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 چکیده 

. است دهش شناخته اینترنت روی بر مجازی و پذیرمقیاس بزرگ بسیار منابع از استفاده با پویا هایسرویس دهنده ارائه یک عنوان به رایانش ابری

 که شده است بازار مبادالت مفهوم به منجر هاپیشرفت .اندکرده« به ازای مصرف پرداخت»اساس  بر ابر هایسرویس ارائه به شروع صنایع از بسیاری

 اجازه اند که، ارائه شده«بازار محیط» نام به مستقل چارچوب عنوان بستر به و سبک وزن .سازدرا فراهم می کننده مصرف و ابر دهندهارائه بین تجارت

 و یریمگطرح خود را به کار می ما مقاله، این در. کنند را طبق نیازهای خودشان تجارت محاسباتی منابع دهندگان ارائه و کنندگان مصرف دهدمی

 .کنیمپذیری ارزیابی میمقیاس نظر را از عملکرد ما نهایت در. کنیممی بحث مزایده کمک با انجام تجارت چگونگی مورد در
 

 تخصیص منابع ، رایانش ابری : کلید واژه

 
 

 مقدمه .1
 بر-هاداده مراکز تا کاربردی هایبرنامه از چیز همه-تقاضا  اساس بر منابع محاسباتی تحویل شود،می اشاره ”ابر “با  سادگی برای اغلب ابری،رایانش 

 .باشدبه ازای مصرف می پرداخت اساس بر اینترنت روی
 

 سرویس های رایانش ابری .1.1
 متعلق که شونداجرا می« ابر در» دور راه از کامپیوترها روی ابر است که بر بر مبتنی کاربردیهای برنامه –( SaaS) سرویس عنوان به افزار )الف( نرم

 .شوندمتصل می وب مرورگر یک معموالً، و اینترنت طریق از کاربران کامپیوتر شوند و بهمی اجرا هادیگران و توسط آن به

 کامل حیات چرخه از حمایت برای نیاز مورد چیز هر با ابر بر مبتنی محیط یک سرویس عنوان به بستر -( PaaS) سرویس عنوان به )ب( بستر

 تأمین ر،افزا نرم زیرین، افزارسخت مدیریت و خرید پیچیدگی و هزینه بدون - کندمی را فراهم( ابر)وب  بر مبتنی کاربردی هایبرنامه ارائه و ساختار

 .میزبانی و

 IaaS دهنده ارائه از سازی راذخیره و حافظه پردازش، توان مانند محاسباتی منابع کاربران که جایی است –( IaaS) سرویس عنوان به )ج( زیرساخت

 .کنندمی خود استفاده کاربردی هایبرنامه اجرای و استقرار برای منابع از آورند وبه دست می
 

 تخصیص منابع .1.2

ها را دچار سرویس RA. باشدمی اینترنت طریق از نیاز مورد ابر کاربردی هایبرنامه به دسترس در منابع تخصیص فرآیند( RA) منابع تخصیص ابری، رایانش در

 اژولم هر در منابع مدیریت برای هاسرویس دهندگان ارائه به دادن اجازه با مشکل قحطی را منابع تأمین. به درستی مدیریت نشود تخصیص اگر کندقحطی می

 .کندحل می فردی

 (RASتخصیص منابع)های استراتژی .1.2.1
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 پاسخگوی تا ابرمحدود است، محیط درون در کمیاب منابع تخصیص و استفاده برای ابر دهنده ارائه هایفعالیت ادغام مورد در همه های تخصیص منابعاستراتژی

 RAS برای یزن منابع تخصیص زمان و ترتیب .باشدکاربر می کار یک تکمیل منظور به برنامه هر نیاز مورد منابع مقدار و نوع نیازمند آن. باشد ابر هایبرنامه نیازهای

 .[2] باشدمی ورودی بهینه، به عنوان

 ودارنم .باشدهستند، متفاوت می منابع تقاضای که کاربردی هایبرنامه ماهیت و زیرساخت ها،بر اساس سرویس منابع تخصیص روش و RAS به ورودی پارامترهای

 .کندابر را بحث می به کار گرفته شده در RASزیر  بخش. دهدمی ابر را نشان پارادایم در پیشنهادی RAS بندیطبقه 1.1 شکل در شماتیک

 
 های تخصیص منابع در رایانش ابریاستراتژی .1-1شکل

 و محاسبه کنندگانمصرف نیازهای به خاص طور به شود کهارائه می( ME) مبادله بازار چارچوب یک طراحی. شودمزایده کار می با مقاله، این در

 :جمله از کندپشتیبانی می ME متنوع هایسرویس از این طراحی. پردازدمی دهندگانارائه

 .فروش و نامثبت -1

 .آزاد منابع تبلیغات  -2

 .مزایده مانند مذاکره هایپروتکل یا متعدد بازار هایمدل همزیستی  -3

 و دسترسی قیمت مثال، عنوان به) آنها هایویژگی ها وسرویس/منابع کشف برای( RMS) منابع مدیریت هایسیستم و منابع بروکرهای  -4

 .کاربر( QoS) سرویس کیفیت هایکه مواجه با نیازمندی( استفاده هایمحدودیت

 

 مبادالت بازار معماری طراحی و .1.3
 زاربا مختلف هایمدل از استفاده با و بندی،صف دهنده ارائه محاسبه منابع و کننده مصرف منابع درخواست آن در که بازاری است ارائه اصلی هدف

 .است شده داده زیر نشان نمودار کمک با بازار مبادالت تجارت سناریو. شودتطبیق 
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 . سناریو تجارت مبادالت بازار1-2شکل

 .دهدمی نشان را ME درون در تجارت انجام از معمول سناریوی یک 1.2 شکل

 کنند.تبلیغ می آن هایقیمت با را خود منابع دهندگان ارائه

 که ادهد پایگاه در هاخواسته و هامناقصه همه. کنندتبلیغاتی پیشنهاد می منابع به خود عالقه دادن نشان برای های خود رامناقصه کنندگان مصرف 

 .شوندمی دسترسی خواهند شد، ذخیره برنده هایمناقصه محاسبه برای مزایده پایان در

 بروکر امت مزایده، پایان در. سازدمزایده را متناسب می کنندگانشرکت بین تجارت و هامناقصه و هاخواسته تطبیق بازار، در اصلی بروکر، عامل متا. 

 مورد را در کنندگان مصرف و منابع دهندگانارائه رزرو سرویس سپس. فرستدمی رزرو هایسرویس رزرو را به هایدرخواست را تعیین و هابرنده

 .[3] شودمی ذخیره حسابداری هایسرویس از استفاده با رزرو مورد در اطالعات .سازدمزایده مطلع می نتیجه

 

 (هاسرویس) معماری اجزای .1.3.1
 داده پایگاه رد کاربران جزئیات. نام دارندثبت به باشد، نیاز داشته دسترسی تبادل هایبه سرویس بتوانند این که از قبل نام: کاربرانسرویس ثبت

 .گرددمی استفاده مجوز و هویت احراز برای و شوندمی نگهداری

 دهدمی اجازه تبلیغات سرویس. آنها را پیدا کنند رزرو و خود نیاز مورد هایسرویس کنندگان مصرف تا دهدمی اجازه رزرو های منبع: سرویسسرویس

 (.بود خواهند دسترس در آنها که زمانی و هاCPU تعداد) تبلیغ کنند خود را ابر منابع دهندگان ارائه تا

 شوند.بندی میصف هامناقصه: کار بندیصف سرویس

برای  کننده مصرف توسط که رزرو ID سازد ورزرو سرویس تبلیغ شده مطلع می تطبیق، را در مورد منابع دهندگان ارائه سرویس این: رزرو سرویس 

 .گیردرا می شودمی استفادههای کاربردی او ارسال برنامه

 .کندمی را ذخیره موفق و خورده شکست هایتراکنش مورد در اطالعات همچنین. کندکاربر را ذخیره می هر تجاری اطالعات: حسابداری سرویس 

 

 بررسی متون .2
1- N.Krishnaveni، اربرانک میان در رایانش ابری که ارائه کردند «ابری رایانش محیط در پویا منابع تخصیص استراتژی بررسی»در [ 4] همکاران و 

 هایویسسر و پویا منظوره همه منابع تخصیص آن چون کندمی ارائه تقاضا هایی بر اساسسرویس ابر. شودمحبوب می منابع، بسیار انواع ارائه با ابر

 ندهنویس. دهدمی ارائه ها راآن عملکرد و موثر منابع تخصیص روش چند نویسنده. دهدمی ارائه مردم را ازای مصرف به پرداخت به شیوه شده تضمین

 هاینیکتک مورد در روشن جزئیات تطبیق مطالعه و کندمی فراهم را ابر کاربران برای ابر در پویا منابع تخصیص روش از مفصلی شرح مقاله این در
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 ویسندهن. دهدابر را شرح می محیط در پویا منابع تخصیص هایروش از تعدادی مطالعه نظری، لحاظ به مقاله این در نویسنده. کندمی فراهم مختلف را

 .دکنابری را ارائه می رایانش محیط در مختلف هایتکنیک پارامترهای با منافع و مزایا خالصه همچنین و شده خالصه هایتکنیک جزئیات شرح

2- D.Cenk Erdil  [5 ] با هاگرید و بزرگ مقیاس ابرهای در منابع زمانبندی که کنداظهار می «ابر منابعزمانبندی  نظیر به نظیر سازیشبیه»در 

 منابع روی بر شده ارائه بار نگاشت برای هاسیاست و هاروش از ایگسترده طیف محققان. است دشوار منابع نوسانات و پویایی، اندازه، به توجه

 سازیبیهش دهد. محیطرا نشان نمی محیط موثر بار و قرارگرفته، وریزیر بهره زیادی حد تا فعلی تولید گریدهای حال، این با. اندکرده پیشنهادی ارائه

است  سازشبیه یک آن. نیستند موجود گریدهای و ابرها مشخصه هاآن اما رود،می انتظار که آنهایی ویژه به است، مفید مختلف هایروش مطالعه برای

وصیف ت عملکرد را برای های باالکران تعیین برای تطبیق حل مدل و گرید، منابع زمانبندی مسئله برای هاییمکانیزم و هسته مدل یک شامل که

 لف ومخت منابع برای گرید منابع های زمانبندیروش عملکرد مطالعه برای سازشبیه استفاده از چگونگی از کلی نمای یک همچنین این. کندمی

 .دهدپویا را ارائه می هایمحیط و بزرگ مقیاس در مشخصات بار

3- Pinal Salot [6 ]دهنده ارائه یک عنوان به ابری که رایانش کنداظهار می «رایانش ابری محیط در زمانبندی مختلف هایالگوریتم بررسی» در 

 بری،ا رایانش نوآوری به توجه با. است شده شناخته اینترنت روی بر مجازی و پذیرمقیاس بزرگ بسیار منابع از استفاده با متحرک هایسرویس

 در از اعمال کار را زمانبند که است باال ارتباطی هایهزینه ابر، در عمدتا. دارند وجود ابر محیط در استاندارد کار زمانبندی هایالگوریتم از بسیاری

ستند ه ابری رایانش در اجرا قابل و مناسب که زمانبندی کار هایالگوریتم ساخت برای محققان امروزه،. کندمنع می بزرگ مقیاس محیط توزیع شده

رداخت هزینه پ زمان اساس شده بر استفاده منابع برای باید کاربر زیرا است ابری رایانش محیط در وظیفه ترینمهم زمانبندی کار کنند.تالش می

 در. کندیم ایفا منابع از بهره حداکثر آوردن دست به برای حیاتی نقش زمانبندی آن برای و باشد مهم باید منابع، از موثر استفاده رو این از .نمایدمی

 ترینمهم زا یکی زمانبندی که گیردمی نتیجه نویسنده. دارد وجود ابری رایانش در آنها به مربوط مسائل و مختلف زمانبندی هایالگوریتم مقاله این

 فضای مدیریت که است قابل توجه. تحلیل شده است مختلف پارامترهای و مختلف زمانبندی الگوریتم اینجا در. است ابری رایانش محیط در وظایف

 رد و اطمینان قابلیت آن اما دهدای میصرفه به مقرون و حد از بیش توان موجود زمانبندی الگوریتم. است مجازی محیط در مهمی مسئله دیسک

 .شود ابری شرایان محیط در اطمینان قابلیت و دسترسی بهبود باعث که است الگوریتمی به نیاز اینجا بنابراین. گیرندنمی نظر را در بودن دسترس

4- Rajkumar Buyya اخیر هایتوسعه که کننداظهار می «ابری های رایانشسرویس و تجارت برای سودمندی مبادالت بازار » در[ 7] همکاران و 

رف ابری بر اساس پرداخت به ازای مص هایسرویس ارائه صنایع بسیاری برترین را اصالح کرده است. عنوان به محاسبات تحویل تحقق رایانش ابری در

ابر  دهندگان ارائه و کنندگان مصرف بین تجارت تسهیل که( ME) بازار مبادالت یک قالب در بازار قاب تکامل منجر به پیشرفت این اند.را آغاز کرده

 مصرف تا دهدمی اجازه و کند،مختلف کمک می منابع از IT هایآوری سرویس جمع با تجارت فرآیند به بازار سناریوهای چنین. است شده است،

 جازها که کند،ارائه می« بازار محیط» نام به و وزن بستر مستقل و سبک چارچوب یک نویسنده این، در. کنند انتخاب را آنها راحتی به کنندگان

ز ا کاربران به آن پذیریانعطاف ارائه برای بازار محیط اصالت .شود انجام هانیازمندی آن هر در دهنده ارائه و کننده مصرف بین منابع تجارت دهدمی

 در بحث و طراحی انگیزه که هانیازمندی ابتدا این، در. دهدمتعدد را می معامالت اکتشافات همزیستی اجازه همچنین اکتشافی است، پروتکل نظر

 نظر زا بازار محیط اولیه نمونه عملکرد نهایت، در. شودمی است، ارائه بازار متعدد هایمدل از استفاده با محاسبه منابع تجارت تسهیل چگونگی مورد

 ازیسادهپی و معماری. شودمبادالتی انجام می چنین طراحی در بازار فنی مختلف هایچالش و هانیازمندی و شوددر نظر گرفته می آن پذیریمقیاس

 بین لتعام در وارده سربار زمان گیریاندازه و بازار عملکرد بر طراحی انتخاب اثر گیریاندازه: شودارزیابی می آزمایش دو با آن شود ومی توصیف بازار

 تجارت هایمدل از بسیاری تواندمی و بندی شوددرجه خوبی به تواندمی بازار که دهدمی نشان هاآزمایش .بازار طریق از دهنده ارائه و کننده مصرف

 مزایده در منابع هایدرخواست از زیادی تعداد تطبیق برای شده تولید سربار که شودمی گرفته نتیجه بنابراین. کند اداره همزمان را منابع درخواست و

 .شودمی داده قرار محل در مستحکم تکراری زیرساخت و کارآمدتر داده پایگاه سرور مسئله، این به رسیدگی منظور به. است حداقل همزمان،

 

 مواد و روش .3

 فروش را خرید و آنها محاسبه هایسرویس ملحق شود، تواندمی کاربر هر آن در که «آزاد بازار» مفاهیم با موجود سیستم موجود: سیستم -1

 انجام دهندگان را خواسته ارائه به منابع متعدد هایدرخواست هایمناقصه تطبیق مزایده برای دو ابر بازار. است گرفته شده الهام کند،

 عالقه دادن نشان برای خود را هایمناقصه کنندگان کنند. مصرفتبلیغ می هاآن هایقیمت با را خود منابع دهندگان ارائه اول،. دهدمی

 برای مزایده پایان در شود کهمی ذخیره ایداده پایگاه در هاخواسته و هامناقصه همه. کنندتبلیغ شده ارسال می منابع اجاره در هاآن

 کتشر بین تجارت و هامناقصه و هاخواسته تطبیق بازار است که در اصلی عامل بروکر متا .شد دسترسی خواهد برنده مناقصه محاسبه

 ورزر هایسرویس را به رزرو هایدرخواست و کندرا تعیین می برندگان بروکر متا مزایده، پایان در. کندمزایده را متناسب می کنندگان

 مورد در اطالعات .سازدمطلع می مزایده نتیجه مورد در کنندگان را مصرف و منابع دهندگان ارائه رزرو سرویس سپس. فرستدمی بازار

 .[7] شودمی ذخیره حسابداری سرویس از استفاده با بازار در رزرو
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 را بر نابعم ابر ارائه دهنده و کنند،می درخواست منابع کاربران است که در آن ابر بازار سازیپیاده پیشنهادی سیستم پیشنهادی: سیستم -2

 دو گرا است که به این صورت سیستم این بخش بهترین اما شودمی گرفته نظر در ثابت مختلف منابع قیمت خواهدکرد، ارائه اساس آن

 فادارو شایسته کاربر که کسی را به منبع ابر دهنده ارائه داشته باشند،زمان  همان برای قیمت همان با همان منبع برای درخواستی کاربر

رفته در نظر گ بودجه محدودیت این در. کرد محاسبه ابر بازار به کاربر بازدید تعداد اساس بر توانمی را این. کندمی ارائه است، مطمئن یا و

 .نیست منبع یک درخواست به مجاز او مناسب ندارد بودجه کاربر اگر شود، یعنیمی

 

 
 . مدل سیستم برای تخصیص منابع در رایانش ابری1-3شکل

 برای ایدب کنندگان مصرف. کنندارسال می استفاده برای منبع آوردن دست به برای منبع درخواست یک که کنندگانی هستند مصرف کاربر: کاربران

 دهند. قیمت پیشنهاد هاآن عالقه دهنده نشان منبع یک

 ی بررس مزایده را کنندگان شرکت بین تجارت و پذیردمی کاربران را هایدرخواست که مرکزی است قدرت ابر دهنده ارائه دهنده ابر: ارائه

 .کندداده ارائه می پایگاه با ارتباط برقراری از پس کنندگان مصرف برای هاییسرویس ابر. کندمی

 گاه پای. شودمی ذخیره آن در کننده مصرف بودجه و هزینه زمان، مانند دقیق اطالعات. است معیارها پشتیبان همه پایگاه داده: پایگاه داده

 پیشنهاد منبع برای استفاده را پذیرش یا رد کند. ابر دهنده ارائه تا دهدمی اجازه داده

 ی دسترس ورود از قبل منابع از یک هر ندارند بهاجازه  آنها. کنند نام ثبت منبع یک درخواست از قبل را خود باید سرویس رزرو: کاربران

 .شوندمی داده اختصاص نیاز مورد منابع به آنها نام ثبت از بعد. داشته باشند

 دهنده ارائه .شوندبندی میصف مناقصه هزینه طبق کارها. داردنگه می داده پایگاه با تعامل شماره کارها را با ابر دهنده بندی کار: ارائهصف 

 .کندارائه می مناقصه را دارد باالترین که کسی به منابع را ابر

 زمان به توجه با خاص منبع یک از استفاده برای باید کاربر که هزینه مورد در اطالعات حسابداری هایسرویس حسابداری: سرویس 

 .داردپرداخت کند را نگه می
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 نمودار توالی .3.1

 

 . نمودار توالی برای مدل سیستم2-3شکل 

 هانتایج و بحث .4
سازی ادهپی سرویس دهنده ارائه یک عنوان به شده تست و اولیه نمونه یک آن، معماری مفهوم اثبات ارائه و ابر بازار عملکرد ارزیابی منظور به

 .شودداده می توضیح آن عملکرد نتایج شود واولیه توصیف می نمونه سازیپیاده بخش، این در. شودمی

 طهنق از. است سازی شدهپیاده ویندوز هایعامل سیستم جمله از مختلف بودن بر روی بسترهای حمل قابل منظور به جاوا در بازار مبادالت

 دارند، تشکیل تعامل SQL داده پایگاه با شده ارائه پایداری الیه یک از استفاده با که هاسرویس از ایاز مجموعه ابر بازار سازی،پیاده نظر

 وب رابط .است دسترس شده، در مستقر Glassfish سرور از استفاده با که سرویس وب یک طریق از خارجی اجزای از سیستم. است شده

 .کندمی تعامل مستقل بستر عنوان به بازار با سرویس

 او آیا نند کهبدا بیشتری سرعت با توانندمی کاربران چرا که است تراعتماد قابل آن. شده است گرفته نظر در ثابت قیمت سازی،پیاده این در

 :کنیممعیار استفاده می دو از نتایج، دادن نشان برای. را خواهد گرفت یا نه منابع

 ررسیب اول ابر دهنده ارائه فرستد،می منبع را درخواست کاربر یک که الف( زمان اتخاذ شده توسط ارائه دهنده برای تخصیص منابع: هنگامی

 یکی به ار منبع ارسال کرده را بررسی و نیاز مورد منبع برای کاربر یک که مناقصه هزینه سپس. نه یا است دسترس در منابع آیا که کندمی

 .دهدمی اختصاص هامناقصه باالترین از

 

 

 

 

 

 

 اجرا یمنبع برا صیتخص ی. زمان اتخاذ شده توسط سرور ابر برا1-4جدول 
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 اجازه درخواست 5عملکرد بازار ابر برای  .1-4شکل 

 .دهدمی نشان مشتری را به سرویس تخصیص و درخواست بین زمان نمودار

 بنابراین دهد.ارائه می« به ازای مصرف پرداخت» اساس ها را برسرویس ابر دانیممی که های متحمل شده مصرف کننده: همانطورب( هزینه

 کنند، هستند.منابع مصرف می که مقداری موظف به پرداخت کنندگان مصرف

 

 

 . نمایش نموداری از جزئیات کاربر2-4شکل 

 کاربران زا بسیاری تسهیم به ازای مصرف و پرداخت الیحه تقاضا، محاسباتی را بر اساس منابع که هستند محبوب ابری رایانش هایسیستم

رائه ا ابر کاربران به نامحدود تیمحاسبا منابع از توهمی یک ابری رایانش هایمحیط این. دهندفیزیکی اجاره می هایهمان زیرساخت روی بر

ی زمان عمدتاً طبق هزینه واقع در. کاهش دهند یا ها افزایشخواسته به توجه با را خود منابع مصرف نرخ توانندمی آنها که طوری به دهندمی

رداخت بیشتر پ باید او که است بدیهی آن پس خواهدمی یک اجرا برای زمان از بیشتر مقدار مشتری اگر بود، کرده انتخاب مشتری است که

 .کند
 

 
 شده اجرا هایسرویس های. هزینه3-4شکل
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 نهی. نمودار زمان نسبت به هز3-4جدول 

 

 های آیندهنتایج و جهت .5

 نتایج .5.1

 نبعاز یک م برای استفاده کاربران که ایبودجه اساس بر ها راسرویس ابر دهنده ارائه. بودجه در نظر گرفته شده است محدودیت مفهوم مقاله، این در

 ظرن در مهلت یک عنوان به بودجه. خیر صورت این غیر کند درمی دریافت را منبع باشد او مناسب بودجه دارای کاربر اگر. دهندارائه می گیرند،می

 در شده هگرفت نظر ثابت در خاص منبع یک برای هزینه این بر عالوه. داردمی های کاربر نگهرا بر روی تغییرات طبق نیازمندی زمان شود ومی گرفته

 .کندمی منبع تغییر یک اجرای برای زمان که حالی

 آینده گستره .5.2
 نظر در مهلتی زمان زمانی، محدودیت در. کرد خواهیم کار بودجه محدودیت و زمان دوی هر ترکیب همچنین و زمانی محدودیت در ما آینده برای

 همرحل در. داد خواهد منبع را به اجبار اختصاص ابر دهنده ارائه صورت این غیر در کندمی اجرا ثابت زمان درفقط منبع را  کاربر که شودمی گرفته

 کند.اجرا می شده داده بودجه با زمان از خاصی مقدار یک درون در کار خود را کاربر شوند،گرفته می نظر در مهلت عنوان به بودجه و زمان دو هر دوم،
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