ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺪل ﺣﺮاج دوﺳﻮﯾﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎيﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺑﺮاي ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺳﺮوﯾﺲ در راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮي
*

ﻧﯿﻤﺎ ﻓﺮﺟﯿﺎن

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ 1399/10/3 :ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش 9511/90/12 :ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ :ﭘﮋوﻫﺸﯽ

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 ﺑﺎﻻﯾﯽ 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
ﻋﺎدﻻﻧﻪ 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.
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مقدمه
رایانش ابری ،به عنوان یک فناوری جدید با شیب بسیار زیادی در حال توسعه است و در کنار نیاز
روزافزون برای پردازش دادهها تأثیری عمیق بر ارتباطات و محاسبات گذارده است .رایانش ابری،
مجموعهای از کامپیوترهای متصل و مجازیسازیشده است که بر اساس توافقهای سطح سرویس
بین مصرفکننده و ارائهدهنده به شكل یک یا چند منبع واحد به صورت پویا در اختیار قرار
میگیرند (سیم .)0222 ،هدف این مدل محاسباتی ،دسترسی مشترک به منابع توزیعشده از طریق
شبكه اینترنت است -به شكلی که بتوان بیشترین راندمان و کارایی را از منابع به دست آورد و
محاسبات بزرگ و پیچیده را انجام داد.-
در رایانش ابری ،همه چیز به شكل سرویس به کاربران ارائه میشود که این سرویس میتواند
نرمافزار ،بستر و زیرساخت و یا حتی سخت افزار باشد .کاربران بنا به تقاضا ،به منابع دسترسی پیدا
میکنند و از آنها بهرهمند می شوند و هزینه این استفاده را بر اساس مدل پرداخت اساس میپردازند.
در حال حاضر  ،بیشتر کارهایی که در زمینه رایانش ابری صورت گرفته است ،مربوط به ایجاد
زیرساخت مربوط به رایانش ابری و نیز ارائه تكنیکهایی برای مدیریت ماشین مجازی بوده است؛
این در حالی است که یكی از مسائل بسیار مهم در رایانش ابری مدیریت منابع است .مدیریت منابع،
شامل پیدا کردن منابع مورد نیاز هر سرویس و تخصیص آن است؛ البته اگر کیفیت سرویس حفظ شود.
بایا (بایا و همكاران )0220 ،یک رویكرد مبتنی بر بازار برای مدیریت منابع ابر و تنظیم عرضه و
تقاضا ،بر اساس قیمتگذاری پویا و عادالنه است که خود امری ضروری است .مصرفکننده به دنبال در
اختیار گرفتن منابع مورد نیازش با کمترین قیمت است و در مقابل ،ارائهدهندگان در پی کسب بیشترین
درآمد برای ارائه منابع خود هستند؛ بنابراین ،نیاز به مكانیزمی است که مصرفکنندگان و ارائهدهندگان
در بازار بتوانند با ارتباط متقابل و تبادل پیغام به استفاده از منابع بپردازند اما این امر به سادگی قابل انجام
است؛ چرا که  )9دسترسی به منابع مختلف از طریق مصرفکنندههای متفاوت به طور همزمان انجام
میشود که این باعث ایجاد رقابت میشود )0 ،سیستم به طور دائم در حال تغییر است )5 ،تصمیمگیری
برای تخصیص منابع میبایست سریع انجام پذیرد؛ چرا که مصرفکننده ممكن است یک محدودۀ زمانی
برای انجام عملیاتش داشته باشد .سیم (سیم و گارسیا )0295 ،دو گروه مدل مبتنی بر بازار ،مدل کاال و
مدل حراج است .در مدل کاال ،ارائهدهنده قیمت منبع را مشخص میکند و بر اساس میزان استفادۀ
مصرفکننده هزینۀ آن را دریافت میکند .در مدل حراج مصرفکننده و ارائهدهنده به صورت خودمختار
و مستقل عمل میکنند و بر روی یک قیمت برای تخصیص منبع به توافق میرسند .مدل حراج در
مواقعی استفاده میشود که قیمت مشخصی وجود ندارد و عرضه و تقاضا و نیز شرایط بازار قیمت را
تعیین میکنند و به همین دلیل و نیز با توجه به غیر متمرکز بودن و سادگی پیادهسازی برای استفاده
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ترکیب مدل حراج دوسویه پیوسته و فاکتورهای مبتنی بر بازار برای تخصیص سرویس در رایانش ابری

در محیط رایانش ابری و گریدی مطلوب است .به طور کلی ،چهار مدل پایه برای حراج وجود دارد :حراج
انگلیسی ،حراج هلندی ،حراج اولین و دومین قیمت و حراج دو طرفه.
در حراج دو طرفه خریدار و فروشنده در هر زمان قیمت پیشنهادی خود را به حراجگزار اعالم
میکنند و در صورتیکه قیمت فروش و خرید همخوانی داشته باشد ،معامله برقرار میشود.
در این مقاله ،برای تخصیص منابع در رایانش ابری یک مدل حراج دو طرفه پیوسته با در نظر
گرفتن دو عامل فرصت و زمان ارائه میشود .ادامه مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است .در
بخش  0تحقیقات و مطالعات مرتبط صورتگرفته مورد بررسی قرار میگیرد .بخش  5به بیان مسئله
و حل آن میپردازد .در بخش  2متد ارائهشده تست و آزمایش شده است و نتایج آن ارائه میشود و
در نهایت ،بخش  2به نتیجهگیری میپردازد.
تحقیقات مرتبط
بیشترین مطالعات و تحقیقاتی که تاکنون در زمینه مدیریت منابع و سرویسها در رایانش ابری
صورت گرفته است ،به روشها و الگوریتمهای موجود در رایانش گریدی مربوط میشود .دلیل این
امر مشابهت زیاد رایانش ابری و گریدی است و همچنین پیدایش زودتر رایانش گریدی است.
بایا (بایا و همكاران )0220 ،با استفاده از مدل بازار کاال و چانهزنی ،تخصیص منابع در گرید را
انجام میدهد .شنیزلر (شینزلر و همكاران )0222 ،از یک مدل حراج ترکیبی دو طرفه در رایانش
گریدی استفاده میکند .تن (تن و گوارد )0227 ،از یک مدل حراج پیوسته استفاده میکند که در
آن مصرفکننده برای هر نوع عامل به یک حراجگزار درخواست میدهد .نویسندگان ( Stevensو
غیره )0221 ،چندین الگوریتم برای زمانبندی منابع محاسباتی و ارتباطی در گرید ارائه میدهند
که از یک الگوی متغیر برای محاسبه هزینه استفاده میکند .بایا (بایا و همكاران )0292 ،سه
الگوریتم اکتشافی برای زمان بندی ارائه کردند که با در نظر گرفتن هزینه و زمان ،با کمترین هزینه
عملیات محاسباتی را مدیریت میکند .ژو (ژو و همكاران )0222 ،یک الگوی زمانبندی تشویقی را
برای بسترهای نقطه به نقطه توزیع شده ارائه کردند که با هدف بیشینهسازی نرخ موفقیت تخصیص
کار و نیز رعایت عدالت در هزینه منابع ،تخصیص را انجام میدهد .ایزکیان (ایزکیان و همكاران،
 )0221یک روش تخصیص منابع را بر روی رایانش گریدی بر اساس مدل حراج دو طرفه پیوسته
ارائه میدهد که در آن مصرفکننده و ارائهدهنده بر اساس بررسی دو عامل زمان و منابع باقیمانده
قیمت خود را به حراجگزار ارائه میدهند و سپس یک قیمت میانگین برای تمام منابع موجود در
حراج مشخص میشود .تائو (تائو و همكاران )0299 ،مدل حراج معكوس  VCGرا بر روی رایانش
ابری ارائه میدهد که در این روش ،مصرفکنندهها بر اساس منابع مورد نیازشان حراج را برگزار
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میکنند و ارائهدهندگان قیمت خود را ارائه میدهند و کمترین قیمت ارائهشده برنده حراج خواهد
بود اما مصرفکننده به قیمت دومین کمترین قیمت آن منبع را دریافت میکند .فوجیوارا مدل
حراج خود را بر اساس مدل ترکیبی دو طرفه ارائه میدهد و دو نوع بازار لحظهای و آینده را طراحی
میکند که ارائهدهندگان منابع خود را در این بازارها به حراج میگذارند و مصرفکنندگان نیز با
توجه به منابع مورد نیاز خود درخواست خود را ایجاد میکنند (فوجیوارا و همكاران .)0299 ،نكته
مهم در این روش ،حراج ترکیبی است؛ بدین معنا که حراجگذار چندین منبع را به طور همزمان به
حراج میگذارد و مصرفکنندگان می توانند برای ترکیبی از منابع پیشنهاد خود را ارائه کنند .در
نهایت ،ترکیب برندگان به صورتی خواهد بود که بیشترین منفعت حاصل شود .سیم یک مكانیزم
مبتنی بر بازار برای مدیریت منابع ارائه میکند که دارای دو بخش :راهبرد گرداندن بازار و پروتكل
رهاسازی یک مذاکره است .با استفاده از راهبرد یک ،عاملها قادر خواهند بود با در نظر گرفتن شرایط
بازار مذاکرات و تخصیص را انجام دهند و در بخش دوم ،هزینههای مربوط به رهاسازی مورد بررسی قرار
میگیرد (سیم .)0222 ،سیم (سیم و شی )0292 ،با اصالح الگوریتم خود یک مدل مدیریت منابع برای
رایانش ابری ارائه میکند که شامل یک واسط متشكل از عاملهای مصرفکننده ،ارائهدهنده و کارگزار
است که بین مصرفکننده و ارائهدهنده قرار میگیرد .عملیات کشف منابع شامل چهار مرحله :انتخاب،
ارزیابی ،فیلترینگ و پیشنهاد است که در نهایت ،تعدادی منبع را که با درخواست مصرفکننده تطابق
دارد ،معرفی میکند؛ سپس عامل مصرفکننده با عاملهای ارائهدهنده برای دریافت منبع مورد نظر به
مذاکره میپردازند .دو عامل زمان و قیمت ،نقش اساسی در کشف منابع و مذاکرات ایفا میکنند و کارایی
بر اساس این دو معیار مورد ارزیابی قرار میگیرد .لین (لین و همكاران )0292 ،یک مدل حراج پویا برای
تخصیص سرویس در ابر معرفی میکند که از مكانیسم دومین قیمت برای تخصیص بهینه و پر منفعت
استفاده میکند .صمیمی برای ایجاد توازن و رقابت عادالنه بین خریدار و فروشنده از مدل حراج دوسویه
ترکیبی استفاده میکند که سبب میشود مشكل جانبداری پیشفرض که در اکثر روش نسبت به
فروشنده وجود دارد ،برطرف شود (صمیمی و همكاران.)0292 ،
روش پیشنهادی
مدل بازار رايانش ابری
با توجه به پویایی محیط رایانش ابری و نیز سیاستهای مستقل خریداران و فروشندگان ،امكان
تعیین قیمت واحد برای تمام سرویسها که بتواند مبتنی بر عرضه و تقاضای بازار باشد بسیار
پیچیده است .بنابراین ،در این تحقیق از مدل حراج دوطرفه پیوسته برای تخصیص منابع استفاده
میشود که با توجه به دوطرفه بودن حراج ،رقابت خریداران و فروشندگان در نظر گرفته میشود و
نیز پیوسته بودن حراج سبب می شود که عملیات تخصیص سریع انجام شود .در این روش ،به ازای
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هر نوع سرویس یک حراجگذار وجود دارد که تمامیتخصیصهای مربوط به این نوع سرویس در آن
اجرا میشود .در صورتیکه کاربر به ترکیب چندین سرویس مختلف نیاز داشته باشد ،میبایست
برای هر کدام یک درخواست به حراجگزار مربوطه ارائه دهد .این مدل در مقابل حراج ترکیبی
پیچیدگی زمانی بسیار کمتری دارد و نیز عامل میتواند در هر لحظه تعدادی از سرویسهای مورد
نیازش را دریافت کند و برای سایر سرویسها با اصالح پیشنهاد خرید خود دوباره تالش کند ( در
حراج ترکیبی یا همه منابع تخصیص داده میشود یا هیچ تخصیصی صورت نمیگیرد) .البته در
عوض ،در این روش این امكان وجود دارد که خریدار نتواند تمام سرویسهای مورد نیاز خود را
دریافت کند که برای حل این مشكل با بررسی فاکتور اشتیاق که در ادامه معرفی میگردد این
ضعف تا حدود بسیار زیادی مرتفع میشود .در روش ارائهشده سه موجودیت وجود دارد:
 مصرفکنندهها که برای دریافت سرویسهای مورد نظر خود به ابر مراجعه میکنند؛
 ارائهدهندگان که سرویس خود را در ازای دریافت سود به مصرفکنندگان واگذار میکنند؛
 بازار حراج که اجرای معامالت و نحوه تخصیص سرویسها را مشخص میکند.
به ازای هر موجودیت یک عامل وجود دارد .عامل مصرفکننده که در جلوی مصرفکننده قرار
میگیرد و با توجه به شرایط بازار و سیاستهای مصرفکننده پیشنهادهای خرید را برای
سرویسهای مورد نیاز ارائه میکند؛ عامل ارائهدهنده که در کنار ارائهدهنده قرار میگیرد و قیمت و
شرایط فروش سرویس خود را با توجه به شرایط ارائهدهنده و بازار ارائه میدهد و عامل حراجگزار که
متصدی مزایده برای سرویس ها بوده و با توجه به پیشنهادات خرید و فروش ارائهشده ،ترکیب
برندگان و یا در واقع معامالت را اجرا میکند .در مدل ارائهشده به ازای هر نوع سرویس یک
حراج گذار وجود دارد و کلیه پیشنهادهای خرید و فروش برای آن نوع سرویس به این حراجگزار
ارسال میشود .شكل یک محیط مدل ارائه شده را نمایش میدهد.

شکل :9الگوی تخصیص سرويس در رايانش ابری
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فرمولهسازی مسئله
هر منبع را در ابر  Rمینامیم و به ازای هر کدام یک عامل ارائهدهنده وجود دارد .هر منبع دارای
پنچ مشخصه زیر است:
)Ri = (Typ,Spp,Twp,Rpp,Mpp
9

0

که  Typنوع منبع را مشخص میکند؛ به عنوان مثال ،واحد پردازشی  ،واحد حافظه و  ...؛
 Sppمشخصات منبع را مشخص میکند (در مورد  CPUقدرت پردازش ،در مورد حافظه حجم
حافظه و)...؛  Twpتراکم کاری هر منبع را مشخص میکند و بیانگر مقدار زمانی است که منبع
برای انجام کار فعلیش مشغول است؛  Rppکمترین قیمتی است که ارائهدهنده منبع را ارائه میدهد
که آن را قیمت رزرو شده مینامیم و  Mppبیشترین قیمت برای منبع است.
هر مصرفکننده و عامل متناظر با آن را  Ciمینامیم .مصرفکننده میتواند یک یا چند سرویس
را دریافت کند و هر سرویس از ترکیب چندین منبع به وجود میآید؛ بنابراین ،هر مصرفکننده به
طور همزمان چندین درخواست برای چندین منبع ارائه میدهد .هر درخواست برای منبع به صورت
زیر است:
)Ci=(Typ,Spc,Ts,Td,Mps

 Typو  Spsنوع و مشخصات منبع را مشخص میکند؛  Tsمشخصکننده مدت زمانی است که
مصرفکننده منبع را نیاز دارد؛  Tdبیانگر آستانه زمانی مصرفکننده است و مصرفکننده باید قبل
از آن به مقدار مورد نیازش منبع را در اختیار داشته باشد و  Mpsبودجهای است که مصرفکننده
برای در اختیار گرفتن منبع در اختیار دارد.
مکانیزم تخصیص سرويس
در مكانیزم ارائهشده هر موجودیت (مصرفکننده ،ارائهدهنده ،حراجگزار) به طور مستقل و بر اساس
عالیق خود تصمیمگیری میکن ند که با توجه به نوع موجودیت ،عملكرد هر یک از آنها در ادامه
بررسی میشود.
عامل مصرفکننده
هر عامل مصرفکننده به دنبال استفاده کردن سرویسهای مورد نیازش با کمترین قیمت و قبل از آستانه
زمانی است .هر مصرفکننده به ازای هر سرویس مورد نیاز در هر واحد زمانی یک پیشنهاد خرید آماده
میکند و به حراجگزار مربوطه ارائه میدهد .برای محاسبه پیشنهاد خرید عامل مصرفکننده فاکتورهای
1. CPU
2. Memory
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زمان ،رقابت ،فرصت و نیز اشتیاق را در نظر میگیرد که در ادامه توضیح داده خواهد شد .با مالحظه
این فاکتورها مصرفکننده بازار و نیز شرایط خود را به خوبی ارزیابی میکند و قیمتی متناسب با
شرایط موجود ارائه میدهد.
فاکتور زمان
با توجه به اینكه هر مصرفکننده باید قبل از ضربالعجل از سرویسهایی که به آنها نیاز دارد ،بهره-
مند شود ،ضروری است ،در مدت زمان باقیمانده تا ضربالعجل در تعیین قیمت خرید مصرفکننده
در نظر گرفته شود که از طریق فرمول ( )9محاسبه میشود:
()9
در این فرمول ،عامل مصرفکننده  iبرای jامین سرویس درخواستیاش پیشنهاد خرید خود را
در لحظه  tارائه میدهد.

کمترین قیمت رزرو شده بین ارائهدهندگان این نوع سرویس است

زمان باقیمانده تا ضربالعجل است 0<ρ<∞ .تعیینکننده نوع راهبرد است که سه نوع
و
راهبرد مختلف به صورت زیر مشخص میشود:
محتاطانه ( )ρ >1که مصرفکننده قیمت پایین ارائه میدهد تا زمانی که زمان به ضربالعجل
نزدیک میشود ،خطی ( )ρ=1که مصرفکننده به صورت خطی با زمان قیمت را افزایش میدهد و
ریسکپذیر ( )ρ<1که در آن مصرف کننده قیمت خود را سریع باال میبرد.
فاکتور فرصت
تعداد ارائهدهندگان سرویس موجود نیز یک فاکتور اساسی و تعیینکننده برای مصرفکننده است.
در صورتیکه تعداد سرویسدهندهها زیاد باشد ،شرایط برای مصرفکننده مطلوبیت بیشتری دارد اما
در مقابل اگر تعداد سرویسدهندهها کم باشد ،آنگاه مصرفکننده باید تالش بیشتری برای در اختیار
گرفتن سرویس مورد نظر خود انجام دهد و در واقع ،باید قیمت خود را بیشتر افزایش دهد تا بتواند
سرویس مورد نیازش را در زمان مناسب دریافت کند.
با توجه به اینكه در ابر تعداد سرویسدهندهها متغیر است و به طور دائم در حال کم یا زیاد
شدن است ،بنابراین ،هیچ مقدار بیشینه برای تعداد سرویسدهندهها وجود ندارد که بتوانیم بر
اساس آن کم یا زیاد بودن تعداد سرویسدهندهها را مشخص کنیم .به همین دلیل ،در روش
ارائهشده تعداد سرویسدهندهها را با میانگین تعداد سرویسدهندهها در گذشته بازار مقایسه
میکنیم تا بتوانیم معیاری برای شرایط بازار از لحاظ تعداد سرویسدهندهها به دست آوریم .هر
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عامل مصرفکننده با توجه به فرمول ( )0قیمت خرید خود را بر اساس تعداد سرویسدهندهها
محاسبه میکند.
()0
تعداد سرویسدهندههای موجود برای  Ciدر
همانند تعیینکننده نوع راهبرد است و
میانگین تعداد سرویسدهندههای موجود در  nواحد زمانی قبل است که از
لحظه  tاست.
طریق فرمول ( )5محاسبه میشود.
()5
فاکتور رقابت
همانطور که پیشتر بیان شد ،در محیط ابر یک رقابت دو طرفه برقرار است .مصرفکنندگان در
رقابت با یكدیگر ،برای در اختیار گرفتن سرویسهای مورد نیازشان هستند و از طرف دیگر،
ارائهدهندهها با یكدیگر در فروش سرویسهای خود به رقابت میپردازند .به همین ترتیب ،بررسی
میزان رقابت موجود در بازار برای مصرفکنندگان حائز اهمیت است .در یک بازار با  mمصرفکننده
و  nارائهدهنده ،یک عامل مصرفکننده مثل  C1دارای  m-1رقیب } {C2… Cmو  nسرویس-
دهنده } {R1… Rnاست .احتمال اینكه  C1مناسبترین خریدار برای یكی از سرویسدهندگان
نباشد ،برابر است با  (m-1)/mو احتمال اینكه  C1بهترین خریدار برای هیچ یک از
؛ بنابراین ،مصرفکننده قیمت خرید خود را بر اساس
سرویسدهندگان نباشد ،برابر است با
میزان رقابت موجود در بازار و بر اساس فرمول ( )2تعیین میکند.
() 2
فاکتور اشتیاق
همان طور که قبالً ذکر شد ،هر مصرفکننده برای انجام عملیاتش در ابر (دریافت سرویس مورد
نظرش) نیازمند سرویسهای متفاوتی است که میبایست کلیه آنها را قبل از ضربالعجل دریافت
کند .درصورتیکه یكی از سرویسهای درخواستی تخصیص داده نشود ،عملیات مصرفکننده انجام
نمیشود و عالوه بر آن ،مصرفکننده بابت سرویسهایی که دریافت کرده است ،باید جریمه پرداخت
کند .بنابراین ،مصرفکننده در هنگامیکه چندین سرویس از مجموعه سرویسهای مورد نیازش را
دریافت کرده است ،باید برای در اختیار گرفتن سایر سرویسهای مورد نیاز باقیمانده تالش بیشتری
انجام دهد و پیشنهاد خریدش را بیشتر افزایش دهد .فاکتور اشتیاق ،بیانکننده این است که در
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حال حاضر ،در اختیار گرفتن یک سرویس چقدر برای مصرفکننده ضروری است و نحوه محاسبه
آن در فرمول ( )2بیان شده است.
()2
 kتعداد سرویسهای مورد نیاز برای اجرای عملیات مصرفکننده  Ciاست .هر چقدر که تعداد
سرویسهای تخصیصداده شده به مصرفکننده افزایش یابد ،فاکتور اشتیاق برای سایر سرویسهای
باقیمانده تخصیص داده نشده افزایش مییابد.
محاسبه قیمت خريد
در نهایت ،عامل مصرفکننده قیمت خرید خود در هر واحد زمانی بر اساس فرمول ( )2محاسبه و
آن را به حراجگزار مربوطه ارسال میکند.

()2
 ،و

میزان تأثیر فاکتورهای مختلف را در قیمت خرید نهایی مشخص میکند.

عامل ارائهدهنده
هر عامل ارائهدهنده ،دو هدف را دنبال میکند .9 :کسب بیشترین سود از فروش سرویس و .0
کاهش زمان بیكاری سرویس .بنابراین ،ارائهدهنده تالش میکند ،قیمت فروش سرویس خود را
طوری تنظیم کند که دو هدف فوق محقق شود .در این روش ،عامل ارائهدهنده با در نظر گرفتن
فاکتورهای زمان ،فرصت ،اشتراک و موازنه به دنبال رسیدن به اهداف خود است.
فاکتور زمان
یكی از اهداف ارائهدهنده ،کاهش زمان بیكاری سرویساش است؛ بنابراین ،در زمانی که حجم کاری
فعلی ارائهدهنده رو به پایان است ،ارائهدهنده باید قیمت خرید خود را کاهش دهد تا بتواند قبل از
پایان حجم کاری فعلی سرویس اش را به فروش برساند .عامل ارائهدهنده قیمت فروش خود را
براساس حجم کاریاش و در زمان  tبر اساس فرمول ( )7تعیین میکند.
() 7
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همانند  ρتعیینکننده نوع

فاصله زمانی تا پایان حجم کاری فعلی ارائهدهنده است و
راهبرد است.
همان طور که در فرمول ( )7مشخص شده است ،عامل ارائهدهنده زمانی که سرویساش بیكار
باشد ،قیمت فروش خود را کمترین قیمت ( )RPminتعیین میکند و پس از اولین تخصیص قیمت
خود را  RPmaxمیکند و با گذشت زمان آن را کاهش میدهد.
فاکتور فرصت
این فاکتور به بررسی تعداد خریداران موجود در بازار برای سرویس ارائهدهنده میپردازد .در صورتی
که تعداد خریداران افزایش (کاهش) یابد ،محیط برای ارائهدهنده مساعدتر (نامساعدتر) است و
میتواند سرویس خود را با قیمت باالتری (پایینتری) به فروش برساند .با توجه به تعداد خریداران
عامل ارائهدهنده قیمت خود را بر اساس فرمول ( )2تعیین میکند.
()2
تعیینکننده نوع راهبرد است ،تعداد خریداران را در لحظه  tنشان میدهد و
میانگین تعداد خریداران در  mواحد زمانی گذشته است که بر اساس فرمول ( )1محاسبه میشود.
()1
در نهایت ،عامل ارائهدهنده قیمت فروش خود را بر اساس فرمول ( )95محاسبه کرده و آن را به
همراه فاکتور اشتراک و موازنه به متصدی حراج مربوطه ارائه میدهد.
()92
عامل حراجگزار
عاملهای مصرفکننده و ارائهدهنده در هر واحد زمانی پیشنهادهای خود را به حراجگزار ارائه میدهند.
حراجگزار قیمتهای مصرفکنندهها را به صورت صعودی و قیمتهای ارائهدهندهها را به صورت نزولی
مرتب میکند .اگر بیشترین درخواست خرید بیشتر از کمترین درخواست فروش باشد و نیز امكان
تخصیص منبع به خریدار وجود داشته باشد ،آنگاه معامله با قیمت فرمول ( )99انجام میشود.
()99
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نتايج آزمايشها
9

برای مطالعۀ کارایی الگوریتم ارائهشده ،با استفاده از نرمافزار جید یک شبیهساز ابر طراحی شده
است .جید یک میانافزار است که برای طراحی سیستمهای چند عاملی که متشكل از چندین عامل
هوشمند است ،مورد استفاده قرار میگیرد .در این شبیهسازی به ازای هر مصرفکننده یا ارائهدهنده
یک عامل وجود دارد و به ازای هر نوع منبع یک عامل حراجگزار منابع موجود در ابر و مشخصات
آنها در جدول  9نمایش داده شده است.
جدول  :9مشخصات منابع

مشخصات منابع
CPU Speed (GHz) : 1.5 ~ 3.5
}Memory(Mb):{512,1024,2048
Disk Capacity(Mb) : 50 ~ 1000

در این شبیه سازی از مفهوم نسبت تراکم سیستم استفاده شده است که عبارت است از میزان
کل درخواستها نسبت به ظرفیت ابر در هر واحد زمانی و بر اساس فرمول ( )90برای هر نوع منبع
محاسبه میشود که  nتعداد کل درخواستها و  mتعداد کل منابع است.
()90
در این سیستم  922مصرفکننده وجود دارد که هر کدام با توجه به نوع سرویس درخواستی
بین  9تا  5منبع را برای دریافت سرویس مورد نظر خود نیاز دارند .تعداد منابع با توجه به نسبت
تراکم سیستم مشخص میشود .در کلیه منابع مینیمم قیمت برابر  0222واحد و بیشینه قیمت
 1222واحد است .میزان بودجه هر مصرفکننده برای هر منبع یک عدد تصادفی در بازه (،5222
 )2222است .ه مچنین مقدار زمان دراختیار گرفتن منبع یک عدد تصادفی در بازه ()2222 ،0222
و آستانه زمانی به صورت تصادفی  0برابر تا  2برابر زمان تخصیص است و مصرفکنندهها به طور
متناوب پس از پایان سرویس درخواستی ،درخواست سرویس جدید را ارائه میدهد .همچنین مقدار
و برابر است.
برای بررسی کارایی سیستم سه عامل :نرخ تخصیص موفق ،کارایی منابع و متوسط زمان
تخصیص بررسی شده است که فرمول محاسبه آنها در جدول  0بیان شده است .برای مقایسه کارایی
1. JADE
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این الگوریتم ،نتایج آن با  5الگوریتم  CDA ،SJF ،FCFSمورد بررسی قرار میگیرد .در مدل
 FCFSدرخواستها به ترتیب ورود با اولین منبعی که آماده باشد ،تخصیص داده میشود .در SJF
کمحجمترین درخواستها ابتدا تخصیص داده میشوند .در  CDAپیشنهادهای مصرفکننده بر
اساس تعداد منابع باقیمانده و بیشینه منابع سیستم و پیشنهادات ارائهدهنده بر اساس زمان است.
نتایج این مقایسهها در شكلهای ( )2 – 0ارائه شده است .در کلیه شكلها الگوریتم ارائهشده
 NCDAنامگذاری شده است.
جدول  :2معیارهای محاسبهشده در آزمايش
متوسط زمان تخصیص
زمانی که یک درخواست تخصیص داده میشود
زمانی که درخواست ایجاد میشود
N

تعداد کل درخواستهای تخصیص داده شده

نرخ تخصیص موفق
تعداد درخواستهای تخصیص داده شده
تعداد کل درخواستها
بهره وری منابع
مجموع زمانهایی که منابع تخصیص داده شدهاند
زمان کل

شکل  :2مقايسه نرخ موفقیت تخصیص بین متد ارائهشده و ساير متد
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شکل  :9مقايسه متوسط زمان تشخیص بین متد ارائهشده و ساير متد

شکل  :4مقايسه کارايی منابع بین متد ارائهشده و ساير متد

نتیجهگیری
در رایانش ابری تخصیص منابع بر اساس تعامل و توافق بین مصرفکننده و ارائهدهنده انجام
میشود .با توجه به پویایی محیط و سیاستهای مستقل مصرفکننده و ارائهدهنده نیاز به روشی
است که هر کدام از آنها بتوانند به طور مستقل و با توجه به شرایط عرضه و تقاضای بازار
قیمت گذاری عادالنه انجام دهند .در این مقاله ،یک روش حراج دو طرفه ارائه شد که در آن
مصرفکنندهها با توجه به تعداد منابع موجود و آستانه زمانی و ارائهدهندهها نیز با توجه به حجم
کاری و تعداد خریداران قیمت خود را ارائه میدهند .در این روش ،مصرفکنندگان بر اساس چهار
فاکتور :زمان ،فرصت ،رقابت و اشتیاق و با توجه به شرایط لحظهای بازار ،قیمت پیشنهادی خود را
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ارائه میدهند و از طرف مقابل ،ارائه دهندگان نیز با توجه به دو عامل زمان و فرصت ،قیمت فروش
خود را تعیین میکنند .سپس با برگزاری یک سیسنک حراج دوسویه پیوسته معامالت بین ارائه-
دهندگان و مصرفکنندگان صورت میپذیرد .نتایج آزمایشات نشان میدهد که این روش ،در
تخصیص بهینه منابع در ابر بسیار مؤثر بوده است و قیمتگذاری به طور عادالنه انجام میشود .برای
بهبود مدل و افزایش بهرهوری تخصیص منابع در رایانش ابری ،در تحقیقات آینده میتوان استفاده
از سایر مدلهای حراج و نیز بررسی سایر فاکتورهای تأثیرگذار بازار در قیمتگذاری را مورد توجه
قرار داد.
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