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چکیده
سیستم توزیع شده در مقیاس بزرگ "محاسبات ابری" به سرویسهایی اشاره دارد که در یک شبكه توزیع شده
اجرا میشوند و از طریق پروتكلهای رایج اینترنت قابل دسترس هستند .استفاده بهینه از منابع برای کاربردهای
مختلف به چگونگی زمانبندی وظایف در محیط ابری بستگی دارد که در نتیجه ،تاثیر بسزایی در عملكرد فراهم
کنندگان سرویس ابر دارد .زمانبندی به معنای واگذاری کارآمد و مناسب منابع به کارهاست .زمانبندی وظایف
یک فرآیند کلیدی در  IaaSاست که هدف آن ،اجرای درخواستهای وارد شده به سیستم بر روی منابع ،به
شیوه ای کارآمد با در نظر گرفتن سایر خصوصیات محیط ابر میباشند .به دلیل پویا بودن و ناهمگن بودن
محیط ابر ،یكی از اساسیترین چالشهای رایانش ابری و به طور سیستمهای توزیع شده ،زمانبندی وظایف در
این محیطها است .به دلیل خصوصیات پویای محیط محاسبات ابری و ناهمگون بودن آن بحث زمانبندی
وظایف به عنوان یک مسئله  NP-Completeبه شمار میآید .بنابراین الگوریتم زمانبندی باعث میشود تا
بازدهی و توان عملیاتی کل سیستم ابر افزایش یابد .هدف اصلی از این پژوهش مطالعه روشهای زمانبندی
وظایف در محیط محاسبات ابری است.
واژههای کلیدی :محاسبات ابری ،زمانبندی وظایف ،سیستم های توزیع شده ،تخصیص منابع ،تعادل بار.
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فصل اول
مقدمه
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 -1-1مقدمه
امروزه فناوری اطالعات و اینترنت عنصری جدایی ناپذیر از زندگی شده است .با تغییر شیوه زندگی نیازهایی
مانند امنیت اطالعات ،پردازش سریع ،دسترسی فوری به اطالعات و از همه مهمتر صرفه جویی در هزینهها نیز
تغییر کرده است .با پیشرفت در زمینه رایانش ،روشهای بسیاری جهت توزیع منابع و استفاده از دادهها از قبیل
خوشهبندی دادهها ،رایانش گرید و سیستم مدریت پایگاه دادههای توزیع شده معرفی شدهاند .در رایانش ابری،
دادههای به اشتراک گذاشته شده و سرویسها از طریق اینترنت ارائه میشوند .محاسبات ابری یک فناوری
توسعه یافته است که صنایع  ITرا قادر میسازد هزینههای محاسباتی را کاهش دهند .کاربران برحسب تقاضا
منابع را در اختیار میگیرند و به اندازهای که از سرویسهای استفاده میکنند هزینه میپردازند ،بنابراین
محاسبات ابری یک نوع محاسبات سودمند شناخته میشود].[1
دنیای محاسبات به سرعت به سمت توسعه نرم افزارهایی پیش میرود که به جای اجرا بر روی رایانههای
منفرد ،به عنوان یک سرویس در دسترس میلیون ها مصرف کننده قرار داده میشوند .رایانش ابری از دید
کاربران نهایی ساختاری شبیه به یک توده ابر دارد که به واسطه آن میتوانند به برنامههای کاربردی از هر جایی
از دنیا دسترسی داشته باشند .اما محاسبات انبوه از دید فراهم کنندگان منابع زیرساخت ،میتواند با کمک
ماشینهای مجازی شبكه شده ،به عنوان یک روش جدید برای ایجاد پویای نسل جدید مراکز داده ،مورد
استفاده قرار گیرد تا بتوانند یک زیر ساخت قابل انعطاف برای ارائه انواع مختلف خدمات محاسباتی و ذخیره-
سازی را در اختیار داشته باشند .با افزایش تعداد کاربران در استفاده از ابر ،وطایفی که باید زمانبندی شوند نیز
افزایش مییابد .زمانبندی در ابر ،یک مكانیزم است که وظایف کاربران را به منابع مناسب برای اجرا تخصیص
میدهد و به طور مستقیم بر عملكرد ابر تاثیر میگذارد].[2
زمانبندی وظایف در فضای جستجوی بزرگ مشكلتر است و تعداد راهحلهای موجود زیاد است ،همچنین
برای یافتن راه حل بهینه باید زمان بیشتری صرف کنند .با این وجود در ابر ،پیدا کردن راه حلی نزدیک به بهینه
هم کارآمد است] .[3الگوریتمهای زمانبندی به دو سطح کاربر و سیستم دستهبندی میشوند .در سطح کاربر
مسائل پیرامون خدمات سرویس و در سطح سیستم به مدیریت منابع در درون مراکز داده و ساختار آن پرداخته
میشود .استفاده از روشهای بهینه برای انجام فرآیندها توسط زمانبندی سسیستمهای توزیع شده قابل انجام
است] .[4استراتژی زمانبندی وظیفه بر عدالت یا بهرهوری منابع است که باعث بهبود محاسبات ابری خواهد
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