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 اين فرم با مساعدت و هدايت استاد راهنما تكميل شود. لطفاً  توجه:
 

 

1-U اطالعات مربوط به دانشجوU: 

 

 .......................... ................. :ماره دانشجوييش  .................خانوادگي: ...........................امن  ........نام: ...............................

 ..................... ......................... :گروه تخصصي  ...............رشته تحصيلي: ........................... .................................... :مقطع

 ................................. رايش:گ

 ............................  :نيمسال ورودي 

 ................................................................................................................................................ آدرس پستي درکرمان: 

 .........................   پست الكترونيك:  ....... ............................. ..... تلفن همراه:.محل سكونت: .......................ثابت تلفن 

 ............................................................................................................................................ آدرس پستي در شهرستان:

 .....................................  تلفن محل کار: .................................. دورنگار: محل سكونت: ..............................ثابت تلفن 

 

 

 

U2- و مشاور راهنما اتيدساطالعات مربوط به ا: 
 

 تذکرات: 
 

در صورتي که  داشته باشند. يك استاد راهنما و حداکثر دو استاد مشاور توانندميدانشجويان دوره کارشناسي  -

سوابق تحصيلي، آموزشي و پژوهشي  کامل ايشان )رزومه کامل( مي باشند، الزم است  مدعواساتيد راهنما و مشاور 

 ساتيد مدعو، که ا حال انجامدفاع شده و يا در  دکتري هايرسالهاي کارشناسي ارشد و هنامهپايانفهرست  شامل

 آخرين حكم کارگزينيو همچنين  به همراه مدارك مربوطه ،اندراهنمايي و يا مشاوره آنرا بر عهده داشته

 گردد. ت علمي( ضميمهأ)حكم هي

   
زال، به سقف ظرفيت پذيرش خود توجه نموده و در ند قبل از پذيرش پروپوهست اساتيد راهنما و مشاور موظف -

 ه پژوهشي و يا در نوبت قراردادنصورت تکميل بودن ظرفيت پذيرش، از ارسال آن به دانشکده و حوز

 . نماينداجتناب دانشجويان 

 

 
 :ستاد راهنمااطالعات مربوط به ا

                                                                                                                           



3 

 ..........    ........................... آخرين مدرك تحصيلي:          ........................................................ نام و نام خانوادگي:
                                                                                                                          

 تلفن همراه: ....................................  ....... .................)مرتبه علمي(:  رتبه دانشگاهي  ......... .................. تخصص اصلي:
 

 : .............................................................. (E-mail) ست الكترونيكپ    ...................................... منزل يا محل کار:تلفن 
 

 
 نحوه همكاري 

 مدعو  نيمه وقت  تمام وقت
 

 
 :ارشناسي ارشد ودکتري راهنماي شدهتعداد پايان نامه هاي ک

 :ساير دانشگاه ها                                                 :                       دانشگاه آزاد اسالمي
 تعداد پايان نامه هاي کارشناسي ارشد دردست راهنمايي

 :ساير دانشگاه ها                 :                                                       دانشگاه آزاد اسالمي
 : ست راهنمايينامه هاي دکتري در د تعداد پايان

 :ساير دانشگاه ها                            :                                            دانشگاه آزاد اسالمي
                

 
 اطالعات مربوط به استاد مشاور:

                                                                                                                          
 ..........    ........................... آخرين مدرك تحصيلي :      ........................................................ نام و نام خانوادگي:

 
 ....... تلفن همراه: ........................................................:  )مرتبه علمي( .........  رتبه دانشگاهي.................. تخصص اصلي:

 

 ..............................................................  : (E-mail) ...................................... پست الكترونيك منزل يا محل کار:تلفن 
 
 

 نحوه همكاري 
 

 مدعو  وقتنيمه   تمام وقت
 

 :هتعداد پايان نامه هاي کارشناسي ارشد ودکتري راهنماي شد

 :ساير دانشگاه ها               :                                                         دانشگاه آزاد اسالمي
 تعداد پايان نامه هاي کارشناسي ارشد دردست راهنمايي

 :ساير دانشگاه ها                                                            :           دانشگاه آزاد اسالمي
 : نامه هاي دکتري در دست راهنمايي تعداد پايان

 :ساير دانشگاه ها                           :                                            دانشگاه آزاد اسالمي
 :نامهاطالعات مربوط به پايان  -4
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 تحقيق عنوان  -الف

 

 :به زبان فارسيعنوان  -1

 ازدحام ذرات چند هدفه تميبا استفاده از الگور یابر انشيمنابع در را یزمانبند

 

 :عنوان به زبان انگليسي -2

 

Resource Scheduling Using Multi-Objective Particle Swarm Optimization in 

Cloud Computing 

 
 واحد  6 : نامهانتعداد واحد پاي  – ب

 

 

هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي له و معرفي آن، بيان جنبه)شامل تشريح مسأ به طور کلي له اساسي تحقيقأبيان مس -ج

 تحقيق( : از مربوطه و منظور

 

 يتوان آن را پس از آب، برق، گاز و تلفن به عنوان صنعت همگانياي است که ممحاسبات به گونه يتكامل ريس

در  سيسرو كي نكهيو بدون توجه به ا شانيازهايبر اساس ن دارند يکاربران سع ،يحالت نينجم فرض نمود. در چنپ

 مبنايبر  محاسباتياي شيوهرايانش ابري، . ابندي يشود، به آن دسترسيداده م ليچگونه تحو ايکجا قرار دارد و 

هاي ازه براي عرضه، مصرف و تحويل سرويسالگويي ت هاي بزرگ کامپيوتري مانند اينترنت است که شبكه

افزار، اطالعات و ساير منابع اشتراکي رايانشي( با بكارگيري اينترنت ارائه افزار، نرمفناوري اطالعات )شامل سخت

ي اند بر اساس نيازهايشان و بدون در نظر گرفتن مكان سرويس و نحوهکند. در چنين شرايطي، کاربران در تالشمي

ده، به آن دسترسي يابند. اين بدين معني است که دسترسي به منابع فناوري اطالعات در زمان تقاضا و تحويل دا

شود. مي از راه اينترنت به کاربر تحويل داده 2پذيرو مقياس 1پذيراي انعطافبراساس ميزان تقاضاي کاربر به گونه

از مدل رايانه  1891تغييري است که در اوايل دهه  نبالبه ددانند که مي 3ايتغيير الگوواره ايعدهرايانش ابري را 

تواند با کنندگان منابع زيرساخت، ميرايانش ابري از ديد فراهم صورت گرفت. 5کارساز-به مدل کارخواه 4بزرگ

جديد مراکز داده، مورد استفاده ي نسل يهاي مجازي شده، به عنوان يك روش جديد براي ايجاد پوياکمك ماشين

                                                 
1 Elastic 
2 Scalable 
3 Paradigm Shift 
4 Mainframe 
5 Client-Server 
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سازي در اختيار رد تا بتوانند يك زيرساخت قابل انعطاف براي ارائه انواع مختلف خدمات محاسباتي و ذخيرهقرار گي

 داشته باشند. 

ها، حافظه و صورت فيزيكي و مجازي در رايانش ابري وجود دارد. منابع فيزيكي شامل پردازندهدو  به منابع،

سيستم عامل، انرژي، پهناي باند، مكانيزم بارکاري، امنيت د و منابع مجازي شامل نباشهاي جانبي ميدستگاه

 .]1[باشد( ميAPIهاي برنامه نويسي کاربردي )ها و واسطاطالعات، تاخير، پروتكل

از  كيهر  يرو 7يهستند که بارکار 6يمجاز يهانياز ماش يامتشكل از مجموعه يابر انشيکدام از منابع در راهر 

 د.نقرار ده ريآن را تحت تاث وابسته به يهانيماش ريو سا يعملكرد سرور اصل توانديم يمجاز يهانيماش

 طيدر مح است. رايانش ابريدر  و کليدي از مسائل مهم يكي( نيماش ايمنبع )پردازنده  افتيدر يبرا يبندزمان

 صي، تخصصورت نيرو شود. در اروبه يع مجازبهر کار، با صدها من ياجرا يکاربر ممكن است برا يمحاسبات ابر

به حداقل  يابر رايانش يهاستميس ي. هدف از استفادهباشديم رممكنيتوسط خود کاربر غ يکارها به منابع مجاز

به حداکثر  زيو نبرنامه  زمان اتمام، کمينه نمودن استفاده از منابع توسط فرآهم آورندگان خدمات نهيرساندن هز

محور اصلي . باشديم و ... کنندگانمصرف  يکاربرد يهاامهدادن به برن سيرساندن درآمد حاصل از سرو

به مختلف  8ي ناهمگنكيزيف هاينيدر سرتاسر ماش فيوظا يزمانبند لذا .باشدمي سازييمجاز ي،محاسبات ابر

  .]2[شودعنوان يك مسئله مهم مطرح مي

وري منابع و در نتيجه افزايش يش بهرهکار و افزا تكميلابر جهت افزايش نرخ  محيط، وظايف مختلفي را در 8زمانبند

 ، 11مانند تعادل بار پارامترهايي بايستميارچوب بررسي انواع زمانبندي، هدر چعملياتي سيستم، به عهده دارد. توان 

 ، 12مانند زمان اجرا ،تعيين شده توسط کاربر 11همچنين کيفيت سرويسو  ميزان مصرف انرژي در اجراي وظيفه

  .وري از منابع درنظر گرفته شودن و بهرهعادالنه بود ،هزينه

هاي تقريبي توسط روش اين مسائلاست بنابراين بيشتر  NP-complementمسئله زمانبندي در محيط ابر يك مسئله 

 .]3[باشندمشكل مي اين ها راهكاري موثر براي حلزيرا اين روش ،شوندحل مي GAو  PSOهوش مصنوعي مانند 
 

دلي جامع و چندهدفه براي بهينه سازي زمانبندي منابع به منظور به حداقل رساندن زمان اجراي در اين ميان اجراي م

 ، ضروري است. 15و زمان انتقال وظيفه 14، هزينه اجراي وظيفه13وظيفه

                                                 
6 Virtual Machine 
7 Work Load 
8 Heterogeneous 
9 Scheduler  
10 Load balancing 
11 Quality of Service  
12 Time execution 
13 Task execution time 
14 Task execution cost 
15 Task transferring time 
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)شامل اختالف نظرها و خالءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد  ضرورت انجام تحقيقاهميت و  - د

نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتماالً جديدي که در اين تحقيق مورد استفاده قرار  احتمالي

 :(گيردمي

دهنده ابري سرويس از طرف هزينه حداقلبا  همچنين کارهايشان در کمترين زمان و مندندمشتريان عالقهمعموال 

در پي منابع خود را به حداکثر برساند و  توان عملياتيز تمايل دارد دهنده ابر ني. از طرف ديگر، سرويستامين شود

که اين دو در تضاد با يكديگر هستند و معموالً با روشهاي سنتي  ؛دهدميزان سود خود را افزايش اين رويداد، 

  بندي موجود همخواني ندارد.هاي زمانماختصاص منابع و مكانيز

مدت زمان زيادي   ،شوديك کار توسط يك مشتري تقاضا داده مي مانيكهز ،افزايش بار کاري سيستم يدورهدر 

اين استراتژي فارغ از  .منابع مورد نياز اختصاص داده شود ،تا بار کاري کمتر شده و به کار مورد نظر شودسپري مي

ي براي آن، اولويت حال آنكه مشتري صاحب اين کار مي تواند با پيشنهاد مبلغ بيشتر ؛باشداولويت اجرايي کارها مي

اصلي محاسبات ابري محسوب يكي از ايرادات ، اين امر خود را باال برده و منابع مورد نياز را در اختيار بگيرد

شوند، بدون در نظر که در ابرها استفاده مي Round-Robin و  FIFO منابع از قبيل اختصاص. روشهاي فعلي شودمي

در عمده سرويس هاي ابري، انجام  دهند.ميخصيص غير عادالنه را انجام گرفتن اولويت کاري بين کارها نوعي ت

 ،زمان بندي کارها با لحاظ کردن اين شرايط و همچنين در نظر گرفتن الزامات ذکر شده در توافقنامه سطح سرويس

ي را به عنوان موارد ،هاي ابري در زمان واگذاري منابع به مشتريانکاري پيچيده است. به طور معمول سرويس دهنده

بنابراين هرگونه اختصاص منابع به کارها و يا جابجايي  ؛کنندتوافق مي ،تعهدات خود در ارائه سرويس با کيفيت

 پذيرد.صورت مي ،کارها از يك منبع به منبع ديگر مي بايستي با در نظر گرفتن سطح کيفيت سرويس توافق شده

در زمان بندي سطح کاربر به حل . شودتقسيم مي سطح سيستمو  سطح کاربربه دو دسته کلي؛  ،رويسزمان بندي س

به طور عمده اين موضوع به مسائل اقتصادي از  .شودو مشتريان پرداخته مي دهنده مسئله تامين سرويس بين سرويس

 گردد.قبيل تعادل در عرضه و تقاضا، رقابت ميان مشتريان و حداقل کردن نسبي هزينه مشتري بر مي

يك مرکز  ،بندي سطح سيستم، حل مسئله مديريت منابع درون مراکز داده مد نظر مي باشد. از ديد مشتريدر زمان

ترکيبي از  ،اما در واقع مراکز داده .کندهايي را به کاربران ارائه مييك سيستم يكپارچه است که سرويس ،داده

تعداد زيادي کار از  آنها ابتدا. دهندمي باشند که به صورت يكپارچه سرويستعداد زيادي ماشينهاي فيزيكي مي

. به منظور کنترل و ارتقاء ميزان دهنداختصاص مي به ماشينهاي فيزيكي سپس کنندمي دريافت کاربران مختلف

راك منابع، خطايابي و... بايستي لحاظ تموارد متعددي از قبيل اجراي همزمان فرايندها، اش ،وري از سيستمبهره

ه بندي ريزتر، زمان بندي منابع و اختصاص آنها به کارها در سرويس دهنده ابري را مي توان به در يك دست گردند.

 دو گروه تقسيم بندي کرد.

 منابع مبتني بر مدل هاي اقتصادي زمان بندي تامين .1

 زمان بندي اجراي کار مبتني بر مدل هاي ابتكاري .2
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 زير نقش کليدي دارند: اهداف منابع در زمانبندي

  16رتعادل با .1

  17کيفيت سرويس .2

 در مراکز دادهميزان مصرف انرژي  .3

 اتمام کارزمان  .4

 هزينه  .5

 استفاده از منابععادالنه بودن  .6

 وري از منابع بهره .7

 و پذیری نرمش سبب کننده، ازدحام ذرات فراوان شمار که است ایندر  MO-PSOالگوریتم اصلی مزیت

و سرعت همگرایی باالیی دارد و باعث یافتن تنوع و  دگردمی 18محلی بهینه پاسخ مشکل برابر در روش انعطاف

 های چندهدفه دیگر است.های غیر مغلوب بهتری نسبت به الگوریتمتوزیع جواب

را مورد بحث قرار دهيم. در اين  زمان بندي اجراي کار مبتني بر مدل هاي ابتكاريدر اين پژوهش ما قصد داريم 

را جهت   MO-PSOچندهدفه  تكاملي ورد تحليل قرار داده و الگوريتمرا مبه طور عمده روشهاي ايستا روش ما 

 . رفتگخواهيم به کار بهبود اهداف زمانبندي کارا 
 

پيرامون موضوع در داخل و خارج کشور تحقيقات انجام شده پيشينه )بيان مختصر  سوابق مربوطهمرور ادبيات و  -ه

 (:تحقيق آنها و مرور ادبيات و چارچوب نظريو نتايج  تحقيق

 

-OLB MET, MCT, MINتوان به مي ،هاي ايستااستراتژي يدر زمينه معروف ترين الگوريتم هاي ارائه شده

MIN, ,Tabu, SA, GA, MIN-MAX و *A  ها در زماني که ماشين ،بر اساس ارزيابي صورت گرفته .اشاره کرد

و  A*هاي ناسازگار، براي ماشين دهد.را ميبدترين جواب   MET و بهترين جواب  GAالگوريتم  ،سازگار باشند

GA بهترين راه حل وOLB بدترين است. به طور کلي الگوريتم هاي  GA, *A, Min-Min  را مي توان به عنوان

  معرفي کرد. Makespan مورد اعتماد ترين روشها در ارائه کمترين 

  کارها به صورت برخط کليهOnline ، درحالت تقسيم نمود Batchو  Onlineالگوريتم ها را مي توان در دو گروه 

 Batchدر حالت  .دوشبند به يكي از منابع سپرده ميتوسط زمان فراخوانيبندي مي شوند و هر کار پس از زمان

 شوند.بندي مي شوند و گروهها با يك وقفه کوتاه به منابع مربوطه سپرده ميکارها به صورت گروهي زمان

                                                 
16 Load balancing 

17 Quality of Service  
18 local optimum 
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مديريت، زمانبندي و تخصيص منابع در رايانش ابري با استفاده از  ينهيدر زم يريچشمگ يقاتيتحق يکارها

ارائه دهندگان منابع ابر، کاهش مصرف برق است.  ياز مسائل مهم برا يكي انجام گرفته است. هاي تكامليالگوريتم

 .شوديم ستميس نانياطم تيو بهبود قابل ياتيعمل يها نهيامر باعث کاهش هز نيا

منابع محاسبات  يهايژگيبا توجه به و ،ازدحام ذرات يساز نهيبه تميمنابع بر اساس الگور يبندمدل زمان [4در ]

 است. شده  يکاربران، طراح يازهاين و اي، هزينهيزمان يهاتيمحدود ،يابر

ارائه طورهمزمان  هها و بهبود تعادل بار آنها بدر مراکز داده يرساندن توان مصرف  به حداقلجهت  يکار[ راه5در ]

 .کنديراستا مطرح م نيرا در ا يزمانبند تميالگور كيو  دهدمي

[ بهينه سازي مسئله زمانبندي کار و تخصيص منابع با استفاده از يك الگوريتم تكاملي تفاضلي بهبود يافته 6هدف از ]

(IDEAبر مبناي هزينه و زمان در محيط محاسبات ابري مي )با ترکيب روش تاگوچي و الگوريتم  باشد. در اين مقاله

کند که داراي قابليت کشف جهاني در فضاي بزرگ را دارا است. تكاملي تفاضلي، الگوريتم جديدي پيشنهاد مي

هاي بهينه سازي چند هدفه مدل هزينه شامل بخش پردازش، هزينه دريافت و زمان انتظار است که از روش

 کند.استفاده مي makespanها و در کل هزينهغيرمغلوب براي پيدا کردن جبهه پارتو 

اي به  صورت مقرون به صرفه مبتني بر الگوريتم اشتراك گذاري منابع اجاره[ يك طرح تخصيص منابع براي به7در ]

است. هدف از اجراي اين پژوهش دستيابي به کارايي باال و توزيع عادالنه با رعايت زمان بندي کار پيشنهاد شده

بيني زمان اتمام کار با در نظر گرفتن تصميم باشد. همچنين در اين رساله مدلي براي پيشر محيط ابر ميهمزماني د

 است. هاي تجاري پيچيده، جهت تخصيص و زمانبندي منابع ارائه شدهگيري

 نهيبه يمطرح شده که توسط جامعه خودکار برا يبيترت يساز نهي( بر اساس بهMOSچند هدفه ) ي[ زمانبند9در ]

 يبرا يبيترت يساز نهيمقاله از رفتار به نيتوسعه داده شده است. در ا ايو پو دهيچيپ اريبس يها ستميس يطراح يساز

کاهش قابل توجه  MOSعمده روش  تي. مزشده استسرورها در مراکز داده چندگانه استفاده  يمجاز يهاخوشه

بار کار  در يافهيکار چند وظ اني. جرباشديم ستميوب سبه عملكرد مطل كيحال نزد نيو در ع يزمان سربار زمانبند

 كيبه سرعت و کارآمد  يشنهاديپ تميبه دست آمده است. الگور نيزم يموج گرانش ليتحل از نظريه LIGO يواقع

که زمان جستجو در  دهديمقاله نشان م ني. اکنديم ديمطلوب تول مهين يزمانبند يهاحلمجموعه کوچك از راه 

 است. افتهيکاهش  ريبا استفاده از روش مونت کارلو به طور چشمگ سهيمطلوب در مقا مهين يکار انيجر يزمانبند

فوق،  يسپس بر اساس معمار شده وارائه  يابر انشيکارآمد در را يانرژ به منظورمطلوب  يمعمار كي[ ابتدا 8در ]

با توجه  يزمانبند يها تمينده منابع و الگورمنابع، فراهم کن صيتخص يهاتميالگور يدر حوزه يقاتيتحق يچالش ها

 يانرژ صيجهت تخص يمقاله روش نيشود. در ايم يبررس يکارآمد انرژ تيريمد يبرا QoSبه سطح انتظارات 

 يدر مرکز داده  بر رو يانرژ يورشده که باعث بهبود بهرهفراهم نمودن منابع مرکز داده، ارائه يبرا يآگاه اکتشاف

  CloudSimبا استفاده از ابزار  يشنهاديو در انتها عملكرد مدل پ شوديم سيسرو تيفيو ارائه با ک ايپو يکار انيجر

 .شوديم يابيارز
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 يسپس بر اساس معمار شده وارائه  يابر انشيکارآمد در را يانرژ به منظورمطلوب  يمعمار كي[ ابتدا 11در ]

با  يزمانبند يها تميمنابع، فراهم کننده منابع و الگور صيتخص يهاتميالگور يدر حوزه يقاتيتحق يفوق، چالش ها

 صيجهت تخص يمقاله روش نيشود. در ايم يبررس يکارآمد انرژ تيريمد يبرا QoSتوجه به سطح انتظارات 

در مرکز داده  بر  يانرژ يورشده که باعث بهبود بهرهفراهم نمودن منابع مرکز داده، ارائه يبرا يآگاه اکتشاف يانرژ

با استفاده از ابزار  يشنهاديو در انتها عملكرد مدل پ شوديم سيسرو تيفيو ارائه با ک ايپو يکار انيجر يرو

CloudSim  شوديم يابيارز. 

طور موازي به منظور کمينه ماشين به M کار مستقل بر روي N [ يك راه حل امنيتي محور براي زمان بندي11در ]

شود. هدف از اين الگوريتم به حداقل رساندن احتمال شكست، زمان اتمام کار ينمودن سه هدف متفاوت پيشنهاد م

براي حل اين مسئله  NSGA-II باشد. در اين مقاله از الگوريتم فرا اکتشافيو تاخير ورود هرکدام از کارها مي

د بلكه مجموعه اي از راه کنشود. اين رويكرد بر مبناي پارتوي غالب، نه تنها راه حل مطلوب را ارائه مياستفاده مي

دهد. همچنين در اين پژوهش مكانيزمي جهت تصميم گيري انتخاب بهترين هاي غير مغلوب را نيز ارائه ميحل

 .ي پارتو ارائه شده استراهبرد براي جبهه

 يحصح ريزيبرنامه روش بر اساسمه سطح سرويس انتوافق بر اساس منابع زمانبندي سازيبهينه مدليك [ 12در ]

  ارائه شده است. ي،محاسبات ابردر  تصادفي

کار و  و شرايط بررسي شده يمحاسبات ابر طيمح در يو مصرف انرژ رساختيز ياجزا نيرابطه ب[ 13]در 

ر اساس بمنابع ابر بندي زمان تميالگور كي ي آن بازگو شده است.دهنده ليتشك يو اجزاتوان   ميتنظ يهاروش

 شده است. کارآمد ارائه يانرژ يساز نهيبه يهاروش

در اين مقاله با ترکيب کلوني  براي زمانبندي منابع در ابر پيشنهاد شده است. ACOاي يافتهبهبود تميالگور[ 14]در 

 کارايي زمانبندي منابع در محيط ابر را بهبود بخشيده است. PSOمورچگان و الگوريتم 

نرخ خواندن و  و شبكه ياتياستفاده از پردازنده، توان عمل ،قبل از مهاجرت بر اساس سه بعد ياستراتژ كي[ 15]در 

 مسئلهبا  كيژنت تميالگور بيترک از نه،يبه بايراه حل تقر كي افتيبه منظور در بيان شده است. سكيد روي نوشتن

 .استشده شيآزماروش  ياثر بخش يبه منظور بررس ،متعدد روي چندين تابع برازندگي يکوله پشت

اين  .استارائه شده يمنابع محاسبات ابر روي اعتماد-نهيهز-از زمان يبر اساس مدل يبندش زمانرو كي[ 16در ]

  .باال است تميالگور اين ييکند. کارا نيمنابع را تام حصول از نانياطم يکاربران برا يتواند نگرانيروش م

داقل رساندن زمان اجراي وظيفه، زمان [ مدل جامع چند هدفه به منظور بهينه سازي زمانبندي کار براي به ح17در ]

، از PSOانتقال وظيفه و هزينه اجراي وظيفه ارائه شده است. در اين مقاله با توجه به سرعت و دقت الگوريتم  

جهت ارائه يك راه حل بهينه براي مدل فوق استفاده نموده و براي  MOPSOالگوريتم چند هدفه بر اساس روش 

 را گسترش داده اند. MO-Jswarmپيشنهادي الگوريتم  پياده سازي و ارزيابي مدل
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 .ين قسمت توسط استاد راهنما تكميل شود(ا( تحقيقدر د بودن و نوآوری جنبه جدي  – و

 

دهند، در اين باشند و فقط يك بعد از مسئله را پوشش ميهدفه ميهاي فرامكاشفه اي، تكاز آنجايي که الگوريتم

کاهش يستم و ، افزايش توان عملياتي سهاي چند هدفه، سعي در بهبود حل مسئلهپژوهش با استفاده از الگوريتم

 .داريم هزينه ها در زمان مناسب،

 
 

 

 استادراهنما ءامضا                                                                                                                               

 

 

  :اهداف ويژه و کاربردي(کلي، )شامل اهداف ،  اهداف مشخص تحقيق -ز

 اهداف کلي:

 وري بيشتر از منابع موجودبهره .1

 تر از منابعتر و آساناستفاده ارزان .2

 ايجاد فرصت هاي مطلوب براي فراهم کنندگان ابر  .3

 

 اهداف اختصاصي:

 توانيم به موارد زير اشاره کنيم:به عنوان مفاهيم کليدي در مديريت منابع رايانش ابري، مي

 جازيهاي ممنابع به ماشين بهينه تخصيص .1

 زمانبندي منابع .2

 استفاده از منابع  زماني، مالي و انرژي در کاهش هزينه هاي .3

 

باشد، در واقع قصد هدف از اجراي اين تحقيق در مجموع، ارائه يك روش براي مديريت منابع در رايانش ابري مي

براي کاهش هرچه بيشتر  داريم مديريت منابع را که به عنوان يكي از مباحث مورد توجه در علم رايانش ابري است

هاي منابع به کار بريم و بدين ترتيب توان عملياتي سيستم را بهبود ببخشيم، تا باعت ارتقاي سطح زمان اجرا و هزينه

QoS .در رايانش ابري شود 
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  .ها، صنايع و يا گروه ذينفعان( ذکر شود)سازمان وراندر صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره  –ح 

 

 هندگان سرويس هاي ابريارائه د .1

 بانك ها .2

 ادارات دولتي .3

 مراکز داده سازماني .4

 
 :تحقيقسؤاالت   -ط

 

 منابع را کاهش دهد؟ زمانبنديهاي موجود در زمينه تواند چالشآيا روش جديد مي .1

 هاي ديگر چيست؟ مزيت استفاده از اين روش نسبت به روش .2

 در زمان مناسب انجام دهد؟ منابع را زمانبنديتواند آيا الگوريتم پيشنهادي مي .3

 
 :تحقيقهای فرضيه  -ی 

 

 برطرف مي کند.منابع را  زمانبنديهاي موجود در زمينه تواند چالشروش جديد مي .1

 آن است. همگراییهاي ديگر، سرعت مزيت استفاده از اين روش نسبت به روش .2

 .دهدميمنابع را در زمان مناسب انجام  زمانبنديتواند الگوريتم پيشنهادي مي .3

 

 :و عملياتي( )به صورت مفهومي اصطالحات فني و تخصصي ها وف واژهتعري -ك

 

شبكه  قيکاربر از طر يآسان بر اساس تقاضا يدسترس نمودنفراهم  جهتاست  يمدل يابر انشيرا رايانش ابری:

 يهابرنامه ،يسازرهيخذ يها، سرورها، فضاشبكه مانند) يكربنديو پ رييقابل تغ يانشياز منابع را يابه مجموعه

 ميبه دخالت مستق ازين ايو  عمناب تيريبه مد ازين نيبتواند با کمتر يدسترس ني( که اهاسيو سرو يکاربرد

 .آزاد گردد او يبه سرعت فراهم شده  سيکننده سروفراهم

 1888 سال در پرندگان جمعيت الگوريتم ،چندهدفه الگوريتم نسخه نخستين :ازدحام ذرات چند هدفه تميالگور

 انتخاب را جمعيت از عضو يك که کندمي واحداستفاده جهش عملگر نام به عملگري از الگوريتم اين .شد ارائه

 نخبه سياست يك همچنين، .دهد مي تغيير معتبر مقادير محدوده در عددي به را آن از بعد يك مقدار کرده،

 در غالب هاي پاسخ .است شده تعريف الگوريتم هايتكرار در غالب و برتر نتايج داشتن نگه منظور به گرايي
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 و جمعيت تنوع آرشيو، صحيح مديريت آن، دستاورد .شوندمي ذخيره دارد، گريد ساختار که خارجي آرشيو

 .هاستپاسخ مناسب توزيع

 

U6-  تحقيقروش شناسي: 

 

مورد استفاده و استانداردهاي تجهيزات ، )شامل مواد شرح کامل روش تحقيق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء -الف

 در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك(: 
هاي تهيه نمونه»، «گردآوري اطالعات اوليه»تذکر: درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به کار بردن عناوين کلي نظير، 

ها و ملزومات، هر مورد توضيحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهيه داده و غيره خودداري شده و الزم است در« هاانجام آزمايش»، «آزمون

 ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد. نوع فعاليت، مواد، روش

 

 ي،مجاز يماشينها يبر معمار يمروربا ؛ شودبهتر پرداخته مي سيموجود در مسير ارائه سرو يهاچالش ابتدا بهدر 

 شود.شناسايي مي ي موجود،هابهينه سازي منابع با توابع و محدوديت اهداف

و  هاي ارائه شده نمودهسازي روشپياده ، سعي درسازي زمانبنديتعيين اهداف مشخص براي مسئله بهينهپس از 

 ريم. سعي در بهبود عملكرد آنها با شيوه اي نو دا و پردازيمها ميسپس به بررسي مشكالت و معايب اين روش

سازي نموده و نتايج آن را با ديگر هاي قبلي پيادهگيري از مزاياي روشجديد را با بهره MO-PSOدر انتها الگوريتم 

 کنيم.هاي موجود مقايسه ميالگوريتم

  
 اندازه گيری متغيرها: و متغيرهای مورد بررسي در قالب يک مدل مفهومي و شرح چگونگي بررسي  -ب

 

ديريت منابع و تقسيم صحيح وظايف بين منابع محاسباتي است. زمانبندي بهتر باعث باال رفتن بيشتر م ،وظيفه زمانبند

ي در جهت بهبود زمان اجراي وظايف و تكامل يهاتميبا استفاده از الگور را منابع تيريمد. شودکيفيت سرويس مي

 دهيم.کاهش هزينه اجراي آنها مورد بررسي قرار مي

 

غيره( گردآوري و  برداريفيش  مصاحبه،  پرسشنامه، ،اي( و ابزار )مشاهده و آزمون)ميداني، کتابخانه ششرح کامل رو  –ج 

 :هاداده

هاي مديريت منابع موجود ها و منابع موجود در زمينه منابع در محاسبات ابري و روشابتدا به مطالعه و بررسي مقاله

 پردازيم.مي

کنيم و سپس به بررسي مي MATLABافزار سازي آنها با استفاده از نرمهپس از تحقيق و بررسي، سعي در پياد

 پردازيم.ها ميمشكالت و معايب اين روش
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يكي از راهكارهاي اساسي در استفاده کارا از منابع محاسبات ابري، تخصيص و زمانبندي آنها با درنظر گرفتن 

ا سناريوي اصلي در رايانش ابري را با در نظر گرفتن اين باشد، لذمنفعت هم براي ارائه دهنده و هم براي مشتري مي

 نماييم.سازي ميکنيم. بهترين تابع برازندگي را محاسبه و آن را پيادهرويكرد بيان و الگوريتم پيشنهادي را ارائه مي

 

 )در صورت وجود و امكان(: گيری و حجم نمونهجامعه آماری، روش نمونه –د 

 ندارد-
 

 : هابزار تجزيه و تحليل دادهها و اروش -هـ 

 

 کنيم.کاهش زمان و هزينه را مشخص مي MATLABافزار از طريق رسم نمودار با استفاده از نرم
 

 استفاده از امکانات آزمايشگاهي واحد: -7

 

 خير  باشد؟  بلي مي.آيا براي انجام تحقيقات نياز به استفاده از امكانات آزمايشگاهي 

در صورت نياز به امكانات آزمايشگاهي الزم است نوع آزمايشگاه، تجهيزات، مواد و وسايل موورد نيواز در ايون قسومت     

 مشخص گردد.

 

 مقدار مورد نياز مواد و وسايل تجهيزات مورد نياز نوع آزمايشگاه

 
 

 
  

 

 

 

 ي:امضاء مديرگروه تخصص      امضاء استاد راهنما:

 

 

 

 
 

 انجام تحقيق: بندی زمان -8
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 ....................... تاريخ اتمام: -ج  .......................... :مدت زمان انجام تحقيق -ب ............................  :تاريخ شروع -الف

 

 
 اي( و مدت زمان مورد نيازها و مراحل اجرايي تحقيق )شامل زمان ارائه گزارشات دورهتذکر: الزم است کليه فعاليت

 . گردداالمكان رعايت م عملي تحقيق، حتيبيني و در جدول مربوطه درج گرديده ودر هنگام انجابراي هر يك، به تفكيك پيش  
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 ها و مراحل اجرايي تحقيق و ارائه گزارش پيشرفت کاربندی فعاليتبيني زمانپيش

 زمان کل شرح فعاليت  رديف

 )ماه(

 به ماه زمان اجرا

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 

1 
 

 ت کتابخانه ایمطالعا
             

2 
 

 جمع آوری اطالعات اوليه
             

3 
 

 انجام آزمايشات ،مدل سازی و......
             

4 
 

 تجزبه وتحليل داده ها
             

5 
 

 جمع بندی ونتيجه گيری
             

6 
 

 ن نامه هانگارش پايا
             

7 
 

 تاريخ دفاع نهايي
             

 

 االمكان بايد با مندرجات جدول منطبق باشد.، حتينامههاي اجرايي پاياننوع فعاليتزمان و  -1توجه: 

 باشد.ماه مي 12ر ماه و حداکث 6نامه کارشناسي ارشد بيني مراحل مطالعاتي و اجرايي پايانحداقل زمان قابل قبول براي پيش -2  
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9U- صورتجلسه گروه تخصصي 

 

 تاريخU   UامضاءU    خانوادگي دانشجو: و نامنام 

............................................. 

 

 تاريخU   UامضاءU                 :خانوادگي استاد راهنمانام و نام

............................................. 

 

 

 تاريخU   UامضاءU    :خانوادگي استاد مشاورنام و نام

............................................. 

 

 

 نامهپايان و موضوع تشكيلمربوطه  يشوراي گروه تخصصي .........................................در تاريخ ............................ با حضور اعضا

 ...........................................................................................................................  با عنوان ................................................  خانم/ آقاي
    

.................................................................................................................................................................................................................. 
 

 بررسي و به تصويب رسيد.
 
 

Uشورا یخانوادگي اعضانام و نام:U     UامضاءU    U تاريخU 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 
 
 

 تاريخ    امضاء                                           خانوادگي مديرگروه: نام و نام
                  

U 
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   تحصيالت تکميلي: دانشکدهشورای پژوهشي  صورتجلسه -11
     

 خانم                                                  
 ..................کارشناسي ارشد گروه ..................... دانشجوي مقطع .............نامه ووووووووووووو ...موضوع و طرح تحقيق پايان

 آقاي     

  ............................  است، در جلسه مورختخصصي مربوطه رسيده گروه ه به تصويب کميته ک .گرايش ............................

 س از بحث و تبادل نظر مورد تصويب اکثريت اعضاء قرار گرفت.طرح شد و پ انشكدهد (پژوهشي)شوراي 
 
 

 نوع رأي )موافق خانوادگينام و نام رديف
 يا مخالف(

 توضيحات محل امضاء

1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

4 
 

    

5 
 

    

6 
 

    

7 
 

    

 
 

 :تحصيالت تکميلي خانوادگي رياست دانشکدهنام و نام
 
 

 تاريخ   امضاء
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 .شود تايپ و اين فرم بايد توسط دانشجو تكميل
 

 .اين قسمت توسط سازمان مرکزي تكميل شود
 
 

      
 

 نامه کارشناسي ارشدفرم اطالعات پايان -فرم الف
 

 .نام واحد دانشگاهي: 

 : نامه کارشناسي ارشدپايانعنوان 
 
 

 نيمسال تحصيلي:                                      خانوادگي دانشجو:                                 نام و نام
 

 نامه:تعداد واحد پايان                            دانشجويي:                                                         شماره

 کد رشته:                               رشته تحصيلي:                                          گرايش:                  
   علوم پايه                                    علوم انساني                                     فني و مهندسي 

             هنر                                           کشاورزي 
 

 رشته تحصيلي:           خانوادگي استاد راهنما :                                                                      نام و نام

 امضاء                                                    استاد        دانشيار       مرتبه علمي: استاديار 

 رشته تحصيلي:              :                                                                    1خانوادگي استاد مشاور نام و نام

 امضاء                              مربي          استاد         دانشيار       مرتبه علمي: استاديار 

 رشته تحصيلي:                       :                                                        2خانوادگي استاد مشاور نام و نام

 امضاء                             مربي         استاد         دانشيار       اديار مرتبه علمي: است

 
 ميليرئيس دانشکده تحصيالت تک امضاء   مدير گروه مربوطه                                                 ءامضا  

 

 

فناوری واحد امضاء معاون پژوهش و       پژوهشي                                                ءکارشناسامضا 
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 ارشد نامه کارشناسيفرم تعهد اساتيد در قبال نتايج حاصل از پايان

 
 

 ................، دانشجوي مقطعخانم/آقاي ....................... نامهاينجانبان اساتيد راهنما و مشاور پايان

ا عنوان ......................... رشته .......................................... گرايش............................................ ب

...........................................................................................«.....................................................................

به  نسبت.شويم بدون در نظر گرفتن حقوق  دانشگاه آزاد اسالمي متعهد مي «........................................

کتشاف و ...( اقدام انتشار نتايج حاصل از تحقيق مذکور )در قالب کتاب، مقاله، طرح تحقيقاتي، اختراع، ا

 ننمائيم.

 

 
         خانوادگي استاد راهنما:نام و نام

 تاريخ و امضاء

 

 

 

      خانوادگي استاد مشاور:نام و نام

         تاريخ و امضاء

 

 

 

 

 
 است، دريافت گرديد.فرم مزبور که به امضاء اساتيد محترم راهنما و مشاور رسيده  ...................  درتاريخ

  

 
 کارشناس پژوهشي دانشکده تحصيالت تکميلي        

 تاريخ وامضاء                                                                            
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 ارشد نامه کارشناسيفرم تعهد دانشجو در قبال نتايج حاصل از پايان
 

..... دانشجوي ورودي ............................ مقطع .............................. اينجانب ........................................

 تحت عنوان امنامهرشته ................................ گرايش ................................................. که موضوع پايان

...........................................«.....................................................................................................................

گردم الف( کليه مطالب و در شوراي گروه تخصصي به تصويب رسيده، متعهدمي....................................«  

حقوق پديد آورندگان آثار و  رعايت  واي علمي نوين ارجاعات بر اساس شيوه هنامه مندرجات پايان

ها، جداول و در صورت استفاده از مطالب، نتايج تحقيقات، نقل قولپژوهش هاي آنها تهيه  شود. 

نامه، منابع و ماخذ آن به نحوي که قابل تشخيص و تفكيك از متن اصلي باشد نمودارهاي ديگران در پايان

 قيد گردد. 

 ه، کتاب ، مقاله، اختراع، اکتشاف و هر گونعالوه بر پايان نامهورتيكه از نتايج اين  تحقيقات ب( در ص

و اين موضوع صراحتاً در مكاتبات و  باشد.دانشگاه آزاد اسالمي به نام توليدات علمي حاصل شود، صرفاً 

اهنما و ذکر نام وي در اطالع استاد رهمچنين بدون  و ضوابط دانشگاهبا رعايت توليدات اينجانب درج و 

 ننمايم. يگاه مناسب به انتشار اين اثر اقدام جا
 

 
  :خانوادگي دانشجونام و نام

         تاريخ و امضاء

 

 

 

به امضاء رسيده  در تاريخ .................... فرم مزبور که توسط آقای/ خانم ................................

 است، دريافت گرديد.

 
 کارشناس پژوهشي دانشکده تحصيالت تکميلي      

 تاريخ وامضاء                                                                            

 


