالت ماتريس

ياه ديگر تحليل ايائه ماتريسي وقاي

است.

𝐷 μ` = 𝜇 + 𝑥.
رابطهی
()5- 2

𝐷 𝜇` = 𝛿(𝜇, 𝛿) = 𝜇 + 𝑓(𝛿).

𝑤 𝜇. 𝑤 = 𝜇` .

𝑤 𝜇. 𝑤 = 𝜇` . 𝑤 = (𝜇 + 𝑓 (𝛿). 𝐷)𝑤 = 𝜇. 𝑤 + 𝑓 (𝛿). 𝐷.
𝑓(𝛿). 𝐷. 𝑤 = 0 ⇒ 𝐷. 𝑤 = 0
دو ماتريس  D-و  D+براي ويودي ها و خروجي ها تعريف مي شرند و
تراب ويودي و خروجي تعريف مي شرند و تراب ويودي و خروجي يا
ايائه مي كنند .هر ماتريس  Mيديف ( براي هر گذاي يك يديف) و N
سترن ( براي هر مكان يك سترن) دايد.
] [−
)) 𝑗𝑡(𝐼 D j, i = #(𝑃𝑖 ,
رابطهی ()6- 2

0
|0
1

0
1
0

0
2
0

)) 𝑗𝑡(𝑂 D+ [j, i] = #(𝑃𝑖 ,
1 1 0
1
+
𝐷 = |0
|0 0 1
0 1 0
0
+
−
D=D − D

1
𝐷 = |0
0
−

Safeness
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0
|−1
−1
مقديا اوليه )   (1,0,1,0فعال است و

−1
−1
−1

'

0 −1
D = |+1 +2
+1 0
بدست ميآيد.

رابطهی
()7- 2

0
)−1| = (1,0,1,0) + (0,0, −1, +1) = (1,0,0,1
+1

−1
−1
−1

0 −1
μ` = (1,0,1,0) + (0,0,1) . | 0 +2
0 0

شکل  :8- 2نمودار معادله ماتريسي

- 2- 2- 2

بهبود كارايي در شبکه پتری تصادفی

دي ابتدا بهبرد كايايي مي تراند به دو زمينه كايي قسمت بندی
شرد .اولين زمينه به اندازهگيري  21برمي گرددكه اندازه گيري بطري
کلی به سه زمينه ي متمايز بخش بندي مي شرد كه عبايتند از:




اندازه گيري كردن
الگرهاو شاخص هاي اندازهگيري
پيش نرع ها 23

22

M easurement
Benchmarks

16

21
22
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اندازه گيري كردن بر يوي سيستم واقعي تحت شرايط اجرايی
واقعی امکان پذير است  .نتايج اندازهگيريها به جزئيات
ويژگيهای سيستم هاي اندازه گيري وابستگي زيادی دايند و دي خالل
اندازه گيري بر يوي سيستم به زمينه كايي خاصی اشايه مي كنند و
عمرميت خيلي كمي دايند.
هنگامي كه كايايي دو سيستم مقايسه شده اند ،اندازه گيري ها به
نخراهدداشت و اين از مرقعي است كه هيچ تضميني
اندازه کفايت
بر شرايط اجرا بر اندازه گيري هايي كه دي نظر گرفته و معادالت
آن ها وجرد ندايد ،پس ،با اين شرايط مقايسه كردن عادالنه نخراهد
برد.
براي غلبه بر اين مشكل شاخص هاي اندازه گيري برجرد آمدند.
آن ها كه يك باي كردن كايي  24بطري مصنرعي يا براي سيستم ها مهيا
مي كنند .مثالً ،مشاهدات مي تراند دي يك شرايط اجرايي معادل اجرا
برجرد آيد .اندازه گيري و شاخص هاي
شرد و مقايسات معني دايی
اندازه گيري مرجرديتهاي يك سيستم می باشند كه بايد مريد مطالعه
قراي بگيرند و بنابراين آن ها مي ترانند دي ( بسيايي) از حالت كه
مطالعه كايايي مربرط به يك سيستم مهيا نباشند ( ممكن است هنرز
عملي و اجرايي نشده باشد) مشاهده شرند .الز است كه يك ناينرب
نمايشي از سيستم هم بصريت سخت افزايي و هم بصريت نر افزايی
ً نيازمند جزئياتی
نر افزايي طراحي شرد .ننين ساختايي مطمئنا
مي باشد كه به طري معمرل به آن ها پيش نمرنه گرييم .دي واق  ،اين
يك ساختاي اوليه است كه ناينرب كلي كاي يا نشان ميدهد.
مشاهدات بر يوي ننين پيش نمرنه هايي اجرا مي شرند و استفاده از
شاخص هاي كايايي يا به عنران باي كردن كايهاي مصنرعي امكان پذير
مي كنند.
 - 1- 2- 2- 2شاخص هاي كارايي
ً  ،هدف تجزيه مدل شبكه هاي پتري تصادفی ،محاسبه
عمرما
نمايه هاي عملكردي متراكمتر و منسجم تر مي باشد تا محاسبه
احتماالت عالمت گذايي فردي .نندين نرع از نتايج به هم پيرسته يا
حالت ثابت د ي عالمتگذايي هاي قابل
مي تران به ياحتي از ترزي
ب دست آويد .دي اين بخش ،برخي از پايامترهاي عملكردي
دسترس
حاالت ثابت بهم پيرسته يا كه به سادگي قابل محاسبه مي باشند يا
معرفي ميكنيم].[6

17

Prototype

23

Workload

24
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احتمال يك پيشامد كه از طريق عالمت گذايي هاي مكاني تعريف شوده
( مثالً ،بدون عالمت دي مجمرعه مكانها ،و حداقل يك عال مت دي يك
مكان ،دي حالي كه مكان ديگور خوالي مي باشود) يا مي توران با
اضافه كردن احتمال هاي تما عالمتگذايي ها مشخص كرد و دي آنها
شرايط مشابه تعريوف پيشامد ،صحيح ميبا شد .بنوابراين ،موثالً،
احتمال حالت ثابت پيشامد  ، Aكه از طريق حالتي تعريف شده كه
براي عالمتگذايي هاي  M i  ديست مي با شد ،از طريوق PA    i
i:MiM





بدست ميآيد.
 pmfعدد عالمت ها دي يك مكان ،مثل  ، piيا مي تران بوا محاسوبه
احتماالت تكي دي  pmfمانند احتماالت پيشامد «مكان piكه شوامل
عالئم  kميشرد» بدست آويد.
تعداد مترسط عالئم يك مكان يا مي تران با محاسبه  pmfعالئم دي
آن مكان به دست آويد.
بسامد فعال شدن يك انتقال يعني مترسط دفعاتي كوه انت قال دي
واحد زمان فعال مي شرد يا مي تران ترسط مجمرع سرعت فعال سوازی
انتقال محاسبه كرد.
f j    j ( M i ) i

رابطه ()8- 2

) i:t j E ( M i

كه دي آن  ، f jبسامد فعال سازی  tjمي باشد E(Mi ) ،مجمرعه
انتقال هاي فعال شده دي  Miو )  ،  j ( M iسرعت فعال سازی  tjدي Mi
مي باشد.


تأخير مترسط عالمت دي عبري از يك شبكه فر عي دي شرايط حواالت
ثابت يا مي تران با استفاده از فرمرل  Littleمحاسبه كرد].[7,8
] E[ N
E[T ] 
رابطه ()9- 2
] E[
كه دي آن ] E[Tتأخير مترسط E[N] ،تعداد مترسط عالئم دي

فرآيند عبري از شبكه فرعي و ] E[

سرعت ويودي مترسط عالئم دي

شبكه فرعي مي باشد .اين يوند يا هرگاه كه امكان شناسايي عالئم
جالب دي داخل شبكه فرعي وجرد داشته باشد (كه همهنين مي تراند
شامل نشانه هاي ديگر باشد كه شرايط داخلي آن يا تعريف مي كند
اما ،اين عالئم بايد از عالئمي كه تأخير آنها مطالعه شده قابل
تشخيص باشند) ب طريي كه عدد مترسط آنها يا بتران محاسبه كرد و
يك يابطه يا ميان ويودي و خروجي ايجاد كرد ( .مثل يك نشانه
خروجي براي هر نشانه ويودي).

18
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به بود کارائی در شبكه هاي پتري تصادفی

عمومي 25

عامل اساسي كه كايبرد مدلهاي شبكه هاي پتري تصادفی يا محدود
مي سازد ،پيهيدگي تجزيه آنهاست .اين امر به علت عرامل زيادي
مي باشد .احتمال تعداد بسياي زياد نشانه گذايي ها اصلي ترين آنها
است .جنبه هاي ديگر ،ممكن است به پيهيدگي ياه حل مدل اضافه
كند .يكي از آنها به علت حضري دي مدل فعاليتها كه نسبت به
آنهايي كه مربرط به پيشامدهايي هستند و نقش حياتي دي عملكرد
كلي بازي مي كنند ،دي مقياس زماني بسياي سري تري يخ ميدهند.
اين منجر به پيدايش سيستم هاي محاسبه اي طرلي كه تجزيه و تحليل
آن دشراي مي باشند ميشرد ،يعني ،حل آنها با مقداي قابل قبرلي
از دقت ترسط تكنيكهاي عددي معمرل سخت مي باشد .از طرفي ديگر،
ناديده پنداشتن فعاليت هاي آنی  26ممكن است منجر به مدلهايي شرد
كه از لحاظ منطقي غير صحيح هستند .حتي ممكن است دي ساخت
مكان شناسي يك مدل شبكه هاي پتري تصادفی ،تجزيه گر انتقال هايي يا
وايد كند كه با جنبه هاي كامالً منطقي يفتاي سيستم مطابق
است .[9,10].ب طريي كه ،هيچ زمان گذايي يا نمي تران به آنها مرتبط
دانست .مدلهاي شبکه های پتری تصادفی عمرمی از دو نرع انتقال
تشكيل شده اند که عبايتند از:
 .1انتقال زمان بندي شده كه ،مرتبط هستند با تأخيرهاي فعال شدن
ترزي شده نمايي مانند شبكه هاي پتري تصادفی
بر انتقال هواي
 .2انتقال هاي بالفاصل كه دي زمان صفر و با تقود
زمان بندي شده فعال شده ميباشند.
عالوه بر آن ،کمان ها مجاز می باشند ،سطرح تقد متعددي
ازانتقال هاي بالفاصل يا مي تران استفاده كرد و وزن ها با
انتقال هاي بالفاصل مرتبط هستند.
- 1- 3- 2- 2

ساختار شبکه پتری تصادفی عمومی

يك شبکه های پتری تصادفی عمرمی  ،يك هشت تايي بصريت زير
مي باشد:
را بطه ()10- 2





)(P, T, ρ, I, O, H, M 0 , W

كه دي آن ) (P, T, ρ, I, M0 , O, Hمدل غير زماني اساسي است كه شامل:
شبكه هاي پتري اساسي ) (P, T, I, O, M0
H  P T
يك مجمرعه از کمان هاي مان بصريت
تقد هاي انتقال به انتقال ها ρ ،كه بوا تقود پوايينتر ()0
)General Stochastic Petri Net(GSPN
Real Time
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داياي انتقال هاي زماني و تقد هاي باالتر ( ) 1با انتقالهاي
بالفاصل ايتباط دايد و )  ، W  ( w1 , w2 ,..., wnيك سري است بوا مودخل
wi
 يك پايامتر تاب شدت احتمال نمايي منفي از تأخير فعال سوازی
انتقال است اگر  tiيك انتقال زماني باشد.
 W يك وزن است كه براي محاسبه احتماالت فعال سازی انتقالهاي
بالفاصل استفاده مي شرد اگر  tiيك انتقال بالفاصل باشد.
دي نمرنه گرافيكي شبکه های پتری تصادفی عمرمی  ،انتقال هاي
بالفاصل به عنران بخش ها و انتقال هاي زماني به عنران مرب های
نهايگرش طراحي شدهاند .تفسير يك مدل شبکه های پتری تصادفی
عمرمی مشابه تفسير مدل شبكه هاي پتري تصادفی است كه تغييراتي
براي ترضيح انتقال هاي بالفاصله الز ميباشد .هنگامي كه عالمتي
است كه اطمينان حاصل شرد که فقط
وايد مي شرد ،ابتدا الز
انتقال هاي زماني يا حداقل يك انتقال بالفاصل يا فعال ميسازد.
عالمتگذايي هاي نرع پيشين يا محسرس  27و عالمتگذايي هاي نرع دو يا
دي نامحسرس مي ناميم.

شکل  :9- 2نمونه شبکه های پتری تصادفی عمومی از صف

M/M/1

دي حالت عالمت گذايي محسرس ،زمان سنجهاي انتقالهاي زماني
فعال شده كاهش خرد يا از سرگرفته يا دوبايه تنظيم شده و سپس
كاهش مي يابند تا زماني كه يك انتقال زماني ديست مثل حالت
شبكه هاي پتري تصادفی فعال شرد.
دي حالت عالمتگذايي نامحسرس  ،انتخاب اينكه كدا انتقال فعال
شده ،نمي تراند براساس ترصيف مرقتي باشد زيرا تما انتقال هاي
ً دي زمان صفر فعال می شرند  .پس اين انتخاب
بالفاصل دقيقا
Sensitive
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براساس تقدمات و وزنها می باشد .مجمرعه انتقال هاي داياي
بيشترين سطح تقد دي ابتدا شناسايي مي شرد و اگر شامل بيش از
يك انتقال شرد ،انتخاب بعدي ،از نرع احتمالي و براساس وزنهاي
انتقال طبق عبايت زير خراهد برد:
wk
P{t k } 
رابطه ()11- 2
 wi
) i:tiE ( M

كه دي آن ) E(Mعبايت است از مجمرعه انتقال هاي بالفاصل
فعال شده دي عالمتگذايي  Mيعني انتقال هاي داياي تقد با سطح
باال .دقت كنيد كه معناشناسي مدل شبکه های پتری تصادفی عمرمی
هميشه بر اين فرض استراي نيست كه انتقال ها ،حتي دي عالمتگذايي
غير محسرس كه شامل انتقال هاي بالفاصل فعال شده يكسان است ،يك
به يك فعال شرند .معادله اين يفتاي با معادله اي كه از فعال
شدن همزمان برخي از انتقال هاي بالفصل دي اين مدل ناشي مي شرد يا
مي تران براي كاهش پيهيدگي الگرييتم هاي ياه حل بكاي برد [.]11
وجرد کمان هاي مان وتقدمات اوليه تعداد عالمتگذايي هاي قابل
دسترس يا با ترجه به شبكه هاي پتري بنيادي كاهش ميدهد .مجمرعه
قابل دسترس شبکه های پتری تصادفی عمرمی  ،برابر است با يكي از
شبكهه اي پتري بنيادي كه شامل کمان هاي مان و تقدمات ميباشد.
تجزيه يك مدل از شبکه های پتری تصادفی عمرمی ب از به حل يك
سيستم معادالت خطي دايد كه شامل تعداد زيادی معادالت مانند
عالمتگذايي هاي محسرس  28قابل دسترس مي شرد .ژنراتري بسياي ييز 29
كه به مدل شبکه های پتری تصادفی
زنجيره مايکر پيرسته زمانی
عمرمی مرتبط است با كاهش گراف قابل دسترس كه تحت عنران سرعتها
يا وزنهاي انتقال هاي باعث تغيير عالمت قراي گرفته است  ،برجرد
ميآيد.
دي شكل  9- 2به عنران اولين نمرنه از مدل شبکه های پتری
تصادفی عمرمی  ،نمايشي از صف  M/M/1يا نشان دادهايم .احتمال
استفاده از يك انتقال بالفاصله نمايش آشكاي  30اتاق انتظاي ،از
ِروِي بالاستفاده يا ممكن ميسازد .يك مدل
ايستگاه سرويس و از س
ً پيهيده تر ،نمرنه شبکه های پتری تصادفی عمرمی از صف M/M/2
نسبتا
است كه داياي اتاق انتظاي محدود ( 5جايگاه) و جمعيت كايبري
محدود ( 10مشتري) مي باشد (مانند شكل .)10-2

28

Tangible Marking
Infinitesimal Generator
30 Explicit Representation
29
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ً  M/M/2/5/10نا دايد .اتاق انتظاي ترسط
اين سيستم صفي عمرما
ِيهاي بال استفاده ترسط نشانههاي p3
ِرو
مكان  p1نشان داده مي شرد ،س
ِيهاي مشغرل نشانه  p2دي محل
ِرو
دي آن مكان به نمايش ديمي آيند؛ س
يا دايند .مكان  ،p4داياي مشترياني است كه ممكن است به صف
برسند .مكان  p5داياي نشانه هايي است كه مكان هاي خالي يا دي
اتاق انتظاي نشان مي دهد و باعث ايجاد اعتباي براي پذيرش دي صف
ميگردد .عالمتگذايي  ، p4سرعت فعال سازی ويود مشتريان مدل انتقال
و عالمتگذايي  ، p2سرعت فعال سازی خروج مشتريان مدل انتقال يا
تعيين ميكند.

شکل  :10- 2نمايش شبکه های پتری تصادفی عمومی صف

CM2

M/M/2/5/10

CM1

GB

LB2

LB1
PM2

PM1

P2

P1

شکل  :11- 2سيستم دو پردازنده ای

ً با استفاده از يك
دي واق  ،سيستم هاي صفي جمعيت محدود عمرما
فرآيند ويودي به همراه زمانهاي ويودي مياني ترزي شده به صريت
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نهايي كه سرعت آن با ترجه به تعداد مشتريان خايج از صف نسبي
است ،مدل بندي ميشرند.
به ع نران سرمين نمرنه از يك مدل شبکه های پتری تصادفی
عمرمی  ،عملكرد سيستم داياي  2پردازشگر شكل 10- 2يا مريد تجزيه
قراي ميدهيم].[12
واحدهاي داياي دو پردازشگر ،از يك پردازشگر )  (P 1 , P 2و يك
حافظه اختصاصي )  (PM1 , PM2تشكيل شده كه ترسط دو باس محلی( )LB1,LB2
به هم مرتبط مي شرند و از دو ماژول حافظة معمرلی(  )CM1 ,CM2ترسط
يك باس كلي و سراسری( )GBبه هم مرتبط ميشرند .پردازشگرها يا
مي ترانند فعال باشند يعني دي حافظه اختصاصي عمل كنند يا سعي
كنند به يك واحد حافظه مشترك دست يابند .تنها زماني تقاضاها
پاسخ داده ميشرند كه باس سراسری و حافظه عمرمي تقاضا شده دي
دسترس باشند ( ترجه كنيد كه دي اين حالت ،دي دسترس بردن باسهای
عمرمي بدين معناست كه حافظه هاي كلي هر دو دي دسترس هستند،
طريي كه مدل يا مي تران ساده نمرد) زمانهاي فعال پردازشگر و
شدت
زمانهاي دستيابي به حافظه يا متغيرهاي تص ادفی با تاب
احتمال نمايي منفي دي نظر مي گيريم.
مدل شبکه های پتری تصادفی عمرمی بدست آمده از اين سيستم
داياي دو پردازشگر می باشد که دي شكل 12- 2نشان داده شده است.
نشانه ها دي مكان  ، p1پردازشگرهاي فعال يا به نمايش ديميآويند.
انتقال  ، t1مريد يك تقاضا دسترسي به حافظه كلي يا نمايش ميدهد.
انتقال هاي  t1و  ، t3انتخاب يكي از دو واحد حافظه كلي يا مدل گذايي
ميكنند .نشانه ها دي مكان هاي  p5و  ، p6دي دسترس بردن دو واحد
حافظه كلي يا نيز نشان ميدهد .يك نشانه دي مكان  ، p9حاكي از دي
دسترس بردن باس عمرمي ميباشد .انتقالهای  t4و  t5آغاز دسترسي به
حافظه كلي يا مدل گذايي مي كنند كه مدت آن با تأخير دي
انتقال هاي  t6و  t7نشان داده مي شرد ،سرعتهاي فعال شدن  t6 , t1و ،t7
عبايتند از   ،و . 
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شکل  :12- 2شبکه های پتری تصادفی عمومی نمايش داده شده در سيستم دو
پردازنده ای در شکل 11- 2

كايبرد تكنيك هاي مدلسازي شبكه هاي پتري تصادفی و شبکه های
پتری تصادفی عمرمی دي زمينوه هاي مختلوف فا صله زيوادی بوا هم
دايند .عاملي كه پذيرش آن هوا يا بوه عنران ابزاي هواي مدلسوازي
محدود كرده است دي پيهيدگي واق گرايانه  31مدل وجرد دايد يع نی
اين عاملي كه دي اين سيستم ها باعث محدود بردن شده است .مسأله
پيهيدگي يا به طري دقيق تر دي بخش بعدي مريد بحث و بريسوي قوراي
مي دهيم .همهنين بايد دي ايون م سأله تأكيود نمورد كه كوايبرد
شبكه هاي پتري تصادفی و شبکه های پتری تصادفی عمورمی وابسوتگی
شديدی به ابزايهاي كافي نر افزايي مرجرد برمي گردد كه ساخت مدل
و ياهحل ها فقط به مثال هاي بسياي ييز امكان پذير خراهند برد.
- 2- 3- 2- 2

توزيع عمومي تعداد دفعات فعال شدن

برخي از تحقيقات تالش بر اين است تا تالش يا به ايون اخت صا
دهد تا قديت مدلسازي شبكه هاي پتري ت صادفی و شبکه هوای پتوری
تصادفی عمرمی يا با اجازه دادن تأخيرات فعال شدن تا متغيرهواي
تصادفي تاب شدت احتمال مطلق مجاز بشمرد .اين نتايج دي تعاييف
شبكه هاي پتري تصادفی ترزي شده  32يا شبكه هاي پتري تصادفی گسترش
يافته] ،33 [13شبكه هاي پتري تصادفی معين] 34 [14,15يا تاخير انتشاي دي
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فاز گسترش آن ها بيان شده است .ذکر اين نکتوه ضورويی اسوت که
مرجرد بردن دي اين مدل ها داياي تأخير دي فعال سازي تصوادفي با
تاب شدت احتمال با تأخيرهاي نمايي منفي دي يوند تعريف اجراي
شبكه هاي پتري تصادفی ميباشيم .دي واق تاب شدت احت مال نموايي
آن ها منفي است يا به تعبير ديگر ،هرگاه تغيير عالمتگذايي اتفاق
بيافتد حالتي يا فعال مي كند كه از آخرين فعال سازي خورد فعوال
نشده بردند .اين حالت نمرنه اي از تأخير فعالسوازي يا از تواب
شدت احتمال عمرمي مرتبط نشان مي دهد و يوك زموان سنج ايزش يك
نمرنه ي تأخير دي نظر گرفته شده يا تنظيم ميكند].[16,17
وقتي كه انتقال فعال مي شرد زمان سنج با سرعت يكسواني كواهش
مي يابد و اگر حالت انتقال با فعال شدن يك حالت متضاد غير فعال
شرد آنگاه زمان سنج مترقف مي شرد و زمواني كه انتقوال دوبوايه
فعال ميشرد زمان سنج دوبايه فعال مي شورد و کوايش يا اداموه می
دهد .هنگامي كه زمان سنج به مقداي  0مي يسد انتقال فعال ميشرد.
يوندهاي فعال سازي ديگر نيز مانند يقابت با حافظه فعال سازي كه
دي آن مرق كه يك انتقال فعوال مي شورد نمرنوهگي ري مجودد صوريت
مي گيرد و پيش انتخاب كه دي آن يك انتقال كه بايود فعوال شورد و
مستقل از تأخيرهاي فعالسازي انتخاب ميشرد.
تفاوت بين حاالت يقابت ميان طرل عمر و حافظه فعال كن نده از
اين واقعيت ناشي مي شرد كه ديحالت ترزي هاي عمرمي ويژگوي بودون
حافظه وجرد ندايد بنابراين ،زمان باقي مانده قبل از فعالسوازي
هنگامي كه انتقالی كه غير فعال شده بورد دو بايه ف عال مي شورد
ترزيعي متفاوت از زمان فعالسازي نمرنه گيري شده از ترزي مربرط
به انتقالی غير فعال فعال شده برد ايجاد موی کنود  .متأ سفانه
قديت مدلسازي كاهش يافته ي اين مدل هاي شبكه هاي پتوري ت صادفی
ترسعه يافته ،هزينه اش با يك پيهيده افوزايش ياف ته ياهحل شوان
پرداخت مي شرد .طريي كه ،اين نرع مدل ها اغلوب به منظوري شوبيه
سازي بافت ها استفا ده مي شرد برخي از نتايج جديد ن شان دادها ند
كه دي حالت شبكه هاي پتري تصادفی گسترش يافتوه ام كان آن وجورد
دايد كه دي ساخت از مدل شبكه هاي پتري بنيادي استفاده كرد تا
كاهش هاي قابل ترجهي يا دي كاهش پيهيدگي ياهحل به دست آويد].[18
عالوه بر آن ،دي مقاله] [19هنديسرن و لرسيک دي بحثي شرايطي كه تحت
آن ها ترزي حالت پايداي  35بر نشانه ها تنها بستگي بوه توأخير
فعالسازي مترسط يك انتقال دايد و وابسته به نورع ترزيو ني ست
تعريف کردند .دي بخش  2-3-1- 2دي شبکه پتوری تصوادفی بوه ا ين
نتايج برمي گرديم.
- 3- 3- 2- 2

روابط با مدل هاي ديگر

پيشنهادات مختلفي متفاوت از آنهه دي اين بحث دي نظر گرفتوه
)Deterministic Stochastic Petri Net(DSPN

Steady-State
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شده اند به منظري معرفي ويژگي هاي مرقتي احتمالي دي ديون يك مدل
معرفي شده اند و دي محافل علمي منتشر شده است .دو جريوان اصولي
يا مي تران شناسايي نمرد :
 مدل هاي شبكه هاي پتري كه دي آن ها زمان گذايي با مكان ها ايتباط
دايد].[20,21
 مدل هاي شبكه هاي پتري كه دي آن ها انتقال هاي زمان گذايي شده دي
سه زمان فعال ميشرند].[22-25

شکل  :13- 2نمايش مکانهای زمانبندی شده در چارچوب شبكههاي پتري
تصادفی عمومی

ما بدون دي نظر گورفتن فر ضيه ي بر تري هر يوك از مدلهاي
شبكه هاي پتري زمان گذايي شده با ترجه به بقيه ترضيح مي دهيم كه
نگرنه معناي حالت باال (شکل  )13- 2يا مي تران با نشانه ي شبكه هاي
پتري تصادفی عمرمی ايائه داد .هنگامي كه زمان گذايي با مكان هوا
مرتبط مي شرد دي حالت فعال شدن نشانه هاي انت قال فعوال شوده از
مكان هاي ويودي خايج مي شرند و دي خروجي بوا يك عمل يات مسوتقل
قراي مي گيرند .اگر نه ،نشانه ها دي مكان هاي خروجي انتقال قوراي
مي گيرند بالفاصله براي فعال كردن ساير انتقال ها آماده و و مه يا
نمي باشند .فقط آن ها بعد تأخيري كه دي ايتباط با مكان هاي گذشته
دايند فعال مي شرند .پس امكان آن وجورد دايد بوا جايگزيني هر
مكان زمان گذايي شوده بوا يك م كان اسوتاندايد و يك انتقوال
زمانگذاييشده و يك انت قال اسوتاندايد دي گر  ،شبكه هاي پتوري
زمانداي مرتبط با مكان ها يا تبديل به يك فرمرل شوبكه هاي پتوري
تصادفی عمرمی بكنيم .پيكان هاي ويودي مكان زمان گوذايي شوده بر
اولين مكان غير زماني مرتبط هستند و پيكان هاي خروجي بوا مكوان
زمان گذايي شده از مكان غير زمان گذايي شده دوموي جدا مي شرند.
( طبق شكل )13- 2
ترجه كنيد كه طرل عمر نشانه هايي كه دي مكان زمانگذايي قراي
دايند به صريت مرازي پيش مي يوند به طريي كه انتقوال نشوان داده
شده دي شكل  13- 2مست لز آنست كه سرعت فعالسازي انتقال زمانداي
به تعداد نشانه ها دي مكان ويودي نسبي باشند ( انتقال كه عبوايت
صف بندي يا قرض گر فته گفته مي شرد از نرع سِروِي نامعين مي باشد).
زمان گذايي به انتقال هايي مربرط است كه دي سوه مرحلوه ف عال
مي شرند ،يك انتقال فعال شده بالفاصله شروع به فعال شدن مي كند و
نشانه ها يا از مكان هاي ويودي خرد حذف ميكند .نشانه ها ،به هر
حال ،دي مكانهاي خروجي انتقال قوراي نمي گيرنود تا زمواني كه
تأخير انتقال سپری شرد .آنها براي كل تأخير انتقال دي انتقوال
نگهدايي ميشرند .به عبايت ديگر ،فعال سوازي يوك انتقوال از سه
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مرحله تشكيل شده است که عبايتست از:
 .1يك مرحله شروع فعال سازي كه دي آن نشانه ها از مكانهاي ويودي
خايج مي شرند.
 .2يك فعال سازي دي مرحله پيشرفت ،كه تأخير زماني به آن
است.
 .3يك مرح له فعال سوازي ن هايي،
مكانهاي خروجي مرتبط هستند.

مرتبط

كه دي آن نشوانه هوا دي ديون

انتقال يك شبكه هاي پتري زمانداي با انتقال هوايي كه دي سوه
مرحله به فرمرل شبكه هاي پتري تصادفی عمرمی تبديل مي شورند ،به
ياحتي با جايگزيني هر انتقال سه مرحله اي با انتقال بالفصل ،يك
مكان و يك انتقال زمانداي صريت مي گيرد .پيكانهاي ويودي انتقال
سه مرحله اي ،به انتقال بالفصل مرتبطند و پيكانهاي خروجي انتقال
سه مرحله اي از انتقال زمانداي جدا ميشرند( مانند شكل .)14-2
ً ،انتقال هاي زمانداي سه مرحله اي مي ترانند يك فعالسازي
عمرما
يا از ابتدا آغاز كنند و اين دي حالي است كه فعالسازي ديگر دي
حال اجرا شدن می باشد .انتقال زما نداي دي شوكل  ، 14-2از نورع
سروي نامعين مي باشد .هنگامي كه انت قال زما نداي سه مرحلوهاي
مي تراند تنها زماني كه يك فعالسازي قبلي تكميل نشده ،فعالسازي
جديد يا آغاز كند (سرعت فعال سازي انتقوال زمانوداي شوكل 14- 2
ِي وا حد  36ميبا شد) .يوك
ثابت است گفته مي شرد انتقال از نرع سِرو
مان مي تراند از آن به مكان انتقال بالفصل اضافه شرد و اين دي
صريتي است كه دي طي تا خير انتقوال نشوانه ها بايود دي مكانهواي
ويودي انتقال سهمرحله اي زمانداي حفظ شرند.

شکل  :14- 2نمايش حالت زمانبندی شده سه مرحله ای در چارچوب شبكههاي
پتري تصادفی عمومی

بايد خاطر نشان ساخت كه دي حالت انتقال هاي زما نداي كوه دي
سه مرحله فعال مي شرند ،تضادها ،به انتقال هايي محدود مي شرند كه
همزمان فعال شدهاند .دي واق  ،ممكن نيست كه انتقاال ي كوه فعوال
شده دي زمان ديرتري با فعالسازي يك انتقال فعال شده قبلي ،غير
فعال گردد .به منظري شامل كردن اين ويژگي كه ممكن است دي بر خي
از حاالت براي مدلسازي سيستم ها مفيد باشد ،مدلهاي شبكه هاي پتري
زمانی كه دي آنها انتقال دي سه مرحله فعوال مي شورد ،پيكانهواي
خاصي كه انتقال خاصي يا غير فعال  37ميكنن د پيشنهاد شدهاند].[26
Single Server

Unfired
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تجزيه ساختاري شبكه هاي پتري تصادفی

همانطري كه دي  .1-3-2- 2گفته شد  ،شبكه هاي پ تري تصوادفی از
ابتدا ،ترسط محققيني پيشنهاد شد كه دي زمينه مدل سازي ت صادفي
كايبردي فعال بردند و آن يا به عنران يك نشوان گرافيكوي منا سب
براي تعريف انتزاعي مدل هاي مايكرين معر في كردنود .بنوابراين،
احتمال تعريف سرعتهاي فعالسازي مستقل از عالمتگذايي دي شبكه هاي
پتري تصادفی بر اين فرضيه برد كه تجزيه گر از تما عالئوم قا بل
دسترس آگاهي داشته باشد تا بديستي وابستگي عالمتگذايي يا مشوخص
کند.
حتی ،تعريف ابتدايی شبكه هاي پتري تصادفی عمرمی ن يز مر جرد
برده که دي آن انتخاب انتقال بالفصل که بايد دي يک عالمت گذايی
ناپديد شرد فعال می شرد ،براساس يك ترزي ياه گزينوي كايبردي
قراي دايد .كه ،آن يا مي تران با دانستن مجمرعه قابول دسترسوي
با تعريوف اصوالح شوده
بكه هاي پتري تصادفی عمرمی تعريف ن مرد.
شبكه هاي پتري تصادفی عمرمی ،تالشوي بوه منظوري تلفيوق ويژگي هواي
ساختايي و اتفاقي مدل صريت گرفت طريي كوه تعريوف مودل دي سوطح
شبكه و بدون نياز به ايجاد مجمرعه قابل دسترس ،ممكن شد.
يكي از مزاياي اصلي مدل شبكه هاي پتري تصادفی بنيادي ،عوالوه
بر سادگي و سهرلت استفاده ،هريت قابل دسترس گراف آن به هموراه
يكي از شبكه هاي پتري بنيادي مي باشد .اين بدان معناست كه تموا
نتايج مرجرد براي تجزيوه ساختايي شوبكه هاي انت قال يا بتوران
بسادگي دي محيط شبكه هاي پتري تصادفی بكاي برد.
شبكه هاي پتري تصادفی عمورمی ،دي عرض ،شوبكه قابول دسوترس،
مشابه يكي از شبكههاي انتقال بنيادي به همراه پيكانهاي مان و
اولريت ها ميباشن د ،يك مدل غير زماني كه هر گرنه ترجه كرنوك يا
از تئووريي پردازان شووبكه دييافووت مووي دايد .خرشووبختانه ،وجوورد
پيكانهاي مان و اولريت ها ،تنها مجمرعه قابل دسترس يا با ترجه
به يكي از شبكه هاي بنيادي اساسي كه از طريوق حوذف اولريت هوا،
پيكانهاي مان و زمانگذايي بدست مي آيد محدود ميكند .اين بودان
معناست كه برخي از ويژگي هاي ساختايي معتبر براي شبكه هاي پتوري
بنيادي اساسي ترسط شبكه هاي پتري تصادفی عمرمی بدست ميآيود .دي
واق  ،محدودسازي شوبكه قابول د سترس ،ضومانت مي كنود كه تموا
متغيرهاي مكاني كه دي مطالعه شبكه هاي پتري بنيادي اساسي بد ست
آمده ،همهنان براي شبكه هاي پتوري تصوادفی عمورمی و جرد دا شوته
باشند .دي اصل ،متغيرهاي مكاني ديگري مرجرد ا ست كوه دي موريد
شبكه هاي پتري تصادفی عمرمی صدق مي كند اما ،براي شبكه هاي پتري
بنيادي اساسي معتبر نمي باشد .تجر به ن شان داده ا ست كوه ا ين
مسئله عمرماً يخ نمي دهد زيرا ،آنهه مربرط به متغيرهواي انتقوال
است يعني وجرد پيكانهاي مان و اولريت ها ،ممكن است متغيري كه
قابل فعالسازي دي شبكه هاي پتري بنيادي اساسي است يا غير محتمل
كند .دي حالتي كه دي تاب شدت احتمال تأخير عمرمي مم كن ا ست
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مشكل تجزيه ساختايي مشكل تر باشد ،زيرا شايد اين ات فاق بيف تد
كه ويژگي هاي احتمالي اين مدل تأثيري بر يفتاي كيفي داشته باشد
تأثيري به اين صريت كه اگر نه دو انتقال همزموان فعوال شرند،
يكي از آنها نمي تراند به علت محدودي تهای زماني فعال گردد ،يعني
ويژگي هاي ساختايي شبكه يا نمي تران كامالً بريسي نمرد حتي بوا دي
نظر گرفتن پيكانهواي موان و اولريت هواي مم كن .ب نابر ايون،
زمانگذايي بايد به عنران يك جز ساختايي محسورب گوردد .يوك شورط
كافي به منظري اجتناب از اين تأث ير نامطلرب ويژ گي مورقتي بر
يفتاي كيفي مدل اين است .تما تاب شودت احتموال توأخير فعوال
سازي ميزانی نامعين داشته باشند .به هور حوال ،ايون م حدوديت،
استفاده از تأخيرهاي فعالسازي سري يا كه از ديودگاه مدلسوازي
اهميت خيلي دايد ،ممكن نمي سازد .به هرحال ،بايد تأكيد نمرد كه
امروزه ويژگي هاي ساختايي مدلهاي شبكه هاي پتوري تصوادفی دي هر
حالووت بووراي تعريووف موودل يووا محاسووبه نتووايج نسووبي اسووتفاده
ميشرند] .[27,28نيزي دي مريد نقش ويژگي هاي ساختايي مدل بر كاهش
پيهيدگي محاسبه  pmfبرعالمتگذايي هاي قابل دسترس وجرد ندايد.

- 4- 2- 2

خالصه و نتيجه گيری

اكثر تحقيقات كنرني دي زمي نه شوبكه هاي پتوري تصوادفی ،بوه
كايبرد شبكه هاي پتوري ت صادفی و مودلهاي مربورط بوه عمل كرد و
مطالعات معتبر محدوده وسيعي از سيستمها می شرد كه شامل زمي نه
های زير می باشد که عبايتست از :معمايي هواي سيسوتم هاي محاسوبه
ترزي شده ،نر افزاي ترزي شوده ،پروت كل ايتبواطي ،سيسوتم هاي
ترليد ،VLSI،پايگاه داده ،فهرست و آمايها ی منطقی ،سيستم هاي شی
گرا  38و سيستم هاي زمان واقعي . 39
دي برخي از اين مطالعات كايبردي ،جنبه تجزيه عملكرد با اثبات
يسمي ديست بردن سيستم تحت بريسي تلفيق شده كه اين كواي يا با
بهره گيري از ترصيف سيستم يسمي بدست آ مده با فر مرل شبكه هاي
پتري صريت داده اند] .[29هموانطري كوه گفتويم ،مشوكل اساسوي دي
استفاده از تكنيكهاي شبكه هاي پتري تصادفی براي تجزيه سيستم هاي
واقعي از پيهيدگي ياه حل سيستم نشأت مي گيرد .معمرالً ايون مدلها
شامل فضاهاي عظيمي هستند كه ترليد مجمرعه قابل دسترس يا بوراي
اجرا بسياي هزينه بر مي سازد (هم از لحاظ ز ماني و هوم فضوايي).
نندين تحقيق به تالش هايي بوه منظري كاهش هزينوه ياه حول اختصوا
يافته است .
يك ياه حل ،استفاده از تكنيكهواي شوبيه سازي مي باشود .بوا
انجا اين كاي ،مشكالتي كه از پيهيدگي فضوايي ناشوي مي شورند از
بين مي يوند .زيرا ،ايجاد مجمرعه قابل دسوترس دي گر الز نيسوت،
اما ،مشكالت مربرط به پيهيدگي زمان همهنان به قرت خرد باقي است

29
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هواس 40

و شويلدي [12,30,31]41

( مثل مريد شبيه سازي) .از سری ديگر،
نشان داده اند كه قديت مدلسازي شبكه هاي پتري تصادفی دي نهاينرب
شبيه سازي بسياي برجسته است زيرا آنها معادل فرآيندهاي نيمه و
مايكر عمرمي هستند.
يوش هاي ديگر يا كه مي تران براي كواهش پيه يدگي ياه حول مدل
استفاده نمرد که مربرط به استفاده از ويژگي هاي ساختايي مدلهاي
شبكه هاي پتري براي ايجواد الگرييتم هواي ياه حل مؤثر مي باشود.
متغيرهاي مكاني براي بهبرد اثربخشي فضايي ايجاد مجمر عه قا بل
دسترسي مفيد مي باشد .ايتباط اتفاقي و حذف دو جانبه بوه هموراه
متغيرها يا مي تران براي شناسايي زير مدلهايي بكاي بورد كوه دي
حاالت خا قابل مط العه به صريت مجوزا ميبا شند و ن تايجی ايا ئه
مي دهد كه تركيب بعدي آنها ،ياه حل كلی مطلربي يا ايائه ميدهند.
تالش به منظري استفاده از ويژگي هاي ساختايي مدلهاي شبكه هاي پتري
بنيادي دي فازهاي مختلف يوك مطالعوه عمل كردي بوا اسوتفاده از
متغيرهاي مكان و انتقال می باشد  .مدل و فرآيند اشکال زدا ئ ی 42
مدل ترصيف شده است] .[32استفاده از متغيرهاي مكواني ،ايتبواط
اتفاقي  ،43اجراي دوجانبه  44براي بري سي اين سوت كوه آ يا مودل يا
مي تران دي كال سي خوا طبقه ب ندي ن مرد؟ اسوتفاده از متغيرهواي
انتقال براي شناسايي ياه هاي باييك ،استفاده از تضادها به منظري
سهرلت تعريف مدل شبكه هاي پتري تصادفی عمرمی می باشد .پيهيودگي
وريت
وران دي صو
وادفی يا مي تو
وري تصو
ودلهاي شوبكه هاي پتو
گرافيكوي مو
استفاده از ترصيف سطح بواال كواهش داد اموا ،تحقي قات به منظري
دستيابي به تعادل كافي حداكثر ميوان قوديت مدل سازي و سهرلت
استفاده ادامه دايد.
دي نهايت ،بر خي از محققوان دي حوال بريسوي احتموال تركيوب
شبكه هاي پتري تصادفی با صف ها هسوتند تا يوش ايز يابي عملكورد
تلفيقي يا بدست آويند كه از ويژگي هاي مطلرب هر دو يوش استفاده
كند .
هدف اين بحث ،معرفي شبكه هاي پتري تصادفي براي متخصصين شبكه
پتري مي باشد كه با يشته مدلسازي عملكرد تصادفي آشنايي ندايند.
بدين علت ،يك مروي مختصر از يشته تجزيه عملكرد ،از فرآي ندهاي
مايكرين و از مدلهاي صوف بنودي ايائوه شود .ويژگي هواي مودلهاي
شبكه هاي پتري تصادفی و انگيزه اي كه به تعريف آنها منجر مي شورد
ترصيف شد .برخي از نمرنه ها ،همهنين بر اي ترضيح كايبرد احتمالي
بيان شدو از يوش شوبكه هاي پتوري تصوادفی بوراي تجز يه عملكورد
سيستم هاي استفاده شد .خالصوه مخت صري از فعاليتهواي تحقيقواتي
مرجرد و بايزترين مشكالت ايائه شده است .با اين اميد كوه بر خي
40

Hass
Shielder
42 Debugging
43 Casual Connection
44 Mutual Exclusion
41
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از خرانندگان به يشته شبكه هاي پ تري تصوادفی عالقه م ند شورند و
نتايج جديدي كه كوايبرد يوش شبكه هاي پتوري ت صادفی يا گسوترش
ميدهد ،بدست آويند]. [33, 34
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- 32

اتوماتای يادگير

- 1- 3- 2

مقدمه

فرآ يندي کوه طي آن ،مر جردات ز نده مطا لب مخت لف يا يواد
مي گيرند ،مدت هاي مديدي مريد عالقه متخصصان برده است .تحقيقواتي
که دي اين زمينه انجا شوده اسوت ،دي دو شواخهی کلوي متمرکوز
مي باشد:
 .1ديک فرآيندي که مرجردات زنده دي طي آن ،عمل بوه
نمايند.
 .2بدست آويدن يوش هايي که با اسوتفاده از آنهوا بتوران ا ين
قابليت يادگيري يا دي ماشين ها ايجاد نمرد.
يادگيري

يادگيري به يوش هاي مختلفي تعريف شده است .ب نابراين تعر يف
ِعمال يك سري تغييرات دي کايايي سيستم بر اساس تجايب
يادگيري ،ا
قبلي مي باشد .مهم ترين مشخصهی اين سيستم يادگير ،قابليوت آن دي
افزايش کايا يي دي طرل زمان مي باشد .اگر بخراهيم کامالً به صوريت
يياضي اين تعريف يا بيان ن ماييم ،مي گورييم :هودف يوك سيسوتم
يادگير ،بهينه سازي يك عملكرد مي باشد که امکان شناسوايي آن به
طري کامل وجرد ندايد .با ا ين تعريوف موي توران وظي فهی سيسوتم
يادگير يا به يك مسئلهی بهينه سازي کوه بر يوي يوك مجمرعوه از
پايامترها تعريف شده است کاهش داد و بوا بد ست آ ويدن مجمرعوهی
پايامترهاي بهينه ،از طريق يوش هاي مرجورد آن يا حل ن مرد .دي
يادگير تصوادفي 45
اين بخش يوش هاي يادگير که براساس اترماتاهاي
(  )SLAميباشند ،بريسي ميشرد.
مفهر اترماتاي تصوادفي او لين باي ترسوط گروه تحقي قاتي
تستلين  46دي اوايل سال  1960دي اتحاد جماهير شريوي مطرح گرديد.
پس از آن دي تحقيقات بعدي ،نمرنه هاي مختلفي از کايبرد يوش هواي
يادگيري دي سيستم هاي مهندسي برجرد آمد که از جملهی آنهوا موي
تران کايبرد دي مسيريابي تلفن ،شناسايي الگر ،تقسيم بندي اشياء 47
و کنترل قابل تطبيق  48يا نا برد.

45

)Stochastic Learning Automata (SLA
Tsetlin
47 Object Partitioning
48 Adaptive Control
46
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اترماتاي يادگير  [35, 36] 49يا مي تران يک شيء مجرد دي نظر گرفت
که داياي تعداد محدودي عمل  50مي باشد .عملکرد اين شيء ب ه ايون
صريت است که دي هر زمان ،يک عمل از بين مجمرعهی اعمال انتخواب
ميگردد و سپس دي يک محيط تصادفي مريد ايزيابي قراي موي گيورد.
جرابي که از محيط دييافت ميشرد ،ترسط اترماتا براي انتخاب عمل
بعدي به کاي گرفته مي شرد و به اين ترتيب اترما تا بوه تودييج،
عمل بهين ه يا شناسايي مي نمايد .يوشي که اترماتا با استفاده از
آن پاسخ محيط يا براي انتخاب عمل بعدي به کواي مويبورد ،تر سط
الگرييتم يادگيري کوه اسوتفاده شوده اسوت ،تعيوين مي گردد .دي
بخش هاي بعدي جزئ يات بيشتري دي مريد اجوزاي  SLAمطورح خوراهيم
نمرد.

- 2- 3- 2

تاريخچه ی اتوماتاي يادگير

دي دههی  1960ميالدي ،سيپکين  51يوشي براي ساده كردن مسوائل
فرق به مسأله اي براي تشخيص پايامترهاي بهينه و بوه كواي بوردن
يوش هاي تپه نريدی براي حل آن معرفي كرد] . [37ستلين و همكايانش ][38
دي همان زمان ،كاي بر يوي اترماتواي يوادگير يا آغواز كردنود.
مفهر اترماتاي يادگير ،نخستين باي ترسط وي مطورح شود .وی به
ورد و يوك
ورژيكي عالقمنود بو
وتم هاي بيرلو
وازي يفتايهواي سيسو
ودل سو
مو
اترماتاي قطعي يا كه دي محيطي تصادفي فعاليت مي كرد ،به عنوران
مدلي براي يادگيري ،معرفي نمرد .دي تحقيقات انجا شده ی بعودي،
استفاده از يادگيري دي سيستم هاي مهندسي نيز دي نظر گرفته شود.
يويكرد ديگري كه ترسط ناينديا  52و ويسراناتان  53ايائه شد] ، [39دي
نظر گرفتن م سأله بوه صريت پيودا كوردن عمول بهينوه از ميوان
مجمرعه اي از عمل هاي مجاز برای يك اترماتاي تصادفي برد .تفواوت
دو يوش اخير دي اين اسوت كوه دي يوش اول دي هر تكوراي ،فضواي
ِوروز
پايامترها بِروز مي شورد ،اموا دي يوش دو  ،فضواي احتموال ب
مي گردد .پس از آن ،اكثر ك ايهاي انجا شده دي تئوريي اترماتواي
شدند.
يادگير ،دي ادامه ی مسير معرفي شده ،ترسط سوتلين ان جا
وايشاوسکی  54و وويونتسرا  [40] 55اترماتاي يادگير با ساختاي متغير

49

)Learning Automata (LA
Action
51 Y.Z. Tsypkin
52 Narendra
53 Viswanatan
54 Varshavski
55 Vorontsova
50
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يا مطرح كردند كه احتماالت عمل هواي  56خرد يا بِروز مي كورد و دي
نتيجه باعث كاهش تعداد حاالت  ،57نسبت به اترمات اي قطعي مي شد.
نخسووتين تالش هووا بووراي اسووتفاده از اترماتوواي يووادگير دي
كايبردهاي كنترلي ،ترسط فر  58و همكايانش انجا شد] . [41از جملهی
اين كايها مي تران به كايبردهايي از اترماتاي يادگير دي تخموين
پايامترها  ،59تشخيص الگر  60و تئريي بازي  61اشايه كورد] .[42-44موک
ِروزيساني خطي و ويژگي هاي آنها يا بريسي نمرد] [45و
الين  62يوش هاي ب
ِروزيساني غيرخطي يا بريسي
ِن  64يوش هاي ب
پس از آن ناندياسِکاي  63و ش
كردند] . [46كتاب ناينديا و تاتاناي  65تحت عنران اترماتای يادگير
 ،مقدمه اي به تئريي اترماتا است كه كليه ی تحقيقات انجوا شوده
تا اواخر دههی  1980يا دي بر ميگيورد] [47مثال هوا و كايبردهواي
متعدد ديگري از اترماتاي يادگير نيز ترسط نجيم  66و پرژنياک  67دي
كتابي با عنران "اترماتای يادگير :تئريی و کايبردها
شده است]. [48

" 68

ايائوه

ن تايج اين تحقيقات ،به استفاده از اترماتا به عنوران مدلي
از يادگيري با كايبرد هايي دي مسيريابي شبكه هاي تل فن ،تشوخيص
الگر و كنترل تطبيق پوذير منجور شود] . [49-52عوالوه بور ايون ،از
كايبردهاي اخير اترماتاي يادگير دي مسوائل واقعوي مي تران به
تشخيص الگر] [53جداسازی گراف] 69 [54و برنامه ييزي مسير] 70 [55اشوايه
كرد .ديگر کايبردهای اترماتای يادگير دي] [56-60ايائه شده اند.
يك اترماتاي يادگير يا مي تران به صوريت يك شویء م جرد كه
داياي تعداد متناهي عمل ا ست ،دي نظور گر فت .نحوره ی کاي يک
اترماتاي يادگير بدين صريت است که يك عمل از مجمرعوهی عمل هواي

56
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58 Fu
59 Parameter Estimation
60 Pattern Recognition
61 Game Theory
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64 Shen
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خرد يا انتخاب کرده وآن يا به محويط اِع مال می کنود .سوپس ع مل
مذكري ترسط يك محيط تصادفي ايزيابي مي شرد و اترماتوا از پا سخ
محيط براي انتخاب عمل بعدي خرد اسوتفاده مي كنود .دي طي ا ين
فرآيند ،اترماتا ياد مي گيرد كه نگر نه ع مل بهي نه يا انتخواب
نمايد .نحره ی استف اده از پاسخ محيط به عمل انتخابي اترماتا كه
دي جهت انتخاب عمل بعدي اترماتا استفاده مي شرد ،ترسط الگرييتم
يادگيري اترماتا مشخص مي گردد .دي بخش بعد جزئيات ق سمت هاي يك
اترماتاي با ساختاي متغير  71معرفي مي شرد.

- 3- 3- 2

اتوماتاي يادگير تصادفي ()SLA

هر  SLAاز دو جزء عمده تشكيل شده است.
 .1يک اترماتاي ت صادفي کوه داياي ت عداد محودودي ع مل
ميباشد و با يک محيط تصادفي دي حال تعامل مي باشد.
 .2الگرييتم يادگيري که با استفاده از آن ،اترماتا عمل
بهينه يا ياد ميگيرد.

- 1- 3- 3- 2

ا توماتاي تصادفي
متناهي 72

هر اترماتا يا مي تران يک ماشين حالت
که به وسيلهی پنج تايي زير قابل نمايش است:

دي نظر گرفوت

}SA  { ,  , F , G, 

رابطهی ()12- 2

پايامترهای مرجرد دي اين پنج تايي عبايتند از:
 مجمرعهی عمل هاي اترماتا   {1 , 2 ,............, r } 




مجمرعهی ويودي هاي اترماتا   {1 ,  2 ,...........,  r } 

تابعي که ويودي و حالت جايي يا
مي کند F       
تاب

به حا لت بعودي نگا شت

خروجي که حالت جايي يا به خروجي بعدي نگاشت ميکند

G   


مجمرعووهی حالت هوواي داخلووي اترماتووا دي لحظووهی -nا
 (n)  {1 ,2 ,.........,r } 

مجمرعهی  شامل اعمال اترماتا مي باشد که اترماتا دي هر باي
ود .مجمرع وهی ويودي ، 
وي کنو
واب مو
وا يا انتخو
وي از آنهو
وراي ،يكو
تکو
Variable Structure Learning Automata
)Finite State Machine (FSM

35

71
72

فصل دوم  :کارهای پيشين

ويودي هاي اترماتا يا تعريف ميکند که جزئ يات بيشتر مربرط به آن
يا دي بخش بعدي بيان خراهيم کرد  .نگاشوتهاي  Fو  Gحالوت جوايي و
ويودي فعلي يا به خروجي (عمل) بعدي که ترسوط اترما تا انتخواب
شده است تبديل ميکنن د .حال ا گر نگاشوتهاي  Fو  Gقط عي باشوند،
اترماتا نيز اترماتاي قطعي  73گفته مي شرد .دي ننين حالتي بوا دي
دست داشتن حالت اوليه و ويودي ،خروجي و حالوت بعودي بوه صوريت
منحصر به فردي بدست مويآيود .حال ا گر نگاشوتهاي  Fو  Gت صادفي
باشند ،اترماتا نيز اترماتاي ت صادفي گفتوه مي شورد .دي ننوين
حالتي فقط مي تران احتماالت مربرط به حالت بعدي و نيز خروجي هواي
مربرطه يا مشخص نمرد .اترماتاي تصادفي خرد به دو د سته تقسويم
مي شرد:
 . 1اترماتاي با ساختاي ثابت 74
 .2اترماتای با ساختاي

متغير 75

دي نرع اول ،احتماالت مربرط به عمل هاي مختلوف ثابوت هسوتند؛
اما دي نرع دو احتماالت دي هر باي تکراي بهنگا ميشرند .تعريف
و انراع مختلف اترماتای احتمالي با ساختاي ثا بت و متغيور دي
ادامه آمده است.
- 2- 3- 3- 2

محيط

محيط احتمالي يا مي تران به صريت يياضي با سهتايي  Eبيوان
نمرد:
}E  { ,  , c
}   { 1 ,  2 ,...,  r
}   { 1 ,  2 ,... r
رابطهی ()13- 2
} c  {c1 , c 2 ,...c r

 مجمرعووه ی ويودي هوواي محوويط و  مجمرعووه ی خروجي هوواي آن
مي باشد .مدل هاي مختلفي براي محيط هاي احتمالي تعريف شوده اسوت.
دي  ، P-Modelمحيط مقادير صفر و يك يا به عنران خروجوي اختيواي
مي كند .صفر به معني پاداش  76و يك به معني جري مه  77مي باشد .دي Q -
 ، Modelمقادير خروجي به صريت اعداد گسسته ی بين صفر و يك هستند و
73

Deterministic Automata
Fixed Structure
75 Variable Structure
76 Reward
77 Penalty
74
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c

دي  ، S-Modelخروجي محيط ،مقداي پيرسته اي بين صفر و يك مي باشد.
نيز مجمرعه ی احتمال جريمه شدن عمل هاي اترماتاي احتمالي است كه
به صريت زير تعريف ميشرد:
رابطهی ()14- 2

i  1,2,..., r

ci  Prob[  (i)  1 /  (i)   i ],

 ciيعني احتمال آنكه عمل   iنتيجه ی نامطلرب داشته باشد .دي
محيط هاي

پايداي 78

مقادير  ciبه صريت ثابت باقي مي ماند؛ دي حالی

که دي محيط هاي ناپايداي  79اين مقادير دي طي زمان تغيير ميكنند.
 ciها معمرالً مشخص نيستند و دانستن آنها به معني شناخت كامل محيط
احتمالي است كه دي اكثر كايبردها امكان ندايد و هدف اترماتواي
يادگير ،مشخص كردن اين مقادير است.
15

يابطه ی بين محيط احتمالي و يك اترماتای احت مالي دي شکل - 2
نشان داده شده است.
محيط
}{

}{
اتوماتای تصادفی

شکل  :15- 2رابطهی بين اتوماتا و محيط احتمالي

بنابراين دي نهايت  SLAيا مي تران ترسط پنج تايي زير نمايش
داد.
}SLA  { ,  , P, T , C

رابطهی ()15- 2

که دي آن داييم:
 مجمرعهی خروجي هواي اترماتوا /مجمرعوهی ويودي هواي محويط
  {1 , 2 ,............, r } 

Stationary
Non-Stationary
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مجمرعهی ويودي هاي اترماتوا /مجمر عهی خرو جي هواي محويط
  {1 ,  2 ,...........,  r } 



برداي احتماالت P  { p1 , p2 , K , pr } 



الگرييتم يادگير T  P(n  1)  T [ (n),  (n), p (n)] 



مجمرعووهی احتموواالت جريمووهی تعريووف شووده بووراي محوويط
C  {c1 , c2 ,..........., cr } 

همان طري که قبالً بيان شود ،ج هت سوادگي يياضوي ،هر يوك از
حالت هاي داخلي اترماتا يا بر يك عمل من حصر به فرد از اترما تا
منطبق مي نمايند.

- 4- 3- 2
- 1- 4- 3- 2

الگوريتم هاي يادگيري
الگوريتم هاي يادگيري استاندارد

يک الگرييتم يادگيري يا مي تران به صريت زير بيان نمرد:
رابطهی ()16- 2

])P(n  1)  T [ P(n),  (n),  (n

اگر عملگر  Tخطي باشد ،الگرييتم يادگيري خطي و دي غير اين
صريت غيرخطي خرانده ميشرد .مي تران گفت کوه ايودهی اصولي تموا
الگرييتم هاي يادگيری به صريت زير است :اگر  SLAدي تکوراي -nا
عمل   iيا انتخاب نمايد و پاسخ مطلربي براي آن از محويط دييافوت
نمايد ،دي آن صريت احتمال ) Pi (nمربرط بوه عمول افوزايش يافتوه و
احتماالت مربرط به ساير اعمال کاهش مي يا بد .دي صريت دييا فت
کاهش يافته و احتماالت مربرط به ساير اعمال
جراب نامطلر بPi (n) ،
افزايش مي يابد .بنابراين داييم:
براي پاسخ مطلرب :80
r

])Pi (n  1)  Pi (n)   f j [ Pj ( n
j 1
j i

رابطهی ()17- 2

Pj (n  1)  Pj (n)  f j [ Pj (n)]; j; j  i

براي پاسخ نامطلرب :81

Favorable
Unfavorable
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Pj (n  1)  Pj (n)  g j [ Pj (n)]; j; j  i

رابطهی ()18- 2

r

])Pi (n  1)  Pi (n)   g j [ Pj (n
j 1
j i

تراب

 f iو  g jترابعي غير منفي مي باشندکه به ترت يب ترابو

پاداش و جريمه ناميده مي شرد .هم اکنرن مطالعات بسيايي بور يوي
الگرييتم هاي يادگير خطي به علت قابليت انعطاف باالي آنها انجا
ميشرد .براي اين نرع از الگرييتمها ،تراب پاداش و جريموه به
صريت زير تعريف ميشرند]:[61
رابطهی ()19- 2

0  a 1

رابطهی ()20- 2

0  b 1

)f j [ p j (n)]  ap j (n

b
) bp j (n
r 1

g j [ p j (n)] 

دي يوابط فرق داييم:
  rتعداد اعمال يک اترماتا
  aپايامتر پاداش
  bپايامتر جريمه
براساس مقادير مختلفي که براي پايامترهاي يادگيري  aو  bدي
نظر گرفته ميشرد ،الگرييتم هاي مختلفي بدست ميآيد کوه دي زيور
مرايدي از آنها يا نا مي بريم :
يوش  : LRPاگر  aو  bمساوي باشند ،يوش جريمهی پاداش
مي شرد.

خطي 82

حاصل

يوش  : LRPاگر  bنندين برابر از  aکرنکتر باشد ،يوش يادگيري
حاصل ،يوش جريمهی جزئي پاداش

خطي 83

خراهد برد.

يوش  : LRIاگر پايامتر جريمه (  )bصفر باشد ،يوش حاصل ،يوش عد
پاداش خطي  84ناميده مي شرد.

Linear Reward Penalty (LRP ) Scheme
Linear Reward Penalty Epsilon Penalty ( LRP ) Scheme
Linear Reward Inaction ( LRI ) Scheme
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اگر يابطهی ( )19- 2و يابطهی ( )20- 2براي تراب

 fiو g j

بوه

کاي برده شرند ،شكل عمرمي الگرييتم يادگيری به صريت زير خراهد
برد:
اگر دي تکراي n
عمل
i
) (n+1داييم:

انتخاب شرد ،دي اين صريت دي تکوراي

دييافت پاسخ مطلرب از محيط:
رابطهی ()21- 2

])pi (n  1)  pi (n)  a[1  pi (n

رابطهی ()22- 2

p j (n  1)  p(1  a) p j (n); j; j  i

دييافت پاسخ نامطلرب از محيط:
)pi (n  1)  (1  b) pi (n

رابطهی ()23- 2

b
 (1  b) p j (n); j; j  i
1 r

رابطهی ()24- 2

p j (n  1) 

اگر دي معادالت فرق  aو  bبرابر باشند ،يوش  LRPبدست ميآيد و
اگر  b = 0باشد ،يوش

LRIحاصول میگوردد و اگور  b  aاترماتوای

يادگير  LRPحاصل می شرد .ال ز

است دي اينجا يوادآوي شوريم کوه

يوش هاي بهنگا سازي غيرخطي نيز ترسط محققين دنبال مي شرد؛ ا ما
استفاده از اين يوش ها منجر به افزايش قابل مالحظه اي دي کوايايي
نسبت به يوش هاي خطي نشده است .مهوم تورين عاملي که منجور به
محدوديت کايبرد  SLAميشرد ،نرخ کند همگرايي آن مي باشد .اين امر
به خصر زماني كه تعداد عملها زياد ب اشد و  SLAدي هر باي تکراي
بايد تعداد اعمال زيادي يا بهنگا نمايد ،بيشتر احساس مي شورد.
با ترجه به اين مشكل به ب يان الگرييتم هواي غيرخطوي نخوراهيم
پرداخت.
- 2- 4- 3- 2
دي محيطهاي  Sپاسخ محيط به عملهاي اترماتاي يادگير ،يک
متغير تصادفي دي بازه [ ] 1،0مي باشد .بنابراين خروجي محيط
(ويودي اترماتا) بصريت زير تغيير مي کند:
الگوريتمهاي يادگيري مدل S
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رابطهی()25- 2

 (n)  1 ,  2 ,...,  r    i  0,1; i

از آنجاييکه پاسخ محيط از نرع  Sيک متغير تصادفي دي بازه
[ ] 1،0است ،استفاده از مدل Sبراي سيستمهاي يادگير نياز به
اطالعات اوليه اي از کران باال و پايين شاخصهاي کايايي سيستم
دايد تا بتراند پاسخهاي محيط يا دي مقياس [ ] 1،0تنظيم نمايد.
کايايي مناسب مدل Sدي ] [62نشان داده شده است .دي] [63يک ال گرييتم
غير خطي اما بهينه براي يک اترماتا با دو عمل دي محيط مدل S
معرفي شده است .يک يوش زيربهينه براي يک اترماتا با نند عمل
دي محيط مدل  Sنيز دي] [64معرفي شده است.

 1-2-4-3- 2الگوريتم S  LRI
دي محيط مدل Pمحيط ترسط احتمال جريمه ها تعريف مي شرد .براي
هر عمل مانند  ،  iمحيط پاسخي با يک مقداي تصادفي   i (n) |  i به
اترماتا مي دهد که ويودي اترماتا يا تشکيل مي دهد .دي مدل ،P
پاسخ )  i (nبا احتمال  c iبرابر ( 1پاسخ نامطلرب) و با احتمال c i
 1صفر(پاسخ مطلرب) دي نظر گرفته مي شرد .اما دي محيط مدل ،Sمحيط بصريت زير تعريف مي شرد:
E   ,  , s
s(n)  s1 , s 2 ,..., s r ; s i  E i (n) |  i ;i

رابطهی()26- 2

 s iمقداي ميانگين پاسخ   iبراي عمل   iمي باشد و دي واق s i
ها بعنران شدت جريمه ها محسرب مي شرند .فرض کنيد دي گا  nا عمل
  iانتخاب شده باشد و پاسخ محيط به آن )  i (nبرده باشد .دي

ننين حالتي
ميشرند]: [47
رابطهی()27- 2

احتمال

عملهاي

اترماتاي

S  LRI

بصريت

زير

بروز

))p i (n  1)  p i (n)  a(1   i (n))(1  p i (n
)p j (n  1)  p j (n)  a(1   i (n)) p j (n
j, j  i

که  aپايامتر يادگيري و  0<a<1ميباشد.

 2-2-4-3- 2الگوريتم S  LRP
الگرييتم يادگيري تقريتي اترماتاي يادگير دي مدل S  LRP
بصريت زير برداي احتماالت عملهاي اترماتا يا بروز ميکند] .[47دي
اترماتايي با  rعمل ،اگر دي تکراي  nا عمل   iانتخاب شده باشد
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و پاسخ محيط به آن )  i (nباشد ،برداي احتمالهاي اترماتا
يابطه زير بروز مي شرد.
رابطه -
ی()28- 2

طبق

) pi (n  1)  pi (n )  a.(1  i ( n )).(1  pi ( n ))  a.i ( n ). pi ( n
j i

j

 1

p j (n  1)  p j (n )  a.(1  i ( n )). p j (n )  a.i ( n ). 
 p j (n ) 
 r 1


 3-2-4-3- 2الگوريتم S  LRP

اترماتاي يادگيري  S  LRPبا  rعمل و پايامتر پاداش  aو
پايامتر جريمه  ، bبصريت زير برداي عملهاي خرد يا بروز مي کند.
اگر دي تکراي  nا عمل   iانتخاب شده باشد و پاسخ محيط به آن
)  i (nباشد ،برداي احتمالهاي اترماتا
مي شرد.
رابطه -
ی()29- 2

- 5- 3- 2

طبق يابطه زير بروز

) pi (n  1)  pi (n )  a.(1  i (n )).(1  pi (n ))  b .i (n ). pi (n
j i

j

 1

p j (n  1)  p j (n )  a.(1  i (n )). p j (n )  b.i (n ). 
 p j (n ) 
 r 1


الگوريتم هاي يادگيری با ساختار ثابت

الگرييتم هاي يادگيری يا مي تران برحسب نورع برداي احت ماالت
نيز تقسيم بندي نمرد .بر اساس اين نرع از تقسيم بندي ،اگر برداي
احتماالت دي طرل مدت زمان اجورا ثابوت باشود ،اترماتوا از نورع
ساختاي ثابت خراهد برد و اگر ايون بورداي دي طورل ز مان اجورا
تغيير نمايد ،اترماتای با ساختاي متغير حاصل خراهد شد .دي هر
دو نرع اترماتاي ذکر شده ،احتماالت دي بازهی [1و ]0قراي دايند.
الگرييتم هاي يادگيری که پيش از ا ين دي موريد آن ب حث گرديود،
مربرط به اترماتای از نرع ساختاي متغير مي باشند .دي ادامه به
واختاي ثابوت
وري از اترماتواي يوادگير بوا سو
وراع ديگو
وي انو
بريسو
مي پردازيم و تعدادي از بهترين ايده هاي معرفي شده دي سال 1960
يا معرفي مي نماييم.

 - 1- 5- 3- 2اتوماتاي دو حالته L2 , 2
ايوون اترماتووا داياي دو حالو
وت  1و   2و دو خروجووي   1و  2
ميباشد (شکل  .)16- 2ويوديهاي پذيرفته شده ترسط اترماتا مجمرعه ی
{1و }0می باشد .اترماتا هرگاه ويودي  1يا دييافت نمايد (پاسوخ
نامطلرب) حالت خرد يا عرض مي کند و دي صوريت دييافوت ويودي 0
( پاسخ مطلرب) دي حالت قبلي باقي مي ماند.
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شکل  :16- 2نمودار عملكرد اتوماتاي دو حالته L 2, 2

شکل  :17- 2گراف انتقال حالت اتوماتاي L 2, 2

دي نتيجه ،ماتريس انتقال  85اين اترماتا به صريت زير ميباشد
که گراف مرتبط با آن نيز دي شکل  17- 2نمايش داده شده است .هر
اترماتايي که منطبق بر استراتژي فرق باشد  L2 , 2ناميده مي شرد .دي
اينجا انديس اول ،تعداد حالتها و انديس دو نيز تعوداد اعموال
يا مشخص مي نمايد .خصرصيات محيط ،ترسط مجمرعهی احتمواالت جري مه
}  {C1 , C2بيان مي گردد .دي اينجا هر ) Ci (i  1,2بيانگر احتمال دييافت
پاسخ    1براي ويودي   iاست.
0 1 
F (1)  

1 0

رابطهی ()30- 2

1 0
F (0)  

0 1 

استراتژي اترماتا به شكلي طراحي شده است که تا زمان دييافت
پاسخ مطلرب از محيط ،دي يك عمل باقي مي مانود و بوه محوآ آن که
پاسخ نامطلربي دييافت شرد به سري عمل ديگر حرکت مي نمايد.

Transition matrix
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 - 2- 5- 3- 2توسعه هاي اتوماتاي دوحالته L2 , 2
از آنجايي که تمامي سطرهاي ) F (i) (i  1,2فقط داياي مقداي صوفر
و يا يک هستند و دي هر سطر نيوز يوک عن صر منفورد وجورد دايد
ماتريس انتقال مرجرد دييابطهی ( )30- 2قطعي ميباشد .حوال ايون
سرال مطرح مي شرد که آيوا همگرا يي اترماتوا يا مي توران با
تصادفي نمردن ماتريس هاي انتقال به صريت زير بهبرد بخشيد؟
1 
1 2
1   1
 
F (0)  
F (1)   2

 2 
 1 1  1
1   2

رابطهی ()31- 2

)0   i  1 (i  1,2

دي اين مريد هنگامي كه يك عمل منجر به پاسوخ مطلورب گوردد،
اترماتا از همان عمل با احتمال )  (1   1استفاده نمرده و به عمول
ديگر با احتمال   1سرئيچ مي نمايد .همهنين هنگامي که خروجي محيط
نامطلرب باشد ،اين عمل يا با احتماالت   2و )  (1   2انجا مي د هد و
مي تران اثبات نمرد که اين نرع از اترماتا ،قطعي می باشد.
- 3- 5- 3- 2

اتوماتاي حافظه دار با دو عمل L2N 2

اترماتاي  L2 , 2عمرماً نمی تراند بهينه باشود .بوه ه مين دل يل،
تستلين نرع تغييريافته اي از اترماتاي  L2 , 2يا پيشنهاد نمرده است
که اگر احتماالت جريمهی محيط داياي شرايط خا باشند ،موي ترا ند
بهينه گردد .ننين اترماتايي  L2N 2ناميده مي شرد و داياي  2Nحالت
و دو عمل مي باشد .اين نرع از اترماتوا سعی می کنود که يفتواي
گذشتهی سيستم يا ج هت تصوميم گ يري دي مريد نگورنگي انتقوال از
اعمال ،مريد استفاده قراي دهد .اترماتاي  L2 , 2هنگامي كه يك جوراب
نامطلرب از محيط دييافت نمايد ،از عملي بوه ع مل ديگور سرئيچ
به نگهودايي تعوداد
مي نمايد؛ دي حالي که اترماتواي  L2 N 2اقودا
مرفقيتها  86و شكستهاي  87دييافت شده به ازاي هر عمول موي نما يد و
فقط زماني که تعداد شكستها بيش از تعداد مرفقيت ها گردد ( يا از
يك مقداي حداکثر  Nتجاوز نمايد) به عمل ديگر سرئيچ مي نمايود.

Successes
Failures
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اين کاي با ترسعه دادن فضاي حالت به  2Nو تعيين قراعد انتقال
از يك حالت به حالت ديگر صريت مي پذيرد.
اترماتوواي  L2N 2داياي  2Nحالووت   2 N ,..... 2 ,1و دو عموول   1و  2

مي باشد.
حالتهاي   N ,..... 2 , 1مر برط

به عمول   1و حواالت   2 N ,..... N 1نيوز

متعلق به عمل   2مي باشند.
بنابراين:
i  1,2,......N

رابطهی ()32- 2

که دي آن

i  N  1,...2 N

G

تاب

 i
G[i ]  
 2

نگاشت خروجي مي باشد.

اگر اترماتا دي يک حالت  (1  i  N ) iباشود ،عمول   1يا انجوا
مي دهد .حال اگر اين عمل منجر به پاسخي نامطلرب شرد ،حالوت
صريت زير تغيير مي کند:
رابطهی ()33- 2

)(i  1,2,......N  1

به

i  i 1

و

 N  2 N

رابطهی ()34- 2

به صريت مشابه اگر عمل انتخابي منجر به پا سخ مط لرب
انتقال حالت ها به صريت زير صريت مي گيرد:
رابطهی ()35- 2

) (i  2,3......N

شرد،

i  i1

و

1  1

رابطهی ()36- 2

به شكلي مشابه مي تران انتقال حا لت يا بوراي  1هنگوامي
 N  1  i  2Nو عمل   2دي حال انجا

كه

است به شكل زير بيان نمرد:

 i   i 1 (i  N  1,...,2 N  1)
 2منجر به يک پاسخ نامطلرب شده است  .
2N   N


 i   i 1 (i  N  2,...,2 N )
 2منجر به يک پاسخ مطلرب شده است .
 N 1   N 1
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گراف هاي انتقال حالت دي شکل  18- 2نموايش داده شودهانود و
ماتريس هاي انتقال آنها نيز ترسط ) F (0و ) F (1بيان شده است.

N+2 N+1

N+3

2N-1

N

2N

3

N-1

1

2

   0پاسخ مطلرب

N+ 1

N+2

N+ 3

2 N- 1

N-1

N

2N

3

2

1

   1پاسخ نا مطلرب

شکل  :18- 2گرافهاي انتقال حالت اتوماتاي L2N 2

هر عمل با  Nحافظه مرتبط مي باشد و دي مجمرع ،اترماتا داياي
 2Nحافظه است  .هنگا دييافت هر پاسخ مطلرب ،حالت اترماتا بوه
حالت عميق تري دي حافظه تغيير کرده و اگر پاسخ نامطلربي دييافت
گردد ،حالت آن به عمق كمتري دي حافظهی اترماتا تغيير مي يابود.
عمق يك حالت   aدي ايتباط با عمل  يا مي تران به صوريت قورايدادي
به شكل زير تعريف نمرد :حداقل طرلي از

سيگنال هاي ويودي

که  a

يا از مجمرعهی حالتهاي متعلق به عمل  )   { } ( بيرون مي آويد.
همهنين عمق يك اترماتا عبايت است از بزيگترين عمق حالت هواي آن
که دي اين مثال  Nحالت میباشد.
- 4- 5- 3- 2

اتوماتاي کرينسکي ) ( K1

نمرداي انتقال حالت نمايش داده شده دي شکل  19- 2نشان میدهد
که يفتاي اترماتاي کرينسکي براي پاسخ نامطلرب از محيط همان ند
وت
ور حالو
ورب ،هو
وت پاسووخ مطلو
وا دييافو
ود  .ب وه هنگو
 L2N 2می باشو

 (i  1,2,......, N ) iبه حالت 1

يفته و حالت

 (i  N  1, N  2,......2 N ) iنيوز

به حالت   N 1مي يود .دي مجمرع ،برای يفتن از

يك عمول بوه ع مل

ديگر نياز به دييافت  Nپاسخ نامطلرب مترالي دايد.
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شکل  :19- 2گرافهاي انتقال حالت اتوماتاي کرينسکي

- 5- 5- 3- 2

اتوماتاي کرايلوف ) ( K 2

اين اترماتا براي پاسخ مطلرب محويط ،نمورداي تغي ير حوالتي
مانند اترماتای  L2 N 2دايد .زماني كه پاسوخ م حيط نوامطلرب اسوت،
وال  0.5از حالو
وا احتمو
وا بو
اترماتو
وت i

)  (i  1,.., N  1, N ,..,2 Nبووه

حالتهاي  i1يا  i1مييود (شکل  .)20- 2همهنين زمواني كوه i  1يوا
 i  N  1باشد ،حالت بعدي اترماتا ،با احتمال  ،0.5همان حالت يا
حالت  i1خراهد برد .وقتي كه  ، i  Nبا احتمال  0.5حالت بعدي  N 1 ،يا
  2 Nميباشد و هنگامي كه  ، i  2 Nبا احتمال  0.5به   2 N 1يا   Nتغيير
حالت مي دهد.

شکل  :20- 2انتقال حاالت اتوماتاي کرايلوف هنگام دريافت پاسخ نامطلوب
از محيط

- 6- 5- 3- 2

اتوماتاي G2 N , 2

دي ا ين اترماتا بر خالف  ، L2 N , 2عمل حداقل  Nباي انجا

ميگردد

(پس از گرفتن  Nجري مه) تا اينكه دي نهايت عمل   1دو بايه انتخاب
شرد .گراف تغيير وضعيت اين اترماتا برا ي پاسوخ مطلورب ماننود
اترماتاي  L2 N , 2بر ده و براي پاسخ نامطلرب مطوابق شوکل  21- 2موی
باشد.
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N

N+1

N+2

2N - 1

N+3

 1

N -1

2

3

1

2N

پاسخ نا
مطلرب

G2N,2

شکل  :21- 2نمودار

تغيير وضعيت
اتوماتا

- 7- 5- 3- 2

اتوماتاي مهاجرت

اشياء 88

نمرداي تغيير وضعيت دي اين اترماتا ،براي پاسخ مطلرب مانند
اترماتاي  L2 N ,2بر ده و براي پاسخ نامطلرب مطابق شکل 22- 2ميباشد.

N

N+1

N+2

N+3

2N - 1

N -1

3

2

1

2N

   1پاسخ نا مطلرب
شکل  :22- 2نمودار تغيير وضعيت اتوماتاي مهاجرت اشياء

- 6- 3- 2

بازيهاي اتوماتا

دي مسائل مختلف اجتماعي و اقتصادي که توداخل عاليوق دي بوين
عرامل تصميم گيري نقش مهمي يا دي تصميم گيري نهايي بازي مي کنود،
تئريي بازي ها نقشي بسياي عمده ايفا مي نمايد .دي زماني كوه هر
دو طرف ،عملي يا انتخاب مي کنند و بوه ازاي آن جرابي از محويط
دييافت مي دايند ،مي گرييم که يک بازي دي حال انجا است .هر يك
از بازيگران مي تراند اطالعات کاملي از طرف مقابل و گزينه هاي او
داشته يا نداشته باشد و هر بازيگر ،حرکت بعدي خرد يا بر پايهی
جراب بدست آ مده از محيط استراي ميسازد.
دي يك بازي اترماتا ،تعدادي اترماتا دي يك محيط ،بدون آنکه
دانش کاملي از ديگران دي اختياي داشته باشند عمل مي کن ند .هر
يك از آنه ا مي تراند داياي تعداد محدودي ا عمال و قراعد متفاوت با
ديگران باشد .براي بازي هاي اترماتا يك قاعدهی عمرمي بوه صوريت

)Object Migration Automata (OMA
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زير مي تران بيا ن نمورد :اگور  Nاترماتوا }  { A1 , A2 ,...., A Nدي بوازي
داشته باشيم و هور اترما تاي دل خراه  A jبوه و سيلهی پونج توايي
}  { j ,  j , j , F j , G jترصيف گردد که دي آ نهوا تعواييف زيور يا داشوته
باشيم:



مجمرعهی اعمال  j  {1j , 2j ,........., rj } 

 مجمرعهی ويوديها  j  {1j ,  2j ,.........,  rj } 



مجمرعهی حالت هاي داخلي  j  {1j , 2j ,........., rj } 

 قراعد بهنگا سازي اترماتا F j , G j 
دي آن صريت يك بازي اترماتوا )  (n

به عنوران مجمرعوه اي از

استراتژيهاي انتخاب شده ترسط اترماتا دي تکراي  –nا
و به صريت زير بيان مي گردد:
رابطهی ()37- 2

نتيجهی بازي )   (nنيز با نا

}) (n)  { 1 (n),  2 (n),.........,  N (n
)  (nبه صريت زير تعريف ميشرد:

رابطهی ()38- 2

}) (n)  { 1 (n),  2 (n),.........,  N (n

حال اگر احتمال نتيجهی )  (nوابسته به
مي شرد که  Nاترماتا دي بازي ،شريك هستند.

- 7- 3- 2

تعريف شده

بازي )   (nبا شد گفتوه

خالصه و نتيجه گيري

الگرييتم هاي يادگيری همرايه سعي دايند با شنا سايي مشخصوات
محيطي که با آن دي ايتباط هستند ،عملكرد و خصرصيات خرد يا دي
جهت يسيدن به يك هدف خا بهينه نمايند .اترماتاي يوادگير ن يز
نرعي از اين الگرييتمها ا ست که سعي دايد بر حسب پاسوخي کوه از
محيط دييافت ميکند احتمال مربرط به حاالت خرد يا تغي ير د هد و
خرد يا اجورا نما يد .اترماتاهواي
دي هر حالت نيز عملكرد خا
يادگير بر حسب ساختايشان به دو دستهی عمده تق سيم مي شورند .دي
دستهی اول ،ساختاي اترماتا ثابت مي باشد و بر حسب يك ترالي خا
از پيش تعريف شده ،انتقال حواالت صريت موي گ يرد .ايون نورع از
اترماتاها يا اترماتاي ساختاي ثابت مي نامند .دي نرعي دي گر از
اترماتاها ،هنگامي كه اترماتا دي حال فعاليوت اسوت ،احتمواالت
مربرط به هر يک از حاالت دائماً دي حال تغيير مي باشد؛ لوذا ا ين
نوورع از اترماتووا يا اترماتوواي سوواختاي متغيوور مووي نامنوود.
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اترماتاهايي که دي اين دسته قراي می گيرند ،برحسب نگرنگي تعيين
احتمال جديد بر حسب احتماالت گذشته ،به دو نو رع خ طي و غيرخ طي
طبقه بندي ميشرند  .اترماتاهاي نرع غيرخطي به علت پيهيودگيهوايي
که دي عملكرد و تحليل يفتاي خرد دايند ،کمتور موريد ا ستفادهی
عملي قراي مي گيرند.
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گريدهای محاسباتی
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مقدمه

گريدهای محاسباتی  89به عنران يک يويکرد جديد برای حل مسائل
ورد
وی و تجوايی برجو
وی ،مهندسو
وزير دي زمينوه های علمو
دي مقيواس بو
آمدهاند ] . [65-68آنها اين قابليت يا برجرد می آويند کوه بتوران
بنگاه های مجازی  ) VE( 90يا بوه منظوري اشوتراک و يکپاينهسوازی
ميليرنها منب که از نظر جغرافيايي دي سطح سازمان ها و حرزه های
مديريتی پراکنده اند ،ايجاد کرد (مانند] .) SETI@Home [69آنها از يک
سری مناب نواهمگرن (کامپيرترهوای شخ صی ،ايسوتگاه های کوايی ،91
کالسترها و ابرکامپيرترها) ،سيستم های مديريت زيربنوايي (سيسوتم
عامل واحد ،سيستم های صف و غيره) ،سياست ها و برنامه های کايبردی
(علمی ،مهندسی و ت جايی) بوا نيازمنودی های مختلوف (پردازنوده،
ويودی و خروجی ،حافظه و شبکه) تشکيل شده اند .مناب  ،متعلق به
سازمان های مختلف میباشد که دايای سياست های موديريتی و مودل های
استفاده و هزينوه ای مخصور بوه خرد برای کوايبران مخت لف دي
زمان های گرناگرن می باشند .همهنين فراهم بوردن م ناب و ميوزان
باي بر يوی آنها دي طرل زمان تغيير میکند.

89
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91 Workstations
90
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محاسبات گريدی  92دي اوايل دههی  90دي انجمن
مطرح شد و هدف آن به کاي گرفتن مناب محاسباتی مرجرد به شوکلي
آسان براي محاسبات پيهيده تر سط سوايت هايي بورد كوه بوه صوريت
جغرافيايي ترزي شده مي باشند .ايده ی اصلي گريود ايون اسوت که
مناب ماشين هاي شركت كننده ،از طريق يك اليه ی نر افزايي به صريت
شفاف  94و مطمئن مريد استفاده ق راي بگيرد .اين اليه ی نر افوزايي،
وظايفي همهرن مجازي سوازي  95م ناب  ،يافتن و جسوتجري منواب  ،و
مديريت برنامه هاي ديحال اجرا يا بر عهده دايد .محاسبات گريدی،
دي ساده ترين بيان ،محاسبات ترزي شده ای است که به سطح تکا مل
باالتری يسيده است .هدف اين است که تصريی از يک کامپيرتر مجازی
ساده و دي عين حال بزير و پرقديت که ترانايي موديريت خردش يا
دايا می باشد از يک مجمرعه ی وسيعی از کامپيرترها برجرد بيايود.
اين مجمرعه از يک سری سيستم های ناهمگرن متصل به هم که ترکيبات
مختلفی از مناب يا به اشتراک گذاشته اند ،تشکيل شده است.

ابرمحاسوبات 93

دانشمندان دي اواسط دههی  90تحقيقاتی يا بر يوی طراحوی و
پياده سازی گريدهای محاسباتی آغواز کردنود توا امکوان انجوا
محاسبات مرازی و ترزي شده دي يک ناحيه ی گسوترده فوراهم شورد.
انگيزه ی يويکرد گريدهای محاسباتی دي ابتدا وجرد برناموههوای
کايبردی علمی دي مقياس بزير برد که مناب (محاسباتی و داده ای)
زيادی يا بيشتر از آنهه که می ترانست دي يک کامپيرتر (کامپيرتر
شخصی ،ايستگاه کايی ،ابرکامپيرتر يا کالستر) قراي بگيرد ،نيواز
داشتند .يک گريد محاسباتی می تراند مناب مريد نياز برای اين
برنامه های کايبردی يا دي يک حرزه ی مديريتی واح د فراهم کنود.
محاسبات گريدی به عنران يک يوش کايآمد برای نسل جديد محاسوبات
مطرح شده است .اين يوش ام کان به اشوتراک گذاشوتن ،انتخواب و
مجتم کردن مناب ناهمگرنی يا می دهد کوه از نظور جغرافيوايي
ترزي شده هستند .به اين ترتيب ،مسائل علمی ،مهندسوی و تجوايی
دي مقياس بزير ،اکنرن با استفاده از گريدهای محاسباتی قابل حل
هستند .تالش های زيادی دي قالب پروژه های گرناگرن دي زمينه ی گريد
(سيستم های گريد يکپاينه ،ميان افزايهای ديونی و دي سطح کوايبر،
و برنامه های کايبردی) تاکنرن انجا شده است کوه دي شوکل 23- 2

92

Grid Computing
Supercomputing
94 Transparent
95 Virtualization
93

51

فصل دوم  :کارهای پيشين

طبقه بندی شده و اطالعات مربرط به کشري و سازمان انجا
کايبردهای آنها آويده شده است.

دهنوده و

وبات
وبات ترزيوو شووده ،محاسو
ود محاسو
وطالحاتي ماننو
معموورالً اصو
سراسري  ،96فرامحاسبات  97و محاسبات کالستري  98با محاسوبات گر يدی
اشتباه مي شرند .اگر نه همه ی اينها شباهت هايي با هم دايند ،ولی
متفاوت هستند .محاسبات ترزي شده يک اصطالح عا ا ست کوه هموهی
مرايد ذکر شده يا شامل مي شرد؛ دي حالي که محاسوبات گر يدی يا
کالستري و سايرين ،زيرمجمرعه اي از آن هستند.
دي محاسبات کالستري تأکيود بر ب سترهايي متشوکل از گره هواي
همگرن متصل به هم است و مع مرالً دي يک حرزهی مديريتی  99قراي
وتگاه هاي
واً از کامپيرترهواي شخصوي و ايسو
وترها عمرمو
داينود .کالسو
ود
ود .تأکيو
وده انو
وکيل شو
ورعت و مطموئن تشو
وبکه هاي پرسو
وايي  100و شو
کو
101
برنامووه ها يوي محاسووبات حلقووه يبووايی  ،محاسووبات بووا تووران
عملياتی  102باال و محاسبات ترزي شده می باشد .محاسبات گريدی بور
مجمرعه اي از مناب ناهمگرن ترزي شده تأک يد دايد کوه از آن ها
به منظري ايجاد يک بستر براي محاسبات با کايايي باال اسوتفاده
مي شرد .بستر ايتبواطي و محاسوباتی به صوريت نامطمئن و پر يا
مي باشد و مناب به شدت ناهمگرن مي باشند.

- 2- 4- 2

طبقهبندي سيستم هاي گريد

اهداف مريد نظر دي طراحی سيستم گريد و همهنوين کايبرد هايي
که برای آن دي نظر گرفته شده است ،از عرامل تعيين کننده دي نرع
کايبری گريد می باشند .اهداف طراحي يا می تران به سه گروه عموده
تقسيم بندي کرد که عبايتند از :افزايش کايايي برنامه ی کايبردي،
دسترسي به دادهها  ،و افزايش و بهبرد سرويس ها .با ترجه به ا ين
اهداف میتران طبقهبندی شکل  23- 2يا برای سيستم های گريد ايائه
کرد.

96
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شکل  :23- 2طبقهبندي سيستمهاي گريد

گريد هاي محاسباتی به دو دسته ی عمده تقسويم موي شورند- 1 :
ابرمحاسبات ترزي شده و  - 2گريد داياي تران عملياتي باال .گريد
ابرمحاسبات ترزي شده ،برنامه يا بوه صوريت مورازي يوي ننودين
ماشين اجرا مي کند و هدفش کاهش ز مان اتموا  103يک کواي ا ست.
نمرنه ی برنامههايي که نياز به ابرمحاسبات ترزيو شوده داينود،
مسائل بزير و پرنالشي مانند شبيه سازي هسته اي يا مدل سوازي آب و
هرا مي باشد .گريد با تران عملياتي باال ،نرخ اتما يک جريان از
کايها يا افزايش مي دهد و براي کايبردهاي پوايامتريوب  104ماننود
شبيه سازي مرنت کايلر مناسب است .برنامه های کايبردی پايامتريوب
از تعداد زيادی کاي مستقل از هم تشکيل شده اند که بورای آن ها
پايامترهای يکسان و مشخصی وجرد دايد .هر کدا از کايهوا تن ها
دي مريد مقادير اين پايامترها با کايهای ديگر متفاوت اسوت .دي
دنيای واقعی ،از برنامه های کايبردی پايامتريوب که با اسوتفاده
از گريدهای محاسباتی به نتيجه يسيده اند ،می توران بوه مدل سوازی
وا از يوی
وخيص بيمايی هو
وی دايو ] [71و تشو
ورای طراحو
وا بو
ورل هو
مرلکو
پرترنگايی اشعهی  [72] Xاشايه کرد.
گريدهاي دادهاي  ، [73] 105يک بستر براي ساختن اطالعات جديد از
مناب داده اي ترزي شده همهرن کتابخانه هاي ديجيتال يا انبايهی
داده  106يا فراهم می کنند .البته گريدهاي محاسباتی نيز به فراهم
نمردن خدمات داده اي نياز داي ند ،و لی ع مده تفواوت يوک گر يد
داده اي و گريد محاسباتی ،بستر ويژه اي است که براي کايبردهواي
مديريت ذخيره سازي و دستيابي داده ،فراهم شده اسوت .دي گر يد
ِماي موديريت ذخ يره سوازي يا
محاسباتی ،برنامه ی کايبر دي ،خرد ،ش
پياده سازي مي کند .نمرنه اي از کايبردهواي ايون سيسوتم ها (گر يد
103
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داده اي) دادهکاوی  107برای اهداف خا است که اطالعات يا از منواب
داده اي متفاوت به هم مر برط مي سوازد .پروژه هواي گر يد داده ای
ايوپايی  108و گلرباس  109نمرنه هايي هستند که دي حال کاي بر يوي
ترسعه دادن سازمان هاي داده اي با مقياس بزير هستند.
سيستم هايي که دي يک گريد خدماتي  [74] 110حضري دايند ،خدماتي
يا فراهم مي کنند كه ترسط يک ما شين وا حد قابول ايائوه نيسوت.
گريدهاي خدماتي به سه دسته تقسيم مي شرند:
 .1سيستم هاي گريد  :on-demandمناب مختلف يا به صريت پريوا
با يکديگر ترکيب مي کنند تا يک سرويس جديد ايائه دهند.
 .2سيستم هاي گريد هم کاري کنندده  :111کايبران و برنا مه هاي
کايبردي يا به گروه هاي کايي همکايي کننده متصل مي کننود.
وک بووين کووايبران و
وتم ها امکووان تعاموول بالدينو
ون سيسو
ايو
برنامه هاي کايبردي يا از طريوق يوک فضواي کايي مجوازي
فراهم ميکنند.
 .3سيستم هاي گريد چندرسانهاي  :112يک بستر براي برنا مه هاي
بالدينک ننديسانه اي فراهم مي کنند.
اکثر پژوهش هاي فعال دي ترسعه ی سيسوتم هاي گريود ،دي يکوي از
دستهبندي هاي فرق قراي مي گيرد .برای ترضيحات بيشتر می تران به
] [75مراجعه کرد.

- 3- 4- 2

توانمندی های گريد محاسبات ی

هنگامی که يک گريد محاسباتی سازماندهی می شرد ،بايد يک سری
از نيازمندي های کايبران يا برطرف کنود .بورای اينکوه نيازهوای
مرجرد به طري بهتری با ترانمندي های يک گريد منطبق گردد ،با يد
داليل استفاده از محاسبات گريدی يا دي نظر داشته باشيم .دي اين
بخش به بريسی ترانمندي های مهم محاسبات گريدی می پردازيم.
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بهره برداری از منابع بدون استفاده

ساده ترين ياه استفاده از محاسبات گريدی اين است کوه يوک
برنامه ی کايبردی مرجرد دي يک ماشوين يا بور يوی ما شين ديگوری
اجرا کنيم .ماشينی که برنامه ی کايبردی دي حالت عادی بر يوی آن
دي حال اجرا می باشد ،ممکن است به علت مراجه شودن بوا تعوداد
زيادی فعاليت ،به طري غيرعادی ديگير محاسبات شرد .اين برنامهی
کايبردی می تراند بر يوی يک ماشين بدون اسوتفاده کوه دي جوای
ديگری دي گريد مرجرد است ،اجرا شرد.
حداقل دو پيش نياز برای اين مسأله وجرد دايد :اول اينکوه
ود بودون ايجواد کوردن
ود بترانو
وايبردی بايو
برناموه ی کو
غيرضرويی ،دي يک ماشين غ ير از ما شينی کوه دي آن قوراي دايد،
ً ،ماشين مقصد بايد سخت افوزاي و نور افوزاي و
اجرا شرد .ثانيا
مناب مريد نياز برنامه يا دايا باشد.

سورباي 113

برای مثال يک برنامه ی دستهای  114که زمان قابل مالحظه ای يا
صرف پردازش يک مجمرعه از داده های ويودی می کند تا يک سری خروجی
يا ترليد کند ،ممکن است ايدهآل ترين و ساده ترين کايبرد برای يک
گريد محاسباتی باشد .اگر تعداد ويودي ها و خروجي ها زياد باشود،
طراحی و تفکر بيشتری برای استفاده ی بهينه از گريود بورای ا ين
کاي مريد نياز است .معمرالً اجرای يک برنامه ی پردازش کلمه  115بور
يوی يک ماشين ديگر دي گريد بی معنی است؛ زيرا باعث برجرد آمدن
تأخيرها و خطاهای بالقره ی زيادی میشرد .دي بيشتر سوازمانها،
تعداد زيادی مناب پردازشی بدون اسوتفاده و جرد دايد .بيشوتر
کامپيرترهای يوميزی ،کمتر از پنج ديص د زمان ،فعاليت میکنند.
ً بيکواي اسوت.
دي بعضی از سازمانها حتی ماشين سروي ن يز ن سبتا
محاسبات گريدی ناينربی يا برای بهره بردايی از اين مناب بيکاي
فراهم می کند و بنابراين اين امکان يا برجرد موی آويد کوه بوه
مقداي زيادی ،استفاده از مناب افزايش پيدا کند.
مناب پردازشی تنهوا منوابعی ني ستند کوه ممکون اسوت بدون
استفاده باشند .بعضی اوقات ،ماشينها دايای فضای ذخيورهسوازی
زيادی هستند که استفاده نمی شرد .محاسبات گريدی و به طري خا
يک گريد داده ای می تراند امکان جم نمردن اين فضاها و تبديل آن
به يک انباي داده ی مجازی بسياي بزيگتر يا فراهم کند .به ا ين
113
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ترتيب ،مرجب می شرد که کايايي و قابليت اطمي نان نسوبت بوه يک
ماشين واحد بهبرد يابد .اگر يک کاي دسته ای بخراهد مقداي زيادی
داده يا از ويودی دييافت کند ،می تران نسخه های يکسانی از اين
داده ها يا دي نقاط مهم گريد قراي داد .بنابراين اگر يک برن امه
بخراهد بر يوی يک ماشين دوي  116اجرا شرد ،الز نيسوت دادههوای
مريد نياز آن نيز جابجا شرند ،بلکه داده ها دي نزديکی و يا دي
خرد آن ماشين مرجرد خراهند برد.
وظيفه ی ديگر گر يد محاسوباتی به برد ترازن دي ا ستفاده از
مناب می باشد .دي يک سازمان ممکون اسوت دي زمانهوايي مقوداي
فعاليتها به اوج خرد برسد که باعث افزايش تقاضای مناب می شرد.
اگر برنامه های کايبردی ،قابليت اجرا دي گريد يا داشته باشند،
دي ننين مراقعی می تران آنها يا برای اجرا به ماشين هاي بودون
استفاده منتقل نمرد .دي واق  ،بعضی از پيادهسوازی هوای گريود
محاسباتی میترا نند کايهای نيمه تما يا بوين ماشوينها جابجوا
کنند .دي حالت کلی ،يک گريد می تراند ترازن باي محاسباتی يا دي
مجمرعه های گسترده تری از مناب انجا دهد .اين مناب میتراند
شامل پردازنده ،حافظه ی جانبی و انراع ديگری از مناب مرجرد دي
گريد باشد.
- 2- 3- 4- 2

موازی سازی پردازندهها

ظرفيت انبره پردازنده های مرازی يکی از ويژگوي هوای جوذاب
گريدهای محاسباتی می باشد .عالوه بر نيازهای کامالً علموی ،ايون
قديت محاسباتی می تراند باعث برجرد آمدن تحرل بزيگی دي صنايعی
مانند حرزه ی پزشکی و زيست شناسی ،مدل سازی موالی ،اکتشواف نفوت،
متحرک سازی تصاوير و بسيايی ديگر شرد.
ويژگی مشترک ننين استفاده هايي ،استفاده از الگرييتمهايي
برای تقسيم برنامه های کايبردی به بخش های اجرايي مستقل می باشد.
يک برنامه ی کايبردی قابل اجرا دي گريد که کواي محا سباتی دايد
يا می تران به صريت تعداد زيادی کايهای کرنک دي نظر گرفت که هر
کدا بر يوی ماشين متفاوتی دي گريد اجرا می شرند .هر اندازه که
اين کايها به ايتباط با يکديگر نياز ندا شته باشوند ،برناموهی
کايبردی قابليت مقياسپذيری  117بيشتری خراهد داشت .يک برنامهی

Remote
Scalability
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کايبردی کامالً مقياس پذير ،اگر از ده پردازنده برای کايهای خرد
استفاده کند ،اج رای آن ده برابر زودتر تما میشرد.
مرانعی دي برابر مقياس پذيری کامل وجرد دايد .اولين مان ،
الگرييتم هايي هستند که برای تقسيم برنامه هوای کوايبردی بوين
تعداد زيادی پردازنده استفاده می شرند .اگر الگرييتم فقط بوه
تعداد محدودی بخش های مستقل اجرايي قابل تقسيم باشد ،موانعی دي
برابر مقياس پذيری خراهد برد .دومين مان هنگامی برجرد میآيد
که بخشهای اجرايي کامالً مستقل از هم نباشند .اين با عث ديگيوری
کايها با هم می شرد و مقياس پذيری يا محدود می کند .برای مثال،
اگر الز باشد همه ی کايها عمل نرشتن و خراندن از يوک فايول يا
پايگاه داده ی مشترک يا انجا دهند ،محدوديت های دسترسوی به آن
فايل يا پايگاه داده ،يک عامل محدودکننده برای مقيواس پوذيری
برنامه ی کايبردی خراهد برد .داليل ديگر ايجاد ديگيری بين کايها
عبايتند از :تأخير دي تبادل پيا بين کايها ،ظرف يت ايتباطوات
دي شبکه ،پروتکل های همزمان سازی ،پهنای باند ايتباط با حافظه -
های جانبی و وسايل ديگر ،و تأخيرهايي که بوا نيازهوای بالدي نک
تداخل پيدا میکند.
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برنامه های کاربردی

برای اينکه يک برنامه ی کايبردی بتراند بور يوی گريود اجورا
شرد ،عرامل زيادی يا بايد دي نظر گرفت .يکی از آنها ا ين ا ست
که بايد قبرل کرد که همه ی برنامه های کوايبردی ايون قابليوت يا
ندايند که به صريت مرازی بر يوی گريد محاسباتی اجرا شرند و دي
عين حال ،مقياس پذيری قابل ترجهی نيز بدست بيايد .عالوه بور آن،
دي عمل ،هيچ ابزاي خردکايی وجرد ندايد که برناموه های کايبردی
يا طريی تغيير دهد تا بترا نند از قابليوت هوای مورازی گر يدهای
محاسباتی استفاده کنند .ابزايهايي وجرد دايند که اين مهايت يا
به طراحان برنامه های کايبردی می دهنود که بتران ند برنا مه های
مرازی يا به مرحله ی پياده سوازی بر سانند .البتوه دانوش تبوديل
خردکاي برنامه های کايبردی دي مراحل ابتودايي قوراي دايد .ا ين
ً مشکل است و حتی دي شرايطی کوه امکان پوذير باشود به
کاي واقعا
دانش يياضيات و مهايت های باالی برنامه نريسوی نيواز دايد .اغ لب
برنامه های کايبردی دايای محاسبات زياد کوه ا مروزه پياده سوازی
می شوورند ،دايای سوواختاي موورازی هسووتند و اگوور اسووتاندايدها و
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پروتکل های جديد گريد يا دي خرد نداشته باشند ،به ياحتی می تران
قابليت اجرا بر يوی گريدهای محاسباتی يا دي آنها برجرد آويد.
- 4- 3- 4- 2

منابع مجازی و سازمان های مجازی برای ايجاد همکاری

کمک مهم ديگری که يک گريد محاسباتی به ما می کند اين است که
همکايی بين تعداد زيادی سيستم های متصل به هوم دي يوک محودودهی
وسي يا امکان پذير و ساده می سازد .دي گذ شته ،محاسوبات ترز ي
شده دي حال يسيدن به اين مرحله از همکايي ها برد و تا حدی ن يز
به آن دست يافته برد .اکنرن محاسبات گريدی اين ترا نايي هوا يا
حتی دي مقياس وسي تری نسبت به آنهه تصري می شد دي اختياي قوراي
می دهد .همهنين همراه با آن ،استاندايدهای مهمی يا ايائه می کند
که سيستم های بسياي نواهمگرن يا قادي می سوازد توا با ي کديگر
همکايی کنند و به اين ترتيب ،ت صريری از يوک سيسوتم محا سباتی
مجازی بزير که مناب مجازی بسيايی يا فراهم می کند ايجاد شورد.
اين ديد يکپاينه دي شکل  24- 2نشان داده شده است.

شکل  :24- 2بازنمايي منابع ناهمگون و پراکنده به صورت يک سازمان
مجازی واحد توسط گريد

- 5- 3- 4- 2

دسترسی به منابع اضافی

عالوه بور منواب پردازشوی و ذخيره سوازی اطالعوات ،يوک گر يد
می تراند دسترسی به تعداد زيادی از م ناب ديگور و همه نين به

58

فصل دوم  :کارهای پيشين

تجهيزات ،نر افزايها ،جرازهای  118استفاده و خدمات خا ديگور يا
فراهم کند .مناب اضافی می تراند دي تعداد و يوا دي ظرفيوت هوای
اضافی فراهم شرد.
برای مثال ،اگر يک کايبر نياز داشوته با شد کوه به منظوري
پياده سازی يک سيستم جستجری داده کاوی ،پهنای باند ايت باط خورد
با شبکه ی جهانی اينترنت يا افزايش دهد ،کواي او می ترا ند بوين
نندين ماشين مرجرد دي گريد که هرکدا ايتباط مستقلی با شبکهی
جهانی برقوراي کرده اسوت تق سيم شورد .دي ايون صريت ،مجمورع
ترانايي های جستجر دي اينترنت نند برابر می شرد؛ زيرا هر ماشوين
ايتباط جداگانه ای با اينترنت دايد .اگر اين ماشين هوا مجراهوای
ايتباطی خرد يا دي گذشته بوه اشوتراک گذاشوته بردنود ،ا فزايش
نندانی برای پهنای باند دسترسی به اينترنت برجرد نمی آمد .بعضی
از ماشين ها ممکن است جراز استفاده از يک نر ا فزاي گران قيم تی
يا که بر يوی آنها نصب شده است دي اختياي داشته باشند .کايهای
مريد نظر يک کايبر که به ننين نر افزايی نياز دايد می تراند به
ماشين مربرطه فرستاده شرد تا از جوراز اسوتفاده از نر افوزاي
مرجرد بر يوی آن ماشين بهره ببرد.
بعضی از ماشين ها دي گريد ممکن است دايای وسايل جانبی خا صی
باشند .بسيايی از ما از ناپگرهای دوي استفاده کورده ايم توا از
ترانمندي های ناپ تصادفی پيشرفته و يا سرعت باالی آنها اسوتفاده
کنيم .به طري م شابه ،می توران از يوک گريود بورای اسوتفاده از
تجهيزات ويژه ی ديگر استفاده کرد .برای نمرنه ،يک ماشوين مم کن
لرح دی وی دی 119
است دايای يک دستگاه ذخيره سازی داده بور يوی
باشد و ديگران می تران ند از طريوق گر يد ،برای انتشواي سوري
اطالعات از آن استفاده کنند .همهنين بعضی از ماشين هوا دي گر يد
می ترانند به يک ميکروسکرپ الکترونی متصل باشند که قابليت کواي
از ياه دوي يا داياست و کايبران گريد دي ساير نقواط می تران ند
از آن استفاده کنند.

- 4- 4- 2

مديريت منابع در گريد

دي ادامه ،مديريت منواب
خراهد شد.

دي سيسوتم هوای گريود ترضويح داده

License
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تعاريف و نيازمنديها

دي گريدها ،منب  120ع بايت اسوت از يوک نهواد  121با قابليوت
استفاده ی مجدد  122که برای برآويده کردن يک کواي يا تقاضوا بوه
خدمت گرفته می شرد .منب مي تراند يک ماشين ،شبکه يا هور سرويس
ديگر (ترکيبي از ماشين ها ،شبکه ها و نر افزاي) باشد.
فراهم کننده ی منب  ،123به عنران يک عامل  124که منب يا کنترل
مي کند ،تعريف مي گردد .برا ي مثال ،يک واسطهگر  125من ب می ترانود
به عنران يک فراهم کن نده ی منبو ع مل ک ند .به ه مين صريت،
مصرفکننده ی منب  ،126عاملي است که مصرف کننده يا کنترل ميکند.
سيستم مديريت منب  ،) RMS( 127سرويسي است که ترسط يک شبکهی
محاسباتی  128فراهم مي گردد تا مجمرعه ی وسيعي از مناب داياي نا
که براي شبکه ی محاسباتی مرجرد مي باشند يا مديريت کند ،به طريی
که شاخص کايايي (سيستم محري  129يا کاي محري  )130بهينه گردد]. [77
به علت مرايدي نرن ترسعه پذيري  ،131سازگايپذيري  ،132خردمختايي
سايت  133و کيفيت سرويس ،مديريت منب دي سيسوتم هاي گريود بسوياي
پرنالش تر از محيط هاي محاسباتی ترزي شدهی  134قديمی است.
- 2- 4- 4- 2

مدل انتزاعي سيستم مديريت منبع

تجربه ی كاي با سيستم هاي محاسباتی شبكه اي نشان داده است كه
برنامه ی كايا و كايايي سيستم ،الزاماً يكي نيسوتند .بوه عبوايت
ديگر ،يك زمانبند ممكن ا ست نتراند هم برنامه يا بهي نه ك ند و
هم كايايي سيستم يا .يك ياه حل استفاده از سيستم ننداليوه اسوت.
عالوه بر اين ،از آنجايي كه مقيواس مريد انتظواي دي سيسوتم هاي

120

Resource
Entity
122 Reusability
123 Resource Provider
124 Agent
125 Broker
126 Resource Consumer
)127 Resource Management System (RMS
128 Computational Network
129 System Centric
130 Job Centric
131 Extensibility
132 Adaptability
133 Site Autonomy
)134 Distributed Computing Environments (DCE
121
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گريد ،بزير است لذا يك سيستم موديريت منواب معمورالً از اتصوال
سيستم مديريت منابعهای متعددي تشكيل شده ا ست كو ه با ي كديگر
همكايي مي كنند .شکل  25- 2يك نمرداي بلركي براي يك سيستم همراه
با سيستم مديريت منابع هاي متعدد به هم متصل يا نشان مي دهد كه
هر سيستم مديريت مناب داياي نندين سوطح موي باشود .برنا مه های
کايبردی از سرويس هاي جعبه ابزايهاي  135گريد استفاده مي كنند.
شکل  26- 2يک مدل انتزاعي از تراب اصلي که ترسط يک سيستم
مديريت گريد پشتيباني مي شرد يا نشوان مي دهود .ا ين مودل داياي
واحدهاي عملياتي متعدد و نهاي يابط  136مي باشد :يابط مصرف كنندهی
منب  ،يابط فراهم کننده ی منب  ،يابط پشوتيباني مودير منبو  137و
يابط همتاي مدير منب .138

شکل  :25- 2زمينهی سيستم سيستم مديريت منابع

135

Toolkits
Interface
)137 Resource Manager Support Interface (RMSI
)138 Resource Manager Peer Interface (RMPI
136
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شکل  : 26- 2ساختار انتزاعي سيستم مديريت منابع

- 3- 4- 4- 2

سازماندهي ماشين

سازماندهي ماشين ها دي گريد ،الگري ايتبواطي سيسوتم موديريت
مناب يا تحت تاثير قراي مي دهد و لوذا ن قش تعيوين کننوده اي دي
ترسعه پذيري معمايي حاصل دايد .شکل  27- 2طبقه بنودي سوازماندهي
ماشين ها يا نشان ميدهد.

شکل  :27- 2طبقهبندي سازماندهي ماشينها در گريد

سازماندهي براي ماشين هاي ديگير دي مديريت مناب  ،دي واقو ،
نگرنگي اقدا به زمانب ندي ،سواختاي ايتبواطي بوين ماشوين ها و
نقش هاي متفاوتي که ماشين ها دي جهت زمانب ندي اي فا مي کن ند يا
يوشن مي سازد.
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دي سازماندهي مسطح  ،139همه ی ماشينها مي ترانند بدون نياز به
يک يابط ،مستقيماً با يکديگر ايتباط داشته باشند .دي سازماندهي
ود بووا
وطح مي تراننو
وک سو
وين هاي واقوو دي يو
وله مراتبووي  ،140ماشو
سلسو
ً
ماشين هايي که مستقيما دي باال يوا پوايين آن ها قوراي داي ند و
همهنين با همتاهای خرد دي هموان سوطح ،ايت باط م ستقيم داشوته
باشند.
دي ساختاي سلرلي ،ماشين هاي واق دي يک سولرل مي تراننود با
يکديگر از طريق سازماندهي مسطح ،ايتباط دا شته باشوند .دي هر
سلرل ،ماشين هايي تعيين مي شرند که وظيفه ی ايتباط بوا ماشوين هاي
خايج از سلرل يا بر عهده داي ند .ساختاي ديونوي يوک سلرل از
سايرين پنهان است .سلرل ها خرد مي ترانند بصريت سلسله مراتبي يا
مسطح سازماندهي شرند.
- 4- 4- 4- 2

منابع

دي اين بخش ،جنبه هاي مختلف سيستم هاي مديريت منب يا بري سي
خراهيم کرد که يابط بين منابعي که ترسط سيسوتم موديريت منواب
ادايه مي شرد يا فراهم مي سازند .برای ترضيحات بيشتر میتران به
] [78,79مراجعه کرد.

مدل منبع
مدل منب  ،نگرنگي ترصيف مناب گريد ترسط برنامهها و سيسوتم
مديريت مناب يا تعيين ميکند .شکل  28- 2طبقه بندي مدل مناب يا
نشان مي دهد.

شکل  :28- 2طبقهبندي مدل منابع

Flat
Hierarchical
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ِما  ،141داده اي که يک منب يا شامل مي شورد،
دي يوش مبتني بر ش
142
تر صيف
ترسط يک زبان ،همراه با ت عدادي م حدوديت هاي جامعيوت
ِوما
مي شرد .دي شِماي ترسعه پذير ،بر خالف نرع ثابت ،انراع جد يد ش
143
براي ترصيف مناب يا مي تران اضافه ن مرد .دي يک مودل شويء ،
عمليات يوي مناب به عنران بخشي از مودل من ب تعر يف گرديوده
ِماها گفته شد ،مدل شيء نيز می ترا ند
است .همانطري که دي مريد ش
دو شکل داشته باشد :از پيش تعيين شده و تثبيت شده به عنوران
بخشي از تعريف (مدل ثابوت  )144و يا اين که مکانيز هوايي بوراي
ترسعه دي آن پيش بيني شده باشد (مدل ترسعه پذير).
سازماندهي فضاي نام منابع
يک سيسوتم موديريت من ب گريود ،بور يوي انبورهي از م ناب
نامگذايی شده ی سراسري عمل مي کند؛ لذا سوازماندهي ف ضاي نا
تأثير عمده اي بر پروتکل ها و متدهاي يافتن مناب مي گذايد .شوکل

145

 29- 2طبقه بندي سازماندهي فضاي نا يا نشان مي دهد .فضوای نوا
يابطه ای ،مناب يا به شکل ياب طه تقسويم می کنود و از م فاهيم
مرجرد دي پايگاه داده ی يابطه ای برای اين کاي اسوتفاده می کنود.
فضای نا سلسله مراتبی ،مناب گريد يا دي سلسوله مراتب هايي پ خش
وا و
وراف از گره هو
ور گو
وت فضوای نوا مبتنوی بو
ود؛ و دي نهايو
می کنو
اشايه گرها برای تقسيم مناب استفاده می کند.

شکل  :29- 2طبقهبندي سازماندهي فضاي نام

يافتن و انتشار منبع
يافتن و انتشاي منب  146يا مي تران به عنوران ترا ب تکمي لي
لحاظ كرد .يافتن ،ترسط يک برنا مه ی كوايبردي شبکهاي  ،147بوراي
141

Schema
Integrity Constraints
143 Object Model
144 Fixed
145 NameSpace
146 Resource Discovery and Dissemination
147 Network Application
142
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پيدا کردن مناب مناسب دي گريد صريت مي گيرد .انتشاي ،ترسط يک
منب به منظري يافتن برنامه هاي مناسب که مي ترانند از آن من ب
استفاده کنند ،انجا می شرد .يافتن و انت شاي منواب بايود بر
اساس معيايهای مشخصی انجا گيرد (مانند کيفيت سرويس ] .)[92شکل
 30- 2طبقه بندي يافتن مناب
نشان مي دهد.

و شکل  31- 2طبقه بندي انتشاي آنها يا

شکل  :30- 2طبقهبندي يافتن منبع

شکل  :31- 2طبقهبندي انتشار منبع

- 5- 4- 4- 2

زمانبندي

دي اين بخش طبقه بندي هايي يا که وظوايف زمانب ندي و تخصويص
مناب يا دي سيستم مديريت مناب تر صيف مي کننود ،موريد بري سي
قراي مي دهيم.
سازماندهي زمانبند
مؤلفه هاي زمانبندي دي سيستم مديريت مناب يا مي تران به سه
شکل ،سازماندهی کرد (شکل  .) 32- 2دي سازماندهي متمرکز فقط يوک
کنترل کننده ی زمانبندي وجرد دايد که دي سطح سيسوتم تصوميم گيری
می کند .دي سازماندهي سلسله مراتبي ،کنترل کننده هاي زمانب ندي دي
يک سلسله مراتب قراي دايند؛ به طريی که هر نه بوه سوطرح باالتر
برويم ،کنترلکننده ها می ترانند بر مجمرعوه ی بزيگتوری از منواب
نظايت کننود .سوازماندهي غيرمتمر کز ،حالتي غ ير از دو حا لت
فرق الذكر است که دي آن کنترل کن نده ها دي سطح گر يد بوه صوريت
ترزي شده قراي می گيرند .هر کدا از اين سه حالت داياي مزا يا
و معايبي هستند( .براي اطالعات بيشتر به] [76,77مراجعه کنيد)
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شکل  :32- 2طبقهبندي سازماندهي زمانبند

برآورد

وضعيت 148

به علت تأخير انتشواي اطالعوات دي سيسوتم هاي تورزيعي مان ند
سيستم هاي گريد ،برآويد وضعيت هميشه برحسب اطالعات جزئي و که نه
صريت مي گيورد .تأک يد طبقه بنودي ايائوه شده دي ايون بخوش يوي
مکانيز هاي به کاي گرفته شده براي برآويد وضوعيتهايي اسوت که
پياده سازي مدل انتزاعي يا تحت تأثير خرد قراي مي دهند .شکل 33- 2
طبقه بندي برآويد وضعيت يا نشان ميدهد.

شکل  :33- 2طبقهبندي برآورد وضعيت

برآويد وضعيت غيرپيش گريانه  149فقط از اطالعوات وضوعيت کاي و
منب مرجرد استفاده مي کند؛ زيرا نيازي به دي نظر گرفتن اطالعات
گذشته ندايد .يوش هاي غيرپيش گريانه يوا از مکاشوفه  150بر ا ساس
مشخصات کاي و منب استفاده می کنند و يا يک مدل ترزي احتموالي
بر اساس تحليل آمايي غيربرخط  151مشخصات کاي مريد انتظاي ،يا به
کاي می گيرند .يک يوش پيش گريانه ،اطالعات کنرني و سرابق يا براي
برآويد وضعيت لحاظ مي کند .مدل هاي پيش گريانه از يکي از يوش هواي

148
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Non-predictive
150 Heuristic
151 Off-line
149
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مکاشفه ای ،مدل هاي قيموت گوذايي و يوا يوادگيري ماشوين اسوتفاده
مي کنند .دي يوش مکاشفه ای ،از قرانين از پيش تعيوين شوده بوراي
هدايت برآويد وضعيت استفاده مي شرد .اين قرانين ،بر اساس يفتاي
مريد انتظاي گريد براي برنامه ها استخراج مي شورند .دي يوش مودل
قيمت گذايي ،با استفاد ه از پريايي هاي بازاي ،مناب خريد و فروش
مي شرند .دي يادگيري ماشين ،با استفاده از ترزي هاي نا شناختهی
ِماي برخط  152يا غيربرخط براي برآويد وضعيت استفاده
بالقره ،از ش
مي شرد.
زمانبندي

مجدد 153

ويژگي هاي زمانبندي مجدد دي يک سيسوتم موديريت منواب مشوخص
مي کند كه نه هن گا  ،زمانبندي مرجرد ،مريد بريسوي مجودد قوراي
بگيرد و نه هنگا  ،اجراي کايها دوبايه منظم شرد .نظم بخشي مجدد
به کايها برای اين منظري انجا می گيرد که بهره ويي مناب  ،تران
عملياتي ،يا ساير معيايها بسته به سياسوت زمانب ندي ،ماکزيمم
شرد .يوش به کاي گرفته شده براي زمانبندي مجدد ،مناسب بردن يک
سيستم مديريت منب يا براي يک کايبرد خا مشخص مي کند .شکل 34- 2
طبقه بندي زمانبندي مجدد يا نشان ميدهد.

شکل  :34- 2طبقهبندي زمانبندي مجدد

سياست زمانبندي
سيستم مديريت منب از يک سياست زمانبندي  154اسوتفاده ميک ند
تا ترتيب جزئي تقاضاها و کايها يا هنگا زمانبندي تعيين کنود.
شکل  35- 2طبقه بندي سياست هاي زمانبندي يا نشان مي دهد .دي ايون
طبقه بندي ،تأكيد بور م يزان متوأثر بردن سياسوت زمانبنودي از
نهادهاي خايجي مي باشد .سيستم هاي گريد بزير با حرزه های مديريتی
واب متعووددي
ورالً داياي سياسووت هاي بووه كووايگيري منو
وف ،معمو
مختلو
مي باشند .دي يوش ثابت ،سياست پياده سازي شده ترسط مديريت منب ،

152

On-line
Rescheduling
154 Scheduling Policy
153
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از پيش تعيين شده است؛ دي حالی که سياست زمانبنودي تر سعه پذير
به نهادهاي خايجي اين امكان يا مي دهد كه سيا ست زمانبنودي يا
عرض كنند.

شکل  :35- 2طبقهبندي سياستهاي زمانبندي

- 5- 4- 2

خالصه و نتيجه گيری

محيط گريد يک زيربنای سخت افزايی و نر افوزايی يا فوراهم
می کند تا دي يک شبکه از ماشين های ترزي شده و ناهمگرن ،منواب
محلی هر ماشين برای ديگران قابل استفاده با شد .دي وا ق  ،يک
گريد با مجمرعه ای از مناب دي مقياس وسي دي ايتباط است که به
صريت مشترک مريد استفاده قراي می گيرند .ديطبقه ب ندی سيسوتم های
گريد می تران سه نرع گريد يا دي نظر گرفت :محاسوباتی ،داده ای و
خدماتی .گريد های محاسباتی ترانمندی های مختلفی دايند؛ از جم له
واب اضووافه و
واب بيکوواي ،بووه کوواي گوورفتن منو
اسووتفاده از منو
مرازی سازی پردازنده ها برای افزايش کايايي .سيستم مديريت من ب
به عنران مهم ترين بخش يک گريد محاسباتی نقش مه می دي کنتورل و
نظايت بر استفاده از مناب دايد .مهم ترين وظيفه ی ا ين سيسوتم،
زمانبندی کا يها بر يوی مناب می باشد .اين عمل می تران به صوريت
متمرکز ،سلسله مراتبی و غيرمتمرکز انجا شرد .با ترجه به شرايط
حاکم بر گريدهای محاسباتی ،زمانبندی غيرمتمرکز و ترزي شده از
بقيه مرفق تر خراهد برد.
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شبکه پتری تصادفی تطابقی
- 13

مقدمه

شبکه های پتری تصادفی] [81ابزايي مناسب براي مدل سازي يياضي و
گرافيكي به حساب مي آيند .از اين ابزاي مي تران بوراي مدل سازي،
ترصيف و تحليل سيستم هايي كه داياي مواهيتي همزموان ،آ سنكرون،
ترزي شده ،مرازي ،نامعين و يا اتفاقي هستند استفاده نمرد ]. [82
دي واق  ،شبكه هاي پتري جزء مدل هايي هست ند كه قاديند به صوريت
همزمان حالت و عملكرد يك سيستم يا نشان دهند ] . [83شبكه پتوري
تصادفی و تصادفی عمرمی يک الگری گسسته و گسترده دي مدلسازی ها
بشماي می آيند .اين ابزايها ترانايی مدل کردن احتمالی يک سيستم
يا با ترجه به شرايط مختلف دايا میباشند .شبكههاي پتري تصادفی،
همزماني ،همروندي و عمليات غير همزمانی پديوده هوا يا موريد
پردازش قراي میدهند .از يفتاي پريا و ساختاي سيستم مدل شوده
برسيله آناليز شبكه پتري تصادفی ،اطالعات ب سياي مف يدي اتخواذ
مي گردد كه اين اطالعات مي تراند جهت ايزشيابي و حدس هايی بوراي
ايجاد ،بهبرد و تغييرات دي سيستم ها بکاي برده شورد .خاصويت
گرافيكي شبكههاي پتري تصادفی ] [84اجازة تجسم پيهيدگي سيسوتم يا بوه
مدل شبيه سازی شده می دهد .شبكههاي پتري تصادفی مي ترانند به ياحتي
يابطههاي اولريت داي و اثرمتقابل ساختايي يا دي يويدادهاي همزمان و
غيرهمزمان به نمايش بگذايند ] .[4نر افزاي های متعددی برای شوبيه -
سازی و ايزيابی کايايی سيستم ها ترسط شبکه های پتری و شبکههای
پتری تصادفی از سری افراد متخصص و مرسسات تحقيقاتی دي دانشگاه -
های مختلف ايائه شده است .از جمله اين نر افزاي ها می تران به PN
 SPNP ,Petri net Simulator،PNK،Toolاشوايه کورد ] . [11,32,85شوبکه هوای پتوری
تصادفی برای آناليز سيستم هايی گسترده کايبرد بسزايی دايند .از
جمله اين سيستم ها می تران به نر افزايهای ترزي شده ،پروتكول
ايتباطي ،سيستم هاي ترليد ، VLSI ،سيستم های پايگاهی ،سيستمهوای
فهرست و آمايها ی منطقی ،سيستمهاي شیگرا ،سيستم هاي زمان واقعي
و شبکه های محاسباتی گريد اشايه کرد ].[86,87
يكي از مشكالت شبکه پتری تصادفی عد تطبيق پذيري آنها مي باشد
و بهمين دليل دي شبکه های پتری تصادفی امکان دسترسی به اطالعات
قبلی وجرد ندايد] ، [81مسئله کنترل زمان دي شبکه های پتری تصادفی
مريد بريسی قراي نمیگيرد] [88و دي سيستم هايی که پيهيدگی (زياد
بردن حجم ديخراست ها و زياد بردن عمليات) زيادی دايند شبکههاي
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پتری تصادفی با سرعت بسياي کمی کاي تحليل و آناليز ها يا انجا
میدهند ].[89
هدف اصلي از اين پروژه ايائه يك شبکه پتری تصوادفی تطبي قی
مبتني بر اترماتاهاي يادگير مي باشد .شبکه پتری تصادفی تطبيقی
مبتني بر اترماتاهاي يادگير از طريق اطالعات بدست آمده از حاالت
قبلی سيستم و واکنش های محيط پريا ،حالت بهينه بعدی يا پيشگريی
نمرده و وضعيت جايی سيستم يا بر اساس آن بروز کرده و احتموال
وقرع پيشآمد ها يا دي طرل زمان تغيير می دهد و باعث میشرد پيش -
آمد ها بر اساس احتمال وقرعشان فعال شرند (يخ دهند) .اين بروز
شدن وضعيت های سيستم بر اساس محيط پريا کمک شايانی دي يادگيری
و آمرزش شبکه های پتری میکند  .دي اين پروژه از ابزاي شبيه سازی
 SPNPبرای شبيه سازی شبکه پتری تصادفی استفاده میگردد.
دي قسمت ديگري از اين پروژه كايبرد مدل تطبيقي پيشنهاد شده
دي قسمت اول ،دي شبکه هاي گريد مريد مطالعه و بريسي قراي مي -
گيرد .براي اين منظري از مدل تطبيقي ايائوه شوده بوراي تخصويص
بهينه مناب دي گريد با ترجه به معياي هزينه استفاده مي گردد.
اين مساله با ترجه به فرضيات زير حل ميگردد . 1 :کايهای تخصيص
يافته به مناب مستقل از هم هستند . 2 .تخصيص مناب به صوريت
يکبايه و دي يک مرحله صريت میگيرد] . [68,90,91الگرييتمهاي طراحوي
شده با الگرييتم های مکاشفه ای جديد ( ) ABTO ,EBTO, AEBTOو الگرييتم
يادگيری تقريتی( ) LATOمقايسه ميگردد].[92-97
- 23

کارهای انجام شده در يادگيری شبکه پتری

شبکه های پتری به طري گ سترده ای بوه من ظري ساخت ،تجز يه
تحليل ،طراحی و کنترل سيستم های همروند پيهيده موريد اسوتفاده
قراي گرفته اند .اگرنه ،هنرز تحقيق دي ترضيح نگرنگی اعمال اين
شبکه ها به سيستم هوای مخت لف دي حال ان جا اسوت ،عالقوه يوز
افزونی دي سال های اخير به ترسعه يک شيره و متد جديد که زمينه
يا دي طرح خصرصيات تطابقی دي مدل های عظيم شبکه پتوری آمواده
کرده ،به وجرد آمده است].[98-99
دي اين بريسی ،هدف ما خالصه کوردن ن تايج تحقيوق به ع نران
حرکتی يو به جلر دي خصر شبکه های پتری تطابقی موی با شد کوه،
امروزه ،عالقه زيادی يا دي جامعه پژوهشی ايجاد کرده اند .ننوين
يويکردهايی از گسترش کلی دي عرصه تکنيک های هرشمند نظير  :شبکه
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های عصبی مصنرعی  ،155منطق فازی  156و سيستم های مبتنی بر
بهره می برند .تما تالش ها با هدف بهبرد بخشيدن و ترسعه نمرنه
هايی که بترانند خصرصيت قابل سازش يا به شبکه های پتری انتقال
دهند انجا گرفته است.
وضعيت اين يشته نرپا از طريق مشاهده زمينه های مرضرعی مرتبط
که دي گرد همايی ها و کنفرانس های مختلف دي اين زمينه دي سال
های اخير مريد بريسی قراي گرفته امکان پذير است .بدليل کايهای
تحقيقی محدودی که دي اين حرزه انجا گرفته ،همهنين ،به منظري
همگا بردن با مقاله های نر و مبتکرانه که نشان دهنده عالقه پر
شري محققين دي اين زمينه است ،بر آن شديم تنها گزايشاتی که دي
ژوينال ها و کنفرانسها مختلف آمده برد يا بگنجانيم.
دي اين زمينه ،مترجه شديم که پوژوهش دي ننود سال اخيور از
جنبه های مختلفی ترسعه ياف ته است که اين امر گسترش ايوده هوای
جديد يا که اغلب از نتايج کايی يشوته هوای مشوابه سيسوتم هوای
هرشمند مرجب می شرند يا می طلبد .يويکوردی که يوشوهای مبت نی
بردانش  ،منطق فازی و شبکه عصبی يا دي هم می آميزد و اين آغازی
دي تغيير دوي نمای پژوهش دي اين زمينه می باشد.
با تاکيد بر مرضرعات متردولرژی ها  158دي ناينرب تطوابقی به
نقل گزايشاتی خراهيم پرداخت که به نحری تکن يک هوای هرشومند و
شبکه های پتری يا دي بر می گيورد .ايون گزاي شات به دو دسوته
تقسيم شده اند  Fusion Hybrid- 1:و . Combination Hybrid- 2
دي دسته اول ،تحقيقات انجا گرفته دي سال های اخير با هودف
تعريف شرايط اساسی می باشد که تحت اين شرايط شبکه پ تری قوادي
است برای ترصيف اعمال تطابقی مشابه به شبکه عصبی زيستی ساخته
شرد .اين ديدگاه نظريات خرد يا منحصورًا از نحوره عملکورد مودل
زيستی مغز گرفته است و ظرف يت هوای شبکه پتوری يا به عنوران
نماينده منا سبی برای تقليد از يفتايهای بيرلرژيکی مغز از نقطه
نظر ويژگی های تراب ترزي آن مريد آزمايش قراي داده است .با
اين همه ،بيشتر کايهای تحقيقی مستلز هم کرشی شبکه هواي پتوری
وتکنيک های هرشمند می باشد که ا يده هوای آن از مفواهيم من طق
فازی و باز شناسی الگرها دي شبکه ها ی عصبی مصنرعي با ترجه به

155

)Artificial Neural Network(ANN
)Fuzzy Logic(FL
)157 Knowledge Base System(KBS
158 Methodology
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وزن ها و خصرصيات يادگيری دي آن ها ناشی شوده ا ست . .دي ا ين
دسته يک سيستم واقعی پياده سازی شده وجرد دايد که موی خوراهيم
آن يا بصريت مصنرعی مدل کنيم .اين مودل م صنرعی که شومايی از
جهان واقعی می باشد يا براحتی می تران مريد تحليول ،آ ناليز و
بر يسی قراي داد و نتايج يا دي دنيای واقعوی اع مال کرد .ع لت
تطبيقی بردن اين دسته به تغييرات بنيادی پيکربندی شبکه پتری و
همسان شدن آن با ناينرب سيستم واقعی مربرط می شرد .تغييراتی دي
ساختاي اصلی شبکه پتری دي اين دسته مقواالت اعموال شوده ا ست و
باعث شده که با استفاده ا ز تکنيک های هرشمندی به شوبکه پتوری
قديت و ترانايی يادگيری و آمرزش يا بدهد .معايبی هم اين دسوته
دايند .اغلب اوقات يادگيری دي شبکه های پتری از اين دسته باعث
افزايش پيهيدگی عمليات و افزايش سرباي محاسباتی می شرد .نورن،
زمان زيادی برای مدل کردن تما خصرصيات سيستم و اقعی دي کناي
استفاده از تکنيک های هرشمند دي شبکه پتری طرل می کشد.
دي دسته دو  ،گروه نسوبتاً کرنکی از محق قان دي زمينوه به
کايگيری و اجرای تکنيک های هرشمند تطابقی به همراه متردولورژی
های شبکه پتری دي مسائل دنيای واقعی فعاليت می کنند .مدلهوای
اين دسته سادهتر از مدل های دسته اول می باشند .دي حالی که ،دي
برخی اوقات زمان اجرای آن ها بيشتر است .همهنين ،ميزان پيهيدگی
دي طراحی کمتر از يوش اول می باشد .دي اين يوش تکنرلرژیهوای
مختلف دي کناي هم قراي می گيرنود و بوا تغييورات نسوبی دي هر
کدا  ،مدل ايائه شده برای اجرا دي محي ط بوا بهوره ويی و دقوت
بيشتری نسبت به حالت عادی اعمال می شرد .ايون يوش از خصرصويات
اوليه شبکه پتری دي کناي تکنيک های هرشمندانه استفاده می کند
که به کاي ها و ديخراست های داخلی هر بخشی از سيستم واقعی اعمال
می شرد .دي اينجا ،يک ترکيب واقعی و يوشن از ويژگی های هرشمند
با شرايط فعلی سيستم دي جهت بهبرد وضعيت سيستم جوايی پي شنهاد
شده است .دي اين بريسی ،بر آن خراهيم برد که مرويی بر آخورين
تالشها و مقاالتی که دي زمينه شبکه پتری ترسط محققان مختلفوی از
ديدگاه تطابقی آن انجا گرفته است دا شته باشويم و به برجسوته
سازی تالش هايشان از ديدگاه متردولرژی تحليلی بپردازيم.

- 1- 2- 3

ويژگی های تطابقی

هنرز هم شبکه های پتری بعنوران معورف کورنکی دي حل م سائل
دنيای واقعی که دي ماهيتی پريا و غير خطی دايند دي نظر گرف ته
می شرد .اين شبکه ها ،قابليت ياد گيری برای تطبيق خرد دي محيط
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های متغير يا ندايند .از سری ديگر ،تکنيک هوای هرشومند ويژ گی
هايی يا دي اختياي می گذايند که اغلب دايای قابليت تطبيوق می
باشند و قادي به ساخت استنتاج سطح بواال  ،159يفتايهوای فوازی و
ترانايی های يادگيری هستند .مسئله ای که دي ميان اين تکنيک های
هرشمند مشترک و يکسان می باشد اين است که همه آنها به يک يا
نندين جنبه از شناخت انسان می پردازند که اين جرانوب عبايت ند
از  :پردازش اطالعات  ،بازنمايی دانش  160و يادگيری .لذا ،مع قرل
به نظر می يسد که هدفی برای دستيابی به مودلی که بترانود با
نقاط قرت تکنيک های هرشمند به همراه شبکه های پتری به شکل يک
مدل پيرند ی و تلفيق ی باشد يا دي نظر بگيريم.
دي واق  ،مدلی طراحی شرد تا بتران تکنيک های هرشمند و شبکه
های پتری يا بصريت يک مدل پيرندی و ترکيبی دي آن بيان کرد.
گرايش های اخير ،ياه حل های ترکيبی برجورد آموده از تکن يک
های هرشمند استفاده می کند که ابعاد ديگر از مسائلی موی با شد
که مس ائل آنی يا دي بر می گيرد] . [100-102ياه های مختلفوی وجورد
دايد که تکنرلرژی های پيرندی يا ترکيبی يا به منظري ايائه ياه
حل هايی برای کايبرد های متنرع مريد استفاده قراي داده است].[103
اين بخش به مروي تحقيقاتی می پردازد که بر شويره هوای متنورعی
تاکيد می ويزند که دي تالش اند تا خالصه متفاوتی از سطرح آگاهی يا
به مدل های شبکه ادغا کنند .ويژگی های مختلفی نظير معيايهای
عضريت ،وزن ها ،فاکتريهای قطعيت و قانرن يادگيری که همه و همه
اقتباسی هستند از تکنيک های هرشمند که به يوشهای مختلفی جهوت
ساخت مدلی قابل تطابقی از شبکه های پتری معرفی شده اند کوه دي
اين بخش تحت عنران  Fusion Hybridو  Combination Hybridطبقه بندی شده اند.

-2- 2- 3

Fusion Hybrid

اين يويکرد مستلز مک ترب کردن ايائوه يک متردولورژی به
متردولرژی ديگر داللت بر اينکه ننين گذيی به طري طبيعوی اتفواق
نمی افتد می باشد .دي اينجا ،ايده های محققين مختلوف دي مسوائل
مختلف مريد بريسی قراي گرفته است .سه تحق يق اول بور يويکوردی
تاکيد می کنند که به منظري بيان خصرصيات يادگيری تطابقی نرعی
قياس تمثيلی بين شبکههای پتری و شبکه های عصبی ايائه می کند.

High level Reasoning
Knowledge Representation
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تسرجی] [104دي سال  1990مدل شبکه پتری ترسوعه يافتوهای  161يا
ايائه داد که خصرصيات استنتاج فوازی و شبکه ع صبی يا بوا هم
ادغا نمرد .دي اين مدل ،به هر ترکن يک مقداي حقيقوی مثبت( که
بيشتر از يک هم نيست) داده می شرد .اين م قداي م يزان آ ستانه
فعال شدن يک انتقال(گذي) می باشد .ويژگی های تحريکپذيری  ،162قابليت
دسترسی  ،163حد و مرز پذيری  164و يوش الگر سازی مرتوري اسوتنتاج
فازی  165مريد تجزيه و تحليل قراي گرفت .همانطري که دي شوکل1- 3
نشان داده شده ،نهاي قانرن فازی تعريف شده دي اين مقالوه به
کمک شبکه پتری ترسعه يافته مدل شده است .دي جدول  1- 3ميوزان
تغييرات نشانه گذايیها دي مکان ها و ميزان تغييرات آن دي هور
گذي آويده شده است.

شکل  :1- 3فرم استاندارد انتقال توکن بين مکانها و انتقالها با قوانين
فازی تعريف شده
جدول  :1- 3جدول تغييرات فازی درمقادير نشانهگذاری گذرهای شبکه پتری
توسعه يافته

161

)Extended Petri Net(EPN
Liveness
163 Reachability
164 Boundness
165 Fuzzy inference engine
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فعال شدن

گذرها
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0

0.5
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0
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1

1

0.5

0.5

0

0.5

0

0.5

0.8

0.5

بعد فعال شدن

1

0.5

0.5

0.5

0

0.5

0.5

0.5

0.8

0.5

بعد فعال شدن

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.8

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.8

0.5

بعد فعال شدن
نشانه گذايی
انتهايی

نشانه گذايی
اوليه

t1
t2
t3
t4

همانطري که دي شکل  2- 3نشان داده شده است مرتري اسوتنتاج
فازی لحاظ شده دي شبکه پتری ترسعه يافته نشان داده شده است.

شکل  :2- 3موتور استنتاج فازی لحاظ شده در شبکه پتری توسعه يافته

هدجيئنيکرالو ] [105دي سال  1990يوک مودل شوبکه پتوری عصوبی
پيشنهاد کرد که از شبکه پتری برای تحليل يفتاي يک شوبکه عصوبی
بهره می گرفت .مدل شبکه پتری عصبی ايائه شده دي اين مقاله اي
فاکتري تضعيف کننده ( 166که يک عدد حقيقی است)وزن دي واحد ز مان
استفاده می کند که تعداد ترکن ها يا دي برخی از واحدهای زمانی
تغيير می دهد که ،اين فاکتري از طريق يک بيان کننده کاهش مکري
تران قابليت پيش سيناسپی است هدايت می شرد .اين مدل از قابليتی
برای ذخيره مرحله قبل از يک فعاليت تقليد می کند که شرايط مدل
هرپ فيلد  Hopfieldيا قبرل می کند .خروجی شبکه پتری عصبی به م رلفه
آغازين شباهت دايد و بدنه اصلی نرون ها مشابه نهاي مکان و پنج
گذي هستند .مدل شبکه پتری عصبی با سه معياي و نشان آغازی ج هت
ايائه يوشی که يفتاي نرون ها يا شبيه سازی کنود آزموايش شود.
تحقيقات زيادی دي تالش برای ترکيب کردن شبکه پتوری بوا يوک يا
Decay Factor

76

166

فصل سوم  :شبکه های پتری تصادفی تطابقی()ASPN

تعداد بيشتری از تکنيک های هرشمند مثل شبکه های عصبی ،منطق فازی
و سيستم مبتنی بر دانش دي مسير های مرازی انجا گرفتوه اسوت.
شبکه پتری عصبی دي شکل  3- 3و شکل  4- 3نشان داده شده اسوت .دي
اين شکل مراحل حرکت  3ترکن دي شبکه پتری نشان داده شده است.

شکل  :3- 3شبکه پتری عصبی -قسمت اول
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شکل  :4- 3شبکه پتری عصبی -قسمت دوم

ونکاتش و همکايانش] [106دي سال  1993يک يويکرد اساسی و بنيادی
يا برای مدلسازی يفتايی نرون ها به کمک شبکه پتری سطح
ايائه داد .دي اين مقاله ،يک المنت  168جديد به  HRNاضافه شده تا
تما خصرصيات شبکه عصبی يا دي مدل اعمال کنود .ا ين المنوت دي
مکان ها،انتقالها ،کمان ها و وزن ها اعمال شده اند .اگرنه ،ننين
يويکردی ترسط ونکاتش جزئيات عملياتی از الگور سوازی فعوال آن
ايائه نمی دهد .اما ،کمکی به مقايسه شبکه عصبی و نمرنه های شبکه
پتری از نقطه نظر ويژگی ها و شباهت ها می کند  .اين ايده ،به شرح
و ترصيف بخش های مغز و بخش قابل قياس آن دي شبکههای پتری می -
پردازد .به عنران مثال ،مکان ها می ترانند شامل بدنه سلرلهوای
مغز باشند و هم شامل شکاف های پس سيناسپی (169سيناپس پيرنودگاه
شکاف سلرل می باشد) باشند .اگرنه که هور دو عملکورد و وظوايف
مختلفی دايند .اين شکاف ها به عنران نقاط ويودی و خروجی عمل می -
کنند .اين ،دي حالی است که ،بدنه سلرل ها نقاط سيگنالی يا جم -

بواال 167

167

)Hierarchical Petri Net(HPN
Element
169 Pre-Synaptic Clefts
168
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آويی کرده و آستانه ای برای آغاز تحرک می باشند .کمان ها بطوري
جداگانه نماينده دندييتها (170شاخه های متعدد سلرل عصبی)میباشند
و آکسرنها  171بعنران تراب تحريک  172و بازداشت  173می باشوند .دو
نرع مختلف از وزن مريد بريسی قراي گرفته است که يکی با اعوداد
واقعی(حقيقی) است و ديگری با اعداد صحيح .فرمرل مدل شبکه پتری
دي نظر گرفت ه شده دي شبکه ع صبی زي ستی از طر يق سواخت پيواز
بريايی يک خرگرش ترضيح داده شده است.
آهسرن] [107دي سال  1995مودلی از شوبکه پتوری عصوبی
پيشنهاد کرد که دي ا ين مودل خصر صيات شوبکه عصوبی و اسوتنتاج
فازی  175يا دي هم آميخت .دي اين مدل ،شبکه پتری عصبی  176مکان هايی
يا مريد استفاده قراي می دهد که شامل سه زير مجمرعه می باشد که
عبايتند از :ويودی ها ،انتقال ها وخروجی ها .گوذيها(انتقالهوا)
شامل دو نرع معمرلی و آغازی هستند .وزن های گذي مرجرد دي ويودی
ثابت و برابر يک است ديحالی که وزن های اليه های انتقال و خروجی
قابل آمرزش و تمرين برده و تنها مقوادير بوين 0و1و - 1يا موی -
پذيرند .پس ،مدل شبکه پتری عصبی با استفاده از خصر صيات من طق
فازی اصالح شده است.

فوازی 174

دي ادامه دي اين مقاله ،مدل شبکه پتری عصبی با ا ستفاده از
خصرصيات منطق فازی تغيير داده شد و سپس شبکه پتری عصبی فازی
ايجاد شد .اين مدل شامل هفت تاپل 177برد که به ويژگی های شوبکه
پتری عصبی اضافه میشد .اين تاپل ها شامل مجمرعه محدودی از گزايه -
ها  178و مجمرعه محدودی از مقادير ديستی فازی بر يوی گذايها می -
باشد .همهنين ،شبکه پتری عصبی فازی از فاکتريهای اضافه شده ای
استفاده می کند که از مکان ها به گذيها نگاشت می شورند و نيوز
بعنران تراب اتصال و پيرند که گذيها يا به م قادير واق عی و
ديست نگاشت می کنند .اين متدولرژی پيشنهاد شده دي دسوتهبنودی
الگر های

دودويی 179

تست شد .دي شکل  5- 3و  6- 3شبکه پتوری فوازی

170

Dendrite
Axons
172 Excitatory
173 Inhibitory
)174 Fuzzy Neural Petri Net(FNPN
175 Fuzzy inference
)176 Neural Petri Net(NPN
)سترن جدول(177 Tuple
178 Propositions
179 Binary Pattern Classification
171
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عصبی برای قرانين  ORو  ANDنشان داده شده است .دي شکل  7- 3مدل
سه اليه ای شبکه پتری فازی عصبی برای استنتاج فازی نشوان داده
شده است.

شکل  : 5- 3شبکه پتری فازی عصبی

برای نمايش سه قانون

شکل  : 6- 3شبکه پتری فازی عصبی

برای نمايش سه قانون
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شکل  :7- 3مدل سه اليهای شبکه پتری فازی عصبی برای استنتاج فازی

هيراساوا و همکايانش ] [108,109دي سال های  1995و  1998قابليوت
کايبردی کوه دي
ها و امکانات شبکه پتری يا از نقطه نظر ترزي
شبکه عصبی زيستی مغوز انسوان و جرد دايد آز مايش کورده و مودل
بازبينی شده ای از شبکه پتری پيشنهاد کرد که قابليت يادگيری يا
همانند شبکه عصبی دايا می باشد .دي اين مقاله مدلی بور اسواس
شبکه پتری بنا شبکه پتری يادگير  180ايائه شده است که ترانوايی
يادگيری  L.P.Nاز طريق تنظيم و تعديل کردن وزن هايی که دي مسير
اجرايی باشند کسب می گردد .ساختاي شبکه پتری يادگير وزن های دي
حال اجرا قراي گرفتن يا دي کمان های ويودی گذي ها معرفوی شود و
عالمت های دي حال اجرا قراي گرفتن يا که با تغيير مسير ترکن يا
نشانه ها حرکت میکند مريد استفاده قراي می دهد .مطابق فرآيند
يادگيری  ،ترکن يا نشانه های منتقل شده به شبکه پتری يادگير -
بسته به مقداي عالمت های دي حال اجرا قراي گرفتن ترکن يا نشانه -
ها دي مکان های ويودی و مقداي وزن های دي حال اجرا قراي گرفتن
بسته به کمان های شبکه پتری يادگير می باشد .الگرييتم يادگيری
که دي شبکه پتری يادگير استفاده شده است آميخته ای است از قانرن
يادگيری هب  181و انتشاي به عقب  182که دي هر دو وزن دي حال ا جرا
قراي گرفتن و مقادير آغازين طريی تنظيم شده اند که عالمت دي حال
180

)Learning Petri Network(L.P.N
HEBB
182 Back propagation
181
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اجرا قراي گرفتن يک گذي به مقداي مريد هدف خرد نزديک میشرد.
تنظيم و تعديل وزن نيز به گرنه ای تغيير داده شده است که عبري
يک ترکن يا نشانه زمانی که انتخاب می شرد تقريت شده و بنابراين
تثبيت می شرد .شبيه سازی به منظري تثبيت کنترل مسير شبکه پتری
يادگير و همهنين مقايسه عملکرد شبکه پتری يوادگير بوا مودل آن
شبکه عصبی اجرا می شرد .شبکه پتری يادگير پيشنهادي به مسوئله
شناسايی سيستم های غيرخطی يبط داده شود و نتوايج شوبکه پتوری
يادگير ثابت کرد اين مسئله برای سيستمی کوه ترسوط شبکه عصوبی
ساده تری بريسی می شرند بهتر باشد .شکل  8- 3يادگيری دي شوبکه
پتری دي نهاي برش و يودی و خروجوی شبکه ع صبی نشوان داده شوده
است] .[108شکل  9- 3نمرنه ای از نگرنگی فعال شدن و يوشن شدن يک گذاي
دي شبکه پتری يادگير دي هر برش زمانی يا نشان میدهد .اين شبکه
پتری يادگير که بصريت اليه ای فرض شده است از يک گذي ويودی ،يک
گذي خروجی و پونج گوذي معمورلی دي دو ال يه پنهوان ت شکيل شوده
است].[109

شکل  : 8- 3يادگيری در شبکه پتری در چهار برش ورودی و خروجی شبکه عصبی
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شکل  :9- 3چگونگی فعالشدن و روشنشدن يک گذار در شبکه پتری يادگير در
هر برش زمانی

ژا و همکايانش] [110دي سال  1998مدل شبکه پتوری خبوره عصوبی
فازی  183يا که ساختاي آن همانند ] [107می باشود يا ايائوه داد و
اين مدل يا دي دو کوايبرد موريد ايزيوابی قوراي داد .يکوی از
کايبردها ايزيابی سيستم های غير خطی و طراحی مجدد آن هوا موی
باشد و کايبرد ديگر دي کنترل پردازش های يوبات های هرشمند می
باشد .شکل  10- 3يک شبکه پتری عصبی دو اليه يا نشان می دهد .دي
اينجا p c ،باياس کنترل جريان p 1 ،و  p 2اليه ويودی P1 ،و  P2اليه پنهان،
 p 2اليه خروجی t1 ،و  t2گذيهای نرمال T1 ،و  T2گذيهای انتقال دهندهH11 ،
و  H22مقادير آستانه فعالشدن و αو βتراب انتقال کلی حلقری يا
مايپيهی  184میباشند .دي شکل  11- 3مدل شبکه پتری خبره فازی نشان
داده شده است.

شکل  :10- 3شبکه پتری عصبی دو اليه

)Neural Fuzzy Expert Petri Net(NFEPN
Generic Sigmoid Transfer Function
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شکل  :11- 3مدل شبکه پتری خبره فازی

تسنک و همکايانش ] [111دي سال  1999ظرفيت يادگيری شبکههوای
پتری فازی يا از طريق مدلسازی ترليد قرانين فازی  185و الگرييتم
يادگيری شبکه عصبی مريد بريسی قراي دادند .ال گرييتم يادگيری
بکاي يفته دي مدل پيشنهادی دي اين مقاله شامل مقداي دهی اوليه،
ايائه نمرنه های آزمايشی ،يوش های محاسبات  Feed Forwardو Feed Backward
برای تنظيم کمان ها می باشد .اين مقاله ،يک مدل  14-Tupleاز شبکه
فازی پتری تعريف شده است که شامل مکان ها ،گذيها ،ميزان آستانه
آغاز ها دي دستريالعمل های ويودی خروجی  ،مجمرعه های فازی  ،مجمرعه
وزن های محلی يا ميانی از قرانين ترليد فازی ،فواکتري قطعيوت
قرانين و مجمرعه کمان ها می باشند .مجمرعه کمان ها ايائه کننده
فاکتريهای قطعيت و انراع مختلف دستريالعمل های ايتباط که به هر
مکان يک مجمرعه فازی و يک فاکتري قطعيت  ،به هر ک مان يک وزن
مکانی و يک نقشه مطرح دقيق از مکان ها بوه مقوداي هوای آغوازی
اختصا می دهند هستند .اين مدل پيشنهادی دي مجمرعه قراعد ترليد
فازی که م عرف پاي گاه دانوش سي ستم خبوره فوازی ج هت انتخواب
کامپيرتر متخصص و کايآمدتر دي يک سازمان می باشد بکواي يفتوه
است.
لی و همکايانش ] [112,113دي سال  1999و  2000مدلی به نا
شبکه پتری فازی تطابقی پيشنهاد کرد که از فرايد تر صيفی
پتری فازی سرد می برد اما دي همان حال نيز همانند شبکه
دايای قابليت يادگيری برد .اين بري سی بورای طراحوی يوک

مودل
شوبکه
عصوبی
نظوا

Fuzzy production Rules
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استنتاجی دانش پريا تاکيد داشت که بور اسواس تنو رع دا نش موثال
شناخت انسان  186و ديک و تفکر انسان قابل ترصيف برد .اين مدل به
معرفی مفهر ترليد قانرن تنظيم شده فازی  187می پردازد که ايون
مفهر به هريک از طرح ها با ترجه به سابقه کايبردی آن ها و بر
اساس يک قانرن يک ديجه اهميت و ايزش دي نظر می گيرد .دي ايون
مقاله ،الگرييتم های يادگيری مجزا ترسعه پيدا کردند و الگرييتم -
های استنتاج فازی  188ناميده شدند و الگرييتم های انتشاي به عقب
برای تائيد وزن های قابل تعديل و يادگيری دانش تحت شرايط کلی
استفاده شده است.
نن و همکايانش ] [114دي سال  2002مدلی از شبکه پتوری فوازی
برای طبقهبن دی الگرها  189مبتنی بر قاعده(قانرن) ايائه دادند.
دي اين مدل پيشنهادی قرانين فازی دي حرزه دانش  190اعمال میگردد
بطريی که به کمک آن وزن های محلی و فاکتري قطعيت  191ترسوط يوک
يوال يادگيری بصريت آنالين تنظيم می گردد .دي اين جا ،هر مکان
ويودی به عنران يک ويژگی از الگر دي نظر گرفته می شرد و دي هر
انتقال(گذي) يک ترليد قرانين فازی میباشد .نشانه گذايی دي هر
مکان به عنران مقداي عضريت کالس  192می باشد .شبکه از هفوت اليوه
استفاده می کند .اين مدل بورای دسوته بنودی مجمرعوه دادههوای
آيريس  193که به منظري آزمايش ترانايی استنتاج شبکه هوای پتوری
ف ازی دي شناسايی نمرنه های مختلف مريد استفاده قراي می گيرد.
جوورنز و همکووايانش ] [115دي سووال  2003موودلی از يووک تسووت
آزمايشگاهی از يک خط آهن و عبري قطاي بر يوی آن بر اساس زموان
واقعی ترسط نند پردازنده يا ايائه کردند .دي اين مدل ،خصرصيات
شبکه عصبی ،زمان بندی و ترکن های تصادفی دي شبکه پتری بوا يوک
ديگر ادغا شده است .ساخت و شکل مسير قطاي به طري ساختايی با
بهره گيری از مکان ها ،گذيها و کمان های ياست شده ساخته شده است.
اين دي حالی است که ،خرد قطاي ترسط ينک خا و منح صر بوه فورد
ترکن يا نشانه ها ايائه می شرد .سرزن های ييل با استفاده از شبکه
پتری عصبی که مجمرعه ای از گذيها يا که از آيايش و نحره فعال -
186

Human Cognition
Weighted Fuzzy Production Rule
188 Fuzzy Reasoning Algorithm
189 Pattern Classification
190 Domain Knowledge
191 Certainty Factor
192 Class Membership Value
193 Iris Data set
187
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سازی يک اثر دي ساختاي نندگانه و اليه بندی شده ويودی و خروجی
شاخته شده اند مريد استفاده قراي می دهد .ترکيبات مکان های زمانی -
 ،گذيها و کمان های شبکههای پتری ابزايی يا دي اختياي میگذايد
که ميزان دي حال اجرا قراي گرفتن سيناسپی يا نمرنه سازی کورده
و سرعت اجرا يا پردازش می کند .يادگيری از طريق شبيه سازی سرييچ -
های شبکه پتری عصبی با بردايهای نشانه گذايی شبکه و تنظيم وزن
سيناپس ها تا زمانی که يفتاي مريد نظر کسب شرد انجا می شرد.
گروا و همکاينش] [116دي سال  2003يک شبکه پتری استدالل
يا برای سيستم ترليد قرانين فازی ايائه کردند .دي اين مدل يک
الگرييتم استداللی استنتاج می شرد که فرمت مواتريکس تسواوی يا
برمی گزيند .اين ماتريکس تصاوير بسياي شبيه به نرع خرد دي شبکه
پتری معمرلی می باشد و ترانايی استدالل مرازی يا به خربی ديجه
صحت تمامی طرح ها و مسائل از نخسيتن آنها حتی بدون استفاده از
يوش تحليل قابليت دسترس نشان می دهد .آنها به نگرنگی اين امر
از طريق نشاندادن  ،تامل کردن و اسوتنتاج قورانينی کوه شوامل
اشتباهات ناپی منفی دي الگری شبکه پتری پيشنهادی خرد هستند می -
پردازند ننين مدلی از طريق يک سيسوتم تخصصوی خطوا يواب موريد
اعتباي قراي میگيرد.
فازی 194

-3- 2- 3

Combination Hybrid

از نقطه نظر بهره گيری از ترانايی هر يوش دي ترکيب و ادغا
به گرنه ای که هريت و ويژگی های جداگانه آنها حفوظ شورد ،ايون
يويکرد شامل پيرند صريح و آشکاي میباشد.
هانا وهمکايانش ] [117به منظري حفظ و نگهدايی کيفيت ويژگيهای
محصرل دي يک مرکز فرز  195دستگاههای  ، CNCمدلی مبتنی بر ترکيب و
بکاي بردن دو يوش  ANNو شبکه پتری فازی يا ايائوه دادنود .دي
اينجا ،از شبکه پتری فازی بهمراه شبکه عصبی مصنرعی برای مدل -
سازی و کنترل ناهمراي سطرح فلوزات  196دي فرآينود فلزکوايی CNC
استفاده می شرد .اين مقاله مثالی است از کاي تحقيقاتی کوه دي
قالب مدل ترکيبی با استفاده از شبکه پتری و  ANNانجا گرفتوه
است .دي اين مدل ترکيبی عوالوه بر گذيهای مرتبط با فرآي ند
فلزکايی دستگاه  ، CNCيک گذي هنگا فعال شدن  ANNيا ي اه اندازی

194

)Fuzzy Reasoning Petri Net(FRPN
Milling
196 Metal Surface Roughness
195
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ميکند  197تا شبکه شروع بکاي کند و گوذي دي گر باعوث فعوال شدن
خروجی ديشبکه عصبی مصنرعی می شرد .اگر خروجی  ANNمشابه خروجی
شبکه پتری باشدآنگاه گذي ديگری برای تکراي اين نرخه فعال می -
شرد ،دي غير اين صريت ،گذي ترميم خطا به منظري فعال ساختن بخش
های مختلف دستگا ه جهت تنظيم مجدد فعال می شرد .دي شکل  12 - 3يک
مدل شبکه پتری فازی عصبی برای کنترل سوطرح نواهمرايی دي فورز
کايی دستگاه  CNCنشان داده شده است.

شکل  :12- 3يک مدل شبکه پتری فازی عصبی برای کنترل سطوح ناهمواری در
فرزکاری دستگاه CNC

Triggers
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سانک و همکايانش ] [118يک تکنيک بهينه سازی برای سيستمهوای
ترليد قابل انعطاف صنعتی ( 198 )FMSمطرح کردنود ،بوا کموک ايون
تکنيک ،مسئله زمانبندی تخصيص مناب بر اساس مدل شبکه عصبی هاپ
فيلد  199و شبکه پتری تصادفی مدلسازی می شرد .دي اينجا ،تواخير
زمانی با مکان ها و انتشاي زمانی با ترکن ها همراه است ،همهنين
اين مدل محدوديت ايتباط بين وظايف ،دستگاه ها و ساختاي عينی يا
به يک ساختاي انرژی نگاشت می کند .با استفاده از اين سواختاي
انرژی با مدل شبکه عصبی هپ فيلد ،الگرييتم طراحی بهينوه سوازی
برای  FMSبه دست می آيد .نمردا ي مدل سيستم هوای ترليود قابول
انعطاف صنعتی دي شکل  13- 3نشان داده شده است.

شکل  :13- 3نمودار شبکه پتری تصادفی مدل

FMS

سر انجا  ،آقای فاکردا و همکوايانش] [119دي سوال  2002بورای
بهبرد صحت نمايش الگری الکترومايگرا  200يوش کنترل مايرالکتريک
يا با استفاده از شبکه عصبی سازمان دهی شده و يخدادی که الگری

198

)Flexible Manufacturing System(FMS
Hopfield
200 Electromyogram
199
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وظيفه يا استخراج می کند مطرح کردند .اين مدل ،باعث
با اسوتفاده از
کنترل دقت دستگاههای الکتروم يرگرا
شبکه های عصبی و مدل وظيفه ترسط شبکه های پتری میباشد.
دي آزمايشگاه يبات دانشوگاه هيروشويما ژاپون بر يوی

بهبرد دي
هر شمندی
اين ايده
يک د ست

مصنرعی مريد بريسی قراي گرفت .ساختاي ايده پيشنهادی دي شکل - 3
 14نشان داده شده است.
هدف دي اين ايده ايجاد يک يوش بهينه برای کاهش حر کت هوای
اضافی دست مصنرعی است .اين يک نمرنه از ادغوا دو تکنرلورژی
مختلف بصريت يک سيستم واحد است .دي ايون ايوده ،کنتورل ميور
الکتريک برای بهبرد و دقوت دي د ستگاه هوای الکترو کايديرگراف
برای ايجاد طرح های آمايی متفاوت يسم شده با استفاده از شوبکه
عصبی ،سازماندهی شده و بصريت يک مدل وظيفه يويداد پيشنهاد شده
است .هر الگر و طرح از الکتروکا يديرگراف  201بعنران يک ويودی از
شبکه عصبی می باشد که می خراهد يوال آمرزش دي آن اجرا شرد .دي
اينجا سنسوريهای سيگنالهای الکتروکوايديرگراف بور يوی دسوت و
مفاصل قراي گرفته اند و دي بازه زمانی خا يک الگر از حرکت دست
و وضعيت محيط يا به الگری شبکه عصبی ايسال می کند .ش بکه عصبی
با ترجه به اطالعات اوليه يک مدل و ظيفه از کايها و وظوايف يک
الگر می سازد و آن يا به شبکه پتری می دهد و اين شبکه با ترجه
به حالت بهينه و ايده آل مقايسه می کند و اين يوال ،تا سواخت
الگری بهينه اعمال می شرد و دي انت ها آن يا دي محويط ،پيواده
سازی می کند .هر ديخراست آمده به شبکه پتری بعنران يک وظي فه
محسرب می شرد  .پس ،شبکه پتری بکاي يفته دي اين پروژه ،مسئرل
تحليل ديخراست داده شده به دست مصنرعی يا بصريت يک مدل وظيفه،
برعهده دايد .مدل وظيفه با استفاده از شوبکه پتوری جهوت دا نش
وابسته به وظيفه که برای تغيير خروجی شبکه عصبی مريد اسوتفاده
قراي می گيرد نشان داده می شرد  .مدل وظيفه دي شکل  15 - 3نشان
داده شده است.

Electrocardiograph
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شکل  :14- 3ساختار کلی ايده پيشنهادی آقای فاکودا

شکل  :15- 3مدل وظيفه ايده پيشنهادی آقای فاکودا

شبکه عصبی يک شبکه سه اليه ای  Feed Forwardاست که براساس مدل
ثبت وقاي بصريت خطی  202و يک شبکه مرکب گرسين  203می باشود و موی
تراند از طريق يادگيری برای تاب شدت احتمال هر کالس متفاوت دي
الگرهای ويودی باز شناسی يا مدل کند .مدل وظيفه با بهره گيوری
از تاييخهه نتايج تمايز شبکه عصبی ،مر قعيت عملی اپراتوري يا
برآويد می کند و مطابق مرقعيت برآويد شده برداي تعوديل کننوده
يا بيرون می دهد .مدل وظيفه از شبکه پتری برای ترصويف اطالعوات
مستقلی می باشد که دي ترصيف خروجی شبکه عصبی استفاده می شورد.
مدل وظيفه با استفاده از سابقه ای که نتايج شوبکه عصوبی دايد
حالت عملگر وظيفه يا تخمين می زنود .شوبکه عصوبی بوه الگرهوای
دستگاه الکتروکايدير گراف متصل است و الگر بصوريت ويودی وايد
شبکه عصبی می شرد .خروجی شبکه عصبی يک مدل وظيفه است که تر سط
شبکه پتری مريد آناليز و طراحی قراي گرفته اسوت .ا ين يويکورد
Log Linear Model
Gaussian Mixed Network
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پيشنهادی با استفاده از بهره گيری کنترل کننده انسانی ( بازوی
مصنرعی) که ترسط نريسنده خرد گسترش يافوت مريد آز مايش قوراي
گرفت .اين ايده برای يک ي بات دي يوی ميوزی که يوک ب طری آب،
ليران ،بشقاب غذا و قاشق سرپ برد مريد آزمايش واق شد .شکل - 3
 16مدل شبکه پتری که وظيفه خريدن دي يک وعده غذايی يا نشان می
دهد .جدول  2- 3مکان ها و گذي های يک وعده غذا خريدن يبات يا
نشان می دهد.

شکل  :16- 3مدل وظيفه برای يک وعده غذايی
جدول  :2- 3وضعيت مکان ها و گذر ها

گذر ها
Opening

عمل بلند کردن بطری
عمل بداخل نرخاندن قاشق
عمل بلند کردن ليران
عمل به داخل بردن غذا به
دهن
عمل بلند کردن بازو دست
عمل به داخل نرخاندن مچ
دست
عمل به داخل بردن غذا به
دهن

مکان ها
t0
t1
t2
t3

برداشتن بطری
ييختن
بلند کردن ليران

p0
p1
p2
p3

Standby

t4

خريدن آب

p4

t5

بلند کردن قاشق

p5

t6

پرکردن قاشق با غذا

p6

t7

خريدن سرپ

p7
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ننين يويکردی سبب بهبرد صحت باز شناسی کنتورل مصونرعی ن يز
شد .همانطري که دي اين مثال ديديم دي اينجا شبکه پتوری بصوريت
تطابقی با ترجه به ويودی و خروجی شبکه ع صبی وضوعيت بهتور يا
برای محيط دي نظر می گيرد .دي فصل های بعدی به ترضيح ايده های
پيشنهادی خراهيم پرداخت.
-3

خالصه و نتيجه گيری

دي اين بخش ايده های انجا شده دي شبکه پتری مريد بريسی
قراي گرفت .دي اينجا ايده ها به دو دسته تقسيم شدند .هر دسته
يوش هايی صريت گرفته برد که بطري کامل مريد بريسی قراي گرفت.
دي واق شبکه پتری تصادفی تطابقی يک شبکه پتری تصادفی است که
با ترجه به اطالعات محيط بتراند دي گا های ديگر طراحی به کمک
وضعيت حالت فعلی حالت بعدی سيستم يا پيش بينی کند و به مروي
زمان خرد يا با شرايط محيط بروز کند .با ترجه به تعريفی که دي
اين فصل دي مريد شبکه پتری تصادفی تطبيقی  204صريت گرفت به اين
نتيجه می يسيم که يک شبکه پتری تصادفی يا می تران دي سيستمهای
هرشمند و سيستم هايی که پريايی و تغييراتی زيادی دايند
بکايبرد.
دي فصلها ی بعدی به کايبرد  ASPNدي گريد های محاسباتی و
اقتصادی می پردازيم.

)Adaptive Stochastic Petri Net(ASPN
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کاربرد شبکه پتری تصادفی در گريد محاسباتی
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مقدمه
به منواب

دي گريد محاسباتی مسئله زمانبندی و تخصيص کايها
يکی از مسائل مهم می باشود .از آنجوايی که م ناب
ترزي شده ،ناهمگرن  ، 206پريا و خردمختاي  207می باشوند انجوا
تخصيص و زمانبندی مناب با دشرايی هايی همراه می باشد .بنوابر
اين ،ما بر آن شديم تا يوشی يا پيشنهاد کنيم تا يوند زمانبندی
و تخصيص مناب دي گريد های محاسباتی يا بهبرد بخ شيم .دي ا ين
بخش ،يک الگری سلسله مراتبی سه اليه ای برای گريد های محاسباتی
پيشنهاد شده است که ومساله زمانبندی دي گريود يا ت حت الشوعاع
قراي داده است .اين ايده پيشنهادی به همراه شبکه پتری ت صادفی
و بصريت تطابقی شبيه سازی شده و نتايج بدست آمده از اين شوبيه
سازی دي  GridSimلحاظ شده است.
پيهيوده ،205

دي اينجا ،زمانبندی کايها دي شبکه پتری ت صادفی که بصوريت
سلسله مراتبی  208لحاظ شده است .دي اينجا ايون مودل يا  HSPNموی
ناميم که نا اقتباس شده از مدل آن می باشد.دي اينجا ديخرا ست
ها به سه دسته تقسيم می شرند .اليه ها به نا های اليه خانگی ،209
اليه محلی  210و اليه گريد  211تقسيم بندی شده انود .کاي های ما دي
اين سه اليه قراي می گيرند .هر اليه دايای يوک سوری ترا ب خوا
برای دييافت زير کايها  212و تحريل داده با اليه هوای پوايين يوا
باال دايند که دي ادامه ترضيح داده خراهد شد .دي اداموه ،موا
نتايج بدست آمده از مدل  HSPNيا با ساير الگرييتم هوای مطورح
مرجرد همهرن  Min.Minو  Max.Minمقايسه خراهيم کرد .اين نتايج نشان
خراهند داد که  HSPNنسبت به الگرييتم  Max.Minنتيجوه بهتوری يا
ايائه می کند ولی از نتايج الگرييتم  Min.Minدي شورايط يکسوان
ضعيفتر است.

205

Complex
Heterogeneous
207 Autonomous
)208 Hierarchical Stochastic Petri Net(HSPN
209 Home Layer
210 Local Layer
211 Grid Layer
212 Subtasks
206

94

فصل چهارم  :کاربرد شبکه های پتری تصادفی تطابقی در گريد محاسباتی

- 24

مرور اجمالی بر گريد محاسباتی

دي سال های اخير کايبرد گر يد محاسوباتی ا فزايش قابول ترجهی
داشته است .دي واق  ،گريدهای محاسباتی شبکه ای از کامپيرتر ها
می باشند که بطري مجتم  213قراي گرف ته ا ند توا يوک کامپيرتر
مجازی با سرعت ب سياي بواال يا کوايايی بواالتر از کايايی هر
کامپيرتر يا مهيا کنند .گريدهای محاسباتی از مناب بسويايی از
کامپيرتر ها دي شبکه استفاده می کند توا يک م ساله علموی يا
تکنيکی يا دي زمان يکسان هنگامی کوه نيواز بوه ح جم و سيعی از
اطالعات يا انجا محاسبات بسياي زياد می باشم حل کند .گروه های
مختلفی دي گريد محاسباتی دي کناي هم مشايکت می کنند که بوه آن
ها سازمان های مجازی  214گفته می شرد VO .ها برای حل يک مساله
دي کناي هم قراي می گيرند و بوا حول آن م ساله همکايي شان به
پايان می يسد و ناپديد می شرند (منظري آنست کوه بصوريت مجوازی
کناي هم برای همکايی قراي می گيرند و پس از انجا کاي مربر طه
از حالت همکايی با هم خوايج موی شرند و بوه کواي خرد شان می
پردازند) .يکی از انتظاياتی که از گريد محاسباتی می يود امکان
اجرای برنامه های مختلف دي سايت های مختلف می باشد .هور سوايت
شامل نندين کامپيرتر و دي واق شوامل ننودين منبو موی باشود.
مناب دي گريد بصريت نا همگرن می باشند .بعضی از ايون برنا مه
ها نيازمند دسترسی به مناب مديريت شده ترسط واحدهای خردمختاي
می باشوند.
می باشند .واحد ميريت مناب همان زمانبندی منواب
تکنرلرژی گريدهای محاسباتی اين ام کان يا فراهم موی کنود که
برنامه ها ی مختلف که اغلب از سری کايبران مخت لف ديخراسوت می
شرد که نسبت به هم ناهمگرنی و ترزي شدگی دايند امکان دييا فت
يا
مناب يکسان يا مختلف يا بنا بر اين سياست مديريت منواب
زمانبندی مناب يا داشته باشند .ابزايهوای مختل فی بورای مودل
کردن و کنترل تخصيص مناب دي گريد ايا ئه شده ا ند .از آنجوايی
که پريايی دي خراست ها دي گريدهای محا سباتی زيواد موی باشوند
بنابر اين ابزايهای شبيه سازی که ترانايی همزمانی ديخراست ها
يا کنترل کند نياز می باشد .شبکه پتری تصادفی يکی از ابزايهای
کايآمد برای اين منظري می باشد .دي ادامه به ترضيح کلی يوشهای
تخصيص و زمانبندی منب دي شبکه پتری می پردازيم.دي قسمت 4- 4
ترضيح کاملتری از ايده پيشنهادی خراهيم پرداخت .دي قسمت  5- 4به

Integrated
)Virtual Organizations(VOs
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ايزيابی ايده پيشونهادی بوا  Min.Minو  Max.Minموی پوردازيم و دي
انتها نتيجه گيری و ک ايهای آينده ذکر خراهد شد.

کارهای مرتبط در زمانبندی گريد محاسباتی به کمک
شبکه پتری

- 34

يکی از مهمترين بخش ها دي سيستم های گريد ،نگرنگی تخصيص
مناب و زمانبندی آن ها دي سيستم های محاسباتی می باشد .از
گذشته تا به امروز ،دانشمندان و محققين دي علم شبکه و سيستم
های گريد تالش های زيادی يا دي اين زمينه انجا داده اند.
کايهای زياد و گرناگرنی دي زمينه محاسبات گريد انجا شده است.
آقايان ير 215و بريا  216دي سال های  2005و  2006تحقيقات زيادی يا
دي زمينه گردش کاي و وظايف دي گريد انجا داده اند] .[121][120آن
ها يک ناينرب و ساختاي کلی يا دي دسته های مختلف ايائه دادند
که اين ناينرب و الگری پيشنهادی آن ها باعث می شد تا يوند
گردش کاي دي سيستم های گريد يا تا حد قابل ترجهی منظم تر،سري
تر و کاملتر کنترل کند .اين مدل بر اساس الگرييتم های
زمانبندی گراف جهت داي غير حلقری  217می باشد که ترانايی مدل
کردن نندين ديخراست يا دي زمان دايا می باشد .گراف جهت داي
غير حلقری برای مدل کردن سيستم های پريا با خصرصيات و ويژگی
های متنرع مناسب می باشد .اما ،دي مدل های پيهيده محيط های
گريدی مناسب نبرده و بدون هيچ تغييری دي ساختاي آن پاسخگری
نيازهای محيط نمی باشد .بنابر اين ،محققين به فکر استفاده از
ابزايهای مدلسازی افتاد ند که اين ترانمندی يا داشته باشد که
بتراند همزمانی و همروندی برنامه ها و ديخراست ها يا با دقت و
سرعت بيشتری پاسخ گر باشد .از اين يو ،خانراده شبکه های پتری
همهرن  [122]CPN218و  [34] SPNبعنران ابزايی کايآمد و کايا دي زمينه
زمانبندی و تخصيص مناب دي گريد معرفی ش دند .دي ] [123يک مدل سه
اليه ای بر اساس شبکه پتری زمانی سلسله مراتبی  219دي سال 2005
ايائه شدند .اين مدل بر اساس مدل های اليه ای دي شبکه پتری
برای زمانبندی دي گريد های محاسباتی ايائه شده است .دياين
مقاله ،سه اليه زمانبند محلی،خانگی و گريد معرفی شدند .اين
ايده براساس کايهای مستقل تعريف شده است و کايهای وابسته يا
215

Yu
Buyya
)217 Directed Acyclic Graph(DAG
)218 Colored Petri Net(CPN
)219 Hierarchical Timed Petri Net(HTPN
216
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مريد بريسی قراي نمی دهد .مدل کردن کايهای وابسته دي ] [124ترسط
شبکه پتری گسترش يافته دي سال
يااوجين  220و همکايانش برسيله
 2006ايائه شد .مدل زمانبندی برنامه ای دي گريد که بر اساس
شبکه پتری برد دي سال  2007ترسط ژاو  221و همکايانش دي] [125ايائه
شد .دي اين بريسی ،تمامی کايهای انجا شده بر يوی زمانبند
گريد بر اساس خانراده شبکه پتری آويده شده است .وی دي اين
مقاله ،الگرييتم های زمانبندی يا بصريت زمانبندی نهايسطحه
ايائه داده است .دي اينجا کايهای مستقل بطري کامل و واضح
زمانبندی شده اند.
دي ادام ه ،يک الگرييتم بر اساس شبکه پتری تصادفی سلسله
مراتبی ايائه می دهيم .ما يک يوشی برای زمانبندی و تخصيص
مناب به کمک خصرصيات شبکه پتری معرفی کرده ايم که دي ادامه
با جزئيات بيشتر ترضيح داده خراهد شد .دي قسمت بعدی ايده
پيشنهادی شرح داده خراهد شد .دي بخش  5 - 4اي ده يا با نند
الگرييتم زمانبندی مقايسه می کنيم و نتايج يا با هم دي حالت
های مختلف مقايسه می کنيم .دي انتها ،نتيجه گيری نهايی از
ايده پيشنهادی و کايها آينده ذکر خراهد شد.
-4

ايده پيشنهادی ()HSPN

دي گريد
همانطري که می دانيم ،زمانبندی و تخصيص منب
محاسباتی مسئله مهمی است .دو يوش برای تخصيص منب به دي خراست
ها دي سايت های مختلف وجرد دايد[126,127].
(طرح ترزي شده)
Distributed Scheme
.1
 ( Hierarchical Schemaطرح سلسله مراتبی)
.2
يوش اول طرحی است که برای تخصيص مناب به ديخراست ها دي
سايت های مختلف بصريت ترزي شده می باشد يعنی دي واق بروکر
ها بازای يک دي خراست مناب يا بصريت ترزي شده دي نظر می
گيرند و دي خراست يا بصريت ترزي شده به ايستگاه های کايی که
حاوی مناب می باشند ايسال می کند و نتايج يا از هماهنک کننده
مناب به آن صريت می گيرند.
دي يوش دو تخصيص مناب به دي خراست ها با ترجه به نرع
ديخراست ها دي سايت ها که بصريت سلسله مراتبی مرتب شده اند
صريت می گيرند .دي نتيجه مناب يا با ترجه به شرايط محيطی و
Yaojin
Zhao
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هماهنک کننده دي سايت ها دي سطرح مختلف دسته بندی می کنند و
دي خراست ها يا بصريت سلسله مراتبی بروکر ها به ايستگاههای -
حاوی م ناب ايسال می کنند .طرح ترزي شده زمانی از طرح سلسله
مراتبی بهتر خراهد برد که تما ديخراست ها يوی سايتها بصريت
محلی(  )locallyتقاضا داده شرد .يعنی ديخراستی به بروکر بيايد که
منب مريد نظر آن دي همان سايت مرجرد باشد.دي غير اينصريت ،دي
تخصيص منب و پاسخ دهی ب ه ديخراست ها طرح دو از اول بهتر می
باشد .دي اينجا زمانبندی دي سه اليه تخصيص داده شده است .هر
سايت می تراند دايای يک بروکر و يک زمانبد برای نگرنگی تخصيص
منب داشته باشد.
دي کل هم يک زمانبند سراسری دي نظر گرفته می شرد .با ترجه
به طرح سلسله مراتبی و ترزي شده ای که دي ] [128ذکر شده است يک
الگری زمانبندی يا همانطري که دي شکل  1- 4آويده شده است ايائه
کرده ايم .دي طرح زمانبندی سه-اليه ای مناب به يک شبکه سلسله
مراتبی سه اليه ای متصل شده اند.

شکل  :1- 4مدل سه اليه ای زمانبندی کارها يا درخواست ها

هر ديخراست دي زمانبند محلی مريد تحليل و بريسی قراي می
گيرد .دي واق محل ذخيره سازی مناب دي اليه سر يا اليه خانگی
قراي گرفته اند .هر دي خراست می تراند به زير ديخراست های
زيادی بخش بندی شرد .نحره تقسيم بندی هر ديخراست می تراند
بصريت واحدهای مجزا(مستقل) يا واحدهای وابسته باشد .تخصيص
واحدهای ديخراستی بصريت وابسته به نتايج ميانی پاسخ بخش های
ديگر وابستگی دايد .دي اينجا نياز به داشتن يوال وابستگی و
نحره تحرلی اطالعات بدست آمده دي هر واحد ديخراستی به ساير
واحد مربرط می شرد .دي اين ايده يوال واحدهای مستقل مريد
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بريسی قراي گرفته است .دي ادامه ،يوال تراب
با جزئيات آويده ايم.

دي هر زمانبند يا

تابع های زمانبند خانگی:





دي يافت ديخراست کايبر و تخصيص آن به مناب
ايسال هر ديخراست به اليه دو يا زمانبند محلی
تقسيم بندی زير ديخراست های آمده ترسط زمانبند محلی و تخصيص
آن ها به مناب
مهيا کردن اطالعات برای کامپيرتر های مرجرد و مرتبط با
زمانبند خانگی برای زمانبند محلی

تابع های زمانبند محلی:





دييافت اطالعات و کايهای آمده از کامپيرتر های مرجرد و مرتبط
با زمانبند خانگی که از زمانبند خانگی ايسال شده است
ايسال ديخراست کاي به زمانبند سرتاسری()grid schedule
دييافت کايهای تخصيص داده شده ترسط زمانبند گريد و تخصيص
زير ديخراست ها به زمانبند محلی
مهيا کردن اطالعات از اليه دو ( ) Local Area Networkبه زمانبند گريد

تابع های زمانبند گريد:



که ترسط زمانبندهای محلی انجا

دييافت اطالعات از اليه دو
شده است
تخصيص کايها يا ديخراستها به زمانبند محلی

جدول  1- 4حاوی مکان ها و انتقال های دي نظر گرفته شده يا
برای مدل شبيه سازی طرح سلسله مراتب دي نظر گرفته شده می
باشد.

جدول  :1- 4نشانه های و توضيحات آن ها در HSPN
توضيح
تاييد ديخراست به
کامپيرتر خانگی(ماشين
خانگی)
دييافت ديخراست و
اطالعات کامپيرتر
خانگی(ماشين خانگی)

Transition
t0

توضيح
ديخراست های تاييد شده ترسط
کايبر
مناب

t1

99

Place
P1

P2
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کاي يا ديخراست دي
زمان مقري()Deadline
نترانست به پايان
برسد
کاي يا ديخراست دي
زمان مقري()Deadline
ترانست به پايان برسد
ايسال کردن کاي يا
ديخراست به زمانبند
محلی
ايسال کردن کاي يا
ديخراست به زمانبند
خانگی
اجرا کردن کاي يا
ديخراست بصريت
خانگی/ياه دوي()Remote
تاييد نهايی
زيرديخراست های اجرا
شده بصريت ياه
دوي()Remote
بازگرداندن ديخراست
پاسخ داده شده و به
اتما يسيده
مهيا کردن اطالعات
ماشين يا کامپيرتر
خانگی

t2

آماده برای زمانبندی ديخراست

P3

t3

آماده برای تاييد ديخراست

P4

t4

آماده برای اجرای ديخراست

P5

t5

آماده برای اجرا دي خراست از
ياه دوي()Remote

P6

 t8يا t6

ديخراست به اتما
يسيده( )Completeيا کاي تکميل
شده
زيرديخراست هايی که بصريت remote
تکميل شده است

P7

t9

واحد ها و بخش های خروجی تاييد
ديخراست،تکميل شدن کايهای کرنک
يا زيرديخراست ها،حاوی اطالعات
ماشين خانگی(کامپيرتر خانگی)

t10

واحد ها و بخش های ويودی تخصيص
زير ديخراست ها يا همان کايهای
کرنکتر شده که بصريت remote
تخصيص پيدا کرده اند و تکميل
شدن و کامل شدن ديخراست يا کاي

t7

P8

Pk1 ,PK3,PK5

Pk2 ,PK4

دي شکل  2- 4مدل  HSPNنشان داده شده است .اين مدل ايده
پيشنهادی نشان داده شده است.
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شکل  :2- 4مدل ايده پيشنهادی HSPN

حال اين مدل يا به کمک  GridSimمريد تست و آزمايش قراي می
دهيم .دي ايتدا ترضيح اجمالی بر  GridSimا يائه می کنيم .دي نور
افزاي  GridSimدي ابتدا هر ديخراست به بروکر داده می شرد و بروکر
برای هر ديخراست يک نهاد تعريف می کند و پروتکل های تعامل بوين
نهادهای  ، GridSim 222با استفاده از يخدادها پياده سازی شده است..
هر نهاد برای ايسال وضعيت خرد به بروکور و زمانبنود هوا آن يا
بصريت يک يخداد منتقل می کند .دي  GridSimنهادها هم برای ديخراست
اطالعات و هم برای تحريل اطالعات از يخودادها ا ستفاده می کننود.
يخدادها می تراند ترسط هر نهادی ترليد گردد تا بالفاصله و يا با
تأخير زمانی تعيين شده به نهادهای ديگر يا بوه خورد او تحر يل
گردد .يخدادهايي که ترسط همان نهاد ترليد شده باشند ي خدادهای
داخلی  223و يخدادهايي که ترسط نهادهای خايجی ترليد شده با شند
يخدادهای خايجی  224ناميده می شرند .نهادها می ترانند اين يخدادها
يا با ترجه به نشانی مبدأ يخداد که دي ک ناي آن قوراي دايد از
هم تشخيص دهند.

222

Gridlet
Internal Events
224 External Events
223
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از پروتکلهای  GridSimبرای تعريف خدمات نهاد استفاده میشرد.
با ترجه به پروتکل های سرويس ،يخودادهای  GridSimيا می توران بوه
يخدادهای همزمان و ناهمزمان  225نيز تقسيم بندی نمرد .يوک يخوداد
يا همزمان می گرييم اگر نهاد مبدأ يخوداد ،صوبر ک ند توا نهواد
مقصد ،تما اعمالی که دي ايتباط با يخداد اسوت يا انجوا د هد
(مانند تحريل يک سرويس کامل) .يک يخداد يا ناهمز مان می گرييم
اگر نهاد مبدأ يخداد ،آن يا ترليد کند و سپس بودون صبر کوردن
برای کامل شدن آن ،به فعاليت های ديگر خرد ادامه دهود .هنگوامی
که نهاد مقصد نني ن يخدادها يوا ديخرا ستهای سورويس يا دييا فت
کرد ،نتايج يا به عنران جراب با يک يا نندين ي خداد بوه نهواد
مبدأ برمی گرداند که خرد می تراند باعث انجا اعمال مناسب بعودی
گردد .بايد ترجه کرد که يخودادهای خايجی می تراننود بوه صوريت
هزمان يا ناهمزمان ترليد شرند ولی يخدادهای داخلی بايد فقط به
صريت ناهمزمان ترل يد شورند تا از بوه بنبسوت  226ي سيدن ن هاد
جلرگيری شورد .يخودادها دي زمانبنود گريود بصوريت خايجی و دي
زمانبند های ديگر داخلی عمل می کند .دي ادامه به ايزيوابی يوش
پيشنهادی با الگرييتم های Min.Minو  Max.Minمی پردازيم.
- 54

شبيه سازی ايده پيشنهادی

اين بخش يکی از مهمترين بخش ها دي ايون قسومت موی باشود.دي
اينجا از پايامت های يکنراخت و يکسان برای الگرييتم های Min.Min
 Max.min ،و  RHSPNاستفاده شده است .دي ابتودا بايود هور يوک از
الگرييتم ها دي نر افزاي  Gridsimپياده سازی شرد.
دي اينجا ،از  4ماشين (سايت) استفاده شده است که هر کدا

از

 4پردازنده (کامپيرتر) تشکيل شده اند و ترانايی اطالعاتی هر سايت
 1000گيگابايت دي نظر گرفته ايم .هر پردازنوده منبو يکسوانی
دايد .دي واق پردازنده های هر ماشين (سايت) ب طري همگون دايای
منب يکسانی می باشند ولی ماشين های هر سوايت با ماشوين هوای
سايت ديگر از نظر حجم متفاوت می باشند .اين بدان معنا است که
هر سايت نسبت به سايت ديگر ناهمگن می باشند .يک ديخراست يا به
 100کاي  227مجزا تقسيم می کنيم و آن ها يا به هر ماشين اختصا
می دهيم .هر کاي يک زمان و يک هزينه خا خرد دايد .ترزي زمان

225

Asynchronous
Deadlock
227 Task
226

102

فصل چهارم  :کاربرد شبکه های پتری تصادفی تطابقی در گريد محاسباتی

و هزينه دي ه ر کاي بصريت تاب

يکنراخت فرض

شده اسوت .دي وا ق

تعداد مناب ما  16منب می باشند که با ترجه به فضای  Heapدي
نظر گرفته شده دي جاوای نر افزاي  100 Gridsimکايبر دي نظر می
گيريم که هر کايبر يک کاي يا به بروکر  GridSimديخراست می دهد.
کايها با ترجه به جدول  2- 4به  4گروه تقسيم بندی شده اند .هر
گروه شامل  25کاي می باشند.

جدول  :2- 4دسته بندی  100کار به  4گروه  25تايی و شرايط لحاظ شده
برای هر کار
در نظر گرفتن هزينه

در نظر گرفتن زمان

تعداد کارهای در نظر
گرفته شده

دي نظر نمی گيريم

دي نظر نمی گيريم

 25کاي اول

دي نظر نمی گيريم

دي نظر می گيريم

 25کاي دو

دي نظر می گيريم

دي نظر نمی گيريم

 25کاي سر

دي نظر می گيريم

دي نظر می گيريم

 25کاي نهاي

منظري از دي نظر نگرفتن زمان يا هزينه برای هور کاي يع نی
نگرنگی جستجر دي الگرييتم  Min.Minو  Max.minمی باشود .الگورييتم
 RHSPNاين مسائل تغييری دي مقداي آن ايجاد نمی شرد.
پرمحتراترين 229

هر دسته کايها از کم محتراترين  228ديخراست تا
ديخراست مرتب شده اند .کم محتراترين ديخراست يعنی ديخراستی که
پاسخگريی به آن ياحت می باشد و نياز به مناب زيادی نمی باشد.
دي اين شبيه سازی ،اين ديخراست هايی که تعداد مناب ديخراسوتی

آن ها کمتر يا مساوی  3منب می باشند منظري موی باشوند .پور
محتراترين ديخراست يعنی ديخراستی که پاسخگريی به آن دشوراي -
تر(زمان و هزينه بيشتر) می باشد و نياز به مساوی يا بيش از 8
منب می باشند.
برای پياده سازی ايده ذکر شوده دي دو الگورييتم  Min.minو
 Max.minکافی است تغييراتی دي کد بروکر  Gridsimايجواد کنويم .يوک
آن يا دي  Gridsimاضافه می کنيم .کالس Main
پکيج ايجاد می کنيم و
Thin Request
Thick Request
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 Job ، Task ،و  Nodeالگرييتم های  Min.minو  Max.minدي پيرست آويده
شده است .دي ادامه ترضيح اجمالی دي مريد دو الگرييتم  Min.minو
 Max.minمی دهيم].[128,129


الگوريتم  : Min.minدي اين الگرييتم حداقل زمان کامل شدن هر
 Taskدي کل ماشين ها محاسبه می شرد Task .ای که با حداقل زمان
کلی کامل شدن می باشد بين  Taskها انتخاب می شرد و به ماشين
م ريد نظر اختصا می يابد .وقتی کاي  Taskمريد نظر به اتما
يسيد  .ان  Taskاز ليست  Taskها خايج می شرد و اين يوال برای
 Taskهای باقی مانده ادامه می يابد تا تما  Taskها به مناب
مريد نظر خردشان دسترسی پيدا کنند.



الگوريتم  : Max.minاين الگرييتم بسياي شبيه به الگرييتم
 Min.minمی باشد .مجمرعه ای از زمان های ح د اقل برای هر Task
محاسبه می شرد Task .ای که زمان کامل شدن حداکثری دي مجمرعه
اش داشته باشد انتخاب می شرد و به ماشين مريد نظرش اختصا
داده می شرد.

ه مانطري که دي قسمت  4- 4ذکر شد دي ابتدا دي ماشين خوانگی
شروع به جستجر دي پايگاه داده می کنيم .زمانبند جسوتجر دي هر
ماشين زمانبند خانگی گفته می شرد .دي صريتی که منب مريد ن ظر
يا با ترجه به ديخراست پيدا نشرد اين ديخراست به هماهنک کننده
سايت ايسال می شرد تا دي سايت محلی شروع به جستجر کند .بنوابر
اين ،زما نبند محلی فعال شده و شروع به جستجر دي محدوده تعيوين
شده اش می کند .همهنين ،دي صريتی که منب مريد نظر يا با ترجه
به پايامترهای مريد نظر پيدا نشرد يک ديخراست به بروکر ايسوال
می شرد تا دي سايت های ديگر شروع به جستجر کند .دي اين هنگا ،
زمانبند گريد فعال می شرد و شروع به جستجر می کند .دي ايزيابی
کايايی نندين پايامتر مريد بريسی قراي گرفته است که دي زيور
ذکر شده است.
230
 زمان متوسط پاسخگويی بازای هر درخواست ()ART
يکی از مهمترين پايامترها برای ايزيابی می باشد .اين
پايامتر نشاندهنده ترالی بين دييافت پاسخ و ايسال پاسخ
می باشد که زمان پاسخگريی ناميده می شرد .زمان پاسخگريی
دي صفحات وب برای ايسال/دييافت پاسخ ها مهم می باشد.
زمان مترسط پاسخگريی دي  HSPNهمان مجمرع زمان ها برای

Average Response Time per Request
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عبري يک دي خراست از هر سه اليه می باشد .ممکن است
که مدت زمان مريد نظر دي زمانبند
 Taskهايی باشند که
خانگی و محلی پاسخگر نباشند بنابر اين بروکر بايد
نزديکترين منب يا بر اساس پايامترهای هر منب انتخاب
کند.هرنه مدت زمان پاسخگريی به يک دي خراست کرتاهتر باشد
نشاندهنده آنسنت که ديخراست دي اليه های داخلی پاسخ مطلرب
يا گرفته است .دي اينجا ،اين پايامتر يا برای هر کاي دي
نظر می گيريم و آن يا برای هر سه الگرييتم مريد بريسی
قراي می دهيم.
231
هزينه متوسط پاسخگويی بازای هر درخواست ()ARC
اين پايامتر نيز دي وب برای کايها از اهميت ويژه ای
برخريداي است .هزينه تحريل دادن داده يا منب برای هر
 Taskيا هزينه پاسخگريی می ناميم .هزينه مترسط پاسخگريی
دي  HSPNمجمرع هزينه عبري کردن از سه اليه (دي صريت لزو )
برای اختصا منب مناسب به  Taskمريد نظر می باشد .اين يا
دي نظر بگيريد که برخی از ديخراست ها نياز نيست که به
اليه های خايجی همهرن اليه گريد و يا اليه محلی بروند.پس دي
مقايسه با ساير يوش ها ميزان هزينه کمتری يا مصرف می
کنند.

تما الگرييتم های زمانبنودی دي طراحوی و اجورای خورد ا ين
پايامتر يا مريد بريسی قراي می دهند .اين الگرييتم ها منب يا
دي نزديکترين حالت برای سايت  Taskدي نظر می گيرند و هزينه آن
ها از هزينه اجرا هر  Taskکمتر می باشد .اما ،ممکن است منابعی
وجرد داشته باشند که هزينه آن ها از هزينوه موريد انت ظاي ما
کمتر باشند ولی دي اينجا دي نظر گرفته می شرند .نرن ممکن ا ست
زمان دسترسی به آن نسبت به مناب ديگر بخاطر نزديک بردن يا دي
سايت کنايی بردن کمتر باشد .بطري مثال ،اگر  Taskاول منب مريد
نظر خرد يا با هزينه  $300پيدا کند  ،ما ميزان )300*)100/1((+300
يعنی  $303يا دي نظر می گيريم .اين بدين معنی است که موا بوه
دنبال مناب با هزينه کمتر از  $303می گرديم.
شکل  3- 4زمان مترسط پاسخگريی برای هر ديخراست از صود
دي نظر گرفته شده برای يک کوايبر ن شان داده شده اسوت .ا ين
Task

نمرداي نشان می دهد که الگرييتم HSPNاز الگرييتم  Max.minدي هر 4

Average Response Cost per Request

105

231

فصل چهارم  :کاربرد شبکه های پتری تصادفی تطابقی در گريد محاسباتی

دسته بهتر عمل می کند و ولی دي هر نهاي حالت از

الگرييتم Min.min

زمان بيشتری دايد .دي اينجا حداکثر زمان  36000واحد و حداکثر
هزينه  $3000دي نظر گرفته شده است .ميزان زمان از  Taskبيسوت و
ششم تا  Taskيکصد افزايش قابل ترجهی داشته است .همانطري که می
بينيد دي دي خراست های پر محتری ميزان  ARTدي  HSPNبسياي بوه
الگرييتم  Min.minنزديکتر می باشد و گاهی اوقات از آن نيز بهتر
شده است.

شکل  :3- 4زمان متوسط پاسخگويی برای هر درخواست بازای  100درخواست

همانطري که دي شکل  4- 4نشان داده شده است مترسط زمان
اختصا داده شده به هر کاي برای هر الگرييتم نشان داده شده
است .همانطري که می بينيم الگرييتم  RHSPNبه ميزان  150واحد
زمانی از الگرييتم  Min.minزمان مترسط مصرفی هر کايش بيشتر می
باشد و آن هم به هزينه تعريآ بستر از يک اليه به اليه ديگر
مربرط می باشد .اين الگرييتم نزديک به  1500واحد از الگرييتم
 Max.minزمان کمتری مصرف می کند.

106

فصل چهارم  :کاربرد شبکه های پتری تصادفی تطابقی در گريد محاسباتی

شکل  :4- 4متوسط زمان تخصيص داده شده برای هر کار

شکل 5- 4

ميزان هزينه مترسط پاسخگريی برای هر ديخراست برای يک

کايبر آويده شده است . .اين نمرداي نشان می دهد برای Task 25اول
دي نظر گرفتن هزينه و زمان هر سه
(دسته اول) بخاطر عد
الگرييتم مقداي هزينه بااليی يا برای هر  Taskبدون دي نظر گرفتن
Taskها،
پر يا محتری بردن آن دي نظر می گيرند .اما دي دسته دو
ما حداکث ر هزينه يا  3000دالي يا برای هر کاي دي نظر گرفته
ايم .دي اينجا زمانبندها بر اساس هزينه دي نظر گرفته شده بايد
مناب مريد نظر يا برای هر ديخراست دي نظر بگيرند .ميزان دي
نظر گرفتن
باشد.

هزينه برای جستجری مناب

رابطه ( )1- 4

بر اساس يابطه  1- 2می
)Cost(Task)+1%Cost(Task

همانطري که نشان داده شده است  HSPNهزينه يا با محدود کردن
دسترسی به مناب کاهش می دهد اما اين ميزان کاهش هزينه بهتر
از الگرييتم  Min.minنمی باشد ،ولی ،از الگرييتم  Max.minبهتر می
باشد .اين الگرييتم دي ديخراست های پرمحتری مثل الگرييتم Min.min
عمل می کند و حتی گاهی هز اوقات از الگرييتم  Min.minبهتر عمل می
کند .همانطري که دي شکل  6- 4نشان داده شده است مترسط هزينه
اختصا داده شده به هر کاي برای هر الگرييتم نشان داده شده
است .همانطري که می بينيم الگرييتم  HSPNبه ميزان  170واحد از
الگرييتم  Min.minهزينه مترسط مصرفی هر کايش بيشتر می باشد و آن
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هم به هزينه تعريآ بستر از يک اليه به اليه دي گر مربرط می باشد.
اين الگرييتم نزديک به  200واحد از الگرييتم  Max.minهزينه کمتری
مصرف می کند.

شکل  :5- 4هزينه متوسط پاسخگويی برای هر درخواست بازای  100درخواست

شکل  : 6- 4متوسط هزينه تخصيص داده شده برای هر کار
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با ترجه به تست انجا

شده بر يوی الگرييتم پيشنهادی بازای

 Task 100می تران گفت که اين الگرييتم زمانبندی يا تا حدود %10
زمان و  %11هزينه يا نسبت به يوش  Max.minبهبرد داده است.
- 64

خالصه و نتيجه گيری و کارهای آينده

اين يا مد نظر داشته باشيد که هيچ ياه بهينه ای برای
تخصيص مناب و زمانبندی آن ها دي سيستم های گريد وجرد ندايد.
زيرا ،بخاطر ناهمگرنی بردن،پريايی و گستردگی اين سيستم ها دي
دنيا اين امر امکان پذير نمی باشد.
دي اين بخش ،يک طرح و الگری زمانبندی منب با استفاده از
سه اليه ای بردن محيط های گريد ايائه شد .طرح زمانبندی مناب
ترسط شبکه پتری تصادفی سلسله مراتبی مدل شد و مريد آناليز و
تحليل قراي گرفت .دي اين جا ،برای اليه های سه گانه زمانبندی
های مختلف ايائه شد(زمانبند خانگی ،زمانبند م حلی و زمانبند
گريد) و خصرصيات و تراب مريد استفاده و نحره نگرنگی ايتباط
زمانبند ها دي مدل پيشنهادی مريد بريسی قراي گرفت .ايده
پيشنهادی( )RHSPNبا الگرييتم های  Min.minو  Max.minکه از الگرييتم
های پرکايبرد دي سيستم های گريد می باشند مريد بريسی قراي
گرفت .يوش  RHSPNبر اساس شبيه سازی  SPNدي شبکه گريد کاي می
کند .نتايج دي نر افزاي  Gridsimمريد بريسی قراي گرفتند .اين
نتايج که بر يوی  100کاي با طرل يکسان مريد بريسی قراي گرفتند
نشان داد که الگرييتم پيشنهادی دي زمان و هزينه به ترتيب  %10و
 %11کمتر از الگرييتم  Min.minزمانبندی دي خراست ها يا انجا می -
دهد .همهنين ،زمانبند گريد که دي ساخناي خايجی و نهايی مدل
پيشنهادی قراي گرفته است ترانايی جستجر و تخصيص مناب يا به
کايها و يا زير کايها دايا می باشد.
از کايهای که دي آينده بر يوی اين ايده صريت خراهد گرفت
پياده سازی ايده پيشنهادی دي کايهای وابسته به هم و استفاده
از الگرييتمهای هرشمند دي بهبرد ايده پيشنهادی دي زمانب ندی و
تخصيص مناب میباشد.
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پياده سازی شبکه پتری تصادفی تطابقی در
5
گريد اقتصادی
- 15

مروری بر الگوريتم های موجود و الگوريتم پيشنهادی
دي[92-

الگرييتمی که بورای بهينوه سوازی زموان ترسوط بريوا
وه اسووت،
وابی قووراي گرفتو
وده و دي ] [95مووريد ايزيو
ونهاد شو
] 93پيشو
الگرييتمی مکاشفهای است که برای کايهای ناهمگرن جرابهای قا بل
قبرلی يا به کايبر ايائه نمی کند .بريا اين ال گرييتم يا بورای
زمانبندی برنامه های کايبردی پايام تريوب طرا حی کورده ا ست .از
آنجا که ويژگی اين برنامه ها ايون اسوت کوه از تعودادی کايهوای
همگرن مستقل از هم تشکيل شوده اند ،ال گرييتم گزايش شوده فورض
می کند که کايها دايای ناهمگرنی بسياي کموی هسوتند و بوه هموين
دليل برای کايهای ناهمگرن نمی تراند زمانبندی مناسوبی يا بورای
کاي بر انجا دهد .بنابراين اين انگ يزه بر جرد می آ يد کوه با
استفاده از الگرييتم های مکاشفهای جديد و الگرييتم های يادگيری
بتران نتايج مرجورد يا بهبورد داد .همهنوين ،بريوا منواب يا
زمان مشترک فرض می کند و باعث می شرد که پيهيدگی ها و نقص هوايي دي
الگرييتم او وجرد داشته باشد.
دي ادامه ،آقای مهدوی فر پس از بري سی و شبيه سوازی يوش هوای
مختلف برای بهينه سازی زمان ،الگرييتم هوايي يا بورای ايون کواي
پيشنهاد کرد  .ما الگرييتمی تحت عنران  ALATOبرای ايجاد ترازن
باي دي تخصيص کايها به مناب گريد محاسباتی ايائوه داده ايوم.
به اين ترتيب ،الگرييتم های مرجرد برای بهينه سازی زمان عبايتند
از:
)Buyya Time Optimization (BTO
)1
)Advanced Buyya Time Optimization (ABTO
)2
)Extended Buyya Time Optimization (EBTO
)3
)Advanced Extended Buyya Time Optimization (AEBTO
)4
)Learning Automata Time Optimization (LATO
)5
)Advanced Learning Automata Time Optimization(ALATO
)6
دي نتيجه می تران گفت که  6الگرييتم برای بهينه سازی زمان دي
گريدهای محاسباتی ايائه شده است که الگرييتم  BTOترسط بريا و
الگرييتم های  ABTO,EBTO,AEBTO,LATOترسط آقای مهدوی فر ايائه شوده
اند و الگرييتم ALATOترسط نگاينده پيشونهاد شوده اسوت  .نهواي
الگرييتم اول يوش های مکاشفهای هستند و الگرييتم پنجم و ششم با
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استفاده از يادگيری و ترسط مجمرعوه ای از اترماتاهوای يادگير،
عمل زمانبندی يا انجا می دهد .هدف همهی ايون الگرييتم هوا ا ين
است که بترانند از بردجهی تعيين شوده تر سط کوايبر ،ا ستفادهی
حداکثر يا کرده و زمان اجرای برنامه يا تا جايي که امکان دايد
کاهش دهند.الگرييتم  ABTOبا تغييراتی جزئوی دي الگورييتم BTO
بدست آمده است و بدون دستکايی ه ستهی اصولی الگورييتم ،نتوايج
بهتری يا ايائه می کند .الگرييتم  EBTOاز نظر مکانيز زمانبندی
با الگرييتم  BTOمتفاوت است ولی از ايدهی مطرح شده ترسط بريا
برای بهينه سازی زمان استفاده می کند .الگرييتم  AEBTOتغييراتی
يا دي الگرييتم  EBTOايجاد می کند که ب ه ترليد زمانبندی های بهتر
منجر می شرد .الگرييتم  LATOبا استفاده از اترماتاهای يوادگير
سعی می کند زمان يا با صرف بردجه ی تعيين شده به حوداقل برسواند
.الگرييتم  ALATOبا تغييراتی دي نحره پيواده سوازی و پرداخوت
پاداش و جريمه دي الگرييتم  LATOشکل گرفته است و بهترين ن تيجه
يا دي ميان الگرييتم های فرق بدست می آويد .دي ادامه يوک تضويح
اجمالی دي مريد خصرصيت مشترک الگرييتم ها می پردازيم.

- 1- 1- 5

مراحل مشترک الگوريتم ها

الگرييتم های بهينه سوازی ،دي ابتودای کاي و ق بل از انجوا
زمانبندی ،اقداماتی يا انجا می دهند که دي هموه ی آنهوا مشوترک
است .اين اعمال يا می تران دي سه مرحله به صريت زير بيان کرد:
 .1يافتن منابع :شناسايي منابعی که می تران ند دي ا جرای کاي ها
مريد استفاده قراي بگيرند و همهنين بدست آويدن ترانمندی ها و
ويژگی هاي آنها .اين اعمال از طريق سرويس اطالعاتی گريد انجا
میگيرد.
 .2تجارت منابع :شناسايي هريک از مناب بر حسب هزينوه دي وا حد
زمان ( پرل دي ثانيه .)G$/sec ،سپس تشخيص ميزان ترانمندی منب
دي واحد زمان ( نرخ اجرای ميليرن دستريالعمل دي ثانيه) MI/sec ،
که هموان
و دي نهايت بدست آويدن قيمت واقعوی و مف يد من ب
هزينه ی اجرای هر ميليرن دستريالعمل میباشد ( پرل به ازای هر
ميليرن دسترالعمل)G$/MI ،
 .3مرتب سازی منابع :يک الگرييتم بهينه سازی ،حتماً به يک ترت يب
خا از مناب بر حسب قيمت آنها نيواز دايد .دي ايون مرحلوه،
مناب به ترتيب صعردی از نظر قيمت مفيد (که دي مرح له ی ق بل
بدست آمده است) مرتب سازی می شرند .دي وا ق اولريوت وا گذايی
کاي با مناب ايزان تر می باشد .اگر دو منب دايای قيمت مف يد
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يکسان باشند ،منبعی که ترانمندی بيشتری دايد دي اولريت قراي
می گيرد تا کايايي الگرييتم تا حد ممکن بيشتر باشد .دي وا ق
برای بدست آويدن بهترين ترتيب ،مناب بوا دو پوايامتر مر تب
 .2ترانمندی
میشرند .1 :قيمت مفيد
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الگوريتم  BTOو الگوريتم ABTO

اين الگرييتم ترسط بريا دي ] [92,93پيشنهاد شده و دي ] [95مريد
وازی زموان نسوبت بوه
ول بهينه سو
وت .عمو
وه اسو
وابی قوراي گرفتو
ايزيو
بهينه سازی هزينه دايای پيهيدگی بيشتری است و نمی توران بوا يک
ايده ی ساده ،زمانبندی يا ا نجا داد .بريا برای زمانبندی کايها
با هدف بهينه سازی زمان ايده ی زير يا مطرح میکند:


با دي نظر گرفتن مقدايی از بردجه برای هر کاي ،منبعوی يا
برای يک کاي انتخاب می کنيم که بتراند اجرای آن کاي يا زودتر
از مناب ديگر به اتما برساند و هزينه ی انجا کواي بر يوی
آن از بردجه ی اختصا يافته به کاي کمتر باشد.

ايده ی اختصا دادن بردجه به هور کاي تن ها عم لی ا ست کوه
می تران با استفاده از آن بردجه ی تعيين شده ترسط کايبر يا به
طري کامل مصورف کورده و بهينه سوازی زموان يا انجوا داد .ع مل
اختصا بردجه به کايها عمل ساده ای نيست و می تران ايون عمول يا
با يوش ها و معيايهای مختلفی انجا داد .دي يوش  BTOاين عمل با
استفاده از معياي طرل کايها انجا می گيرد که يک مع ياي معقورل
به نظر می يسد .دي اين يوش هر کاي به اندازه ی طورل خورد برد جه
دييافت می کند .الگرييتم  BTOبه اين صريت عمل می کند که دي ابتدا
کايها يا به طري صعردی از نظر طرل مرتب می کند.
سپس از اولين کاي دي صف شروع می کند و به ا ندازه ی طرل آن
نسبت به مجمرع طرل همه ی کايها بوه آن برد جه اخت صا می د هد و
مقداي اختصا داده شده يا از کل بردجه کسر می کند .سوپس منواب
ممکن از بين همه ی مناب انتخواب می شورد .م ناب مم کن م نابعی
هستند که هزينه ی اجرای کواي بور يوی آنهوا از بردجوه ی اختصوا
يافته به کاي کمتر است .سپس از بين اين مناب  ،کاي به منب عی
نگاشت می شرد که بتراند زودتر از مناب ديگر اجرای کاي يا تما
ً ترانمندترين منب ني ست زيورا قوبالً
کند .البته اين منب لزوما
کايهايي به اين مناب واگذاي شوده ا ست و بواي کوايی بي شترين
تأثير يا دي زمان اتما اجرای يک کاي خراهد داشت .الب ته ا گر
همه ی مناب ممکن دايای باي کايی يکسانی با شند آنگواه مطمئ ناً
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منب انتخابی منبعی است که از ديگوران ترانمنودی بيشوتري دايد
(نرخ اجرای دستريالعمل دي آن از بقيه بيشتر است) زيرا می تراند
کاي يا زودتر تما کند .پس از نگاشت کاي می دانيم هزينه ی اجرای
کاي بر يوی منب انتخابی از بردجه ی اختصوا يافتوه کم تر ا ست
بنابراين هزينه ی اجرا از بردجه کسر شده و بقيه ی آن به بردجوهی
کل برگردانده می شرد .همهنين طرل کاي نيز از مجمرع طرل کاي ها
کم می شرد .سپس الگرييتم زمانبندی به سراغ دومين کاي می يود و
همين عمليات يا تکراي می کند .اين عمل ادامه می يا بد توا هموهی
کايها به مناب نگاشت شرند .با انجا عمل های ذکر شده مرحلوهی
زمانبندی به پايان می يسد و بعد از آن ع مل واگوذايی کايهوا دي
مرحله ی ترزي انجا می شرد (شکل  .) 1- 5دي اين م رحله به هر منب
حداکثر به تعداد پردازنده های بيکواي آن ،کواي واگوذاي می شورد.
همانطري که پيش از اين نيز گفته شد ،بريا از زمانبندی مرحلهای
برای تخصيص مناب استفاده می کند .يعنی دو مرح له ی زمانب ندی و
ترزي به عنران يک مرحله آنقدي تکراي می شرد توا عمول وا گذايی
همه ی کايها انجا شرد .البته بين هر دو تکراي بايد برای مودت
زمانی ،الگرييتم مترقف شرد تا پردازنده هاي بيکاي بورای ترز ي
کايها برجرد بيايد .جزئيات بيشتر دي ترضيحات زمانبندی مرحلهای
آمده است.

114

فصل پنجم  :کاربرد شبکه پتری تصادفی تطابقی در گريد اقتصادی

تا زمانی که کايهای پردازش نشده وجورد دايد و از محودوديتهای
بردجه و مهلت تجاوز نکردهايم تکراي کن:
 .1زمانبندی :برای هر کاي دي صوف کايهوای
انجا بده:

پردازش ن شده

 .aبا ترجه به نسبت طرل کاي به مجمرع طورل کاي های
باقيمانده ،بردجهای يا به آن اختصوا بوده و از
بردجهی کل کم کن.
 .bگروهی از مناب يا که هزينهی اجرای کاي بور يوی
آنها از بردجهی اختصا داده شده کمتور اسوت از
بقيهی مناب جدا کن.
 .cدي گروه مناب انتخاب شده ،منبعی يا که بترانود
زودتر از مناب ديگر گروه ،اجرای کواي يا ت ما
کند انتخاب کرده و کاي يا به آن منتسب کن.
 .dهزينهی اجرای کاي بور يوی من ب انتخوابی يا از
بردجهی اختصا داده شده کم کرده و مابقی يا بوه
بردجهی کل برگردان.
 .eکاي يا از صف کايهای پردازش نشده حذف کن.
 .2توزيع :تعداد کايهوايي يا کوه میتوران بوه يوک منبو
واگذاي کرد ،بدون اينکه با حالت  overloadمراجه شورد،
مشخص کرده و آنها يا واگذاي کن .سپس بقيهی کايهوا يا
به صف کايهای پردازش نشده برگردان .سياست پيشفرض اين
است که تعداد کايهای واگذاي شده به يک منب از تعداد
پردازندههای آن بيشتر نباشد.
شکل  :1- 5الگوريتم BTO
 .3برای مدت زمان مشخصی الگرييتم يا مترقف کون .دي ايون
حوداقل يکوی از
شودن
آويدهکاي
احتموال بي
بايود
کد اين مدت
است.
شده
شکل 2- 5
زموان دي
الگرييتم
باشد.
داشته
رد
وج
مناب
های
پردازنده
"#include "stdafx.h

(قسمت
اول)

"#include "conio.h
;double User_Time,User_Cost,Sum,cost,Sum1,Avg_Sum
//Time For User and Cost For User Assigned
;Q1, Q2: Queue
{struct Task
;]int No[200
;]double cost[200
;]double T[200
;]}T[200
//tahrif task ha-200 task
{struct Resource
;int flage=0
;]double cost[8
;]double Time[8
;]}R[200
;int k=0
//Q1: saf karhaye pardazesh nashode
//Q2: saf karhaye pardazesh shode va ejra shode
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int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
for (int j=1;j<200;j++)
{
insert(Q1,T1);Order_ASC_Q1;}//ascending 200 tasks

(قسمت
) دو

for (int i=1;i<20;i++)
{
while (Q1!= Empty()) do
{
k=1;
for (int j=1;j<200;j++)
{
while(k!=9)do
{
if((R[j].flage==0)&&(R[j].Time[k]<=T[j].No[j])&&(Sum<=User_Time)
&&(cost<=User_Cost))
{
Sum=Sum+T[j].T;
cost=cost+R[j].cost[k];
insert(T[j].No[j],Q2);
//ezafe kardan task be saf Q2
Delete(T[j].No[j],Q1);
//hazf kardan task be saf Q1
R[k].flage=1;
k++;
}//if
else if (R[k].flage==1) k++;
else if (R[k].Time[k]>T[j].No[j]) k++;
else if (Sum>User_Time)
printf("Resource Allocation Mode
error for Not Compiling Assigment Because of Time");
else if (cost<=User_Cost)
printf("Fatal Error for Not
Sufficiant Deadline Cost");
else if ((k>=9)&&(j<200)) Wait( Untile MaxCost(R1.R8)); Break();
}//while-2
if (Qi==Empty()) Sum1=Sum1+Sum;
}//while-1
Avg_Sum=Sum1/20;
printf("Mizan natayej baraye 20 bar azmayesh BTO baraye
200 Tasks be ezaye nahie tain shode baraye task ha");
}//for-2
}//for-1
return 0;
}//end-prog
BTO

 کد برنامه الگوريتم:2- 5 شکل
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الگرييتم  ABTOتغييری دي يوند الگرييتم  BTOايجاد نمی کند؛
بلکه تنها با ترجه خوا بوه ترتيوب بريسوی و واگوذايی کايهوا،
کايايي الگرييتم يا بهبرد می دهد .دي الگرييتم  BTOترجه خاصی به
ترتيب کايها نمیشرد زيرا اين الگرييتم برای زمانبنودی کايهوای
همگرن طراحی شده است .به هر حال بريا ترت يب صوعردی کايهوا از
نظر طرل يا برای مرتب سازی انتخاب می کند .دي اين ال گرييتم صف
کايهای پردازش نشده همرايه بر حسب طرل کايها به صوريت صعردی
مرتب میشرد.
همانطري که دي ايده ی اصلی بهينه سازی زمان ذکر شد ،هر کواي
با ترجه به بردجه ی خرد به منبعی واگذاي می شرد که بتراند زودتر
اجرای او يا تما کند .اگر دي ابتدا کايهای کرنک يا زمانبنودی
کنيم و دي پايان کايهای بزيگتور يا بوين منواب ترزيو کنويم،
اختالف زمان اجرای کايها دي مناب زياد می شرد و دي نتيجه اختالف
زمان اجرا دي پرکايترين منب با مناب ديگر زياد خراهود بورد؛
زيرا به علت محدوديت بردجه ی باقيمانده نمی تران به ياحتی شرايط
انتقال يک کاي بزير يا از پرکايترين منب به ي ک منبو سوري تر
فراهم کرد و اين وضعيت برای بهينه سازی زمان مط لرب نيسوت .دي
حالی که اگر ابتدا کايهای بزيگتور يا ترزيو ک نيم و سپس به
کايهای کرنکتر بپوردازيم ،می تورانيم دي پايوان زمانب ندی ،با
استفاده از بردجه ی باقيمانده ،اين کايهای کرنوک يا طوريی بوين
مناب ترزي ک نيم که زمان الز برای اجرای کايهای واگوذاي شوده
دي پرکايترين منب نسبت به مناب ديگور اخوتالف ز يادی نداشوته
باشد .بنابراين برای کاهش زمان اجرای کايهای برنامه ی کايبردی
متعلق به کايبر (زمان اجرای کايهای واگذاي شده بوه پر کايترين
منب ) که دي واق هدف يک الگرييتم بهينه سازی زمان اسوت ،به تر
است که ترتيب واگذايی کايها از نظر طرل کايها به صوريت نزو لی
باشد.
برای يسيدن به کوايايي بواالتر ،الگورييتم  ABTOنسوبت بوه
الگرييتم  BTOدايای يک عمل اضافه با تأکيد خا خراهد برد:
 دي ابتدای مرحلهی زمانبندی دي الگورييتم  ،BTOصوف کايهوای
پردازش نشده يا بر حسب طرل کايها به صريت نزولی مرتب کن.
با افزودن عمل فرق به الگرييتم  ،BTOبه الگرييتم  ABTOدست
پيدا می کنيم که دايای کايايي باالتری خراهد برد .اين الگورييتم
نيز از يوش زمانبندی مرحله ای استفاده می کند و تن ها ت فاوت آن
با الگرييتم پيشنهادی بر يا دي ترتيوب بري سی کايهوا می باشود.
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بنابر اين قسمت دو دي کد شکل  2 - 5تغيير می کند .اين تغيير
بصريت شکل  3- 5خراهد برد که جايگزين قسمت دو دي کد شوکل 2- 5
خراهد شد.
insert(Q1,T1);Order_DSC_Q1;}//Desscending 200 tasks

)for (int j=1;j<200;j++
{

شکل  :3- 5کد قسمت دوم در ABTO

- 3- 1- 5

الگوريتم EBTO

الگرييتم  EBTOاز تغييور الگورييتم  BTOو اسوتفاده از يوش
زمانبندی يکبايه حاصل میشرد؛ البته همهنان از ايدهی اصلی ا ين
الگرييتم استفاده میکند و يوش اختصا بردجه به کايهوا يا ن يز
تغيير نمیدهد .همانطري که گفته شد ،يکی از نقاط ضعف الگورييتم
 BTOاين است که عمل زمانبندی و نگاشت کايهای پردازش نشده يا دي
هنگا اجرای کايهای واگذاي شده بوه منواب انجوا می د هد و دي
واق از يوش زمانبندی مرحله ای استفاده میک ند .ولوی الگورييتم
 EBTOاز يوش زمانبندی يکبايه استفاده می کند که دي آن فرض میشرد
همه ی مناب به صريت فضامشترک يفتاي می کنند .ه مانطري که قوبالً
گفته شد اين يوش تنها ياهکاي قابل استفاده دي گريدهای اقتصادی
برای زمانبندی کايهای متعلق به نندين کوايبر مختلوف بوه صوريت
همزمان میباشد .الگرييتم  EBTOسعی می کند با استفاده از ايدهی
الگرييتم  ،BTOپس از نگاشت هر کاي به يک منب  ،بالفاصوله عمول
واگذايی آن يا به منب انتخابی انجا دهد .به ايون ترتيوب با
زمانبندی يکبايه ،امکان سرويس دهی همزمان به ننودين کايبر يا
فراهم می کند .همهنين از آنجا که اين الگورييتم ،کاي ها يا به
صريت نزولی مرتب میکند ،از نظر کايايي نيوز الگورييتم  BTOيا
بهبرد میدهد.
الگرييتم  EBTOدي ابتدا کايها يا از نظر طرل به صريت نزولی
مرتب میکند .سپس با استفاده از يوشوی که بريوا برای اختصوا
بردجه به کايها مطرح کرده برد ،اولين کاي يا از مجمرعه ی کايها
جدا کرده و بردجه ای يا به آن اختصا می دهد .سپس از بين منابعی
که می ترانند اين کاي يا با هزي نه ای کمتور از بردجوه ی اختصوا
يافته به آن اجرا کنند ،منب عی يا انت خاب میکنود که بترا ند
اجرای کاي يا زودتر از بقيه تما کند و کاي يا به ايون من ب
واگذاي می کند .اين عمل برای همه ی کايها به ترتيب انجا می شورد
تا واگذايی همه ی آنها به اتما برسد.
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 .1کايها يا به صريت نزولی از نظر طرل مرتب کن.
 .2برای هر کاي به ترتيب انجا بده:
 .aبا ترجه به ن سبت طورل کواي بوه مجمورع طرل کايهوای
باقيمانده ،بردجهای يا به آن اختصا بده و از بردجهی
کل کم کن.
 .bگروهی از مناب يا که هزينهی اجرای کاي بر يوی آنهوا
از بردجهی اختصوا داده شوده ،کمتور اسوت ،از بقيوهی
مناب جدا کن.
 .cدي گروه مناب انتخاب شده ،منبعی يا که بتراند زودتر
از مناب ديگر گروه ،اجرای کاي يا تما کنود انتخواب
کرده و کاي يا به آن نگاشت کن.
 .dهزينهی اجرای کاي بر يوی منب انتخابی يا از بردجوهی
اختصا داده شده کم کرده و مابقی يا بوه بردجوهی کول
برگردان.
 .eکاي يا از صف کايها خايج کن.
شکل  :4- 5الگوريتم

EBTO

همانطري که دي شکل  4- 5مشاهده می شورد ،الگورييتم  EBTOبوا
ترجه به طرل کايها به آنها بردجه تخصيص می دهد .دي واقو نسوبت
طرل کاي به مجمرع طرل کايهايي که دي صف قراي دايند برابر ا ست
وهی
وه کول بردجو
ورای کواي بو
وه ی اختصوا يافتوه بو
وبت بردجو
وا نسو
بو
باقيمانده .اين ،همان يوشی است که بريا دي الگرييتم  BTOبرای
تخصيص بردجه ايائه کرده برد .دي ايون يوش کاي های بزيگتور به
نسبت طرلشان بردجه ی بيشتری دييافت می کنند .می دانيم اگر کايهای
بزيگتر دي ابتدا و کايهای کرنکتر دي انتهای صف کايهای واگوذاي
شده دي مناب قراي بگيرند می تران بوا جابجوايي کاي های کرنوک،
تعادل کايی بين مناب برقوراي کرده و زموان يا دي پر کايترين
منب کاهش داد
به همين
کايهای کرنک
 AEBTOکه دي
ايائه می کند

- 4- 1- 5

دليل بهتر است که به کايهوای بوزير ،بي شتر و بوه
کمتر از نسبت طرلشان بردجه تخصيص بدهيم .الگرييتم
بخش بعد خراهد آمد يک يوش جديد برای تخصيص بردجه
که به افزايش کايايي الگرييتم منجر می شرد.

الگوريتم AEBTO

نحوره ی تخ صيص برد جه بوه کاي ها دي کوايايي يوک ال گرييتم
زمانبندی با هدف بهينه سوازی زموان توأثير زيوادی دايد .مجمورع
هزينه های اجرای کايها نبايد از بردجه ی تعيين شده ترسوط کايبر
فراتر يود زيرا دي اين صريت زمانبندی بدست آمده ايزشی نخرا هد
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داشت .از طرف ديگر نحره ی تخصيص بردجه بايد طريی باشد که مجمرع
هزينه های صرف شده برای کايها تا حد ممکن به بردجه ی تعيين شوده
ترسط کايبر نزديک با شد توا بتوران حداکثر اسوتفاده يا از آن
داشت .يوشی که بريا برای اين کاي ايائه کورده اسوت دايای ا ين
ويژگیها می باشد .اوالً دي اين يوش به هر ک اي با ترجوه بوه نسوبت
طرل آن به مجمرع طرل کايها بردجه اختصا می يا بد ب نابراين از
آنجا که هيچ کايی نمی تراند بيش از بردجه ای که دايد هزينه صورف
کند ،تضمين می شرد که مجمرع هزينه های صرف شده از بردجه ی تعيوين
ً می دانيم هر کاي ،منبعی يا انتخاب میک ند
شده کمتر باشد .ثانيا
که هزينه ی اجرايش دي آن منب از بردجوه ی اختصوا يافتوه کم تر
باشد .بنابراين مقدايی از بردجه برای اجرای کاي بر يوی من ب
انتخابی اضافه است .دي يوش بريا ،کايها اين مقداي اضافه يا به
بردجه ی باقيمانده برمی گردانند تا دي هن گا تخصويص بردجوه به
کايهای ديگر استفاده شرد .به ا ين ترتيوب سوعی می شرد مجمورع
هزينه های اجرای کايها تا حد ممکن به مقداي بردجه ی تعيوين شوده
نزديک باشد و دي پايان عمليات زمانبندی همه ی کايها ،مقداي کمی
از بردجه باقی بماند.
الگرييتم  AEBTOبا تغيير دادن يوش پيشونهادی بريوا بورای
تخصيص بردجه باعث میشر د کايايي نسبت به الگرييتم  EBTOکوه از
يوش تخصيص بردجه ی بريا استفاده می کند ا فزايش يابود .می دانيم
برای اينکه بتران زمان اجرا دي پرکوايترين منبو يا کواهش داد
بايد نرعی تعادل بين زمان اجراهای مناب ا ستفاده شده ايجواد
کرد .برای اين عمل بايد هنگامی کوه دي حوال زمانب نودی کايهوای
پايانی هستيم طريی آنها يا بين مناب ترزي کنيم که اين تعادل
برقراي شرد .زمانی می تران اين اقدا يا به خربی انجا داد که
قبالً نرعی تعادل دي کايهايي که بين مناب ترزي شده اسوت وجورد
داشته باشد .يعنی کايهای بزير به يک منب و کايهای کرنک به يک
منب ديگر واگذاي نشده باشد .از طرف ديگر می دانيم کايهای بزير
برای اجرا بر يوی مناب گران نسبت به کايهای کرنک بوه بردجوهی
بيشتری نياز دايند .بنابراين اگر بترانيم به کايهوای بزيگ تر
بردجه ی بيشتری نسبت به طرلشان بدهيم می تران اميودواي برد که
ً يکسان بر يوی منواب ايزان
کايهای بزير و کرنک به صري ت تقريبا
و گران ترزي می شرند .دي حالی که دي يوش پيشنهادی بريوا بورای
تخصيص بردجه ،کايهای بزير تنها می ترانستند به م ناب ايزان تر
واگذاي شرند و صف کايها دي م ناب گوران پر از کاي های کر نک
میشد.
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يوش تخصيص بردجه ی پيشنهادی ما برای الگورييتم  AEBTOسوعی
می کند از مقدايی که از بردجه ی اختصا يافته به هور کاي زيواد
می آيد برای تخصيص بردجه به کايهوای بوزير اسوتفاده کنود .ا ين
الگرييتم دي ابتدا صف کايها يا از نظر طرل به صريت نزولی مرتب
می کند .سپس هنگامی که همانند الگرييتم  EBTOدي حال زمانبنودی
کايها به ترتيب می باشد ،به جای اينکوه مقوداي ا ضافی بردجوهی
اختصا يافته به هر کاي يا به بردجه ی کل برگرداند ،اين مقوداي
يا به بردجه ی کاي بعدی اضوافه می ک ند .از آن جا که دي ابتودا
کايهای بزيگتر زمانبندی می شرند ،اين عمل باعوث می شورد کايهوای
بزير بردجه ی بيشتری نسبت به طرلش ان دييافت کنند و بترانند بر
يوی مناب گرانتر نيز اجرا شرند .جزئيات الگرييتم  AEBTOدي شکل
 5- 5آمده است.
 .1کايها يا به صريت نزولی از نظر طرل مرتب کن.
 .2برای هر کاي به ترتيب انجا

بده

 .aبا ترجه به نسوبت طورل کواي بوه مجمورع طورل کايهوای
باقيمانده ،بردجهای يا به آن اختصا بده و از بردجوهی
کل کم کن.
 .bمقدايی يا که از بردجهی کاي قبل باقيمانوده اسوت ،بوه
بردجهی اختصا يافته به اين کاي ،اضافه کن.
 .cگروهی از مناب يا که هزينهی اجرای کاي بور يوی آنهوا
از بردجهی اختصا داده شده ،کمتر است ،از بقيهی مناب
جدا کن.
 .dدي گروه مناب ان تخاب شده ،منبعی يا که بتراند زودتور
از مناب ديگر گروه ،اجرای کاي يا تما کنود ،انتخواب
کرده و کاي يا به آن نگاشت کن.
 .eهزينهی اجرای کاي بر يوی منب انتخوابی يا از بردجوهی
اختصا داده شده ،کم کرده و مابقی يا برای کواي بعودی
ذخيره کن.
 .fکاي يا از صف کايها خايج کن.
شکل  :5- 5الگوريتم

AEBTO

بايد ترجه کرد که يوش تخصيص بردجه ای که دي اين جا پيشونهاد
شده است هر دو ويژگی يک يوش تخصيص خرب يا داياست .اوالً با ترجه
به بردجه های اختصا يافته به کايهوا هيچ گاه هزي نه ی انجوا
کايها از مقداي بردجه ی تعيين شده ترسط کوايبر فراتور نموی يود.
زيرا مقداي بردجه ی اخت صاصی هر کاي از بردجوه ی کول کايهوا کم
می شرد و هيچ مقدايی نيز به بردجه ی کل ا ضافه نمی شورد .ثان ياً
مقداي اضافه ی بردجه ی اختصا يافته به هر کاي ،بوه کواي بعودی
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داده می شرد و به اين ترتيب سعی می شرد از بردجه ی تعيين شده
طري کامل استفاده شرد.

- 5- 1- 5

به

الگوريتم LATO

الگرييتم  LATOسوعی می کنود بوا اسوتفاده از مجمرعوهای از
اترماتاهای يادگير عمل پيهيده ی بهينه سازی زمان يا با کوايايي
بهتری نسبت به الگرييتم های مکاشفه ای انجا دهد .اين الگورييتم
برای زمانبندی کايهای برنامه ی کايبردی متعلوق بوه کايبر ،هر
کدا از کايها يا به يک اتر ماتوای يادگير مج هز می کنود .ا ين
اترماتاهای يادگير دايای سواختاي متغيور برده و اعموال آن ها
مناب گريد می باشد .دي واق اترماتای يادگير متعلق به يک کاي،
منبعی يا که کاي بايد به آن واگذاي شرد ،انتخاب می کند .هنگامی
که همهی کايها به ترتيب ،مناب مريد نظر خرد يا ان تخاب کردند،
از طرف محيط پاداش گرفته يا جريمه می شرند .سپس برای باي ديگر،
همهی کايها عمل انتخاب منب يا انجا می دهند تا پاسخ محويط يا
دييافت کنند .اين عمل تا تعداد معينی تکوراي می شورد توا هموهی
وذاي شورند.
وه آن واگو
ورد يا بيابنود و بو
وب خو
وا منب و مناسو
کايهو
الگرييتم  LATOهماننود الگرييتم هوای پيشونهادی ديگور ،از يوش
زمانبندی يکبايه استفاده می کند و صف کايها يا از نظر طرل به
صريت نزولی مرتب میکند.
دي الگرييتم  LATOنيز دي هر تکراي ،زمانبندی ايجواد شوده
ِعمال شرد تا بتران آن يا ايزيوابی
بايد به طري مرقت به مناب ا
صف
کرد .برای اين کاي ،هر منب دايای يک صوف مرقوت به نا
انتساب است که دي ابتدای هر تکراي خالی می شرد و سپس هنگامی که
کايها به ترتيب ،دي حال انتخاب منبو هسوتند ،بالفاصوله دي صف
انتساب منب انتخاب شده قراي می گيرند.
پاسخ محيط به اترماتاهای يادگير متعلق به کايها ،بوا ترجوه
به شرايط ايده آل دي يک بهينه سازی زمان انجا می گيرد .برای اين
منظري ،محيط از سه نکته ی زير برای دادن پواداش يوا جريموه به
کايها استفاده میکند:
 .1مجمرع هزينه ی اجرای کايها نبايود از بردجوه ی تع يين شوده
ترسط کايبر بيشتر باشد.
 .2زمان اجرای کايهای واگذاي شده به پرکايترين منبو نبا يد
با زمان اجرا دي مناب ديگر اختالف زيادی داشته باشد.
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 .3هر کاي بايد به منبعی واگذاي شرد که بتراند اجرای آن کاي
يا زودتر از بقيه ی مناب به اتما برساند.
به اين ترتيب محيط با استفاده از دو نکتوه ی اول ،کايهوا يا
جريمه می کند و با ترجه به نکته ی سر به کايها پاداش می دهد .با
ترجه به نکته ی اول ،اگر مجمرع هزينه های ا جرای کايهوا بور يوی
مناب انتخاب شده ترسط آنها از مقداي بردجه ی تعيين شده فرا تر
يود محيط کايهايي يا که هزينه ی ز يادی بورای اجورا الز داي ند
جريمه می کند .دي واق عمل جريمه کردن از انتهای صف کايهوا دي
گران ترين منب استفاده شده (گران ترين منبعی که حداقل يک کواي
به آن منتسب شده است) شروع می شرد .با جريمه شدن هر کاي و حوذف
آن از صف انتساب منب انتخابی ،اختالف هزينه ی اجرای آن بور يوی
اين منب با هزينه ی اجرای آن بر يوی ايزان ترين منب مرجرد ،از
مقداي کل هزينه های اجرا کسر می شرد .عمل جريمه دادن توا زموانی
ادامه می يابد که مقداي کل هزينه ها از مقداي بردجه ی تعيين شوده
بيشتر باشد .دي واق با اين جريمه ،کايها به سومت ا ستفاده از
مناب ايزانتر هدايت می شرند.
با ترجه به نکته ی دو  ،محيط جريمه کردن آخورين کواي دي صوف
ا نتساب پرکايترين منب يا دي نظر می گيرد .ا گر ي کی از منواب
استفاده شده دي زمانبندی (منابعی که حداقل يک کاي منت سب شوده
دايند) به جز آخرين (گران ترين) منب استفاده شده ،بتراند ا ين
کاي يا زودتر از پرکايترين منب پردازش کند ،محيط اين کواي يا
جريمه می کند تا دي تکر ايهای بعدی منب مناسب تری يا بورای خورد
انتخاب کند .اين عمل باعث می شرد کايها بوه صريت متعوادل بوين
مناب ترزي شرند.
دي نهايت محيط با ترجه بوه نک ته ی سر  ،به کاي ها پواداش
می دهد .کايهايي که ترانسته اند زمان اتما کمتر يا برابر نسوبت
به تکراي قبل برای خرد بدست بياويند پاداش می گيرند؛ البته به
شرطی که دي همين تکراي جريمه نشده باشند .به اين ترتيب هر کاي
تشريق می شرد منبعی يا برای واگوذايی خورد انتخواب ک ند کوه دي
کمترين زمان ،اجرايش يا به اتما برساند.
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 .1مرتبسازی :کايها يا از نظر طرل به صريت نزولی مرتب کن.
 .2يادگيری :به تعداد  10000باي تکراي کن:
 .aصفهای انتساب مناب

يا خالی کن.

 .bانتخاب :برای هر کاي به ترتيب انجا
.i
.ii

بده:

با استفاده از اترماتای يادگير مربرطه ،منب عی
يا برای واگذايی ،انتخاب کن.
کاي يا دي صف انتساب منب

انتخابی قراي بده.

 .cجريمه (  :)1تا هنگامی که مجمرع هزينهی اجرای کايها
بر يوی مناب انتخاب شده از بردجهی تعيين شده بيشوتر
است تکراي کن:
.i

از انتهای صف انتساب دي گرانترين منب
شده ،يک کاي يا جدا کن.

.ii

با
اختالف هزينهی اجرای کاي بر يوی ايون من ب
هزينهی اجرای کاي بر يوی ايزانترين منب مرجرد
يا از مجمرع هزينهی اجرای کايها کم کن.

.iii

کاي يا جريمه کن (مقداي جريمه.)0.01 :

 .dجريمه (  :)2آخرين کاي منتسب شده
يا دي نظر بگير .اگر يکی از مناب
منب آخر (گرانترين منب استفاده
اين کاي يا زودتر تما ک ند ايون
(مقداي جريمه.)0.01 :

استفاده

به پرکايترين منب
استفاده شده به جز
شده) میتراند اجرای
کواي يا جريموه کن

 .eپاداش :برای هر کاي انجا بده:
اگر جريمه نشده است :اگر زمان اتما اجرای آن بر
يوی منب انتخابی از زموان اتموا دي تکوراي ق بل
کمتر يا با آن برابر است به آن پاداش بده (مقوداي
پاداش.)0.1 :
شکل  :6- 5الگوريتم LATO
 .3زمانبندی :برای هر کاي به ترتيب ،با استفاده از اترماتوای
ابتدا
به آن
LATOيادي
الگرييتم کاي
انتخاب کرده و
آمدهيااست،
منبعی
آن6- ،
شکل 5
دي به
متعلق
يادگير که
همانطري
کن.
نگاشت
منب ،
بر حسب طرلشان به صريت نزو لی مرتوب میکنود .سوپس دي
کايها يا

تکرايهای زياد ،منب مناسب برای اجرای هر کاي يا پيدا می کنود.
اين الگرييتم دي نهايت کايها يا به آن مناب واگذاي کرده و از
يادگيری
يوش زمانبندی يکبايه استفاده می کند .محويط دي هنگوا
الگرييتم از دو پاسخ جريمه و يک پاسخ پاداش استفاده می کند .از
آنجا که اگر يک کاي دي هيچ کدا از دو حالت جريمه نشده باشد و
همهنين زمان اتما کرنکتر يا برابر نسبت به ت کراي قبول بد ست
آويده باشد ،احتماالً منب مناسبی يا برای خرد پيدا کرده اسوت،
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مقداي پاداش دي اين حالت ( ) 0.1از مقادير جريمه ها دي دو حالت
اول ( ) 0.01بيشتر است.

- 6- 1- 5

الگوريتم مينيمم هزينه محاسبات

اجرای يک برنامه ی کايبردی بر يوی گريود اقتصوادی بوا صرف
بردجه ای که ترسط کايبر فراهم شده است ،دايای يک کران پايين يا
مينيمم برای زمان محاسبات می باشد .مينيمم نشوان می دهود کايبر
هنگامی که حاضر اسوت بردجوه ی معينوی يا برای اجورای برناموهی
کايبردی خرد پرداخت کند ،حداقل زمانی کوه بايود برای دييا فت
نتيجه صبر کند نقدي است .البته دي بيشتر مرايد ،هيچ زمانبنودی
وجرد ندايد که بتراند کايها يا دي مدت زمان مينيمم به کايبر
تحريل دهد و الگرييتم های زمانبندی سعی می کنند تا حد ممکن زمان
محاسبات يا به زمان مينيمم نزديک کنند.
بوورای بدسووت آويدن مينوويمم زمووان محاسووبات می تووران از
الگرييتم های ايائه شده برای بهينه سازی زمان استفاده کرد که به
جای اينکه کايهوا يا زمانب ندی کنويم عمول زمانبنودی يا بورای
می دهيم.
دسترالعمل ها به عنران کرنکترين واحود اجرايوي انجوا
يعنی به هر ميليرن دستريالعمل ،بردجوه تخ صيص می دهيم و آن يا
برای اجرا به منب مناسب واگذاي می کنيم .يوش ديگر برای بد ست
آويدن مينيمم زمان محاسبات اين است که از يوش ايائه شده بورای
بدست آويدن مينيمم هزينه ا ستفاده کنويم .برای ايون کاي يوش
مينيمم هزينه يا با دي نظر گرفتن مهلت اجرا موی کنيم و هزينوهی
بدست آمده يا بريسی می کنيم .سپس از مهلت مقدايی کم موی کنيم و
دوبايه يوش مينيمم هزينه يا اجرا می کنيم .ا ين ع مل يا آنقودي
تکراي میکنيم تا به مهلتی برسيم که مينيمم هزينه ی انجا کايها
ً برا بر شرد .دي ا ين
دي آن مهلت با بردجه ی تعيين شده تقريبوا
حالت ،مهلت استفاده شده دي يوش مينويمم هزينوه ،هموان مينويمم
زمان محاسبات خرا هد بورد .ما از ا ين يوش بورای بدسوت آويدن
مينيمم زمان اجرای کايها با صرف بردجه ی تعيين شده ترسط کايبر،
استفاده می کنيم.

- 7- 1- 5

الگوريتم پيشنهادی ALATO

ال گرييتم پي شنهادی دي ايون پايان ناموه ،از يوش زمانب ندی
يکبايه استفاده می کند و دي هنگوا ويود کوايبر بوه سي ستم ،دي
صريتی که انجا برنامه ی کايبردی او دي محدوده ی مهلت و بردجوهی
تعيين شده ،ممکن باشد ،کايبر يا می پذيرد و اتما برنامه يا با
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يعايت اين محدوده ها تضمين می کند .برای ا ين منظوري ،دي پايوان
الگرييتم پيشنهادی و پس از مشخص شدن زمانبندی (نگاشت کايها به
مناب ) ،يک مرحله ی کنترل پذيرش  232ساده وجورد دايد کوه مج مرع
زمان انجا کايها و هزينه اجرای برنامه ک ه به طري تقريبوی دي
زمانبندی ،بدست آمده اند يا بريسی می کند .دي صريت پذيرش کايبر،
مرحله ی ترزي انجا می گيرد که دي آن ،کايها به مناب مشخص شده
دي زمانبندی ،واگذاي می شرند.
بنابر اين ،الگورييتم  ALATOسوعی می کنود بوا اسوتفاده از
مجمرعه ای از اترماتاهای يادگير عم ل پيهيده ی بهينه سازی زمان يا
با کايايي بهتری نسبت به الگرييتم های مکاشفه ای انجا دهد .اين
الگرييتم از مجمرعه ای از اترماتاهای يادگير استفاده می کند که
به کايها ن سبت داده می شورند .ايون اترماتاهوای يوادگير دايای
ساختاي متغير برده و اعمال آنها مناب گريد میبا شد .دي وا ق
اترماتای يادگير متعلق به يک کاي ،منبعی يا که کاي بايد به آن
واگذاي شرد ،انتخاب می کند .هنگامی که همه ی کايهوا به ترتيوب،
مناب مريد نظر خرد يا انتخاب کردند ،از طرف محيط پاداش گرفته
يا جريمه می شرند .سپس برای باي ديگر ،همه ی کايها ع مل انتخواب
منب يا انجا می دهند تا پاسخ محيط يا دييافت کنند .ا ين ع مل
تا تعداد معينی تکراي می شرد تا همه ی کايها منب مناسب خورد يا
بيابنوود و بووه آن واگووذاي شوورند .الگوورييتم  ALATOهماننوود
الگرييتم های پيشنهادی ديگر ،از يوش زمانبندی يک بايه اسوتفاده
می کند و صف کايها يا از نظر طرل به صريت نزولی مرتب میکند.
الگرييتم  ALATOنيز همانند الگرييتم های ديگری که دي بخوش
قبلی ايائه شد فرض می کند مناب به صريت فضامشترک يفتاي می کنند
و عمل زمانبندی يا به صريت يکبايه انجا می دهد .همهنين ،کايها
يا به صريت نزولی مرتب می کند تا زمان بيکايی مناب گران تور يا
کاهش دهد .الگرييتم  ALATOنمی تراند تنها با يکباي بريسی کايها
و مناب به زمانبندی نهايي برسد؛ بلکه با تکرايهای زيادی ا ين
عمل يا انجا می دهد و دي هر تکراي يک زمانبندی جديد يا ايجواد
می کند .محيط به کايها با ترجه به منابعی که انتخواب کرده انود،
پاسخ (پاداش يا جريمه) می دهد .کايهوا از ايون پا سخ م حيط ،دي
تکراي بعدی استفاده می کنند تا زمانبندی جديدی که ايجاد می شورد
به زمانبندی بهينه نزديکتر باشد .اين تکرايها به تعداد زيوادی

Admission Control
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انجا می شرد تا همه ی کايها منب
تغيير ديگری دي تصميم خرد ندهند.

مناسوب خورد يا پيودا کن ند و

دي واق  ،تا جايي تکرايها ادامه می يابد که همه ی اترماتاهای
يادگير همگرا شده و زمانبندی يکسانی دي تکراي ها ايجواد شورد.
اين زمانبندی يکسان ،همان زمانبندی نهايي است که بر ا ساس آن،
کايها به مناب واگذاي می گردد.
دي الگرييتم  ALATOنيز دي هر تکراي ،زمانبندی ايجاد شوده
ِعمال شرد تا بتران آن يا ايزيوابی
بايد به طري مرقت به مناب ا
صف
کرد .برای اين کاي ،هر منب دايای يک صوف مرقوت به نا
انتساب است که دي ابتدای هر تکراي خالی می شرد و سپس هنگامی که
کايها به ترتيب ،دي حال انتخاب منبو هسوتند ،بالفاصوله دي صف
انتساب منب انتخاب شده قراي می گيرند.
پاسخ محيط به اترماتاهای يادگير متعلق به کايها ،بوا ترجوه
به شرايط ايده آل دي يک بهينه سازی زمان انجا می گيرد .برای اين
منظري ،محيط از سه نکته ی زير برای دادن پواداش يوا جريموه به
کايها استفاده میکند:
 .1مجمرع هزينه ی اجرای کايها نبايد از بردجه ی تعيوين شوده
ترسط کايبر بيشتر باشد.
 .2زمان اجرای کايهای واگذاي شده به پرکايترين منب نبايد
با زمان اجرا دي مناب ديگر اختالف زيادی داشته باشد.
 .3هر کاي بايد به منبعی واگذاي شرد که بترا ند اجورای آن
کاي يا زودتر از بقيه ی مناب به اتما برساند.
به اين ترتيب محيط با استفاده از دو نکتوه ی اول ،کايهوا يا
جريمه می کند و با ترجه به نکته ی سر به کايها پاداش می دهد .با
ترجه به نکته ی اول ،اگر مجمرع هزينه های ا جرای کايهوا بور يوی
مناب انتخاب شده ترسط آنها از مقداي بردجه ی تعيين شده فرا تر
يود محيط کايهايي يا که هزينه ی ز يادی بورای اجورا الز داي ند
جريمه می کند .دي واق عمل جريمه کردن از انتهای صف کايهوا دي
گران ترين منب استفا ده شده (گران ترين منبعی که حداقل يک کواي
به آن منتسب شده است) شروع می شرد .با جريمه شدن هر کاي و حوذف
آن از صف انتساب منب انتخابی ،اختالف هزينه ی اجرای آن بور يوی
اين منب با هزينه ی اجرای آن بر يوی ايزان ترين منب مرجرد ،از
مقداي کل هزينه های اجرا کسر میشرد.
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عمل جريمه دادن تا زمانی ادامه می يابد که مقداي کل هزينهها
از مقداي بردجه ی تعيين شده بيشتر باشد .دي واق با اين جريمه،
کايها به سمت استفاده از مناب ايزانتر هدايت می شرند .هودف دي
اين مرحله ،پايين آويدن سري هزينه و يساندن آن به ميزانمقداي
کمتر از مهلت دي نظر گرفته شده با انتقال کايهوا از گرانتورين
منب به ايزانترين منب می باشد.
با ترجه به نکته ی دو  ،محيط جريمه کردن کايها دي صف انتساب
پرکايترين منب يا دي نظر می گيرد .ا ين نکتوه يا ترجوه داشوته
باشيد که لزوما پرکايترين منب گرانترين منب نيست .از انتهای
صف پ رکايترين منب شروع می کنيم .به تعداد Yکاي از انتهای صف
پرکايترين منب مناب يا انتخاب می کنيم .اگر يکوی از منواب
استفاده شده دي زمانبندی (منابعی که حداقل يک کاي منت سب شوده
دايند) به جز آخرين (گران ترين) منب استفاده شده ،بتراند ا ين
کاي يا زودتر از پرکايترين منب پردازش کند ،محيط اين کواي يا
جريمه می کند تا دي تکرايهای بعدی منب مناسب تری يا بورای خورد
انتخاب کند ،دي غير اين صريت اين کاي هيچ جريمه ای نموی شورد.
اين عمل برای همه  Yکاي از پرکايترين منب اعمال می شرد .ايون
عمل باعث می شرد کايها باتعادل و ترازن بسياي بيش تری بين مناب
ترزي گردند .مقداي  Yبا ترجه به جدول  1- 5از يابطههای ()1- 5و
( ) 2- 5محاسبه می شرد:
جدول  :1- 5عالئم اختصاری در نظر گرفته شده برای ايده پيشنهادی
عنوان

عالئم
اختصاری

تعداد کايها

Tasks_No

تعداد مناب

Res_No

تعداد کايهای اختصا داده شده به
گرانترين منب
تعداد کايهای اختصا داده شده به
پرکايترين منب

A
B

)X  (Task _ No  A) /(Re s _ No  1

رابطه ( - 5
)1

که  Xميزان کايهای مترسط اختصا داده شده بازای  R-1منب
می باشد .دي واق تعداد کايهايی که بايد بر يوی همه مناب
بغير از گرانترين منب پخش شرد(.اختصا دو بايه کايها بر يوی
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هزينه

منابه بغير از گرانترين منب  ،نرنکه ،گرانترين منب
اجرا يا افزايش می دهد).
Re s _ No  2
Re s _ No  1

رابطه ( - 5
)2

* ) Y  (B  X

دي اينجا مقداي  Yبيانگر تعداد کايهايی است که از انتهای
بايد مريد بريسی قراي بگيرند .مقداي B
صف پرکايترين منب
همرايه از مقداي  Aبيشتر يا برابر می باشد ،نرنکه X ،مقداي
مترسط کايهای پخش شده بريوی مناب می باشد و تعداد کايهای
يا ميزان
بيشتراز کايهای ساير مناب
صف پرکايترين منب
مترسط کايها می باشد.
مقداي

Re s _ No  2 / Re s _ No  1

ميزان مترسط مناب

بغير از گرانترين منب و پرکايترين منب
از گرانترين منب می باشد.

به مناب

قابل اجرا
مرجرد غير

دي نهايت محيط با ترجه به نکته ی سر  ،به کايها پاداش
کمتر يا برابر
می دهد .کايهايي که ترانسته اند زمان اتما
نسبت به تکراي قبل برای خرد بدست بياويند پاداش می گيرند؛
البته به شرطی که دي همين تکراي جريمه نشده باشند .به اين
ترتيب هر کاي تشريق می شرد منبعی يا برای واگذايی خرد انتخاب
کند که دي کمترين زمان ،اجرايش يا به اتما برساند.
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 )1مرتبسازی :کايها يا از نظر طرل به صريت نزولی مرتب کن.
 )2يادگيری :به تعداد  10000باي تکراي کن:
 .fصفهای انتساب مناب

يا خالی کن.

 .gانتخاب :برای هر کاي به ترتيب انجا
.iii

بده:

با استفاده از اترماتای يادگير مربرطه ،منب عی
يا برای واگذايی ،انتخاب کن.

.iv

کاي يا دي صف انتساب منب

انتخابی قراي بده.

 .hجريمه (  :)1تا هنگامی که مجمرع هزينهی اجرای کايها
بر يوی مناب انتخاب شده از بردجهی تعيين شده بيشوتر
است تکراي کن:
.iv

از انتهای صف انتساب دي گرانترين منب
شده ،يک کاي يا جدا کن.

.v

با
اختالف هزينهی اجرای کاي بر يوی ايون من ب
هزينهی اجرای کاي بر يوی ايزانترين منب مرجرد
يا از مجمرع هزينهی اجرای کايها کم کن.

.vi

استفاده

کاي يا جريمه کن (مقداي جريمه.)0.01 :

 .iجريمه (  :)2به تعداد  Yباي تکراي کن:
.i
.ii

يا دي

کاي آخر منتسب شده به پرکايترين منبو
نظر بگير.
اگر يکی از مناب استفاده شده بوه جوز منبو
آخر (گرانترين منب اسوتفاده شوده) میترانود
اجرای اين کاي يا زودتر تما کند اين کاي يا
جريمه کن (مقداي جريمه.)0.02 :

 .jپاداش :برای هر کاي انجا بده:
اگر جريمه نشده است :اگر زمان اتما اجرای آن بر يوی
منب انتخابی از زمان اتما دي تکراي قبل کمتر يا با
آن برابر است به آن پاداش بده (مقداي پاداش.)0.1 :
 )3زمانبندی :برای هر کاي به ترتيب ،با استفاده از اترماتای
الگوريتم
شکل - 5
 ALATOکرده و کواي يا بوه
انتخاب
آن:7،منبعی يا
يادگير متعلق به
آن منب  ،نگاشت کن.

همانطري که دي شکل  7- 5آمده است ،الگرييتم  ALATOدي ابتدا
کايها يا بر حسب طرلشان به صريت نزو لی مرتوب میکنود .سوپس دي
تکرايهای زياد ،منب مناسب برای اجرای هر کاي يا پيدا می کنود.
اين الگرييتم دي نهايت کايها يا به آن مناب واگذاي کرده و از
يوش زمانبندی يکبايه استفاده می کند .برای بد ست آمودن بهتورين
جراب انراع مدل اترماتای يادگير ) مدل استاندايد و يوش های مدل
 )Sمريد بريسی قراي گرفته اند .دي اترماتای استاندايد ،محيط دي
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هنگا يادگيری الگرييتم از دو پاسخ جريموه و يک پاسوخ پاداش
استفاده می کند .از آنجا که اگر يک کاي دي هيچ کدا از دو حالت
جريمه نشده باشد و همهنين زمان اتما کرنکتر يا برابر نسبت به
تکراي قبل بدست آويده باشد ،احتماالً منب مناسبی يا بورای خورد
پيدا کرده است ،مقداي پواداش دي ايون حالوت ( ) 0.1از مقوادير
جريمه ها دي حالت اول ( ) 0.01و دي حالت دو ( ) 0.02بيشتر است .علت
بيشتر بردن مقداي جريمه دي حالت دو بعلت قوراي گ يوری کايهوای
می
کرنکتر دي پرکوايترين منبو و افوزايش توراکم دي آن منبو
باشد.دي واق  ،با افزايش جريمه کايها به سومت قوراي گيوری دي
مناب کم کايتر و افزايش تعادل باي دي هر تکوراي گا بور می
دايند و سرعت همگرا شدن اترماتوا ب صريت ن شمگيری افوزايش می
يابد .کد برنامه دي ضميمه آويده شده است.
اترماتای يادگير مدل  Sيا با مقادير مختلفی بورای نورخ
پاداش و جريمه تست کرده ايم ،دي يوش های مدل  ، Sاگر دي تکراي nا
عمل   iانتخاب شده باشد ،پاسخ (پاسخ نامطلرب) محيط به آن برابر
 i (n )  1می باشد و پاسخ ( پاسخ مطلرب) محيط بوه آن عمول برابور
1
PerviousTime
1
NewTime

 i ( n) 

می باشد( ،يعنی به نسبت انتخاب منب

ايزان تر پاسخ

بهتری از محيط دييافت می کند) .که طبق نتايج که دي فصل شبيه -
سازی مشاهده خراهيم نمرد که يوش  S-LRePبا نرخ پاداش برابر با 0.1
و نرخ جريمه برابر با  0.05بهترين نتيجه يا خراهد داشت.
- 25

شبيه سازی الگوريتم ها

- 1- 2- 5

مقدمه

دي اينجا ابتدا به شرح کايبرد مدل شبکه پتری تصادفی نطابقی
پيشنهاد دي محيط گريد و بريسی و آناليز آن می پردازيم ،سپس
کايايي الگرييتم های ايائه شده دي بخش های قبلی يا که زمانبندی
کايها يا با اتخاذ استراتژی بهينه سازی زمان دي يک گريد
می دادند ايزيابی می کنيم .اين الگرييتم ها سعی
اقتصادی انجا
می کنند دي يک محيط گريد اقتصادی ،عمل زمانبندی تعدادی کاي
مستقل از هم يا انجا دهند .اين کايها متعلق به يک برنامهی
کايبردی است که کايبر آن يا برای اجرا به گريد تحريل داده
است .کايبر به همراه اين برنامه ،پايامترهای کيفيت سرويس مريد
نظر خرد يعنی مهلت زمانی ،بردجه و استراتژی بهينه سازی يا برای
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سيستم مشخص میکند .الگرييتم های شبيه سازی شده ،استراتژی
بهينه سازی يا به کاي می برند .کايبر با انتخاب استراتژی
بهينه سازی زمان برای زمانبندی ،انتظاي دايد که سيستم گريد،
اجرای برنامه ی کايبردی او يا قبل از مهلت تعيين شده ،به پايان
برساند و تا حد ممکن زمان اجرا يا کاهش دهد .با انجا
شبيه سازی می تران مشخص کرد که کدا يک از الگرييتم های پيشنهادی
برای بهينه سازی زمان می ترانند زمان کمتری يا برای اجرای
برنامه بدست آويند.
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مدل شبکه پتری تصادفی تطابقی در محيط گريد

معمايی گريد شامل  3اليه است ،دي باالی اليه ی برنامه
کايبردی  ،233محيط گردش کاي 234
است که دي آن کايبران به شرح
برنامه های خرد می پردازند ،دي پايين ،اليه ی فابريک  ،235شامل گره -
های گريد متصل شده دي شبکه است ،دي بين آن ها ،اليه ی ميان -
افزاي  236است که مسئرل تخصيص مناب می باشد ،شکل  8- 5سه اليه
شبکه گريد يا دي شبکه پتری تصادفی نشان میدهد که دي نر افزاي
 SPNPپياده سازی شده است .هر ديخراست دي ابتدا از اليه برنامه
به اليه ميان افزاي ايسال می شرد و سپس پس از تحليل و تجزيه
شدن بصريت کايها و زير کايهای مستقل به اليه فابريک که با سخت
افزاي و مناب گريد دي ايتباط است فرستاده می شرد .شکل 9- 5
يوال تخصيص کايها دي اليه ميان افزاي نشان داد ه شده است.
همانطري که دي شکل  9- 5مالحظه می شرد اين  200کاي مرتب شده به
زمانبند داده می شرد .اين زمانبند کايها يا بصريت اکشنهای
مختلف دي اترماتای يادگير دي نظر می گيرد .هر ديخراست بصريت
صفی از ديخراست ها دي نظر گرفته می شرد و به مناب مختلف
ايجاع می شرد.

233

Application Layer
Workflow
235 Fabric Layer
236 Middleware Layer
234
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شکل  :8- 5سه اليه شبکه گريد در شبکه پتری تصادفی
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شکل  :9- 5تخصيص کارها در اليه ميان افزار

دي اليه ميان افزاي ،برنامه ی کايبر از طريق اليه ی برنامه کايبردی
دييافت می شرد و پس از گرفتن اطالعات پريای مناب  ،ديخراست زمان -
بندی کاي کايبر به ماژول زمان بند داده می شرد ،کايها بر اساس
الگرييتم پيشنهادی ابتدا به صريت نزولی مرتب می شرند که دي شکل
 10-5نشان داده شده است .دي ابتدا مدل کلی سيستم گريد يا با
 200کاي دي نظر گرفته ايم .همانطري که دي شکل  10- 5مالحظه می
شرد اين  200کاي دي يک حلقه بصريت نزولی مرتب شده اند .متغير
 genCبعنران متغير حلقه دي نظر گرفته شده است .شرط ترقف دي مکان
زمان نزولی کردن
 CaseID-Counterقراي گرفته است .دي حلقه دو
ديخراست ها دي نظر گرفته شده است .دي نتيجه ،کايهای مرتب شده
بر حسب زمان تقاضا ها بصريت نزولی مرتب می شرد.
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شکل  :10- 5نزولی کردن کارها

هر ترکن نشاندهنده ی يک کاي از کاي های کايبر است ،هر ترکن
شامل اطالعاتی از جمله طرل کاي ،شمايه اولريت بر اساس طرلش و
اترماتای يادگير است .شبکه پتری تصادفی تطابقی ايائه شده ،جزء
دسته  Fusion Hybridمی باشد ،همانطري که دي فصل های پبيشين بيان شد،
معايبی هم اين دسته دايند .به علت ادغا شبکه های پتری با
تکنيکهای هرشمند ،اغلب اوقات يادگيری دي شبکه های پتری از اين
دسته باعث افزايش پيهيدگی عمليات و افزايش سرباي محاسباتی می -
شرد .دي شبکه های پتری تطابقی ايائه شده تاکنرن که دي فصل دو
هم مريد بريسی قراي گرفته ،از تکنيک های هرشمند نظير شبکههاي
عصبي مصنرعي ،منطق فازي و سيستم هاي مبتني بر دانش بهره برده -
اند ،ولی شبکه پتری تصادفی تطابقی که ما ايائه کرده ايم مبتنی
بر اترماتای يادگير و ههنين ترکيب آن با منطق فازی است ،شبکه
پتری تصادفی تطابقی مبتنی بر اترماتای يادگير بر خالف شبکه های
پتری تطابقی که از شبکه های عصبی مصنرعی استفاده می کند ،نياز
به آمرزش ديدن با يکسری الگری های از قبل مشخص شده نيست ،دي
سيستم هايی که محيط کامال ناشناخته و دي هر لحظه دي حال تغيير
است ،نمی تران الگريی داشت تا بتران شبکه عصبی مصنرعی يا با آن
آمرزش داد ولی مدل تطبيقی پيشنهاد شده دي اين محيط ها کامال
قابل انعطاف برده نرن اترماتای يادگير نيازی به آمرزش ديدن با
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داده های از قبل ندايند ،به همين دليل هم مشکل دسته
که افزايش سرباي محاسبانی است يا ندايد ،بعالوه ،دي شبکه پتری
تصادفی تطابقی مبتنی بر اترماتای يادگير ،هر ترکن اترماتای
مخصر بخردش ي ا دايد و برخالف مدل های تطابقی قبلی که نياز به
ايجاد مکان ها و گذي های اضافه تری برای ايجاد شبکه عصبی مصنرعی
داشتند ،نيازی به مکان و گذي جديدتری نيست و اين باعث عد
پيهيدگی دي طراحی و افز ايش سرباي محاسباتی میگردد.
Fusion Hybrid

دي شکل  ، 11- 5هر ترکن بر اساس برداي احتماالتش ،يک عمل ( -
يکی از مناب مرجرد دي شبکه گريد است) يا انتخاب میکند .سپس
تما کاي های انتساب شده دي هر يک از مناب بر اساس ظرفيت آن
منب  ،مهلتی که کايبر برای انجا ان کاي تعيين کرده است و
الگرييتمی که دي فصل قبل پيشنهاد داده شده ،جريمه يا پاداش به
آن عمل تعلق میگيرد .مناب Res1,Res2,Res3و  Res4مناب نهاي گانه ما
برای انجا عمل تخصيص می باشند .که هر کدا دايای يک صف مجزا
می باشند که به ترتيب دي مکان های  Res1_Queue,Res2_Queue,Res3_Queueو
 Res4_Queueقراي گرفته اند .دي هر باي تخصيص کاي ها به هر منب
شمايه کاي ها به ترتيب تخصيص دي اين صف ها قراي می گيرند و گذاي
 Punish_Rewardعمل پاداش ی جريمه يا به هر منب اختصا می دهد .اين
يوال بصريت بازگشتی تا  10000باي بر يوی مناب انجا می شرد و
نتايج بدست آمده هر باي اجرا بعد از ذخيره شدن دي مکان
 Recursive_Loopبه اجرا مرحله بعدی می يود .کد ها و تراب پياده
سازی بطري کامل دي ضميمه دو آويده شده است.
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شکل  :11- 5انتساب کارها به منابع و اعمال پاداش و جريمه و اجرا به
تعداد  10000بار

دي شکل  12- 5الگرييتم تخصيص و زمانبندی دي خراست ها
داده شده است.

شکل  :12- 5الگوريتم زمانبندی
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پياده سازی الگوريتم ها

دي اين بخش کايايي الگرييتم ايائه شده دي بخش های قبلی يا
که زمانبندی کايها يا با اتخاذ استراتژی های مختلف بهينه سازی
می دادند ايزيابی میکنيم .اين
دي يک گريد اقتصادی انجا
الگرييتمها سعی می کنند دي يک محيط گريد اقتصادی ،عمل زمانبندی
تعدادی کاي مستقل از هم يا انجا دهند .اين کايها متعلق به يک
برنامه ی کايبردی است که کايبر آن يا برای اجرا به گريد تحريل
داده است .کايبر به همراه اين برنامه ،پايامترهای کيفيت سرويس
مريد نظر خرد يعنی مهلت زمانی ،بردجه و استراتژی بهينه سازی يا
برای سيستم مشخص میکند .الگرييتم های شبيه سازی شده ،استراتژی
بهينه سازی هزينه يا زمان يا هر دو يا به کاي می برند .کا يبر با
انتخاب استراتژی بهينه سازی زمان برای زمانبندی ،انتظاي دايد
که سيستم گريد ،اجرای برنامه ی کايبردی او يا کمتر از بردجه
تعيين شده ،به پايان برساند و تا حد ممکن زمان يا کاهش دهد.
با انجا شبيه سازی می تران مشخص کرد که کدا يک از الگرييتمها
برای بهينهس ازی زمان می ترانند زمان کمتری يا برای اجرای
برنامه بدست آويند .کايبر همهنين می تراند با انتخاب استراتژی
بهينه سازی زمان از سيستم گريد بخراهد تا برنامه ی کايبردی او
يا با صرف بردجه ی مشخص شده و دي کمترين زمان ممکن اجرا کند.
با شبيه سازی می تران نشان داد که کايايي الگرييتم های بهينه سازی
زمان دي مقايسه با يکديگر نگرنه است.
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محيط گريد

محيط شبيه سازی شده برای گريد شامل يک يا نندين کايبر و
است .کايبران دي هر زمانی ممکن است وايد گريد
تعدادی منب
شرند و برنامه ی کايبردی خرد يا برای اجرا عرضه کنند .اين
برنامه شامل تعدادی کاي مستقل از هم است که هر کدا می تراند
دلخراه اجرا شرد .نهاد کايبر پس از ويود به
بر يوی منب
به خرد می شرد که عمل
سيستم ،دايای يک نهاد واسط گر مخصر
زمانبندی برنامه ی او يا انجا می دهد و پس از واگذايی کايها به
مناب و اتما اجرای آنها ،نتايج يا به کايبر برمی گرداند.
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مدل کاربر

وريت
ويط بوه صو
وازی ،محو
وای  237شبيه سو
وات دي آزمايشهو
اغلوب اوقو
تک کايبره مدل میشرد؛ مگر اينکه بخراهيم يک محيط ننودکايبره يا
مدل کرده و الگرييتم ها يا دي ننين وضعيتی با هم مقايسه کنويم.
منظري از مدل تک کايبره اين نيست که از آغاز تا پايان شبيه سازی
تنها يک کايبر وايد سيستم میشورد؛ بلکوه بدين معنوی اسوت که
زمانبندی هيچ دو کايبری با هم تداخل پيدا نمی کند .برای نمر نه
برای مقايسه ی الگرييتمهای  LATOو  ELATOبايد دو کوايبر يا بوا
برنامه های کايبردی يکسان طريی وايد سيستم کنيم که بر هم تأثير
نگذايند (مثالً کايبر اول با الگرييتم  LACOدي زمان  0وايد و دي
زمان  2000خايج شرد و سپس کايبر دو با الگرييتم  ALATOدي زمان
 3000وايد شرد و همان برنامه ی کايبردی کايبر قبلی يا به سيستم
عرضه کند) .البته نمی ترانيم از دو آز مايش شبيه سازی جداگا نه
استفاده کنيم؛ زيرا بايد برنامه های کايبردی از نظور نواهمگرنی
کايها يکسان باشند تا بتران الگرييتم ها يا با هم مقايسه کرد.
کايبر دي هنگا ويود ،مقادير بردجه و مهلت زموانی يا مشوخص
می کند که دي آزمايش های گرناگرن ،مقادير مختلفی يا برای آن ها
قراي می دهيم .فرض می کنيم برنامه ی کايبردی ايائه شوده ،ه مرايه
دي مهلت و بردجه ی تعيين شده قابل اجرا است .اگر کايبر خراستاي
بهينه سازی هزينه باشد آنگاه پس از مشخص شدن امکان اجرا ،سيستم
زمانبندی ،بايد برنامهی کايبر يا دي قبل از مهلت تعيين شوده و
با حداقل هزينه ،تما ک ند .برای نمرنوه ،اگور کايبر مقوداي
200هزاي يا برای بردجه و 10هزاي يا برای مهلت تعيين کند و دي
زمان  5000وايد سيستم شرد آنگاه سيستم بايد بترانود برناموهی
کايبر يا قبل از زمان  15000و با حداقل هزينهی ممکن (که البته
کمتر از مقداي بردجه خراهد برد) به کايبر تحريل دهد.
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مدل برنامه

برنامهی کايبردی ،از تعدادی کاي مسوتقل از هوم ت شکيل شوده
است .دي آزمايشها ،دي اغلب مراق  ،تعداد کايها يا  200عدد دي
نظر می گيريم .هر کاي دايای طرل مخصر به خرد بور حسوب ميليورن
دستريالعمل ( )MIمی باشد .طرل کايها يا متغير دي نظر میگيريم؛
به اين صريت که يک محدودهی (حداکثر...حداقل) برای طرل کاي ها
Experiment
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انتخاب میشرد؛ سپس برای طرل هر کاي ،يک مقداي به صريت ت صادفی
طرل کاي ها
از اين محدوده انتخاب میشرد ،به طريي کوه ترزيو
يکنراخت باشد .برای همگرن ترين حالت ،محدودهی ترزي طرل کاي ها
يا ( ) 100000...110000و بوورای نوواهمگرن ترين حالووت محوودودهی
( ) 10000...200000يا دي نظر می گيريم .ميانگين محدوده يا دي هر
حالتی مقداي  105000قراي می دهيم تا بتران يک الگورييتم يا دي
ناهمگرنی های مختلف کايها با هم مقايسه کرد .برای ياحتی ،وا حد
طرل يا دي بعضی اوقوات  1000MIقوراي موی دهيم و بورای نمرنوه،
محدودهی ناهمگرن ترين حالت يا به صريت ( ) 10...200بيان میکنيم.
دي ابزاي  GridSimهر کاي به صريت يک  Gridletمدل می شرد که دايای
پايامترهای طرل و اندازهی فايلهای ويودی و خروجوی می باشود .از
آنجا که دي الگرييتم های زمانبندی ،فقط زمان ا جرای کايهوا بر
يوی مناب برای ما مهم است و تأخير شبکه برای جابجايي فايل هوا
يا دي نظر نمی گيريم مقداي  0يا برای پايامتر اندازهی فايلها
قراي می دهيم .البته دي واقعيت نيز اندازهی فايل ها آنقديی نيست
که تأخير شبکه دي مقابل زمان اجرای کايها قابل مالحظه باشد.
همهنين کايهای مريد مطالعه کامالً محاسباتی هسوتند و فقوط دي
ابتدا مقادير مريد نياز يا از فايل ويودی دييافت می کننود و دي
پايا ن اجرا نتايج بدست آمده يا دي فايل خروجی قراي می دهند .از
اين تعامل داده ای اندک کايها نيز صرف نظر موی کنيم و تنهوا به
جنبه ی محاسباتی آنها می پردازيم.
افزاي SPNP
دي اين پياده سازی  ،يک مدل کاي دي زبان  CSPLنر
تعريف کرديم .کد آن دي شکل  13- 5آويده شده است.
{struct task
double r_prob[4];// ehtemale gharar giri har task dar 4 manbah-dar ebteda yeksan va 0.25 mibashad
char name; // nami baraye task
double t_cost;// dar LATO va ALATO estefadeh nemishavad
double t_time;// bar hasb M I
double punishment; // mizan PUNISHM ENT har task ke dar meghdar dehi avalie har charkhesh LA 0 dar
nazr gerefte mishavad.
double reward; // mizan REWARD har task ke dar meghdar dehi avalie har charkhesh LA 0 dar nazr gerefte
mishavad.
;]}t[200

شکل  :13- 5کد تعريف کارها

- 7- 2- 5

مدل منابع

ما از يک پيکربندی نمرنه با نا  GR1برای مناب گريود دي
آزمايشها استفاده می کنيم که البته دي جهان خايج وجورد نودايد.
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يک نمرنه از پيکربندی واقعی با نا  WWGدي ] [133آمده است که ما
از آن نيز دي آزمايش ها استفاده کرده ايم؛ ولی فقط ن تايج حا صل
دي  GR2وGR1
با پيکربندی  GR2و GR1يا آويدهايم  .خصرصويات منواب
طريی است که بتران زمانبندی های مختلف يا به خربی با هم مقايسه
کرد .همهی اين منواب دايای يوک پرداز نده هسوتند و بوه صوريت
فضامشترک يفتاي میکنند  .اين پيکربندی ها يا می تران دي جدول 2- 5
و  3- 5مشاهده کرد .دي اين جداول ،مناب بر حسب قيمت به صريت
صعردی مرتب شده اند و به همين ترتيب نيز نا گذايی شده اند تا دي
هنگا شبيه سازی بتران باي کايی هور کدا از منواب و کايهوای
واگذاي شده يا ياحت تر بريسی کرد (البته برای مرتب سازی م ناب ،
از قيمت مفيد ( ) G$/MIآنها استفاده می شرد که دي اينجا با ترتيب
قيمت های اعال شده ( ) G$/secيکسان است) .اين همان ترتيبی است که
الگرييتم هووای بهينه سووازی هزينووه بووه آن عالقووه داينوود .ايوون
الگرييتمها برای واگذايی کايها از ايزان ترين منب يعنی  R1شروع
می کنند.
همراه با افزايش قيمت اعال شده برای مناب  ،ترانمندی آنها
(نرخ اجرای دستريالعملها دي واحد زمان) نيوز زيواد می شورد .دي
سترن آخر ،قيمت مفيد مناب يا می تران ديد که ترکيبی از قيمت و
ترانمندی هر منب است  .دي واق اين قيمت از تقسيم قيموت اعوال
شده بر ترانمندی منب بدست می آيد که سپس بورای اين که م قادير
خيلی کرنک نباشد دي عدد  1000ضرب میشرد  .الز به ذکر است که هر
جا از قيمت (ايزانی يا گرانی) صحبت می شورد من ظري قيموت مف يد
( ) G$/MIاست و قيمت اعال شوده ( ) G$/secايزش خاصوی نودايد زيورا
نمی تران از آن نتيجه ای گرفت.
جدول  :2- 5پيکربندی
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برای منابع

 کاربرد شبکه پتری تصادفی تطابقی در گريد اقتصادی: فصل پنجم
قيمت مفيد
)G$/1000MI(

)G$/sec( قيمت

نرخ اجرا
)MI/sec(

نام منبع

5

0.5

100

R1

6.25

1.5

240

R2

8.33

2.5

300

R3

12

6

500

R4

و همهنين پيکربندی ديگری تعريف می کنيم که دي شبيه سازی يا
.با هر دو انجا می دهيم و نتايج يا به هم مقايسه می کنيم
برای منابع
قيمت مفيد
)G$/ 1000MI (

 پيکربندی:3- 5 جدول

GR2

)G$/sec ( قيمت

نرخ اجرا

نام منبع

)MI/ s ec (

5

0.5

100

R1

5.55

1.0

180

R2

6.25

1.5

240

R3

7.14

2

280

R4

8.33

2.5

300

R5

10

4

400

R6

12

6

500

R7

15

9

600

R8

. نشان داده شده است14- 5 دي شکل
void Res(GR1 R[4]) //policy baraye manabeh(FIX)
{
R[1].benf_cost=5;
R[1].cost=0.5;
R[2].benf_cost=6.25;
R[2].cost=1.5;
R[3].benf_cost=8.33;
R[3].cost=2.5;
R[4].benf_cost=12;
R[4].cost=6;
} //GR1 Difinition finished
//GR2 Difinition
void Res(GR1 R[4]) //policy baraye manabeh(FIX)

R[1].Run_Rate=100;
R[2].Run_Rate=240;
R[3].Run_Rate=300;
R[4].Run_Rate=500;
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R[1].no=1;
R[2].no=2;
R[3].no=3;
R[4].no=4;

فصل پنجم  :کاربرد شبکه پتری تصادفی تطابقی در گريد اقتصادی
;R[1].Run_Rate=100; R[1].no=1
;R[1].Run_Rate=180; R[2].no=2

;R[1].cost=0.5
;R[1].cost=1

;R[1].benf_cost=5
;R[2].benf_cost=5.55

;R[3].Run_Rate=240
;R[4].Run_Rate=280
;R[5].Run_Rate=300
;R[6].Run_Rate=400
;R[7].Run_Rate=500
;R[8].Run_Rate=600

;R[3].cost=1.5
;R[4].cost=2
;R[5].cost=2.5
;R[6].cost=4
;R[7].cost=6
;R[8].cost=9

;R[3].benf_cost=6.25
;R[4].benf_cost=7.14
;R[5].benf_cost=8.33
;R[6].benf_cost=10
;R[7].benf_cost=12
;R[8].benf_cost=15
} //GR1 Difinition finished

;R[3].no=3
;R[4].no=4
;R[5].no=5
;R[6].no=6
;R[7].no=7
;R[8].no=8

شکل  :14- 5کد و

منبع GR1

کد منبع

{

GR2

شايد اگر کسی تنها به قيمت اعال شده ی مناب ترجه کند تصري
کند که منابعی که ترانمندی زيادی دايند بسياي گران تر از مناب
دايای ترانمندی پايين هستند و ا ستفاده از آن ها بورای کايبر
بسياي پرهزينه است .مشاهده می شرد که به نظر می آيد اسوتفاده از
منب  R4دي مقابل منب  R1اصالً مقورون بوه صورفه نيسوت .نکتوه
اينجاست که ما بايد پايامتر ترانمندی منب يا همزمان با قي مت
آن دي نظر بگ يريم .برای مثال ،اگر قيموت اعوال شوده بورای يک
منب  ،دو برابر قيمت منب ديگر باشد ،ولی ترانمندی آن نيوز دو
برابر باشد ،آنگاه اين دو منب از نظر يک الگرييتم بهينه سوازی
هزينه ،دايای ايزش يکسانی هستند .ترانمندی های مناب  GR1دي شکل
 15- 5نشان داده شده است .مشاهده می شرد که مناب گرانتر دايای
ترانمندی باالتری هستند؛ ولی اين افزايش ترانمنودی تقريبواً به
صريت خطی است و يشد ترانمندی از يشد قيمت اعال شده کمتر اسوت.
بنابراين انتظاي داييم قيمت مفيد مناب نيوز به ه مين ترت يب
افزايش يابد ولی يشد آن از يشد قيمت اعال شده کمتر با شد .ا ين
مسأله دي شکل  16- 5تأييد می شرد .دي اين شکل می تران ايزش واقعی
مناب و هزينه ی اجرای کايها بر يوی آنها يا با هم مقايسه کرد.
 R4و R1
می بينيم بر خالف آنهه قبالً ديده برديم ،اختالف قيمت منب
خيلی زياد نيست و دي بعضی مراق دي صريت مرجرد بوردن برد جه و
کر تاه بردن مهلت کايبر ،استفاده از  R4منطقی به نظر می آيد.
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شکل  :15- 5توانمندی منابع در پيکربندی

شکل  :16- 5قيمت مفيد منابع در
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- 8- 2- 5

شبيه سازی زمان

الگرييتم های زمانبندی که دايای هدف بهينه سازی زمان هستند
بايد بترانند برنامه ی کايبردی کايبر مراجعه کننده يا با صرف
بردجه ی تعيين شده ،بر يوی گريدی که از مدل اقتصادی بازاي کاال
استفاده می کند ،اجرا کرده و نتايج يا دي کمترين زمان ممکن به
کايبر ايائه کنند .ا ز نظر صاحبان و مشتريان مناب  ،الگرييتمی
از بقيه کاياتر است که بتراند کايهای مستقل از هم که برنامه
يا تشکيل داده اند يا طريی به مناب مرجرد دي گريد واگذاي کند
که زمان الز برای اجرای کايها دي پرکايترين منب نسبت به ساير
الگرييتم ها کمتر باشد .يک الگرييتم خرب بايد بتراند نتايج
قابل قابرلی يا دي شرايط گرناگرن مانند مهلت های کم و زياد،
حضري کايبران مختلف به صريت همزمان دي گريد ،ناهمگرنی کايها و
BTO
به کايبر ايائه کند .دي ادامه الگرييتم های
مناب
 ,AEBTO,LATO,Minimumو الگرييتم پيشنهادی  ALATOدي حالت های مختلف
مريد بريسی قراي گرفته است .حالت اول حالتی است مقداي  200کاي
با طرل ثابت که مقداي هزينه و زمان ترسط کايبر معين می باشد.
حات دو مقداي  200کاي با طرل ثابت دي يک زمان تعيين شده ترسط
کايبر دي ناهمگرنی های مختلف بردجه برای  4منب مريد بريسی
قراي گرفته است .حالت سر  ،مقداي  200کاي با طرل متغير دي يک
زمان تعيين شده ترسط کايبر دي ناهمگرنی های مختلف بردجه برای 4
منب مريد بريسی قراي گرفته است .حالت نهاي  ،مقداي  400کاي
دي حالت های سه گانه باال ذگر شده اند .هر نهاي حالت دي
اترماتای يادگير استاندايد و حالت های سه گانه مدل  Sمريد
ترجه داشته
آزمايش قراي گرفته اند و نتايج آويده شده اند.
باشيد که الگرييتم  Minimumبهترين حالت اجرا و پياده سازی می
باشد که طريقه بکايبردن آن دي فصل قبل شرح داده شد و مقداي آن
دي حالتهای مختلف اترماتا تغييری نمی کند.
- 1- 8- 2- 5

بهينه سازی زمان در يک هزينه و زمان معين (حالت اول)

الگرييتم پيشنهادی يا با انراع مدل های اترماتای يادگير با
ترجه به شرايط جدول  4- 5مريد آزمايش قراي داده ايم ،برای بريسی
مناسب طرل کايها دي تست تمامی مدل ها برابر دي نظر گرفته شده
است .پايامتر محدوده ی طرل کايها نشاندهنده ی محدوده ی ترزي
يکنراخت طرل کايها می باشد .پايامتر تعداد آزمايش ها نشان میدهد
که برای بدست آويدن زمان اجرای برنامه با استفاده از

145

فصل پنجم  :کاربرد شبکه پتری تصادفی تطابقی در گريد اقتصادی

الگرييتم های مرجرد دي يک مهلت معين ،تعداد  20آزمايش انجا
شده است و سپس ميانگين مقادير برای بريسی انتخاب میشرد.
جدول  : 4- 5شرايط آزمايش بهينهسازی زمان با بودجه ثابت
پارامتر الگرييتم
مقدار

تعداد
کايبر

تعداد
کايها

1

200

متغير

مهلت

بردجه

150000 50000

محدودهی
طرل کايها

پيکربندی
مناب

تعداد
آزمايشها

[]10...200

GR1

20

اترماتای
مختلف
های
حالت
دي
يا
زير
شرايط
حال
استاندايد(مدل  ، )P-LRPاترماتای مدل  S-LRI ،S-LRP (Sو )S-LRePمريد
ايزيابی قراي می دهيم.
 1-1-8-2- 5مدل

P-LRP

برای اين مدل نرخ پاداش و جريمه يا برابر با مقادير مختلفی
قراي داده ايم و نتايج يا با هم تست کرده ايم ،دي اين مدل (، )P
پاسخ )  i (nبا احتمال  ciبرابر با ( 1پاسخ مطلرب) و با احتمال 1 -ci
برابر با صفر است (پاسخ نامطلرب) .از آنجايی که تنها دو
الگرييتم  LATOو  ALATOالگريتم های پياده سازی شده بر اساس
اترماتای يادگير می باشند ،بنابر اين ،ميزان تغييرات پاداش و
جريمه دي بردجه  150000برای اين الگرييتم ها مد نظر قراي می
دهيم .اين نتايج دي اترماتای استاندايد دي جدول  5- 5نشان داده
شده است.
از آنجاکه نرخ پاداش و جريمه برابر هستند ،بايد مقادير کمی
داشته باشند تا الگرييتم بتراند به تدييج و به آهستگی،
زمانبندی مناسب يا بدست آويد .دي بردجه ثابت 150000ميزان نرخ
پاداش و جريمه يکسان و  0.01بهترين حالت برای الگرييتم های بر
پايه اترماتای يادگير می باشند.
جدول  :5- 5تغييرات ميزان پاداش و جريمه در مدل
بهينهسازی زمان با بودجه ثابت 150000
الگوريتمها

146

P-LRP

و در الگوريتمهای

نرخ
پاداش

نرخ
جريمه
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M inimum

ALATO

LATO

AEBTO

BTO

17,150
17,150
17,150
17,150

17,175
17,275
17,354
17,408

17,240
17,314
17,420
17,580

17,240
17,440
17,645
17,840

17,440
17,900
17,950
18,543

a=0.01
a=0.05
a=0.1
a=0.5

b=0.01
b=0.05
b=0.1
b=0.5

از آنجا که الگرييتم  ALATOحالت های بيشتری از کايها يا دي
نظر می گيرد بنابر اين ميزان سرعت يادگيری اترماتا ايائه شوده
 ALATOاز LATOبيشتر می باشد .اين مطلب دي شکل  17- 5نشان داده
شده است .دي اينجا با افزايش مقداي  aو  bبه تد ييج ميزان يشد
زمان دي الگرييتم  ALATOاز الگرييتم  LATOکمتر می باشد.

شکل  :17- 5روند يادگيری الگوريتم های

LATO

و

ALATO

متغيرDelta-ALATO

همانطري که دي شکل باال ديده می شرد
نشاندهنده ميزان اختالف زمانی الگرييتم  ALATOبا مقداي الگرييتم
دي پاداش ها ی (جريمه ها) متفاوت می باشد و همهنين Delta-
Minimum
 LATOميزان ا ختالف زمانی الگرييتم  ALATOبا مقداي الگرييتم
دي پاداش ها(جريمه ها)ی متفاوت می باشد .ميزان شيب
Minimum
) Linear(Delta-ALATOاز ميزان شيب ) Linear(Delta-LATOکمتر می باشد.اين
بدان معنی است که ميزان يادگيری الگرييتم  ALATOنسبت به
الگرييتم  LATOبيشتر است .ديواق  ،الگرييتم  ALATOسريعتر از
الگرييتم  LATOکايها يا به مناب اختصا می دهد .دي شکل 18- 5
مدت زمان اجرا دي حالت قابل قبرل اترماتای استاندايد يعنی
حالتی که جريم و پاداش  0.01هستند نشان داده شده است .همانطري
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ً  60واحد از الگرييتم
که می بينيد الگرييتم  ALATOتقريبا
بهتر عمل می کند و تنها  30واحد با حالت بهينه اختالف دايد.

LATO

شکل  :18- 5مقايسه زمان اجرا الگوريتم ها در اتوماتای استاندارد با
بودجه ثابت 150000

2-1- 8-2- 5

مدل S -LRP

دي يوش های مدل  ، Sاگر دي تکراي  nا

عمل   iانتخاب شده باشد،

پاسخ ( پاسخ نامطلرب) محيط به آن برابر  i (n )  1می باشد و پاسخ
( پاسخ مطلرب) محيط به آن عمل برابر

1
PerviousTime
1
NewTime

 i ( n) 

میباشد،

( يعنی به نسبت انتخاب منب ايزان تر پاسخ بهتری از محيط دييافت
میکند) .که طبق نتايج که دي فصل شبيه سازی مشاهده خراهيم نمرد
که يوش  S-LRePبا نرخ پاداش برابر با  0.1و نرخ جريمه برابر با
 0.05بهترين نتيجه يا خراهد داشت .اين نتايج دي جدول  6- 5نشان
داده شده است .از آنجاکه نرخ پاداش و جريمه برابر هستند ،بايد
مقادير کمی داشته باشند تا الگرييتم بتراند به تدييج و به
آهستگی ،زمانبندی مناسب يا بدست آويد .دي بردجه ثابت150000
ميزان نرخ پاداش و جريمه يکسان و  0.05بهترين حالت برای
الگرييتم های بر پايه اترماتای يادگير می باشند.
همانطري که گفته شد ،نرخ پاداش و جريمه باهم برابر هستند،
پس بايد مقادير کمی داشته باشند تا الگرييتم بتراند به تدييج
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و به آهستگی ،زمانبندی مناسب يا بدست آويد .به علت اينکه دي
اين مدل پاسخ محيط (پاسخ مطلرب) بستگی به ميزان ايزانی منب
انتخابی نسبت به تکراي قبل دايد ،نتايج مدل  S-LRPبهتر از نتايج
مدل

 P-LRPشده است.

جدول  :6- 5تغييرات ميزان پاداش و جريمه در مدل S -LRP
بهينهسازی زمان با بودجه ثابت 150000

و الگوريتمهای

الگوريتمها
M inimum

ALATO

LATO

AEBTO

BTO

نرخ
پاداش

نرخ
جريمه

17,150
17,150
17,150
17,150

17,168
17,160
17,370
17,400

17,230
17,220
17,440
17,460

17,240
17,440
17,645
17,840

17,440
17,900
17,950
18,543

a=0.01
a=0.05
a=0.1
a=0.5

b=0.01
b=0.05
b=0.1
b=0.5

دي شکل  19- 5مدت زمان اجرا دي حالت قابل قبرل اترماتای
و حالتی که جريم و پاداش  0.05هستند نشان داده شده است .همانطري
ً  60واحد از الگورييتم LATO
که می بينيد الگرييتم  ALATOتقريبا
S-LRP

بهتر عمل می کند و تنها  10واحد با حالت بهينه اختالف دايد.

شکل  : 19- 5مقايسه زمان اجرا الگوريتم ها در اتوماتای
ثابت 150000
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 3-1-8-2- 5مدل

S -LRI

دي اين مدل نرخ جريمه برابر با صفر ( ) b=0است و  4مقوداي
مختلف يا برای نرخ پاداش آزمايش کردهايم . .اين نتايج دي جدول
 7- 5نشان داده شده است.
به علت اينکه نرخ جريمه برابر با صفر است و دي نتيجه
کايهايی که منب اشتباهی يا انتخاب می کنند ،جريمه نمیشرند،
اترماتای يادگير نمی تراند به خربی الگرييتم پيشنهادی يا به
زمانبندی مناسب هدايت کند.
جدول  : 7- 5تغييرات ميزان پاداش و جريمه در مدل S -LRI
بهينهسازی زمان با بودجه ثابت 150000

الگوريتمها

و الگوريتمهای

M inimum

ALATO

LATO

AEBTO

BTO

نرخ
پاداش

نرخ
جريمه

17,150
17,150
17,150
17,150

17,178
17,196
17,240
17,310

17,238
17,290
17,320
17,400

17,240
17,440
17,645
17,840

17,440
17,900
17,950
18,543

a=0.01
a=0.05
a=0.1
a=0.5

b=0
b=0
b=0
b=0

 4-1-8-2- 5مدل
دي اين مدل نرخ جريمه بسياي کرنک تر از نرخ پاداش است و 4
مقداي مختلف يا برای نرخ پاداش و جر يمه آزمايش کردهايم .اين
S -LReP

نتايج دي جدول  8- 5نشان داده شده است.
جدول  :8- 5تغييرات ميزان پاداش و جريمه در مدل
بهينهسازی زمان با بودجه ثابت 150000

S -LReP

الگوريتمها

و الگوريتمهای

M inimum

ALATO

LATO

AEBTO

BTO

نرخ
پاداش

نرخ
جريمه

17,150
17,150
17,150
17,150

17,183
17,158
17,365
17,440

17,232
17,210
17,383
17,470

17,240
17,440
17,645
17,840

17,440
17,900
17,950
18,543

a=0.1
a=0.1
a=0.5
a=0.5

b=0.01
b=0.05
b=0.01
b=0.05

با ترجه به جدول  ،8- 5بهترين نرخ جريمه و پاداش برای مدل
برابر با  a=0.1و  b=0.05است ،با ترجه به اينکه پاسخ
S-LReP
محيط( پاسخ مطلرب) دي تکراي  nا به عمل انتخابی(  )  iمتناسب با
ميزان ايزانی منب انتخاب شده نسبت به تکراي قبل می باشد و
پاداش برابر  0.1است ،هرنه منب ايزان تر انتخاب شرد احتمال آن
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عمل نيز بيشتر می گردد و الگرييتم يا به سری زمان بندی بهتر با
بهينه سازی هزينه هدايت میکند.
دي شکل  20- 5مقايسه ای بين اترماتای های ذکر شده دي
الگرييتم های  LATOو  ALATOبه عمراه الگرييتم  Mnimunصريت گرفته
است .دي اينجا بهترين زمان اجراهای هر اترماتا برای بردجه
 150000دي نظر گرفته شده است .حد پايين و باالی نمراي نشان داده
شده  17175و  17240دي نظر گرفته شده و گا يشد داده دي آن  5دي
نظر گرفته شده است .همانطري که مشاهده می کنيد الگرييتم
مينيمم دي ه ر نهاي اترماتا يکسان می باشد .الگرييتم  ALATOنسبت
به الگرييتم  LATOبسياي از نظر زمان بهبرد پيدا کرده است و
بسياي به حالت بهينه نزديک شده است .مدل  S-LRePنسبت به ساير
اترماتاها زمان کمتری يا صرف می کند .اين به اين خاطر است که
هرنه ميزان پاداش نسبت به جريمه بيشتر باشد مدت زمان برای
بروز يسانی و انتخاب منب با تکراي کمتر بيشتر امکان پذير می
شرد .مدل  Sنسبت به مدل  Pنتيجه بهتری داده است .نرنکه با لحاظ
کردن ميزان تغييرات جزئی تر دي   iدقت اترماتا يا بيشتر کرده و
زمان ثابت شدن احتماالت انتخاب مناب با تکراي کمتر ميسر می
شرد و دي نتيجه زمان پايداي شدن اترماتا نسبت به حالت  Pبيشتر
است.
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شکل  : 20- 5مقايسه زمان اجرا اتوماتاها با بودجه ثابت  150000در
بهترين حالت هر اتوماتا

- 2- 8- 2- 5

بهينه سازی زمان در زمان معين
(حالت دوم)

با بودجهه ای مختلف

دي اين بخش ،الگرييتم های زمانبندی که هدفشان بهينه سازی
زمان است يا با فراهم کردن بردجه های مختلف با هم مقايسه
می کنيم .همهنين نشان داده می شرد که هر کدا از الگرييتم ها دي
شرايط يکسان (کايبر ،برنامه ی کايبردی و مناب )  ،اجرای برنامهی
ً الگرييتمی
کايبر يا طی نه زمانی به پايان می يسانند .مطمئنا
برای محيط گريد مناسب تر است که عمل زمانبندی کايها يا طريی
يوی مناب انجا دهد که دي کمترين زمان ،نتايج اجرای برنامه
يا به کايبر ايائه کند.
الگرييتم پيشنهادی يا با انراع مدل های اترماتای يادگير با
ترجه به شرايط جدول  9- 5مريد آزمايش قراي داده ايم ،برای بريسی
مناسب طرل کايها دي تست تمامی مدل ها برابر دي نظر گرفته شده
است .پايامتر محدودهی طرل کايها نشاندهنده ی محدوده ی ترزي
يکنراخت طرل کايها می باشد .پايامتر تعداد آزمايش ها نشان میدهد
که برای بدست آويدن زمان اجرای برنامه با استفاده از
الگرييتم های مرجرد دي يک مهلت معين ،تعداد  20آزمايش انجا
شده است و سپس ميانگين مقادير برای بريسی انتخاب میشرد.
جدول  :9- 5شرايط آزمايش بهينهسازی زمان با بودجه متغيير
پارامتر الگرييتم
مقدار

متغير

تعداد
کايبر

تعداد
کايها

1

200

بردجه

محدودهی
طرل کايها

پيکربندی
مناب

تعداد
آزمايشها

 50000متغير

[]10...200

GR1

20

مهلت

از آنجايی که اترماتای مدل  Sزمان بهتری يا نسبت به
اترماتای استاندايد ايائه می کند .اين اترماتا برای بريسی
انتخاب می شرد .دي انراع مدل  Sاترماتای  S-LRePنتيجه بهتری يا
ايائه کرده است .بنابر اين ،تنها نتايج يا دي اين اترماتا
مريد ايزيابی قراي می دهيم.
شده برای مقايسه ی الگرييتم های
نتايج آزمايش های انجا
بهينه سازی زمان دي جدول  10-5آويده شده است .اين نتايج دي
اترماتای مدل  S-LRePکه بهترين زمان يا ا يائه کرده است لحاظ شده
است .سترن اول ،بردجه ی تعيين شده ترسط کايبر يا نشان میدهد.
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مقداي بردجه از  130000تا  180000تغيير می کند تا بترانيم
کايايي الگرييتم ها يا با بردجه های مختلف ،ايزيابی کرده و با
يکديگر مقايسه کنيم .هر کدا از سترن های بعدی نمايانگر يکی از
الگرييتم ها می باشند و سترن آخر ،مقداي مينيمم زمان محاسبات يا
با صرف بردجه های مختلف نشان میدهد که اين مينيمم دي بيشتر
از
مرايد برای هيچ الگرييتمی دست يافتنی نيست .هر کدا
خانه های جدول مقداي زمان اجرای برنامه ی کايبر يا برای
الگرييتم زمانبندی مربرطه و با صرف بردجه ی تعيين شده مشخص
میکند .برای مثال ،با دي اختياي داشتن بردجهی ،150000
الگرييتم زمانب ندی  BTOاجرای کايهای برنامه ی کايبردی متعلق به
می يساند و
کايبر يا بعد از مدت زمان  17900واحد به اتما
الگرييتم  LATOو  ALATOبرای اجرای همين برنامه و با صرف بردجهی
فراهم شده ،به ترتيب به مدت زمانهای 17210و  17158واحد نياز
دايد .برای هر کدا از بردجه ها تعداد  20آزمايش انجا داده ايم
و ميانگين مقادير بدست آمده يا برای هر کدا از الگرييتم ها به
عنران زمان مترسط اجرای کايها با بردجه ی تعيين شده دي نظر
گرفتيم .اگر تنها از مقادير بدست آمده از يک آزمايش استفاده
کنيم ،آنگاه اگرنه ممکن است بترانيم الگرييتم ها يا با بردجهی
 140000با هم مقايسه کنيم ولی نمی تران مقادير يا دي کناي
مقادير بدست آمده با يک بردجه ی ديگر مانند  150000قراي داد و
تغييرات يا بريسی کرد .مقادير مختلفی برای زمان اجرای کايها
با استفاده از هر کدا از الگرييتم ها بدست آمده است که مجبري
می شريم دي نهايت پس از انجا آزمايشات متعدد ،عمل ميانگين گيری
از الگرييتم ها انجا دهيم .اين
زمان اجرا يا برای هر کدا
اختالفات به علت ترزي تصادفی طرل کايها دي محدوده ی تعيين شده
برجرد می آيد و هر نه کايها ناهمگرن تر باشند (محدوده ی ترزي
طرل کايها بزيگتر باشد) اين اختالفات نيز بيشتر خراهد برد.

جدول  :10- 5زمان اجرای برنامه در الگوريتمهای بهينهسازی زمان با
بودجههای مختلف
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الگوريتمها
Minimum

ALATO

LATO

AEBTO

BTO

28,020
21,250
17,150
14,300
12,620
11,090

28,200
21,305
17,158
14,305
12,642
11,120

28,220
21,370
17,210
14,400
12,750
11,220

28,220
21,450
17,440
14,490
12,760
11,270

28,300
21,500
17,900
14,610
12,890
11,320

بودجه
130,000
140,000
150,000
160,000
170,000
180,000

شکل  21- 5الگرييتم های بهينه سازی با بردجه های مختلف يا
نشان می دهد .حد پايين و باالی قسمت زمان دي نموراي نشوان داده
شده  11000و  28500دي نظر گرفته شده و گا يشد داده دي آن  500دي
نظر گرفته شده است .همانطري که ديده موی شرد .دي هموه حواالت
الگرييتم  ALATOاز ساير الگرييتم ها بهتر عمل کرده و بسياي به
الگرييتم ايده آل  Minimumنزديک شده است .الگرييتم  AEBTOاز BTO
بهتر عمل کرده است ولی از الگرييتم های پ ياده سوازی شده با
اترماتا زمان بيشتری يا صرف می ک ند .هموانطري کوه دي ن مرداي
مشاهده می شرد ،مدت زمانی که همه ی الگرييتم ها برای اجرای کايها
ً نزديک به هوم اسوت .بوا ا فزايش برد جه
بدست آويده اند تقريبا
همرايه مقداي زمان اجرا کاهش پيدا می کند و همرايه به مينويمم
نزديکتر می شرند دي واق  ،هر نه قدي که بردجه ی تعيين شده ترسط
کايبر بيشتر باشد ،الگرييتم هوا بوه زموان کم تری بورای اجورای
کايهای برنامه ی کايبردی نياز دايند؛ زيورا هنگوامی کوه کايبر
بردجه ی فراوانی يا برای اجرای برنا مه ی کايبردی خورد بور يوی
گريد دي نظر می گيرد ،الگرييتم های زمانبنودی می تراننود گ سترهی
وسي تری از مناب يا به کاي گرفته و با اجورای کايهوا بور يوی
مناب گران و ترانمند زمان اجرا يا کاهش دهند.
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شکل  :21- 5نتايج الگوريتمهای بهينهسازی زمان با بودجههای مختلف

برای

از آنجا که هدف ما بهبرد بهترين الگرييتم گزايش شده
بهينه سازی زمان تا قبل از نگايش اين پايان نامه الگرييتم LATO
برد ،دي اينجا الگرييتم  ALATOيا کوه از اترماتاهوای يوادگير

استفاده می کند ،با اين الگرييتم مقايسه می کنيم .شکل  22- 5اختالف
نتايج اين دو الگورييتم يا دي بردجوه های مختلوف نشوان می دهود.
مشاهده می شرد که زمان اجرای بدست آمده با استفاده از الگرييتم
 ALATOاز زمان اجرا دي الگرييتم  LATOکمتر اسوت .موی بينيم کوه
الگرييتم  ALATOدي بردجه های کم ترانسته است توا  100واحود دي
زمان صرفه جريي کند .البته ا ين ميوزان صرفه جريي دي برد جه های
زياد به حدود  110واحد میيسد.
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شکل  :22- 5مقايسهی الگوريتمهای
مختلف

 ALATOو LATO

و

Minimum

با بودجههای

برای اينکه ببينيم نقدي امکان بهبرد الگورييتم  ALATOکوه
بهترين الگرييتم پي شنهاد شوده می با شد و جرد دايد بايود ا ين
الگرييتم يا با مينيمم زمان اجرای کايها مقايسه کنويم .اخوتالف
نتايج بدست آمده از الگرييتم  ALATOبا مينيمم زمان محاسبات دي
بردجه های مختلف دي شکل  22- 5نشان داده شده است .مشاهده میشرد
که اين اختالف بسياي نانيز و دي همه ی مرايد کمتر از  8واحد است.
اين مقداي دي حالی که زمان اجرای کايها دي همه ی برد جه ها بويش
از  10هزاي واحد می باشد اصالً ق ابل مالحظه نيست .بنابراين میتران
گفت که الگرييتم  ALATOتا حد ممکن به زمان مينيمم نزديک شده
است و از آنجا که می دانيم اين مينيمم دي اغلب مرايد ترسط هويچ
الگرييتمی قابل دستيابی نيست ،ايائه ی يک الگرييتم جديد حداکثر
تا کمتر از  8واحد می تراند بهبرد حاصل کند که اصالً نمی تران آن
يا دي نظر گرفت.
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همانطري که قبالً ديده شد ،همه ی الگرييتم های پي شنهادی يو ند
يکسانی يا دي تغييرات زمان بر حسب بردجه دايند .برای نمرنوه،
اين يوند برای الگرييتم  LATOدي شکل  23- 5نشان داده شده است.
مهمترين نکته دي اين تغييرات ،کاهش زمان اجرای کايهوا دي ا ثر
افزايش بردجه است .علت اين امر اين است که با افوزايش بردجوهی
فراهم شده ترسط کايبر ،الگرييتم ها می ترانند با به کواي بوردن
مناب گرانتر ،از مناب بيشتری برای اجرای کايها استفاده کرده
و زمان اجرا يا کاهش دهنود .ايون يونود کاهش ز مان دي هموهی
الگرييتم ها ديده می شرد .البته اين کاهش دي ابتدا سرعت بيشوتری
دايد و هر نه بردجه بيشتر شرد اين کاهش نيوز کمتور می شرد .دي
واق تغييرات زمان بر حسب بردجه همانطري که ديوده می شورد به
صريت غيرخطی اسوت .دي ابتودا کوه برد جه کوم اسوت الگرييتم هوا
مجبريند برای اينکه هزينه ی اجرای کايها از بردجه فراتر نرود،
از تعداد اندکی از مناب ايزان استفاده کنند؛ ولی با زياد شدن
بردجه ،الگرييتم ها می ترانند از مناب گران تر نيز بورای اجورای
کايها استفاده کرده و زمان يا کاهش دهنود .البتوه بو ه تدييج
مناب اضافه شده گرانتر می شرند و به کاي بردن آنها به هزينوهی
بيشتری نياز دايد و بنابراين تأثير افزايش بردجه دي کاهش زمان
محاسبات ،کمتر می شرد .دي نهايت ،هن گامی کوه با صورف بردجوهی
تعيين شده بتران از همه ی مناب برای زمانبندی کايهوا اسوتفاده
کرد  ،آنگاه ديگر افزايش بردجه ،تغييری دي زمان محاسبات ايجاد
نمی کند و نمرداي به صريت يک خط افقی دي می آيد .از اين طرف هم
نقطه ی شروع نمرداي کمترين بردجه ای است که بوا صورف آن می توران
کايها يا قبل از مهلت تحريل داد کوه دي واقو مي نيمم هزينوهی
محاسبات می باشد .برای مهلت  100هزاي که دي اين آزمايش ها استفاده
می شد ،مقداي مينيمم هزينه حدود  115هزاي محاسبه شده برد و موا
آزمايش ها يا از بردجه ای بيشتر از آن يعنی مقداي  120000شوروع
کردهايم.
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ُ

شکل  :23- 5روند تغييرات زمان اجرای کارها در الگوريتم
بودجههای مختلف

- 3- 8- 2- 5

ALATO

با

بهينه سازی زمان در ناهمگونی های مختلف(حالت سوم)

دي اين بخش ،الگرييتم های زمانبندی که هدفشوان بهي نه سوازی
زمان است برای زمانبندی کايهايي با ناهمگرنی های مختلف بوا هم
مقايسه می شرند .همهنوين بريسوی می کنيم که هور الگورييتم دي
ناهمگرنی های مختلف کايها ،نه ز مانی بورای ا جرای آن ها بد ست
می آويد .همانطري که قبالً گفته شد ،برنامهی کايبردی عر ضه شوده
ترسط کايبر از تعدادی کاي مستقل از هم تشکيل شده است .هر کاي،
دايای طرل مخصر به خرد است که بر حسب ميليرن دستريالعمل () MI
بيان میشرد .هميشه طرل کايها يا متغير دي نظر می گيريم؛ به اين
صريت که يک محدودهی (حداکثر...حداقل) برای طرل کاي ها انتخواب
میشرد .سپس برای طرل هر کاي ،يک مقداي به صريت تصادفی از ا ين
محدوده انتخاب می شرد به طرييکه ترزي طرل کايها يکنراخت باشد.
بوورای همگوورن ترين حالووت ،محوودودهی ترزيوو طوورل کايهووا يا
( ) 100000...110000و بووورای نووواهمگرن ترين حالوووت محووودودهی
( ) 10000...200000يا دي نظر می گيريم .ميانگين محدوده يا دي هر
حالتی م قداي  105000قراي می دهيم تا بتران نتايج يک الگورييتم
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معين يا دي ناهمگرنی های مختلف کايها بريسی کورد .بورای ياح تی
وال ،محوودودهی
ورای مثو
وی دهيم و بو
وراي مو
ورل يا  1000MIقو
ود طو
واحو
ناهمگرن ترين حالت يا به صريت ( ) 10...200بيان میکنيم.
شرايط انجا آزمايش شبيه سوازی دي جودول  11- 5آموده اسوت.
پووايامتر محوودوده ی طوورل کايهووا ،متغيوور اسووت و آزمايش هووا دي
محدوده های مخت لف (يع نی ناهمگرنی هوای مخت لف) ان جا می شورد.
پايامتر تعداد آزمايش ها مشخص می کند که برای بدست آويدن مقادير
زمان اجرای الگرييتم ها دي يک ناهمگرنی معين تعداد  20آزمايش
انجا شده و سپس ميانگين مقادير برای بريسی ،انتخاب شده است.
جدول  :11- 5شرايط آزمايش بهينهسازی زمان در ناهمگونیهای مختلف و
بودجه 150000
پارامتر الگرييتم
مقدار

متغير

تعداد
کايبر

تعداد
کايها

1

200

مهلت

بردجه

150000 20000

محدودهی
طرل
کايها

پيکربندی
مناب

تعداد
آزمايشها

متغير

GR1

20

از آنجايی که اترماتای مودل  Sزموان بهتوری يا نسوبت بوه
اترماتای استاندايد ايائه می کند .ا ين اترماتوا بورای بري سی
انتخاب می شرد .دي انراع مدل  Sاترماتای  S-LRePنتيجه بهتری يا
ايائه کرده است .بنابر اين ،تن ها ن تايج يا دي ايون اترما تا
مريد ايزيابی قراي می دهيم .برای هر ناهمگرنی ،تعداد  20آزمايش
انجا داديم و ميانگين مقادير بدست آمده يا برای هور کدا از
الگرييتم ها ،به عنران زمان مترسط اجرای کايها دي نظر گرفتيم.
اين عمل ،همانند آنهه دي آزمايش های بردجه ی متغير دي ب خش ق بل
آمد ،انجا میشرد.
نتايج آزمايش هوای انجوا شوده بورای مقايسوه ی الگرييتم هوای
بهينه سازی زمان ،دي جودول  12- 5آويده شوده اسوت .سوترن اول،
محدوده ی ترزيو طورل کايهوا يا نشوان می دهود .ا ين محودوده از
همگرن ترين حالت ي عنی ( ) 100...110شروع می شرد و با افزايش  10هزاي
واحد از هر دو طرف دي هر مرحله ،بوه نواهمگرن ترين حالوت يع نی
محدودهی ( )10...200می يسد .سترن های بعدی هر کدا نمايانگر يکی
از الگرييتم ها می باشد و سترن آخر ،مقداي مينيمم يا برای زموان
محاسبات دي آن ناهمگرنی نشوان می دهود .ا ين مينويمم دي بيشوتر
مرايد برای هويچ الگورييتمی دسوت يوافتنی نيسوت .هور کدا از
خانه های جدول ،م قداي زموان اجورای کاي ها يا بورای الگورييتم
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زمانبندی مربرطه و دي ناهمگرنی مريد نظور مشوخص میکنود .بورای
مثال ،الگرييتم زمانبندی  ، AEBTOکايهايي يا که دايای ناهمگرنی
( ) 40...170می باشند (تعداد  200کاي) ،دي مدت زموان  17250واحود
انجا می دهد و الگرييتم  ALATOدي همين شرايط ،برای اجرای کايها
به زمان  17220واحد نياز دايد.
جدول  :12- 5زمان اجرای برنامه در الگوريتمهای بهينهسازی زمان با
ناهمگونیهای مختلف
الگوريتمها
Minimum

ALATO

LATO

AEBTO

BTO

17,140
17,110
17,100
17,110
17,120
17,130
17,130
17,100
17,120
17,120

17,430
17,310
17,280
17,260
17,240
17,225
17,180
17,155
17,145
17,130

17,400
17,350
17,290
17,270
17,260
17,230
17,220
17,160
17,150
17,140

17,460
17,360
17,330
17,300
17,300
17,270
17,250
17,210
17,200
17,210

17,410
17,390
17,390
17,380
17,360
17,370
17,390
17,390
17,390
17,400

ناهمگونی
][100…110
][90…120
][80…130
][70…140
][60…150
][50…160
][40…170
][30…180
][20…190
][10…200

نتايج بدست آ مده از الگرييتم هوای زمانب ندی با ا ستراتژی
بهينه سازی زمان ،دي شکل  24- 5نشان داده شده است .همانطري که
دي نمرداي مشاهده می شرد ،تغييرات زمان دي اثر افزايش ناهمگرنی
کايها ،دي هر کدا از الگرييتم هوا يو ند متفواوتی دايد .زموان
اجرای بدست آمده دي الگرييتم  ، BTOبسياي کم تحت تأثير تغييرات
ناهمگرنی قراي گرفته است .دي واق پايامتر نواهمگر نی ،توأثيری
بر کايايي اين الگرييتم ندايد که اين اصالً مطلرب نيسوت .موا از
يک الگرييتم خرب انتظاي داييم که بترانود از ناهمگرنی کاي ها
استفاده کند و زمان اجرای کايها يا کاهش دهد الگرييتم  AEBTOدي
ناهمگرنی کم از همه ی الگرييتم ها بدتر عمل کورده اسوت ولوی با
افزايش نا همگرنی ترانسته است کايايي خرد يا افزايش دهود و به
عنران بهترين الگرييتم مکاشوفه ای زموان ا جرای خربی يا بد ست
آويد .الگرييتم  LATOو  ALATOکه از اترماتاهای يادگير استفاده
میکنند ترانسته اند با افزايش ناهمگرنی دي کايها ،کاهش قا بل
قبرلی يا دي زمان محاسبات بدست آويند .زمان مينويمم ،هموانطري
که مشاهده می شرد ،دي ناهمگرنی هوای مختلوف تغييورات ک می دايد؛
زيرا ميانگين محدوده هايي که دي هر ناهمگرنی برای ترزي تصادفی
و يکنراخت طرل کايها مريد استفاده قراي می گيرند يکسان و برابر
با ( kMI 105هزاي ميليرن دستريالعمل) می باشد .بنابرا ين با ترجه
به اينکه تعداد کايها  200عدد می باشد ،مجمرع طرل کايها دي همه ی
حاالت برابر با  kMI 200*105می باشد و به اين ترتيب تغيير خاصوی
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نبايد دي زمان مينيمم ايجاد شرد .حد پوايين و

باال دي ن مرداي

عمردی که معرف زمان اجرای الگرييتم ها می باشد به ترتيب 17000
و  17500با گتم يشد  25گا می باشند .نمرداي افقی هر دسوه از
ناهمگرنی ها آويده شده اند.

شکل  :24- 5نتايج الگوريتمهای بهينهسازی زمان در ناهمگونیهای مختلف

وادگير
وای يو
وه از اترماتاهو
وای  LATOو  ALATOکو
الگورييتم هو
استفاده میکنند و ALATOبه عنران بهترين الگرييتم پيشونهادی،
قصد دا يد تا الگرييتم  LATOيا بهبرد دهود .دي اينجوا توأثير
ناهمگرنی کايها بر ميزان بهبرد حاصل از الگرييتم  LATOوALATO
يا بريسی می کنيم .شکل  25- 5نتايج اين دو الگرييتم بوه هموراه
الگرييتم  Minimumيا دي کناي هم و دي ناهمگرنی های مختلوف نشوان
می دهد .مشاهده می شرد که بهبرد حاصل از زمانبندی الگرييتمهای
 ALATOو  LATOبا افزايش ناهمگرنی کايها بيشتر میشورند .يونود
کاهش زمان دي الگرييتم  ALATOاز الگورييتم  LATOبيشوتر اسوت.
ديواق  ،سرعت به مينيمم يسيدن دي  ALATOاز  LATOبيشتر است.
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شکل  :25- 5مقايسهی الگوريتمهای  LATOو  ALATOو
مختلف

Minimum

در ناهمگونیهای

برای مقايسه ی دقيق تر و مشاهده ی ميزان بهبرد حاصل شوده ،به
ون دو الگورييتم بوا
ورا هرکودا از ايو
وان اجو
وتالف زمو
ورداي اخو
نمو
الگرييتم مينيمم نياز داييم  .اين نمرداي دي شکل  26- 5نشان داده
شده است .مشاهده می کنيم کوه هنگوامی که کايهوا هم گرن هسوتند
ً زمان زيادی مصرف می کند و فاصلهی نتيجهی
الگرييتم  ALATOتقريبا
اين الگرييتم با زمان مينيمم زياد است .علت اين امر ا ين ا ست
ً به هم نزديک است ا ختالف زموان اجورای
که نرن طرل کايها تقريبا
کايها بر يوی پرکوايترين من ب بوا منواب ديگور زيواد ا ست و
نمی تران آن يا کاهش داد .با افزايش ناهمگرنی کايها ،الگرييتم
 ALATOبه سرعت خرد يا به مينيمم نزديک می کند و دي ناهمگرن ترين
حالت ،اختالف خرد يا به کمترين ميوزان ممکون می يسواند .دي ا ين
يوند به تدييج با افزايش فاصله ی طرلی بين کرنکترين و بزيگترين
کايها ،الگرييتم می تراند با تهيه ی يک زمانبندی مناسب و ترز ي
متع ادل کايها بين مناب  ،زمان اجرای کايها بر يوی مناب يا به
هم نزديک کرده و زمان اجرا بر يوی پرکايترين منب (زمان اجرای
برنامه ی کايبردی از نظر کايبر) يا کاهش دهد ولی به تدييج با
ناهمگرن شدن کايها ترانسته است افزايش کايايي بيشتری يا داشته
باشد به طريی که دي ن اهمگرنی ( ،)10... 200ميزان نزديک شدن
به الگرييتم مينيمم که بهترين حالت اجرای کايهاست ديحدود 10
ALATO
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واحد می بباشد .دي حالی که دي اين حات  LATOبه ميزان  90واحد
تا حالت بهينه اش فاصله دايد.

شکل  :26- 5اختالف زمان اجرای کارها در الگوريتمهای
الگوريتم Minimum

LATO

و  ALATOبا

دي شکل  27- 5نتيجه ی بدست آمده از الگرييتم های بهينهسوازی
زمان دي دو حالت هم گرن و ناهمگرن آويده شوده ا ست .دي حا لت
همگرن ،محدوده ی ترزي تصادفی و يکنراخوت طورل کايهوا محودودهی
( ) 100...110و دي حالت ناهمگرن اين محدوده برابر با ()10... 200
ً يکسان عمل
می باشد .به جز الگرييتم  BTOکه دي هر دو حالت تقريبا
می کند ،دي بقيه ی الگرييتم ها مقودايی به برد دي حالوت ناهمگرن
نسبت به حالت همگرن برجرد آمده است .اين بهبرد دي الگرييتم های
 LATOو  ALATOنسبت به بقيه قابل مالحظه تر می باشد .همهنين میتران
مشاهده کرد که دي حالت همگرن ،نتيجه ی بدست آم ده از الگرييتمها
به هم نزديک است؛ دي حالی که دي وضعيت نواهمگرن ،زموان اجورای
کايها دي الگرييتم ها با هم اختالف زيادی پيدا می کند.
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شکل  :27- 5نتايج الگوريتمهای بهينهسازی زمان برای کارهای همگون و
ناهمگون
- 35

خالصه و نتيجه گيری

دي اين فصل ،عمل شبيه سازی الگورييتم پيشونهادی و الگورييتم
های قبلی ايائه شده دي فصل قبل يا انجا داديم .ا ين کاي با
استفاده از جعبه ابزاي  GridSimو نر افزاي  SPNPکه امکانوات الز
برای شبيه سازی گريدهای محاسباتی اقتصوادی و سيسوتم های موديريت
مناب دي آنها يا فراهم می کند ،انجا گرفت .همهنوين از بسوتهی
نر افزايی  gridbrokerکه ترسط بريا برای مدل سازی وظوايف واسوطهگر
منب عرضه شده است ،به صريت تغيير يافته و با افزودن امکانوات
الز استفاده کرديم.
با استفاده از شبيه سازی الگرييتم های بهينه سازی ز مان مشوخص
شد که الگرييتم يادگير  ALATOدي ناهمگرنی زياد کايها ،نسبت به
الگرييتم های مکاشفه ای نتايج بهتری يا بدست موی آويد و می ترا ند
برنامه ی کايبردی متعلق به کايبر يا با صرف بردجه ی تعيين شوده،
دي مدت زمان کمتری نسبت به الگرييتم هوای دي گر ،بر يوی گر يد
اجرا کند .همهنين با ترجه به اختالف اندک زموان بدسوت آموده از
اين الگرييتم با مينيمم زمان محاسبات ،امکان بهبرد قابل مالحظه
دي الگرييتم  ALATOوجرد ندايد.
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6

نتيجهگيری و پيشنهادها

هدف اصلي از اين پروژه ايائه يک شبکه پتري تصادفی تطبيقي
مبتني بر اترماتاي يادگيري مي باشد ،شبکه پتري تصادفی تطبيقي
از طريق اطالعات بدست آمده از حاالت قبلي سيستم و واکنش هاي محيط
پريا ،حالت بهينه بعدي يا پيشگريي نمرده و وضعيت جايي سيستم
يا بروز و احتمال وقرع يويدادها يا دي طرل زمان تغيير مي دهد و
باعث مي شرد يويداد ها بر اساس احتمال وقرعشان فعال شرند .بروز
شدن وضعيت هاي سيستم بر اساس واکنش محيط پريا کمک شاياني دي
يادگيري و آمرزش شبکه هاي پتري ميکند .دي قسمت ديگري از اين
پروژه كايبرد مدل تطبيقي پيشنهاد شده ،دي گريد محاسباتی و
گريد اقتصادی مريد مطالعه و بريسي قراي ميگيرد
کايهای انجا شده دي زمينه ی شبکه پتری تطابقی به دو دستهی
 Fusion Hybridو  Combination Hybrid-تقسيم شدهاند .شبکه پتری تصادفی
تطابقی ايائه شده برای بريسی دي گريد محاسباتی ،جزء دسته Fusion
 Hybridمی باشد ،همانطري که بيان شد .اين دسته معايبی دايند .به -
شبکه های پتری با تکنيک های هرشمند ،اغلب اوقات
علت ادغا
يادگيری دي شبکه های پتری از اين دسته باعث ا فزايش پيهيدگی
عمليات و افزايش سرباي محاسباتی میشرد .دي شبکه های پتری
تطابقی ايائه شده تاکنرن ،از تکنيک های هرشمند نظير شبکههاي
عصبي مصنرعي ،منطق فازي و سيستم هاي مبتني بر دانش بهره برده -
اند ،ولی شبکه پتری تصادفی تطابقی که ما ايائه کرده ايم مبتنی
بر اترما تای يادگير و ههنين ترکيب آن با منطق فازی است ،شبکه
پتری تصادفی تطابقی مبتنی بر اترماتای يادگير بر خالف شبکه های
پتری تطابقی که از شبکه های عصبی مصنرعی استفاده می کند ،نياز
به آمرزش ديدن با يکسری الگری های از قبل مشخصشده نيست ،دي
سيستم هايی که محيط کامال ناشناخته و دي هر لحظه دي حال تغيير
است ،نمی تران الگريی داشت تا بتران شبکه عصبی مصنرعی يا با آن
آمرزش داد ولی مدل تطبيقی پيشنهاد شده دي اين محيط ها کامال
قابل انعطاف برده نرن اترماتای يادگير نيازی به آمرزش ديدن با
داده های از قبل ندايند ،به همين دليل هم مش کل دسته Fusion Hybrid
که افزايش سرباي محاسبانی است يا ندايد ،بعالوه دي شبکه پتری
تصادفی تطابقی مبتنی بر اترماتای يادگير ،هر ترکن اترماتای
مخصر بخردش يا دايد و برخالف مدل های تطابقی قبلی که نياز به
ايجاد مکان ها و گذي های اضافه تری برای ايجاد شبکه عصبی مصن رعی
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داشتند ،نيازی به مکان و گذي جديدتری نيست و اين باعث عد
پيهيدگی دي طراحی و افز ايش سرباي محاسباتی میگردد .شبکه پتری
تصادفی فازی تطابقی ايائه شده از تکنيک هرشمند اترماتای
يادگير بعالوه سيستم هاي مبتني بر دانش دي شبکه پتری تصادفی
استفاده شده است ،که جزء هر دو دسته Fusion Hybridو Combination Hybrid
میباشد ،که سعی شده هم از مزايای دسته دو استفاده بشرد و هم
معايب دسته اول يا يف بکند.
همانطري که گفته شد ،كايبرد مدل های تطبيقي پيشنهاد شده  ،دي
گريد محاسباتی و گريد اقتصادی مريد مطالعه و بريسي قراي گرفت.
دي گريد اقتصادی از مدل تطبيقي ايائه شده بوراي تخ صيص بهي نه
مناب دي گريد با ترجه به معياي زمان اسوتفاده شود ،الگورييتم
وفهاي( )AEBTO()BTOو
وای مکاشو
ورييتم هو
وا الگو
ونهادی ( )ALATOبو
پيشو
الگرييتم يادگيري تقريتي( ) LATOمقايسه گرديد ،که دي مقايسه با
الگر ييتم  LATOتنها مر احل جريمه و پاداش تغيير کرد .با تغيير
مهمی که دي مرحلهی جريمه دادن به کايهوا ،ايجواد شود  ،کوايايي
الگرييتم پيشنهادی نسبت به الگرييتم  LATOبهبرد قابل مالحظهای
پيدا کرد .شبيه سازی های انجا شده نشان داد که نتايج الگورييتم
يادگير دي استراتژی بهينه سازی زمان اختالف کمی با مينيمم زموان
محاسبات دايد .اين اختالف اندک برای الگرييتم يادگير ايائه شده
برای بهينه سازی زمان نيز نسبت به مينيمم ز مان محا سبات وجورد
دايد.
از کايهايي که می توران دي اداموه ی کاي ايون پايان ناموه دي
آينده انجا داد ،ايائوه ی اسوتراتژی های جديود بورای زمانبنودی
اقتصادی می باشد .بايد ترجه کرد که يک استراتژی جديد بايد برای
کايبر گريد قابل فهم برده و بتراند دي صرفه جريي زمان و هزينه،
نقش داشته باشد.
يکووی از پيشوونهادهايي کووه می تووران دي مووريد الگرييتمهووای
زمانبندی اقتصادی مطرح کرد ،بريسی و ايائه ی يوش های زمانبنودی
جديد دي مدل های اقتصادی غير از مدل بوازاي کاال (کوه دي ا ين
پايان نامه ،مد نظر برد) می باشد .از يايج ترين آنها می توران به
مدل های اقتصادی حراجی و نانه زنی اشايه کرد.
به عنران آخرين پيشنهاد می تران به مب حث کوامالً جديود بي مه
اشايه کرد .دي اين پيشنهاد بيمه دي برابر توأخير ز مانی موريد
بريسی قراي خراهد گرفوت که دي آن کوايبر دي برا بر توأخير دي
تحريل نتيجه ی برنامه ی خرد از سيستم خسايت دييافت ک ند  .تأخير
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دي انجا ديخراست مشتريان می تراند به داليل مختلفی مانند خرابی
شبکه ،قط بورق ،از کواي افتوادن بخشوی از يوک منبو و حراد
احتمالی ديگر برجرد بيايد که سي ستم از قبول از يخ دادن آن ها
اطالع ندايد .بنابراين گريد می تراند شبکه و اجزای مختلف منواب
و تجهيزات ديگر خرد يا ترسط شرکت های بيمه دي مقابل اين حراد
بيمه کرده و دي مقابل ،خرد ،مشتريان يا با دييافت مبلغی اضافه
دي برابر تأخيرهای احتمالی بيمه کند .برای اين کاي بايد تحليل
جامعی بر يوی اتفاقاتی که ممکن است بر يوند اجرای برنامه ها دي
گريد تأثير بگذايد انجا شرد و با ترجوه به اطال عات گذشوته و
هزينه های بيمه ای و خسايت های احتمالی و ايد شده ،ميوزان ا فزايش
هزينه ی اجرای برنامه ها محاسبه گردد و از کايبرانی که خراسوتاي
بيمه دي برابر همه يا بخشی از اين حراد هستند ،دييافت گردد.
همهنين ،می تران از بکايبردن ساير الگورييتم هوای هر شمند
همهرن شبکه عصبی ،الگرييتم های ژنت يک دي شبکه پتوری ت صادفی
تطابقی دي ساير کايبردها نا برد.
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پيوست ها
واژه نامه ها

- 17

عمل
احتماالت عملها
سازگايپذيري
کنترل قابل تطبيق
شبکه پتری تصادفی تطبيقی
حرزهی مديريتی
کنترل پذيرش
عامل
شبکه های عصبی مصنرعی
ناهمزمان
خردمختاي
هزينه مترسط پاسخگريی بازای
هر ديخراست
زمان مترسط پاسخگريی بازای هر
ديخراست
آکسرن ها
انتشاي به عقب
برنامهی دستهای
شاخص سنجيدن- شاخص اندازه گيری
دسته بندی الگر های دودويی
حد و مرز پذيری
دالل-واسطهگر
بريا
ايتباط اتفاقي
فاکتري قطعيت
ِکاي
ناندياس
مقداي عضريت کالس
محاسبات کالستري
همکايی کننده
شبکه پتری ينگی
زمان کامل شدن- زمان اتما
پيهيده
گريدهای محاسباتی
شبکهی محاسباتی
همروندی
زنجيره مايکر پيرسته زمانی
حلقه يبايی
گريدهاي دادهاي
دادهکاوی
انبايهی داده
بن بست
اشکال زدائی
فاکتري تضعيف کننده
دندييت ( شاخه های متعدد سلرل
)عصبی
قطعی
اترماتاي قطعي

Action
Action Probability
Adaptability
Adaptive Control
Adaptive Stochastic Petri Net(ASPN)
Administrative Domain
Admission Control
Agent
Artificial Neural Network (ANN)
Asynchronous
Autonomous
Average Response Cost per Request (ART)
Average Response Time per Request (APT)
Axons
Back propagation
Batch Application
Benchmarks
Binary Pattern Classification
Boundness
Broker
Buyya
Casual Connection
Certainty Factor
Chandrasekhar
Class M embership Value
Cluster Computing (CC)
Collaborative
Colored Petri Net(CPN)
Completion Time
Complex
Computational Grids
Computational Network
Concurrency
Continues-Time M arkov Chain(CTM C)
Cycle-Stealing
Data Grids
Data M ining
Data Warehouse
Deadlock
Debugging
Decay Factor
Dendrite
Deterministic
Deterministic Automata
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شبكه هاي پتري تصادفی معين
گراف جهت داي غير حلقری
محيط هاي محاسباتی ترزي شده
شبكه هاي پتري تصادفی ترزي
شده
حرزه دانش
دی وی دی
الکتروکايديرگراف
الکترومايگرا
عنصر- المنت
نهاد
گريد داده ای ايوپايی
تراب تحريک
نمايش آشكاي
آزمايش
شبکه پتری ترسعه يافته ای
شبكه هاي پتري تصادفی گسترش
يافته
ترسعهپذيري
يخدادهای خايجی
شكستها
مطلرب
ماشين حالت متناهي
فعال شدن
ثابت
اترماتاي با ساختاي ثابت
مسطح
سيستم های ترليد قابل انعطاف
صنعتی
فر
استنتاج فازی
مرتري استنتاج فازی
منطق فازی
شبکه پتری عصبی فازی
ترليد قرانين فازی
الگرييتم های استنتاج فازی
شبکه پتری استدالل فازی
تئريي بازي
شبکه مرکب گرسين
شبکه پتری تصادفی عمرمی
تراب انتقال کلی حلقری يا
مايپيهی
محاسبات سراسري
گلرباس
جداسازی گراف
گريد محاسباتی
اليه گريد
گريدلت
هاس
هب
ناهمگرن
مکاشفه ای

Deterministic Stochastic Petri Net(DSPN)
Directed Acyclic Graph(DAG)
Distributed Computing Environments (DCE)
Distributed SPN(DSPN)
Domain Knowledge
DVD
Electrocardiograph
Electromyogram
Element
Entity
European Data Grid (EDG)
Excitatory
Explicit Representation
Experiment
Extended Petri Net(EPN)
Extended SPN(ESPN)
Extensibility
External Events
Failures
Favorable
Finite State M achine (FSM )
Fire
Fixed
Fixed Structure
Flat
Flexible M anufacturing System(FM S)
Fu
Fuzzy inference
Fuzzy inference engine
Fuzzy Logic (FL)
Fuzzy Neural Petri Net(FNPN)
Fuzzy production Rules
Fuzzy Reasoning Algorithm
Fuzzy Reasoning Petri Net(FRPN)
Game Theory
Gaussian M ixed Network
General Stochastic Petri Net(GSPN)
Generic Sigmoid Transfer Function
Global Computing (GC)
Globus
Graph partitioning
Grid Computing
Grid Layer
Gridlet
Hass
HEBB
Heterogeneous
Heuristic
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سلسلهمراتبي
شبکه پتری سطح باال
شبکه پتری تصادفی که بصريت
سلسله مراتبی
شبکه پتری زمانداي سلسله
مراتبی
استنتاج سطح باال
اليه خانگی
هاپ فيلد
شناخت انسان
ژنراتري بسياي ييز
تراب بازداشت
بطري مجتم
محدوديتهاي جامعيت
 واسط- يابط
يخدادهای داخلی
عه داده های آيريس
کاي محري
سيستم های مبتنی بر دانش
بازنمايی دانش
اترماتاي يادگير
تئريی و: اترماتای يادگير
کايبردها
شبکه پتری يادگير
مجرزها- جرازها
يوش عد پاداش خطي
يوش جريمهی پاداش خطي
يوش جريمهی جزئي پاداش خطي
تحريک پذيری
اليه محلی
مدل ثبت وقاي بصريت خطی
عالمت گذايی- نشانه گذايی
مک الين
اندازه گيری
فرامحاسبات
ناهمراي سطرح فلزات
متردولرژی
ذوب- فرز
مرلی
نند يسانه¬ای
اجراي دوجانبه
نجيم
فضاي نا
ناينديا
ناتکين
برنامهی كايبردي شبکه
شبکه پتری خبره عصبی فازی
شبکه پتری عصبی
غيرپيشگريانه
محيطهاي ناپايداي
 صفر- خالی
اترماتاي مهاجرت اشياء

Hierarchical
Hierarchical Petri Net(HPN)
Hierarchical Stochastic Petri Net(HSPN)
Hierarchical Timed Petri Net(HTPN)
High level Reasoning
Home Layer
Hopfield
Human Cognition
Infinitesimal Generator
Inhibitory
Integrated
Integrity Constraints
Interface
Internal Events
Iris Data set
Job Centric
Knowledge Base System (KBS)
Knowledge Representation
Learning Automata (LA)
Learning Automata: Theory and Application
Learning Petri Network(L.P.N)
License
Linear Reward Inaction (LRI ) Scheme
Linear Reward Penalty (LRP ) Scheme
Linear Reward Penalty Epsilon Penalty (LReP ) Scheme
Liveness
Local Layer
Log Linear M odel
M arking
M cLaren
M easurement
M eta Computing
M etal Surface Roughness
M ethodology
M illing
M olloy
M ultimedia
M utual Exclusion
Najim
Namespace
Narendra
Natkin
Network Application
Neural Fuzzy Expert Petri Net(NFEPN)
Neural Petri Net(NPN)
Non-predictive
non-stationary
Null
Object M igration Automata (OM A)
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مدل شيء
سيستمهاي شی گرا
تقسيمبندي اشياء
غيربرخط
بر خط
سرايند- سرباي
تخمين پايامترها
پايامتريوب
برنامهييزي مسير
طبقه بندی الگرها
تشخيص الگر
جريمه
ايزيابی کايايی
شکاف های پس سيناسپی
تاب شدت احتمال
تاب ترزي احتمال
گزايه ها
پيش نرع ها
پرژنياک
تئريی صف
قابليت دسترسی
آنی –بال دينک
واق گرايانه
سيستمهاي زمان واقعي
ياه دوي
زمانبندی مجدد
منب
مصرفکنندهی منب
يافتن و انتشاي منب
سيستم مديريت منب
يابط همتاي مدير منب
يابط پشتيباني مدير منب
فراهمکنندهی منب
استفادهی مجدد
پاداش
بی خطری –امن بردن
مقياس¬پذيری
سياست زمانبندي
ااگری خا- ِما
ش
محسرس
گريد خدماتي
ِن
ش
شيلدي
سروي واحد
خردمختايي سايت
برآويد وضعيت
وضعيت- حاالت
محيطهاي پايداي
پايداي
اترماتاهاي يادگير تصادفي
شبكههاي پتري تصادفی
زير کايها

Object M odel
Object Oriented Systems
Object Partitioning
Off-line
On-line
Overhead
Parameter Estimation
Parameter Sweep
Path planning
Pattern Classification
Pattern Recognition
Penalty
Performance Evaluation
Pre-Synaptic Clefts
probability density function (pdf)
Probability Distribution Function(PDF)
Propositions
Prototype
Pznyak
Queuing Theory
Reachability
Real Time
Realistic
Real-Time Systems
Remote
Rescheduling
Resource
Resource Consumer
Resource Discovery and Dissemination (RDD)
Resource M anagement System (RM S)
Resource M anager Peer Interface (RM PI)
Resource M anager Support Interface (RM SI)
Resource Provider (RP)
Reusability
Reward
Safeness
Scalability
Scheduling policy
Schema
Sensitive
Service Grid
Shen
Shielder
Single Server
Site Autonomy
State Estimation
States
Stationary
Steady-State
Stochastic Learning Automata (SLA)
Stochastic Petri Net (SPN)
Subtasks

174

فصل هفتم  :پيوستها
مرفقيتها
ابرمحاسبات
همزمانی
سيستم محري
عالمتگذاييهاي محسرس
کاي -ديخراست
مرقتی
تاتاناي
ديخراست پر محترا
ديخراست کم محترا
تران عملياتی
حالت زمانی -گذاي زمانی
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مروری بر نرم افزار SPNP

افزاي ) Stochastic Petri Net Package(SPNPيک ابزاي مدلسازی برای
نر
مدل های شبکه پتری می باشند .مدل های شبکه پتری تصادفی با
زبان  CSPLيا زبان  Cدي  SPNترصيف می شرند .اين زبان يک زبان
گسترش يافته بر اساس زبان برنامه نريسی  Cبا اضافه کردن
ساختايها و ترانمديها ی قابل استفاده دي مدل  SPNمی باشد .دي
ادامه به ترصيف کلی برنامه نريسی زبان  CSPLو نحره اجرا و ياه
اندازی اين نر افزاي می پردازيم.
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راه اندازی در ويندوز XP

يك کايبر بايد يک ديسک فشرده اي كه شامل كتاب ياهنما شايپ يابط
کايبری گرافيکی و يا فايل شايپ  Gui.zipمي باشد يا دييافت كند .برای
شروع يابط  ،شما بايد يابط کايبری گرافيکی يا از يوی ديسک فشرده دي
پرشه
کپی کنيد .سپس دستري زي ر يا دي مسير مريد نظر که اغلب
C:\Spnp-Gui
دياير  Cمی باشد اجرا کنيد .ترجه داشته باشد که  filenameهمان فايل
 CSPLشما می باشد.
make -f /PATH_TO_SPNP/spnp/obj/Makerun SRN=filename

سپس بعد از نصب و کپی کردن فايل ها دي محل دي نظر گرفته
شده دي باال به آديس  Control panel>System option> Environment Variablesبرويد و
 SPNP_DIRECTORYو با مقداي C:\Spnp-
دي  User variableيک متغير با نا
 Gui\spnpايجاد کنيد و همهنين دي قسمت  System Variableدي قسمت  Pathدي
انتها عبايت  C:\Spnp-Gui\spnpيا به مقداي متغيير  Pathاضافه کنيد.
حال دي اد امه با زدن دگمه  OKبه اديس  C:\Spnp-Gui\spnpبرويد و فايل
 Interface SPNP.exeيا اجرا کنيد.

-2- 2- 7

فايلهای خروجی در SPNP

فايلهاي مياني ترسط پكيج ( بسته ) ترليد ميشرند و نتايج
نهايي دي همان مسيري كه  filename.cهست  ،خراهد برد ( جايي كه شما
دستري يا از آنجا صادي كرديد ) .فايلها بر اساس نرع اطالعاتي
كه آنها منتقل ميكنند مصاديق مختلفي دايند .اگر فايل  CSPLشما
 test.cنامگذايي شده است  ،بنابراين فايلهاي زير ترليد خراهند شد
:
 : test.o هنگا تركيب  test.cبدست ميآيد.
ترسط فايلهاي مرضرعي پكيج (بسته) يكديگر با test.o
: test.spn 
فايلهاي اجرايي بدست ميآيد.
 : test.rg شامل اطالعات نمردايقابل لمس ميشرد :تركيب هر نشانه
گذايي  ،ترصيف انتقال ميان آنهاست و غيره.
 : test.mc شامل (عددي)  CTMC/DTMCمتناظر با .SRN
 : test-parmname.mc شا مل (عددي) مشتق از  CTMCبا دي نظر گرفتن
پايامتر ( parmnameيك فايل كه ترليد شده براي هر پايامتر
ترليد شده دي ) test.c
 : test.prb شامل (عددي) نتايج تجزيه  CTMCپايين :احتمال شرايط
ثابت يا گذيا براي هر نشانه ملمرس  ،تجمي زمان مرقت دي
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مشتقات






وضعيت انتقال به زمان حل و
پاترامترها) از مقياس مذكري.
 : test.prbdtmcشامل (عددي) نتايج محاط كردن .DTMC
 : test.outشامل ديخراست خروج (براساس نيزي كه دي  test.cمشخص شده
تراب مهيا شده استفاده ميشرند).
 : test.logشامل همه پيغامهاي خروجي ترليد شده ترسط پكيج
(بسته) مدل حل.
 : test.dotشامل ترصيف شبكه دي زبان نمردايي .dot

- 3- 2- 7

(با

دي نظر گرفتن

زبان CSPL

زبان  CSPLميتراند بعنران يك سيستم براي ترصيف تعريف شده
باشد ،پردازش و تحليل تصادفي شبكه ها (  .) SRNsنحر و معاني CSPL
بر اساس زبان  ANSI Cاست .بعالوه يك فايل  CSPLصحيح همهنين يك
فايل  ANSI Cصحيح است.نيزي كه  CSPLيا از  ANSI Cتميز ميدهد
از پيش تعريف شده براي تعيين و تحليل
مجمرعه اي از تراب
 SRNsهاست.آشنايي با زبان  ANSI Cمزيت بسياي بزيگي براي يك كايبر
برجسته از تركيب زبان  CSPLخراهد
كاي
بيشترين
براي
برد.بنابراين آن بايد براي كايبر مشكل نباشد ترانايي تعريف و
حل  SRNsخردش بمرجب مطالعه قسمت كمك كتاب مباني ،مخصرصا" با
مثالهاي ديون آن .هر ساختاي قانرني زبان  ANSI Cبراساس اينكه
نياز شده دي زبان  CSPLمنظري شده است .تراب و متغير هاي تعريف
شده كايبر مي تراند دي فايل  CSPLاستفاده شده باشد.خصرصا" همه
استاندايد  ، Cاز قبيل )( fbrintf(), fscanf(), log(), expو غيره  ،دي
ت راب
صريت نياز ميتراند دي  CSPLنامگذايي شرد .يك فايل  CSPLبايد شامل
تراب پايه زير باشد:







)(Options
)(Net
)(Assert
)(Ac_init
)(Ac_reach
)(Ac_final

هر تاب فهرست شده براي اجراي يك (يا نند) وظيفه (وظائف)
ترسط بعضي از زيريوالها ي (تراب ) مربرطه طراحي شده است.اين
وظايف مربرط به تعاييف و تحليل پردازش بجاي شبكه ها هستند.
تابع )(Option
;)Void options (void
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options

تاب. باشدoptions()

 بايد شامل تابCSPL يك فايل معتبر
:با زيريوالهاي زير
Iopt()
Fopt()
Input()
Finput()






 تأثيرSRN براي تنظيم اختياياتي كه از طريق ترصيف و تحليل
 جدول. می آيدOption  ليست های زير دي.خراهد داشت ناميده ميشرند
. دي زير آمده است4- 7  تا1- 7های
 گزينه های موجود برای فايلهای ميانی:1- 7 جدول
IOP
IOP
IOP
IOP
IOP
IOP
IOP
IOP
IOP
IOP
IOP
IOP

نا
PR RSET
PR RGRAPH
PR MARK ORDER
PR MERG MARK
PR FULL MARK
USENAME
PR MC
PR DERMC
PR MC ORDER
PR PROB
PR PROBDTMC
PR DOT

VAL
VAL
VAL
VAL
VAL
VAL
VAL
VAL
VAL
VAL
VAL
VAL

های موجود
نا
IOP MC
IOP SSMETHOD
IOP SSDETECT
FOP SSPRES
IOP TSMETHOD
IOP CUMULATIVE
IOP SENSITIVITY
IOP ITERATIONS
FOP PRECISION

YES, VAL
YES, VAL
CANONIC
YES, VAL
YES, VAL
YES, VAL
YES, VAL
YES, VAL
FROMTO,
YES, VAL
YES, VAL
YES, VAL
option

ايزش ها
NO, VAL TAN
NO
VAL LEXICAL VAL MATRIX
NO
NO
NO
NO
NO
VAL TOFROM
NO
NO
NO

 راه حل تحليلی و عددی:2- 7 جدول

ايزش ها
VAL CTMC, VAL DTMC
VAL SSSOR, VAL GASEI, VAL POWER
VAL YES, VAL NO
non-negative double
VAL TSUNIF, VAL FOXUNIF
VAL YES, VAL NO
VAL YES, VAL NO
non-negative int
non-negative double

های شبيهساز موجود
IOP
IOP
IOP
IOP
IOP
IOP
IOP

نا
SIMULATION
SIM RUNS
SIM RUNMETHOD
SIM SEED
SIM CUMULATIVE
SIM STD REPORT
SPLIT LEVEL DOWN

پيش فرض
VAL NO
VAL NO
VAL CANONIC
VAL YES
VAL NO
VAL NO
VAL NO
VAL NO
VAL FROMTO
VAL NO
VAL NO
VAL NO

Option

پيش فرض
VAL CTMC
VAL SSSOR
VAL YES
0.25
VAL FOXUNIF
VAL YES
VAL NO
2000
0.000001

:3- 7 جدول

ايزش ها
VAL YES, VAL NO
non-negative int
VAL REPL, VAL BATCH, VAL RESTART VAL SPLIT, VAL IS, VA
non-negative int
VAL YES, VAL NO
VAL YES, VAL NO
non-negative double
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IOP SPLIT PRESIM
IOP SPLIT NUMBER
IOP SPLIT RESTART FINISH
IOP SPLIT PRESIM RUNS
FOP SIM LENGTH
FOP SIM CONFIDENCE
FOP SIM ERROR

VAL YES, VAL NO
non-negative double
VAL YES, VAL NO
non-negative double
non-negative double
non-negative double
non-negative double

های متفرقه
نا
IOP ELIMINATION
IOP OK ABSMARK
IOP OK VANLOOP
IOP OK TRANS M0
IOP OK VAN M0
FOP ABS RET M0
IOP DEBUG
FOP FLUID EPSILON
FOP TIME EPSILON

Option

:4- 7 جدول

ايزش ها
پيش فرض
VAL REDONTHEFLY, VAL REDAFTERRG, VAL REDNEVER
VAL YES, VAL NO
VAL REDONTHEFLY
VAL NO
VAL YES, VAL NO
VAL YES, VAL NO
VAL NO
VAL YES, VAL NO
VAL YES
VAL YES
non-negative double
VAL YES, VAL NO
0.0
non-negative double
VAL NO
0.000001
non-negative double
0.000001
Net() تابع

Void net (void);
net()

 تاب. باشدnet()
 معتبر بايد شامل تابCSPL يك فايل
. ناميده ميشردSRN مجمرعه اي از تراب تعريف شده دي

 ساده بدون تركيبSRN تراب پايين كافي هستند براي تعريف يك
وزن و اعداد/ نرخ،ترسعه يافته از نشانه هاي وابسته فعال
. شمايشي و غيره
init()  وPlace() تا ب ع
Void place (char*p);

. تعريف ميشردp

يك مكان با نا

 و1  ) طرل يشته آن بين1( :يك اسم قانرني است اگر
" باشد ( مثالconst.h  بر اساس تعريف شده دي فايلMAX_NAME_LENGTH
} A … Z ، a … z ، 9 ...0{  ) آن فقط از كاياكترهاي2( ،)20
} a…z ، A…Z {  ) اولين كاياكتر دي مجمرعه3( ،حروفهيني شده است
داشتن دو مكان.  كه هست، همه اسامي بايد متمايز باشد.است
. يا يك مكان و ايتباط با نا يكسان،  دو ايتباط، اشتباه است
Void init (char*p, int n)
تدددابع
ِ
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شمايه آغازين اعتباي دي مكان  pبه  nبردن يا نشان ميدهد.بر
اساس پيش فرض مكانها از جاتي ديگر دي ابت دا خالي هستند.
تابع )(Imm
تحرالت و تغييرات بصريت اترماتيك تعريف ميشرد وقتي كه مقداي
دهي آنها (يا ترزي پذيري آنها) تعريف شد (پايين يا ببينيد) .
بنابراين تغييرات بي واسطه بايد تعريف شرند ترسط :
;)Void imm (char*t

تددوابع
ِ

)( Rateval() and probval
; )Void rateval (cha *t, doubl Val
;)Void probval (char*t, doubl Val

تعريف ميزان انتقال زمان سرخت شده  tو وزن تغييرات بي
واسطه سرخت شده (احتماال" غير معمرل)  ، tبر اساس يك ايزش ثابت
 . valتاب  ( ratevalيا بيشتر دي نسخه هاي عمرمي آن دي بخش زيرين )
ضمنا" تعريف ميشردانتقاالت زماني بايد تعريف شده باشد براي هر
تغييرات .تاب  probvalاحتياج به نامگذايي دايد فقط اگروزن سرخت
شده متفاوت است با ايزش پيش فرض  0.1كه با تعريف تغييرات بي
واسطه ترسط  immمي آيد.
تاب ع )(Assert
;)int assert(void

يک  CSPLمعتبر بايد شامل تاب )( assertباشد .تاب  assertيک تاب
مستقل از عالمت گذايی برلی است که طی ساخت نمرداي دستيابی برای
بريسی اعتباي هر عالمت يافت شده جديد ،از سری  SPNPفراخرانی می
شرد .اگر عالمت گذايی غيرقانرنی باشد ،به خطای ياه اندازی مجدد
ً) قانرنی باشد ،فاقد خطای ياه اندازی مجدد مراجعه
و اگر (فرضا
می کند.
بريسی قانرنی بردن عالمت گذايی با استفاده از تراب مشابه
به کاي يفته برای کسب استقالل عالمت گذايی صريت می گيرد ،يعنی
عالمت و نشانه فعال يا غيرفعال .معمرالً تا زمانيکه ا مکان تعيين
همه شرايطی که دي عالمت گذايی بايد حفظ شرد (يا نشرد) وجرد
ندايد ،بريسی ذاتاً ناقص است .اما هرنه دقت دي تنظيم شرايط
بيشتر باشد ،اطمينان بيشتری از تطابق نمرداي دستيابی يا سيستم
حقيقی خراهيد داشت.
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اما اين نرع از بريسی محدود است .اين به شناسايی عالمت
گذايی يا نتايج آغاز به کاي غير قانرنی کمک می کند اما نمی
تراند غياب عالمت گذايی ها يا نتايج آغاز به کاي قانرنی يا
شناسايی کند (که به نيدمان دستيابی يا نمرداي مربرط است و کالً
نمی تراند دي زمانی که نمرداي دست يابی ايجاد می شرد ،مريد
بريسی قراي گيرد) .دي عمل ،ترانايی ايجاد هرنه زودتر بريسی
ً عيب يابی شبکه ای فرض می شرد محدود است
مرايد غيرقانرنی  -نرعا
 مهم است ما دي می يابيم که اينگرنه نيست .زمانيکه برنامهايائه پيا برای حافظه ناکافی يا مترقف می کند ،آزمردن نمرداي
دستيابی کل (نامحدود) جای سئرالی باقی نمی گذايد.
توابع )( ac_intو )(ac_reach
;)void ac_init(void
;)void ac_reach(void

يک فايل  CSPLبايد شامل )( ac_initو  SPNP.ac_reachپيش از شروع
void
ساختاي نمرداي دسترسی ac_init() ،يا فرا می خراند .تاب
) pr_net_info(voidهميشه دي تاب )( ac_initبرای ايجاد اطالعات دي خصر مدل
ً زمانی مفيد
تحت بريسی فايل ” “.outفراخرانی می شرد .اين مخصرصا
است که تعداد مکان ها يا گذايها دي زمان اجرای برنامه تعريف
شده است .فراخرانی اتصال دي اينجا نيز می تراند برای اختصا
مقادير عددی به پايامترها به همان يوش که دي بخش قبل تشريح شد
اسفاده شرد؛ « تعريف و استفاده از پايامترها» به کاي می يود.
تاب )( ac_reachبرای جايگزين فراخرانی ،بعد از ساخت نمرداي
دستيابی کامل می شرد .تاب ) void pr_rg_info(voidمی تراند دي تاب
نمرداي دستيابی فايل ”“.out
)( ac_reachبرای ترليد اطالعات دي خصر
استفاده شرد (ترجه :اين بر ترليد فايل «  ».rgتأثير می گذايد).
مقادير
فراخرانی اتصال دي اينجا نيز می تراند برای اختصا
عددی به پايامترها به همان يوش که پيش تر تشريح شد استفاده
شرد .عالوه بر اين ،تاب ) void pr_parms(voidمی تراند دي اينجا برای
ايائه نا ِ گ ذايهای پايامتری دي امتداد نا و مقداي کنرنی فايل
” “.outفراخرانی شرد.
تابع )(ac_final
; )void ac_final(void
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فايل  CSPLبايد شامل تاب )( ac finalباشد .تاب )( ac finalبرای جهت
منعطف ساختن خروجی های تعريف شده ترسط کاي بر طراحی شده است.
يا برای اين منظري ايائه می کند.
 CSPLدسته ای از تاب

- 4- 2- 7

طراحی در نرم افزار SPNP

با اجرای برنامه  SPNPشکل  1- 7ظاهر می شرد.

شکل  :1- 7قاب اصلي

کايبر بايد با کليک بر يوی "فايل" و سپس منری "جديد" برای
ايجاد پروژه جديد و يا ستفاده از ميانبر برای اين سايت متعلق
به عمل است .ميانبر ( Ctrl+N :دي هر زمانی دي طرل جلسه)  .هنگامی که
اطالعات " برای پروژه جديد"و هنگامي كه جعبه گفتگر ظاهر شد
 ،فيلدهاي مختلف يا پر و بروي  Okكليك كنيد.فيلدهاي متفاوت که
بايد پر شرند نا پروژه ( name.rglخراهد شد پروژه های حاوی فايل
اطالعات برای همه مدل ها ايجاد شده ).و نرع مدل مثل مدل  1که دي
اين پروژه اجرا شرد .قاب اکنرن بر يوی صفحه نمايش ظاهر می شرد
پس از اعتباي سنجی از کايبران است .قاب شامل  2بخش است :
 .aقسمت سمت نپ که شامل ليست اسامی مدل های مرجرد دي اين
پروژه است.
 .bسمت ياست پانل مريد استفاده برای طراحی مدل فعلی
(انتخاب شده از ليست سمت نپ).
برای ذخيره پروژه كايبر مي تراند پروژه فعلی يا با تما
مدل های اجراشده دي داخل آن ذخيره کند .همهنين می تراند يک
مدل تک يا ذخيره کند (نگاه کنيد به "ذخيره مدل" ).پروژه ها مي
ترانند با فرمت  rglو مدلها مي تراند با فرمت  SPNPذخيره
شرند(شکل . )2- 7برای اصالح از پروژه فعلی خرا با کليک بر يوی
"مدل کردن ويرايش گر" سپس بر يوی "اطالعات" .پروژه ها "و مدل
اطالعات "جعبه گفتگر بايد ظاهر شرد .دي اين کادي محاويه ای ،
کايبر می تراند تغيير دهد :نا پروژه فعلی-نا مالک .اصالح از
پروژه فعلی خرا شرح پروژه برای بروز يسانی ايزش بايد "معتبر"
يا فشاي دهيد .برای تغيير نا پروژه با کليک بر يوی "مدل کردن
ويرايش گر" منر و سپس بر يوی "اطالعات" منر کليک کنيد و بعد
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بروي نراي پروژه كليك كنيد  .شما همهنين می ترانيد ترضيحات
مالک و ويرايش يا تفسير كنيد .برای تغيير نا يک مدل از طرح
دي حال حاضر با كليك بروي "مدل كردن ويرايش گر" وسپس بر يوي"
اطالعات " كليك كنيد وبعد بروي نراي مدلها ك ليك كنيد.

شکل  :2- 7پروژههای جديد

شما می ترانيد يابطه بين تما مدل
کنرنی يا تجسم كنيد .هنگامي كه كادي
شرد فايل  Rglيا انتخاب نمرده و بروي Ok
دي فايل هاي يابط هميشه  Rglاست مانند
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های ايجاد شده دي پروژه
محاويه اي زير ظاهر مي
كليك كنيد.پسرند پروژه
شکل .3- 7

فصل هفتم  :پيوستها

شکل 3- 7

برای بستن پروژه هنگامی که کايبرمي خراهد پروژه يا ببندد
كاديمحاويه اي ظاهر مي شرد كه از شما سرال مي كند كه قبل از
بسته شدن مي خراهيد فايل يا فايل های بازشده ای که دي ليست
پروژه های باز مانده قراي گرفته اند يا ذخيره كنيد(شکل .)4-7

شکل 4- 7
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کدها

Min.min
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کد الگوريتم اول
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قسمت اصلی کد الگوريتم
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package minmin;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class M ain {
public static List<Task> taskList = new ArrayList<Task>() ;
public static void findM inM in() {//this method return a list of Jobs
List<Job> numOfNodes = new ArrayList<Job>() ;
List<Integer> sortedNodes = new ArrayList<Integer>() ;
for (int i = 0; i < taskList.size() ; i++) {

int minTime = 100 ;
int numOfTask = -1 ;
Node node = new Node() ;
for (int j = 0; j < taskList.get(i).nodeList.size(); j++) {
if (taskList.get(i).nodeList.get(j).time < minTime ){
numOfTask = j ;
minTime = taskList.get(i).nodeList.get(j).time ;
node = taskList.get(i).nodeList.get(j) ;
}
}
System.out.println(node.time + " in node " + numOfTask);
numOfNodes.add(new Job(node,taskList.get(numOfTask),node.time)) ;
sortedNodes.add(node.time) ;
for(int i1 = 0; i1 < taskList.size() ; i1++) {
taskList.get(i1).nodeList.get(numOfTask).time += minTime;
}
}
int [] returnArr = new int [sortedNodes.size()] ;
for (int i = 0; i < sortedNodes.size(); i++) {
returnArr[i] = sortedNodes.get(i) ;
}
for (int i = 0; i < returnArr.length; i++) {
int temp ;
for (int j = i; j < returnArr.length; j++) {
if (returnArr[j] < returnArr[i]) {
temp = returnArr[i] ;
returnArr[i] = returnArr[j] ;
returnArr[j] = temp ;
}
}
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}

System.out.println("Sorted time is : " );
for (int i = 0; i < returnArr.length; i++) {
System.out.println(returnArr[i]);
}
}

public static void main(String[] args) {// main method
Task t1 = new Task() ;
Node n1 = new Node(8,0) ;
t1.nodeList.add(n1) ;
Node n2 = new Node(1,0) ;
t1.nodeList.add(n2) ;
Node n3 = new Node(5,0) ;
t1.nodeList.add(n3) ;
taskList.add(t1) ;
t1 = new Task() ;
n1 = new Node(6,0) ;
t1.nodeList.add(n1) ;
n2 = new Node(9,0) ;
t1.nodeList.add(n2) ;
n3 = new Node(8,0) ;
t1.nodeList.add(n3) ;
taskList.add(t1) ;
t1 = new Task() ;
n1 = new Node(2,0) ;
t1.nodeList.add(n1) ;
n2 = new Node(3,0) ;
t1.nodeList.add(n2) ;
n3 = new Node(4,0) ;
t1.nodeList.add(n3) ;
taskList.add(t1) ;
findM inM in() ;

}
}
}

HSPN

 و الگوريتمMax.Min

package minmax;
import java.util.ArrayList;
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import java.util.List;

public class M ain {
public static List<Task> taskList = new ArrayList<Task>() ;
public static void findM axM in() {//this method return a list of Jobs
List<Job> numOfNodes = new ArrayList<Job>() ;
List<Integer> sortedNodes = new ArrayList<Integer>() ;

for (int i = 0; i < taskList.size() ; i++) {
int minTime = 100 ;
int numOfTask = -1 ;
Node node = new Node() ;
for (int j = 0; j < taskList.get(i).nodeList.size(); j++) {
if (taskList.get(i).nodeList.get(j).time < minTime ){
numOfTask = j ;
minTime = taskList.get(i).nodeList.get(j).time ;
node = taskList.get(i).nodeList.get(j) ;
}
}
System.out.println(node.time + " in node " + numOfTask);
numOfNodes.add(new Job(node,taskList.get(numOfTask),node.time)) ;
sortedNodes.add(node.time) ;
for(int i1 = 0; i1 < taskList.size() ; i1++) {
taskList.get(i1).nodeList.get(numOfTask).time += minTime;
}
}
int [] returnArr = new int [sortedNodes.size()] ;
for (int i = 0; i < sortedNodes.size(); i++) {
returnArr[i] = sortedNodes.get(i) ;
}
for (int i = 0; i < returnArr.length; i++) {
int temp ;
for (int j = i; j < returnArr.length; j++) {
if (returnArr[j] > returnArr[i]) {
temp = returnArr[i] ;
returnArr[i] = returnArr[j] ;
returnArr[j] = temp ;
}
}
}
System.out.println("Sorted time is : " );
for (int i = 0; i < returnArr.length; i++) {
System.out.println(returnArr[i]);
}
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}

public static void main(String[] args) {// main method
Task t1 = new Task() ;
Node n1 = new Node(8,0) ;
t1.nodeList.add(n1) ;
Node n2 = new Node(1,0) ;
t1.nodeList.add(n2) ;
Node n3 = new Node(5,0) ;
t1.nodeList.add(n3) ;
taskList.add(t1) ;
t1 = new Task() ;
n1 = new Node(6,0) ;
t1.nodeList.add(n1) ;
n2 = new Node(9,0) ;
t1.nodeList.add(n2) ;
n3 = new Node(8,0) ;
t1.nodeList.add(n3) ;
taskList.add(t1) ;
t1 = new Task() ;
n1 = new Node(2,0) ;
t1.nodeList.add(n1) ;
n2 = new Node(3,0) ;
t1.nodeList.add(n2) ;
n3 = new Node(4,0) ;
t1.nodeList.add(n3) ;
taskList.add(t1) ;
findM axM in() ;

}
}

SPNP کد الگوريتم دوم و شبيه سازی آن در

کد نزولی کردن کارها و کد تخصيص کارها در ميان
افزار
format 8
factor on
var sch double sch;
func ScheduleP(Schedule, Time, Cost, req)
Double ScheduleP(int schedule,int Time, int Cost,int req)
{ char chr;
if (Schudule==1)
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chr="FCFS";
else
if (Schudule==2)
chr="LCS";
else
if (Schudule==3)
chr="RR";
else
if (Schudule==4)
chr="M FA";
else
return(-1.0);
Random(selcetion algorithm);
return((double)time*cost);
end
func Request(req)
int Request(int req)
{int req[];
if (req[req]==0)
returne(0);
else
return(1);
end
func NewBatchSize(schedule)
double NewBatchSize(int *schedule)
{
if (chedule==1) return(12.00);
else if (chedule==2) return(10.00);
else if (chedule==3) return(8.00);
else if (chedule==4) return(6.00);
else return(-1.00);
end
func funreq(reqno, reqtime, reqcost)
int funreq(int reqno,double reqtime,double reqcost)
{
return(reqno);
end
func funid-req(nid, req)
int funid-req(int nid,int req)
{ int a,b;
a=funid(nid);
b=funreq(req);
return(a,b);
end
func Output(req, leftreq)
Void Output(int req, int leftreq)
{
fpritf("this is req status ",req);
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fpritf("the req that come back is"leftreq);
end
func Livelock(req[], newreq, schedule, sch, Nodes)
boolean Livelock(int req[],int newreq,int *schedule,int *sch,int *Nodes)
{
if (newreq not in req[])
return(false);
else if (schedule not in[1,2,3,4])
return(false);
else if (Nodes>200)
return(false);
else if (sch>100)
return(false);
else
return(True);
end
func Input(newreq, batch)
void Input(int newreq,double batch[])
{
fpritf("Please Enter newreq");
scanf(newreq);
fpritf("Please Enter batch group");
scanf(batch[]);
end
func getreqID(req)
void getreqID(int req)
{
if reqestISDel(req)
empty
else
printf("request have been Finished");
end
func Heuristic(Time, Schedule, Cost)
void Heuristic(int Schedule,Double Time,Double Cost)
{ char chr;
if (Schudule==1)
chr="FCFS";
else
if (Schudule==2)
chr="LCS";
else
if (Schudule==3)
chr="RR";
else
if (Schudule==4)
chr="M FA";
Randomselection;
end
func newSchedulingEvent(Schedule, Time)
double newSchedulingEvent(int *schedule,double Time)
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{
return(SchedulingEvent);
end
srn General-Cases(genC, Token, Task, Enter, IntTime, floor, exp, geC)
* == PLACE ==
CaseID-Counter 0
Start-Case 0
TaskID-Counter 0
No-of-Cases 200
end
* == Timed Transitions ==
Generate-CaseID placedep CaseID-Counter 0.01
end
* == Immediate Transitions ==
end
* == ARC ==
* Input Arcs
CaseID-Counter Generate-CaseID genC
No-of-Cases Generate-CaseID Token(Task)Enter
CaseID-Counter Generate-CaseID (genC+1)+floor(exp(1/100)+0.5)
end
* Output Arcs
Generate-CaseID TaskID-Counter ((genC,IntTime()),1)
Generate-CaseID Start-Case (geC,IntTime())
Generate-CaseID TaskID-Counter ((genC,IntTime()),1)
end
* Inhibtor Arcs
end
echo ****************************************************************************
echo ********* Outputs asked for the model: General-Cases **************
end

CSPL کد الگوريتم های گريد اقتصادی در
#include
#include
#include
#include
#include
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“stdafx.h”
“stdio.h”
“conio.h”
“targetver.h”
“math.h”

struct task{
double r_prob[4];// ehtemale gharar giri har task dar 4 manbah-dar ebteda yeksan va 0.25 mibashad
char name; // 191ari baraye task
double t_cost;// dar LATO va ALATO estefadeh nemishavad
double t_time;// bar hasb M I
double punishment;// mizan PUNISHM ENT har task ke dar meghdar dehi avalie har charkhesh LA 0 dar nazr
gerefte mishavad.
Double reward;// mizan REWARD har task ke dar meghdar dehi avalie har charkhesh LA 0 dar nazr gerefte
mishavad.
}t[4];
//dar inja noe format bandi manbah 191ariff mishavad(GR1)
struct GR1{
double benf_cost;
// ($/1000M I)- mizan HAZINEH M OFID har manbah
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double cost;
//($/Sec) –M IZAN HAZINE har manbah
double no;
//shomare manbah
int q_end;
//shomare ENTEHAY har saf manbah –teedad task haye Queue manbah
double Run_Rate;
//(M I/Sec) mizan NERKH EJRA har manbah
double name;
// name har manbah
double Q[4][3];
//[tehdad fazaye saf baraye task][p(ti) and ti(M I) and ti(name)] saf manbah
}R[4];
double User_Cost,User_Time;
double find_last_task(GR1 R) // SHOM ARE Task akhare mojud dar sa R ra barmigardanad
{
int end;
double k;
end= R.q_end;
k=R.Q[end][3];
return(k);
}//find_last_task
void Insert_task(task T,GR1 R) // Ezafe kardan Task T dar manbah R
{
int k,end;
k= R.q_end;
if (k>5) printf(“error”);
k++;
int b= (double)R.no;
int c= (char)T.name;
R.Q[k][1]=T.r_prob[b];
R.Q[k][2]=T.t_time;
R.Q[k][3]=c;
}//Insert_task
void Delete_task(task T,GR1 R) // HAZF kardan Task T AZ saf manbah R
{
double k,end;
k= R.q_end;
if (k=0) printf(“error”);
k--;
int a= (double)end;
int b= (double)R.no;
R.Q[a][1]=0.0;
R.Q[a][2]=0.0;
R.Q[a][3]=0.0;
}//Delete_task
double find_first_task(GR1 R) // SHOM ARE Task akhare mojud dar sa R ra barmigardanad
{
double first;
first=R.Q[1][3];
int a= (double)first;
return(first);
}//find_first_task
double find_current_time(GR1 R[4])// peyda kardan hazine zamani EJRA Kol karhaye mojud dar safhaye manabaeh
{
double temp1=0.0,temp2=0.0,temp=0.0,Rate=0.0;
int i,j;
for(i=1;i<=4;i++)
{
for(j=R[i].q_end;j<=1; j--)
{ int q_end;
q_end=R[i].q_end;
temp2=R[i].Q[q_end][2];
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Rate=R[i].Run_Rate;
temp1=temp2/Rate+temp1;
}//for-j
temp=temp1+temp;
}//for-i
printf(“curren_Time_calculated”,temp);
return(temp);
}//find_current_time
double find_current_cost(GR1 R[4])// peyda kardan hazine mali EJRA Kol karhaye mojud dar safhaye manabaeh
{
double temp1=0.0,temp2=0.0,temp=0.0,Rate=0.0,b_cost=0.0;
int i,j;
for(i=1;i<=4;i++)
{
for(j=R[i].q_end;j<=1; j--)
{ int q_end;
q_end=R[i].q_end;
temp2=R[i].Q[q_end][2];
Rate=R[i].Run_Rate;
b_cost=R[i].benf_cost;
temp1=(temp2/Rate)*b_cost+temp1;
}//for-j
temp=temp1+temp;
}//for-i
printf(“curren_cost_calculated”,temp);
return(temp);
}//find_current_cost
void resetdata(GR1 R[4],task T[4])//reset kardan kole dade ha(punishment ya Reward task/ehtemalat/khali kardan saf)
{
int i,j;
for (i=1; i<=4;i++)
for(j=1;j<=4;j++)
{
T[i].reward=0.0;
T[i].punishment=0.0;
T[i].t_time=0.0;
T[i].t_cost=0.0;
T[i].r_prob[j]=0.25;
R[i].no=0.0;
R[i].name=0.0;
R[i].Q[j][1]=0.0;
R[i].Q[j][2]=0.0;
R[i].Q[j][3]=0.0;
//R[i].benf_cost=0.0;
//R[i].cost=0.0;
R[i].q_end=0.0;
//R[i].Run_Rate=0.0;
}
}//resetdata
void Res(GR1 R[4]) //policy baraye manabeh(FIX)
{
R[1].benf_cost=5;
R[1].cost=0.5; R[1].Run_Rate=100; R[1].no=1;
R[2].benf_cost=6.25;
R[2].cost=1.5;
R[2].Run_Rate=240; R[2].no=2;
R[3].benf_cost=8.33;
R[3].cost=2.5;
R[3].Run_Rate=300; R[3].no=3;
R[4].benf_cost=12; R[4].cost=6;
R[4].Run_Rate=500; R[4].no=4;
}
//double uniform_fun(long int min,long int max)// UNIFORM SELECTION [min,max]
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//{double u;
//u=rand()/(RAND-max+1)*(max-min);
//return (u);
//}
void tasks_Uniform(task t[4])//moshakhasat manabeh tozih yeknavakht
{
}

الگوريتم زمانبندی و تخصيص کارها به منابع
مختلف
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func Livelock(req[], newreq, schedule, sch, Nodes)
boolean Livelock(int req[],int newreq,int *schedule,int *sch,int *Nodes)
{
if (newreq not in req[])
return(false);
else if (schedule not in[1,2,3,4])
return(false);
else if (Nodes>200)
return(false);
else if (sch>100)
return(false);
else
return(True);
end
func Input(newreq, batch)
void Input(int newreq,double batch[])
{
fpritf("Please Enter newreq");
scanf(newreq);
fpritf("Please Enter batch group");
scanf(batch[]);
end
func getreqID(req)
void getreqID(int req)
{
if reqestISDel(req)
empty
else
printf("request have been Finished");

end
func newSchedulingEvent(Schedule, Time)
double newSchedulingEvent(int *schedule,double Time)
{
return(SchedulingEvent);
end
srn Schedular(newreq, leftreq, batch, reqs, req, SortDes, Time, Cost, SheduleP, Schedule, NewScheduleEvent, Newreq,
Sch, Nodes, Net)
* == PLACE ==
Request-Queue 0
BatchSize 0
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Network-info-req 0
Node-info-req 0
Node-info 0
Network-info 0
Scheduling 0
Heuristic 0
Wait-for-info 0
Req-to-be-Scheduled 0
Scheduled-Activity 0
Sent-Activity 0
LiveLock 0
end
* == Timed Transitions ==
Take-Req-To-Schedule ind 0.25
End-Scheduling ind 0.25
Req-Node&Network-info ind 0.25
Start-Scheduling ind 0.25
end
* == Immediate Transitions ==
end
* == ARC ==
* Input Arcs
Request-Queue Take-Req-To-Schedule Request(newreq)
BatchSize Take-Req-To-Schedule batch
Req-to-be-Scheduled Req-Node&Network-info Request(reqs)
Wait-for-info Start-Scheduling 1
Heuristic Start-Scheduling 1
Scheduled-Activity Req-Node&Network-info SheduleP(,SortDes,Time,Cost)
Scheduling End-Scheduling 1
Request-Queue End-Scheduling Request(newreq)
Node-info Start-Scheduling Nodes
Network-info Start-Scheduling Net
end
* Output Arcs
Take-Req-To-Schedule Request-Queue Request(leftreq)
Take-Req-To-Schedule Req-to-be-Scheduled Request(reqs)
Req-Node&Network-info Network-info-req 1
Req-Node&Network-info Node-info-req 1
Req-Node&Network-info Wait-for-info ScheduleP(req,SortDes,Time,Cost)
End-Scheduling Scheduled-Activity 1
Start-Scheduling Scheduling 1
End-Scheduling Sent-Activity sch
End-Scheduling BatchSize NewBatchSize(Schedule)+NewScheduleEvent(Schedule,Heuristic)
End-Scheduling Request-Queue Request(req)
End-Scheduling Heuristic Heuristic(Schedule,Time,Cost)
end
* Inhibtor Arcs
LiveLock End-Scheduling Livelock(req,Newreq,Schedule,Sch,Nodes)
end
/* This example models a M ulti-server FCFS queue with ?nite buffer */
/* An M /M /m/b queue */
# include "user.h"
/* Global variables */
double lambda;
double mu;
int b;
int m;
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int method;
void options(){
method = input("Input 0/1 for Steady-state/Transient analysis");
if ( method == 0 )
iopt(IOP SSM ETHOD,VAL SSSOR);
else if ( method == 1 )
iopt(IOP TSM ETHOD,VAL TSUNIF);
else
{
fprintf(stderr,"ERROR: Illegal method specification");
exit(1);
}
iopt(IOP PR FULL M ARK,VAL YES);
iopt(IOP PR M ARK ORDER,VAL CANONIC);
iopt(IOP PR M C ORDER,VAL TOFROM );
iopt(IOP PR M C,VAL YES);
iopt(IOP M C,VAL CTM C);
iopt(IOP PR PROB,VAL YES);
iopt(IOP PR RSET,VAL YES);
iopt(IOP PR RGRAPH,VAL YES);
iopt(IOP ITERATIONS,20000);
iopt(IOP CUM ULATIVE,VAL NO);
fopt(FOP ABS RET M 0,0.0);
fopt(FOP PRECISION,0.00000001);
lambda = ?nput("Enter lambda");
mu = ?nput("Enter mu");
b = input("Enter the number of buffers");
m = input("Enter the number of servers");
}
/* M arking dependent ?ring rate */
double rate serv()f if(mark("buf")< m ) return( mark("buf")_mu);
else return(m_mu);}
void net(){
place("buf");
rateval("trin",lambda);
ratefun("trserv",rate serv);
oarc("trin","buf"); mharc("trin","buf",b);
iarc("trserv","buf");
}
int assert(){
/* M ake sure that the number of tokens in buf does not exceed the buffer size */
if ( mark("buf")> b)
return(RES ERROR);
else
return(RES NOERR);
}
void ac init(){
fprintf(stderr,"A model of the M /M /m/b Queue");
pr net info();
}
void ac reach(){
pr rg info();
}
double qlength(){ return(mark("buf"));}
double util(){ return(enabled("trserv"));}
double tput(){ return(rate("trserv"));}
double probrej(){ if ( mark("buf") == b ) return(1.0);
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else return(0.0);}
double probempty(){ if ( mark("buf") == 0 ) return(1.0);
else return(0.0);}
double probhalffull(){ if ( mark("buf") == b/2 ) return(1.0);
else return(0.0);}
void ac ?nal(){
double time pt;
/* measures related to the queue */
if ( method == 0 )
{
solve(INFINITY);
pr_expected("Average Queue Length", qlength);
pr_expected("Average Throughput", tput);
pr_expected("Utilization", util);
/* this case corresponds to buf having b tokens */
pr_expected("Probability of rejection",probrej);
/* this case corresponds to buf having zero tokens */
pr_expected("Probability that queue is empty",probempty);
/* this case corresponds to buf having b/2 tokens */
pr_expected("Probability that queue is half full",probhalffull);
}
else
{
for (time pt = 0.1; time pt< 1.0; time pt += 0.1)
{
solve(time pt);
pr_expected("Average Queue Length", qlength);
pr_expected("Average Throughput", tput);
pr_expected("Utilization", util);
/* this case corresponds to buf having b tokens */
pr_expected("Probability of rejection",probrej);
/* this case corresponds to buf having zero tokens */
pr_expected("Probability that queue is empty",probempty);
/* this case corresponds to buf having b/2 tokens */
pr_expected("Probability that queue is half full",probhalffull);
}
for ( time pt = 1.0; time pt< 10.0; time pt += 1.0)
{
solve(time pt);
pr_expected("Average Queue Length", qlength);
pr_expected("Average Throughput", tput);
pr_expected("Utilization", util);/* this case corresponds to buf having b tokens */
pr_expected("Probability of rejection",probrej);/*k this case corresponds to buf having zero tokens */
pr_expected("Probability that queue is empty",probempty);/* this case corresponds to buf having b/2 tokens*/
pr_expected("Probability that queue is half full",probhalffull);
}
}}//End Program
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