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ترکیب مدل حراج دوسویه پیوسته و فاکتورهايمبتنی 

بر بازار براي تخصیص سرویس در رایانش ابري

* نیما فرجیان
پژوهشی تاریخ دریافت:   1400/10/3 تاریخ پذیرش: 1400/90/12   نوع مقاله: 

چکیده رایانش ابري یک رویکرد جدید براي ارائه  منابع کامپیوتري است که به سرعت در حال 
توسعه بوده و توجه بسیاري از محققان و صاحبان صنایع را جلب کرده است. در رایانش ابري همه 
چیز به شکل سرویس ارائه  می شود که  این سرویس می تواند از زیرساخت هاي سخت افزاري تا 
برنامه هاي کاربردي مختلف باشد. هر کاربر )مصرف کننده( براي انجام عملیات مورد نیاز خود به 

رایانش ابري مراجعه می کند و براي انجام این کار نیاز دارد تا چندین سرویس مختلف را به  صورت 
همزمان و یا به  صورت یک روند کاري دریافت کند. روش هاي مبتنی بر حراج، توان باالیی براي 
مدیریت تخصیص سرویس در سیستم هاي توزیعشده از قبیل: رایانش ابري، گریدي و... دارند. در 

این تحقیق، یک روش حراج دو طرفه پیوسته براي تخصیص سرویس در رایانش ابري ارائه  می شود 
که امکان تخصیص سرویس هاي مختلف به کاربران را فراهم می کند. در این روش، مصرف 

کنندگان و ارائه دهندگان با بررسی فاکتور هاي مبتنی بر بازار مختلف، بازار را به  طور کامل بررسی 
و  قیمت خرید و فروش خود را به سرعت با قیمت مورد قبول بازار همگرا می کنند. نتایج ارزیابی 

هاي نشان می دهد که در روش مذکور قیمت گذاري عادالنه و بر اساس عرضه و تقاضاي بازار است 
و روش مذکور در زمینۀ نرخ تخصیص موفق، 

بهره وري سرویس ها و میانگین زمان تخصیص به  طور کارا عمل می کند.

واژگان کلیدي: رایانش ابري، سیستم هاي چند عاملی، حراج دوسویۀ پیوسته، تخصیص 
سرویس.  

nimaff2000@yahoo.com دانشكده کامپیوتر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران. *
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 مقدمه 

اوری جدید با شیب بسیار زیادی در حال توسعه است و در کنار نیاز رایانش ابری، به عنوان یک فن

و محاسبات گذارده است. رایانش ابری،  ها تأثیری عمیق بر ارتباطات روزافزون برای پردازش داده

سطح سرویس  هایشده است که بر اساس توافقسازی های متصل و مجازی ای از کامپیوتر مجموعه

صورت پویا در اختیار قرار  شكل یک یا چند منبع واحد به   دهنده به کننده و ارائه بین مصرف

شده از طریق مشترک به منابع توزیع(. هدف این مدل محاسباتی، دسترسی 0222گیرند )سیم،  می

دست آورد و  به شكلی که بتوان بیشترین راندمان و کارایی را از منابع به  -شبكه اینترنت است

.-محاسبات بزرگ و پیچیده را انجام داد

تواند  شود که این سرویس می چیز به شكل سرویس به کاربران ارائه می  در رایانش ابری، همه

افزار باشد. کاربران بنا به تقاضا، به منابع دسترسی پیدا  و زیرساخت و یا حتی سخت افزار، بستر نرم

پردازند.  شوند و هزینه این استفاده را بر اساس مدل پرداخت اساس میمند میکنند و از آنها بهرهمی

، بیشتر کارهایی که در زمینه رایانش ابری صورت گرفته است، مربوط به ایجاد حاضر در حال

هایی برای مدیریت ماشین مجازی بوده است؛  یرساخت مربوط به رایانش ابری و نیز ارائه تكنیکز

، مدیریت منابع است.مهم در رایانش ابری مدیریت منابع  بسیارل ئیكی از مساکه  این در حالی است 

  .دشو کیفیت سرویس حفظ البته اگر است؛ و تخصیص آن هر سرویسشامل پیدا کردن منابع مورد نیاز 

( یک رویكرد مبتنی بر بازار برای مدیریت منابع ابر و تنظیم عرضه و 0220و همكاران،   بایا )بایا

کننده به دنبال در  گذاری پویا و عادالنه است که خود امری ضروری است. مصرف تقاضا، بر اساس قیمت

دهندگان در پی کسب بیشترین  اختیار گرفتن منابع مورد نیازش با کمترین قیمت است و در مقابل، ارائه

دهندگان  کنندگان و ارائه است که مصرف  بنابراین، نیاز به مكانیزمی درآمد برای ارائه منابع خود هستند؛

در بازار بتوانند با ارتباط متقابل و تبادل پیغام به استفاده از منابع بپردازند اما این امر به سادگی قابل انجام 

طور همزمان انجام  های متفاوت به  کننده ه منابع مختلف از طریق مصرف( دسترسی ب9است؛ چرا که 

گیری  ( تصمیم5دائم در حال تغییر است،  طور ( سیستم به 0شود،  شود که این باعث ایجاد رقابت می می

کننده ممكن است یک محدودۀ زمانی  بایست سریع انجام پذیرد؛ چرا که مصرف برای تخصیص منابع می

دو گروه مدل مبتنی بر بازار، مدل کاال و  (0295سیم )سیم و گارسیا،  عملیاتش داشته باشد.برای انجام 

کند و بر اساس میزان استفادۀ  دهنده قیمت منبع را مشخص می مدل حراج است. در مدل کاال، ارائه

خودمختار  صورت دهنده به  کننده و ارائه کند. در مدل حراج مصرف هزینۀ آن را دریافت می  کننده مصرف

رسند. مدل حراج در  و بر روی یک قیمت برای تخصیص منبع به توافق می کنندمیو مستقل عمل 

شود که قیمت مشخصی وجود ندارد و عرضه و تقاضا و نیز شرایط بازار قیمت را  مواقعی استفاده می

سازی برای استفاده  هکنند و  به همین دلیل و نیز با توجه به غیر متمرکز بودن و سادگی پیاد تعیین می
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مدل پایه برای حراج وجود دارد: حراج  چهارطور کلی،  در محیط رایانش ابری و گریدی مطلوب است. به 

 انگلیسی، حراج هلندی، حراج اولین و دومین قیمت و حراج دو طرفه.

 گزار اعالم در حراج دو طرفه خریدار و فروشنده در هر زمان قیمت پیشنهادی خود را به حراج

 شود. که قیمت فروش و خرید همخوانی داشته باشد، معامله برقرار می کنند و در صورتی می

در این مقاله، برای تخصیص منابع در رایانش ابری یک مدل حراج دو طرفه پیوسته با در نظر 

شده است. در  دهیصورت زیر سازمان ادامه مقاله به  شود. گرفتن دو عامل فرصت و زمان ارائه می

به بیان مسئله  5گیرد. بخش  گرفته مورد بررسی قرار میتحقیقات و مطالعات مرتبط صورت 0ش بخ

شود و  شده تست و آزمایش شده است و نتایج آن ارائه میمتد ارائه 2پردازد. در بخش  و حل آن می

 پردازد. گیری می به  نتیجه 2در نهایت،  بخش 

 

 تحقیقات مرتبط

ها در رایانش ابری  تی که تاکنون در زمینه مدیریت منابع و سرویسمطالعات و تحقیقا ینبیشتر

شود. دلیل این  های موجود در رایانش گریدی مربوط می ها و الگوریتمبه روش ،صورت گرفته است

 امر مشابهت زیاد رایانش ابری و گریدی است و همچنین پیدایش زودتر رایانش گریدی است.

زنی، تخصیص منابع در گرید را  ا استفاده از مدل بازار کاال و چانه( ب0220بایا )بایا و همكاران، 

( از یک مدل حراج ترکیبی دو طرفه در رایانش 0222دهد. شنیزلر )شینزلر و همكاران،  انجام می

کند که در  از یک مدل حراج پیوسته استفاده می (0227)تن و گوارد،  کند. تن  گریدی استفاده می

و  Stevens) نویسندگان  دهد. گزار درخواست می هر نوع عامل به یک حراجکننده برای  آن مصرف

دهند  بندی منابع محاسباتی و ارتباطی در گرید ارائه می چندین الگوریتم برای زمان (0221 ،غیره

 ( سه0292بایا )بایا و همكاران،  کند.  که از یک الگوی متغیر برای محاسبه هزینه استفاده می

بندی ارائه کردند که با در نظر گرفتن هزینه و زمان،  با کمترین هزینه  فی برای زمانالگوریتم اکتشا

بندی تشویقی را  یک الگوی زمان (0222ژو )ژو و همكاران،  کند.  عملیات محاسباتی را مدیریت می

سازی نرخ موفقیت تخصیص  برای بسترهای نقطه به نقطه توزیع شده ارائه کردند که با هدف بیشینه

ایزکیان )ایزکیان و همكاران،  دهد. ار و نیز رعایت عدالت در هزینه منابع، تخصیص را انجام میک

یک روش تخصیص منابع را بر روی رایانش گریدی بر اساس مدل حراج دو طرفه پیوسته  ( 0221

انده دهنده بر اساس بررسی دو عامل زمان و منابع باقیم کننده و ارائه دهد که در آن مصرف ارائه می

دهند و سپس یک قیمت میانگین برای تمام منابع موجود در  گزار ارائه می قیمت خود را به حراج

را بر روی رایانش  VCGمدل حراج معكوس ( 0299تائو )تائو و همكاران،  شود. حراج مشخص می

رگزار ها بر اساس منابع مورد نیازشان حراج را ب کننده دهد که در این روش، مصرف ابری ارائه می
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شده برنده حراج خواهد دهند و کمترین قیمت ارائهدهندگان قیمت خود را ارائه می کنند و ارائه می

مدل  فوجیوارا کند. کننده به قیمت دومین کمترین قیمت آن منبع را دریافت می بود اما مصرف

و آینده را طراحی ای  دهد و دو نوع بازار لحظه حراج خود را بر اساس مدل ترکیبی دو طرفه ارائه می

کنندگان نیز با  گذارند و مصرف دهندگان منابع خود را در این بازارها به حراج می کند که ارائه می

(. نكته 0299کنند )فوجیوارا و همكاران،  توجه به منابع مورد نیاز خود درخواست خود را ایجاد می

طور همزمان به   ندین منبع را بهگذار چ مهم در این روش، حراج ترکیبی است؛ بدین معنا که حراج

توانند برای ترکیبی از منابع پیشنهاد خود را ارائه کنند. در  کنندگان می گذارد و مصرف حراج می

یک مكانیزم  سیمصورتی خواهد بود که بیشترین منفعت حاصل شود.  نهایت، ترکیب برندگان به 

ای دو بخش: راهبرد گرداندن بازار و پروتكل کند که دار مبتنی بر بازار برای مدیریت منابع ارائه می

ها قادر خواهند بود با در نظر گرفتن شرایط  رهاسازی یک مذاکره است. با استفاده از راهبرد یک، عامل

های مربوط به رهاسازی مورد بررسی قرار  بازار مذاکرات و تخصیص را انجام دهند و در بخش دوم، هزینه

با اصالح الگوریتم خود یک مدل مدیریت منابع برای ( 0292یم و شی، سیم )س (. 0222گیرد )سیم،  می

دهنده و کارگزار  کننده، ارائه های مصرف کند که شامل یک واسط متشكل از عامل رایانش ابری ارائه می

مرحله: انتخاب،  چهارگیرد. عملیات کشف منابع شامل  دهنده قرار می کننده و ارائه است که بین مصرف

کننده تطابق  و  پیشنهاد است که در نهایت، تعدادی  منبع  را که با درخواست مصرف  فیلترینگ  ارزیابی،

دهنده برای دریافت منبع مورد نظر به  های ارائه کننده با عامل کند؛ سپس عامل مصرف دارد، معرفی می

کنند و کارایی  ا میپردازند. دو عامل زمان و قیمت، نقش اساسی در کشف منابع و مذاکرات ایف مذاکره می

یک مدل حراج پویا برای  ( 0292لین )لین و همكاران، گیرد.  بر اساس این دو معیار مورد ارزیابی قرار می

کند که از مكانیسم دومین قیمت برای تخصیص بهینه و پر منفعت  تخصیص سرویس در ابر معرفی می

بین خریدار و فروشنده از مدل حراج دوسویه کند. صمیمی برای ایجاد توازن و رقابت عادالنه  استفاده می

فرض که در اکثر روش نسبت به  شود مشكل جانبداری پیش کند که سبب می ترکیبی استفاده می

 (.0292فروشنده وجود دارد،  برطرف شود )صمیمی و همكاران، 

روش پیشنهادی

 مدل بازار رايانش ابری
های مستقل خریداران و فروشندگان، امكان  ستبا توجه به پویایی محیط رایانش ابری و نیز سیا

ها که بتواند مبتنی بر عرضه و تقاضای بازار باشد بسیار  تعیین قیمت واحد برای تمام سرویس
پیچیده است. بنابراین، در این تحقیق از مدل حراج دوطرفه پیوسته برای تخصیص منابع استفاده 

شود و  خریداران و فروشندگان در نظر گرفته می شود که با توجه به دوطرفه بودن حراج، رقابت می
شود که عملیات تخصیص سریع انجام شود. در این روش، به ازای  نیز پیوسته بودن حراج سبب می
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این نوع سرویس در آن  های مربوط به  تخصیص  گذار وجود دارد که تمامیهر نوع سرویس یک حراج
بایست  دین سرویس مختلف نیاز داشته باشد، میکه کاربر به ترکیب چن شود. در صورتی اجرا می

دهد. این مدل در مقابل حراج ترکیبی  گزار مربوطه ارائه  برای هر کدام یک درخواست به حراج
های مورد  تواند در هر لحظه تعدادی از سرویس پیچیدگی زمانی بسیار کمتری دارد و نیز عامل می

ا اصالح پیشنهاد خرید خود دوباره تالش کند ) در ها ب نیازش را دریافت کند و برای سایر سرویس
گیرد(. البته در  شود یا هیچ تخصیصی صورت نمی حراج ترکیبی یا همه منابع تخصیص داده می

های مورد نیاز خود را  در این روش این امكان وجود دارد که خریدار نتواند تمام سرویس ،عوض
گردد این  تور اشتیاق که در ادامه معرفی میدریافت کند که برای حل این مشكل با بررسی فاک

 موجودیت وجود دارد: سهشده  شود. در روش ارائه ضعف تا حدود بسیار زیادی مرتفع می
 د؛نکن های مورد نظر خود به ابر مراجعه می ها که برای دریافت سرویس کنندهمصرف 

 کنند؛ ن واگذار میکنندگا دهندگان که سرویس خود را در ازای دریافت سود به مصرف ارائه 

 کند. ها را مشخص می بازار حراج که اجرای معامالت و نحوه تخصیص سرویس 

کننده قرار  کننده که در جلوی مصرف به ازای هر موجودیت یک عامل وجود دارد. عامل مصرف
کننده پیشنهادهای خرید را برای  های مصرف گیرد و با توجه به شرایط بازار و سیاست می

گیرد و قیمت و  دهنده قرار می دهنده که در کنار ارائه کند؛ عامل ارائه می  ورد نیاز ارائههای م سرویس
که گزار دهد و عامل حراج می  دهنده و بازار ارائه شرایط فروش سرویس خود را با توجه به شرایط ارائه

ه، ترکیب شد ها بوده و با توجه به پیشنهادات خرید و فروش ارائه متصدی مزایده برای سرویس
شده به ازای هر نوع سرویس یک  کند. در مدل ارائه برندگان و یا در واقع معامالت را اجرا می

 گزارحراجاین  گذار وجود دارد و کلیه پیشنهادهای خرید و فروش برای آن نوع سرویس به  حراج
 دهد. شده را نمایش می شود. شكل یک محیط مدل ارائه ارسال می

 

 یص سرويس در رايانش ابری: الگوی تخص9شکل



فصلنامه مهندسی سیستم و بهره وري، سال اول، شماره1 ، زمستان 1400 

93

 سازی مسئلهفرموله

دهنده وجود دارد. هر منبع دارای نامیم و به ازای هر کدام یک عامل ارائه می Rهر منبع را در ابر 

 پنچ مشخصه زیر است:
Ri = (Typ,Spp,Twp,Rpp,Mpp)

... ؛ و  0، واحد حافظه9کند؛ به عنوان مثال، واحد پردازشی نوع منبع را مشخص می Typکه 

Spp کند )در مورد  مشخصات منبع را مشخص میCPU  قدرت پردازش، در مورد حافظه حجم

بیانگر مقدار زمانی است که منبع   کند و تراکم کاری هر منبع را مشخص می Twpحافظه و...(؛ 

دهد  دهنده منبع را ارائه می کمترین قیمتی است که ارائه Rppبرای انجام کار فعلیش مشغول است؛ 

 بیشترین قیمت برای منبع است. Mppنامیم و  ه آن را قیمت رزرو شده میک

تواند یک یا چند سرویس  کننده می نامیم. مصرف می Ciکننده و عامل متناظر با آن را  هر مصرف

کننده به  آید؛ بنابراین، هر مصرف وجود می  را دریافت کند و هر سرویس از ترکیب چندین منبع به

صورت  برای منبع به  دهد. هر درخواست ن درخواست برای چندین منبع ارائه میطور همزمان چندی 

زیر است:
Ci=(Typ,Spc,Ts,Td,Mps)

Typ  وSps کند؛ نوع و مشخصات منبع را مشخص میTs کننده  مدت زمانی است که  مشخص

نده باید قبل کن کننده است و  مصرف بیانگر آستانه زمانی مصرف Tdکننده منبع را نیاز دارد؛  مصرف

کننده  ای است که مصرف بودجه Mpsاز آن به مقدار مورد نیازش منبع را در اختیار داشته باشد و 

برای در اختیار گرفتن منبع در اختیار دارد.

 مکانیزم تخصیص سرويس
 طور مستقل و بر اساس  گزار( به دهنده، حراج کننده، ارائه شده هر موجودیت )مصرف در مكانیزم ارائه

ند که با توجه به نوع موجودیت، عملكرد هر یک از آنها در ادامه کن گیری می عالیق خود تصمیم

 شود.  بررسی می

 کننده عامل مصرف

نیازش با کمترین قیمت و قبل از آستانه  های مورد کننده به دنبال استفاده کردن سرویس هر عامل مصرف

ورد نیاز در هر واحد زمانی یک پیشنهاد خرید آماده کننده به ازای هر سرویس م زمانی است. هر مصرف

های  کننده فاکتور مصرف دهد. برای محاسبه پیشنهاد خرید عامل می  گزار مربوطه ارائهو به حراج کندمی

1. CPU

2. Memory
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گیرد که در ادامه توضیح داده خواهد شد. با مالحظه  زمان، رقابت، فرصت و نیز اشتیاق را در نظر می

کند و قیمتی متناسب با  کننده بازار و نیز شرایط خود را به خوبی ارزیابی می ها مصرف این فاکتور 

 دهد. می شرایط موجود ارائه 

 

 فاکتور زمان 

-بهره ،دارد نیاز ی که به آنهاهای سرویس از العجل کننده باید قبل از ضرب اینكه هر مصرف با توجه به 

 کنندهمصرف العجل در تعیین قیمت خرید زمان باقیمانده تا ضرب در مدت ،ضروری است مند شود،

 :شود ( محاسبه می9در نظر گرفته شود که از طریق فرمول )

(9)          

اش پیشنهاد خرید خود را  امین سرویس درخواستیjبرای  iکننده  در این فرمول، عامل مصرف

ان این نوع سرویس است دهندگ کمترین قیمت رزرو شده بین ارائه دهد.  می  ارائه tدر لحظه 

کننده نوع  راهبرد است که سه نوع  تعیین ∞>ρ>0العجل است.  زمان باقیمانده تا ضرب و 

 شود:  صورت زیر مشخص می  راهبرد  مختلف به

العجل  دهد تا زمانی که زمان به ضرب می کننده قیمت پایین ارائه  ( که مصرفρ >1محتاطانه )

دهد و   صورت خطی با زمان قیمت را افزایش می  کننده به که مصرف (ρ=1ی )شود، خط نزدیک می

 برد.  ( که در آن مصرف کننده  قیمت خود را سریع باال میρ<1پذیر ) ریسک

 

 فاکتور فرصت

کننده است.  کننده برای مصرف دهندگان سرویس موجود نیز یک فاکتور اساسی و تعیین تعداد ارائه

کننده مطلوبیت بیشتری دارد اما  ها زیاد باشد، شرایط برای مصرف دهنده ویسکه تعداد سر در صورتی

کننده باید تالش بیشتری برای در اختیار ها کم باشد، آنگاه مصرف دهندهدر مقابل اگر تعداد سرویس

گرفتن سرویس مورد نظر خود انجام دهد و در واقع، باید  قیمت خود را بیشتر افزایش دهد تا بتواند 

 یس مورد نیازش را در زمان مناسب دریافت کند.سرو

دائم در حال کم یا زیاد  طور  ها متغیر است و  به دهندهاینكه در ابر تعداد سرویس  با توجه به

ها وجود ندارد که بتوانیم بر  دهنده برای تعداد سرویس  شدن است، بنابراین، هیچ مقدار بیشینه 

ها را مشخص کنیم. به همین دلیل، در روش  دهندهساساس آن کم یا زیاد بودن تعداد سروی

ها در گذشته بازار مقایسه  دهنده ها را با میانگین تعداد سرویس دهنده شده تعداد سرویس ارائه

ها به دست آوریم. هر  دهنده کنیم تا بتوانیم معیاری برای شرایط بازار از لحاظ تعداد سرویس می
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ها  دهندهقیمت خرید خود را بر اساس تعداد سرویس (0)کننده با توجه به فرمول  عامل مصرف

کند. محاسبه می

(0)

در  Ciهای موجود برای  دهنده تعداد سرویس کننده نوع راهبرد است و تعیین همانند  

زمانی قبل است که از  واحد nهای موجود در  دهنده میانگین تعداد سرویس است.  tلحظه 

شود. ( محاسبه می5طریق فرمول )

(5 )  

 فاکتور رقابت

کنندگان در  بیان شد، در محیط ابر یک رقابت دو طرفه برقرار است. مصرف  ترپیشطور که  همان

های مورد نیازشان هستند و از طرف دیگر،  رقابت با یكدیگر، برای در اختیار گرفتن سرویس

پردازند. به همین ترتیب، بررسی  های خود به رقابت می ها با یكدیگر در فروش سرویس دهنده ارائه

کننده  مصرف mکنندگان حائز اهمیت است. در یک بازار با  میزان رقابت موجود در بازار برای مصرف

-سرویس nو   {C2… Cm}رقیب  m-1دارای  C1کننده مثل  دهنده، یک عامل مصرف ارائه nو 

دهندگان  ترین خریدار برای یكی از سرویس مناسب C1است. احتمال اینكه  {R1… Rn}دهنده 

بهترین خریدار برای هیچ یک از  C1و احتمال اینكه  m/(m-1)نباشد، برابر است با 

کننده قیمت خرید خود را بر اساس  ؛ بنابراین، مصرف دهندگان نباشد، برابر است با  سرویس

کند. ( تعیین می2بر اساس فرمول ) و  در بازار میزان رقابت موجود

(2 )

  فاکتور اشتیاق

کننده برای انجام عملیاتش در ابر )دریافت سرویس مورد  طور که قبالً ذکر شد، هر مصرف همان 

العجل دریافت  بایست کلیه آنها را قبل از ضرب های متفاوتی است که می نظرش( نیازمند سرویس

کننده انجام  های درخواستی تخصیص داده نشود، عملیات مصرف که یكی از سرویس تیکند. درصور

هایی که دریافت کرده است، باید جریمه پرداخت  کننده بابت سرویس شود و عالوه بر آن، مصرف نمی

های مورد نیازش را  که چندین سرویس از مجموعه سرویس کننده در هنگامی کند. بنابراین، مصرف

های مورد نیاز باقیمانده تالش بیشتری  ه است، باید برای در اختیار گرفتن سایر سرویسدریافت کرد

این است که در   کننده انجام دهد و پیشنهاد خریدش را بیشتر افزایش دهد. فاکتور اشتیاق، بیان
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کننده ضروری است و نحوه محاسبه  حال حاضر، در اختیار گرفتن یک سرویس چقدر برای مصرف

 است. ( بیان شده 2مول )آن در فر
 

   (2)   

k کننده  های مورد نیاز برای اجرای عملیات مصرف تعداد سرویسCi  است. هر چقدر که تعداد

های  کننده افزایش یابد، فاکتور اشتیاق برای سایر سرویس داده شده به مصرف های تخصیص سرویس

 یابد. باقیمانده تخصیص داده نشده  افزایش می

 

 خريد محاسبه قیمت

( محاسبه و 2کننده قیمت خرید خود در هر واحد زمانی بر اساس فرمول ) در نهایت، عامل مصرف

 کند. گزار مربوطه ارسال میآن را به حراج

             

                           
(2    )  

 کند. در قیمت خرید نهایی مشخص می های مختلف را میزان تأثیر فاکتور و ، 

 

 دهنده عامل ارائه

. 0. کسب بیشترین سود از فروش سرویس و 9کند:  هدف را دنبال می دودهنده،  هر عامل ارائه

را  خود قیمت فروش سرویس ،کند دهنده تالش می کاهش زمان بیكاری سرویس. بنابراین، ارائه

دهنده با در نظر گرفتن  ر این روش، عامل ارائههدف فوق محقق شود. د دوطوری تنظیم کند که 

 فاکتورهای زمان، فرصت، اشتراک و موازنه به دنبال رسیدن به اهداف خود است.

 

 فاکتور زمان

اش است؛ بنابراین، در زمانی که حجم کاری  دهنده، کاهش زمان بیكاری سرویس یكی از اهداف ارائه

دهنده باید قیمت خرید خود را کاهش دهد تا بتواند قبل از  دهنده رو به پایان است، ارائه فعلی ارائه

دهنده قیمت فروش خود را  اش را به فروش برساند. عامل ارائه پایان حجم کاری فعلی سرویس

 کند. ( تعیین می7بر اساس فرمول ) tاش و  در زمان  براساس حجم کاری

(7         )  
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کننده نوع  تعیین  ρهمانند دهنده است و  ی فعلی ارائهفاصله زمانی تا پایان حجم کار 

 راهبرد است.

اش بیكار  دهنده زمانی که سرویس است، عامل ارائه ( مشخص شده 7طور که در فرمول ) همان 

کند و پس از اولین تخصیص قیمت  ( تعیین میRPminباشد، قیمت فروش خود را کمترین قیمت )

دهد. و با گذشت زمان آن را کاهش می کندمی  RPmaxخود را 

 فاکتور فرصت

پردازد. در صورتی  دهنده می این فاکتور به بررسی تعداد خریداران موجود در بازار برای سرویس ارائه

و  استدهنده مساعدتر )نامساعدتر(  که تعداد خریداران افزایش )کاهش( یابد، محیط برای ارائه 

تری( به فروش برساند. با توجه به تعداد خریداران  قیمت باالتری )پایینتواند سرویس خود را با  می

کند. ( تعیین می2دهنده قیمت خود را بر اساس فرمول ) عامل ارائه

(2)  

دهد و  نشان می tتعداد خریداران را در لحظه  کننده نوع راهبرد است، تعیین 

شود. ( محاسبه می1واحد زمانی گذشته است که بر اساس فرمول ) mیانگین تعداد خریداران در م

(1)

( محاسبه کرده و آن را به 95دهنده قیمت فروش خود را بر اساس فرمول ) در نهایت، عامل ارائه

دهد. می  همراه فاکتور اشتراک و موازنه به متصدی حراج مربوطه ارائه

(92 )

 گزارعامل حراج

دهند.  گزار ارائه می خود را به حراج هایدهنده در هر واحد زمانی پیشنهاد کننده و ارائه های مصرف عامل

صورت نزولی   ها را به دهنده های ارائه صورت صعودی و قیمت ها را به  کننده های مصرف گزار قیمت حراج

مترین درخواست فروش باشد و نیز امكان کند. اگر بیشترین درخواست خرید بیشتر از ک مرتب می

 شود. ( انجام می99تخصیص منبع به خریدار وجود داشته باشد، آنگاه معامله با قیمت فرمول  )

(99)  
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 هانتايج آزمايش

ساز ابر طراحی شده  یک شبیه 9افزار جید شده، با استفاده از نرم برای مطالعۀ کارایی الگوریتم ارائه

های چند عاملی که متشكل از چندین عامل  افزار است که برای طراحی سیستم است. جید یک میان

دهنده  کننده یا ارائه سازی به ازای هر مصرف گیرد. در این شبیه مورد استفاده قرار می ،هوشمند است

مشخصات گزار منابع موجود در ابر و  یک عامل وجود دارد و به ازای هر نوع منبع یک عامل حراج

 نمایش داده شده است. 9آنها در جدول 
 

 : مشخصات منابع9جدول 

 مشخصات منابع
CPU Speed (GHz) : 1.5 ~ 3.5 

Memory(Mb):{512,1024,2048} 

Disk Capacity(Mb) : 50 ~ 1000 

 

سازی از مفهوم نسبت تراکم سیستم استفاده شده است که عبارت است از میزان  در این شبیه

( برای هر نوع منبع 90ها نسبت به ظرفیت ابر در هر واحد زمانی و بر اساس فرمول ) ستکل درخوا

 تعداد کل منابع است. mها و  تعداد کل درخواست nشود که  محاسبه می

(90      ) 

 

کننده وجود دارد که هر کدام با توجه به نوع سرویس درخواستی  مصرف 922در این سیستم 

منبع را برای دریافت سرویس مورد نظر خود نیاز دارند. تعداد منابع با توجه به نسبت  5تا  9بین 

واحد و بیشینه قیمت  0222شود. در کلیه منابع مینیمم قیمت برابر  تراکم سیستم مشخص می

، 5222کننده برای هر منبع یک عدد تصادفی در بازه ) واحد است. میزان بودجه هر مصرف 1222

( 2222، 0222مچنین مقدار زمان دراختیار گرفتن منبع یک عدد تصادفی در بازه )( است. ه2222

طور  ها به  کننده برابر زمان تخصیص است و مصرف 2برابر تا  0صورت تصادفی  و آستانه زمانی به 

دهد.  همچنین مقدار  متناوب پس از پایان سرویس درخواستی، درخواست سرویس جدید را ارائه می

 .است  برابر و  

برای بررسی کارایی سیستم سه عامل: نرخ تخصیص موفق، کارایی منابع و متوسط زمان 

بیان شده است. برای مقایسه کارایی  0تخصیص بررسی شده است که فرمول محاسبه آنها در جدول 

 

1. JADE 
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گیرد. در مدل  مورد بررسی قرار می FCFS ،SJF ،CDAالگوریتم  5این الگوریتم، نتایج آن با 

FCFS شود. در  ها به ترتیب ورود با اولین منبعی که آماده باشد، تخصیص داده می درخواستSJF 

کننده بر  مصرف هایپیشنهاد CDAشوند. در  ها ابتدا تخصیص داده می ترین درخواست حجم کم

دهنده بر اساس زمان است.  ات ارائهاساس تعداد منابع باقیمانده و بیشینه منابع سیستم و پیشنهاد

شده ها الگوریتم ارائه ( ارائه شده است. در کلیه شكل2 – 0های ) ها در شكل نتایج این مقایسه

NCDA  گذاری شده است. نام 

شده در آزمايش: معیارهای محاسبه2جدول 

متوسط زمان تخصیص

شود زمانی که یک درخواست تخصیص داده می

 شود درخواست ایجاد می زمانی که

Nهای تخصیص داده شده تعداد کل درخواست 

نرخ تخصیص موفق

های تخصیص داده شدهتعداد درخواست

 هاتعداد کل درخواست

بهره وری منابع

اندهایی که منابع تخصیص داده شدهمجموع زمان

 زمان کل 

شده و ساير متد ارائه: مقايسه نرخ موفقیت تخصیص بین متد 2شکل 
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 شده و ساير متد: مقايسه متوسط زمان تشخیص بین متد ارائه9شکل 

 
 شده و ساير متد: مقايسه کارايی منابع  بین متد ارائه4شکل 

 

 گیرینتیجه

دهنده انجام  کننده و ارائه در رایانش ابری تخصیص منابع بر اساس تعامل و توافق بین مصرف

دهنده نیاز به روشی  کننده و ارائه های مستقل مصرف پویایی محیط و سیاست شود. با توجه به می

طور مستقل و با توجه به شرایط عرضه و تقاضای بازار  است که هر کدام از آنها بتوانند به 

گذاری عادالنه انجام دهند. در این مقاله، یک روش حراج دو طرفه ارائه شد که در آن  قیمت

ها نیز با توجه به حجم  دهنده ه به تعداد منابع موجود و آستانه زمانی و ارائهها با توج کننده مصرف

 چهارکنندگان بر اساس دهند. در این روش، مصرف کاری و تعداد خریداران قیمت خود را ارائه می

قیمت پیشنهادی خود را  ، ای بازاربا توجه به شرایط لحظه و  فاکتور: زمان، فرصت، رقابت و اشتیاق
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دهندگان نیز با توجه به دو عامل زمان و فرصت،  قیمت فروش هئدهند و از طرف مقابل، اراه میئارا

-کنند. سپس با برگزاری یک سیسنک حراج دوسویه پیوسته معامالت بین ارائهخود را تعیین می

در  دهد که این روش، پذیرد. نتایج آزمایشات نشان میکنندگان صورت میدهندگان و مصرف

شود. برای  طور عادالنه انجام می  گذاری بهو قیمت است بهینه منابع در ابر بسیار مؤثر بوده تخصیص

توان استفاده وری تخصیص منابع در رایانش ابری، در تحقیقات آینده میبهبود مدل و افزایش بهره

ا مورد توجه گذاری رهای حراج و نیز بررسی سایر فاکتورهای تأثیرگذار بازار در قیمتاز سایر مدل

قرار داد.
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