
Nowatorska, zorientowana rynkowo platforma usług dynamicznej współpracy w chmurze 

W dzisiejszym świecie powstająca chmura obliczeniowa oferuje nowy model obliczeniowy, w którym 

zasoby, takie jak moc obliczeniowa, pamięć masowa, aplikacje online i infrastruktury sieciowe, mogą 

być udostępniane jako „usługi” przez Internet. Dostawcy usług w chmurze (CP) są zachęcani przez zyski, 

które można osiągnąć, obciążając konsumentów opłatami za dostęp do tych usług. Konsumentów, 

takich jak przedsiębiorstwa, przyciąga możliwość zmniejszenia lub wyeliminowania kosztów 

związanych ze świadczeniem tych usług we własnym zakresie. Jednak istniejące komercyjne usługi w 

chmurze mają charakter prawnie zastrzeżony. Są własnością i są obsługiwane przez pojedyncze firmy 

(publiczne lub prywatne). Każdy z nich stworzył własną zamkniętą sieć, która jest kosztowna w 

konfiguracji i utrzymaniu. Ponadto konsumenci są ograniczeni do ofert jednego dostawcy na raz, a 

zatem nie mogą jednocześnie korzystać z wielu usług chmurowych lub wspólnych usług w chmurze. 

Poza tym komercyjni dostawcy usług centralnych podejmują określone zobowiązania wobec swoich 

klientów, podpisując umowy dotyczące poziomu usług (SLA). Umowa SLA to umowa między 

usługodawcą a klientem, która ma opisać zobowiązanie dostawcy i określić kary w przypadku 

niespełnienia tych zobowiązań. Na przykład „bursting” w chmurze (wykorzystywanie zdalnych 

zasobów do obsługi szczytowego zapotrzebowania na aplikację) może skutkować naruszeniem umowy 

SLA i kosztować dostawcę. Jednym ze sposobów zmniejszenia kosztów, uniknięcia niekorzystnego 

wpływu biznesowego i wspierania wspólnych lub złożonych usług w chmurze jest utworzenie platformy 

dynamicznej współpracy (DC) między CP. Na platformie DC: (i) każdy CP może dzielić swoje lokalne 

zasoby/usługi z innymi partnerami CP, a tym samym może uzyskać dostęp do znacznie większych pul 

zasobów/usług, (ii) każdy CP może maksymalizować swój zysk, oferując istniejące możliwości usługowe 

partnerom współpracującym, aby mogli stworzyć nową usługę współpracy o wartości dodanej, łącząc 

istniejące usługi. Możliwości te mogą być udostępniane i zbywalne za pośrednictwem katalogu usług 

w celu łatwego łączenia w celu wspierania nowych innowacji i zastosowań; oraz (iii) niezawodność CP 

jest zwiększona w wyniku wielu nadmiarowych chmur, które mogą skutecznie radzić sobie z sytuacjami 

awaryjnymi i zapewnić ciągłość biznesową. Jednak główne wyzwania związane z przyjęciem takiego 

rozwiązania obejmują: 

Kiedy współpracować? Okoliczności, w jakich powinno zostać wykonane uzgodnienie DC. Potrzebny 

jest odpowiedni model rynku oparty na aukcjach, który umożliwi dynamiczną współpracę możliwości 

chmury, zatrudnianie zasobów i łączenie nowych usług oraz ich komercjalizację. 

Jak współpracować? Architektura, która wirtualizuje wiele CP. Taka architektura musi określać 

interakcje między podmiotami i umożliwiać rozbieżne polityki między uczestniczącymi CP. Jak 

zminimalizować konflikty podczas negocjacji między CP? Podczas negocjacji między zwycięskimi CP 

może wystąpić duża liczba konfliktów na zorientowanej rynkowo platformie DC. Jednym z powodów 

jest to, że każdy CP musi zgodzić się z zasobami/usługami dostarczanymi przez inne CP w stosunku do 

zestawu własnych polityk w DC (Nepal i Zic, 2008; Nepal, Zic i Chan, 2007). Innym powodem jest 

uwzględnienie przez CP wysokich kosztów współpracy (np. utworzenia sieci, transmisji informacji, 

przepływu kapitału itp.) z ich cenami ofertowymi na rynku, ponieważ nie wiedzą, z kim mają 

współpracować po wygraniu aukcji . W tym rozdziale omówiono wyżej wymienione wyzwania 

związane z utworzeniem platformy DC wśród CP i przedstawiono im potencjalne rozwiązania. Główne 

treści tego rozdziału są następujące: 

• Przedstawiamy nowy model rynku w chmurze oparty na aukcji kombinatorycznej (CA) o nazwie 

CACM z nową polityką aukcji, która umożliwia stworzenie platformy DC opartej na wirtualnej 

organizacji (VO) wśród CP. Model CACM może pomóc konsumentom w uzyskaniu usług współpracy od 

różnych CP, które odpowiadają ich wymaganiom, a także zapewnić zachęty dla CP do dzielenia się 

swoimi usługami. 



• Aby rozwiązać problem minimalizacji konfliktów między CP, zmodyfikowano istniejącą politykę 

aukcyjną modelu CA. Istniejąca polityka umożliwia każdemu oferentowi (CP) publikowanie oddzielnych 

ofert w celu częściowego spełnienia wymagań dotyczących usługi złożonej, ponieważ nie jest on w 

stanie zapewnić wszystkich usług. Po zakończeniu licytacji zwycięscy oferenci muszą negocjować ze 

sobą w celu świadczenia złożonej usługi, która skutkuje dużą liczbą wspomnianych wcześniej 

konfliktów. Nowa polityka aukcyjna w modelu CACM pozwala CP na dynamiczną współpracę z 

odpowiednimi partnerami CP, tworząc grupę przed dołączeniem do aukcji i publikując swoje oferty 

grupowe jako pojedynczą ofertę, aby całkowicie spełnić wymagania usługi, wraz z innymi CP, którzy 

publikują oddzielne oferty w celu częściowego spełnienia wymagań usługi. To nowe podejście może 

stworzyć więcej możliwości wygrania aukcji dla grupy, ponieważ koszty współpracy, czas negocjacji i 

konflikty między CP można zminimalizować. 

• Aby znaleźć dobrą kombinację partnerów CP wymaganych do tworzenia grup i ograniczania 

konfliktów, wielocelowy (MO) model optymalizacji ilościowej oceny partnerów z wykorzystaniem ich 

indywidualnych informacji (INI) oraz informacji o wcześniejszych relacjach we współpracy (PRI). W 

istniejących podejściach  do wyboru partnera najczęściej stosuje się INI, pomija się PRI partnerów. 

• Aby rozwiązać model, opracowano wieloobiektywny algorytm genetyczny (MOGA), który 

wykorzystuje INI i PRI o nazwie MOGA-IC. Przedstawiono przykład liczbowy w celu zilustrowania 

proponowanego MOGA-IC w modelu CACM. Ponadto opracowaliśmy MOGA-I (Multi-Objective 

Genetic Algorithm using Individual Information), istniejący algorytm wyboru partnera, aby 

zweryfikować proponowane działanie MOGA-IC w modelu CACM pod kątem zadowalającego wyboru 

partnera i minimalizacji konfliktów. 

Powiązane prace 

Przetwarzanie w chmurze szybko ewoluowało w 2008 r. i obecnie jest jednym z gorących tematów 

badań. W literaturze nie znaleziono jednak żadnych prac dotyczących ustanowienia platformy 

dynamicznej współpracy między CP. W literaturze proponuje się kilka podejść dotyczących modelu 

rynku Cloud. W Buyya i in. (2009) autorzy przedstawiają wizję przetwarzania w XXI wieku, opisują 

niektóre reprezentatywne platformy przetwarzania w chmurze obejmujące najnowocześniejsze 

technologie i dostarczają architekturę do tworzenia ogólnego, opartego na aukcjach rynku chmury do 

handlu usługami w chmurze i zarządzania zasobami. Ale ten model rynkowy nie może być bezpośrednio 

zastosowany w tworzeniu platformy DC wśród CP, ponieważ platforma DC zajmuje się problemem 

kombinatorycznej alokacji. Istnieją trzy rodzaje aukcji – aukcje jednostronne (np. aukcje pierwszej ceny 

i Vickreya), aukcje dwustronne (np. aukcje podwójne) i aukcje kombinatoryczne (CA). Aby umożliwić 

platformę DC wśród CP, CA jest odpowiednim mechanizmem rynkowym. W modelu rynku opartym na 

CA użytkownik/konsument może licytować cenę za kombinację usług, zamiast licytować dla każdego 

zadania lub usługi oddzielnie, a każdy oferent lub usługodawca może mądrze konkurować o zestaw 

usług. Jednak istniejący model rynku oparty na CA nie jest w pełni odpowiedni do spełnienia wymagań 

modelu CACM, ponieważ nie może rozwiązać problemu minimalizacji konfliktów między CP, co zwykle 

ma miejsce podczas negocjacji między dostawcami na platformie DC. Obecne podejścia do 

rozwiązywania konfliktów polegają na projektowaniu sekwencji dostarczania e-kontraktu. Umowa 

elektroniczna służy do rejestrowania wkładów oraz umów między wszystkimi uczestnikami. Ale 

głównym problemem tych podejść jest to, że aukcjoner może wybrać niewłaściwy zestaw dostawców 

usług (konkurencyjne lub konkurencyjne firmy). Wtedy bez względu na kolejność dostawy eKontraktu 

zaaranżowanych, nie można zapobiec występowaniu dużej liczby konfliktów. Dlatego proponujemy 

zmodyfikowanie istniejącej polityki aukcyjnej CA, która pozwala CP na wspólne publikowanie swoich 

ofert jako pojedynczej oferty w aukcji poprzez dynamiczną współpracę z odpowiednimi partnerami. 

Takie podejście może pomóc zminimalizować konflikty i koszty współpracy między CP, ponieważ 



bardzo dobrze się znają w grupie, a także stwarza większe szanse na wygranie aukcji. Jednak problem 

wyboru współpracownika lub partnera (PSP) jest złożonym problemem, który zwykle wymaga dużej 

ilości czynników (ilościowych lub jakościowych) jednocześnie i okazał się NP-trudny (Ko i in., 2001) lub 

NP -kompletny. Na przykład przy wyborze partnera CP najważniejszymi czynnikami są koszt i jakość 

usług. Również PSP dla CPs w modelu CACM różni się od innych problemów PSP w obszarach takich jak 

produkcja, łańcuch dostaw lub wirtualne przedsiębiorstwo. Duża liczba konfliktów może wystąpić 

między CP z powodu dynamicznej współpracy. W istniejących badaniach nad doborem partnerów 

najczęściej wykorzystuje się informacje indywidualne (INI), ale pomija się informacje dotyczące 

wcześniejszych relacji partnerskich (PRI) między partnerami. W rzeczywistości powodzenie 

poprzednich relacji między uczestniczącymi CP może zmniejszyć niepewność i konflikty, skrócić czas 

adaptacji i pomóc w promocji wydajności. W związku z tym istniejące metody nie mogą być stosowane 

bezpośrednio do rozwiązania problemu PSP CP. Dlatego odpowiedni model optymalizacji MO 

wykorzystujący INI i PRI oraz efektywny MOGA o nazwie MOGA-IC do rozwiązania optymalizacji MO 

proponowane są problemy. Chociaż w literaturze dostępnych jest wiele MOGA, ale wszystkie one 

również nie rozważ PRI przy wyborze partnera. 

Dynamiczna platforma usług współpracy w chmurze 

Dynamiczna współpraca to opłacalny model biznesowy, w którym każdy uczestnik w ramach DC 

udostępnia swoje własne lokalne zasoby (usługi) innym uczestnikom, przyczyniając się (w sposób 

kontrolowany zgodnie z zasadami) do współpracy. Aby przetwarzanie w chmurze było naprawdę 

skalowalne i aby wspierać kwestie interoperacyjności, bardzo ważna jest platforma DC wśród CP. 

Dynamiczna platforma usług w chmurze do współpracy może pomóc CP w maksymalizacji zysków 

poprzez oferowanie istniejących możliwości usług współpracującym partnerom biznesowym. Funkcje 

te mogą być dostępne i zbywalne za pośrednictwem katalogu usług w celu łatwego łączenia w celu 

zapewnienia klientom nowych usług w chmurze opartych na współpracy o wartości dodanej. Również 

platforma DC może umożliwić CP obsługę funkcji Cloud bursting poprzez przekierowanie części 

obciążenia do współpracowników. Rysunek przedstawia uformowaną dynamiczną platformę usług 

współpracy w chmurze. 



 

Utworzenie DC jest inicjowane przez CP, który realizuje dobrą okazję biznesową, którą należy rozwiązać 

poprzez utworzenie DC z innymi CP w celu dostarczenia zestawu usług różnym konsumentom. Inicjator 

jest nazywany głównym CP (pCP), podczas gdy inne CP, które dzielą swoje zasoby/usługi w DC, są 

nazywane współpracującymi lub partnerskimi CP. Użytkownicy w przejrzysty sposób współdziałają z 

platformą DC opartą na VO, żądając usług za pośrednictwem katalogu usług PCP. Punkty centralne 

oferują konsumentom możliwości/usługi z pełną specyfikacją zużycia sformalizowaną jako 

standardowa umowa SLA. Żądane wymagania dotyczące usług (pojedyncze, wielokrotne lub wspólne 

usługi w chmurze) są obsługiwane bezpośrednio przez pCP lub przez współpracujące CP w ramach DC. 

Rozważmy, pCP może świadczyć dwie usługi s1 i s2, a CP1 i CP2 mogą świadczyć usługi odpowiednio 

s3, s4 i s5, s6, jak pokazano na rys. 17.1. Żądanie usług współpracy, takich jak s1, s3, s5 lub s2, s3, może 

być obsługiwane przez platformę DC opartą na VO. W przypadku usług s1 i s2 PCP może bezpośrednio 

dostarczać usługi. Aby umożliwić tę platformę DC i sprawić, by została skomercjalizowana, w następnej 

sekcji opisano model rynku chmury oparty na CA (CACM). 

Proponowany kombinatoryczny model rynku chmury oparty na aukcjach (CACM) w celu ułatwienia 

platformy DC 

Architektura rynku 

Proponowany model CACM umożliwiający platformę DC wśród CP pokazano . 



 

 

polityka aukcyjna urzędu certyfikacji jest modyfikowana w modelu CACM w celu rozwiązania problemu 

minimalizacji konfliktów między dostawcami na platformie DC. Dotychczasową i nową politykę 

aukcyjną dla modelu CA przedstawiono na rysunkach.  

 



 

Model CACM pozwala każdemu CP na dynamiczną współpracę z odpowiednimi partnerami CP w celu 

tworzenia grup i publikowania swoich ofert grupowych jako pojedynczej oferty, aby całkowicie spełnić 

wymagania dotyczące obsługi klienta, jednocześnie wspierając inne CP w składaniu ofert oddzielnie dla 

częściowego zestawu usług. Głównymi uczestnikami modelu CACM są brokerzy, 

użytkownicy/konsumenci, CP i aukcjonerzy. Brokerzy w modelu CACM pośredniczą między 

konsumentami a CP. Broker może akceptować żądania dotyczące zestawu usług lub wymagań 

dotyczących usług złożonych od różnych użytkowników. Broker wyposażony jest w moduł negocjacji, 

który jest informowany o aktualnych warunkach zasobów/usług oraz aktualnym zapotrzebowaniu na 

podejmowanie decyzji. Konsumenci, brokerzy i CP są związani swoimi wymaganiami i związanymi z 

nimi rekompensatami poprzez umowy SLA. Brokerzy uzyskują swoją użyteczność poprzez różnicę 

między ceną płaconą przez konsumentów za uzyskanie udziałów w zasobach a ceną płaconą CP za 

dzierżawę ich zasobów. Użytkownicy/konsumenci mogą być użytkownikami korporacyjnymi lub 

użytkownikami osobistymi. Konsumenci mają własne funkcje użytkowe, które obejmują takie czynniki, 

jak terminy, wierność wyników i czas rozpatrywania wniosków. Są również ograniczeni ilością zasobów, 

o które mogą poprosić w dowolnym momencie, zwykle ograniczonym budżetem. Użytkownicy mogą 

licytować jedną wartość cenową dla różnych złożonych/współpracujących usług w chmurze 

świadczonych przez CP. Punkty CP zapewniają usługi/zasoby w chmurze, takie jak moc obliczeniowa, 

przechowywanie danych, oprogramowanie jako usługa (SaaS), sieci komputerowe lub infrastruktura 

jako usługa (IaaS). CP bierze udział w aukcji na podstawie swojego zainteresowania i zysku. Może 

publikować oferty oddzielnie lub wspólnie z innymi partnerami CP, tworząc grupy w celu spełnienia 

wymagań klientów w zakresie usług. Do obowiązków licytatora należy ustalenie zasad licytacji oraz 

przeprowadzenie licytacji kombinatorycznej. Prowadzący aukcje najpierw zbiera oferty (oferty 

pojedyncze lub grupowe) od różnych CP biorących udział w aukcji, a następnie decyduje o najlepszej 

kombinacji CP, które mogą spełnić wymagania użytkownika dla zestawu usług, używając algorytmu 

określania zwycięzcy. Wykorzystujemy zabezpieczoną uogólnioną aukcję Vickreya (SGVA) (Suzuki i 

Yokoo, 2003) w celu rozwiązania problemu modelu CACM oraz dynamiczne programowanie grafów 

(Yokoo i Suzuki, 2002) w algorytmie określania zwycięzcy. 

Dodatkowe elementy CP tworzące platformę DC w CACM 



Aby osiągnąć DC przy użyciu modelu CACM, w naszej architekturze CP powinien posiadać dodatkowe 

komponenty opisane w następujący sposób: 

Kontroler ustawiania ceny (PSC) – CP jest wyposażony w PSC, który ustala aktualną cenę zasobu/usługi 

w oparciu o warunki rynkowe, zapotrzebowanie użytkownika i aktualny poziom wykorzystania zasobu. 

Ceny mogą być stałe lub zmienne w zależności od warunków rynkowych. 

Admission and Bidding Controller (ABC) – wybiera aukcje do udziału i składa pojedynczą lub grupową 

ofertę na podstawie wstępnego oszacowania użyteczności. Potrzebuje informacji rynkowych z 

repozytorium informacji (IR) do podejmowania decyzji, do której aukcji przystąpić. 

Repozytorium Informacji (IR) – IR przechowuje informacje o aktualnej sytuacji rynkowej, różnych 

wynikach aukcji i popycie konsumentów. Przechowuje również INI (cenę, jakość usług, niezawodność 

itp.) i PRI (doświadczenia z wcześniejszej współpracy) innych CP zebrane z każdej strony internetowej 

CP, a także informacje zwrotne od rynku i konsumentów na temat ich usług. 

Kontroler wyboru współpracowników (CSC) – pomaga CP znaleźć dobrą kombinację 

współpracowników, aby całkowicie spełnić wymagania konsumentów, poprzez uruchomienie MOGA o 

nazwie MOGA-IC (opisanej w dalszej części rozdziału 17.5.3) z wykorzystaniem INI i PRI innych CP. 

Mediator (MR) — MR kontroluje, które zasoby/usługi mają być używane do wspólnych usług w 

chmurze współpracujących CP, w jaki sposób ta decyzja jest podejmowana i jakie zasady są używane. 

Podczas wykonywania DC, MR pokieruje również podejmowaniem decyzji podczas negocjacji, 

zarządzania polityką i planowania. MR posiada wstępne zasady tworzenia DC i tworzy e-kontrakt oraz 

negocjuje z innymi CP za pośrednictwem swojego lokalnego agenta współpracującego (CA). 

Rejestr usług (SR) — SR zawiera informacje o zasobach i usługach dla każdego CP. W przypadku DC 

rejestr usług jest dostępny przez MR w celu uzyskania niezbędnych informacji o zasobach/usługach 

lokalnych. Po utworzeniu kontrolera domeny tworzone jest wystąpienie rejestru usług, które zawiera 

wszystkie zasoby/usługi lokalnych i delegowanych zewnętrznych partnerów CP. 

Repozytorium zasad (PR) — PR wirtualizuje wszystkie zasady w ramach kontrolera domeny. Zawiera 

zasady MR i zasady tworzenia kontrolerów domeny wraz z wszelkimi zasadami dotyczącymi 

zasobów/usług delegowanych do kontrolera domeny w wyniku porozumienia dotyczącego 

współpracy. Zasady te tworzą zestaw reguł służących do administrowania, zarządzania i kontrolowania 

dostępu do zasobów DC, a także ułatwiają łączenie usług w chmurze. Stanowią sposób na zarządzanie 

komponentami w obliczu złożonych technologii. 

Agent współpracujący (CA) — urząd certyfikacji jest opartym na zasadach modułem wykrywania 

zasobów do tworzenia kontrolerów domeny i jest używany przez MR jako kanał wymiany eContract z 

innymi CP. Jest używany przez główny CP do wykrywania współpracujących CP (zewnętrznych) 

zasobów/usług, a także do poinformowania ich o lokalnych zasadach i wymaganiach dotyczących usług 

przed rozpoczęciem faktycznych negocjacji przez MR. 

Tworzenie platformy DC w modelu CACM 

Etapy tworzenia DC pokazano na ryc. 17.5 i wyjaśniono w następujący sposób: 

 



 

Krok 1: PCP znajduje na rynku możliwość biznesową dzięki IR i chce złożyć wspólne oferty jako 

pojedynczą ofertę w aukcji, aby spełnić wymagania konsumentów, ponieważ nie może zapewnić 

wszystkich wymagań dotyczących usług. 

Krok 2: CSC jest aktywowany przez pCP w celu znalezienia zestawu optymalnych rozwiązań Pareto do 

wyboru partnera i wybiera dowolną kombinację z zestawu, tworząc grupy i wysyłając te informacje do 

MR. 

Krok 3: MR uzyskuje informacje o zasobach/usługach i dostępie od SR, podczas gdy SLA i inne polityki 

od PR. Generuje e-kontrakt, który zawiera wymagania dotyczące usług w imieniu PCP w oparciu o 

bieżące okoliczności, własne zasady dotyczące wkładu, ceny usług (wygenerowane przez PSC) i 

wymagania SLA klienta (klientów) i przekazuje tę e-kontrakt do lokalnego agenta współpracującego 

(Kalifornia). 

Krok 4: Lokalny CA PCP prowadzi negocjacje z CA innych zidentyfikowanych partnerskich CP przy użyciu 

eKontraktu. Ponieważ członkowie grupy znają się bardzo dobrze, liczba konfliktów będzie mniejsza. 

Więc kiedy wszystkie CP (w tym pCP) zgadzają się ze sobą, zawierają między sobą miękką umowę. 

Umowa miękka gwarantuje, że zasoby/usługi będą dostępne, jeśli grupa wygra aukcję. 

Krok 5: Gdy pCP nabywa wszystkie usługi/zasoby od swojego współpracownika, aby spełnić warunki 

umowy SLA z konsumentem, tworzona jest platforma DC. Jeżeli żaden CP nie jest zainteresowany 

takimi ustaleniami, tworzenie DC jest wznawiane od kroku 2 z innym rozwiązaniem 

Paretooptymalnym. 

Krok 6: Po utworzeniu platformy DC, MR PCP składa wspólne oferty jako pojedynczą ofertę na rynku 

za pomocą kontrolera przyjmowania i licytacji (ABC). Jeżeli ta grupa wygra aukcję, pomiędzy każdym 

członkiem grupy zawierany jest twardy kontrakt w celu potwierdzenia porozumienia w DC. Sztywna 

umowa zapewnia, że współpracujący CP muszą dostarczać zasoby/usługi zgodnie z umowami SLA z 

konsumentami. 



Jeśli niektóre CP wygrywają aukcję osobno dla każdej usługi (mało szans), kroki 3-5 są następujące, aby 

utworzyć platformę DC wśród dostawców. Ale w kroku 4 zawierają twardą umowę iw tym przypadku 

duża liczba konfliktów może się zdarzyć, aby utworzyć platformę DC. Istniejący DC może być zmuszony 

do rozwiązania lub ponownego zorganizowania się, jeśli spełniony jest którykolwiek z następujących 

warunków: a) okoliczności, w których DC został utworzony, przestały obowiązywać; (b) współpraca nie 

jest już korzystna dla uczestniczących CP; c) istniejący DC wymaga dalszej rozbudowy, aby poradzić 

sobie z dodatkowym obciążeniem; lub (d) uczestniczące CP nie osiągają uzgodnionych składek. 

Model systemu do aukcji w CACM 

Dla wygody analizy parametry i zmienne dla modeli aukcji są zdefiniowane w następujący sposób: 

R = {Rj |j = 1...n} : zbiór n wymagań usługowych konsumenta gdzie S ⊆ R  

P = {Pr |r = 1...m} : zbiór m dostawców chmury, którzy biorą udział w aukcji jako oferenci, gdzie G ⊆ P 

Prj = dostawca chmury r, który może świadczyć usługi j 

S(Pr) = zbiór usług (Sj=1...n) świadczonych przez dowolny CP r, gdzie S(Pr) ⊆ R  

Ωmax(R,Q) = funkcja wypłaty użytkownika, gdzie R jest wymaganiami usługi i Q definiuje umowy SLA dla 

każdej usługi. 

Pojedyncze i grupowe funkcje licytacji CP 

Niech M będzie macierzą kosztów usług dowolnego CP Pr. Zakładamy, że każdy CP może świadczyć co 

najwyżej dwie usługi. Macierz M zawiera koszty usług własnych dostawcy PR oraz koszty współpracy 

(CC) pomiędzy usługami własnymi i innych dostawców. Rysunek ilustruje macierz M.  

 

Zakładamy, że Pr świadczy dwie usługi  - Procesor i pamięć. Niech aii(i = 1...n) będzie kosztem 

świadczenia dowolnej usługi w M niezależnie, aij(i, j = 1...n, i ≠ j) będzie CC między usługami Si i Sj (Si, Sj 

∈ S(Pr)) i aik(i, k = 1...n, i ≠ k) oznaczają CC między usługami Si i Sk (Si ∈ S(Pr) i Sk   ∉ S(Pr)). Ustawiliśmy 

niewzajemne CC między usługami S(Pr) w M, co jest praktycznie uzasadnione. Jeśli CP Pr zna innych 

dostawców lub ma doświadczenie we współpracy z innymi w przeszłości, może przechowywać 

prawdziwe CC usług z innymi dostawcami. W przeciwnym razie może ustawić wysoki CC dla innych 

dostawców. CC usług z innymi dostawcami w macierzy M jest aktualizowany, gdy dostawcy zakończą 

negocjacje i wspólnie świadczą usługi konsumentów na platformie DC. Teraz funkcja przetargowa 



dowolnego CP mówi, że Pr, który składa ofertę osobno, aby częściowo spełnić wymagania obsługi 

klienta bez współpracy z innymi CP, można określić w następujący sposób: φS(Pr) = CS(Pr) + γ(Pr) gdzie 

CS(Pr) jest całkowitym kosztem poniesionym przez CP Pr w celu świadczenia usług S(Pr) (S(Pr) ⊆ R), a γ 

(Pr) jest oczekiwanym zyskiem dostawcy Pr. Całkowity koszt CS(Pr) oblicza się w następujący sposób przy 

użyciu macierzy M: 

 

gdzie, i, j, k = 1...n oraz i ≠ j ≠k . Pierwszy wyraz w równaniu (1)  to koszt świadczenia usług S(Pr). Drugi 

termin to całkowity koszt współpracy pomiędzy usługami S(Pr), a trzeci termin odnosi się do 

całkowitego kosztu współpracy między usługami różnych CP, z którymi dostawca Pr musi 

współpracować. Ponieważ dostawca Pr nie wie, z kim będzie współpracować po wygraniu aukcji, nie 

można ustalić prawdziwego kosztu aik. Dlatego Pr może ustalić wysoki koszt współpracy w aik, aby 

uniknąć potencjalnego ryzyka w fazie współpracy. Teraz Funkcję Licytacyjną grupy CP, którzy składają 

swoje oferty wspólnie jako pojedynczą ofertę, aby w pełni spełnić wymagania usługi, można określić w 

następujący sposób: Niech Pr tworzy grupę G poprzez wybór odpowiednich partnerów, gdzie S(PG) jest 

zbiorem usług świadczonych przez G i S(PG) ⊆ R,G ⊆ P. Dla dowolnego dostawcy takiego jak Pr ∈ G 

całkowity koszt świadczenia usług S(Pr) wynosi: 

(2) 

gdzie, i, j, g, k = 1...n oraz i ≠ j ≠ g ≠ k 

Z równania (2) widzimy, że wyraz  z równania (1) jest teraz podzielony na dwa 

terminy w 

 

Wyraz  oznacza całkowity koszt współpracy usług dostawcy Pr z innymi 

dostawcami w grupie. Termin  odnosi się do całkowitego kosztu współpracy między 

usługami innych CP spoza grupy, z którymi dostawca Pr musi współpracować. Termin ten może wynosić 

zero, jeśli grupa może spełnić wszystkie wymagania usługowe konsumenta. Ponieważ Pr zna innych 

członków grupy, może znaleźć prawdziwą wartość tego terminu   Co więcej, 

jeśli Pr zastosuje jakąkolwiek dobrą strategię do utworzenia grupy G, możliwe jest, że Pr zminimalizuje 

 



Stąd ta grupa G ma większe szanse na wygranie aukcji, ponieważ w porównaniu z innymi dostawcami, 

którzy składają oddzielne oferty, aby częściowo spełnić wymagania usługi. Tak więc funkcję licytacji dla 

grupy G można obliczyć w następujący sposób: 

(3) 

gdzie ja jest nie. dostawców w G i γG(Pr) to oczekiwany zysk dowolnego dostawcy r w grupie. 

Funkcja wypłaty użytkownika/konsumenta 

Z pomocą brokera użytkownik generuje funkcję wypłaty. Podczas aukcji użytkownik wykorzystuje 

funkcję wypłaty Ωmax(R,Q) do wewnętrznego określenia maksymalnej kwoty do zapłaty, jaką może 

przeznaczyć na zestaw usług. Jeżeli cena oferty dowolnego CP jest większa niż maksymalna kwota do 

zapłaty max, nie zostanie on zaakceptowany. W najgorszym przypadku aukcja kończy się, gdy stawki 

wszystkich dostawców usług Cloud są większe niż max. W takim przypadku użytkownik modyfikuje 

swoją funkcję wypłaty, a aukcjoner wznawia aukcję ze zmienioną funkcją wypłaty. 

Zysk CP w celu utworzenia grupy 

Niech φG
S(Pr) będzie ceną dostawcy r, gdy tworzy on grupę G, gdzie CG

S(Pr) to koszt jego usług w grupie. 

Zatem oczekiwany zysk dla Pr w grupie to γG(Pr) = φG
S(Pr) - CG

S(Pr). Wiemy, że oczekiwany zysk dostawcy 

r, który składa ofertę osobno, to γ(Pr) = φS(Pr) − CS(Pr). Twierdzimy, że jeśli jakakolwiek CP tworzy grupę 

przy użyciu dobrej strategii wyboru partnera; może zwiększyć swój zysk, zamiast osobno publikować 

ofertę. Aby obliczyć zwiększony zysk, bierzemy pod uwagę następujące założenia: 

 

Ponieważ CP r może wspólnie opublikować ofertę, może zminimalizować koszty współpracy poprzez 

wybór dobrych partnerów, to znaczy CG
S(Pr) powinien być mniejszy lub równy CS(Pr). Jednak γG(Pr) = γ (Pr) 

oznacza, że oczekiwany zysk się nie zmienia. W związku z tym możemy również wywnioskować, co 

następuje: 

(4) 

Oznacza to, że dostawca, który wspólnie publikuje ofertę, może zapewnić niższą cenę za swoje usługi 

przy zachowaniu tego samego oczekiwanego zysku. Dzięki temu ma większe szanse na wygranie aukcji. 

Aby określić zwiększony zysk za Pr, niech φ∙2LP/S(Pr) będzie drugą najniższą ceną, jaka zostanie 

zapłacona Pr za usługi S(Pr), jeśli wygra aukcję. Teraz, jeśli Pr uczestniczy w jakiejkolwiek aukcji i stosuje 

alternatywnie oddzielną i wspólną strategię licytacji, zwiększony zysk γI(Pr) dla Pr można obliczyć w 

następujący sposób: 

(5) 

gdzie 

α = 1, jeśli dostawca r wspólnie wygrywa aukcję 

    = 0 w przeciwnym razie 



β = 1 jeśli dostawca r oddzielnie wygrywa aukcję 

   = 0 w przeciwnym razie 

Z (5) możemy wywnioskować, że jeśli dostawca r wspólnie wygra aukcję, zawsze może uzyskać 

zwiększony zysk. W przeciwnym razie nie zostanie osiągnięty zwiększony zysk. Tak więc, aby CP tworzył 

grupy, wymagana jest dobra strategia wyboru partnera. W następnej sekcji opiszemy skuteczny model 

optymalizacji MO dla dobrej kombinacji doboru partnera 

Model doboru partnera 

Problem z wyborem partnera 

Główny/inicjatorski CP (pCP) identyfikuje możliwość biznesową, którą należy rozwiązać poprzez 

złożenie oferty na zestaw usług dla konsumenta. Musi dynamicznie współpracować z jednym lub 

większą liczbą partnerów CP, aby tworzyć grupy, aby całkowicie spełnić wymagania usług 

konsumenckich, ponieważ nie może zapewnić wszystkich usług. Zakładamy, że każdy CP może 

świadczyć jedną lub najwyżej dwie usługi, a każda usługa ma jednego lub więcej dostawców. Również 

każdy CP może organizować jednocześnie inne grupy. Ten proces wyboru partnera CP można 

przedstawić tu. 

 

Rysunek pokazuje, że pCP (P1,1) może zapewnić usługę s1 i potrzebuje innych 4 partnerów CP spośród 

12 kandydatów na partnerów CP, aby zapewnić łącznie 5 rodzajów wymagań usług konsumenckich (s1, 

s2, s3, s4 i s5). że pCP ma INI i PRI wszystkich innych dostawców dla każdej usługi. INI zawiera informacje 

o cenach i jakości usług innych dostawców, które są najważniejszymi czynnikami. PRI obejmuje liczbę 

projektów/aukcji zrealizowanych/wygranych przez innych dostawców między sobą, a także z pCP. PCP 

może uzyskać wszystkie te informacje z każdej strony internetowej CP, rynku, a także z opinii 

konsumentów na temat ich usług. 

Problem optymalizacji MO dla wyboru partnera 

Parametry wyboru partnera MO są zdefiniowane w następujący sposób: 

φrj = cena CP r za świadczenie usługi j niezależnie  



Qrj = wartość jakości usługi j CP r (informacje jakościowe mogą być wyrażone wartościami oceny od 1 

do 10 (1: bardzo źle, 10: bardzo dobrze))  

Wrj,xi = wartość wcześniejszego doświadczenia we współpracy (tj. ile razy wspólnie wygrywali aukcję) 

między dostawcą r dla usługi j a dostawcą x dla usługi i gdzie (r, x = 1....m; i, j = 1....n; i≠j) 

U = {Urj |r = 1.....m, j = 1....n} : wektor decyzyjny wyboru partnera 

gdzie Urj = 1 jeśli wybierzesz Prj 

                 = 0 w przeciwnym razei 

i UrjUxi = 1, jeśli wybierzesz Prj i Pxi 

             = 0 w przeciwnym razie 

Zoptymalizowanym celem jest wyselekcjonowanie grupy partnerów CP, którzy wspólnie wygrywają 

aukcje wielokrotnie (maksymalizacja dotychczasowych wartości wydajności relacji) i uczynienie 

indywidualnej ceny najniższą, a wartością jakości usługi najwyższą. W większości sytuacji niemożliwe 

jest, aby istniała grupa kandydatów na dostawców, która mogłaby zoptymalizować wszystkie cele. Tak 

więc, aby rozwiązać problem wyboru partnera pCP przy użyciu INI i PRI, modelu optymalizacji 

wielokryterialnej (MO), aby zminimalizować całkowitą cenę i zmaksymalizować wydajność i jakość 

usług w ramach współpracy w przeszłości (PR) , wartości można wyrazić matematycznie w następujący 

sposób:  

(6) 

(7) 

(8) 

podlega 

Urj = 1, jeśli wybierzesz Prj 

      = 0 w przeciwnym razie 

UrjUxi = 1, jeśli wybierzesz Prj i Pxi 

            = 0 w przeciwnym razie  

Algorytm genetyczny wielozadaniowy 

W problemie wyboru partnera CP preferowana jest optymalizacja MO, ponieważ zapewnia ona 

decydentowi (pCP) kilka rozwiązań kompromisowych do wyboru. W rzeczywistości problem wyboru 

partnera CP ma wiele sprzecznych celów – minimalizacja ceny usługi przy jednoczesnej maksymalizacji 

wyników relacji z przeszłości i wartości jakości usług. Wielokrotne sformułowania celów są praktycznie 

wymagane do jednoczesnej optymalizacji, która zapewnia optymalne rozwiązania, które równoważą 



sprzeczne relacje między celami. Optymalizacja MO daje zbiór rozwiązań optymalnych Pareto, który 

jest zbiorem rozwiązań, które są wzajemnie niezdominowane. Koncepcja rozwiązań 

niezdominowanych jest wymagana przy porównywaniu rozwiązań w wielowymiarowej, wykonalnej 

przestrzeni projektowej utworzonej przez wiele celów. Mówi się, że rozwiązanie jest optymalne w 

sensie Pareto, jeśli nie jest zdominowane przez żadne inne rozwiązanie w przestrzeni rozwiązań. Zbiór 

wszystkich takich możliwych rozwiązań niezdominowanych w przestrzeni rozwiązań jest nazywany 

zbiorem rozwiązań optymalnych Pareto. Dla danego optymalnego zestawu rozwiązań Pareto krzywa 

wykonana w przestrzeni obiektywnej nazywana jest frontem Pareto. Kiedy występują dwa sprzeczne 

cele, zawsze będzie pewna ilość poświęcenia w jednym celu, aby osiągnąć pewną ilość zysku w drugim, 

gdy przechodzimy od jednego rozwiązania Pareto do drugiego. Tak często preferuje się użycie zestawu 

optymalnych rozwiązań Pareto, a nie jedno rozwiązanie, ponieważ zestaw pomaga skutecznie 

zrozumieć relacje kompromisowe między sprzecznymi celami i dokonywać świadomych wyborów 

optymalnych rozwiązań. Trudności z optymalizacją MO można złagodzić, unikając wielokrotnych 

przebiegów symulacyjnych, obchodząc się bez sztucznych pomocy, takich jak metody sum ważonych, 

stosując wydajne algorytmy ewolucyjne oparte na populacji i koncepcję dominacji. Zastosowanie 

wielozadaniowych GA (MOGA) zapewnia decydentowi praktyczne środki do rozwiązywania 

problemów optymalizacji MO. Rozwiązując PSP dla CP przy użyciu technik MOGA, należy rozwiązać 

jedną ważną kwestię: jak znaleźć odpowiedni mechanizm zachowania różnorodności w operatorach 

selekcji, aby zwiększyć wydajność optymalnych rozwiązań Pareto podczas optymalizacji, szczególnie w 

przypadku problemów z wyborem partnera CP mających wiele sprzecznych celów . Dlatego rozwijamy 

MOGA-IC przy użyciu niezdominowanego genetycznego algorytmu sortowania (NSGA-II) (Deb et al., 

2002), który zawiera doskonały mechanizm zachowania różnorodności populacji w operatorach 

selekcji. W tej sekcji MOGA-IC jest przeznaczony do proponowanego modelu doboru partnera CP w 

następujący sposób: Kodowanie liczby naturalnej jest przyjęte do reprezentacji chromosomu osobnika. 

Chromosom osoby to uporządkowana lista CP. Niech y = [y1, y2, ..., yj......yn ] (j = 1, 2, .... n), yj będzie 

genem chromosomu o wartości od 1 do m (dla usługi j jest m CP na odpowiedź). Jeśli m = 50 i n = 5, 

może istnieć 10 CP, które mogą świadczyć każdą usługę j. W ten sposób dostępnych jest łącznie 105 

możliwych rozwiązań. W ten sposób generowane są populacje początkowe. Do selekcji indywidualnej 

wykorzystywana jest strategia selekcji turniejów binarnych. Stosujemy zwrotnicę dwupunktową. W 

przypadku mutacji jeden dostawca jest losowo zmieniany dla dowolnej usługi. Funkcje wielokryterialne 

(Obj_1, Obj_2 i Obj_3) są uważane za funkcje sprawności podczas obliczania wartości sprawności. 

NSGA-II służy do obliczania wartości sprawności osobnika. Wybierane są dowolne dwie osoby, a 

odpowiadające im wartości sprawności są porównywane zgodnie z dominującymi relacjami i 

odległościami zatłoczenia w przestrzeni obiektywnej. Następnie wszystkie jednostki zostają 

rozdzielone na niezdominowane fronty. Osoby znajdujące się na tych samych frontach nie dominują 

nad sobą i nazywamy to sortowaniem niezdominowanym. Teraz MOGA-IC jest prezentowany krok po 

kroku w następujący sposób: 

Krok 1: Zainicjuj parametry wejściowe, które zawierają liczbę wymagań (R), dostawców (m) i 

maksymalne pokolenia genetyczne (G), wielkość populacji (N), prawdopodobieństwo krzyżowania (pc) 

i prawdopodobieństwo mutacji (pm). 

Krok 2: Wygeneruj początkową populację rodzicielską Pt, (t = 0) o wielkości NP. 

Krok 3: Zastosuj binarną strategię selekcji turniejów do aktualnej populacji i wygeneruj populację 

potomstwa Ot o rozmiarze NO = NP z ustalonymi z góry pc i pm. 

Krok 4: Ustaw St = Pt ∪ Ot , zastosuj niezdominowany algorytm sortowania i zidentyfikuj różne fronty 

F1, F2...Fa. 



Krok 5: Jeśli kryterium zatrzymania (t > G) jest spełnione, zatrzymaj i zwróć jednostki (rozwiązania) w 

populacji Pt i odpowiadające im wartości obiektywne jako rozwiązania optymalne (przybliżone) Pareto 

i fronty optymalne Pareto. 

Krok 6: Ustaw nową populację Pt+1 = 0. Ustaw licznik i = 1. Do |Pt+1|+|Fi| ≤ N zbiór Pt+1 = Pt+1 ∪ Fi oraz i 

= i + 1. 

Krok 7: Wykonaj procedurę sortowania zatłoczonego i uwzględnij najbardziej rozpowszechnione (N − 

|Pt+1|) rozwiązania znalezione przy użyciu wartości odległości zatłoczenia w posortowanym F w Pt+1. 

Krok 8: Zastosuj binarne operatory selekcji turniejów, krzyżowania i mutacji do Pt+1, aby utworzyć 

populację potomstwa Ot+1. 

Krok 9: Ustaw t = t + 1, a następnie wróć do kroku 4. 

Ocena 

W tej sekcji przedstawiamy naszą metodologię oceny i wyniki symulacji dla proponowanego modelu 

CACM z nową polityką aukcyjną oraz MOGA-IC do wyboru partnera CP. Najpierw przedstawiamy 

przykład symulacji PSP dla pCP w modelu CACM. Służy do zilustrowania proponowanej metody MOGA-

IC. Następnie NSGA-II jest wykorzystywany do opracowania MOGA-IC. Wdrażamy również istniejącą 

MOGA, która używa tylko INI o nazwie MOGA-I do wyboru partnera CP i analizuje jego wydajność za 

pomocą MOGA-IC w proponowanym modelu CACM. Wdrażamy model CACM (algorytm określania 

zwycięzcy) z nową polityką aukcyjną oraz MOGA-IC w Visual C++. 

Metodologia oceny 

Jednym z głównych wyzwań w modelu CACM i PSP CP jest brak danych wejściowych ze świata 

rzeczywistego. Dlatego przeprowadzamy eksperymenty na danych syntetycznych. Dane wejściowe 

generujemy w następujący sposób: 

Wiele CP (m = 100) z różnymi usługami, a także niektóre wymagania konsumentów (R = 3–10) jest 

generowanych losowo. Zakładamy, że każdy CP może świadczyć co najwyżej 2 usługi, więc muszą 

współpracować z innymi w celu spełnienia wymagań usługi R. Każda usługa może mieć jeden lub więcej 

CP. Na podstawie R wybierane są CP. Jest więc możliwe, że każdy CP może nie zapewnić wymaganego 

R. Również koszt świadczenia dowolnej niezależnej usługi jest generowany losowo od 80 do 100 USD. 

Zakresy kosztów współpracy (CC) usług, a także zysk są ustalane odpowiednio w granicach 10 – 30 USD 

i 10 – 20 USD. Wartości jakości i wydajności współpracy dostawców są losowo wybierane odpowiednio 

z 1-10 i 0-10. Jeśli któryś z dostawców ma większe doświadczenie we współpracy z innymi dostawcami, 

CC można zminimalizować. Używamy następującego wzoru do obliczenia CC między dowolnym 

dostawcą Prj i Pxi: 

(9) 

gdzie 

CCmin = minimalny CC między usługami (tutaj 10 USD) 

CCmax = maksymalny CC między usługami (tutaj 30 USD) 

Wrj, xi = wartość liczby doświadczeń współpracy między Prj i Pxi. 



Jeśli wynosi zero, między dostawcami jest ustawiany najwyższy CC. W ten sposób ostateczna cena 

usług jest generowana dla każdego dostawcy i jest zróżnicowana w oparciu o CC w różnych aukcjach. 

Przykłady symulacji 

Tabela przedstawia trzy przykłady symulacji z parametrami MOGA-IC PSP w modelu CACM. 

 

Dla każdego przykładu symulacji MOGA-IC został opracowany w oparciu o NSGA-II. Również w każdym 

przykładzie symulacji brane są pod uwagę dwa INI (cena i jakość usług) i jeden PRI (liczba aukcji 

wspólnie wygranych przez innych dostawców między sobą, a także z pCP) dla kandydatów na CP . Do 

normalizacji wykorzystuje się metodę zaproponowaną przez Hwanga i Yoona (1981). Widzimy, że w 

sumie 21 CP zostało znalezionych z 35 kandydatów CP, którzy mogą zapewnić 5 losowo 

wygenerowanych wymagań usług konsumenckich. Zakładamy, że dostawcą nr 1 jest komputer PC, 

który może świadczyć usługę nr. 7. Liczba pokoleń G w pierwszym przykładzie symulacji jest ustawiona 

na 20, ponieważ przykładowa przestrzeń przeszukiwania jest dość mała. 

Wyniki symulacji 

Właściwe podejście do opracowania MOGA-IC 

W rozwiązaniu pierwszego przykładowego problemu symulacyjnego wyboru partnera CP, najlepszy 

front Pareto spośród 10 prób 20 generacji jest wybierany jako rozwiązanie końcowe. 16 optymalnych 

rozwiązań Pareto pierwszego frontu MOGA-IC z NSGA-II dla przykładu symulacji 1 przedstawiono w 

tabeli.  

 

 

Również reprezentacje graficzne pokazano na rysunku  



 

 

Rysunki przedstawiają wykresy zestawów optymalnych rozwiązań Pareto dla pierwszych frontów 

uzyskanych przez MOGA-IC przy użyciu NSGA-II podczas rozwiązywania odpowiednio przykładów 

symulacji 2 i 3.  

 

 



 

 

Tutaj właśnie przedstawiliśmy graficzną reprezentację optymalnych rozwiązań Pareto dla algorytmu, 

ponieważ tabele danych wejściowych są bardzo duże. Rysunek pokazuje średnie zoptymalizowane 

wartości trzech funkcji celu na pierwszych frontach w ciągu 50 pokoleń przy użyciu MOGA-IC z NSGA-

II dla przykładów symulacji 2.  

 

 

 



Widać, że front NSGA-II Pareto przesuwa się w kierunku niskich region kosztów bez zachowania 

ekstremalnych rozwiązań każdego pokolenia. Zamiast tego cały front Pareto przesuwa się w miarę 

uzyskiwania nowych zestawów rozwiązań. Innymi słowy, MOGA-IC z NSGA-II dystrybuuje rozwiązania 

w bardziej skoncentrowany sposób. W MOGA-IC z NSGA-II ranking dominacji jest używany podczas 

tworzenia frontów jednostek, a fronty te są najpierw używane do wypełniania zestawu zewnętrznego, 

w oparciu o ranking, strategię, która pozwala na zestaw bliskich sąsiadów na tym samym froncie do 

włączenia do następnego pokolenia. MOGA-IC z NSGA-II jest bardziej skoncentrowany podczas 

eksploracji przestrzeni wyszukiwania i generowania zestawów rozwiązań Pareto. MOGA-IC z NSGA-II 

wykorzystuje odległość zapełniania, gdy rozmiar niezdominowanych rozwiązań przekracza rozmiar 

archiwum. Stwierdziliśmy więc, że NSGA-II jest odpowiednim algorytmem do opracowania MOGA-IC 

dla problemu wyboru partnera CP. Zatem pCP może wybrać dowolną kombinację partnerów CP z 

zestawów optymalnych rozwiązań Pareto uzyskanych z MOGA-IC w oparciu o NSGA-II. 

Porównanie wydajności MOGA-IC z MOGA-I w modelu CACM 

W celu walidacji proponowanego modelu MOGA-IC do wyboru partnera CP w modelu CACM, 

opracowujemy inny MOGA o nazwie MOGA-I oparty na NSGA-II, który wykorzystuje INI do wyboru 

partnera CP. Analizujemy wydajność pCP, który wykorzystuje oba MOGA- Algorytmy IC i MOGA-I do 

grupowania i dołączania do różnych aukcji w modelu CACM. Zakładamy, że początkowo żadne 

informacje dotyczące współpracy innych CP nie są dostępne dla pCP. W każdej aukcji, dla zestawu 

wymagań dotyczących usług, najpierw wszyscy dostawcy, w tym PCP, tworzą kilka grup za pomocą 

MOGA-I i składają kilka ofert grupowych jako pojedyncze oferty. Algorytm określania zwycięzców 

zaproponowany w Yokoo i Suzuki (2002) służy do znalezienia zwycięzców. Następnie, w tej samej aukcji 

z tym samym zestawem usług, algorytm określania zwycięzcy jest wykonywany ponownie, ale tym 

razem pCP używa proponowanego MOGA-IC, a inni stosują podejście MOGA-I i dołączają do aukcji, a 

zwycięzcy są określani. W naszej symulacji generowanych jest 1000 aukcji dla różnych wymagań 

użytkowników. Po każdych 100 aukcjach liczymy liczbę wygranych aukcji pCP przy użyciu obu 

algorytmów. Wynik eksperymentu pokazano. 

 

Widać, że stosując podejście MOGA-IC, pCP wygrywa więcej aukcji w porównaniu z podejściem MOGA-

I. Powodem jest to, że przeszłe wartości wydajności współpracy wzrastają wraz ze wzrostem liczby 

aukcji, w wyniku czego MOGA-IC znajduje dobrą kombinację partnerów dla pCP. Potwierdzamy 

również wydajność MOGA-IC w porównaniu z MOGA-I pod względem minimalizacji konfliktów między 



dostawcami CP. Zakładamy, że mogą wystąpić konflikty między dostawcami Prj i Pxi z 

prawdopodobieństwem – 

(10) 

gdzie δ jest stałą. Ustawiamy δ = 20 zakładając, że istnieje 5% szansy na konflikty między dowolnymi 

dwoma dostawcami Prj i Pxi, jeśli nie mają oni wcześniejszego doświadczenia w zakresie współpracy. 

Podobnie jak w poprzednim eksperymencie generowanych jest 1000 aukcji. Dla każdej aukcji, w której 

pCP używa zarówno algorytmów, jak i grup formularzy, zliczamy całkowitą liczbę konfliktów, które 

mogą wystąpić wśród członków grupy dla różnych usług, wykorzystując prawdopodobieństwo Pconflicts. 

Wynik eksperymentu pokazano na rysunku 

 

Widać, że MOGA-IC może zmniejszyć wystarczającą liczbę konfliktów między dostawcami w 

porównaniu z algorytmem MOGA-I, ponieważ może wykorzystywać PRI do wyboru partnerów wraz z 

INI. 

Podsumowanie i przyszła praca 

Przedstawiono nowatorski kombinatoryczny model rynku chmury oparty na aukcjach o nazwie CACM, 

który umożliwia stworzenie platformy DC wśród CP. Model CACM wykorzystuje nową politykę 

aukcyjną, która pozwala CP na dynamiczną współpracę z innymi partnerami i tworzenie grup oraz 

składanie swoich ofert na zestaw usług jako pojedyncze oferty. Ta polityka może pomóc w zmniejszeniu 

kosztów współpracy, a także konfliktów i czasu negocjacji między CP w DC, a zatem stwarza więcej 

możliwości wygrania aukcji dla grupy. Zaproponowano również nowy wielocelowy model optymalizacji 

wyboru partnera z wykorzystaniem indywidualnych i wcześniejszych wspólnych informacji. Następnie 

opracowano skuteczną MOGA o nazwie MOGAIC z NSGA-II w celu rozwiązania modelu. W porównaniu 

z istniejącym podejściem MOGA-I; MOGA-IC z NSGA-II wykazuje lepsze wyniki wydajności w wyborze 

partnera CP oraz minimalizację konfliktów pomiędzy CP w modelu CACM. Istnieją dwa ważne aspekty 

modelu CACM, które wymagają dalszych wysiłków badawczych w przyszłości. Jednym z takich 

aspektów jest mierzenie poziomu zadowolenia partnerów tworzących grupę lub przydzielanie 

optymalnych zasobów między partnerami na wspólną usługę – często jest to pomijane w istniejącym 



problemie doboru partnerów. Innym ważnym aspektem jest to, jak łączny zysk/wypłata powinien być 

dzielony między partnerów, aby nikt nie opuścił grupy, a tym samym grupa stała się stabilna. Musimy 

przeanalizować te aspekty w przyszłości, korzystając z teorii gier. 

 

 


