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 چکیده

ي  شود. در معماري محاسبات مـه ارائـه   از یک معماري مدرن به نام محاسبات مه استفاده می ءاي مبتنی بر اینترنت اشیا هاي شبکه در سیستم
پـردازد. حـل چـالش     مـی رایـانش مـه   در  این مقاله به حل چالش اصلی تخصیص منـابع محاسـباتی   است. یرتأخخدمات داده اقتصادي و کم 

با استفاده از  پژوهششود. در این  هاي محاسباتی می ي بهینه از سیستم اقتصادي و استفاده ییجو صرفهمنجر به افزایش سود،   تخصیص منابع
س اختصـاص  است. در روش پیشنهادي، به هـر بـازیکن یـک مـاتری     یافتهبهبودمنابع تخصیص ، الگوریتم ترکیبی تعادل نش و الگوریتم مزایده

داده اسـت. در هـر مرحلـه از     خـدمات  و اپراتورهـاي داده  خـدمات  ، مشترکینهاي مه تخصیص گره. ماتریس هر بازیکن شامل است شده داده
وري  وري گره مه و بهـره  بهرهاز برتري نشان  پژوهشکند. نتایج  را تولید می راهبردسایر بازیکنان بهترین  راهبرد بر اساسالگوریتم، هر بازیکن 

تغییرات مشترکین صورت گرفتـه   بر اساساولین مقایسه  .داردبازي استکلبرگ در مقایسه با الگوریتم اپراتور خدمات داده در روش پیشنهادي 
 2/5510 بـا شـرایط یکسـان    بوده و در روش اسـتکلبرگ  8/6852 پیشنهاديدر روش  شده استفادهمشترك  240با گره مه  يور بهرهاست که 

در روش  μ=4بـا  اي  اپراتـور خـدمات داده   يور بهـره باشد کـه   ) میμهاي کنترلی منابع ( باشد. دومین مقایسه بر اساس نرخ سرویس بلوك می
 باشد. می 1E+7 با شرایط یکسان بوده و در روش استکلبرگ 1.35E+07 پیشنهادي

 یدهمزا یتمالگور نش، تعادل یاء،اش ینترنتا منابع، یصتخص محاسبات مه،ها:  کلیدواژه

 مقدمه -1

 ،1هاي اخیر با توسـعه سـریع کاربردهـاي اینترنـت اشـیاء      در سال
به دنبـال آن حجـم   هاي متصل به شبکه اینترنت و  تعداد دستگاه

 داشـته اسـت  رشـد شـگرفی    سرعت بهها  داده تبادل شده بین آن
ایـن حجـم از داده نیازمنـد منـابع زیـاد       وتحلیل یهتجزحال  .[1]

این منابع به کمک فناوري  اگرچه سازي است. محاسباتی و ذخیره
باشد اما به  می ینتأمقابل  3و از طریق مراکز داده 2محاسبات ابري

زیاد بین ایـن مراکـز و کـاربر نهـایی،      نسبتاًدلیل فواصل فیزیکی 
گیر ایـن   در ارائه سرویس گریبان یرتأخهزینه گزاف تبادل داده و 

نیازمند  IoTاین نکته هم دقت نمود که  هکاربرد خواهد بود. باید ب
خود  باشد که این نیاز سیار می و همچنین بعضاً 4بالدرنگ تبادالت

بـراي   5آلـود  رایانش مـه  نماید. می یزتربرانگ چالشموضوع اخیر را 
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1 Internet of things(IoT) 
2 cloud 
3 Data centers 
4 Real-Time 
5 Fog computing 

هاي مرسـوم   است. یکی از معماري شده یمعرفغلبه بر این مشکل 
. آلود یک معماري سه سطحی اسـت  براي رایانش مه یشنهادشدهپ

اپراتـور   ،6مشـترکین خـدمات داده  این معماري سـه سـطحی   در 
. ]2, 1[ کننـد  هاي مه بـا یکـدیگر تعامـل مـی     خدمات داده و نود

نیـاز بـه ایجـاد     سـه عضـو در معمـاري سـه سـطحی      تعامل ایـن 
آلـود بـراي    جدیدي دارد تا اهداف توسعه رایانش مـه  يسازوکارها

 تحقق بخشیدن به کاربردهاي اینترنت اشیاء فراهم شود.

در این پژوهش یک شبکه محاسبات مه مخصوص که متشکل 
ــه ــاي از مجموع ــرویس داده اي از اپراتوره ــی س ــر  م ــد در نظ باش

را کنتـرل   7هاي مه اي از گره که هرکدام مجموعه است شده گرفته
را بـه مجموعـه مشـترکین     یـاز موردنکننـد تـا خـدمات داده     مـی 

چالش در این زمینه چگـونگی   ینتر مهمارائه دهند.  سرویس داده
ــابع محاســباتی محــدود گــره  ــه تخصــیص من ــاي م ــه  ه ــه کلی ب

براي دستیابی بـه عملکـرد مطلـوب و     هاي سرویس داده  مشترك
سازي  بنابراین، در این پژوهش یک چارچوب بهینه؛ باشد پایدار می

 
6 DSSs: Data Service Subscribers 
7 FNs: Fog Nodes 
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هـاي مـه، اپراتورهـاي سـرویس داده و      مشترك بـراي همـه گـره   
هاي سرویس داده بر اساس الگوریتم بازي غیر همکارانه و   مشترك

طبق  است شده ارائهترکیب دو الگوریتم مزایده و نقطه تعادل نش 
تخصیص منبع جدید براي سیسـتم  ها زمانی که یک  این الگوریتم

، مشـترك سـرویس داده و   گـره مـه  انتخاب شد توابع مربوط بـه  
ــی  ــبه م ــدمات داده محاس ــع   مشــترك خ ــدار تواب ــر مق ــود اگ ش

هـا باشـد    آمده بر اساس این سیستم بهتر از بقیـه راهبـرد   دست هب
شود  هاي قبلی می بردراهبرد غالب باعث حذف تمامی راه عنوان به

شود سیستم از حافظه کمتر و بار محاسباتی  که این کار باعث می
بـازي پـس از انتخـاب    کمتري برخوردار باشد و در هر بـار تکـرار   

  توسط الگوریتم نقطه تعـادل نـش فقـط راهبـرد     لیست راهبردها
شود  گی سیستم می غالب در لیست باقی بماند که این باعث بهینه

اطمینان داشت که بهترین تخصیص منبع روي خواهـد  توان  و می
هاي مشابه مثل استکلبرگ عملکرد بهتري  نسبت به روش ؛ کهداد

 داشته است.

زیـادي در حـوزه    تحقیقـات نسـبتاً  هاي اخیـر   در سالاگرچه 
امـا رویکـرد    گرفتـه اسـت،  صـورت  رایانش ابري و اینترنت اشیاء 

اهـداف اینترنـت اشـیاء    آلـود در تحقـق    گیري از رایـانش مـه   بهره
هاي این حوزه در  جدیدتر بوده و هنوز بسیاري از مسائل و چالش

هـا مسـئله    در بین این چالش گردد. می يبند طبقهمرزهاي دانش 
نماید. باید دقت نمـود کـه    تخصیص منابع خودنمایی بیشتري می

تحقیقات معدودي در زمینـه تخصـیص منـابع در رایـانش      اگرچه
ر کاربردهاي اینترنت اشیاء صورت گرفته است امـا  ابري با تمرکز ب

قـرار دارد   سـازي  ینـه بهکه این مسئله در زمره مسائل  ییجا آن از
 ازهنوز تحقیقات در رابطه با آن به نقطه انتهـایی نرسـیده اسـت.    

هـاي   تجمیع معماريبه توان  آوري در این تحقیق میهاي نو جنبه
اینترنـت اشـیاء و پیشـنهاد    مطرح براي رایانش مه در کاربردهاي 

سـازي ریاضـی نظریـه بـازي و مسـئله       مـدل  یک معماري مرجع،
طراحی یک مکانیسم کارا  تخصیص منابع در معماري پیشنهادي،

هاي  که داراي ویژگیرا نام برد براي تخصیص منابع در رایانش مه 
تخصـیص   کلیدي چون کاهش چشمگیر ترافیـک هسـته شـبکه،   

هاي مـه   تخصیص بهینه منابع در گره ین،عادالنه منابع به مشترک
هـا بـا سـطح نیـاز      به معناي انطباق مناسب منـابع موجـود در آن  

 .است 1مشترکین و ارتباطات الزم در اپراتورهاي خدمات داده

بخش است. در  شده یمتنظهاي مقاله به شرح زیر  سایر بخش
پیشینه تحقیق برخی از مفاهیم رایانش ابري (اینترنت اشـیاء)،   2

کند. روش پیشنهادي  محاسبات مه و کارهاي مرتبط را معرفی می
اسـت. عملکردهـاي ارزیـابی      شـده  یمعرف 3نظریه بازي در بخش 

 
1 DSOs: Data Service Operators 

  5اسـت. در بخـش     شده دادهتوضیح  4مدل پیشنهادي در بخش 
ایی در آن تحـت عنـوان   هاي اصلی تحقیق و برخی نکات نهـ  یافته

 است. شده ارائه گیري نتیجه

 پیشینه تحقیق -2

عملکرد سیستم رایـانش   وتحلیل یهتجز تحقیقات متنوعی در مورد
هـا   بخشـی از آن  ادامه است که در گرفته انجاممحققان توسط  مه

 :شوند معرفی می

 انـد  را پیشـنهاد داده  FASTسامانه  ]3[و همکارانش در  2وکا
بـه کمـک رایـانش مـه بـراي       شده یعتوزکه یک سیستم تحلیلی 

 انـد. نویسـندگان   بیمارانی است که سـکته کـرده   افتادن برنظارت 
کـه   اند هاي تشخیص افتادن را توسعه داده الگوریتماي از  مجموعه

هـاي   گیـري شـتاب و روش   هاي مبتنـی بـر انـدازه    شامل الگوریتم
ردن هــاي فیلتــر کــ هــاي زمــانی و همچنــین روش ســريتحلیــل 

یـک سیسـتم    ها آن. منظور کمک به روند تشخیص افتادن است به
اند که  درنگ مبتنی بر رایانش مه طراحی کرده تشخیص افتادن بی

اي و ابـر تقسـیم    ي تشـخیص افتـادن را بـین وسـایل لبـه      وظیفه
درنـگ بـه    هاي بـی  کند. سیستم پیشنهادي در آزمایش با داده می

، زمـان  حـال  یندرعـ اسـت.   یافته دستحساسیت و ویژگی باالیی 
پاسخ و مصرف انرژي نیز نزدیک به رویکردهـاي کارآمـد موجـود    

  هستند.

ي دیگري از رایانش مه در مراقبت از سالمتی توسـط   استفاده
یک معماري سه  ها آن. ]4[ است شده ارائهو همکارانش  3استانچف

انـد   اي براي زیرساخت مراقبت از سالمتی هوشمند ارائه کرده الیه
ي رایانش مـه اسـت    اي، و یک الیه ر الیهبمعماري ا که متشکل از 

هـاي کـاربردي    ارائه یک معماري کارآمد براي برنامـه  منظور بهکه 
هـاي   باشـد. برنامـه   مراقبت از سالمتی و مراقبت از سالمندان مـی 

هسـتند، حتـی    یرتـأخ کاربردي واقعیت افزوده بسیار حساس بـه  
تواند به تجربه کاربر آسیب بزنـد.   میخیلی کوچک نیز  یرهايتأخ
که یک بـازیگر اصـلی در    ، رایانش مه پتانسیل این را داردرو ینازا

  ي واقعیت افزوده باشد. حوزه

یک بـازي تعـاملی کـامپیوتري مغـز      ]5[ و همکاران در 4زائو
انـد.   هـاي پیونـدي سـاخته    فزوده مبتنـی بـر رایـانش مـه و داده    ا

هـاي خـام    کنـد، جریـان   شخصی این بازي را بازي می که یهنگام
بـراي تشـخیص    EEGتوسط حسگرهاي  شده يآور جمعهاي  داده

 يبنـد  طبقـه شـوند.   مـی  يبنـد  طبقهوضعیت مغز بازیکن تولید و 

 
2 cao 
3 stantchev 
4 zao 
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وضعیت مغز جزو وظایف پردازش سـیگنال بـا محاسـبات بسـیار     
کـه ایـن محاسـبات    اسـت   یـاز موردنسنگین است، ولـی در ایـن   

هـم   شـده  ارائـه درنگ انجـام شـود. سیسـتم     بی صورت بهسنگین 
گیرد، ترکیبی کـه   هم سرورهاي مه را به کار میسرورهاي ابري و 

 صـورت  بـه وضـعیت مغـز را    يبند طبقهسازد تا سیستم  ممکن می
هاي  مدل که یدرحالدرنگ و مداوم در سرورهاي مه انجام دهد،  بی

هـاي   منظم در سرورهاي ابري بر اساس خوانده طور به يبند طبقه
EEG شوند. توسط حسگرها تنظیم می 

اي  از سـرورهاي لبـه   مورداسـتفاده در  ]6[و همکاران در  1وژِ
اند. کـاربران از طریـق    ردهها بحث ک سایت براي بهبود عملکرد وب

 HTTP هر درخواسـت  رو ینازاشوند،   گره مه به اینترنت وصل می
توسط کاربر باید از یک وسیله مه عبور کند. وسیله مـه   یجادشدها

کـه   دهد تـا مقـدار زمـانی را    را انجام می ها سازي ینهبهتعدادي از 
 بماندکاربر باید براي بارگذاري صفحه وب درخواست شده منتظر 

نمـودن   2عمومی مانند نهان هاي سازي ینهبه یرازغ به. کاهش دهد
 ،صـفحه وب  بنـدي  یـب ترکمجـدد   یدهـ  سازمان، HTMLاجزاي 

را  هـایی  سـازي  ینـه بهاي  وسایل لبـه  و همچنین کاهش اشیاء وب
دهند که رفتـار کـاربر و شـرایط شـبکه را نیـز در نظـر        انجام می

اي ممکن است  بکه، وسیله لبهبگیرند. براي مثال در مورد تراکم ش
هاي پاسخ   گرافیکی با وضوح پایین را به کاربر ارائه دهد تا به زمان

توانـد عملکـرد    اي مـی  قابل قبولی برسد. عالوه بر این، وسیله لبـه 
را نیز نظارت کنـد و بسـته بـه زمـان      گیرنده یسسروهاي  ماشین

 .نمایدهایی با وضوح مناسب را ارسال  ترجمه مرورگر، گرافیک

 (loT) اینترنـت اشـیاء  بیان کردند کـه   ]7[و همکاران در رائو

بخشـی از   عنـوان  بـه مفهومی است که همـه اشـیاء اطـراف مـا را     
بسیار گسترده اسـت و شـامل    loT کند. پوشش اینترنت تصور می

هـاي   ، تبلـت، دوربـین   هـاي هوشـمند   اشیاء مختلفی ماننـد تلفـن  
همـه ایـن    کـه  یهنگـام شـود.   و غیـره مـی   گرهـا  حـس ، دیجیتال
یندها و خـدمات هوشـمند   آها به یکدیگر متصل شوند، فر دستگاه

کنند که نیازهاي اساسی و اقتصادي ما را  بیشتري را پشتیبانی می
، شـرح دادنـد کـه چگونـه     ها در ایـن مقالـه   آن .ندک پشتیبانی می

کـار کننـد و مسـائل     باهمتوانند  اینترنت اشیاء و رایانش ابري می
 حسـگر  هـا همچنـین در مـورد    د. آننـ بزرگ داده را برطـرف کن 

یک سرویس در ابر با استفاده از چند برنامه مانند واقعیت  عنوان به
انـد و یـک    توضـیح داده  زیسـت  یطمحبر محیط و  افزوده، نظارت

یـک سـرویس در ابـر ارائـه      عنـوان  به مدل اولیه براي ارائه حسگر
 دادند.

 
1 zhu 
2 cache 

به بررسـی لـزوم    و همکاران بایرز اي دیگر، همچنین در مقاله
در اینترنت  شده یعتوزبراي ایجاد هوشمندي  آلود مهوجود رایانش 
چرا به هوشمندي  که ینااین مقاله در مورد  .]8[اند اشیاء پرداخته

کنـد، دالیـل متعـددي از قبیـل      نیاز اسـت بحـث مـی    شده یعتوز
حلقـه کنترلـی،    تـرین  یـک نزد، حفظ منابع شـبکه،  پذیري یاسمق

ــه  ــی، خوش ــت کشش ــدي  حال ــوش  بن ــل ه ــعتوزاز دالی ــده ی  ش
درنگ  هاي بی هاي داده . سپس در مورد نقش تحلیلاند شده مطرح

تمرکـز کـرده    هاي مه بحث شده است. این مقاله بر روي خود گره
د کلی از رایانش مه را هاي قبلی که یک دی است و نسبت به مقاله

 هـاي  تـر رفتـار نمـوده اسـت. موضـوع      گرفتنـد، جزئـی   در نظر می
توانـد بـر روي هـر یـک از مـوارد       پیشنهادي در این زمینه نیز می

شیاء باشد، یعنی جهت استفاده از رایانش مه در اینترنت ا ذکرشده
هبود هاي مه جهت ب ها در گره هاي فیلتر کردن بسته بررسی روش

هـاي   در گره هاي قابلیت اطمینان پهناي باند شبکه، بررسی روش
یگر که ها، و موارد مشابه د مه با کمترین میزان صرف انرژي در آن

ها را در قالب مسئله کلی تخصیص منـابع در رایـانش    توان آن می
 نمود. يبند طبقه آلود مه

خـدمات اینترنـت    يسـاز  به فعـال  ]9[و همکاران در آگاروال 
ی بر رایانش اشیاء با تمرکز بر مشتریان در قالب یک معماري مبتن

بـا توجـه بـه     کردنـد در این مقاله بیـان  ها  آن. اند آلود پرداخته مه
برابـر   در بـودن  به کاربران انتهایی، مقـاوم  آلود مهنزدیکی رایانش 

جغرافیـایی، بسـتر بـاز و پشـتیبانی از تحـرك بـاال،        شدگی یعتوز
 یرتـأخ هـا را بـا    تواننـد سـرویس   مـی  آلـود  مـه بسترهاي رایـانش  

ارائـه دهنـد. بنـابراین     یافتـه بهبود و کیفیت سرویسِ یافته کاهش
در حال تبدیل به یکی از توانمندسازهاي مهم براي  آلود مهرایانش 

هـا و   محور است که بر اساس سرویس کننده مصرفاینترنت اشیاء 
باشـد.   درنگ دارنـد مـی   هاي کاربردي که نیاز به عملیات بی برنامه
هوشـمند تقـاطع جـاده و     متصل، مدیریت به همخودروهاي  مثل

گرید هوشمند. این مقاله در مورد یک معماري بـراي خودروهـاي   
است کـه   M2Mهاي  متصل شده با واحدهاي کنار جاده و دروازه

هـاي   به پردازش داده در این مقاله .باشد می آلود مهشامل رایانش 
M2M  ، صـورت  بـه متصـل   بـه هـم  کشف و مدیریت خودروهاي 

است. این مقاله به مبحث جدیـدي نسـبت بـه     شده اشارهخالصه 
براي  شده مطرحهاي  معماريمقاالت قبلی اشاره نموده است و در 

ي  نش مه را وارد نموده اسـت کـه ایـده   نیز رایا VANETي  حوزه
ـ فراهم نمـودن اطالعـات    چراکهباشد،  جالبی می بـراي   درنـگ  یب

 سـرعت  بهخودروها نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است و با توجه 
تـوان   ها مـی  سریع به آن یرسان اطالعزوم و همچنین ل ها آنباالي 

نمـود.   در این زمینه معرفـی  مؤثریک بستر  عنوان بهرایانش مه را 
رسد این اسـت کـه در امنیـت     اي که از این مقاله به ذهن می ایده

VANET  شـود.   مصـرف مـی   انـرژي زیـادي از خودروهـا    همیشه
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توان از رایانش مه براي کاهش پیچیـدگی محاسـباتی    می رو ینازا
 مفاهیم امنیتی نیز استفاده کرد. 

ر بـودن و  که تازگی، فراگیـ  اند کرده اشاره ]10[در  وهو  اعظم
حققـین و  هـاي محاسـباتی بـراي م    یسحاضر بـودن سـرو   جا همه

بوده است. ایشان اشاره  موردتوجهها  این سرویس دهندگان توسعه
اع متفـاوتی از  ابزارهاي مختلف انـو  که ینااند که با توجه به  نموده

کننـد و نیـز بـه دلیـل      هاي گوناگون تولید مـی  داده را با فرکانس
هـاي   رویسهاي داده مانند س درنگ بودن برخی از این سرویس بی

اورژانس، بهداشت و درمان و خـدمات مشـابه دیگـر زمـان پاسـخ      
در مـورد نـوع    گیـري  یمتصـم نـین  بسیار حیاتی خواهد بود. همچ

اي که باید بدون مزاحمت براي هسته شبکه و ابر به داخل ابر  داده
 آلود مهبارگذاري شود بسیار ضروري است. به همین دلیل رایانش 

نمایـد. هـدف از مـدیریت     ایفا مـی  رابطهبسیار مهم در این نقشی 
هـاي امنیتـی    و ارزیـابی  پـردازش  یشپـ الیش داده، منابع، انجام پا

بـه یـک چـارچوب مـدیریت منـابع       آلود مهرایانش  رو ینازااست. 
ایـن   کـه  یـن اوجـه بـه   نیاز دارد. عالوه بر این بـا ت  مؤثرمناسب و 

متنـوع در  هاي سیار و همچنـین اشـیاء و ابزارهـاي     رایانش با گره
ارتباط با اینترنت اشیاء مواجه است، لذا یک رفتار اتصال نوسـانی  
در آن وجود دارد. تمامی انواع خدمات مشتریان احتمال واگذاري 

از  هرلحظـه تواند در  دارند و هر شیء یا ابزار می بینی پیش یرقابلغ
 را متوقـف سـازد. در روش پیشـنهادي    از منابع يبردار بهرهزمان 

و  شـده  گرفتـه ین و مدیریت منابع این فاکتورها در نظر براي تخم
دار مشـتري،   مدیریت منابع را بر اساس احتمال واگـذاري نوسـان  

ــانس   ــرویس و واری ــاي س ــرویس، به ــوع س ــذاري  ن ــال واگ احتم
سرویس پیشـنهادي خـود را بـا جـاوا      ها آناند.  کرده يبند فرمول

اند. نتایج نهـایی   ارزیابی نموده CloudSimنموده و در  سازي یادهپ
توانـد در   مـی  شـده  گرفتهه فاکتورهاي در نظر حاکی از آن است ک

 باشد. رسان یاريتخمین نیاز به منابع 

یــک مــدل یکپارچــه ابــر و مــه  ]11[و همکــاران در  مــونیر 
)IFCIOTیرتأخکاهش  انرژي، يور بهره ،) با هدف بهبود عملکرد، 

 IoTهـاي کـاربردي    و دقـت محلـی بـراي برنامـه     پـذیري  یاسمق
هـاي   ن این کار همچنین در مورد برنامه. نویسندگااند داهپیشنهاد 

 ونقل حملهاي  تممانند سیس ،IFCIoTکاربردي بالقوه از معماري 
 ،زیسـت  یطمحـ و نظـارت بـر    محلـی  وهـوا  آبهـا،   نقشه هوشمند،

هـاي کشـاورزي    و کنترل داده وتحلیل یهتجزند و هاي هوشمشهر
شــوند و عملکــرد و انــرژي و  دهنــد. تــا بهتــر دیــده توضــیح مــی

نویسندگان  هاي کاربردي حساس به زمان را بهبود بخشند. برنامه
اي را  قابل تنظـیم و الیـه  لبه معماري یا  گره مههمچنین معماري 

تواند با توجه بـه حجـم کـاري کـه در یـک       پیشنهاد دادند که می
 شود سازگار باشد. زمان خاص اجرا می

را  IoTمعماري نمایندگی خدمات  ]12[و همکاران در  الصفار
یـک   هـا  آنبر اساس همکاري بین رایانش مه و ابر معرفی کردند. 

هـاي   الگوریتم تخصیص منابع براي بـرآورده سـاختن محـدودیت   
SLA و QoS حجیم در رایـانش  هاي  سازي توزیع داده و نیز بهینه

دهـد   نشان مـی  شده گزارشسازي  نتایج شبیه مه و ابر ارائه دادند.
 تواند حجم کاري را متعادل می مؤثر طور بهکه معماري پیشنهادي 

و عملکــرد بهتــر نســبت بــه  بخشــدو تخصــیص منــابع را بهبــود 
 هاي موجود دیگر را نشان دهد. روش

یک پروتکل احراز هویت متقابل بـراي   ]13[در  نژاد شهیدي
رزیـابی  بـراي ا  يو .کاربران خدمات اینترنت اشیا ارائه داده اسـت 

 و اســتفاده نمــوده  AVISPAرســمی عملکــرد پروتکــل، از ابــزار
همچنین براي تحلیل هزینـه زمـانی و هزینـه ارتبـاطی پروتکـل      

مقاله این در چارچوب پیشنهادي  است. استفاده کرده  MatLabاز
هـا عبارتنـد از:    ارتبـاط  وجود دارد. این سه نوع ارتباط امن و مهم

 بین کاربرها و مرکز شـخص ثالـث، ارتبـاط بـین خـدمات      ارتباط
هاي ابري و مرکز شـخص ثالـث و ارتبـاط بـین کاربرهـا و       دهنده

مشخص هر نوع ارتبـاط بایـد بـا     طور به .هاي ابري دهنده خدمات
ید مرکز شخص ثالث انجـام شـود. در روش پیشـنهادي مرکـز     أیت

ت بـر  و نظـار وظیفـه کنتـرل   که در ابر مستقر است ثالث  شخص
ایـن خـدمات    .به عهـده دارد  راکاربرها  امنیت خدمات و عملکرد

، احراز هویت و برقراري ارتباط امن بـین کاربرهـا و   نام ثبتشامل 
ند کـه روش  ا هنشان داد آمده دست به. نتایج است ها دهنده  خدمات

 cl-AtSe و OFMC پیشنهادي در ارزیابی رسمی توسـط دو ابـزار  
هاي پیشین هزینه محاسباتی  نسبت به روش عالوه بهایمن است و 

کمتر و هزینه ارتباطی کمتري دارد. مباحـث امنیتـی مربـوط بـه     
قرار نگرفته  موردتوجهابر در این مطالعه  دهنده ارائهپایگاه داده در 

 .است

 بـازده  با ماتریسی هاي بازي مورد در ]14[ در روي و باومیک
 مـدرن  ایده یک عنوان به اعداد 2 نوع مثلثی بصري فازي صورت به

 کردند. بحث

 ماتریســی بــازي یـک  بــر روي ]15[و همکــاران در  اومیـک ب
 .اسـت  مثلثـی  شـهودي  فـازي  اعـداد  آن بـازده  که کردند تمرکز

 محکـم  يبنـد  رتبـه  روش یک از استفاده بر همچنین نویسندگان
ــراي ــه ب ــد رتب ــداد يبن ــازي اع ــراي ف ــل ب ــازي ح ــاتریس ب  م

 .اند متمرکزشده

 حل براي را زندانیان معضل بازي ]16[و همکاران در باومیک 
 امـروز  جامعه مشکالت ینتر بزرگ زا یکی که انسان قاچاق مشکل
 با بازي در نش تعادل از استفاده با نویسندگان. کرند مطالعه است،
 .آورند دست هب آلی نتایج ایده صفر، غیر جمع
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ــک ــیاري از   ]17[ در روي و باومی ــزایش بس ــوص اف در خص
و ابهــام در طبیعــت بحــث کردنــد ســپس،  موردشــکمشــکالت 

نویسندگان یک بازي ماتریسی را براي حـل پیشـنهاد کردنـد. در    
گیـري   شده که عدم قطعیت در مشکالت تصـمیم  یدتأکاین مقاله 

 را neutrosophicاین مقاله محیط  .مانند نظریه بازي اهمیت دارد
هاي دو ماتریسی پیشنهاد داده اسـت، نتـایج ایـن     براي حل بازي

نسـبت بـه سـایر     مسـائل مقاله برتري روش نظریه بازي در حـل  
 دهد.  را نشان میهاي متداول  روش

 وتحلیـل  یهتجز و توسعه مورد در ]18[و همکاران در باومیک 
 .اند نموده بحث هدف چندین با ماتریسی بازي یک

 را یانهشـهودگرا  فـازي  مجموعـه  ]19[ در همکاران وباومیک 
 اصـلی  هـدف . کردنـد  پیشنهاد مختلف هاي گیري تصمیم در عمالً
 ماتریسـی  هـاي  بـازي  حـل  بـراي  رویکـردي  گسـترش  مقاله این

 بـا  ماتریسـی  هـاي  بـازي  ایـن  نتـایج  سرانجام،. است 1چندمعیاره
 را الگـوریتم  ایـن  مزایـاي  تا شود می مقایسه موجود هاي الگوریتم

 .دهد نشان

 دیفرانسـیل  هاي بازي حل مورد در ]20[ در همکاران و عمار
 یسـی نو برنامه رویکرد یک از استفاده با صفر جمع با دونفره مداوم
 تأییـد  را نظـري  نتیجـه  عددي مثال یک با سرانجام،. کردند بحث
 کرند.

 یک مدل محاسباتی بـراي تخلیـه   ]21[ و همکاران در مبرك
 هـا  آن. اند گرفته در لبه شبکه در نظر ءهاي اینترنت اشیا برنامه بار

 گیـري  کـه در آن تصـمیم   کردند یک بازي مدل عنوان بهرقابت را 
 براي توزیـع بهینـه وظـایف بررسـی    را  ءهاي اینترنت اشیا دستگاه
وظایف که  یرمتمرکزغها همچنین یک الگوریتم توزیع  ن . آنمودند

خـود را بـر اسـاس اقـدامات      راهبردگیرند  در آن بازیکنان یاد می
کـه   ردنـد ک  ثابـت  ها آن. دادند کنند پیشنهاد روز بهدیگر بازیکنان 

 یتدرنهاشود.  همگرا می نهادي به تعادل نشالگوریتم پیش حل راه
و مدل محاسباتی و نتایج خـود   داده اي انجام گسترده  هاي ارزیابی

برتـري مـدل    دهنده نشانکه  کردند را با مطالعات موجود مقایسه
 باشد. پیشنهادي می

را بـا   wlanشـبکه  یـک مـدل    ]22[ و همکـاران در  خودهور
هـا بیـان کردنـد کـه      کردنـد، آن  سـازي  یادهپرویکرد نظریه بازي 
ائتالفی بین کاربران دارد و منابع  خود يخود بهرویکرد نظریه بازي 

سـازي بـا    دهد، نتایج شبیه ها تخصیص می عادالنه به آن طور بهرا 
کرده است که بـازي   ییدتأتمرکز بر ترافیک شبکه، این واقعیت را 

 Roundهمکارانه و ائتالفی عملکرد بهتـري نسـبت بـه الگـوریتم     

Robin .دارد 

 
1 multi-criteria matrix games 

کـه قابلیـت    پیشین) ارزیابی دو مورد از کارهاي 1(جدول در 
 مقایسه با روش پیشنهادي را داشتند آورده شده است.

 ي روش پیشنهادي با کارهاي پیشین مقایسه): 1(جدول 

 روش
اپراتور خدمات  يور بهره

 يا داده
 گره مه يور بهره

 باال باال ]1[ بازي استکلبرگ

 خوب خوب ]2[ بازي سلسله مراتبی
 باال یاربس بسیار باال پیشنهادي

 روش پیشنهادي -3

اي از ریاضـیات اسـت کـه بـا اسـتفاده از آن       ها شاخه نظریه بازي
کـه در   گیري را در شرایط تصمیم هاي منطقی عامل توان رفتار می
وابسته بـه انتخـاب دیگـران     ،کردنموفقیت فرد در انتخاب  ها آن
 از اي گسترده طیفآورد. نظریه بازي در مطالعه  دست هب را باشد می

 در گیرنـدگان  یمتصـم  تعامل نحوه ازجمله. دارد کاربرد موضوعات
 نتـایج  بـر  مؤثر عامل هر تصمیم نتایج که شکلی به رقابتی محیط
ا رفتار ت کند می تالش بازينظریه . باشد می عوامل سایر شده کسب

سـازي کنـد. ایـن     را مـدل  راهبرديریاضی حاکم بر یک موقعیت 
آیـد کـه موفقیـت یـک فـرد وابسـته بـه         موقعیت زمانی پدید می

کنند. هـدف نهـایی ایـن     است که دیگران انتخاب می ییراهبردها
بهینه براي بازیکنان است. یـک بـازي شـامل     راهبرددانش یافتن 

و  راهبردهـا هـا یـا    اي از حرکـت  اي از بازیکنان، مجموعه مجموعه
 در پیـروزي . باشد می راهبردها از ترکیب هر براي مشخصینتیجه 

 ویـژه  قـوانین  و اصـول  بلکه نیست شانس یاري تابع تنها بازي هر
 یريکارگ به با کند می سعی بازي طی در بازیکن هر و دارد را خود
ـ  کشـور  دو رقابـت . کنـد  نزدیـک  بـرد  بـه  را خـود  اصول آن راي ب

اي، سـازوکار حـاکم بـر روابـط بـین دو       یابی به انرژي هسته دست
 در تجاري شرکت دو رقابت المللی، بینکشور در حل یک مناقشه 

 .دهستن ها بازي از هایی نمونه بورس کاال بازار

 هاي تخصیص منبع معرفی انواع الگوریتم -3-1

باشـد کـه    ابزاري ریاضی براي تحلیل فرآیندهایی می 2نظریه بازي
بـا یکـدیگر    3حضور دارند که در تقابـل  هایی گیرنده یمتصمدر آن 

کند در چنـین   این شاخه از علم تحقیق می درواقعکنند.  عمل می
شـرکت دارنـد، چـه    متضـاد  هایی  هایی با انگیزه شرایطی که المان

مدل کـردن   اتفاقی خواهد افتاد. براي بررسی هر فرآیندي نیاز به
المـان اصـلی    3به کمک یک بازي داریم. هـر بـازي از    فرآیند آن

 ترجیحــاتهــا و مجموعــه  راهبــردمجموعــه بازیکنــان، مجموعــه 
 شود. تشکیل می

 
2 Game theory 
3 interaction 

http://wiki.occc.ir/index.php?title=%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
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در سناریوي  ها گیرنده یمتصمهمان  درواقعمجموعه بازیکنان 
هـاي موجـود در برابـر هـر      ، گزینـه هـا  راهبردباشند.  می موردنظر
است که بسته به شرایط موجود  اتخاذشدهتصمیم  عنوان بهبازیکن 

مجموعـه   یـت درنهاها، بهترین را اختیار کنـد.   تواند از بین آن می
نمایــانگر ارزیــابی بــازیکن از شــرایط بــازي در مــدل  ترجیحــات،

ترجیحات هاي مبتنی بر نظریه بازي،  است. در اکثر روش موردنظر
 شود. واضح است عددي بیان می صورت به 1يور بهرهبه کمک تابع 

ید بهتري نسبت که نمایش عددي نسبت به یک رابطه مفهومی، د
 کند. به مسئله ایجاد می

 پیشنهادي راهکار -3-2

، معمـوالً  مصـرف  کـم  یدستگاه محاسبات ین، چنددر محاسبات مه
هـا   که در لبه شـبکه  شده گرفته) در نظر FNمه ( يها  گره عنوان به
. انـد  مستقرشـده محاسـبه داده از ابـر    يها یسسرو یريبارگ يبرا

FNها گیرنده یسسروبه  یکنزد یارها عموماً بس )DSS مسـتقر   )ها
 شوند. یم

 يبـرا  هـا  آن یهـا و منـابع محاسـبات   FNاز  یاديتعداد ز ازآنجاکه
DSSهستند یها نامرئ ،DSS دهنـده  یسسـرو توانند با  یها فقط م 

)DSOــاس بگ ــد) تم ــدمات داده را خر یرن ــداريو خ ــد و  ی کنن
؛ داشـته باشـند   یها درخواسـت  FNاز  یممستق صورت به توانند ینم

وجـود دارد. در   DSSو  DSO ینبـ  يشـبکه مجـاز   یـک ، ینبنابرا
قـادر   DSO، هر هاDSS یهدرخواست خدمات از کل یافتهنگام در

هـا و ارائـه خـدمات داده     FNاز  یمنـابع محاسـبات   يآور جمـع به 
قـادر   DSO، هـر  شـبکه  یازن بر اساسها است. DSS يبرا يمجاز

مختلـف بـه    يها FNرا از  یاز منابع محاسبات یاست مقدار متفاوت
DSS  منبــع محاســبات ینبنــابرا؛ دهـد  اختصــاصمختلــف  يهـا ،

قـرار   مورداسـتفاده مجـاور   يهـا  DSSمؤثر توسط  طور بهتواند  یم
 محاسـبات مـه   ياجزاء مذکور را در قالب معمـار  )1( شکل .یردگ

 دهد. ینشان م

 
 ]1[ محاسبات مه ياجزاء معمار: )1( شکل

 
1 Utility function 

باشند  FN یاديتواند شامل تعداد ز یمحاسبه مه م هاي شبکه
ارائـه   يمختلـف بـرا   يهـا  مختلف در مکـان  يهاDSOکه توسط 
تواننـد   یهـا مـ  DSS که یهنگام. اند مستقرشده هاDSSخدمات به 

DSO ینخود و همچن FN یفیـت ک یشافـزا  يمربوطه را بـرا  يها 
مـه در   يهـا  منـابع گـره   یصتخصـ  ی، چگـونگ خود انتخاب کنند

DSS پژوهش  ین. در اشود یم یانگرنماچالش مهم  یک عنوان بهها
ـ   یصمسئله انتخـاب منـابع و تخصـ    يرو یتمرکز اصل  ینمنـابع ب

FN ،هاDSO ها وDSSباشد یها م. 

قرار  یتخدمات خود را در اولو یمتها ق DSO يمعمار ینا در
 یمنبـع محاسـبات   يهـا  بلـوك  ینـه هـا تعـداد به   DSSدهند و  یم
)CRBیمتق که یهنگام. کنند یم یداري) را خر DSO    هـا و منـابع

توانـد بدانـد کـه     یم DSS، هر دست آمد ها بهDSS شده یداريخر
متعلق به  يهاCRB برايتواند   یاست و بعد م یازموردن CRBچند 

FNیتمالگـور  ابتـدا  یـد اسـاس با  یـن مجاور رقابت کند. بـر ا  يها 
در  انتخـاب کنـد.  را  DSS يمناسـب بـرا   DSOبتواند  یشنهاديپ

مناسـب را انتخـاب کنـد و در     يهـا FNبتوانـد   DSOمرحله بعد 
 .خواهد پرداخت ینهبه CRBبه انتخاب  FN آخرمرحله 

 یشنهاديروش پ يپارامترها یمعرف -3-3

به تعریـف مشخصـی    با توجهبراي بیان رسمی روش پیشنهادي و 
که از مسئله تخصیص منبع در مباحث قبل ارائه شد، پارامترهـاي  

) 2(جـدول  درگیر این مسئله در این بخش معرفی خواهنـد شـد.   
 این پارامترها را معرفی نموده است.

 پارامترهاي روش پیشنهادي: )2(جدول 
عنوان 
 پارامتر

 شرح

M تعداد کل DSOها 
N تعداد کل DSSها 
K تعداد کل FNها 
Ψ اي از  مجموعهDSOها 
Υ اي از  مجموعهDSSها 
Ω اي از  مجموعهFNها 
µ  نرخ سرویسCRBها 
𝜆𝑗 نرخ ورود بار کاري براي مشترك𝑠𝑗 

𝑟𝑖 
توسط اپراتور خدمات  شده یینتعقیمت 

 جازيم  CRBبراي هر واحد از  𝑜𝑖اي داده

𝐿𝑗𝑠 
هاي ت اولویت مشترکین بر روي اپراتورلیس

 اي جهت پردازش خدمات داده
𝑡𝑗  𝑠𝑗سرویس مشترك یرتأخهزینه  

ℎ𝑗 
خدمات  کننده فراهمشبکه از  یرتأخهزینه 

 𝑠𝑗فیزیکی به مشترك
𝑜𝑗  صف در سرورها یرتأخهزینه 
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 پارامترهاي روش پیشنهادي :)3(جدول ادامه 

𝑞𝑗 
توسط  شده یداريخرهاي CRBتعداد 

 𝑠𝑗مشترك
𝑙𝑘𝑗 فاصله بین گره مه𝑓𝑘  تا مشترك𝑠𝑗 
𝑤𝑗𝑠  مشترك يور بهرهتابع𝑠𝑗 
𝑤𝑖
𝑑  اي اپراتور خدمات داده يور بهرهتابع𝑑𝑖 

𝑤𝑘
𝑓  گره مه يور بهرهتابع𝑓𝑘 

𝜏𝑖𝑗 

کند آیا  متغیر بولینی است که تعیین می
 𝑠𝑗به مشترك  𝑑𝑖اي اپراتور خدمات داده

 سرویس بدهد یا خیر.
𝛼𝑗, 𝛽𝛽𝑗 ,𝛾𝑗 از مشترك يور بهرههاي وزن در تابع  عامل𝑠𝑗 
𝑡𝑡ℎ  سرویس براي مشترك یرتأخحداکثر حد𝑠𝑗 

𝑐𝑘𝑗 
 𝑓𝑘از گره مه CRBبراي هر واحدهزینه انتقال 

 𝑠𝑗مشترك به 

𝑒𝑖 
براي  دوردست یتاسنترهايدهزینه انرژي در 

 𝑑𝑖اي اپراتور خدمات داده

𝜂𝑘𝑖
𝑓  

اپراتور خدمات به  𝑓𝑘اولویت نرمال از گره مه
 کند. را تعیین می 𝑑𝑖 اي داده

𝑝𝑘  اجاره واحدCRB توسط گره مه شده یینتع𝑓𝑘 
𝑟𝑡ℎ  یرتأخهزینه مجموع 

𝑞𝑘𝑗
𝑓𝑠 

از گره  شده دادههاي اختصاص  CRBتعداد 
 𝑠𝑗مشترك به  𝑓𝑘مه

𝑞𝑖𝑘
𝑓𝑑 

از گره  شده دادههاي اختصاص  CRBتعداد 
 𝑑𝑖 اي اپراتور خدمات دادهبه  𝑓𝑘مه

𝐿𝑖
𝑑𝑓 

بر  𝑑𝑖اي ست ترجیحی از اپراتور خدمات دادهلی
 هاي مه گرهروي همه 

𝐿𝑗
𝑠𝑓 

بر روي همه  𝑠𝑗لیست ترجیحی از مشترك
 هاي مه گره

𝐿𝑘
𝑓𝑠 

  بر روي همه 𝑓𝑘لیست ترجیحی از گره مه
 مشترکین

 مسئله و بررسی روابط ریاضی يبند فرمول -3-4

 پرداختـه خواهـد. در رابطـه    یاضـی ر روابـط بخش به ارائه  یندر ا
 يهـا DSSبـر اسـاس    DSO آمـده  دسـت  بـه درآمد  یزانم ]1[)1(

 یافـت در DSOکـه خـدمات خـود را از     شـود  یمحاسبه م یانتخاب
 درواقعاست.  شده داده یشنما ]1[)2( رابطه مقدار در یناند ا  کرده
هـا   DSOبـا   تقیمها مس DSSکه  یدرامد زمان یزانرابطه م یندر ا

 DSOاز  DSSکه  یسود را زمان یزانم درواقعدر ارتباط هستند و 
 .کند یرا محاسبه م کند یاستفاده م یممستق صورت به

)1( 𝑤𝑗𝑠 = �𝜏𝑖𝑗�𝛼𝑖𝜆𝑖 − 𝛽𝛽𝑗𝑞𝑗𝑟𝑖 − 𝛾𝑗𝑡𝑗�              
𝑀

𝑖=1

 

ــر اســاس ــداد  M )،1( رابطــه ب ــیDSSتع ــا م  𝜏𝑖𝑗باشــد و  ه
 یـن ادر غیـر   را انتخـاب کنـد یـک و    𝐷𝑆𝑆𝑖، 𝐷𝑆𝑂𝑗 کـه  یدرصورت

از  آمـده  دسـت  بهدرآمد  دهنده نشان 𝛼𝑖𝜆𝑖صفر خواهد بود.  صورت
 𝑞𝑗𝑟𝑖باشـد.   مـی  𝜆𝑖با نرخ ارسال  𝐷𝑆𝑆𝑖توسط  شده ارسالکارهاي 

ضـریب   دهنـده  نشان 𝛽𝛽𝑗. است 𝐷𝑆𝑂𝑗از  𝐷𝑆𝑆𝑖 کل هزینه استفاده
 𝐷𝑆𝑂𝑗از  𝐷𝑆𝑆𝑖 هزینـه اسـتفاده   یرگـذاري تأثتناسب براي میـزان  

 𝐷𝑆𝑆𝑖باشـد کـه بـراي     مـی  یرتـأخ هزینـه   دهنده نشان tباشد.  می
ضـریب تناسـب بـراي میـزان      𝛾𝑗شـود.   محاسبه می 𝐷𝑆𝑂𝑗توسط 

  باشد. می یرتأخهزینه  یرگذاريتأث

 یافـت در DSOمربـوط بـه    يهاFNها خدمات خود را از DSSاگر 
هـر   يبـرا  آمـده  دسـت  بهدرآمد  عنوان به آمده دست به، سود کنند
DSO  ازDSS پرداختی ینههزمنهاي ها FN یمصـرف  يو انـرژ  هـا 

اپراتـور خـدمات    يور بهـره  ، معادلـه ینشـود و بنـابرا   یمحاسبه م
 شود. ) محاسبه می2(رابطه اي در  داده

)2( 𝑤𝑖𝑑 = �𝜏𝑖𝑗(𝑞𝑖𝑟𝑖) −  �𝑝𝑘𝑞𝑖𝑘
𝑓𝑑

𝐾

𝑘=1

− 𝑒𝑖𝑞𝑖0    
𝑁

𝑗=1

 

∑)،2( رابطه در 𝜏𝑖𝑗(𝑞𝑖𝑟𝑖) 𝑀
𝑖=1  هزینـه دریـافتی    دهنـده  نشـان

𝐷𝑆𝑂𝑗  از𝐷𝑆𝑆𝑖  و∑ 𝑝𝑘𝑞𝑖𝑘
𝑓𝑑𝐾

𝑘=1   هزینه پرداختی تمـامیFN هـایی 
 𝐷𝑆𝑂𝑗هزینـه انـرژي    𝑒𝑖𝑞𝑖0اند.  را انتخاب کرده 𝐷𝑆𝑂𝑗باشد که  می

شـود   ها محاسـبه مـی  FN یرگذاريتأثسود با  )2(. در رابطه است
 DSOاز  DSSرا بر اساس استفاده  DSOدرآمد ) 1(رابطه  درواقع

را  DSOدرآمد  )2( مستقیم محاسبه نموده است و رابطه صورت به
بـر   𝑟𝑖کنـد. مقـدار    محاسبه می هاFNها از  DSSبر اساس استفاده 

 شود. محاسبه می ]1[)3(اساس رابطه 

)3( 𝑟𝑖 =
𝛾𝑗
𝛽𝛽𝑗

(
𝜇𝑡𝑡ℎ − 𝜆𝑖

𝜆𝑖
)2 

هــا CRBنــرخ انتقــال داده از  دهنــده نشــان μ ،)3( رابطــه در
 باشد. ها میDSOها به FNواحد پردازش  عنوان به

)4( 𝑤𝑘
𝑓 = �𝜂𝑘𝑖

𝑓 �𝑝𝑘 − 𝑐𝑘𝑗�𝑞𝑘𝑗
𝑓𝑠     

𝐾

𝑘=1

 

∑،]1[)4(رابطه  در 𝜂𝑘𝑖
𝑓 𝑝𝑘𝑞𝑘𝑗

𝑓𝑠 𝑀
𝑖=1 میزان کـاهش   دهنده نشان

ــه  ــتفاده از   𝐷𝑆𝑂𝑘هزین ــه ازاء اس ــت 𝐹𝑁𝑓ب ∑.اس 𝜂𝑘𝑖
𝑓 𝑐𝑘𝑗𝑞𝑘𝑗

𝑓𝑠  𝑀
𝑖=1 

باشـد.   مـی  𝐹𝑁𝑘بـه گـره    𝐷𝑆𝑆𝑗هزینه انتقال داده از  دهنده نشان
 کند. ها را محاسبه میFNسود نهایی  )4(رابطه  درواقع

در ایـن پـژوهش داراي سـه     شده مطرحروش پیشنهادي بنابراین 
𝑤𝑘و 𝑤𝑗𝑠 ،𝑤𝑖𝑑هـاي  به نام يور بهرهتابع 

𝑓  ترتیـب   باشـد کـه بـه    مـی
ــره ــترکین،  يور به ــرهمش ــاي  يور به ــدمات دادهاپراتوره اي و  خ
 تابع باید هر سه درواقع .کنند محاسبه میرا هاي مه  گره يور بهره
𝑤𝑘و 𝑤𝑗𝑠 ،𝑤𝑖𝑑( يور بهره

𝑓(  بیشترین مقدار را داشته باشند تاDSO 
نیـز بتوانـد بهتـرین     DSSبه بیشترین درآمد دسـت پیـدا کنـد و    

نـد و تخصـیص منبـع    انتخابی خود دریافت ک DSOخدمات را از 
 هاي مه صورت گیرد. ه تري در گر بهینه
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الگوریتم بازي غیر همکارانه براي تخصیص  -3-5
 منابع

همــان یعنــی تــرین مفهــوم بــازي منطقــی  ایــن قســمت اساســی
باشـد کـه بـراي     هاي مغلوب مـی  راهبردغالب و حذف  هاي راهبرد

هـاي   راهبـرد  مقالـه  باشد، در این می موردنظربازي غیر همکارانه 
باشـد.   ها مـی DSOو  DSS،FNاختصاص بهینه  دهنده نشانغالب 
باشد کـه کمتـرین    هایی می راهبرد دهنده نشانهاي مغلوب  راهبرد
ـ    ها يور بهرهمقدار  انـد. هـر    آورده دسـت  هرا بر اسـاس اختصـاص ب
 باشد. می )3(جدول  در این پژوهش به شکل راهبرد

 DSSو هشت  FN، نه DSOشامل هفت  راهبردیک نمونه : )4(جدول 
DSO 7 DSO 6 DSO5 DSO 4 DSO3 DSO2 DSO1 

FN3 FN2, 
FN4 

FN7, 
FN6 

FN2, 
FN9 

FN8, 
FN1 FN2 FN1, 

FN3 
DSS8 DSS5 DSS7 DSS4 DSS2 DSS3, 

DSS6 DSS1 

بـر اسـاس هفـت     راهبرداي از یک  نمونه )3(جدول  بر اساس
DSO  و نهFN  و هشتDSS  است زمانی که یک   شده دادهنمایش
DSS  یکDSO توانـد خـدمات خـود را از     کند مـی  را انتخاب می

FN  هاي آنDSO  و یا از خودDSO .دریافت کند 

سـازي شـامل یـک     هر بازي مانند هر مسئله دیگري در بهینه
،  DSSتعـداد  اندازه بهدر این پژوهش ابعاد بازي  استفضاي کاري 

FN  وDSO ــی ــ  م ــادل ن ــه هــدف اصــلی  باشــد و نقطــه تع ش ک
 DSS  ،FNبر اساس تعـداد است تئوري بازي  یقاز طرسازي  بهینه

انتخـابی ترکیبـی از    راهبردهر بنابراین ؛ شود محاسبه می DSOو 
باشـد کـه    هـا مـی  DSOها بـه  FN ها وDSOها به DSSاختصاص 

اسـت و هـر    شـده  دادهیک بازي غیر مشـارکتی نمـایش    صورت به
 برحسـب خـود را   راهبـرد گیـرد   اي که می بازیکن برحسب نتیجه

تري بـراي   هاي بهینه پاسخ درواقعدهد،  نقطه تعادل نش بهبود می
 یابد. یم شده مطرحمسئله 

باشد کـه در   ها می راهبردپروفایلی از  درواقعنقطه تعادل نش 
اش را با تغییر انفـرادي   يروتواند میزان بهره آن هیچ بازیکنی نمی

اش، افزایش دهد. بیان دیگـري کـه از نقطـه تعـادل نـش       راهبرد
اي هر کاربر بهترین  توان ذکر کرد، آن است که در چنین نقطه می

این منظور به دهد.  هاي رقباي خود می  راهبردپاسخ را به مجموعه 
 شود: استفاده می )5(معادله  از

)2( 
𝐵𝑖(𝑎−𝑖) = {𝑎𝑖 ∈ 𝐴𝑖: 𝑢𝑖(𝑎𝑖, 𝑎−𝑖)

≥ 𝑢𝑖(𝑎𝑖′ , 𝑎−𝑖),
∀𝑎𝑖

′ ∈ 𝐴𝑖} 
راهبرد  𝑎𝑖ام، 𝑖بازیکن رقیب راهبرد  𝑎−𝑖 ،)5( معادلهبر اساس 

یا همـان راهبـرد بـازیکن    ام 𝑖راهبرد دیگر بازیکن  ′𝑎𝑖 ،ام𝑖بازیکن 
𝑖ام ،𝐴𝑖 راهبــرد بــازیکن ه مجموعــ𝑖 وام 𝐵𝑖(𝑎−𝑖)  بهتــرین پاســخ

باشد که با اسـتفاده   می ها راهبردي  مجموعه همه برايام 𝑖بازیکن 
 شده انتخاب حال تابههاي تمامی بازیکنان که  راهبردمخلوطی از  از

نقطه تعادل نش با استفاده از پژوهش  در این .شود است ایجاد می
شـود.   هاي جدید ایجاد می راهبردهاي رقبا و ایجاد  راهبردترکیب 

براي این منظور ماتریسی تصادفی از مقـادیر صـفر و یـک ایجـاد     
جدیـد بـراي    راهبردو  شده انتخاب تصادف به راهبردشود و دو  می

 کنند. بازیکن ایجاد می

 الگوریتم مزایده -3-6

باشـد بـر    بر اساس بهترین مقدار تابع بهینـه مـی   مزایده الگوریتم
اساس این الگوریتم زمانی که یک تخصـیص منبـع جدیـد بـراي     

محاسـبه   DSOو   FN،DSSسیستم انتخاب شد توابع مربوط بـه  
 ینـه آمده بر اساس این سیستم به دست هشود اگر مقدار توابع ب می

غالـب باعـث حـذف     راهبـرد  عنـوان  بهها باشد  راهبردبهتر از بقیه 
شود سیسـتم از   شود که این باعث می هاي قبلی می راهبردتمامی 

حافظه کمتر و بار محاسباتی کمتري برخوردار باشد و در هـر بـار   
وسط الگوریتم نقطه تعـادل نـش   ها ت راهبرداز انتخاب لیست  پس
گی سیستم  غالب در لیست باقی بماند که باعث بهینه راهبرد فقط
توان اطمینان داشت که بهترین تخصیص منبع روي  شود و می می

 خواهد داد.

 تشریح الگوریتم ترکیبیِ پیشنهادي -3-7

روال بازي به این صورت است که ابتدا بـازیکن اول یـک راهبـرد    
تصادفی تولید کـرده و بـر اسـاس راهبـرد تولیـدي منبـع بـه آن        

کنــد.  خـود را دریافــت مـی   يور بهــرهو  شـود  یمــتخصـیص داده  
بهتـرین   عنـوان  بـه بـازیکن اول   يور بهـره  فـرض  یشپـ  صـورت  به

. همچنین سـایر بازیکنـان نیـز بـا     شود یمدر نظر گرفته  يور بهره
 يور بهـره یک راهبـرد تصـادفی تخصـیص منبـع را انجـام داده و      

بـازیکن اول بـا    يور بهرهنمایند. سپس  متناسب خود را کسب می
بـازیکن اول از   يور بهره که یدرصورتشود.  بازیکن دوم مقایسه می

بازیکن دوم بهتر باشد، راهبرد بازیکن اول را با راهبرد بازیکن دوم 
 يور بهرهکنیم تا تخصیص منبع بهتري صورت گیرد و  ترکیب می

بازیکن دوم نیز بهبود یابد. سپس براي سـایر بازیکنـان ایـن روال    
 سرانجام، دیاب سایر بازیکنان نیز بهبود می يور بهرهیابد و  ادامه می

. الگوریتم مزایـده نقطـه تعـادل    رسد بازي به نقطه تعادل نش می
است انتخاب  يور بهرهنش را که شامل بهترین راهبرد با بیشترین 

. در تکـرار بـازي   کند میکرده و سایر راهبردهاي مغلوب را حذف 
شود و بـا بهتـرین    براي بازیکنان راهبرد تصادفی تولید می مجدداً

و تخصـیص منبـع بهتـري صـورت      شـده  یـب ترکراهبرد موجـود  
کند رفتار بازیکنان بهتر شده  گیرد و هرچه بازي ادامه پیدا می می

 يور بهـره چنـین   گیـرد و هـم   و تخصیص منبع بهتري صورت می
م مزایـده و سیاسـت   یابد. به دلیل اسـتفاده از الگـوریت   افزایش می

 حذف راهبردهاي مغلوب بازي در بهینه محلی گیر نخواهد کرد.
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 ارزیابی روش پیشنهادي -4

بـا توجـه بـه     روش پیشـنهادي  سـازي  یادهپدر این بخش پس از 
تکـرار   صدبارپس از  و تعادل نش مزایده ترکیبی ماهیت الگوریتم

در این حـوزه مقایسـه    شده شناختههاي  با روشآن عملکرد  ،بازي
 شده است.

 )4(جـدول   بـر اسـاس  هاي مورد ارزیابی در این پژوهش  داده
 شـده  گرفتـه در نظـر   سازي یهشبپارامترهاي  عنوان بهباشد که  می

 است.

 در این پژوهش سازي یهشبي پارامترهاي  اولیه یمقدارده ):5(جدول 

 پارامتر مقدار

60,90,120,160,180,210,240 DSS count 

20,25,30 FN count 
5,10,15,20 DSO count 

1~99 CRB count 
0~60 Network delay for DSS(h) 

1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5 λ 
0,0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5 μ 

50 α 
0.01 β 

0.001 γ 
40,50,60,70,80,90,100 𝑡𝑡ℎ 

روش گـوریتم پیشـنهادي در ایـن پـژوهش از     لبراي ارزیابی ا
شرایط مقایسه شامل مقادیر  است. شده استفادهبراي مقایسه  بازي
در روش بـازي   شـده  استفادهها و معماري  ي متغیرها، فرمول اولیه

استکلبرگ و روش پیشنهادي یکسان اسـت. لیسـت متغیرهـا در    
ي متغیرهایی که باید مقـداردهی شـوند    و مقادیر اولیه )2(جدول 

کامـل آورده شـده اسـت. تنهـا تفـاوت در       طـور  به) 4(جدول در 
 باشد. می شده استفادههاي  الگوریتم

 ياجـزاء معمـار  عملکـرد و کـارایی    ي دهنـده  نشـان  يور بهره
باشد که توسط تـوابعی ایـن محاسـبات صـورت      می محاسبات مه

 حاصل درآمد منهاي هزینـه بـراي مشـترکینِ    يور بهره .گیرد می
 يور بهـره اي  و براي اپراتورهـاي خـدمات داده   هستهاي مه  گره

عبـارت اســت از درآمــد منهــاي هزینــه منهــاي انــرژي مصــرفی.  
اي  اپراتور خدمات داده يور بهره، )1( رابطهمشترکین در  يور بهره
آورده شـده   )4(رابطـه  هـاي مـه در    گره يور بهرهو  )2(رابطه در 

 است.

یعنـی حـراج و    شـده  استفاده هاي با توجه به ماهیت الگوریتم
تعادل نش در حقیقت تخصیص منابع در قالب اجاره منبع صورت 

هـاي مــه و   گیـرد. در ایــن الگـوریتم ترکیبـی منــابع در گـره     مـی 
ــهاي  اپراتورهــاي خــدمات داده ــیِ منــابع صــورت ب  1بلــوك کنترل

شود که با توجه به فاصله مشـترك تـا منبـع و     تخصیص داده می
هاي کنترلیِ منابعِ درخواسـت شـده، هزینـه متفـاوت      تعداد بلوك

هـاي مـه    کـرد گـره  عمل بـر اسـاس  ي اول که  در مقایسهباشد.  می
صورت گرفته است با توجه به معماري محاسـبات مـه مشـترکین    

اي دریافـت   هاي مه یا اپراتور خـدمات داده  سرویس خود را از گره
هاي مـه صـورت    تخصیص منابع توسط گره که یدرصورتکنند.  می

و  شـده  پرداختهاي مه  گیرد، یک هزینه توسط مشترکین به گره
اي به اپراتـور   منبع با پرداخت هزینه ینأمتهاي مه نیز پس از  گره

 دهند. ها انتقال می اي نتایج را به مشترك خدمات داده

هاي مه در مجاورت مشترکین قرار دارند  با توجه به اینکه گره
زمانی و هزینـه انـرژي مصـرفی را بـه مشـترکین تحمیـل        یرتأخ

تر خدمات را  دهی سریع اي کمتر و زمان پاسخ کنند و با هزینه نمی
صـورت   DSSتغییـرات   بـر اسـاس  مقایسـه  اولـین  دهند.  ارائه می

گره مه در روش پیشنهادي و  يور بهره) 5(جدول در  .گرفته است
مقـادیر   )5(جـدول  ي ها داده بازي استکلبرگ مقایسه شده است.

 دهند. ) را نشان می3(شکل ) و 2(شکل  نمودارهاي عددي

بـه   )5(جـدول  و  )3(شـکل  ، )2(شـکل   هاينمودار تحلیلبا 
مشـاهده نمـود    یخوب بهتوان  می DSS=[60..240]و  FN=30 ازاي
گـره   يور بهـره گره مه در روش پیشنهادي بیشتر از  يور بهرهکه 
 .با روش استکلبرگ است ]1[در مقاله  مه

گره مه در روش پیشنهادي و روش  يور بهرهي  مقایسه): 6(جدول 
 استکلبرگ

اي  که تخصیص منبـع توسـط اپراتـور خـدمات داده     درصورتی
زمـانی هزینـه انـرژي     یرتأخصورت گیرد عالوه بر هزینه انتقال و 

اي یـک   گیـرد. اپراتـور خـدمات داده    مصرفی نیز مدنظر قـرار مـی  
ــراي کــاهش هزینــه از   هزینــه را از مشــترك دریافــت کــرده و ب

 
1 CRB 

گره مه در  يور بهره
 روش پیشنهادي

گره مه در  يور بهره
 روش استکلبرگ

تعداد 
 مشترکین

6/856 244/898 DSS = 60 

4/1860 625/85 DSS = 90 

9/2850 1537/41 DSS = 120 

5/3814 2585/03 DSS = 150 

7/4831 3605/44 DSS = 180 

2/5822 4925/17 DSS = 210 

8/6852 5510/2 DSS = 240 
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کنـد بنـابراین    هاي مـه اسـتفاده مـی    هاي کنترلی منابعِ گره بلوك
هـاي مـه    هاي کنترلی منابع بـه گـره   اي را بابت اجاره بلوك هزینه

اي نیز بابـت مصـرف انـرژي در سـرورهاي      پرداخت کرده و هزینه
برابـر بـا درآمـد     يور بهـره  )2(رابطه شود. طبق  حجیم متقبل می

 باشد. منهاي هزینه منهاي انرژي مصرفی می

بـه   اي اپراتور خـدمات داده  يور بهرهي دوم بر اساس  مقایسه
𝜇تغییرات ازاي  = [1. در  .صـورت گرفتـه اسـت   DSS=240 و  [4.
اپراتـور خـدمات    دهـیِ  سـرویس جهت  شده استفاده هاي یتمالگور
ــانیآســـــتانه  عنـــــوان بـــــهمقـــــدار اي یـــــک  داده  زمـــ

(𝑡𝑡ℎ) است. چنانچه زمان پاسخگویی بیشتر از مقـدار   شده یفتعر
، تخصیص منبعی صورت بوده ناموفقآستانه باشد به معنی ارتباط 

 يور بهـره ) 6(جـدول  اي پرداخت نخواهد شد. در  هزینه نگرفته و
پیشـنهادي و بـازي اسـتکلبرگ     روش دراي  اپراتور خـدمات داده 

) مقادیر عددي نمودارهـاي  6(جدول هاي  داده مقایسه شده است.
شکل  هايتحلیل نموداردهند.   ) را نشان می5(شکل ) و 4(شکل 

اپراتـور   يور بهـره  برتري دهنده نشان) 6(جدول و ) 5(شکل  ،)4(
بـر اسـاس ایـن     باشـد.  الگوریتم پیشـنهادي مـی   خدمات داده در
 شـده  گرفتهها در نظر CRB نرخ ارسال عنوان به μنمودارها مقدار 

 است.

اپراتور خدمات داده در روش پیشنهادي  يور بهرهي  مقایسه): 7(جدول 
 و روش استکلبرگ

اپراتور خدمات  يور بهره
 داده در روش پیشنهادي

اپراتور خدمات  يور بهره
 داده در روش استکلبرگ

 هاCRBنرخ سرویس 

4.26E+06 2.5E6 μ=1 

5.02E+06 3.8E6 μ=1/5 

6.14E+06 5.1E6 μ=2 

1.01E+07 6.4E6 μ=2/5 

1.10E+07 7.6E6 μ=3 

1.30E+07 8.9E6 μ=3/5 

1.35E+07 1E7 μ=4 

 
 گره مه در روش پیشنهادي يور بهره): 2(شکل 

 
 ]1[گره مه با روش استکلبرگ  يور بهره: )3(شکل 

 
 اپراتور خدمات داده در مقابل  يور بهره :)4(شکل 

 پیشنهادي در روش µتغییرات 

 
 اپراتورهاي خدمات داده در  يور بهره: )5(شکل 

 ]1[ در روش استکلبرگ µمقابل تغییرات 
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 يریگ جهینت -5

  ازي ترکیبی مبتنی بر تئوري تعادل، یک الگوریتم بین تحقیقادر 
اسـت. ابتـدا    یشنهادشدهپمنابع نش و حراج براي تخصیص بهینه 

 DSO-DSS و FN-DSO  ،DSS-FNیص منابع با ایجاد جفتصتخ
و  DSS ،FN شود. سپس کـارایی توابـع مربـوط بـه هـر      انجام می

DSO از سـایر   آمـده  دسـت  بـه شود. اگر کارایی توابـع   محاسبه می
شود  غالب انتخاب می راهبرد عنوان به، بهینه و بهتر باشد راهبردها
غالب منجـر  راهبرد کند. این  ي قبلی را حذف میراهبردهاو تمام 

شود. هر بار  به سیستمی با حافظه کمتر و بار محاسباتی کمتر می
، نقطه تعادل نـش   الگوریتم اجراي، پس از شود که بازي تکرار می

غالب سیسـتم را   راهبردماند.  غالب در لیست باقی میراهبرد تنها 
کنـد و از بهتــرین تخصـیص منـابع اطمینـان حاصــل      بهینـه مـی  

اپراتور خـدمات   يور بهرهو شاخص ما بر اساس د  مقایسه کند. می
ي  هاي مه صـورت گرفتـه اسـت. در مقایسـه     گره يور بهرهداده و 

مشـترك و   240هاي مه در سناریو با تعداد  گره يور بهرهشاخص 
باشد امـا   می 8/6852روش پیشنهادي  يور بهره ،عدد گره مه 30

است. در  2/5510 يور بهرهدر روش استکلبرگ با شرایط یکسان 
اپراتور خدمات داده در سناریو با نـرخ   يور بهرهي شاخص  مقایسه

مشــترك  240و تعــداد  4 برابــر کنترلــی منــابع  ســرویس بلــوك
ــره ــنهادي  يور به ــی 1.35E+07روش پیش ــا در روش  م ــد ام باش

بنابراین هر دو ؛ است 1E+7 يور بهرهاستکلبرگ با شرایط یکسان 
 هادي دارد.مقایسه نشان از برتري روش پیشن

تخصیص عادالنه منابع بـه   هاي اصلی این مطالعه شامل یافته
هاي مه و  در گره زمان هم طور به، تخصیص بهینه منابع نیمشترک
 هسته شبکه است. رافیکت توجه قابلکاهش 

 مطالعـه  هـاي مـه در ایـن    مربـوط بـه گـره    مباحث امنیتـی 

آینـده،   از کارهـاي  قرار نگرفتـه اسـت. بنـابراین، یکـی     موردتوجه
 باشد. می مبحث بهبود امنیت در رایانش مه
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