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چکیده
یکی از مسایل عمده و مهم در بحث زمانبندی دیسک 3در سیستمهای چندرسانهای 1گارانتی نمودن کیفیت خدمات 1در انتقاالت مربوو بوه داده در
این دسته از سیستمها است .الگوریتم مورد توجه این مقاله SCAN-EDF ،است که از ترکیب الگوریتمهای  SCANکه دارای خاصویت بهینوهسوازی
زمان پیگرد 0در دیسک است و  EDFکه یک الگوریتم زمانبندی بالدرنگ 5میباشد ،بهدست میآید .این مقاله به مقایسهی ایون الگووریتم بوا سوایر
الگوریتمهای زمانبندی دیسک میپردازد .برای مقایسهی کارایی الگوریتمهوای مطور شوده ،ااوداه بوه توسو هی نورهافوااری در محوی

Visual

 Studio2008گردید .نتایج بهوضو نشان از آن دارند که الگوریتم  SCAN-EDFخصوصیات مناسب را از هر دو الگوریتم  EDFو  SCANبوه ار
برده است و بررسی دادههای بهدست آمده نشان میدهد که به تاخیر انداختن خ مرگ 6همواره میتواند موجب کاهش زمان پیگرد در دیسک شوود
که یک ویژگی مطلوب در الگوریتمهای زمانبندی دیسک محسوب میشود و منجر به افاایش کارایی دیسک مویگوردد .الگووریتم  SCAN-EDFبوا
توجه به ساختار خود میتواند در صورت بهرهگیری منتج به افاایش کیفیت خدمات در سیستمهای چندرسانهای گردد.
واژههای کلیدی
زمانبندی دیسک ،زمان پیگرد ،خ مرگ و الگوریتم .SCAN-EDF
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به هر حال با توجه به سربار 35زیاد زمان پیگرد در دیسوک ،اسوتفاده

 .1مقدمه
7

امروزه سیستمهای ورودی و خروجی نیازمند آن هستند که بتوانند از

محض از الگوریتمهوای زمانبنودی بالدرنوگ در دیسوک منوتج بوه

انتقاالت دادهی پیوسته 8نظیر صدا و تصویر پشتیبانی نمایند .نکتهای

زمانهای پیگورد گوااو و همچنوین اسوتفادهی ضو یف از دیسوک

که در این بین وجود دارد آن است که این دسته از دادههای پیوسته،

میشود .یکی از روشهای کاهش زمان پیگرد در دیسک ،استفاده از

در ارسال و دریافت ،تفاوتهای زیادی با دادههایی همچون دادههای

الگوریتمها یا تکنیکهای بهینهسازی زمان پیگرد است .نمونههوایی

3

از تکنیکهای بهینهسازی زمان پیگرد ،الگوریتم  SCANو الگووریتم

متنی دارند .در حقیقت این دسته از دادهها یوا رسوانههوای پیوسوته

36

شبیه به سیستمهای بالدرنگ و انتقاالت آنها دیده میشوند و با این

اول کوتاهترین زمان پیگورد ) (SSTFهسوتند .ایون تکنیوکهوا در

دسته از دادهها باید شبیه به سیستمهای بالدرنگ برخورد کرد.

حقیقت با سرویسدهی بوه درخواسوتهوای نادیوکتور بوه بوازوی

هر درخواست بالدرنگ دارای دو پارامتر اساسی است .اولوین پوارامتر

دیسک 37از استفادهی بیش از حد از بازوی دیسک اجتناب میکننود.

موجود p ،یا دوره 34زمانی یوک درخواسوت بالدرنوگ اسوت کوه در

اما مسالهی مهم پیرامون این تکنیکها آن است که این روشهوا از

حقیقت بیانگر آن است که این درخواسوت در چوه بوازههوای زموانی

مفاهیم مربو به سیستمهای بالدرنگ همچون خ مورگ بهورهای

مجووددا تکوورار موویشووود .دومووین پووارامتر موجووود نیووا c ،یووا زمووان

نمیگیرند و لذا مناسب استفاده در محوی هوای بالدرنوگ نیسوتند و

سرویسدهی مورد نیاز برای هر درخواسوت در یوک دوره مویباشود.

همچنین الگوریتمهای زمانبندی باید عدالت را رعایت کنند در حوالی

هنگامی که مقدار  cثابت باشد آنگاه میتوان به راحتی یک سیسوتم

که بهعنوان مثال الگووریتم اول کوتواهتورین زموان پیگورد ،رفتواری

(Reddy, 2005,

عادالنه ندارد و لذا ممکن است درخواسوتهوای نادیوک بوه لبوهی

بالدرنگ را بر مبنای دو متغیر  pو  cت ریف کورد

38

).59; Wijayaratne, 2000, 57

دیسک دچوار احطوی شووند و ایون مسواله بوهطوور مسوتقیم بور

اما زمان سرویس به زمان دستیابی به دیسک هم مورتب اسوت کوه

درخواستهایی که با این احطی ،خ مرگ خود را از دست میدهند

همین دستیابی به دیسک نیا بستگی به م یارهوایی همچوون زموان

رابطووووه دارد

پیگرد ،زمان نهفتگی 33و نیا موارد مرتب با کانال مشترک 31ارسوال

).www.wikipedia.com

دادهها دارد .الگوریتمهای زمانبندی دیسک یکی از عوامل تاثیرگوذار

با توجه به مطالب مطر شده ،در این مقاله به بررسی و پیوادهسوازی

بر م یارهای ذکر شده است.

یکی از الگوریتمهایی خواهیم پرداخت که ساختاری ترکیبی 33دارد و

با در نظر گرفتن آن کوه سیسوتمهوای بالدرنوگ دارای خو مورگ

هم از جنبههای بالدرنگ ،درخواستها را حمایت میکند (شوبیه بوه

هستند لذا از الگوریتمهایی همچون  EDFیا اول نادیوکتورین خو

الگوریتم  )EDFو هم جنبهی بهبود زمان پیگرد را همچون سیاسوت

مورگ 31و یوا الگووریتم  Least slack time firstیوا اول کمتورین

 SCANدر زمانبنوودی دیسووک پیگیووری مووینمایوود .ایوون الگوووریتم،

لختی استفاده میشود و علت این کاربرد آن است که این الگوریتمها

 SCAN-EDFناه دارد و نشان داده خواهد شد که این الگوریتم برای

با مفاهیم موجود در سیستمهای بالدرنگ ،همچون خ مرگ مرتب

کاربردهای چندرسانهای مناسب میباشد.

هستند و از این مفاهیم برای زمانبنودی بهوره مویگیرنود

;59

2005,

Reddy,

;2000

(Chang,

در بخشهای ب دی به بیان ساختار الگوریتم  DF SCAN-Eپرداختوه

(Reddy,

).2005, 59; Reddy, 1994, 74; Steinmetz, 1995, 133

میشود ،نحوهی پیادهسازی و نتایج حاصل از آن بررسی و نشان داده

الگوریتم  EDFیک الگوریتم بهینه است به شر آن که زموانهوای

موویشووود کووه ایوون الگوووریتم چگونووه بووا بووه توواخیر انووداختن خ و

سرویسدهی به درخواستها مشخص و شناخته شوده باشود .زموان

مرگ14میتواند بور کواهش زموان پیگورد و در نتیجوهگیوری بهبوود
13

سرویسدهی دیسک برای یک درخواست در چنین شرایطی بسوتگی

کارایی بازوی دیسک تاثیرگذار باشد .در نهایت مطال هی جواری بوا

به مکان نسبی دادههای مورد نیاز موجود در دیسک از مکوان جواری

مطال ات مشابه مقایسه شده و بخش نتیجهگیری ذکر خواهد شد.

هد 30خواندن/نوشتن دارد .همچنین درخواسوتهوا توسو الگووریتم
 EDFمیتوانند سرویسدهی شوند اگر و فق اگر رابطوهی  3براورار

 .2الگوریتم زمانبندی SCAN-EDF

باشد.

الگوریتم  SCAN-EDFیک الگوریتم زمانبندی ترکیبی دیسک اسوت

رابطووه  :3رابطووهی سوورویسپووذیر بووودن درخواسووتهووا در :EDF

که از ترکیب تکنیکهای بهینه کردن زموان پیگورد و تکنیوکهوای
بالدرنگی چون  EDFبهره میگیرد .درخواستها 11در ابتدا با تکنیک

∑
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 EDFیا اول نادیکترین خ مرگ و براساس خ مرگ که یکی از

زمانبندی دیسک بهره میگیرد و هوم از جنبوههوای بهینوهکننوده و

مفاهیم موجود در سیستمهای بالدرنگ است زمانبندی میشوند .اموا

سودآور روشهوای بهینوه سوازی زموان پیگورد در دیسوک اسوتفاده

در مرحلهی ب د اگر برخوی از ایون درخواسوتهوا دارای خو مورگ

مینماید .درخواستها با نادیکترین خ مرگ پاسخ داده مویشووند

یکسان باشند آنگواه بورای ایون دسوته از درخواسوتهوا ،زمانبنودی

اما درخواستهای با خ مرگ یکسان از روشهای بهینهسازی زمان

براساس مکان نسبی آنها بر روی دیسک و یا روشهای بهینهسوازی

پیگرد برای کاهش استفاده از دیسک و کواهش زموان پیگورد بهوره

زمان پیگرد ،صورت میگیرد.

میجویند ).(Reddy, 2005, 59

در حقیقت استراتژی الگوریتم  SCAN-EDFاین است کوه بوه دلیول

استفادهی توأه از این دو روش منتج بوه افواایش امکوان اسوتفاده از

آن که با سیستمهای بالدرنگ و مفاهیم آنها همچون خ مورگ در

بهینهسازی زمان پیگرد در الگوریتم  SCAN-EDFشده است .ساختار

ارتبا است ،هم از روشهای بالدرنگ و مبتنی بر خ مورگ بورای

کلی الگوریتم  SCAN-EDFدر شکل  3آمده است.

شکل  .1توصیف دقیق الگوریتم SCAN-EDF

این الگوریتم همانطور که در شوکل  3مشوخص شوده اسوت ،ابتودا

درخواست ها را با آشفتگی کمتری نسبت به خ مرگ مرتب با آنهوا

مجموعه ای از درخواستها را کوه دارای نادیوکتورین خو مورگ

بهدست میآورد .راههای گوناگونی برای انتخاب تواب  F0وجوود دارد

هستند ،پیدا می کند و آنگاه در صورتی که این مجموعوه فقو یوک

اما آنچه بیشتر در مطال ات پیشین مورد نظر بوده اسوت بوه صوورت

عضو داشته باشد ،به این درخواست پاسخ داده شده و با یک پورش

11

رواب شکل  1است.

f(Ni)= Ni/Nmax
f(Ni)=Ni/Nmax-1

به ابتدای روند اجرایی الگوریتم ارجاع میشود .در غیور ایون صوورت
درخواست ها با توجه به موا یوت نسوبی آنهوا بور روی دیسوک و در

شکل  :2تصویر روابط موجود برای تابع F0

جهت اسکن 10دیسک به ترتیب پاسخ داده میشوند.
جهت اسکن دیسک به چنود طریوم ممکون اسوت انتخواب شوود .در

با استفاده از این رواب آنچه بهدست میآید شمارهی شیار درخواست

صورتی که درخواستها بهترتیب براساس شمارهی شیارشان 15بر روی

مورد نظر است که دارای آشفتگی کمتری نسبت به حالت م مول آن

CSCAN

است Nmax .در این رابطه بیانگر بارگترین شمارهی شویار موجوود

دیسک ،مرتب ص ودی یا ناولوی باشوند آنگواه از الگووریتم

برای زمانبندی درخواستها استفاده میشود و اگر درخواستها به هیچ
یک از اشکال ذکر شده نباشند ،بورای زمانبنودی از الگووریتم

بر روی دیسک است ).(Reddy, 2005, 59
آنچه در اینجا بیش از هر چیا نمود پیدا میکند این است کوه تغییور

SCAN

استفاده میشود.(Chang, 2000; Liu, 1973, 61) .
الگوووریتم  SCAN-EDFبووا انوودکی تغییوور بوور روی الگوووریتم

خ مرگ می توانود باعوث تغییور رونود اسوتراتژی  SCANبور روی
دیسک شود و این مساله که به طور عمده با به ت ویوم افتوادن خو

EDF

بهدست میآید .اگر فرض کنیم کوه  Diنشواندهنودهی خو مورگ

مرگ دنبال میشود باعث شرای بهینهتور از منظور زموان پیگورد در

درخواستها باشد و  Niهم موا یت شیار هور درخواسوت را بور روی

دیسک خواهد شد ).(Chang, 1998; Reddy, 2005, 59

دیسک نشان دهد ،سپس می توان خ مرگ درخواستها را براساس
رابطهی ) Di+F(Niتغییر داد .تواب  F0در حقیقوت شومارهی شویار

11
3

شماره سی و هفتم ـ بهار و تابستان 4931
 .3پیادهسازی

سیستم بهوضو میتواند نشان دهد که چگونه کارایی بوا بوه تواخیر

در مرج  (Reddy, 2005, 59) 16پنج الگووریتم زمانبنودی دیسوک

انداختن خ مرگ درخواستها بهبود مییابد .آنچه در نمودار شوکل

گوناگون پیادهسازی شده اند و نتایج آنها به صورتی که در ادامه ذکور

 1بیان می شود اشاره به آن دارد کوه تواخیر انوداختن در خو مورگ

میگردد آمده است .آنچه در این نتوایج و از منظور مطال وهی جواری

درخواستها می تواند به وضو باعث بهبود کارایی دیسک شود .ایون

حایا اهمیت اسوت ،توجوه بوه سوه الگووریتم  SCAN-EDF EDFو

بهبود کارایی با کاهش زمان پیگرد در دیسک حاصول مویشوود کوه

 SCANاست که هرکداه با توجوه بوه ویژگویهوای خواخ خوود در

میتواند زمان پاسخ 18به درخواسوتهوا را کواهش دهود و همچنوین

بخش های پیشین مورد بررسی ارار گرفتند .در این مقاله دو سیستم،

باعث شود تا ت داد درخواست های بالدرنگی کوه مویتووان در یوک

اولی با خ مرگی برابر با دوره درخواستها و دومی بوا خو مرگوی

مدت زمان مشخص به آنها پاسخ داد ،افاایش یابد.

برابر با دو برابر دوره درخواستها مدل شده است .مقایسهی ایون دو

شکل  .3کارایی در سیاستهای گوناگون زمانبندی دیسک )(Reddy, 2005, 59

برای بررسی روند پیادهسازی مقالهی ذکر شده در بخش جاری ،ااداه

شکل  0که در ادامه آمده است تصاویری از نرهافاار مذکور را نشوان

به پیادهسازی نتایج حاصل از آن در االب یک نرهافاار شد .نرهافواار

میدهد که برای بررسی تاثیر به تاخیر انداختن خ مرگ بر کوارایی

مورد نظر در محی نرهافاار  Visual studioنسوخهی سوال 1448

الگوریتمهای زمانبندی دیسک ،توس ه یافته است.

توس ه 17داده شد .در این نوره افواار ابتودا الگووریتم  SCAN-EDFو
سپس برای بررسی نتایج الگوریتم  EDFو  SCANنیوا پیوادهسوازی
شدند.

ب

الف
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زمان پاسخ بهدست آمده برای الگوریتم  SCAN-EDFنسبت به سایر
الگوریتمها بهتر است و این نشانگر آن اسوت کوه هور دوی عوامول
تاثیرگووذار بوور روی کووارایی اعووم از زمووان پاسووخ و همچنووین ت ووداد
جریانهای داده ای اابل پشتیبانی در الگووریتم  SCAN-EDFبهبوود
یافته است و این مساله بهبود کارایی را در شرای به تواخیر انوداختن
خ مرگ درخواستها تایید مینماید.
نتایج حاصل از مطال هی جاری که با پیادهسازی سه الگوریتم م مول
زمانبندی دیسک که در سیستمهای بالدرنگ و غیربالدرنگ کواربرد
ج

دارند ،همراه بود ،بهطوور مشوخص نشوان مویدهود کوه اسوتفاده از

شکل 4ـ الف .پیادهسازی الگوریتم ،SCAN-EDF

الگوریتم  SCAN-EDFنسبت به سوایر الگووریتمهوای موورد بحوث

ب .پیادهسازی الگوریتم  ،EDFج .پیادهسازی الگوریتم SCAN

میتواند کارایی بهتری را به همراه داشته باشود ضومن آن کوه ایون
الگوریتم با توجه به آن که از مفهوه خ مرگ بهره میگیرد میتواند

همانطور که در شکل  0مشوهود اسوت ،در بخوش الوف از تصوویر،

به خوبی در سیستمهای چندرسانهای که سواختاری بالدرنوگ دارنود

پیاده سازی الگوریتم  SCAN-EDFدیده مویشوود و بوه ترتیوب در

مورد استفاده ارار گیرد.

بخشهای ب و ج پیادهسوازی الگووریتمهوای  EDFو  SCANآموده
است .در تمامی این تصاویر ،زمان پیگرد بهعنوان عامول اساسوی در
ت یین کارایی الگوریتمهای مطر شوده ،ذکور شوده اسوت و توسو
نرهافاار مذکور بهدست میآید.
در این پیادهسازی همچنین برای الگوریتم  SCAN-EDFاین امکوان
در نظر گرفته شده است تا بتوان تاثیر به تاخیر انداختن خ مورگ را
برای آن بررسی کرد .بنابراین برای ایون الگووریتم مویتووان زموان
پیگرد را هم با توجه به خ مرگ م مول درخواستها و هم با توجوه

شکل  .5نمودار تاثیر به تاخیر انداختن خط مرگ بر زمان پیگرد

به خ مرگهای گسترش یافته بررسی نمود.

در نرمافزار پیادهسازی شده برای الگوریتم SCAN-EDF

 .4نتایج و بحث

همانطور که در شکل  5مشهود است بهوضو میتوان تاثیر به تاخیر

همانطور که در شکل  1اابول مشواهده اسوت ،خطوو تیوره رنوگ

انداختن خ مرگ را در چند نمونه از حاالت آزمایش شده با نرهافاار

نشاندهندهی سیستم با خ مرگهای م مولی است و سایر خطوو

پیادهسازی شده در مطال ه جاری ،مشاهده نمود .این نمودار به وضو

نیا نشاندهندهی سیستم با خ مرگهای گسوترش یافتوه 13اسوت.

نشان از آن دارد که هر چه مقدار به ت ویم افتادن خ مرگها بیشتر

این نتایج بهوضو نشان میدهد که به تواخیر انوداختن خو مورگ

باشد ،مقدار زمان پیگرد کمتر خواهد بود و این مساله بهعنووان یوک

باعث بهبود ت داد جریانهای دادهای 14اابل پشتیبانی بورای هموهی

عامل اساسی در کارایی دیسک و الگوریتمهای زمانبنودی آن اسوت

سیاست های زمانبندی 13دیسک میشود .کارایی  SCAN-EDFبا بوه

که بتوانند زمان پیگرد در دیسک را کاهش دهند و این مهوم بوا بوه

تاخیر انداختن خ مرگ بسیار نادیک بوه الگووریتم  CSCANاسوت

تاخیر انداختن خ مرگ درخواستها محقم میشود.

که الگوریتم  CSCANبهتورین کوارایی را دارد .الگووریتم  EDFنیوا

 .5نتیجهگیری

بدترین کارایی را در بین تماه الگووریتمهوا دارد .شوکل  1همچنوین

این مقاله اشاره به پیادهسازی یک الگوریتم زمانبندی دیسک دارد که

بیانگر آن است که اگر حتی اندازهی درخواستها نیوا افواایش یابود

 SCAN-EDFخوانده میشود که این الگوریتم یک الگوریتم ترکیبی

مثال از  3شیار به  34شیار ،باز هم ت وداد جریوانهوای دادهای اابول

است که هم جنبههای بالدرنوگ را پوشوش مویدهود و هوم دارای

پشتیبانی افاایش مییابد ).(Abbott, 1990; Reddy, 2005,59
15
5

4931 شماره سی و هفتم ـ بهار و تابستان
16. Shortest seek time first
17. Disc arm
18. Starvation
19. Hybrid
20. Deferring deadline
21. Performance
22. Requests
23. Jump
24. Scan
25. Track
26. Reference
27. Response time
28. Develop
29. Extended
30. Data streams
31. Scheduling policies
32. Buffer size

خواخ بهینهسازی دیسک است و لذا برای سیستمهای چندرسانهای
.مناسب میباشد که باید کیفیت خدمات را پشتیبانی کنند
هدو اساسی در این مقاله توجه به یک مسالهی اساسی در مودیریت
 هرچه زموان پیگورد در.دیسک است که زمان پیگرد خوانده میشود
 شرای برای پاسخ به درخواستهای بیشتر و،دیسک را کاهش دهیم
 این عوامول در کوارایی بهتور.بهینهسازی زمان پاسخ فراهم میشود
. نقش اصلی را بازی مویکننود،دیسک و الگوریتمهای زمانبندی آن
 بووا اابلیووت بووه توواخیر انووداختن خو موورگSCAN-EDF الگووریتم
 میتواند زمان پیگورد در دیسوک را کواهش و بنوابراین،درخواستها
کووارایی را افوواایش دهوود و بووهوضووو مناسووب بوورای محووی هووای
.چندرسانهای باشد
نتووایج حاصوول گووواه آن بووود کووه بووه توواخیر انووداختن خ و موورگ
SCAN-EDF

درخواستهای بالدرنوگ کوه بوه خووبی در الگووریتم

 میتواند منجر به بهبود کوارایی دیسوک بوا کواهش،پیاده سازی شد
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