
 

 

 رایانش ابری اجتماعی: 

 تخصیص و به اشتراک گذاری

 منابع زیربنایی از طریق شبکه های اجتماعی

 

 چکیده 

اند.   داده  تغییر  به سرعت  را  افراد  بین  تعامل  و  ارتباط  برقراری  اجتماعی شیوه  عامل های شبکه های  این سیستم 

ها آمدن    شبکه  وجود  به  دیجیتال  موجب  در  جوامع  افراد  مشارکت  پیدایش  آنها  و  و  استناد  بازنمایی،  همچنین  و 

پیشرفته تر شوند، کاربران راحت تر می توانند خدمات،  ارتباطات اجتماعی می شوند. به عقیده ما، هر چه نرم افزارها  

به منظور اثبات این مسئله، یک رایانش  منابع و داده های خود را از طریق شبکه های اجتماعی به اشتراک گذارند.  

ر  ابری اجتماعی را ارائه می دهیم که در آن فراهم سازی زیربنای ابری از طریق ارتباطات دوستانه صورت می گیرد. د

را  در رایانه های شخصی یا ابزارهای هوشمند خود  ظروف مجازی موجود  یک رایانش ابری اجتماعی، دارندگان منبع  

ساختارهای اولویت دارای  از آن جا که ممکن است کاربران  در شبکه های اجتماعی خود ارائه می دهند. با این حال،  

از طریق شبیه سازی به  که تمایل دارند منابع خود را با آنان به اشتراک گذارند،    باشند پیچیده ای در مورد کسانی  

بررسی این نکته می پردازیم که چگونه می توان منابع را در اختیار جامعه ای اجتماعی قرار داد که تالش می کند 

ی دهد.  ارائه  دیگران  به  را  ایجاد  منابع  در  اجتماعی  های  شبکه  از  وری  بهره  چگونگی  تحقیق  این  اصلی  های  افته 

 های رایانش ابری و اختصاص منابع با وجود اولویت های اشتراک گذاری کاربر را نشان می دهد.  ساخت زیر

 

 یت  رایانش ابری اجتماعی، شبکه های اجتماعی، رایانش ابری، اختصاص منبع بر اساس اولوواژه های کلیدی: 



 مقدمه  . 1

از   وری  بهره  از طریق  کاربران  بر  تحمیلی  هزینه های  در کاهش  آن  توانایی  به خاطر  به خصوص  زیادی،  به دالیل 

تحسین رایانش ابری  اقتصاد مقیاس برای فراهم سازی زیرساخت، سیستم های عامل و نرم افزار به عنوان خدمات،  

دهندگان   ارائه  است.  برانگیخته  را  نظیر  زیرساختزیادی   ،Amazon Elastic Compute Cloud  (EC2  )

کاربران را از شر مشکالت مرتبط با خرید و نگهداری از تجهیزات رایانه ای نجات می دهند؛ در عوض، می توان منابع  

اشند. را در اختیار متخصصان قرار داد و کاربران می توانند به گنجینه نامحدودی از منابع دسترسی داشته برایانه ای  

علی رغم این مزایا، بسیاری از کاربران تجاری و نهایی بر اثر مجموعه ای از ناپایداری های درک شده که در مطالعات 

بین  پاسخگویی  و  اعتماد  به  مربوط  نکات  اصلی  مسئله  اند.  شده  ناراحت  و  سرخورده  اند،  شده  شناسایی  متعددی 

زمینه، اعتماد و پاسخگویی جنبه های مختلف متعددی، نظیر امنیت،  در این کاربران و ارائه دهندگان منابع می باشد. 

حریم خصوصی، منش های اخالقی، شفافیت، حفاظت از حقوق و مسائل مربوط به جبران خسارت را در برمی گیرد.  

از  رسیدگی به این مسائل مسئولیت اقبل مالحظه ای است و از این رو، برنامه های تحقیقاتی بین المللی متعددی آغ

 شده اند که به پوشش مواردی نظیر ارائه دهنده گواهی و توافق در مورد سطح خدمات رسانی می پردازند.  

در این مقاله، به استدالل در مورد رویکرد جایگزینی برای برقراری اعتماد و پاسخوگویی در سیستم های عامل ابری  

 و از رویکرد جدیدی مبتنی بر تسهیل در به اشتراک گذاری منابع حمایت می کنیم.  می پردازیم: ابری اجتماعی؛  

یک ابر اجتماعی منبع و خدماتی است که چارچوبی را به اشتراک می گذارد که از روابط ایجاد شده بین اعضای یک  

س سطوح ضمنی اعتماد  می توان، بر اساشبکه اجتماعی استفاده می کند. این ابر محیطی پویا است که از طریق آن  

که فراتر از ارتباطات بین فردی کدگذاری شده به صورت دیجیتال در شبکه ای اجتماعی هستند، طرح های تأمین  

نمود.   ایجاد  را  جدیدی  اجتماعی  ابرمانند  شبکه  عامل  های  سیستم  توان  آوردن  را  می  دست  به  واسطه  عنوان  به 

ه و میزان کاربرد آنها در جامعه مدرن برانگیخت. برای مثال، در سال  از طریق استفاده گسترده، انداززیربنای ابری  

در    Milgramدرجه آزادی    6، تعداد کاربران فیس بوک از یک میلیارد نفر گذشت و این شبکه نشان داد که  2012

از   واقع کمتر  برای سیس  4شبکه های اجتماعی ممکن است در  تم  باشد. همچنین، کاربران مدت زمانی طوالنی را 



بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیقی که اخیرا انجام شده است،    -های عامل های شبکه اجتماعی صرف می کنند 

هر   از  جهان  سراتاسر  در  اینترنت  کنند.    1دقیقه،    7کاربران  می  صرف  اینترنت  در  را  اجتماعی  دقیقه  سرمایه 

تنها   اگر  باشد:  توجه می  قابل  نیز  از0.5محاسباتی در دسترس  بوک زمان    %  رایانه    CPUکاربران فیس  منابع  در 

قابل مقایسه   www.top500.orgشخصی خود فراهم می کردند، قدرت بالقوه محاسباتی در دسترس با ابرکامپیوتر 

بدون استفاده از    RAMدسترسی به  سال    25می بودند. نمونه های چنین به اشتراک گذاری شامل موارد زیر است:  

CPU    باCondor  ،16    از زمان پروژه  سال رایانش داوطلبانهGreat Internet Mersenne Prime Search    و

، چون آنها نشان می دهند که کاربران مایل هستند تا منابع رایانه شخصی خود را به دالیل  Boincپروژه جدیدتر  

 خیرخواهانه در اختیار دیگران قرار دهند.  

آن   مالک  که  است  منابعی  داشتن  دسترس  در  به  ها  گروه  یا  افراد  نیاز  بر  مبتنی  اجتماعی  ابر  مورد  در  ما  دیدگاه 

نیستند، اما می توانند از طریق همتایان مرتبط با خود، به آنها دسترسی داشته باشند. در این مقاله، نوعی از رایانش  

ب ارائه می دهیم که سیستم عاملی  را  اجتماعی  اجتماعی  ابری  ای  زیربنایی در شبکه  منابع  اشتراک گذاری  به  رای 

توانند   می  کاربران  ما،  رویکرد  از  استفاده  با  اجتماعی  است.  شبکه  نمایند،  نصب  و  دریافت  را  ای  واسطه  افزار  نرم 

اتاق پایاپای اجتماعی منابع خود را در اختیار  شخصی خود را از طریق فیس بوک گسترش دهند، و به وسیله یک 

دوستان خود قرار داده و از منابع آنها نیز استفاده نمایند. ما پیش بینی می کنیم که منابع موجود در ابر اجتماعی به  

چون آنها بالاستفاده و بی فایده بوده و یا به صورت نوع دوستانه ای در دسترس قرار گرفته  اشتراک گذاشته شوند،  

 اند. 

بتدا نظریه رایانش ابری را ارائه دادیم، اثبات مفهوم ارائه شده ما رایانش ابری  در آخرین اقدام پژوهشی ما، که در آن ا

از سوءاستفاده   تبادالت و جلوگیری  بر  برای کنترل  اعتباری مجازی  بر مدل  اجتماعی است. آن نمونه اصلی مبتنی 

نه فروش آنها است. در این است. با این حال، یکی از جنبه های اصلی ابر اجتماعی مسئله به اشتراک گذاری منابع و  

مقاله، به بررسی مجدد مدل تخصیص پرداخته و از تبادالت صرفا اقتصادی برای مدلی که بر انتخاب کاربر تأکید می  

تمایالت آشکاری در  به بیان دقیق تر، به خاطر مبنای شبکه اجتماعی ابر اجتماعی، کاربران    کند، فاصله گرفته ایم. 

http://www.top500.org/


آنها قرارمورد کسانی دارند که منا از    بع خود را در اختیار  برای حمایت  آنها استفاده می کنند.  از منابع  نیز  و  داده 

با مقایسه  الگوریتم های متعددی را برای تخصیص منبع مبتنی بر تمایالت دوسویه پیاده می کنیم.    تمایالت کاربران،

شرکت کنندگان و تخصیص های رایج، ممکن  مدت زمان اجرای این الگوریتم ها در می یابیم که برای تعداد زیادی از

نباشد.   عملی  بالدرنگ  به صورت  ها  تخصیص  محاسبه  تخصیص  است  مهاجرت،  در  محدودیت  خاطر  به  که  زمانی 

را نیز بررسی می کنیم. بنابراین، به  اتفاقی کاربر )یعنی تغییر عرضه و تقاضا(  اثرات مشارکت  غیرممکن باشد،  مجدد  

معرفی شیوه اکتشافی پرداخته و عملکرد اقتصادی آنها را با الگوریتم های مبتنی بر معیارهایی نظیر رفاه اجتماعی و  

 تخصیص منصفانه مقایسه می کنیم.  

چالش های مرتبط با  ادامه مقاله به صورت زیر تنظیم شده است: قسمت دوم به بیان مفهوم رایانش ابری اجتماعی،  

نحوه اجرای رایانش ابری اجتماعی می پردازد که مستلزم  ایجاد آن و معماری آن می پردازد. بخش سوم به توصیف  

مؤلفه های اصلی و الگوریتم های انطباق تمایل است. در بخش چهارم، از طریق شبیه سازی رویکرد خود را ارزیابی  

، ب هطور خالصه به کارهای مرتبط 5اقتصادی توجه می کنیم. در بخش  کرده و به زمان اجرای تخصیص و عملکرد  

 اشاره کرده و در بهش ششم نتیجه گیری می کنیم.  

 

   رایانش ابری اجتماعی. 2

از طریق   رایانه ای طراحی شده که  به قابلیت های متغیر  ابری اجتماعی به منظور فراهم ساختن دسترسی  رایانش 

ابری فراهم شده که به کمک  با یکدیگر در  منابعی    بافتی  ثروتمندانی که به صورت اجتماعی  ایجاد شده که توسط 

ارتباط هستند، به آنها تزریق می شود. ابر اجتماعی شکلی از ابر اجتماعی است که در آن منابع توسط اعضای جامعه  

ر هستند تا برنامه ها را بر  ای اجتماعی فراهم و مورد استفاده قرار می گیرد. از طریق این زیربنای ابری، کاربران قاد

را    ، حافظه و منبع ذخیره سازی، CPUزمان  اساس منابعی مجازی اجرا کنند که دسترسی به منابع ارائه شده، یعنی  

. در این مدل، ارائه کنندگان مجری دستگا های مجازی سبک وزنی هستند که کاربران می توانند بر  ممکن می سازند 

در حالی که    کاربردی، که به صورت بالقوه موازی هستند، را در منابع رایانه ای خود اجرا نمایند.روی آنها برنامه های  



مفهوم رایانش ابری اجتماعی را می توان در مورد هر محیط مجازی سازی در این مقاله به کار برد، بیشتر به مجازی  

میزان قابل توجهی هزینه ها و فشار کار  سازی برنامه نویسی سبک وزن )سطح کاربردی( تمرکز می کنیم، چون به  

بر  14فراهم کنندگان را کاهش می دهد؛ در ] مبتنی  وزن تری  از محیط مجازی سازی سبک  استفاده   ،]Xen    را

 نشان داده شد.  VMموردبررسی قرار دادیم؛ با این حال، مشخص شد که زمان ایجاد و زمینه سازی 

 

  چالش ها 2.1

این  در  گیرد.  قرار  توجه  مورد  دقت  با  است  الزم  که  دارد  وجود  اجتماعی  ابر  ایجاد  جریان  در  زیادی  های  چالش 

تسهیل فنی  قسمت، به طور خالصه به چالش های اصلی متعددی اشاره می کنیم که به موارد زیر توجه می کنند:  

اجتماع )شبکه(  ساختارهای  کردن  تعبیر  و  گنجاندن  ابر،  عامل  و  سیستم  اجتماعی  های  مدل  اجرای  و  طرح  ی، 

 اقتصادی متناسب برای تسهیل تبادل و زیربنای سیستم عامل. 

تسهیل فنی کاربران لبه را قادر می سازد تا منابعی را برای یکدیگر فراهم کرده و از منابع یکدیگر استفاده نمایند. 

غیر ثابت را )مخصوصا در    IPآدرس های  ( عبور کند،  NATالزم است تا رایانش ابر اجتماعی از تعابیر آدرس شبکه ) 

با وجودی که   آورد.  به حساب  را  کیفیت خدمات  تالش  مفاهیم  بهترین  و  کند  تلفن همراه( مدیریت  کاربران  مورد 

مفهوم ابر اجتماعی بر این فرض استوار است که کاربران یک شبکه اجتماعی تا حدی به یکدیگر اعتماد دارند، ایجاد  

امنیت کافی و مکانیسم های  رایانش   از منابع در مقابل کاربرانی که به  امنیتی  ابر اجتماعی مستلزم  برای محافظت 

طور بالقوه بداندیش یا ناالیق هستند و همچنین برای محافظت از کاربران در مقابل منابعی است که به طور بالقوه  

حمایت از سیستم های عامل چندگانه، تا حدی از طریق  می توان این مسئله را، همراه با نیاز برای  نامناسب هستند.  

 مجازی سازی مورد بررسی قرار داد. 

ساختارهای اجتماعی به اشتراک گذاری منابع رایانه ای در میان شبکه ای اجتماعی را تسهیل می سازد. به منظور  

دسترسی به شبکه اجتماعی خود را    استفاده از ساختارهای اجتماعی برای به اشتراک گذاری منابع، ابتدا کاربران باید 

اعتماد کنند. به دالیل متعددی، وابسته ساختن  و با داده های شبکه اجتماعی خود به سیستم عامل  ممکن سازند 



به   دوستانه  ارتباط  دوگانه  نکته  به  منابع  طراحیتخصیص  است.    خوبی  اینکه،  نشده  تنها اول  اجتماعی  ارتباطات 

تند. انواع مختلفی ازارتباطات وجود دارد )مثال، خانواده، دوستان نزدیک، همکاران،  حاشیه هایی در یک نمودار نیس

آشنایان و غیره(. دوم این که، کاربران مختلف به موقعیت های ارتباطی مختلف به مقادیر مختلفی اطمینان می کنند. 

نظر قابل اعتماد بودن، میزان آمادگی(؛  سوم این که، افراد مختلف ویژگی ها و توانایی های مختلفی نیز دارند )مثال از  

به خاطر ارائه  برای مثال، کاربران ممکن است چنین فرض نمایند که دوستانی که به علوم کامپیوتری آشنایی دارند،  

کردن منابع رایانه ای، بهتر یا تواناتر هستند. این سه بعد ارتباطی به این معنی است که ممکن است کاربران تمایالت 

و فراهم    مورد کسانی داشته باشند که با آنان تعامل دارند و این تمایالت ممکن است برای نقش های کاربر   خاصی در 

و   اجتماعی  نمودار  مورد  در  استدالل  برای  اضافی  های  فراداده  مستلزم  اجتماعی  ابر  بنابراین،  باشد.  متفاوت  کننده 

تا طراحی سازوکاری ممکن باشد که بتواند تمایالت و برداشت های کاربران نسبت به یکدیگر را در    کاربران آن است

نظر بگیرد. در اینجا، چالش اصلی طراحی شیوه هایی برای شناختن این تمایالت به صورت واضح از خود کاربر و یا به  

 صورت ضمنی از پرونده های شبکه اجتماعی آنان است.  

اجتماعی   که  اقتصادی    –مدل  این  بر  فرض  با  اجتماعی.  ابر  رایانش  میان  در  منابع  تخصیص  ابر  برای  مفهوم 

این  با  تا فروش منابع، ما مدل های پولی را در نظر نمی گیریم.  بر اشتراک گذاری توجه می کند  اجتماعی بیشتر 

تقاضا عمل نماید. کمبود یک  وجود، هنوز یک نظام )اقتصاد خرد( مورد نیاز است که به عنوان محل اتصال عرضه و  

به طور معمول، تخصیص   برانگیز می سازد.  تا حدی چالش  را  اجتماعی  ابر  رایانش  ایجاد  اقتصادی مشخص  جایگاه 

ارزش گذاری های خصوصی است که کاربران انجام می دهند. این کار کاربران  منابع از طریق تبادالت پولی مبتنی بر  

که این مسئله به طور    ش منابع، و کارهای خود که می خواهند انجام دهند، بیندیشند را ملزم می سازد تا در مورد ارز

تبادل   اجتماعی  زمینه  گذاری،  اشتراک  به  تمایل  از  استفاده  با  دهد.  می  تغییر  را  آنان  )های(  انگیزه  توجهی  قابل 

گذاری   اشتراک  به  تمایل  تنها  از  استفاده  این حال،  با  کند.  می  پیدا  بیشتری  تعیین ب اهمیت  برای  ابزاری  عنوان  ه 

سازد.   تر می  پیچیده  را  دادن  تخصیص  فرایند  زیادی  تا حد  کاربر  اجتماعی  پیوندهای  با  منابع همراه  در  تخصیص 

باشد. به عبارت دیگر،   اینجا، مسئله اصلی تخصیص دادن نیست، بلکه چگونگی تخصیص منابع به صورت مؤثر می 



تخصیص های  شیوه  از  ای  رایانه  و    جلوگیری  منابع  تخصیص  بین  تعادل  حفظ  حال،  عین  در  و  نقدینگی  فشرده، 

 سیستم عامل.  

رایانش ابر کامیپیوتری. از آن جا که مدل وابسته به اشتراک گذاری )ایثارگونه( منابع می  تسهیل سیستم عامل  

کارکردهای اساسی آن مشکل زا است. نباید کاربران برای    برای حمایت از سیستم عامل  باشد، مفهوم مدل درآمدی

خدمات ارائه شده توسط سیستم عامل ابر اجتماعی هزینه ای پرداخت کنند. با این حال، سیستم عامل مستلزم منابع  

ر  رایانه ای برای عمل به وظیفه خود می باشد. از آن جا که در این مقاله، این چالش مورد بررسی قرار نمی گیرد، د

جمعی برای ایجاد سیستم عامل ابر اجتماعی ارائه می دهیم. مدل  [ رجوع می کنیم که در آن مدلی  16عوض به ]

از خود سیستم عامل به   برای حمایت  بلکه  به اشتراک گذاری،  با هدف  تنها  نه  از آن است که منابع  جمعی حاکی 

 شکل منابع زیربنایی فراهم می شوند.  

 

 

 اجتماعی طرح ریزی رایانش ابر  2.2

همگام با چالش های که در باال به آنها اشاره شد، به سه حوزه از عملکرد اشاره می کنیم که برای ایجاد رایانش ابر  

اجرای فنی برای ایجاد و تسهیل ابر اجتماعی که میان افزاری    سیستم عامل ابر اجتماعی:اجتماعی الزم هستند:  

منابع   گذاری  اشتراک  ساختن  ممکن  برای  است.  ضروری  اینترنت  حواشی  در  دوستان  میان  دهنده در  تطبیق 



استنباط و استخراج تمایالت مربوط به  ابزاری برای نظارت و تفسیر پیوندهای اجتماعی به منظور    فنی:  -اجتماعی

گذاری.   اجتماعیاشتراک  اساس اقتصادی:    -مدل  بر  منابع  تخصیص  برای  اقتصاد خرد  اجتماعی  ریزی مدل  پی 

اجتماعی فرضیات   برای    پیوندهای  کاربر  اشتیاق مختص  به  اجتماعی چطور  پیوندهای  اینکه  به  توجه  با  تمایالت  و 

 مصرف و/ یا فراهم کردن منابع اشاره می کند.  

 

 سیستم عامل رایانش ابر اجتماعی   2.2.1

، تخصیص منابع و  )مدیریت کاربرهمانند هر مدل ابری دیگری، الزم است تا سیستم عامل کارکردهای بنیادین خود  

معماری سطح باالی رایانش ابر اجتماعی و مؤلفه های اصلی آن را نشان   1. تصویر  را هماهنگ و تسهیل سازدغیره(  

 می دهد که در زیر توضیح داده می شوند:  

سیستم نهادی شده اقتصاد خرد است که چگونگی تخصیص عرضه به تقاضا را تعریف می  اتاق پایاپای اجتماعی  

در  [ تعریف نمود. با این حال، این تعریف  17مؤلفه های اصلی نظام اقتصاد خرد را با اهداف تبادل در ]  1سمیتاکند.  

درجه اول به تبادالت وابسته به پول مربوط می شود که در اینجا مورد بحث ما نمی باشد. بنابراین، یک اتاق پایاپای  

ی مورد استفاده برای تخصیص منابع توزیع شده، قوانین تبادل؛ به  اجتماعی تعریف زیر را ارائه می دهد: تفاهم نامه ها

یا چند  یک  به  ادن  رسمیت  دهند،  می  انجام  تبادل  با چه کسی  و  کند،  شرکت  تواند  می  دیگر، چه کسی  عبارت 

اجتماعی مرکز اصلی سیستم بوده که در آن تمام اطالعات مربوط به کاربران،  سازوکار تخصیص. بنابراین، اتاق پایاپای 

اتاق   این  دلیل،  همین  به  شود.  می  نگهداری  آنها  تقاضای  و  عرضه  منابع  و  گذاری،  اشتراک  به  برای  آنان  تمایالت 

ان برای به اشتراک  مستلزم دو پایگاه داده است: برای به دست آوردن نودار اجتماعی کاربران و همچنین تمایالت آن

 گذاری، و یک مدیر منابع برای پیگیری حفظ، در دسترس بودن و تخصیص منابع.  

افزاری   آماده  میان  برای  امنیتی  سازوکارهای  و  منابع  منابع، مجازی سازی  اصلی  ترکیب  فراهم ساختن  منظور  به 

بران برای پیوستن و ترک کردن سیستم را نیز  سازی و به کار گیری منابع. این ابزار باید تفاهم نامه های مورد نیاز کار
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به این دالیل، سیاتل تا حد زیادی  18[، ]12]  2تعریف نماید.  انتخاب کردیم، چون  نیاز را  [ را  کارآمدی های مورد 

فراهمی می کند. با این حال، سیاتل نمی تواند منابع خود را بر اساس پیوندهای اجتماعی تخصیص داده و در نتیجه،  

 اده شد. گسترش د

نیاز شبکه  فنی  –تطبیق دهنده اجتماعی   برای دسترسی به جنبه های مورد  ، که در مورد ما فیس بوک است، 

های اجتماعی کاربران مورد نیاز بوده و به عنوان ابزاری برای اثبات، مثال از طریق پیوند با فیس بوک، عمل می کند. 

حاصل شود، اتاق پایاپای اجتماعی نیازمند فنی    –ده اجتماعی  زمانی که شبکه اجتماعی کاربری از طریق تطبیق دهن

بنابراین،   را تسهیل سازد.  بتواند تخصیص منابع  تا  اشتراک گذاری کاربر است  به  تمایالت  تمایالتی دانستن    واحد 

به اشتراک گذاری تمایالت را فراهم سازد.   بازنمایی  و  نیاز برای به دست آوردن  نیاز است که کارآمدی مورد  مورد 

فنی به بررسی دقیقی نیاز دارند و شیوه های زیادی را می توان برای   –بسیاری از جنبه های تطبیق دهنده اجتماعی 

 به بحث در موردآنها می پردازیم.   2.2.2به دست آوردن تمایالت به کار برد که در قسمت 

آنها تخصیص  فنی سیستم اقتصاد خرد اتاق پایاپای اجتماعی است.    –پیاده سازی اجتماعی    ساز و کارهای انطباق

های مناسب منابع را از طریق تمایالت به اشتراک گذاری کاربران از میان شبکه اجتماعی آنان تعیین می کنند که در  

 مورد بحث قرار می گیرند.   3.3.1و   2.2.3قسمت های 

وقف فنی کاربران است که برای ابر اجتماعی منابعی را تامین و از آن استفاده نیز می کند. در اینجا،  منابع رایانه ای  

منابع تا حد زیادی مستلزم رایانه های شخصی، ِسروِرها یا دسته ها است. با این وجود، متوجه می شویم که مورد آخر  

صنایع رایانه ای به سرمایه گذاری خود در برنامه  عادی غیرمحتمل است. تصور می کنیم همین طور که  برای کاربر  

با این حال،  های رایانه ای تلفن همراه ادامه دهد، در آینده چنین ابزارهایی می تواند در ابر رایانه ای نیز ارائه شود.  

با این وجود، علی رغم این که محققان  اندن آنها می شود.  امروزه، موضوعاتی نظیر ثبات شبکه و دوام باتری مانع گنج

 [ رجوع کنید.  19پیشرفت های زیادی در این حوزه کرده اند، به ]
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 تطبیق دهنده های اجتماعی و تمایالت کاربران 2.2.2

ابر اجتماعی  به منظور تسهیل در به اشتراک گذاری اجتماعی، و طرح ریزی تمایالت به اشتراک گذاری، الزم است تا  

باشد.  هب از تطبیق دهنده ای اجتماعی را به جای اجرای    شبکه های اجتماعی کاربران دسترسی داشته  ما استفاده 

چون مشاهده کرده  سیستم عامل به عنوان برنامه کاربردی شبکه ای اجتماعی )مثل فیس بوک( پیشنهاد می کنیم،  

[.  20اجتماعی و کاربردهای آنها دچار سوء تفاهم می شوند ]  ایم که کاربران اغلب در مورد جدایی بین شبکه های

رایج ترین برداشت غلط این است که اگر کاربران داده ها و/ یا منابع خود را از طریق شبکه ای اجتماعی در جایگاهی  

که البته این مانند ابری اجتماعی ارائه دهند، شبکه های اجتماعی به این داده ها و/ یا منابع دسترسی خواهند داشت،  

مثال،   برای  نیست.  درست  به  مسئله  مربوط  و  بوده  بوک  فیس  زیربنای  از  خارج  بوک  فیس  کاربردی  های  برنامه 

 سرورهای ثالت هستند.  

با می توان نمودار اجتماعی مورد نیاز سازوکارهای انطباق را ایجاد نمود؛  شیوه های مختلفی وجود دارد که در آنها  

الزم،   مجوزهای  عاملپیگیری  های  سیستم  از  پرونده    API  بسیاری  و  اجتماعی  نمودار  به  دسترسی  برای  را  هایی 

تأیید  عناصر  از  یکی  که  است  این  اجتماعی  ابر  اصلی  فرضیات  کلیدی  نکته  حال،  این  با  کند.  می  فراهم  کاربران 

ل پیوندی دیجیتال را  دوجانبه در تشکیل پیوند اجتماعی دیجیتال روی داده است. به عبارت دیگر، یک کاربر تشکی

آغاز می کند، و کاربر دوم باید درخواست او را تدیید کند تا این پیوند ایجاد شود. این فرایند در فرایندهای شبکه  

فیس بوک و گوگل+ به کار می رود. با این حال، توئیتر با این شرط تطابق ندارد، چون کاربران  های اجتماعی، نظیر  

دنبال می کنند تصمیم بگیرند و نه کسانی که آنها را دنبال می کنند. این یکی  کسی که    آن تنها می توانند در مورد 

از شروط مهم ابری اجتماعی است، چون بدون آن نمی توانیم هیچ شکلی از اعتماد را در بین شرکت کنندگان تصور  

 کنیم.  

که اصلی    به   زمانی  مسئله  شود،  پرجمعیت  اجتماعی  داده  پایگاه  و  شود،  فراهم  دسترسی  کاربر  اجتماعی  شبکه 

واحدی برای تعبیر پیوندهای اجتماعی  چگونگی تعبیر پیوندهای اجتماعی کاربر به منظور تخصیص است. هیچ روش  

به شرایط وابسته است. برای    وجود ندارد و تصمیم گیری در مورد این که کدام یک مورد استفاده قرار گیرد، اغلب



رسیدن به اهداف خود، سه روش مشخص وجود دارد که می تواند به صورت جداگانه یا همراه با یکدیگر مورد استفاده  

( روش های اهرمی از تحلیل شبکه اجتماعی  2دوستان خود را رده بندی کنند؛  ( از کاربران بخواهید تا  1قرار گیرند:  

که می توانند برای پرداختن به تمایالت )به صورت مصنوعی( مورد استفاده  ندهای اجتماعی  تا معرفی ویژگی های پیو

از شبکه های اجتماعی و نظریه های تعاملی برای ایجاد مدل تعاملی و به اشتراک گذاری اجتماعی  (  3قرار گیرد؛ و  

عامالت مشاهده شده در میان سیستم  برای واریانس ابر اجتماعی استفاده کنید و در طول زمان این مدل را بر اساس ت

عامل شبکه اجتماعی و ابر اجتماعی تنظیم کنید. هر یک از این رویکردها دارای مزایا و معایب خود بوده و ما تایید 

 نمی کنیم که این فهرست کامل است.  

، به مجوز خاصی )به  ند این است که به سادگی اجرا می شوند مزایای استفاده از فهرست های توسط کاربر ایجاد شده ا

غیر از برای دسترسی به فهرست دوستان( نیازی ندارند و برای به دست آوردن اولویت های صحیح کاربر باید نزدیک  

با پیوستن دوست باشد،  190ترین باشند. با این حال، با فرض بر این که کاربر عادی فیس بوک در حال حاضر دارای 

ابر اج از دوستان به  انتظار داشته  این رویکرد  تماعی،  تعداد بیشتری  از کاربران  تغییری نمی کند، چون نمی توانیم 

باشیم که دوستان خود را رده بندی کنند. در مقابل، استفاده از شیوه های رایانه ای دارای این مزیت اصلی است که  

اصلی معرفی شیوه ها و شاخص    با رشد ابر اجتماعی، می توان مقیاس این رویکردها را تغییر داد. با این وجود، چالش

نتیجه   در  نیاز دارند و  نیز  اجتماعی  از سیستم عامل شبکه  بیشتری  داده های  به  رویکردها  این  های مناسب است. 

نمونه ساده ای که می تواند به شیوه ای اولویتی مورد استفاده  نسبت به حریم خصوصی کاربر پیش رونده تر هستند.  

مانن  ساختارهایی  گیرد،  اغلب قرار  ساختارها  این  چون  هستند،  بوک  فیس  در  ارتباطی  های  فهرست  یا   + گوگل  د 

توسط کاربر ایجاد شده و نمایانگر )زیر(گروه های خاصی در شبکه اجتماعی و/ یا انواع ارتباطاتی است که تا حدی  

زیابی پیوندهای اجتماعی  شبیه به هم هستند. با استفاده از شاخص ها، می توان شیوه های پیچیده تری را نیز برای ار

طراحی کرد تا ویژگی های پیوندی اجتماعی سنجیده شود. با این حال، بهترین اجراهای واحد اولویت ها برای بررسی  

 در تحقیقات آتی باقی می ماند. 



انواع   گرفت،  نادیده  توان  نمی  که  مهم  نکته  دو  ها،  اولویت  معرفی  برای  استفاده  مورد  شیوه  گرفتن  نظر  در  بدون 

تمایالت و اولویت های موجود و آن چیزی است که نبود اولویت نسبت به کاربر یا گروهی از کاربران معنا می یابد. 

[ دسته بندی کرد. در اینجا، کامل به  22[، ]21فاقد پیوند ]  می توان اولویت ها را به صورت کامل یا ناقص و دارا یا

این معنی است که در بین هر دو کاربر مرتبطی رده بندی اولویتی وجود دارد؛ و پیوند حاکی از این است که کاربری  

اولوی یا  تمایالت  که  پیوند(،  )بدون  کامل  اولویت  مورد  است.  تفاوت  بی  کاربران  از  گروهی  کاربریا  دو  ت صریح بین 

نامیده می شود، رده بندی اولویتی کامال مرتبی را در مورد سایر کاربران اعمال می کند که این حالتی استاندارد برای  

اگر اولویت ها بی تفاوت و یا ناقص باشند، مشکل ناشی از انطباق دادن اولویت ها به  بیشتر تحقیقات انجام شده است.  

ر می شود. نبود اولویت نسبت به کاربران، یعنی اولویت های ناقص، زمانی روی  پیامدها به میزان قابل توجهی سخت ت

می دهد که کاربران به صورت واضحی کاربران دیگر را رده بندی نکنند و در نتیجه نشان دهند که نمی خواهند با 

ندی نکند. در هر دو مورد،  آنها منطبق شوند و یا این که کاربری به خاطر نبود زمان یا انگیزه سایر کاربران را رده ب

اولویت های ناقصی حاصل می شود، اما به دالیل کامال متفاوتی روی می دهند. به منظور تمایز بهتر این دو مورد، پی  

ریزی واحد اولویتی باید نشان دهد که اولویت های پنهان به معنای عدم تمایل به منطبق شدن است و یا باید چنین 

که   کند  پنهفرض  چه  کاربران  با  که  گیرند  می  تصمیم  کاربران  خود  دیگر،  عبارت  به  دارند.  را  تمایل  کمترین  ان 

 کاربران مایت به اشتراک گذاری بوده و چه کاربرانی را حذف می کنند.  

 

   اقتصادی -مدل اجتماعی 2.2.3

اقتصادی رایانش ابر اجتماعی مشخص می کند که چه نوعی از انطباق اولویت و تمایل مورد استفاده    -مدل اجتماعی

ارائه منابع   قرار گرفته و چگونه اجرا می شود. به عنوان گام نخست، عرضه و تقاضا، یعنی درخواست های فردی و 

باید   پایاکاربران،  اتاق  به این معنی  ثبت شود. در مدل ما، این کار در  انجام می شود. اجرای متمرکز  پای اجتماعی 

به انطباق منابع تمرکززدا است که عرضه و تقاضای کامل در بازار را می شناسیم که می توان به نتایج بهتری نسبت  



شده حاصل کند. نقطه ضعف آن این است که ممکن است در ذخیره سازی و مدیریت )به روز رسانی( اطالعات مشابه  

 نه های اضافی وجود داشته باشد.  هزی

خاص را در نظر   "طراحی بازار"اقتصادی جزئیات و مشخصات اهداف   -با در نظر گرفتن عرضه و تقاضا، مدل اجتماعی

می گیرد. برای مثال، اهدافی که معموال مورد استفاده قرار می گیرند، یافتن راه حل هایی برای مشکل انطباق است 

رفاه کلی  هیچ کاربر منطبقی انگیزه ای برای دور شدن از راه حل را ندارد( یا بهینه سازی  که ثابت هستند )یعنی  

کاربران، بی طرفی بین دو طرف بازار، یا زمان محاسبه برای یافتن راه حل. انتخاب اهداف ویژه بازار به ترتیب تعیین 

بگیرد.   قرار  نظر  مورد  تواند  می  انطباقی  و  تخصیص  راهبردهای  چه  که  کنند  مذاکره  می  از  تواند  می  انتخاب  این 

طباق را محاسبه می کند، گسترده باشد؛ و می توان از هر دو ساز و کار  مستقیم تا نمونه متمرکز شده ای که این ان

پولی و غیرپولی بهره برد. رویکرد ما ساز و کارهای تخصیص غیرپولی را بر اساس تمایالت و اولویت های کاربر در نظر  

از موارد با موفقیت به کار می رود که شامل   انواع مختلفی  انطباق در  از  نوع  پذیرش دانشجویان در  می گیرد. این 

دانشگاه و دانش آموزان احتمالی به مدارس است. بسته به هدف خاص بازار، الگوریتم های متعددی وجود دارد که راه  

 حلی را برای مشکل انطباق محاسبه می کند، مثال محاسبه راه حل بسیار مناسب یا راه حلی با رفاه کاربری باال.  

 

   اجرا . 3

عی ما مبتنی بر سیاتل، سیستم عامل رایانه ای نظیر به نظیر منبع باز است. سیاتل به خاطر  اجرای رایانش ابر اجتما

که برای ممکن ساختن اجرای برنامه کاربردی منابع  میان افزار سبک وزن مجازی سازی خود، به عنوان مبنای اجرا،  

ممکن ساختن تخصیص اجتماعی اط    که برای   انتخاب شد   اهدایی استفاده می کنیم و مدل قابل توسعه اتاق پایاپای

 ریق الگوریتم های انطباق اولویت گسترش می دهیم.  

 

 

 



 سیاتل   3.1

سیاتل سیستم عامل تحقیقاتی آموزشی منابع بازی است که برای ایجاد شبکه پ.ششی توزیع شده در منابع رایانه ای  

ویژگی اصلی آن الیه  ها و وسایل تلفن همراه( طراحی شده است که توسط کاربران آن اهدا شده است.  PC)سرورها،  

د و سایر کاربران را قادر می سازد تا برنامه های  مجازی سازی سبک وزنی است که روی ماشین همکاری اجرا می شو

کاربردی را در میان سیستم های عامل مختلف اجرا کنند. به طور اساسی، الیه مجازی سازی اطمینان حاصل می  

جدا از سایر برنامه هایی هستند که روی یک میزبان اجرا می شوند. سیاتل  کند که برنامه های کاربردی ایمن بوده و  

 ساخته می شود. مؤلفه های اصلی سیاتل عبارت هستند از:   4اجرا شده و اتاق پایاپای روی چهارچوب ژانگو  3ن در پیتو 

 پیوندمدیر  به عنوان دروازه بانان منابع عمل کرده و در مورد هر منبع اهدایی به کار گرفته می شوند.    پیوند مدیران  

خاصی که روی سیستم میزبان اجرا می   VMبرای تعامل با   اطمینان حاصل می کند که کاربران دارای صالحیت الزم

مکان دستگاه میزبان را نسبت به خدمات جهانی اعالم می کند. ی نصب می شود،  پیوند شود را دارند. زمانی که مدیر  

 را به اهداکننده مرتبط سازند.   پیوند منبع در اتاق پایاپای ایجاد و حذف می شود تا مدیر ویژگی منحصر بفرد 

را فراهم می سازد. برای    محیط های ایمنی هستند که هم امنیت و هم جدایی عملکرد  ماشین های مجازی )ظرف(

رد منابع سیستم تا سطح قابل  مانع می شود تا برنامه های کاربردی اعمال نادرستی را انجام دهند و کارب   VMمثال  

)مثال   پیتون که درخت   CPUتنظیمی محدود می کند  تجزیه گر  با  تلفیق  از طریق  این محدودیت ها  یا حافظه(. 

تجزیه برنامه را می خواند، تحمیل شده و اطمینان حاصل می کنند که تنها عملیات های ایمن از پیش تعریف شده  

عملکرد   جدایی  شوند.  می  سطح    وابسته اجرا  در  ای  شده  نظارت  منابع  که    APIبه  هستند  نکته  این  اثبات  برای 

و انتخاب پذیرش یا   APIاین کار از طریق تحلیل هر فرمان به    محدودیت های منبع از میزان معینی فراتر نمی روند.

 رد آن بر اساس کاربرد منابع انجام می شود.  

اتاق پایاپای فرایند انطباق بین منابع ارائه شده توسط فراهم کنندگان و منابع مورد نیاز کاربران را تسهیل می کند. 

زوج های  ی توانند  این اتاق درگاه مبتنی بر شبکه برای مدیریت منابع سیاتل کاربران است. پس از ثبت، کاربران م
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4 Django 



را روی منابع خود ایجاد کنند.   VMو سیستم    پیوند اصلی را ایجاد کنند و نصب کننده ای بارگذاری نمایند که مدیر  

های تخصیص  VMهای توزیع کننده )به لحاظ جغرافیایی( و  VMاتاق پایاپای شامل چندین الگوریتم انطباق نظیر:  

 می باشد.  دهنده بر روی یک شبکه یا به طور تصادفی 

در   سیاتل  مثال،  برای  شوند.  می  استفاده  متنوعی  کاربردهای  برای  که  است  دیگر  خدمات  تعدادی  شامل  سیاتل 

است:  برگیرنده   زیر  جهانی  موارد  جستجوی  است؛که  خدمات  شده  طراحی  شده  توزیع  منابع  کشف  به    برای  یک 

وزرسانی بخش های مختلف سیستم؛ و گستره ای از  روزرسان نرم افزار برای ترمیم آسیب پذیری های احتمالی و به ر

، نصب کننده های ایجاد برنامه های کاربردی و نظارت بر خدماتی که درون سیستم  NATخدمات زیربنایی نظیر گذر  

 استفاده می شوند.  

سیاتل را به خاطرمنبع باز و معماری قابل توسعه توسعه دهیم. طراحی واحدی    سیستم عاملما ترجیح می دهیم تا  

توزیع شده ممکن می   منابع  برنامه های کاربردی روی  اجرای  برای  را  آن  از محیط مجازی موجود  استفاده  سیاتل 

ت سبک وزن  سازد که جنبه هایی نظیر جستجو، اصالت و جواز را مدیریت می کند. الیه مجازی سازی نیز بی نهای

، بدون هزینه قابل توجهی، همراه با تنها رد پای نظام مند کوچکی، بارگیری، نصب و  بوده و می تواند در چند ثانیه

تنظیم شود. مدل اتاق پایاپای گروهی و قابل توسعه بوده و توافقات مربوط به تخصیص تعریف شده توسط کاربر و  

 یص آن را حمایت می کند.  تلفیق منابع اطالعات اختیاری در فرایند تخص

 

   اجرای اتاق پایاپای اجتماعی  3.2

همان اجرای اصلی را برای ایجاد اعتبار و فرایندهای ثبت، اهدای زیربنایی، و ساختارهای کسب ما از بر مبنای سیاتل، 

م که از اطالعات بهره می بریم. اتاق پایاپای اجتماعی جدیدی را توسعه داده و به صورت بهینه استفاده کرده ایمنابع  

اجتماعی حاصل از ارتباطات و پرونده فیس بوک کاربران بهره می برد. خدمتی را ارائه نموده ایم که کاربران را قادر  

و   تعریف کنند  را  اولویت ها  تا  و کارمی سازد  الگوریتم های    چندین ساز  از  ایم که  داده  تخصیص جدید گسترش 

 می کند.  انطباق تمایل مطلع از جامعه استفاده 



 

 

   تلفیق شبکه اجتماعی 3.2.1

به منظور دستیابی به ارتباطات و اطالعات پرونده کاربر، اتاق پایاپای اجتماعی نیازمند دسترسی به پرونده فیس بوک  

کاربر است. به این منظور، برنامه ای کاربردی را برای اتاق پایاپای اجتماعی ایجاده کرده ایم که درخواست دسترسی  

ن کاربر ثبت شده را می دهد. برنامه کاربردی فیس بوک از طریق  به اطالعات پرونده، دوستان و فهرست های دوستا

اجتماعی ژانگو تلفیق می شود که، زمانی که توسط برنامه کاربردی فیس بوکی تنظیم می شود، به    اعتبارکمک افزار  

اعتبار فیس بوک خود مرتبط سازند. به  اعتبار سیاتل خود را  تا  ا  کاربران امکان می دهد  ز تفاهم  اعتبار فیس بوک 

Oauth2    تا دهد  می  اجازه  پایاپای(  )اتاق  تقاضادهنده  برنامه  به  که  کند  می  استفاده  دسترسی  داشتن  در  برای 

زمانی که کاربری به یکی از خدمات وارد می شود و از آن با از کاربر عمل نمایند.  به نمایندگی  محدوده ای مشخص  

ه می کند تا پرونده و فهرست دوستان را به دست بیاورد، اتاق  ( فیس بوک استفادAPIمیانجی برنامه سازی کاربردی )

پایاپای این عالمت دسترسی را ذخیره می کند. این اتاق فهرست دوستان برای هر کاربری در پایگاه داده های برنامه  

 کاربردی ذخیره کرده و مرتبا این اطالعات را به روز می کند. 

 

 



   تعیین اولویت  3.2.2

ما از میانجی انطباق اولویت عددی ساده ای استفاده می کنیم که کاربران را قادر می سازد تا اولویت خود را برای یک  

دوست به عنوان هم مصرف کننده و هم فراهم کننده تعریف نماید. هر چه ارزش آن بیشتر باشد، اولویت و تمایل  

باالتر است. مقدار   و  بیشتر  برای دوستشان  نشان دهنده عدم    0کاربران  اولویت و مقداری منفی  نشان دهنده هیچ 

تمایل به تعامل با آن دوست است. تعیین همان مقدار برای چندین دوست به نشانه عدم وجود تفاوت در بین آنان  

ی  زمانی که اولویت ها تعیین می شوند، در پایگاه داده برنامه کاربردی ذخیره شده و برای ایجاد مدل اولویت کلاست.  

 به منظور تخصیص دادن همراه با کاربر استفاده می شوند.  

 

   تخصیص منبع اجتماعی 3.2.3

سیاتل مبتنی بر اصل بهترین تالش و تخصیص تصادفی است. به منظور کاهش فضای جستجو، سیاتل یک ساختار 

یرمنحصربفرد( در محدوده  تبدیالت کاربر/ اهدا را کاهش دهد. به هر کاربر پورتی )غشبه تصادفی را اجرا می کند تا  

پورت به صورت تصادفی در همان محدوده اختصاص می یابد که قادر    10اهدایی    پیوند محول می شود و به هر    100

به پذیرش تخصیص ها می باشد. در زمان تخصیص دادن منابع، اتاق پایاپای به وسیله پورت انطباق فهرست منابع  

که   حالی  در  کند.  می  فیلتر  را  است،  اهدایی  سیاتل  استاندارد  سازی  آماده  فرایند  در  قبول  قابل  رویکردی  این 

ی مصنوعی را بر جفت های نظیر احتمالی وارد می کند و در مورد ما، برای فراهم کردن به اشتراک  محدودیت های

کرد را حذف  محدودیت  این  اجتماعی،  پایاپای  اتاق  در  گذارد.  می  پا  زیر  را  شده هدف  داده  اولویت  در  گذاری  و  ه 

و کاربر را فراهم    پیوند عوض، همان طور که توسط الگوریتم های تخصیص اجتماعی مشخص شده، امکان هر ترکیب  

 می سازیم.  

فرایند کلی تخصیص در اتاق پایاپای اجتماعی تعیین اهداهای در دسترس با کسانی است که کاربر درخواست کننده  

در سیستم توسط فهرست دوستان کاربر خاصی فیلتر می شود. سپس،    در ارتباط است. به این منظور، فهرست اهداها

اولویت های مصرف کننده هر دوست ممکنی توسط اولویت های بازیابی کننده ذخیره شده در پایگاه داده محاسبه  



نیز  عالوه بر آن، اولویت های هر یک از این دوستان در مورد کاربر درخواست کننده به عنوان مصرف کننده  می شود.  

محاسبه و ارزیابی می شود. سپس، این اطالعات جمع آوری شده و به قسمت انطباق ارسال می شود تا نظیر مناسبی  

را تعیین نماید. اتاق پایاپای اجتماعی تالش می کند تا پیوندهای در دسترس را از فراهم کننده به دست آورد تا با  

فراهم کننده انتخاب شده  ا اجابت نماید. اگر، تا زمان نگهداری،  استفاده از ساز و کار کسب منابع سیاتل درخواست ر

یبه کاربر ارائه می شود که به  VMدیگر در دسترس نباشد، کل فرایند مجددا تکرار می شود. پس از فرایند تخصیص،  

را تجدید کرده  (. با استفاده از این میانجی، کاربران می توانند ذخیره سازی منابع  3آنها اختصاص یافته است )تصویر  

 و آنها را حذف هم نمایند و همچنین ببینند چه کسی در حال حاضر از منابع آنان استفاده می کند.  

 

 

   انطباق مبتنی بر اولویت 3.3

انطباق مبتنی بر اولویت دوجانبه بیشتر در تحقیقات اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته است و و الگوریتم های این  

قعیت های دیگر نیز می توانند مورد استفاده قرار گیرند. ما سه الگوریتم را از آثار نوشته شده و  حوزه در بسیاری از مو

 دیگری را از اجرای خودمان انتخاب کرده ایم.  

 

 



 الگوریتم های انطباق  3.3.1

الگوریتم های زمان  کل  چندجمله ای وجود دارد که مش  -در مورد رده بندی های کامل اولویتی بدون عدم تفاوت، 

با اشاره به شواهد انجام شده، داشتن  انطباق را برای کارکردها و توابع هدف مختلف حل می نماید. در آثار انجام شده، 

[ نظر گرفته شده است  انطباقی موفق مهم در  برای  این معنی است که هیچ دو کاربری وجود  22ثبات  به  ثبات   .]

نطبق باشند. از آن جا که ممکن است راه حل های ثابت متعدد  ندارند که ترجیح بدهند بر اساس انطباق فعلی خود م

مختلفی برای مشکل انطباق فرضی وجود داشته باشد، اهداف دیگری که معموال در نظر گرفته می شوند، رفاه )رده  

یرش معمولی که هر کاربری با آن منطبق است( و بی طرفی )رفتار برابر از نظر رفاه با دو طرف( هستند. الگوریتم پذ 

انطباق دو طرفه است و دارای مزیت    5تأخیری  برای  الگوریتم  زمان اجرای کوتاه بوده و در عین حال  معروف ترین 

نمی تواند داشتن رفاه را تضمین کند و راه حلی بسیار  همیشه راه حالی ثابت و پایدار را حاصل می کند. با این حال،  

بهترین راه حل پایدار را به دست می آورد و طرف دیگر بدترین را(. برای  غیرمنصفانه را حاصل می کند )یک طرف  

[ با استفاده از ساختارهای خاص مجموعه راه حل های پایدار و  24] 6رفاه   -ساختارهای اولویتی خاص، الگوریتم بهینه

به کار بردن الگوریتم های مبتنی بر نمودار، راه حل پایداری با بهترین درجه رفاه را حاصل می کند )یعنی راه حل  

رویکرد    دو  WOو    DAپایداری که برای آن رده متوسطی که هر کاربری با آن منطبق می شود، پایین ترین است(.  

 استاندارد مورد استفاده در آثار تحقیقاتی بوده و در این مقاله نیز در نظر گرفته می شوند. 

به محض معرفی عدم تفاوت ها یا فهرست های ناقص، مشکل یافتن راه حل های پایدار با خصوصیات اضافی نظیر  

ن موقعیت هایی استفاده نمود، اما  در چنی  WOو    DAسخت می شوند. می توان باز هم از    -NPرفاه یا بی طرفی  

ت  الگوریتم  یافتن راه حلی که در کل بهترین است را تضمین نمی کنند. در چنین شرایطی، تغییر  قریبی  آنها دیگر 

[ می تواند انطباقی ثابت و پایدار را با حداکثر تعداد زوج های نظری منطبق برای موارد خاص بیابد. با این وجود،  21]

ن به این طرح ها مشکل است و در نتیجه، الگوریتم های استاندارد با در نظر گرفتن اهداف خود،  در کل نزدیک شد 

قادر به فراهم ساختن مرزهای غیربدیهی کیفیت نیستند. یافتن راه حل بهینه برای مشکل انطباق با در نظر گرفتن 

 
5 Deferred- Acceptance (DA) algorithm 
6 Welfare- Optimal (WO) 



طرفی   بی  یا  رفاه  ها:  مقیاس  ترین  ]  -NPرایج  است.  21سخت   ]DA    وWO  زم ترتیب،  در  )به  ای  ان چندجمله 

)2n(O   و  )4n(O  اجرا می شوند و زمان اجرای تغییر متناسب با توان دو طول بزرگترین گروه بی تفاوتی از تمام )

 کاربران است.  

[ پیشنهاد دادیم و نشان داده ایم  25( را در ]GAاستفاده از الگوریتم های اکتشافی نظیر الگوریتم تکوینی )بنابراین،  

با راه حال های    GAکه این الگوریتم ها می توانند در مقایسه با سایر الگوریتم ها راه حل های بهتری را حاصل کنند.  

و   از دگرگونی استاندارد  افزایش کیفیت راه حل ها  برای  پایدار( آغاز می شود و  )اما  ایجاد شده به صورت تصادفی 

روش ان چنین  کارکاربرد  این  باشد،  تخصیص  کیفیت  اصلی  هدف  که  صورتی  در  کند.  می  استفاده  ها  دهنده  تقال 

ای   به گزینه  تبدیل  را  پذیرش اکتشافی  رویکرد  با  ها  راه حل  که  زمانی  که  دادیم  نشان  کند. همچنین،  اصلح می 

، ترکیبی از  GATAد استفاده در این مقاله،  آستانه ای ترکیب شوند، نتایج بهتری را نیز حاصل می کنند. رویکرد مور 

GA  ( با الگوریتم پذیرنده آستانهTA  ،است که به میزان بیشتری کیفیت راه حل را بهبود می بخشد. در گام نخست )

GATA    با استفاده ازGA  ،  راه حلی را برای مشکل انطباق محاسبه می کند و سپس از این راه حل به عنوان ورودی

الگوریتم    TAالگوریتم   آستانه    TAاستفاده می کند.  در  تغییرات کوچک  از  که  است  مؤثری  محلی  ابزار جستجوی 

 خاصی از عملکرد راه حل رایج استفاده کرده و آن را می پذیرد.  

 

  خدمات انطباق  3.3.2

خالصه ای از چهار الگوریتم ارائه شده در باال را اجرا نمودیم که می توان از آن برای انجام  منظور تسهیل انطباق،    به 

که   حالی  در  نمود.  استفاده  مجزا  کاربری  برای  منفرد  تخصیصی  یا  کاربران  از  گروهی  برای  گروهی  های  تخصیص 

سد، دلیل آن ساده است: الگوریتم های انطباقی زمانی ممکن است تسهیل هر دو این موقعیت ها غیرعادی به نظر بر

در   این حال،  با  شوند.  داده  تخصیص  زمان  هم  به صورت  کاربران  های  گروه  که  کنند  عمل می  بهترین صورت  به 

شرایط واقعی، بعید است که گروه های بزرگی از کاربران به صورت هم زمان منابع را درخواست کنند. تقاضا برای  

موازنه های مختلفی را ارائه می دهند. تخصیص  قی تا حدی تصادفی خواهد بود. بنابراین، هر دو گزینه  خدمات انطبا



قابل   اندک،  پیوندهای  با  کاربرانی  مثال  کاربران،  سایر  برای  که  شود  منجر  منابعی  به  است  ممکن  انفرادی  های 

ن ممکن است مجبور باشند تا برای  دسترسی نمی باشد. در حالی که تخصیص گروهی به این معنی است که کاربرا

هر دو گزینه به صورت های متفاوتی ناکارآمد هستند: در شرایط دریافت منابع تا دور بعدی تخصیص ها صبر کنند.  

را   منابع  به  کاربران دسترسی  سایر  برای  تواند  می  و  شود  می  بهینه  محلی  انفرادی ب هصورت  تخصیص  ال،  ایده 

زمان نسبتا حقیقی انجام شود، چون اقدامات محاسباتی به میزان قابل توجهی پایین تر  متوقف کند، اما می تواند در  

یا  انتقال  و  تبادل  به  است  ممکن  اما  یابند،  دست  کلی  بهینه  حالت  به  توانند  می  گروهی  های  تخصیص  هستند؛ 

بخش   در  باشند.  منابع  منتظر  که  باشند  داشته  نیاز  موازن 4کاربرانی  این  بیشتر  بررسی  به  می  ،  آنها  اهمیت  و  ها  ه 

 پردازیم.  

کاربران   اجتماعی  به هم  شبکه  نسبت  تمایلی  کاربر  دو  اگر  کاربران حاصل می شود.  بین  در  ها  اولیت  وجود  اثر  بر 

داشته باشند، ساز و کار انطباق تنها انطباق دادن این دو را در نظر خواهد گرفت. در صورتی که تمایلی تنها در یک  

  Bنکند، چنین در نظر می گیریم که   را رده بندی  B Aبپردازد، اما    Bبه رده بندی    Aجهت وجود داشته باشد، یعنی  

 نادیده گرفته خواهد شد.   Bبرای  Aرا به حساب نیاورده است و تمایل  Aهنوز 

زنجیره   انطباقی،  از خدمات  استفاده  ارسال می    JSONبرای  برای خدمات  نشان می دهد،  را  کاربر  اولویت های  که 

  JSONا چند تخصیص را یافت، خدمات انطباقی زنجیره  شود. پس از یک انطباق موفق، یعنی زمانی که می توان دو ی

 را باز خواهند گرداند که مصرف کننده )ها( یا فراهم کننده )ها(ی منطبق شده را توصیف می کنند.  

 

 ارزیابی   . 4

[ نشان دادیم که مفهوم اصلی ابر اجتماعی در زمینه شبکه اجتماعی  ممکن بوده و برای یک  16[ و ]5[، ]4در ]

در نظر داریم تا توانایی پایگاه را  ی فیس بوک قابل مدیریت است. به منظور ارزیابی رایانش ابر اجتماعیف  کاربر عاد

برای تخصیص منابع با وجود عرضه و تقاضای غیر مشخص، حجم های متنوع جوامع اجتماعی و ساختارهای اولویتی  

محاسبه راه حل ها برای حجم های مختلف  ، با در نظر گرفتن زمان الزم برای  4.1مختلف بررسی کنیم. در بخش  



می پردازیم. در بخش    3.3.1رایانش ابر اجتماعی، به مطالعه الگوریتم های تخصیص مختلف توصیف شده در بخش  

، با در نظر گرفتن تخصیص گروهی و انفرادی و حجم های جامعه و ساختارهای اولویتی مختلف، به ارزیابی و  4.2

 رج از موقعیت های معمول آنها می پردازیم.  بررسی عملکرد الگوریتم خا

[ می پردازیم. با استفاده از این شبیه  26برای تسهیل ارزیابی خود، از شبیه ساز ابر اجتماعی توضیح داده شده در ]

ابر اجتماعی را همانطور که در باال توضیح داده شد، سازگار سازیم و در عین حال، باز هم  ساز، می توانیم ویژگی های  

SETI@home   [27  ]پراکندگی های قابلیت استفاده منابع حقیقی کاربر ناشی از اهداها و قابلیت استفاده منابع در 

می دهد که می توانند برای   دسته های آماری کاربران را نشانSETI@homeهمتاسازی کنیم. داده های حاصل از 

تعریف نمودن زمان در دسترس بودن منابع و زمان و طول مدتی که کاربران درخواست منبع می کنند، در شبیه ساز 

دانیم   نمی  مرحله  این  در  که  جا  آن  از  شوند.  یا استفاده  و  بود  خواهد  ارزیابی  قابل  چقدر  تخصیص  های  شیوه 

باشد  می  ساده  آنها چقدر  به سراغ  سازگارسازی  پردازشگر    8،  با  ساز همراه  با   Xeonنمونه شبیه  ای  چهار هسته 

2.53  GHz  24و  GB   .حافظه می رویم 

 

 

   زمان اجرای الگوریتم تخصیص  4.1

بر   انطباق مبتنی  بر این که  با فرض  ابر اجتماعی دارد.  بر کارایی رایانش  اثر زیادی  الگوریتم تخصیص  زمان اجرای 

اغلب   از    -NPاولویت  بخش  این  در  است.  طراحی  در  مهم  موضوعات  از  یکی  الگوریتم  اجرای  زمان  است،  سخت 



کهارزیابی،   این  و  اولویت  تکامل  سطح  تأثیر  تحت  الگوریتم  اجرای  زمان  اثرپذیری  صریح   چگونگی  ها  اولویت  آیا 

، با وجودی که اولویت های  . به عقیده مارا بررسی می کنیم  هستند یا نه، یعنی عدم تفاوت ها مجاز هستند یا نه، 

به بررسی   بنابراین،  آنها فرضیه هایی غیرواقعی هستند.  اقتصادی مورد توجه قرار می گیرند،  آثار  کامل و صریح در 

 چگونگی تأثیر این فرضیات بر زمان اجرای الگوریتم می پردازیم.  

تعداد کاربرانی که در  به عبارت دیگر،    نشان می دهد؛   لزمان اجرای هر الگوریتم را متناسب با مقیاس مشک  4تصویر  

ضرب در فراهم کنندگان( و تعداد گروه هایی )عدم تفاوت( که کاربران  هر طرف این بازار هستند )مصرف کنندگان  

اینجا،   در  تفاوتی وجود    " صریح"دارند.  به عبارت دیگر، هیچ عدم  اولویت ها صریح هستند؛  به این معنی است که 

و   مقیاس ب  " پیوندها"ندارد  هستند.  هایی  تفاوتی  بی  دارای  خود  های  اولویت  در  کاربران  که  هستند  معنی  این  ه 

گروهی بی تفاوت محدود نیست، یعنی می تواند گروهی دربرگیرنده تمام کاربران یا گروه های متعدد وجود داشته  

 باشد. این مسئله به صورت تصادفی تعیین می شود.  

زمان اجرا به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. نتایج نظری نشان  فضای مشکل،  تصویر نشان می دهد که با توسعه  

اجرا می شوند. در واقع، می توان افزایش زیادی را در زمان اجرای    4O(n(در    WOو    O)2n(  در  DAمی دهند که  

WO    مشاهده نمود. حتی به خاطر بزرگتر بودن مقیاس مشکلDA  محاسبه آن چندین ثانیه طول می کشد. عالوه ،

از خود بروز    WOو    DAاکتشافی، زمان اجرای بیشتری را نسبت به    GATAبر این، به خاطر مشکل کوچک تر  

اگر شرایط حقیق یعنی  باشند،  تفاوتی هایی  بی  دارای  کاربران  اگر  اما  اجرای نسبی آن  می دهد،  باشند، زمان  تر  ی 

زمان اجرای طوالنی تر نمونه های کوچک تر ناشی از مراحل مقداردهی الزم برای  بهبود می یابد. به احتمال زیاد،  

GA    الگوریتم تقریبی    4است. تصویر )تغییر( را نشان می دهد که زمان اجرای ان به طول  هزینه های قابل توجه 

گی دارد. از آن جا که طول بلندترین فهرست بی تفاوتی محدود نیست، تنها قادر بودیم  فهرست های بی تفاوتی بست 

کاربر را محاسبه و ارزیابی کنیم. بنابراین، به خصوص در شرایط حقیقی، این  250x250تا مشکلی با حداکثر مقیاس 

 گزینه ای ممکن و عملی نیست. 



ممکن است برای کاربرانی با تعداد زیادی از دوستانی که در رایانش ابر اجتماعی مشارکت می کنند، رده بندی هر  

ه در آن کاربران تعداد مختلف دوستان خود را رده  طرحی را نشان می دهد ک   5کسی عملی نباشد. بنابراین، تصویر  

کاربر در هر سو را در نظر    1000بندی می کنند، اما مجموعه کاملی از رده بندی ها را فراهم می کنند. این طرح  

واقعی، تا   ایجاد شرایطی  )برای  را تغییر می دهد  کاربر    10گرفته و تعداد دوستان رده بندی شده توسط هر کاربر 

نشان داده نشده است، چون به خاطر اولویت   WOر گروه بی تفاوتی را مجاز ساختیم(. توجه داشته باشید که  برای ه

 های ناقص با پیوندها توسعه نیافته است.  

و تغییر افزایش    DAاگر کاربران به صورت واضح رده بندی هایی را برای کاربران بیشتری فراهم کنند، زمان اجرای  

اگر تعداد کمی از کاربران رده    غییر، میزان افزایش چشمگیر است. با این حال، به نظر می رسد که می یابد. در مورد ت

مدت زمان بیشتری طول می کشد. احتمال این مسئله زیاد است، چون شیوه اشتراکی باید   GATA  بندی شوند،

هست  قبول  قابل  کاربران  برای  احتمالی جدید  های  راه حال  آیا  که  کند  بررسی  آیا مرتبا  دیگر،  عبارت  به  نه؛  یا  ند 

کاربران هر زوج منطبق شده ای در فهرست اولویت یکدیگر ظاهر می شوند یا نه. با افزایش تعداد کاربران، می توان  

زمان   مدت  آنها  ارزیابی  این حال،  با  نمود؛  ارزیابی  و  محاسبه  تر  سریع  و  تر  آسان  را  معتبر  و  جدید  های  راه حل 

مد. این نتایج نشان می دهند که عالوه بر تعداد کاربران، تعداد رده بندی های اولویت نیز بر  بیشتری به طول می انجا

زمان محاسبه اثر می گذارد. نتایج حاکی از آن هستند که زمانی که کاربران دوستان خود را رده بندی نمی کنند، 

الز مناسبی  شوند.    ماقدامات  انجام  تا  آنها  است  است  برای  ممکن  )مناسب  شوند  بندی  رده  اولویت  کمترین  با 

GATA  ( یا حذف شوند )مناسب برایDA    وWO در مواردی که کاربران رده  (. با این حال، توجه داشته باشید که

به   بدهند؛  برای مثیاس حداکثر تضمین  راه حلی  یافتن  توانند برای  الگوریتم ها نمی  بندی نشده حذف می شوند، 

اربران رده بندی نشده پایین ترین رده اولویت را به خود اختصاص دهند، ممکن است برخی از  عبارت دیگر، اگر ک

 کاربرانی که منطبق هستند، به عنوان غیرمنطبق حذف شوند. 



دهند،  می  به دست  را  ثابتی  نتایج  همیشه  که  ها  الگوریتم  ترین  سریع  حتی  محاسبه  که  بینیم  می  کلی،  طور  به 

کشد  می  ثانیه طول  به  چندین  اجتماعی  ابر  در  که  طور  همان  شود،  محاسبه  بار  تخصیص چندین  باشد  قرار  اگر   .

 صورت بالقوه رخ می دهد، به الگوریتم های سریع تری نیاز خواهیم داشت.  

 

 

   مالحظات مربوط به مشارکت تصادفی 4.2

نظر گرفته می شوند. در این الگوریتم های انطباقی مورد بحث در آثار مرتبط معموال به عنوان شغل های گروهی در  

ساعت، یک  هر  مثال   ، خاصی  زمانی  فواصل  از  پس  مثال،    حالت،  برای  شوند.  می  محاسبه  ها  مطالعات تخصیص 

اقتصادی ساز و کار تخصیص در محاسبه ابر اغلب چنین فرض می کنند که تخصیص ها به صورت ساعتی محاسبه  

که در آن کاربران بر اساس استفاده ساعتی منابع را خریداری    نام می برند   Amazon EC2می شوند. مثال، اغلب از 

  x، که در اینجا ساعت محاسبه می شود   xمی کنند. در مورد رایانش ابر اجتماعی، می توانیم بگوییم که تخصیص هر 

 دوره قرار داد از پیش تعیین شده ظرفی رایانه ای است. 

نتایج خوبی را برای عرضه و تقاضای ارائه شده در زمان محاسبه حاصل می  در حالی که این نوع از محاسبه تخصیص  

کند، مشخص نیست که در مورد عرضه و تقاضای جدید یا متغیر چه اتفاقی می افتد. برای مثال، زمانی که کاربران  

ابع جدیدی را درخواست داده یا ارائه می کنند یا ارائه ها/ درخواست های خود را در بینم دو فاصله زمانی محاسبه  من

فواصل زمانی از پیش تعیین شده محاسبه شود، منابع  پس می گیرند. واضح است که در صورتی که تخصیص تنها در  



ه می دانیم، آثار موجود در مورد انطباق مبتنی بر اولویت بی استفاده بوده و درخواست اجابت نخواهند شد. تا جایی ک

 چنین موقعیتی را در نظر نمی گیرد. بنابراین، راه حل های زیر را برای عرضه و تقاضای پویا پیشنهاد می کنیم:  

 راه حل بهینه انطباق مجدد و مستقیم تمام عرضه و تقاضا است. در این حالت، اگر تخصیصی در دسترس باشد، هیچ 

از   این که  بر  )با فرض  بود  پایدار خواهد  و  ثابت  و تخصیص حاصل همیشه  بود  نخواهد  استفاده  بی  عرضه جدیدی 

الگوریتم انطباق ثابتی استفاده می کنیم(. با این حال، این کار الزامات دیگری را نیز بر سیستم تحمیل می کند. اول  

ی از زمان قابل انتقال باشند و دوم این که زمان اجرای ساز و  ( باید در هر نقطه ا VMاین که منابع رایانه ای )مثال  

کار تخصیص باید کوتاه باشد. در مورد اجرای ما، این مسئله در حال حاضر قابل تحقق نیست، چون سیاتل هنوز از  

فته شود؛  از دیدگاه سیستمی، این رویکرد باید به عنوان بهترین معیار در نظر گر انتقال حمایت نمی کند. در نتیجه،  

 به عبارت دیگر، با توجه به معیار عملکرد نظیر ثبات، رفاه و بی طرفی.  

بدترین راه حل نادیده گرفتن هر عرضه و تقاضای جدیدی است که تا زمان بعدی تخصیص محاسبه می شود. در این 

عرضه/ که  صورتی  در  حتی  است،  استفاده  بی  بعدی  گروهی  تخصیص  تا  جدید  تقاضای  و  عرضه  تقاضای    مورد، 

 متناظری وجود می داشت.  

تقاضایی که در حال   اکتشافی تخصیص است که چنین فرض می کند که عرضه/  از شیوه  استفاده  میانی  راه حلی 

حاضر منطبق شده اند، تا زمان بعدی تعیین تخصیص کلی )یعنی زمانی که قرار داد منقضی می شود( و یا تا زمانی  

وانند منتقل شوند. ما دو حالت از شیوه های  که درخواست کننده یا فراهم کننده از انطباق کنار می کشند، نمی ت

(  2( تصادفی: منابع را با دوستان تصادفی کاربر به اشتراک گذارید؛ و  1اکتشافی را برای این مورد در نظر می گیریم:  

تراک گذاری آنان  ش بهترین انطباق موجود را درخواست کننده/ فراهم کننده جدید بر اساس اولویت های به ا:  خواهان

 ص دهید.  تخصی

الگوریتم راه حل های بی ثباتی را حاصل کننِد، یعنی زوج های مصرف   توجه داشته باشید که احتمال دارد هر دو 

کننده و فراهم کننده در بازار در پایان دوره قرارداد زوج هایی نیستند که الگوریتم تخصیص ثابت حاصل می کند. با 

بق نمی توانند در بین دو تخصیص گروهی انتقال یابند، این مسئه  این حال، اگر چنین فرض کنیم که زوج های منط



موجود در بین محاسبات گروهی اثر نمی گذارد. همچنین، متوجه می شویم که نبود ثبات به تنهایی بر ثبات عملی  

سیستم ممکن است به این معنی باشد که برخی از کاربران طرد می شوند، چون تمام تخصیص های معتبر صورت 

ته است و هیچ کدام از دوستانشان منبعی نداشته یا نیازی ندارند. به همین دلیل است که ثبات مقیاس بسیار گرف

 مهمی است.  

نیاز   اما  نماید  را حاصل  ثابت  و  پایدار  راه حلی  که  دارد  وجود  انطباقی  آیا  که  است  نکته  این  بررسی  نهایی  رویکرد 

دهد. به عقیده ما، این رویکرد زیرمجموعه رویکردهای باال قرار می   نداشته باشد کن به کاربران دیگر مجددا تخصیص

نبود   در  و  بوده  کم  ثابت  راه حلی  تحقق  احتمال  می  گیرد، چون  قرار  استفاده  رویکرد دیگری مورد  ثابت،  انطباقی 

 گیرد.  

تصادفی،   تقاضای  و  عرضه  مطالعه  منظور  نمو به  سازی  شبیه  را  باال  در  شده  اشاره  رویکرده  چگونگی  چهار  تا  دیم 

گروه بررسی کنیم. به صئرت   -تخصیص  پشتیبانی از سیستم توسط آنها را با عرضه/ تقاضای جدید بین دو محاسبه

باید  منابه  کردن  رها  استفاده  بی  که  حالی  در  نماید،  حاصل  را  نتایج  بهترین  باید  مشتقیم  مجدد  انطباق  شهودی، 

 باید جایی در میانه باشد.  خواهانبدترین باشد. حالت تصادفی و 

کاربر در هر طرف( را بی تفاوتی    100کاربر )   200نتایج شبیه سازی برای هر رویکرد را نشان می دهد. ما    6تصویر  

از هیچ کاربری نمی توانستیم انتظار داشته  ها و اولویت های ناقص شبیه سازی کردیم. این موقعیتی واقعی بود، چون  

را   SETI@homeدیگر را رده بندی نماید. هر کاربر توزیع قابلیت استفاده حاصل از توزیع    باشیم که تمام کاربران

کند.   می  تعیین  را  هستند  استفاده  قابل  و  در دسترس  که  مدتی  و طول  زمان  که  می دهد  در  نشان  کاربران  تنها 

لگوریتم تخصیص گروهی  ، ا410و    265،  155ق منابع در نظر گرفته می شوند. در نقاط زمانی  دسترس برای انطبا

 برای عرضه/ تقاضای فعلی اجرا می شود.  

نشان می دهد که با آمدن و رفتن کاربران بر اساس الگوی دردسترس بودن آنها، تعداد کاربران منطبق    6تصویر الف  

باالترین تعداد زوج های منطبق    "بهینه"در طول زمان نوسان دارد. می توان مشاهده کرد که، بیشتر اوقات، انطابق  

وج های منطبق کمتری حاصل می کند. این مسئله را می  و هر دو حالت تصادفی و خواهان ز  شده را حاصل می کند 



توان با نبود گزینه ای که کاربران جدید دارند توضیح داد: در حالت تصادفی و خواهان، تنها کاربرانی که در حاصل  

تمام کاربران در  حاضر   تواند  بهینه می  انطباق مجدد  انطباق مناسب هستند، در حالی که  برای  غیرمنطبق هستند 

س در آن زمان را در نظر بگیرد. این حالت در یافتن جفت های مناسب برای کاربران انعطاف پذیری بیشتری را  دستر

طرح خط مبنا را نیز نشان می دهد که در آن تخصیص تنها در    6برای انطباق بهینه حاصل می کند. تصویر الف  

است ها و ارائه های جدید تنها در فواصل زمانی  فواصل زمانی از پیش تعیین شده اتفاق می افتد. در این حالت، درخو

(، و اگر کاربران منطبق در  410و    265،  155از پیش تعیین شده در نظر گرفته می شوند )در اینجا: نقاط زمانی  

مبنا  بنابراین، طرح خط  آزاد می شود.  بدون تخصیص مجدد خودبه خود  متناظر  ارائه  بشوند، درخواست/  دسترس 

یعنی طرح شبه استاتیک را نشان می دهد که در آن تقاضای واسطه و میانی در نظر گرفته نمی    بدترین حالت ممکن

مشاهد نمود که در نظر نگرفتن عرضه/ تقاضای میانی می تواند به مقادیر    6شود. می توان به راحتی در تصویر الف  

تی شیوه اکتشافی ساده برای انطباق  قابل توجهی از منابع بی استفاده و اختصاص داده نشده منجر شود و این که ح

 میانی می تواند تعداد زوج های منطبق را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.  

به ترتیب نتایج مربوط به ثبات، رفاه و بی طرفی را نشان می دهند. در این تصاویر، رفاه    6و د    6، ج  6تصاویر ب  

کاربری با آن منطبق است و بی طرفی توزیع رفاه بین مصرف کنندگان و  نمایانگر رده میانی برای دوستی است که  

فراهم کنندگان را نشان می دهد. همین طور که گزینه های ارجح بیشتری امتیاز اولویت پایین تری کسب می کنند 

امتیاز   دارای  گزینه  ترین  است  1)ارجح  ترجیح  قابل  تری  پایین  رفاه  امتیاز  رفاه است(،  مثبت  طرفی  بی  متوسط    . 

برای مصرف   بهتر  از رفاه متوسط  فراهم کننده نشان می دهد، در حالی که بی طرفی منفی حاکی  برای  را  بهتری 

 کنندگان است.  

این تصاویر نشان می دهند که با در نظر گرفتن رفاه )اختصاص دادن کاربران نزدیک به باالترین اولویت آنها( و بی  

ب تعادل در بین دو طرف  )ایجاد  ثابتی  طرفی  انطباق مجدد میانی به خوبی عمل می کند و همیشه پیامدهای  ازار( 

حاصل می کند. از آن جا که ثبات از طریق الگوریتم عملی می شود، این حالت تا حدی قابل انتظار است. عالوه بر  

ختصاص نیافته برای  این، هر دو راهکار تصادفی و خواهان به امتیاز رفاه پایین تری منجر می شود، چون تنها منابع ا



انطباق در نظر گرفته می شوند، در حالی که الگوریتم های بهینه انطباق مجدد منابه از پیش اختصاص یافته را ممکن 

(،  6می سازد. به نظر می رسد که راهبرد خواهان رفاه بهتری را نسبت به راهبرد تصادفی حاصل می کند )تصویر ب  

  10برای هر اختصاص حدود    GATAارآمد است. در حالی که زمان اجرای  کو در عین حال، به لحاظ محاسباتی  

ثانیه است، هر دو حالت تصادفی و خواهان تقریبا بالفاصله اجرا می شوند )چند میلی ثانیه(. در مورد تعداد زوج های  

 تصادفی می باشد.  بی ثباتنتایج مشابهی را به دست می آوریم که بیشتر اوقات برای راهبرد خواهان کمتر از راهبرد  

 

نشان می دهد که به نظر می رسد راهبردهای تصادفی و خواهان برای مصرف کنندگان مفیدتر باشد، که    6تصویر د  

نظر   با در  داده می شود.  نشان  بهینه،  انطباق  با  مقایسه  به خصوص در  تر،  پایین  امتیازات بی طرفی  با  این مسئله 

ه جدید باید با تمام جفت های منطبق موجود در مورد عدم ثبات مقایسه  تخصیص یافت گرفتن این نکته که هر جفت  

. )برای نمونه،  تعداد زوج های بی ثبات معرفی شده توسط حالت های تصادفی و خواهان به نسبت پایین استشود،  

جفت بی    60زوج منطبق موجود اضافه شود، در بدترین حالت، جفت جدید می تواند تا    30اگر جفت جدیدی به  

ثبات را معرفی نماید(. این یافته، همراه با این حقیقت که خواهان می تواند گاهی بدترین نتایج را برای رفاه حاصل  



اصلی   نیست، چون هدف  آور  تعجب  اصال  کاربران،  نماید،  سایر  اولویت های  گرفتن  نظر  در  بدون  که  است  این  آن 

باالترین اولویت را به کاربران تازه وارد و جدید بدهد. چنین راهبردی می تواند انطباق هایی را حاصل کند که برای  

ارائه همگانی  کاربر تازه وارد خوب هستند، اما برای سیستم بهینه نیستند. برای مثال، در صورتی که دو پیشنهاد و  

راهبرد خواهان ارجح ترین پیشنهاد را به کاربر تازه وارد می دهد، در حالی که شاید برای بازار  وجود داشته باشد،  

 بهتر باشد که این پیشنهاد ویژه را برای عامل تازه وارد بعدی با رده بندی باالتر حفظ کند. 

به انطباق مجدد مستقیم عرضه/ تقاضا الزم هستند، و این رویکردهای مربوط    به طور کلی، نتایج نشان می دهند که

با وجودی که شیوه اکتشافی خواهان در انطباق به یک طرف متمایل می شود، به طور متوسط، این شیوه با در  که  

نظر گرفتن رفاه خوب عمل می کند. این مسئله به طور خاص زمانی جالب است که انطباق مجدد مستقیم به لحاظ  

 نباشد.  فنی ممکن 

 

   بحث  4.3

رایانش ابر اجتماعی با استفاده از الگوریتم های مختلف انطباق اولویت، به اشتراک گذاری مبتنی بر اولویت زیربنای  

تا اجرای برنامه    محاسباتی را تسهیل می سازد. اجرای نمونه ما از میان افزار مجازی سازی سیاتل استفاده می کند 

ابع دور ممکن سازد و اتاق پایاپای ما کاربران را قادر می سازد تا اولویت ها را تعریف  های کاربردی کاربر را روی من

و   ما  کرده  نتایج  کند.  می  حاصل  را  مدتی  کوتاه  منبع  قرارداد  که  کنند  فراهم  را  متعددی  انطباق  های  الگوریتم 

اج  زمان  مثل  عواملی  از  که  نشان می دهند  را  هایی  موازنه  و  ها  الگوریتم  کیفیت خصوصیات  و  اختصاص  را، حالت 

 اختصاص ناشی می شوند.  

موازنه ای را بین خصوصیت اختصاص و زمان اجرای الگوریتم های مربوط نشان می دهد. این موازنه، به    4.1بخش  

کارآمدترین الگوریتم به لحاظ زمانی برای به دست   DAطور خاصف برای مشکالتی با مقیاس وسیع تر آشکار است.  

ر الگوریتم ها به میزان قابل توجهی افزایش می  آوردن اختصاصی ثابت و پایدار است، در حالی که زمان اجرای سای

بسیار غیرمنصف است، به این معنی که    DAیابد. با این حال، معروف است که تخصیص ثابت محاسبه شده توسط  



[ نشان می دهیم، کیفیت راه حل با در نظر گرفتن بی  25یک طرف را به دیگری ترجیح می دهد. همان طور که در ] 

ت می  رفاه،  یا  از  طرفی  استفاده  نتیجه،  در  یابد.  افزایش  ها  الگوریتم  سایر  از  استفاده  با  چشمگیری  میزان  به  واند 

باشد،   GATAالگوریتم هایی نظیر   یا زمانی که هیچ محدودیت زمانی وجود نداشته  برای موقعیت های محدودتر 

گیرن بیشتری صورت  میزان  به  ها  اختصاص  باشد  اگر الزم  که  است، در حالی  تر  الگوریتم های  ارجح  از  استفاده  د، 

 می تواند بهتر باشد.  DAسریع نظیر  

ر اساس آنها در زمان تخصیص گروهی، عرضه و تقاضا باید شواهد متقاعدکننده ای را ارائه می دهد که ب   4.2بخش  

ک به  کیفیت راه حل بسیار خوب و حتی نزدیمتغیر در نظر گرفته شوند. در حالی که این نتایج نشان می دهند که  

بهینه است، روشن است که به خاطر هزینه های محاسباتی الگوریتم ها، ممکن است اجرای مستمر آنها عملی نباشد. 

نتیجه،   این در  اگر چه  باشند،  به بررسی عرضه و تقاضای متغیر  نیاز داریم که قادر  اکتشافی سریعی  به شیوه های 

ا می باشند. برای مشکالت با مقیاس کوچک تر، ممکن است شیوه ها معموال فاقد کیفیت راه حل سایر الگوریتم ه

 در موقعیتی مستمر ممکن باشد.   GATAهنوز هم اجرای الگوریتم هایی نظیر  

یکی از راهبردهای عملی رای بهبود کیفیت و زمان اجرای تخصیص محاسبه راه حلی اولیه با الگوریتمی سریع، مثل  

DA  کار این  باشد.  می  راه حل  کیفیت  بهبود  برای  کاربران  شده  فراهم  محاسباتی  نیروی  از  وری  بهروه  و سپس   ،

 [.  16را فراهم سازند ] کاربران را برمی انگیزد تا برای زیربنای جمعی و مشترک منابعی

مسئله دیگری که در مورد الگوریتم های انطباقی در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد، این است که آنها در حال  

حاضر تنها از انطباق های یک به یک پشتیبانی می کنند؛ به عبارت دیگر، آنها هنوز از تخصیص های چندواحدی  

عیت ها، ممکن است کاربران به واحدهای جندگانه ای از منابع کمک کرده یا از  پشتیبانی نمی کنند. در برخی موق

یک کار جامع محاسباتی(. یکی از راهکارهای پرداختن به این برای اجرای    VMآنها درخواست کنند )مثال چندین  

واحدهای چندگانه از  مشکل توسعه الگوریتم ها برای میریت این موارد است. راهبرد ساده دیگر گنجاندن کاربرانی با  

عرضه یا تقاضا به عنوان مدخل های چندگانه در مشکل انطباق و حل آن به وسیله الگوریتم هایی است که در این 

 مقاله در مورد آنها بحث شد.  



بر روی شیوه های تخصیص منابع در میان ابر اجتماعی تمرکز کرده ایم. با این حال، زمانی که یک یا در این مقاله،  

منبع به کاربران اختصاص می یابد، آنان برای ایجاد ابرهای پویا الزم است تا از ابر اجتماعی خود استفاده کنند و  چند  

کیت نسخه نمایشی را فراهم کرده است که در آن   برنامه های کاربردی توزیع شده را بسازند. در حال حاضر، سیاتل

بر نمود.  اجرا  را  این  به  شبیه  هایی  برنامه  توان  اجتماعی  می  ابر  کاربر  نمونه،  راحتی چهارچوب ای  به  توانست  می 

MapReduce    را معرفی نماید که روی گره های وابسته از نظر اجتماعی اجرا می شوند. همچنین، می توان طرحی

[ مورد بحث قرار گرفت، ایجاد نمود. در نهایت، شبکه های توزیع محتوای اجتماعی نظیر به  28مشابه آن چه که در ] 

ودند. یکی از جنبه های اصلی کار آتی ما نظیر برای به اشتراک گذاری یا توزیع داده های عظیم علمی قابل اجرا ب

 ایجاد جعبه ابزار مبتنی بر سیاتل برای برنامه های کاربردی ابر اجتماعی است.  

 

   مرتبط تحقیقات . 5

انواع مختلف همکاری   برای  اجتماعی  انتخاب ساختارهای شبکه  اجتماعی،  پایگاه های شبکه  فزاینده  فراگیرشدن  با 

ا های  نمونه  شود.  می  تر  نظیر  رایج  علمی  های  درگاه  و  جامعه  از:  هستند  عبارت  ؛  PolarGRID [31]صلی 

ASPEN [32] [ اجتماعی  علوم  دروازه  مانند  33؛  اجتماعی  ذخیره  های  سیستم  و  Friendstore  [35[؛   ]

omemo.com  ؛ شبکه و وب سایت های به اشتراک گذاری زیربنایی رایانه ای نظیرfon.com  به  ؛ مدل هایی برای

اری سیاست های بیمه در میان همتاهای اجتماعی و جاهایی که شبکه های اجتماعی از طریق همکاری  اشتراک گذ 

 [.  37[، ] 36کامال ظاهر می شوند، مثال ] 

مک موهان و میلنکوویچ رایانش داوطلبانه اجتماعی را پیشنهاد کردند، که توسعه رایانش داوطلبانه سنتی است، که  

این رویکرد مشابه ماهیت رایانش  در آن مصرف کنندگان منابع ارتباطات اجتماعی زیربنایی با فراهم کنندگان دارند.  

 را در نظر نمی گیرد، چون  مفهوم تبادل دوجانبه وجود ندارد.   ابر اجتماعی است، اما به اشتراک گذاری حقیقی منابع

[ برنامه کاربردی مدل ابر اجتماعی را ارائه می کنند که کاربران در کشورهای در حال توسعه  39علی و همکارانش ] 

نظیر   هایی  پایگاه  از طریق  تا  سازد  می  قادر  اشتراک    Amazon EC2را  به  را  مجازی  های  ماشین  به  دسترسی 



گروه   میان  در  را  ها  هزینه  تا  کردند  تقسیم  هایی  زیرمجموعه  به  را  موجود  های  تخصیص  آنان  واقع،  در  گذارند. 

گسترده تری کاربران تقسیم کنند. با استفاده از مدل مبادله ای ابری )مشابه مدل اعتباری مجازی قبلی ما(، سیستم  

اعتماد ممکن می سازد تا اعی و بدون تبادل پول و بر اساس  به اشتراک گذاری منابع را با استفاده از شبکه های اجتم

( استفاده می کنند تا مجازی سازی را  LXCاز رایگان سواری جلوگیری کند. مانند رویکرد ما، آنان از ظرفی مجازی ) 

از   با استفاده  این حال، رویکرد ما  با  برندر میان نمونه ماشین مجازی موجود فراهم کنند؛  امه  مجازی سازی سطح 

 نویسی سیاتل مدل بسیار سبک تری به قیمت انعطاف پذیری فراهم می کند.  

]  7موهایسن که چگونه  [  40و همکارانش  بررسی می کنند  محققان  است.  داده  توسعه  را  اجتماعی  ابر  از  ما  تعریف 

رایانش ابر اجتماعی می توانست طراحی شود، و سازوکارهای زمان بندی معروفی را برای تعیین وظایف توسعه می  

خصیص در نظر می  دهند. رویکرد آنان اهدای منابع، و ساختار شبکه فیزیکی را به عنوان عوامل اصلی در مشکل ت

گیرند که امور متفاوتی در تخصیص منابع هستند. آنها با استفاده از چندین شبکه دوستی و همکاری در نویسندگی  

آنان مشاهده می کنند که  به عنوان ورودی، احتمال ابر اجتماعی از طریق شبیه سازی را تجزیه و تحلیل می کنند.  

 بارگیری، شارکت و ساختار نموداری عمل می کند.  چگونه ابری اجتماعی بر اساس تنوع در در 

[ عقیده مشابهی را برای مفهوم اصلی ابر اجتماعی ارائه دادند. با وجودی که این محققان پا را 41و همکارانش ]  8تَن

که یا فراتر از مفهوم سازی نگذاشتند، فلسفه ابر اجتماعی با کاربرد اصلی به اشتراک گذاری و تبادل منابع در میان شب

 جامعه ای اجتماعی برای رفع مشکالت داده های عظیم برانگیختند. 

[ راه حل ذخیره ابر دوست با دوست را ارائه کردند. آنان به تحلیل و بحث 44] -[ 42و همکارانشان ]  9تیندو   -گراسیا

من فراهم سازی  برای  تالش  بیشترین  گیری  کار  به  با  اطمینان  قابل  مورد چگونگی حفظ خدماتی  از  در  ابع ذخیره 

تشخیص دادند که یک سیستم محض دوست با دوست را نمی توان از نظر کیفیت خدمات با  دوستان پرداختند. آنان  

خدمات ذخیره سنتی مقایسه نمود. بنابراین، آنان رویکردی دورگه را مطرح ساختند که در آن می توان با استفاده از  
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قابلیت اطمینان و در دسترس بودن را بهبود بخشید. این رویکرد مالحظات باارزشی   Amazon’s S3حدماتی مانند 

 را در تحقق ابر اجتماعی فراهم می آورد، که البته لزوما قابل انتقال به موقعیت ما نیستند. 

اند  یافته  مستقل گسترش  به صورت  که  اند  داشته  وجود  اجتماعی  ابر  اقتصادی  مدل های  مورد  در  متعددی  . آثار 

محرک ها که کاربران در طول مشارکتشان در  انواع مختلف  به بحث در مورد  [  46[ و ما ]45و همکارانش ]   10ژانگ

ابری اجتماعی با آن روبرو می شوند، می پردازند و چالش های فراهم ساختن محرک های صحیح برای برانگیختن به  

چگونگی فراهم سازی مشارکتی زیربنای ابر اجتماعی  مشارکت را توصیف می کنند. در حالی که در تحقیقی دیگر، ما  

فردی و در دسترس  ارائه دادیم که محرک های  را  اقتصادی  توضیح دادیم و مدلی  را  اعضای شرکت کننده  توسط 

 بودن منبع را در نظر می گیرد.  

( را مطرح ساختند که رویکرد شبکه اجتماعی  OCCS[ خدمات رایانه ای ابر فرصت طلبانه ای ) 47]   11کودا و اولسن

سیستم عامل های شبکه اجتماعی در  است. عقیده آنان فراهم ساختن  سازمانی برای فراهم سازی و مدیریت منابع ابر

منابع  برای  سازگار  ابر  مدیریت  ابزارهای  برگیرنده  در  که  است  سازمانی  خود    سطح  توسط  که  است  عامل  سیستم 

نشانه ای  را ارئه می کنند، اما    OCCSسازمان ها فراهم می شوند. محققان چالش ها و فرصت های سیستم عامل  

از مفاهیم مشابه برای    12توسط آنها باشد. به صورتی مشابه، دیاسپورا و مای  OCCSوجود ندارد که حاکی از ساختن  

 میزبانی شبکه اجتماعی بر روی منابع فراهم شده توسط کاربرانشان استفاده می کنند.  

[ به بحث در مورد مفاهیم امنیتی در ایجاد ابر اجتماعی می  50]   15و روسکو  14[ و چن 49و همکارانش ]   13گایاتری 

ه از ابر اجتماعی برای نادیده گرفتن حق کپی رایت و  متناقضی را در مورد چگونگی استفادپردازند. آنان مقیاس های  

همین طور انجام سایر اعمال غیرقانونی فراهم ساختند. با وجودی که در نظر گرفتن مفاهیم امنیتی نقش مهمی در  

 موفقیت ابر اجتماعی دارد، بخش اصلی کار ما را تشکیل نداده است.  

 
10 Zhang 
11 Kuada and Olesen 
12 Diaspora and My 
13 Gayathri 
14 Chen 
15 Roscoe 



 نتیجه گیری و تحقیقات آتی  . 6

در این مقاله، رایانش ابر اجتماعی را مطرح ساختیم: سیستم عاملی که به اشتراک گذاری منابع زیربنایی بین دوستان  

را از طریق ارتباطات جتماعی که به صورت دیجیتالی کدگذاری شده اند ممکن می سازد. با استفاده از پیاده سازی  

برای  بع مجازی شده فراهم شده توسط دوستانشان اجرا نمایند.  خود، کاربران قادر هستند تا بر نامه ها را روی منا

تا به شبکه اجتماعی کاربران دسترسی داشته، به   ایم  ابر اجتماعی، سیاتل را به گونه ای توسعه داده  ایجاد رایانش 

عملی ساختن   کاربران اجازه دهد تا اولویت های به اشتراک گذاری را استنباط نمایند و از الگوریتم های انطباق برای 

 تخصیص منابع مبتنی بر اولویت که به لحاظ اجتماعی آگاه است استفاده کنند.  

سخت است که فرضیه هایی غیرواقعی را در مورد    -NPانطباق منابع مبتنی بر اولویت )در موقعیتی کلی( مشکلی  

می سازد. بنابراین، با قبول  اولویت های کاربر و بیشتر الگوریتم های هنری اجرا شده در حالت های گروهی مطرح  

با مدل تخصیص گروهی نیست،  این فرضیه که   تقاضای منبع متناسب  اتفاقات روی داده را زمانی بررسی  عرضه و 

بریم ابر اجتماعی به کار می  برای رایانش  را  الگوریتم ها  این  برای تخصیص  کردیم که  به کار بردن شیوه هایی  با   .

، قادر بودیم تا به سرعت )در چندهزارم ثانیه( منابع را به  Amazon EC2شابه  منابع بین تخصیص های دوره ای م

صورت موقت اختصاص دهیم و سپس به صورت همگانی تخصیص منابع را در دوره بعدی تخصیص گروهی بهینه  

نش ابر  سازی کنیم. نتایج ما امیدوار کننده بوده و نشان می دهد که چگونه تخصیص منابع می تواند در تولید رایا

 اجتماعی روی دهد.  

کاربران  مشخص ساختن اولویت های  به عنوان تحقیقاتی که می توان در آینده انجام داد، روش های دیگری را برای  

و شیوه هایی را برای شناسایی خود به خود آنها از شبکه اجتماعی آنها مطرح می سازیم. نمونه    اضافه خواهیم کرد

اساس  بر  بندی  دسته  از:  هستند  عبارت  آخر  مورد  و    های  ارتباطی  های  فهرست  مشابهت(،  های  )جنبه  هموفیلی 

و بیشتری را برای آزمایش  برای استحکام ارتباط. این نمونه ها موقعیت های واقعی تر    Granovetterشاخص های  

میزان حریم امنیتی را بیشتر توسعه  الگوریتم های تخصیص ایجاد می کند. در چهارچوب سیستم عامل ابر اجتماعی،  

می دهیم تا سیستم های تماس و کنترل بر دسترسی اجتماعی اضافی را فراهم کنیم تا این که کاربران بتوانند حق  



به گروه ها بدهند، تا مثال امکان دسترسی به خط فرمان را برای اعضای خانواده  دسترسی توسعه یافته/ محدودی را  

فراهم سازد. این توسعه ها تعداد کاربری های ممکن که می توانستند در ابر اجتماعی اجرا شوند را افزایش داده و  

کاربران چگونه از منابع  تلفیق اجتماعی سیستم را به میزان بیشتری گسترش می دهد. سرانجام، بررسی می کنیم که  

 دوستان خود استفاده و با آنها تعامل می کنند و پیاده سازی ما را در جهت سیستم تولید آماده ای سوق می دهند.  
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