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Abstract 

In recent years, various methods have been presented for allocating resources in the cloud. One of these methods is the 

allocation of market-based resources, in which different market models used to exchange goods and services are used to 

allocate resources. In this thesis, the issue of selecting a suitable model for allocation of suppliers' resources is based on 

one of the market models under the title of the continuous double auction model when providers with source shortages 

are faced and a model based on the best bidirectional auction model Continuously in the cloud to create a federal 

environment in order to optimize the supply of resources to one another. The results of the experiment show that the 

proposed model for implementing federal clouds based on the most suitable continuous double auction model in this 

thesis in terms of successful allocations, resource efficiency and provider income will be more optimal than other 

selected models of this thesis for providers in the single cloud. 
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 چكیذُ

ّب تخصیص هٌبثع هجتٌی ثر ر ارائِ ضذُ است. یكی از ایي رٍشگًَبگًَی ثرای تخصیص هٌبثع در اث ّبی ّبی اخیر رٍش در سبل

استفبدُ بثع گیرًذ جْت تخصیص هٌال ٍ خذهبت هَرد استفبدُ قرار هیکب هجبدلِّبی هختلف ثبزار کِ ثرای کِ در آى از هذل استثبزار 

بزار تح ت  ّبی ث  یكی از هذل ثر اسبس کٌٌذگبى فراّن، ثِ هسئلِ اًتخبة هذلی هٌبست جْت تخصیص هٌبثع تحقیقضَد. در ایي  هی

ثْتریي  ثر اسبسضًَذ پرداختِ ضذُ است ٍ هذلی  ثب کوجَد هٌجع هَاجِ هی کٌٌذگبى فراّنپیَستِ زهبًی کِ  دٍطرفِعٌَاى هذل حراج 

 ض َد.  ارائ ِ ه ی   یكذیگرّب ثِ  کٌٌذُ فراّنهٌبثع  یٌِثْ تخصیص هٌظَر ثَِستِ در اثر جْت ایجبد هحیط فذرال پی دٍطرفِهذل حراج 

ِ هذل حراج  یيتر هٌبست ثر اسبسفذرال اثرّب  سبزی ثرای پیبدُهب دّذ هذل پیطٌْبدی  ًتبیج آزهبیص ًطبى هی پیَس تِ در   دٍطرف 

 تحقی ق ّبی اًتخ بثی ای ي   از سبیر هذل ثْترّب  کٌٌذُ فراّنٍری هٌبثع ٍ درآهذ ثْرُهَفق، ًرخ ّبی  ًرخ تخصیص ًظر از تحقیقایي 

 در اثر تكی خَاّذ ثَد. کٌٌذگبى فراّنثرای 

 یذیکل کلوبت

 پیَستِ، فذرال اثرّب، تخصیص هٌبثع دٍطرفِحراج 

 

 

 

 هقذهِ -1
، هحاسهباتی  هحاسبات است وهِ زض نى هٌهابغ   جسیسابطی ًسل  هحاسبِ

ایٌتطًهت   زض بستطسطٍیس  ػٌَاى بِّای واضبطزی نًالیي  ساظی ٍ بطًاهِشذیطُ
ٍ  زض اذتیهاض زاضز یه سطی هٌهابغ   وٌٌسُ زض ایي هحیظ فطاّن .ضًَس فطاّن هی

اظ سَی  ًیعهطتطی ، سَز بِ هطتطی تحَیل زّس حساوثطضا با  ّا نىذَاّس  هی
لیوهت   یيتط هٌاسبیي ضٍش ٍ بْتطذَاّس بِ  زیگط یه سطی ًیاظّا زاضز ٍ هی

بیطهتط  ّای وسب سَز وٌٌسگاى یىی اظ ضٍش فطاّنضا تْیِ وٌس. اهطٍظُ  ّا نى
تؼهساز  بهِ بیطهتطیي    گَییپاسهر ضا  هٌابؼطهاى ٍضی  بْهطُ  باال بهطزى زض جْت 
بهِ نى  ّها  فسضال ابط ای وِ ّواى ایسُیؼٌی وٌٌس  تػَض هی هطتطیاىزضذَاست 
 وٌٌهسگاى  فطاّن ّایی وِ بطای ترػیع هٌابغ استطاتژی اظجولِ .است پطزاذتِ

ّای  ط باظاض است؛ یؼٌی بیایین اظ هسلابط ٍجَز زاضز ترػیع هبتٌی ب زض هحیظ
هبازلِ  جْتباظاضی هرتلفی وِ بطای تجاضت واال ٍ ذسهات زض باظاض ٍجَز زاضز 

ایستا ٍ پَیا بَزى هحیظ  یلبِ زلابط استفازُ وٌین.  ٍ ترػیع هٌابغ ٍ ذسهات
. استبغ ابط ابطای ترػیع هٌ باالییپتاًسیل زاضای ابط ضٍیىطز هبتٌی بط باظاض 

 .ٍجَز زاضز [4-1] ّای باظاضی هتفاٍتی جْت ترػیع هٌابغ زض هسل
ضٍضی بهطای   ػٌَاى بِضا  هٌابغ گصاضی ٍ لیوت اض پَلضٍیىطز هبتٌی بط باظ

با تَجِ بِ  .[5] وٌس بغ هؼطفی هیهٌا وٌٌسگاى فطاّنٍ  هطتطیاى ّواٌّگی بیي
اههِ تٌْها بهِ    زض از اسهت نًىِ هَضَع هَضز بحث زض ایي تحمیك بحث حهطا   

ّها   پطزاظین ٍ اظ پطزاذتي بِ سایط هسل ّای حطا  هی تَضیح هرتػطی اظ هسل
وٌٌهسگاى ٍ   ضهطوت  تَاًس بِ سِ ًهَع هبتٌهی بهط    حطا  هی وٌین. هی ًظط غطف
ِ  یهه حهطا    وطزى واال تمسین ضهَز:  ضزٍبسل ِ ، حهطا   عطفه ٍ حهطا    زٍعطفه
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فمهظ   ذطیهساضاى یها   وِ زض نى فمظ ی استهىاًیعه عطفِ یهحطا   .بیاتیتطوی
هسل  ایي حطا  گطچِزٌّس.  هی اضائِّایی ضا  پیطٌْازّا ٍ زضذَاستفطٍضٌسگاى 

ِ ضَز، اهها اللهب    هی بىاض گطفتِ گستطزُ عَض بِ باظاضی است وِ  ترػهیع  به
ًظیط حطا  اًگلیسی، حهطا    یهتفاٍتّای  . البتِ زض هسلضَز ًاواضنهس هٌجط هی

ِ  ضوها  بِیىطی ٍحطا   ٍ ، حطا  ّلٌسیهْطضسُّلٌسی، حطا  اٍلیي لیوت   ضفته
 .[3] است

ضا  ذهَز  پیطهٌْاز  هطهتطیاى ّهن   ٍ وٌٌسگاى فطاّنّن  زض حطا  زٍعطفِ
ِ  تهطیي  ییيپها بهِ   بهاالتطیي  اظ پیطهٌْازّا  وٌٌس ٍ سهسس  اضسال هی  یبٌهس  ضتبه

یابهس ٍ   ٍ افعایص ههی  لیوت ضطٍع تطیي ییيپافطٍش اظ  ّایضًَس. پیطٌْاز هی
 حهطا   زض .یابهس  ذطیس اظ بهاالتطیي لیوهت ضهطٍع ٍ وهاّص ههی      ّایپیطٌْاز
ٍ  هٌهابغ  پصیطی یهتفى تطاون، هاًٌس ّای هرتلف جٌبِ بِ بطًسُ، تؼییي زٍعطفِ
هرتلف  یّا ضىل .[3] ّستٌس بستگی زاضز ًاّوگي ٍ یا ّوگي هٌابغ ایٌىِ نیا
 .استظهاى گسستِ  زٍعطفِحطا  زٍعطفِ ظهاى پیَستِ ٍ حطا   زٍعطفِحطا  
ٍ  وٌٌهسُ  فطاّن ّاینى است وِ پیطٌْازگسستِ  زٍعطفِحطا  ولیسی  ٍیژگی

 بهاظُ ٍ سسس بها اًمضهای    ضسُ ینٍض جوغ یهطتطیاى تا فَاغل ظهاًی هطرػ
ِ حهطا   زض  وِ یزضغَضت. ضًَس پان هی ّاپیطٌْاز زازى لیست پیطٌْاز  زٍعطفه
ِ ضا  ّایطهاى پیطٌْاز تَاًٌس هی وٌٌسگاى فطاّنظهاى پیَستِ هطتطیاى ٍ   عهَض  به

 .[8-6] حطا  اضسال وٌٌس زٍضُهساٍم زض عَل 
 ای زّس تا یه بستِ اجاظُ هی وٌٌسگاى فطاّنٍ  هطتطیاى بِ تطویبی حطا 
 .وٌٌهس وٌٌس ٍ تٌْا یه لیوت بطای ول بستِ اضسال  زازٍستسهتؼسز ضا  اظ هٌابغ

ّهط یهه اظ    الظم ًیست بطای وِ یعَض بِ است هطتطیاى بِ ًفغًَع حطا   ایي
 .[3]ضطوت وٌٌس هتؼسز زض هصاوطات وٌٌسگاى فطاّنبا  یاظهَضزً هٌابغ

 هحاسبِّا زض  مات بط ضٍی هسیطیت هٌابغ ٍ سطٍیساوثط هغالؼات ٍ تحمی
استٌتا  ضسُ  اًس ضسُ استفازُ تَضی ِّایی وِ زض هحاسب هتسّا ٍ تىٌیهابطی اظ 

ٍ پیهسایص ظٍزتهط    تَضیاست. زلیل نى ٍجَز ضباّت باال بیي هحاسبات ابط ٍ 
پیَسهتِ   زٍعطفِحطاجی  حَظُاست. تحمیماتی وِ تاوٌَى زض  تَضیهحاسبات 

غَضت گطفتِ بیطتط بط ضٍی ابط تىی بَزُ ٍ تاوٌَى اظ ایي هىاًیعم حطا  جْت 
زض ایهي تحمیهك هسه لِ     .اسهت  ًطهسُ  اسهتفازُ ترػیع هٌابغ زض ابهط فهسضال   

ِ  یهَضزبطضسه نى  ػولىطزابط ٍ ًحَُ فسضال زض  ایي هسل یطیواضگ بِ  لطاضگطفته
 است.
ICDAَّضوٌس با ًهام   یَستِپ زٍعطفِیه هسل حطا   [9] ضز 

بهطای   1
ِ  زٍعطفِ هتس حطا  [11]زض  .است ضسُ اضائِترػیع سطٍیس ابط  بها   پیَسهت

ِ  است ضسُ اضائِ ابط ّای سطٍیس واضنهس ترػیع بطای 2MCDAًام ایهي   وه
بىاض بطای  جطیاى واض ػٌَاى بِتا هٌابغ هرتلف ضا  زّس هی هطتطیاىاهىاى ضا بِ 

 زض ضهسُ  اضائِضسُ سفاضش زٌّس. ایي هتس اظ واض  زضذَاستّای  سطٍیس بطزى

فهاوتَض   یطتهثث هٌبغ  یطیواضگ بِزض ًطخ هَفمیت ٍ  است. ضسُ گطفتِالْام  [11]
ِ  ّها  نىگطفتِ ضهس وهِ هیهعاى     زض ًظطاضتیاق  بها سهایط هتهسّا زض     زض همایسه
با سهایط   یسِزض هما. ظهاى بطلطاضی اضتباط ًیع استّای هرتلف بیطتط  باضواضی

پیَسهههتِ  زٍعطفهههِیهههه پلتفهههطم حهههطا   .اسهههتهتهههسّا بسهههیاض ووتهههط 
ِ  بطای ابط ٍ یه هىهاًیعم حهطا    3ECDAالىتطًٍیىی پیَسهتِ بهطای    زٍعطفه
 ضهسُ   زازُاضائهِ   [11] زضپلتفهطم   بط اساسٍ سَْلت هبازلِ  ّا سفاضشتغبیك 
پیَستِ اظ  زٍعطفِ، هسل حطا  یطٌْازضسُپبا استفازُ اظ ضٍش  [13] است. زض

ِ بْبَز وٌٌهسُ  حهطا  ضساًی پیطٌْازّا تَسظ ذهَز   عطیك بطٍظ اسهت وهِ    یافته
بهط   SCDA 5ضٍضهی بهِ ًهام    [7]ضَز. زض  ضٌاذتِ هی 4UCDAهتس ػٌَاى بِ

 ضزاضائِ ضهس.   تَضی ترػیع هٌابغ بطای، هطسَم یَستِپ زٍعطفِ حطا  اساس

6پیَستِ با ًام زٍعطفِیه هتس حطا  [14]
PCDA  واضنههس  ترػهیع  بهطای 

ِ ّا زض  سطٍیس ِ ابهطی   هحاسهب ِ  اسهت  ضهسُ  اضائه بها اسهتفازُ اظ الگهَضیتن     وه
سهاظز تها    وٌٌسگاى ضا لازض ههی  ، هػطفوٌٌسُ حطا ظی جسیس زض هَا یساظ هطتب

ّهای زضذَاسهت    سطٍیس بىاض بطزىجطیاى واض بطای  ػٌَاى بِهٌابغ هرتلف ضا 
لْهام  ا [11]  زض ضهسُ  اضائِضسُ بِ ضىل واضنهس سفاضش زٌّس. ایي هتس اظ واض 

 است. ضسُ گطفتِ
ّهای هَجهَز زض ابهط هٌفهطز ٍ      چالص زیس ولی اظ فسضال ابطّا، [15]  زض

بهطای   7ایٌىِ زلیل ٍضٍز بِ ابط فسضال چِ بهَزُ ٍ ػٌاغهط هؼوهاضی ابهط ٍضٍزی    
زّس. ًَیسهٌسگاى   ابطی ضا اضائِ هی هحاسبِّای  هحیظ یسَزهٌسگطافسضاسیَى 

ِ ّای ترػیع هٌابغ جهاضی زض   لبط ضٍی هس [16]زض  ابهط ٍ ابطّهای    هحاسهب
گهصاضی   بِ اضتطان بطایگصاضی پَیا  بحث وطزًس ٍ ًطاى زازًس وِ لیوت فسضال

هوىي است ّن اظ هٌهابغ اسهتفازُ    زض نى هطتطیاىوِ  فسضال هٌابغ هحاسباتی
 یطتهثث بهِ بطضسهی    [17]  زضهٌاسهب اسهت.   بسهیاض   وٌٌس ٍ ّهن اضائهِ زٌّهس   

زض  نههسُ  زست بِضفاُ هطتطی  یسِهماالًیت زض ابطّای فسضال با فاوتَضّای ػم
اضائِ  غَضت یيبسهٌابؼی ضا  یًَػ بِوِ نهاظٍى ًیع  8ای گصاضی ًمغِ هسل لیوت

الگهَضیتوی جْهت ترػهیع هٌهابغ ابهط       [18] زض است. ضسُ پطزاذتِزّس  هی
ِ گصاضی هٌابغ  بط حطا  زٍعطفِ ٍ هسلی بطای لیوتهبتٌی  ت وهِ  اسه  ضهسُ  اضائه
ًظط هیاًی زض  وٌٌسُ حطا طس. زض ایي هسل هٌفؼت بر ٍضی باظاض ضا بْبَز هی بْطُ
 است. ضسُ اضافٍِ هىاًیعم اػتباض ًیع بِ ایي هسل  ضسُ گطفتِ

است وِ جْهت   یطٌْازضسُپبط بط ٍ فسضال ابا زٍگام ا ضٍضی همالِزض ایي 
ّهای بْیٌهِ زض ابهط ٍ     وهِ ههسل   MCDA ٍ CDA ّای هسلساظی نى  پیازُ
ِ تها   اًترها  ًوهَزین  ضا  RCDAای  بَزُ بِ ّوطاُ هسل پایِ تَضی ای  همایسه

گصاضی ثابت است، زاضهتِ   ّا با هسل وًٌَی وِ لیوت هیاى ّط یه اظ ایي هسل
 باضین.
بؼهس اظ همسههِ ضٍش    اسهت.  ضهسُ  یساظهاًسِّ بِ ایي غَضت ازاهِ همال 

تطهطیح ضهسُ اسهت. زض    بطای حطا  زٍعطفِ زض ساذتاض ابهط فهسضال    پیطٌْازی
اساسهی   یّا گامساظی ضٍش پیطٌْازی نهسُ است وِ زض نى  برص سَم پیازُ

ٍ تحلیهل ًتهای     اضظیهابی ایهن. زض برهص چْهاضم     سهاظی ضا تَضهیح زازُ   پیازُ
ابغ زض ابط فهسضال بها اسهتفازُ اظ    اظ نظهایص هطبَط بِ ترػیع هٌ نهسُ زست بِ

ِ حطا   همالهِ ٍ   یبٌهس  جوهغ پهٌجن   زض برهص  یهت زضًْانههسُ اسهت.    زٍعطفه
 ها بطای تحمیك بیطتط نهسُ است. پیطٌْازّای

 تخصیص هٌبثع -2
ِ ترػیع هٌابغ فطایٌس اذتػا ّهای   ظ زازى هٌابغ زض زستطس بِ بطًاهه

ترػیع هٌابغ اگط ذیلهی  ضَز.  ایٌتطًت تؼطیف هی ز ًیاظ زض بستطواضبطزی هَض
ًمص هْوی  ضٍ ضَز ٍ اظ ایي یطیت ًطَز هٌجط بِ لحغی سطٍیس هیزلیك هس
 .[2]وٌس ایفا هی سغح ضضایت هطتطی ٍ ّوچٌیي ول سیستن ػولىطزضا زض 

تَاًس اضائِ ضَز. بطذی اظ ایهي   هحیظ ابط هیچٌسیي سیاست ترػیع زض 
  س.ٌباض بِ ضطح ظیط هیّای ترػیع  سیاست

ّای هجاظی  هجاظی وِ هس َل اذتػاظ هاضیي ضیيترػیع هاسیاست . 1
اجهطا  بٌابطایي اگط هطوع زازُ یه هاضیي هجهاظی جسیهسی ضا    .بِ هیعباى است
عبهاًی  ضَز تا ظهاًی وهِ هی  ّایص یىی پس اظ زیگطی اضظیابی هی وٌس، هیعباى

 ّای فیعیىی بطای اجطای هاضیي هجاظی باضس. پیسا ضَز وِ زاضای تَاًایی
بهِ یهه    ضسُ وِ ّط پطزاظًسُ فیعیىی ضا سیاست فضای بِ اضتطان گصاضتِ. 2

زّس. با استفازُ اظ ایهي سیاسهت، هیعبهاى بها زٍ      پطزاظًسُ هجاظی اذتػاظ هی
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هجاظی ًیست. پطزاظًسُ لازض بِ اجطای هاضیي هجاظی با سِ یا چٌسیي پطزاظًسُ 
اضی ٍاگهص هها اسهت   توطوهع تحمیهك    بیهاًگط  سَهیي سیاست ترػیع وِ. 3

 بهطای ایهي  سهَاالتی وهِ   . باضهس  ههی  هطتطیاىّای هجاظی )هٌابغ( بِ  هاضیي
 اظ: هغطح هی باضس ػباضت است  ترػیعسیاست 

چِ وسهی هٌبهغ ضا بهِ زسهت     ، زبرَاٌّس هٌبؼی ضا برط اگط چٌسیي هطتطی. 1
 ذَاّس نٍضز؟

 ؟[19]لیوت هٌبغ چگًَِ تؼییي ذَاّس ضس. 2

 رٍش پیطٌْبدی -3

هها زٍ هطحلهِ حطاجهی ٍجهَز زاضز. زض حطاجهی اٍل      ضٍش پیطٌْازی زض 
ضهًَس،   با ّهن ٍاضز ههصاوطُ ههی    وِ ٍجَز زاضًس وٌٌسُ فطاّنتؼسازی هطتطی ٍ 

ای وهِ  وٌٌهسُ  فهطاّن پیَستِ وِ غَضت گطفتهِ   زٍعطفِعبك هىاًیعم حطاجی 
ضهَز زضذَاسهت هطهتطی ضا اجهطا ذَاّهس وهطز. ظههاًی وهِ          هی یحطاج پیطٍظ
زّی بِ زضذَاستی وِ پصیطفتِ ضا ًساضتِ  بطای سطٍیس هٌبغ وافی وٌٌسُ فطاّن

س تحت ًٍجَز زاض فسضالی وِ زض وٌٌسگاً فطاّنباضس ٍاضز حطاجی زٍم ضسُ ٍ با 
ٍاضز ههصاوطُ   ههَضزًظط پیَستِ بهطای زضیافهت هٌبهغ     زٍعطفِهىاًیسن حطاجی 
ٍ زض غَضت هَفمیهت   ضَز هیٍاسظ ضٌاذتِ  ػٌَاى بِ یا گًَِ بِذَاّس ضس وِ 

جْت اًجام سطٍیسی وِ زض حطاجهی   هَضزًظط وٌٌسُ فطاّنزض حطا  هٌبغ ضا اظ 
حطاجهی هطحلهِ اٍل وهِ بهیي هطهتطی ٍ      اٍل پصیطفتِ زضیافت ذَاّهس ًوهَز.   

تاوٌَى زض هحیظ ابط غَضت  زض تحمیماتی وِ استوٌٌسگاى زض ابط هٌفطز  فطاّن
ژٍّص بط ضٍی حطاجی زٍم وِ بهیي  ساظی ضسُ ٍ ها زض ایي پ پیازُگطفتِ است 

 این.وطزُتوطوع  گیطز غَضت هی وٌٌسگاى فطاّن

 
 (: الگَی هفَْهی تحقیق1ضكل )

 اجاظُی وٌٌسگاًفطاّنتٌْا بِ  اًس ضسُساظی  وِ زض هحیظ ابط پیازُیی ّاهسلزض 
وِ تؼساز هٌبؼی وِ  ضَزهیضطوت ٍ زضیافت سطٍیس زضذَاستی هطتطی زازُ 

هساٍی تؼساز هٌبؼی باضٌس وِ هطتطی بِ نى ًیاظ زاضز.  بیطتط یازض اذتیاض زاضًس 
ی وِ با ووبهَز  وٌٌسگاًفطاّنّا زض هحیظ ابط با هسلساظی ایي  با پیازُ ضٍ یياظا

حهطا  ههی  ای وِ بطًسُ وٌٌسُفطاّنضًَس ضٍبطٍ ًرَاّین ضس ٍ هٌبغ هَاجِ هی
 ّط تؼساز هٌبؼی وِ هطتطی زضذَاست زازُ باضس ضا زض اذتیاض زاضز. ضَز

بطٍ ّسهتین وهِ   ی ضٍوٌٌسگاًفطاّنزض هحیظ فسضال ابطّا ها با  وِ یزضحال
گَیی بِ زضذَاست سطٍیس زضیافتی اظ سَی هطتطی ضا هٌبغ وافی جْت پاسد
بط تْیِ ًوایٌهس.  ازض  وٌٌسگاىفطاّنضا اظ سایط  یاظهَضزًًساضًس ٍ بایس همساض هٌبغ 

ی وٌٌهسگاً فهطاّن  چٌیي هحیظ فسضال ابطّا ٍ زستیابی بِ ساظی پیازُحال بطای 
 ههاى  یطهٌْازی پ ههسل  بط اسهاس ابط ضا هحیظ پیَستِ  زٍعطفِحطا  ّای هسل
ی وهِ تؼهساز   وٌٌهسگاً فطاّنػالٍُ بط ها پیطٌْازی  هسلزض وطزین. ساظی  پیازُ
ی وهِ تؼهساز   وٌٌسگاًفطاّنبِ هساٍی تؼساز هٌابغ هطتطی زاضًس  بیطتط یاهٌابغ 

ی ّها ههسل هٌابغ ووتط اظ هٌبغ زضذَاستی هطتطی زاضًس ًیع اجهاظُ ضهطوت زض   
اسهت تها زض غهَضت     ضسُ زازُجْت زضیافت زضذَاست سطٍیس هطتطی  حطا 

گصاضی ثابت زض هحیظ ابط بتَاًس زض  لیوت هسلّای حطا  ٍ هسلبطًسُ ضسى زض 
زضیافهت   وٌٌهسگاى فهطاّن ضا اظ سایط  یاظهَضزًٍ هٌبغ  وطزُفسضال ابطّا ضطوت 

 ًوایٌس.

 سبزی پیبدُ -4
ت ضهبتٌی بط بهاظاض ػبها  هٌابغ  ّای ترػیعاغلی سیستن اّساف اظجولِ

ٍضی هٌابغ وهِ  ، ًطخ ترػیع هَفك ٍ هیعاى بْطُوٌٌسُفطاّنّستٌس اظ زضنهس 
ههسل  سهاظی   اسهت. بهطای ایٌىهِ پیهازُ     ضهسُ  گطفتِزض ًظط  ًیع زض ایي تحمیك

 است. ضسُ ًظط گطفتِباضس زض ایي تحمیك زٍ گام ظیط زض  اجطا لابل یطٌْازیپ
 گصاضی ثابت زض ابط: تّای اًترابی حطا  ٍ لیوهسلساظی  پیازُ-1گام 
پیَستِ  زٍعطفِّای حطا  زض هسلبِ نى اضاضُ ضس  تط یصپوِ  گًَِ ّواى
ی وٌٌهسگاً  فهطاّن تٌْها بهِ    ضًَس ساظی هی پیازُ ابطوِ زض گصاضی ثابت  ٍ لیوت

بغ اتؼهساز هٌه   بطابط بها  بیطتط ٍ یاوِ تؼساز هٌابؼطاى  ضَز زازُ هیاجاظُ ضطوت 
اض است بِ هحیظ ابط بسطزاظین وِ لطها ًیع زض ایي گام  .زضذَاستی هطتطی باضس

 یيّوه بهط  این ضا  ساظی ضٍش پیطٌْازی اًترا  وطزُُ ّایی وِ بطای پیاز هسل
 .وٌین ساظی هی پیازُاساس 

 فسضال ابطّا: اجطای هٌظَض بِهسل پیطٌْازی  ساظی پیازُ -2گام 
ضا  پیطهٌْازی ذهَز   ابتهسا ههسل  ایهي گهام   زض فسضال ابطّها   اجطایجْت 

ٍضی  هیهعاى بْهطُ  بْتهطیي   بهط اسهاس  وِ  1هسل زض گام  یيتط هٌاسب بطهبٌای
بهطای   ضهَز،  اًترا  هی هَفك ّای ترػیعٍ ًطخ  وٌٌسگاى فطاّنسَز  ،هٌابغ

سهاظی   با ووبَز هٌبغ ضٍبهطٍ ّسهتٌس پیهازُ   ی وِ وٌٌسگاً فطاّننٍضزى  بِ زست
ی وهِ  وٌٌهسگاً  فهطاّن  زض نى ٍوطزین ٍ سسس بِ هحیظ فسضال ابطّا پطزاذتین 

زض ّهط  ضا باضٌس  ی وِ زاضای هٌابغ اضافی هیوٌٌسگاً فطاّنووبَز هٌبغ زاضًس ٍ 
، ٍضی هٌهابغ  هیهعاى بْهطُ   یتزضًْاّای اًترابی ابط ضطوت زازین.  یه اظ هسل

ّها   ضا زض ّهط یهه اظ ههسل    ّای هَفهك  ٍ ًطخ ترػیع وٌٌسگاى فطاّن زضنهس
ّای اًترابی ایي  هسلاظ  یه وسامتا ببیٌین زض غَضت استفازُ اظ همایسِ وطزین 

ّای  ترػیعٍضی هٌابغ ٍ ًطخ  ، ًطخ بْطُزضنهستحمیك زض هحیظ فسضال ابطّا 
گصاضی ثابت زض ایهي هحهیظ بْبهَز     ًسبت بِ هسل لیوت وٌٌسگاى فطاّنهَفك 

وٌٌسگاًی ّستٌس وهِ   فطاّن( 2زض ضىل ) P1…Pn هٌظَض اظ ذَاّس یافت یابس.
 P1…Pmزاضای تؼههساز هٌههابغ بیطههتط هسههاٍی تؼههساز هٌههابغ هطههتطی ٍ      

ابغ هطهتطی  وٌٌسگاًی ّستٌس وِ تؼساز هٌابغ ووتطی ًسبت بِ تؼساز هٌه  فطاّن
 .استگط هطتطیاى هٌابغ زض هحیظ ابط ًیع بیاً U1….Unزاضًس.
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 سبزی فذرال اثرّب (: رًٍذ پیبد2ُضكل )

 :بطًسُ ػٌَاى بِ ووبَز هٌبغ زاضز ای وِ وٌٌسُ ضطایظ اًترا  فطاّن 
 ِبطای هٌبهغ زض ًظهط گطفتهِ     وٌٌسُ فطاّن همساض پیطٌْازی و

 همساضی ووتط اظ همساض پیطٌْازی هطتطی باضس.

  ِهیعاىزض حال حاضط زض اذتیاض زاضز بِ وٌٌسُ  فطاّنهٌبؼی و 
 جاضی هطغَل باضس. لحظِثاًیِ اظ  1111حسالل 

  ِػسز  1وٌٌسُ ًیاظ بِ تْیِ زاضز حساوثط  فطاّنتؼساز هٌابؼی و
 باضس.

 ًتبیج تحلیلٍ  ارزیبثی -5
هطتطی زضذَاست  151ٍ  111است وِ بطای  غَضت یيبسضٍش اضظیابی 

 3بِ تؼهساز حهساوثط   هٌبغ  ٍ ّط ًَع ًَع هٌبغ 3سطٍیس هٌبؼی ضاهل حساوثط 
ًَع  1سطٍیسی ضاهل حساوثط  اضائًِیع زضذَاست  وٌٌسُ فطاّن 31ػسز ٍ بطای 

زض ًظهط   ػسز بهطای فهسضال ابطّها    1بطای ابط ٍ  ػسز 3ٍ بِ حساوثط تؼساز  هٌبغ
ّای اًترهابی   وٌٌسگاى با ضطوت زض هسل نفطاّوِ نیا  اضظیابی وطزینگطفتین ٍ 
بیطتطیي هیعاى ترػیع، سَز ٍ زض هحیظ ابط اجطا ضًَس  وِ یزضغَضتتحمیك 
ضهطوت زض   زض غهَضت ذَاٌّهس نٍضز یها    بِ زسهت ذَز  بطای هٌبغضا ٍضی  بْطُ

بِ نى اضاضُ برص لبلی وِ زض  ساظی ضًٍس پیازُبا تَجِ بِ هحیظ فسضال ابطّا. 
ّهای اًترهابی    ههسل گهام اٍل؛   اجطای ّا ابتسا بِ ظهایصنّط یه اظ زض  زاضتین
 پیطهٌْازی  ههسل گهام زٍم؛   اجطای گصاضی ثابت زض ابط سسس بِ لیوتحطا  ٍ 

 ساظی فسضال ابطّا پطزاذتین. پیازُ جْت ذَز

 1آزهبیص  -5-1

گهصاضی ثابهت،    ّهای لیوهت   ، ههسل یهه با اجهطای گهام   زض ایي نظهایص 
RCDA،CDA  ٍMCDA  .پس اظ اجطای واهل بِ تطتیب اجطا ذَاٌّس ضس

 وٌٌسُ فطاّنضَز وِ هٌبغ ّط  زض ذطٍجی ًْایی هطرع هی ّا ّط یه اظ هسل
هٌبغ بِ  اضائِت ًْایی وِ تَاًستِ است اظ بِ هست چٌس ثاًیِ هطغَل بَزُ، لیو

نٍضز چٌس زالض ٍ ّوچٌیي تؼساز ول هطهتطیاًی وهِ    بِ زستهطتطیاى هرتلف 
چهِ تؼهساز    اًس بَزُتِ اظ حطا  هَفك بِ زضیافت توام هٌبغ زضذَاستی زض نى زس

 نهسُ است.( 1) . ذالغِ ًتای  ذطٍجی حاغل اظ اجطای ایي گام زض جسٍلاست
 1آزهبیص  1م خرٍجی گبًتبیج  (:1)جذٍل 

Cloud 
Successful 

Allocation (%) 

Price 

($) 

Resource 

Utilization(s) 

FixPrice 34 267 73803 

RCDA 41 311 94671 

CDA 49 403 126001 

MCDA 60 524 189331 

وهِ  تؼساز هطهتطیاًی  افعایص  زٌّسُ ًطاى یهزض گام  نهسُ زست بًِتای  
ٍ  ه بستِاًس تواهی هٌابغ هَجَز زض  تَاًستِ  ٌبغ زضذَاستی ذَز ضا تْیهِ ًوایٌهس 

ّا ًسهبت بهِ    زض ّط یه اظ هسل وٌٌسُ ٍضی هٌابغ فطاّن ّوچٌیي افعایص بْطُ
 MCDA  ٍCDAّهای   زض ههسل  وِ ییاظنًجا .استگصاضی ثابت  هسل لیوت
ِ   پیطٌْازّایی ضا اضسال هی وٌٌسُ فطاّنهطتطی ٍ  تهط ٍ بهِ    وٌٌس وهِ هؼمَالًه

َاٌّس تَاًست تط است بٌابطایي تؼساز هطتطیاًی وِ ذ لیوت تؼازلی باظاض ًعزیه
زٍ هسل زیگهط بیطهتط   بِ بِ تواهی هٌابغ ذَز زست یابس زض ایي زٍ هسل ًسبت 

هٌهابغ بهِ تؼهساز     اجاضُزضنهس بیطتطی اظ جْت  وٌٌسگاى فطاّن یجِزضًتبَزُ ٍ 

ّهای هَفهك،    ترػهیع همهساض افهعایص    بیطتطی هطتطی وسب ذَاٌّس ًوَز.
 اسهت.  ضهسُ  زازُ( ًطهاى  1وٌٌهسُ زض ًوهَزاض )   ٍضی هٌابغ ٍ زضنههس فهطاّن   بْطُ

 
ٍری هٌبثع ٍ درآهذ  ق، ثْرُّبی هَف تخصیص هیساى افسایص(: 1ًوَدار )

 کٌٌذُ فراّن

اظ هیاى  زض ایي گام نهسُ زست بًِتای  غَضت گطفتِ اظ با تَجِ بِ اضظیابی 
ٍ  زضنههس  ،تَاًهس بیطهتطیي ترػهیع هَفهك     ی وهِ ههی  ههسل ّای هَجَز  هسل
گصاضی  ًسبت بِ هسل لیوتابط هحیظ ّا زض  وٌٌسُ فطاّنٍضی ضا بطای هٌبغ  بْطُ
گام  ساظی فسضال زض پیازُجْت  ضٍ یياظا. است MCDAزاضتِ باضس هسل ثابت 
ٍ سهاظی  پیازُ MCDAهسل  هبٌایضا بط هسل پیطٌْازی ذَز زٍ ضا  نى ، اجهطا 

FMCDA
 .گصاضی وطزین ًام 9

ضَز وِ پس اظ  زٍم، هطرع هیگام زض  FMCDAساظی هسل  پیازُ با
وهِ بها    یهابین  هیزست  وٌٌسگاًی فطاّنبِ پایاى یافتي بطذی اظ زٍضّای حطا  

ّها ضا جْهت زضیافهت     وٌٌسُ فطاّنزض ایي لحظِ ایي . اًس ضسُووبَز هٌبغ ضٍبطٍ 
 هجهسزا  وِ زاضای هٌبغ بیىاض ّستٌس  یوٌٌسگاً فطاّنزض فسضال با  هَضزًظطهٌبغ 

اوطُ وهطزین. زلیهل   ساظی ضسُ زض گهام یهه ٍاضز ههص    پیازُّای  اظ عطیك هسل
ی وِ لػهس  وٌٌسگاً فطاّنّای ابط نى است وِ زض هحیظ فسضال  استفازُ اظ هسل

تؼساز هٌابؼی وِ لطاض است  حتوا ای زیگط ضا زاضًس بایس  وٌٌسُ فطاّنهٌابغ بِ  اضائِ
( بِ نى ًیاظ زاضز، ُوٌٌس فطاّن) یهطتطاضائِ زٌّس بطابط با تؼساز هٌابؼی باضس وِ 

بهِ   تها  اسهتفازُ وٌهین  هحهیظ ابهط    ّهای  بطایي بایس زض هحیظ فسضال اظ هسلبٌا
. اجطای ایي گهام  ًطَزضطوت زازُ  اجاظُ ووبَز هٌبغ زاضًسی وِ وٌٌسگاً فطاّن

وٌین وِ  است زض ازاهِ ایي همالِ بطضسی هیبا سٌاضیَّای هتفاٍتی لابل اًجام 
چهِ هیهعاى    زضهجوهَع ل ابط زض فهسضا  ٌسگاىوٌ فطاّنزض غَضت ضطوت وطزى 

 ذَاّهس نههس.   بهِ زسهت  زض ابط ٍ فهسضال   وٌٌسگاى فطاّنٍضی بطای  زضنهس، بْطُ
 ( نهسُ است.2ذالغِ ًتای  ذطٍجی حاغل اظ اجطای ایي گام زض جسٍل )

 FMCDAهذل ًْبیی (: ًتبیج خرٍجی 2) جذٍل

Cloud &Federal 

Successful 

Allocation 

(%) 

Price 

($) 

Resource 

Utilization 

(s) 

FMCDA_Fix 79 573.05 225504 

FMCDA_RCDA 79 576.3 230018 

FMCDA_CDA 81 613.85 255627 

FMCDA_MCDA 81 617.35 357318.7 

ٍ  MCDAّهط زٍ ههسل   زض ذطٍجی ًْایی نهسُ  زست بًِتای  بط اساس 
CDA  ًسهبت بهِ   ّای هَفك  زض ًطخ ترػیعیىساًی زاضای زضغس بْبَزی
ّای  ّای هَفك زض هسل . ًطخ ترػیعباضٌس هی RCDAگصاضی ثابت ٍ  لیوت
Fix  ٍRCDA 2زضغس ضسُ است چَى زض ّط زٍ ههسل تٌْها    79 جْت اظنى 
اًهس   ای وِ با ووبهَز هٌبهغ هَاجهِ ضهسُ     وٌٌسُ فطاّن 4وٌٌسُ اظ هجوَع  فطاّن

اسهت   هطاّسُ لابل( 2)زض ًوَزاض  نًچِ زضست یابٌس. تَاًستٌس بِ هٌبغ هَضزًظط
ِ اسهت.  ابهط   MCDAًسهبت بهِ ههسل     FMCDAبطتطی هسل  زض  اظنًجاوه
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 غ نى افهعایص زضنههس  عبه فسضال ابطّا بحث واّص ظهاى بیىاضی هٌهابغ ٍ بهِ   
زض  CDAًسبت بِ  MCDAوٌس ٍ چَى هسل  ّا اّویت پیسا هی وٌٌسُ فطاّن

بْتهطیي گعیٌهِ    MCDAههسل   ضٍ یهي اظا ایي زٍ هَضز بْتط ػول ًوَزُ است
هسل حتی با ایي  وِ یعَض بِ .استوٌٌسگاى زض فسضال ابطّا  فطاّنبطای ضطوت 

بهستطیي ههسل فهسضال زض ایهي      ػٌهَاى  بِوِ زض فسضال گصاضی ثابت  لیوت هسل
ٍضی ٍ زضنههس ضا   است تَاًستِ بیطتطیي ترػهیع، بْهطُ   نهسُ زست بِنظهایص 
 بِ ّوطاُ زاضتِ باضس.ط اب MCDAابط ًسبت بِ هسل وٌٌسگاى  فطاّنبطای 

 
 MCDA ًسجت ثِ هذل فذرال ّبی هذل (: ثْجَد2ًوَدار )

 2آزهبیص  -5-2

با  ضا زٍنظهایص هسل پیطٌْازی  ػولىطز تط ٍ بطضسی زلیك اضظیابی جْت
با تَجِ بهِ نًىهِ همهازیط     .این اًجام زازُوٌٌسُ  فطاّن 31هطتطی ٍ  151تؼساز 

پاضاهتطّای اٍلیِ پس اظ پایاى یافتي ّط زٍض اجطای واهل بطًاهِ تغییط ذَاٌّهس  
 اجطاّازض سایط  یافتین زستبِ نى  1وطز ٍ هوىي است ًتایجی وِ زض نظهایص 

ّا ضا زض چٌهسیي زٍض اجهطای    هیاى هسل یسِهماًباضس زض ایي نظهایص  چٌیي یيا
بطًاهِ ٍ با تؼساز بیطتطی زضذَاست هطتطی اًجام زازین تا ببیٌین نیها زض سهایط   

وٌٌهسگاى   فهطاّن اجطاّا ًیع با تغییط زض ًَع ٍ تؼساز هٌابغ زضذَاستی هطتطیاى ٍ 
زض ابهط ػولىهطز    MCDAًیع هسل پیطٌْازی ها بطای فسضال ًسبت بِ ههسل  

 بْتطی ضا ذَاّس زاضت!
 اًس تَاًستِاجطایی وِ زض نى حساوثط تؼساز هطتطیاى  11زض ایي نظهایص  ضٍ یيظاا

ّا زض ابط بِ تواهی هٌابغ ذَز زسهت یابٌهس ضا اًترها  ٍ     اظ هسل یىیزضحسالل 
ذطٍجهی گهام یهه بهطای ّهط یهه اظ        . هیاًگیي ًتهای  ینلطاضزاز یهَضزبطضس

ّهای   ًطخ ترػیع اسبط اسزٍض اجطا  11زض ساظی ضسُ زض ابط  ّای پیازُ هسل
 ( نهسُ است.3ّا زض جسٍل ) وٌٌسُ زضنهس فطاّن ٍضی هٌابغ ٍ هَفك، بْطُ

 2آزهبیص  1گبم در ّبی اثر  (: هیبًگیي ًتبیج هذل3جذٍل )

Cloud 
Successful 

Allocation (U) 

Price 

($) 

Resource 

Utilization (s) 

FixPrice 38.3 636.5 320662.6 

RCDA 42.5 736.3 377161.2 

CDA 51.8 881.2 440938.3 

MCDA 59.2 940.6 487082 

هسلی وِ بیطتطیي زضغس بْبَزی زض ّط سِ ّسف  (3) جسٍلًتای  با تَجِ بِ 
زضغههس زض ًههطخ  53.7هیههاًگیي  بهها MCDAضا زاضز هههسل  تحمیههكایههي 

زضغس زض سهَز   63.3ٍ ٍضی هٌابغ  زضغس زض ًطخ بْطُ 55 ،ّای هَفك ترػیع
 CDAّهای   گصاضی ثابت است. سایط هسل وٌٌسگاى ًسبت بِ هسل لیوت فطاّن

، RCDA پس اظ  ّای بؼس لطاض زاضًس. ضتبِگصاضی ثابت بِ تطتیب زض  یوتٍ ل
 ضسس. ساظی گام زٍ هی بِ پیازُ ًَبتیه ساظی گام  پیازُ

 FMCDA-MCDAهسل  گام زٍمزض  FMCDAساظی هسل  پیازُ با
زضنههس   یزضغهس  3.9ّای هَفك ابهط،   زضغسی ًطخ ترػیع 1.86بْبَزی  با

وٌٌسگاى ابط ٍ  ٍضی هٌابغ فطاّن زضغسی بْطُ 4.6اى ابط ٍ فسضال ٍ وٌٌسگ فطاّن
ّای هَفهك، زضنههس ٍ    تَاًستِ است ترػیع ّا هسلزض همایسِ با سایط  فسضال
ًسهبت ههسل   وٌٌهسگاى ابهط ٍ فهسضال     ٍضی هٌابغ بْتهطی ضا بهطای فهطاّن    بْطُ
( زضغهس بْبهَزی ههسل    3ًوهَزاض )  .بِ ّوطاُ زاضهتِ باضهس  گصاضی ثابت  لیوت

FMCDA_CDA ،FMCDA_RCDA،FMCDA_Fix  ٍ
FMCDA_MCDA  ًِسبت بMCDA زّس زض ایي نظهایص ضا ًطاى هی. 
ضا ّهن زض ًهطخ    MCDAًسبت بِ هسل  FMCDA ایي ًوَزاض بطتطی هسل

 زّس. وٌٌسگاى ًطاى هی هٌابغ فطاّن ٍضی ٍضی، ّن زض زضنهس ٍ ّن زض بْطُ بْطُ

 در MCDA ًسجت ثِ هذل فذرال ّبی هذل ثْجَد (: هیبًگیي3ًوَدار )

 2آزهبیص 

بْتهطیي   ههسل فهسضال تَاًسهتٌس    4نى ّهط   بطذالف نظهایص یه وِ زض
 4زاضتِ باضٌس زض ایهي نظههایص اظ هیهاى     MCDAهسل ػولىطز ضا ًسبت بِ 

 یاست وِ تَاًستِ بْبهَز  MCDAفسضال تٌْا هسل ساظی ضسُ زض  پیازُهسل 
وٌٌهسگاى   ٍضی هٌابغ فطاّن ٍضی، ّن زض زضنهس ٍ ّن زض بْطُ ضا ّن زض ًطخ بْطُ

ّای هَفهك   ّا تٌْا زض ًطخ ترػیع بْبَزی سایط هسل وِ یزضحالاضس. زاضتِ ب
ضهاّس ًهطخ واّطهی     ّها  وٌٌسُ فطاّناها زض زضنهس  ،ٍضی هٌابغ است ٍ ًطخ بْطُ

زضغس ٍ  -3.2با  گصاضی ثابت بیطتطیي واّص هطبَط بِ هسل لیوت وِ ّستین
لیهل اغهلی نى   وهِ ز  استزضغس  -1.5با  CDAووتطیي نى هطبَط بِ هسل 

ٍ  CDA ،RCDAّههای  ّههای هَفههك هههسل ووتههط بههَزى ًههطخ ترػههیع 
ِ  یعهَض  بِ .استزض فسضال  MCDAگصاضی ثابت ًسبت بِ هسل  لیوت ّهط   وه

ِ ووتط بّای هَفك  چِ ًطخ ترػیع ّهای   اضس ػالٍُ بط افعایص هیعاى جطیوه
وٌٌهسگاى اظ هطهتطی زضیافهت وهطزُ      ای وِ فطاّن وٌٌسگاى همساض ّعیٌِ فطاّن

وسط ذَاّس  ّا نى ضسُ وسبزضذَاست سطٍیس اظ زضنهسُ بَزًس بابت ضىست 
زاضای ووتطیي ًطخ ضىست زض فهسضال اسهت    MCDAهسل  وِ ییاظنًجاضس. 

وٌٌسگاى اظ هطتطی بِ حسی  زضیافتی فطاّن یٌِّعوسط ٌابطایي همساض جطیوِ ٍ ب
 ضَز. FMCDAوٌٌسگاى زض هسل  زُ است وِ باػث واّص زضنهس فطاّنًبَ

 گیری ًتیجِ -6
اظ  یگطز ػباضت بِفسضال زض ایي هحیظ اظ چِ هسلی یا  وٌٌسگاى فطاّنایٌىِ 

فازُ ابط است وٌٌسگاى فطاّنهٌابغ بِ  اضائِطای ای ب یَستِپ زٍعطفِچِ هسل حطا  
ابهط ٍ   وٌٌهسگاى  فهطاّن ٍضی ٍ ترػهیع ضا بهطای    ًوایٌس بیطتطیي زضنهس، بْطُ

 فسضال بِ ّوطاُ ذَاّس زاضت هَضَػی بَز وِ زض ایي تحمیك بِ نى پطزاذتین.
ابتسا بِ اضظیهابی ًتهای     نظهایصّط زٍ ساظی فسضال ابطّا زض  پس اظ پیازُ

گصاضی ثابت زض فسضال ٍ  ٍ لیوتتِ پیَس زٍعطفِّای حطا   هسل اظ نهسُ زست بِ
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وِ پیَستِ  زٍعطفِحطا  سسس بِ اضظیابی هسل پیطٌْازی ذَز ٍ بْتطیي هسل 
بها   وٌٌهسگاى  فهطاّن بَزین پطزاذتین تا ببیٌهین   یافتِ زستاٍل بِ نى  هطحلِزض 

ِ ضطوت زض هسل حطاجی وِ  ِ بْتهطیي ههسل زض    ػٌهَاى  به اٍل اًترها    هطحله
بهِ  ذهَز   بهطای هٌبهغ  ضا ٍضی  ٍ بْطُ زضنهسبیطتطیي هیعاى ترػیع، ضَز  هی

هسلی وِ هها   بط اساسضطوت زض فسضال ابطّا  زض غَضتنٍضز یا  ذَاٌّس زست
 پیطٌْاز زازین.

بطتطی  زٌّسُ ًطاىنهس  بِ زستّا  اًجام نظهایصاظ ًتای  حاغل اظ  نًچِ
ص تؼهساز  ّهن زض ابهط ٍ ّهن زض فهسضال ابطّها حتهی بها افهعای         MCDAهسل 

ای وههِ هیههاى ضههطوت  . بهها همایسههِاسههتّههای هٌههابغ هطههتطیاى  زضذَاسههت
زض فهسضال اًجهام    MCDA زض ابط ٍ حطا  MCDAزض حطا   وٌٌسگاى فطاّن

ٌهابغ  ه MCDAی وِ زض ابط اظ عطیهك حهطا    وٌٌسگاً فطاّنضس ضس هطرع 
 ّایی وِ زض ایي تحمیك زیگط حطا زٌّس ًسبت بِ  ذَز ضا بِ هطتطیاى اضائِ هی

ساظی ضس حساوثط استفازُ ضا اظ هٌابغ ذَز ذَاٌّس بطز ٍ ّوچٌهیي زضنههس    پیازُ
ضهطوت   MCDAبیطتطی ًیع وسب ذَاٌّس وطز ٍ هطهتطیاًی وهِ زض حهطا     

نٍضزى تواهی هٌابؼی وِ بِ نى ًیاظ زاضًس زض ایي ههسل   بِ زستوٌٌس زضغس  هی
ابط لػس ضطوت زض  وٌٌسگاى فطاّنبطایي اگط . ػالٍُاستّا  بیطتط اظ سایط هسل

ٍضی  ٍ بْهطُ  فسضال ابطّا ضا زاضتِ باضٌس بطای ایٌىِ بتَاًٌس بِ بیطتطیي زضنههس 
زضذَاست هطتطی ضا اظ عطیك ضطوت زض حهطا    وِ یزضغَضتهٌابغ زست یابٌس 

MCDA  هطهتطی ضا اظ عطیهك    ههَضزًظط بسصیطًس ٍ زض هحیظ فسضال ًیع هٌبغ
ٍضی ضا ًسبت بِ ضطوت  بْطُ نٍضًس بیطتطیي زضنهس ٍ بِ زست MCDAحطا  

 ّا زض فسضال ابطّا وسب ذَاٌّس وطز. زض سایط هسل
بحث واّص ظهاى بیىاضی هٌابغ اظ اّویت ذاغی ّن زض ابهط ٍ ّهن زض   

پیَستِ زض هحیظ  زٍعطفِطا  ّای ح جْت زستیابی هسل فسضال بطذَضزاض است
وٌٌسگاى ابط ٍ فسضال پیطهٌْازی   فطاّنبطای ٍضی هٌابغ  ْطُبیطتطیي بفسضال بِ 

وٌٌهسگاى   فهطاّن زاضت نى است وِ تَاى  بْبَز ضٍش پیطٌْازی هی جْت وِ
پیطهٌْاز   MCDAهٌبغ زض ههسل   اضائِهمساض لیوتی وِ بطای تؼییي فسضال زض 

زض ًیهع  وٌٌسُ ابط ضا  هٌبغ اظ سَی فطاّن یطیواضگ بِظهاى زٌّس فاوتَض هست  هی
ضا بهِ   هٌهابؼص تها   زّهس  هیتطجیح  واض یيابا  وٌٌسُ فطاّن زضٍالغ ًظط بگیطًس.

ّهایی   اذتػاظ زّس ظیطا زضذَاسهت  یطیواضگ بِتطیي ظهاى  هطتطی با عَالًی
ِ وِ زاضای بیطتطیي هست ظههاى   ّسهتٌس باػهث افهعایص هیهعاى      یطیوهاضگ  به

ّ   اظ عطفی ایي اهىهاى ضا وٌٌسُ ٍ  فطاّنهٌبغ بطای  یطیواضگ بِ  وٌٌهسُ  نبهِ فهطا
 بؼسی بفطٍضس. هؼاهلِبؼص ضا با ٍضؼیت بْتطی زض هٌازّس تا  هی
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