
 
 دانشگاه صنعتی اصفهان

 دانشکده برق و کامپیوتر

 مهندسی کامپیوتر رساله دکتریدفاع از  جلسه

 عنوان با

 های پاسخ تقاضای شبکه هوشمند برقهای ابری در برنامهمشارکت اتحادیه بررسی

 منیره محبی مقدم ارائه کننده:

 

 
پور  ردکتر محمدرضا حیددکتر ولید سعد، دکتر مازیار گودرزی،  اساتید مشاور:   دکتر محمدحسین منشئی                                          استاد  راهنما:

 دکتر حامد نریمانی رضا هاشمی، مسعوددکتر  ،دکتر رحمت اهلل هوشمند اساتید داور:

ستفاده از خدمات چکیده:  شتر با افزايش روزافزون ا شوند تا مراکز داده بزرگتر و به تعداد بی سرويس ابری ترغیب می  رايانش ابری، ارائه دهندگان 

شبکه برق ايجاد ست، که تاثیرات قابل توجهی برکارايی  شمگیری افزايش يافته ا صرفی اين مراکز به طور چ سالهای اخیر میزان انرژی م  نمايند. در 

 راه حل های موثر و مناسخخب به منرور تشخخوير اپراتورهای ابری برای ت بیر میزان مصخخرفشخخان با شخخراي دارد. پاسخخت تضايخخای مراکز داده يکی از 

شد، بلکه به جهت کاهش هزينه شبکه برق را بهبود بخ شارکت موثر مراکز داده در اين برنامه ها نه تنها می تواند پايداری  ست. م  های شبکه برق ا

 يانش ابری نیز مفید خواهد بود. مراکز داده برخالف سخخاير مشخخترکان، نه تنها امکان شخخیفت زمانیصخخورتاسخخاق برق مصخخرفی برای اپراتورهای را

 نبارهای خود را دارند، بلکه می توانند با مهاجرت مکانی بارهای کاری، از مزايای فراهم شخخخده توسخخخ  برنامه ای پاسخخخت تضايخخخای وابسخخخته به مکا

 داده توزيع شخخخده برخوردار نیسخخختند، اما همکاری بین اپراتورها در قالب اتااديه های ابری می تواند بهره گیرند. اگرچه تمامی اپراتورها از مراکز

 اين امر را تسخخهیل نمايد. از اين رو مزا اسخخت ناوه همکاری اپراتورهای ابری دراتااديه های ابری در بسخختر برنامه های پاسخخت تضايخخای شخخبکه

ين منرور در اين رسخخاله، به تالیل و مدلسخخازی تاثیر همکاری بین اپراتورهای ابری بر هزينه ان ها، و برای ا .هوشخخمند برق مود بررسخخی قرار گیرد

پرداخته ايم. در اين راستا، ابتدا به مدلسازی تعامل مراکز داده توزيع شده متعلر به اپراتورهای ابری مستضل با شبکه  همچنین بر شبکه هوشمند برق

ست ت های برق در يک برنامه يا، و با بهره گیری از تنوع مکانی پا ست تضا شارکت همکارانه در برنامه پا شويضی پرداخته ايم. مراکز داده با م يای ت ضا

مهاجرت مکانی بارهای کاری سعی می کنند تا سود خود را بیشینه نمايند. با بکارگیری نرريه بازی ائتالفی، يک الگوريتم توزيع  قیمت برق از طرير

ی اتااديه بین اپراتورها ارائه شده است، و از طرير شبیه سازی تاثیر اين همکاری بر کارايی شبکه برق مورد بررسی قرار گرفته شکل گیر شده برای

 درصدی میانگین سود هراپراتورابری در مدل ارائه شده نسبت به روش غیرهمکارانه است. يمنا۲۵ًنتايج شبیه سازی حاکی از حداقل بهبود  .است

شان م شدهنتايج ن سبب افت کارايی  ست، و در برخی ديگر  شده ا شبکه برق  سبب بهبود کارايی  سناريوها  شنهادی در برخی   ی دهند که مدل پی

 بلاسخخت. در گاا بعدی، به بررسخخی اين همکاری در برنامه قیمت گ اری پويای برق پرداخته شخخده اسخخت. برای اين منرور، و با توجه به تاثیر متضا

 های شخخکل گرفته بر يکديگر، به مدلسخخازی فرايند قیمت گ اری پويای برق توسخخ  شخخبکه تويا با مديريت همکارانه بارهایقیمت برق و اتااديه 

 یکاری اپراتورها در اتااديه های ابری پرداخته ايم و ان را بصخخخورت يک بازی ترتیبی از نوع اسخخختکلبرت،امیخته با يک بازی همکارانه مدلسخخخاز

سا شبیه  ست۶۰زی ها بیانگر افزايش نموده ايم. نتايج  سبت به حالت غیرهمکارانه ا شده ن سود اپراتورهای ابری در مدل همکارانه ارائه  صدی   .در

 درصدی سود شبکه برق در اين مدل، نمايانگر تاثیر مثبت اين همکاری بر شبکه برق است. ۳۳همچنین، افزايش 

 برق و کامپیوتر دانشکده ،3 سمیناراتاق  مکان:   14:00،  ساعت 1/11/98شنبه سه  زمان:

 


