ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺎ را از اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺮاﮐﺰ داده رﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ

ﺳﺮوﯾﺲ اﺑﺮی ﻣﺮدﻣﯽ!

ﻫﻨﻮز از دوراﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ ﺑﺎ ﺳﻮدای اﯾﺠﺎد اﻧﻘﻼب ﺑﻌﺪی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را
ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ،ﺷﺒﮑﻪ ،ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن  24.7ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﻣﺪت
زﻣﺎن زﯾﺎدی ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺸﮑﻼت واﺿﺢ و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻻزم در
ﮐﻨﺎر ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ وارد آﻣﺪن ﺧﺪﺷﻪ ﺑﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻮد و در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﮐﺎر
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﻪوﺟﻮد آورد .اﻣﺮوز ﻫﻤﺎن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ ﯾﺎ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را آﻣﺎده و در
ﻋﺮض ﭼﻨﺪ روز )ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ( ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری روی ﺳﺮور ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ
اﺑﺮی اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻻزم اﻣﺎ ﺟﺬاب و اﻏﻮاﮐﻨﻨﺪه ﻣﺠﺒﻮر
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد؛ زﯾﺮا ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺑﺮی ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﻪﻃﻮر ﻓﻌﺎل و درﺻﻮرت
درﺧﻮاﺳﺖ در اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ ﻗﺮارﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺣﺬف واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ،ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﭘﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺻﻼح و
ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف دارد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ورود اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﯾﮏ ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐﻧﺎم از
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ در ﮐﻼس ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮد .اﻣﺮوزه ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺖﻓﻠﯿﮑﺲ،
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،واﯾﻦ ،ﻓﻮر اﺳﮑﻮﺋﺮ و دراپﺑﺎﮐﺲ ﻫﻤﮕﯽ از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺑﺮی ﺗﺠﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.اﯾﻦ ﻧﺎمﻫﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺪری ﭘﺮاﺑﻬﺖ و ﻫﻢﺳﻄﺢ ﺑﺎ اﺑﺮﻫﺎ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات زﻣﯿﻨﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪی
دارﻧﺪ! ﻣﺮاﮐﺰ داده اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎ اﺑﻌﺎدی در اﻧﺪازه ﯾﮏ زﻣﯿﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ و ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ و ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧﺪارد
ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻏﻮلﭘﯿﮑﺮی ﻫﻤﭽﻮن آﻣﺎزون ،ﮔﻮﮔﻞ و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ آنﻫﺎ را اداره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد .ﻣﺪلﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان Infrastructure as
 a serviceﯾﺎ »زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺮوﯾﺲ« ) (IaaSﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی
ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ روی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﭘﻨﺞ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺠﺎزی را در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪﺻﻮرت اﺳﺘﯿﺠﺎری ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.
اﻓﺰون ﺑﺮ ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  IaaSاﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ را ﺑﺮای اﺟﺮا روی اﯾﻦ
ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﺎل ﺑﺎرز از اﺑﺮﻫﺎی  IaaSﺳﺮوﯾﺲ  Computer Engineﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ و
 Elastic Compute Cloudﺷﺮﮐﺖ آﻣﺎزون اﺳﺖ .در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ،اﺑﺮﻫﺎی  Platform-as-a-Serviceﯾﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮم

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺮوﯾﺲ ) (PaaSوﺟﻮد دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن آﻧﻼﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روی
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی را
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﻣﺘﻨﻮع ،راﺑﻂﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ و دﯾﮕﺮ
اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﻣﯿﺎناﻓﺰارﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ،ﯾﮏ
ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از اﺑﺮﻫﺎی PaaS
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ  Elastic Beanstalkآﻣﺎزون AppEngine ،ﮔﻮﮔﻞ Azure ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و  Force.comﺷﺮﮐﺖ
 SalesForceاﺷﺎره ﮐﺮد .در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ،اﺑﺮﻫﺎی  Software-as-a-Serviceﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺮوﯾﺲ
) (SaaSﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ﺑﻪ اﻃﻼع از ﻻﯾﻪﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ زﯾﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ
ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﺗﺤﺖ وب ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪل
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ اﺑﺮی اﺣﺘﻤﺎﻻ ً راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ .ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  iWorkﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ،
 Google Docsو  Microsoft Oﬃce 365ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻟﻮﻧﺎی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺣﻮل ﯾﺎﻓﺘﻦ
راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﻋﻈﯿﻢ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .ﻫﺪف از اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﺠﺎد ﻓﻨﺎوری ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ،ﺑﻪﺻﻮرت
ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﯿﺮ ) (peer-to-peerو در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
»دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏﺳﺎزی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮد .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺮماﻓﺰار ﻫﻨﻮز در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺴﯿﺎر اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻗﺮار دارد ،اﻣﺎ
ﭘﯿﺶرﻓﺖﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ در دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﮔﺎم
ﺑﺮﻣﯽدارﯾﻢ.
ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺗﻤﺎم زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی در ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ داده )آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد( ﻓﻮاﯾﺪ واﺿﺢ و ﻣﺸﺨﺼﯽ دارد .در اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ،ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺼﺐ و ﻧﮕﻬﺪاری
ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﻘﯿﺎسﭘﺬﯾﺮی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ در
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ داده ﺑﺰرگ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ
ﻧﯿﺮوی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﯾﮏ ﺷﻬﺮک ﮐﻮﭼﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺳﺖ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﺗﻼف اﻧﺮژی ﺣﺮارﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً دردﺳﺮﻫﺎی
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه دارد.ﺷﺎﯾﺪ »ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ« ﺑﻮدن ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﯾﮏ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﺮﮐﺰ داده اﺳﺖ .ﻣﻬﻢ
ﻧﯿﺴﺖ ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺑﺮوز ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻞ ﻣﺮﮐﺰ داده از
ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد .ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮق اﺿﻄﺮاری ،ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و ﺧﻄﻮط ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد،
اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗﺶﺳﻮزی ،ﺗﻮﻓﺎن ،زﻟﺰﻟﻪ و ﺳﯿﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﺷﮑﺎﻻت ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺮاﮐﺰ اﺑﺮی ،ﺑﺤﺚ ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ آنﻫﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺎﻟﮏ
و ﺑﻪ ﺿﺮر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺧﺎرج
از ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ وﺿﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎرج
از آن ﮐﺸﻮر از دﺳﺘﺮس ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺑﺮی ،اﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی روزاﻓﺰون را از ﻃﺮﯾﻖ
اﯾﺠﺎد ﭼﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ راه ﺣﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﻧﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه
اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ.

پراکندگی ابرها
با استفاده از نرمافزار مناسب ،توزیع جغرافیایی سختافزارها میتواند به ایجاد یک منبع
محاسباتی ابری یکنواخت منجر شود.
برخی از تأمینکنندگان سرویسهای محاسبات ابری تمام تخممرغهای خود )سختافزار( را در یک سبد
)مرکز داده( قرار میدهند )آبی( .برخی نیز از چند مرکز داده متصل به یکدیگر استفاده میکنند
)نارنجی( .یک توسعه منطقی مبتنیبر ابری نظیر به نظیر است که از مجموعهای از کامپیوترهای
مجزا تشکیل شده است )زرد(.

کامپیوترها در برخی از شبکههای  P2Pرفتاری شبیه به کارمندان شایعهساز دفاتر دارند.
پروتکلهای مبتنیبر شایعه موجب جریان یافتن اطلاعات میشوند ،حتی اگر برخی از کامپیوترها از
سیستم خارج شوند و لینک را بشکنند )نارنجی(.

از پروتکلهای مبتنیبر شایعه برای ایجاد شبکههای نظیر به نظیر ساختار نیافته استفاده
میشود .برخی از آنها وظایف یک مشتری را انجام میدهند ،در حالی که ترکیب دیگری در حال
سرویسرسانی به مشتریان دیگر هستند )آبی و زرد(.

اﮔﺮ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﺑﺮی را در ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ وارد ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
اﻓﺘﺎد؟ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﺑﺮی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه از ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺠﺰا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ را ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ؛ زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪای ﺗﻤﺎم وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی  P2Pرا
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ،دارﻧﺪ .وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺘﻮا و ﺷﻤﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ
رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آنﭼﻪ در ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﯾﮏ اﺑﺮ  P2Pﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ،ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻋﺎدی ﺑﻪوﺟﻮد آﯾﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آنﭼﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮان در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﯾﺎﻓﺖ .ﺷﺒﮑﻪای
ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺗﻤﺎم ﻣﻮدمﻫﺎی ﺑﺎﻧﺪ
ﭘﻬﻦ ،ﻣﺴﯿﺮﯾﺎبﻫﺎ ،ﺳﺖﺗﺎپ ﺑﺎﮐﺲﻫﺎ ،ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎی ﺑﺎزی ،ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎ و ﭘﯽﺳﯽﻫﺎ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﭼﺎﻟﺶ اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن،
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺗﺒﺪﯾﻞ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺑﺮی و اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮد اﺑﺮی ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ آﻧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﺧﻮاﺳﺘﯽ و
ﻣﻘﯿﺎسﭘﺬﯾﺮی ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻗﺪری ﺑﻪ ﻓﻮاﯾﺪ آن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ واﺣﺪ و ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺑﺮی وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ اﺑﺰارﻫﺎی
 ،P2Pاﺑﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺟﺎزه ﯾﺎ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺧﺎص از ﺟﺎﻧﺐ
ﻫﺮ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺮماﻓﺰار ﮐﻼﯾﻨﺖ را ﺑﻪﺻﻮرت
ﻣﺤﻠﯽ روی دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ارزش و ﮐﺎراﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪای ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد.
دوﻣﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه ﯾﮏ اﺑﺮ  P2Pﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ و ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق
ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻫﻢ دارد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﮔﺮﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ ً ﻧﻤﯽﺗﻮان از
ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﻗﻊ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪهای ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﯾﺎ آﻣﺎزون را داﺷﺖ .اﯾﺪه اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ
ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﻨﻔﺮد ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﻗﺒﻼ ً ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻋﻤﻠﯿﺎت »راﯾﺎﻧﺶ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ« ) (Volunteer-computingﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دﯾﮕﺮان از ﺟﺎﻧﺐ
اﻓﺮاد داوﻃﻠﺐ روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺖ و ﻗﺪﻣﺖ زﯾﺎدی دارد .راﯾﺎﻧﺶ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و در اوﻗﺎﺗﯽ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دادن ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف
ﺳﺮش ﺧﻠﻮت اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﯽﮐﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﻔﺎده و اﻃﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه از ﺗﻌﺪادی ﺳﺮور
ﻣﺸﺨﺺ را ﭘﺮدازش ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اﻧﺘﻬﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺮور آﭘﻠﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.اﯾﻦ راهﮐﺎر ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮوژهﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﻣﺮﮐﺰی اﺟﺰای ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻣﻨﻔﺮد را ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﻣﻮازی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮐﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ .اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺷﺪه ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪﻫﺪ ،ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪوﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر وﻇﺎﯾﻒ را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ داوﻃﻠﺐ دﯾﮕﺮی ﻣﺤﻮل
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺷﺮﮐﺖ ) Barkeley Open Infrastructure for Network Computingﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر  (BOINCﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ
ﻓﻌﺎﻻن راﯾﺎﻧﺶﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﺳﺖ .از ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی ﭘﻠﺘﻔﺮم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
) SETI@homeﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﺟﺴﺖوﺟﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ(Rosetta@home ،
)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦﻫﺎ( و ) Einstein@homeﺗﺸﺨﯿﺺ اﻣﻮاج ﮔﺮاﻧﺸﯽ زﻣﯿﻦ( اﺷﺎره ﮐﺮد .ﮔﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی از
راﯾﺎﻧﺶﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم  Desktop gridﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ  gridﭼﻨﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﺗﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﺣﻞ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ واﺣﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ Desktop grid .ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان
اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﭘﯽﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ BOINC .از  Desktop gridو
 EDGeS-Enabling Desktop Grid for e-Scienceﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ EDGeS .ﭘﺮوژهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از
ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ  BOINCو ) XtremWebﭘﺮوژه ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮوژهﻫﺎی راﯾﺎﻧﺶﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻧﻬﻔﺘﻪ در اﺑﺮ  P2Pﻫﻢ از ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻌﺪاد
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ داده ﺷﺪه و ﻫﻢ وﺳﻌﺖ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ آﻧﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﯾﯽ از
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﻨﻔﺮد ﺑﻪ ﻃﺒﻊ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮاﺑﯽ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای اﺑﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،ﮐﻨﺘﺮل زﻣﺎن روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر
دارﻧﺪ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  P2Pرا اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ Churn ،ﻧﯿﺰ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ،
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺮ اﺑﺮ  P2Pﭘﯽﮔﯿﺮی ﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ داﺧﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻮزون ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺑﯿﻦ
ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ .اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﻧﻮاع Churn
ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.

ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺎﻟﺸﯽ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی  P2Pاز ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮ ﺷﺎﯾﻌﻪ ) (Gossipاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦﺟﺎ  Gossipingﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻏﯿﺮﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
را ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻣﺠﺎور ﺧﻮد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺒﺎدل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮﺷﺎﯾﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺪاﻓﺰار داﺧﻞ ﺷﺒﮑﻪ ،ﻧﺸﺮ اﻃﻼﻋﺎت در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺣﺘﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺰان ﻫﻢﮔﺎمﺳﺎزی ﭘﺎﻟﺲﻫﺎی ﻧﻮری در ﮔﺮوﻫﯽ از ﮐﺮمﻫﺎی ﺷﺒﺘﺎب ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎ در اﺑﺮ  P2Pﺳﺎدﮔﯽ اﺟﺮا و ﺗﻮان ﺑﺎﻻی آﻧﺎن در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ،ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﺜﻞ
 Churnاﺳﺖ .در زﻣﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺨﺴﺖ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد )ﮐﻪ ﻧﺎم آن را ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺑﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﯿﺮ
 P2PCSﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ( در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻟﻮﻧﯿﺎ ،از ﺗﻌﺪادی ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮ ﺷﺎﯾﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎ
ﺑﺮای ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺑﺰارﻫﺎی روﺷﻦ و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ اﺑﺮ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮس و
اﺧﺘﺼﺎص آﻧﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ زﯾﺮﺷﺒﮑﻪ ،ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ از ﺟﺎﻧﺐ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻓﺰودن و اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ ﻗﺪم اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻫﻨﻮز
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ واﻗﻌﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﺮدﯾﻢ.
اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﺗﺠﻬﯿﺰات در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ اﺑﺮ  P2Pﮐﺎر ﺳﺮراﺳﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ
ﺣﺎﻟﺘﯽ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﯿﺰ در ﻣﻨﺎزل اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﺪدی ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﻣﻮدمﻫﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﭘﻬﻦ ﯾﺎ روﺗﺮﻫﺎی ﯾﮏ  ISPدر ﻣﻨﺎزل ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺳﺖآپ ﺑﺎﮐﺲ ﺳﺮوﯾﺲدﻫﻨﺪه
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﮐﺎﺑﻠﯽ ﻧﺰد ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﮐﺎر دﺷﻮاری ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان آﻧﺎن را ﺑﺮای ﮐﺎر در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮک آﻣﺎده
ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻤﺎم ﺗﺠﻬﯿﺰات ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮماﻓﺰار اﺑﺮ  P2Pرا ﻧﺼﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ً اﯾﻦ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ و ﺗﺤﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮط در اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ،اﮔﺮ اﺑﺮ  P2Pاز ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎ ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎی ﺑﺎزی ﯾﺎ

ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮارد درﺑﺎره آن ﺻﺪق ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﻪ ﻏﺮﯾﺒﻪﻫﺎﯾﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺸﮑﻮک اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻓﺮاﻫﻢﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻓﺮض ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻤﺎم زﻣﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻠﻌﯿﺪ.
اﯾﻦﻫﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ راه ﺣﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺮﺧﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را در ﯾﮏ اﺑﺮ
 P2Pذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ ،ﻗﻀﯿﻪ آﺳﺎنﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت را ﺧﺮد ،رﻣﺰﮔﺬاری و در ﭼﻨﺪ ﻣﮑﺎن ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ،ﻫﻨﻮز راه ﺣﻞ ﮐﺎرآﻣﺪی ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮدازش ﺷﺪه روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪه وﺟﻮد
ﻧﺪارد .ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺸﺨﺺ )ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﺒﺮد ﺑﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﯾﺎ  (Mining Bitcoinsﺗﺄﯾﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮدازش ﺷﺪه
ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺠﺪد آﻧﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﮐﻼﯾﻨﺖ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد و ﺣﺬف ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺎدرﺳﺖ،
ﮐﺎرﺑﺮ را از ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺳﺎزد .ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ آﻧﺎن وﺟﻮد
ﻧﺪارد ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻔﻮذ و دﺳﺖﮐﺎری ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺧﺬ ﺷﺪه از ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه
دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﻣﻮرد ﺑﻌﺪی ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی  P2Pﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﺬب
اﻓﺮاد ﮐﺎﻓﯽ در ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ رو ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی و اﺿﻤﺤﻼل ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺸﻮق ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ از اﺑﺰارﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﺎر ﺳﻬﻞ و آﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﻧﻘﺪی
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﻣﻨﺎزل ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻮق ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮ
از ﻫﻤﺎن ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی راﯾﺎﻧﺶﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ از داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﺟﺬاﺑﯽ
ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻫﺪاف ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﯾﺶ ،در ﺟﺬب دﯾﮕﺮان ﺑﺮای در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دادن ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی آزاد
ﭘﺮدازﻧﺪه ﺧﻮد ﻣﺸﮑﻞ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ؛ اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ زﻣﯿﻦ و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ SETI@home
و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه رادﯾﻮﯾﯽ ﻓﺮازﻣﯿﻨﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ؟ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی  P2Pداوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻣﺮ ﺣﺴﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﻣﺸﺨﺼﺎ ً ﭘﯿﺶرﻓﺖﻫﺎ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻨﻮز در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ زﯾﺎدی ﻫﻤﺮاه ﺗﻌﺪادی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺠﺎری ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن وارد
ﺑﺎزار ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺺ ،اﺑﺮﻫﺎی  P2Pرا ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﻮدآور اﯾﺠﺎد
ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎ روی  P2PCSﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺑﺮای
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺴﯿﻨﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ) (Cloud@home) ،INRIA (Cloud@Homeو ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﭘﺮوژه
»ﻧﺎﻧﻮدﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮ« اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪوﯾﮋه »ﻧﺎﻧﻮدﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮ« ﭘﺮوژه ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاﺑﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن در اﯾﻦ ﭘﺮوژه درﮔﯿﺮ ﮐﺎر روی روش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  P2Pﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه از ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دور ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از  Gatewayﺳﺮوﯾﺲدﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ »ﻧﺎﻧﻮدﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮ«ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻣﻌﺪود ،اﻣﺎ در ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ
راه ﺣﻞﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺮای ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ اﺑﺮ اﺻﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت  P2Pﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل،
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ از اﺑﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی  Wulalaﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ روی ﻫﺎرددﯾﺴﮏ ﺧﻮد را
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ Sher.ly .ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺎری
ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد .اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ اﺑﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
و اﻣﻦ ﺑﺮای ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺗﻌﺪادی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎز  P2Pوﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎت )ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
 OceanStoreﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎرﮐﻠﯽ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه( ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮوﯾﺲ  OurGridﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻨﺎ ﮔﺮاﻧﺪا در ﺑﺮزﯾﻞ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻌﺪاد ﭼﻨﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶﺗﺎزاﻧﻪای در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی اﺑﺮی ﺳﻨﺘﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آﻧﺎن دارﻧﺪ .ﭼﻨﺎنﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و
ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎر ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﯽ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺸﻮﻧﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ً اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺮ
 P2Pﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻣﻮرات ﻋﺎدی روزﻣﺮه ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﻢ ﻧﺸﻮﯾﺪ ﮐﻪ در
ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺘﯿﺪ.

ﻣﻨﺒﻊ:

اﺳﭙﮑﺘﺮوم

:ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر
1393  ﺑﻬﻤﻦ07

https://www.shabakeh-mag.com/networking-technology/230 :ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ

