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  هاي حجیمکاربرد رایانش ابري در داده
 1الهام عنایتی

 

  بجنورد،  دانشگاه بجنورد، علوم کامپیوتر، گروه مربی 1
e.enayati@ub.ac.ir  

  
  

  چکیده
هاي داده خیلی بزرگ است که از نظر ساختار، پیچیدگی و منابع تولیـد بسـیار متنـوع    یک اصطالح براي مجموعه حجیم هايداده

. رایانش ابري یک تکنولوژي قدرتمند براي اجراي محاسبات پیچیده و سنگین است. اي استو آنالیز آنها کار پیچیدههستند و ذخیره 
افزار مورد نیاز را در اختیار کـاربر قـرار   افزارهاي گران را حذف نموده و فضاي محاسباتی و نرمرایانش ابري نیاز به استفاده از سخت

از کاربردها دیده شده  هاي اخیر در بسیارياز طریق رایانش ابري در سالحجیم  هايو ایجاد دادهه رشد روزافزون حجم داد. دهدمی
ها و آنالیزهاي مورد نیاز براي اطمینان از انجام موفق پردازش قويچالش مهمی است که احتیاج به زیرساختی  حجیم هايداده. است
حجـیم   هـاي اي دسترسی، پردازش و آنالیز دادهن از زیرساخت رایانش ابري برتواموضوع حایز اهمیت این است که چگونه می. دارد

پرداختـه شـده اسـت و    در چارچوب رایانش ابـري  حجیم  هايبندي دادهتعریف، خصوصیات و دستهدر این مطالعه به . استفاده نمود
  .استگرفتهمورد بررسی قرار  حجیم  هايدادهآنالیزهاي کاربرد زیرساخت رایانش ابري براي 

  کلمات کلیدي
 .Hadoop هاي حجیم،هاي حجیم، کاربرد دادهبندي دادهدسته ،، رایانش ابريحجیم هايداده

 
 
 

  مقدمه -1
ایـن  . اسـت در مرکز توجه علوم مدرن و کسب و کار  1حجیم هايامروزه داده

هـاي  وها، صدا، تصـاویر، جریـان  یها، ویدهاي آنالین، ایمیلها از تراکنشداده
هـا، گزارشـات جسـتجو، رکوردهـاي اطالعـات      لیک، گزارش خطاها، پسـت ک

 رها،حسـگ هاي اجتماعی، داده هاي علمـی،  سالمت، عملیات متقابل در شبکه
 .]2-1[شـوند هاي همراه تولیـد مـی  افزارهاي روي تلفنهاي همراه و نرمتلفن

دهـی،  کنند و نظـارت، فـرم  ها به سرعت رشد میاي حاوي این دادههدیتابیس
سازي آنها از طریق ابزارهاي ذخیره، مدیریت، اشتراك گذاري، آنالیز و مجازي

هاي مهم محققین این است که یکی از چالش .افزاري معمول دشوار استنرم
بري مناسب هاي رایانش ا، نیاز به طراحی پلتفرم حجیم هايدادهبا رشد سریع 

   .یابدی داده به سرعت افزایش میجهت آنالیز و بروز رسان

                                                
1  Big Data  

هـاي ارتبـاطی فعلـی    هاي مدرن تکنولوژيرایانش ابري، یکی از بخش
است و سرویسی براي کاربردهاي سازمانی است که با معماري قدرتمند قـادر  

جاد از مزایاي رایانش ابري ای. به اجراي محاسبات پیچیده در ابعاد بزرگ است
هاي داده هاي موازي، امنیت و تجمیع سرویس در انبارهمنابع مجازي، پردازش

در رایـانش ابـري،    حجیم هايدادهبخشی از اولین آداپتورهاي اولیه . ]3[است
، IBMنظیر  خدمات ابري ها توسط فراهم کنندگاناین محیط. بران هستندکار

  .شوندتهیه می]4[آمازون٢AWSو  Azureویندوز 
-دادهی درباره وضـعیت  پیاده سازي یک تحقیق اختصاص هدف از این مطالعه

بندي ها و دستههاي رایانش ابري و تعریف، بیان ویژگیدر محیط حجیم هاي
ارتباط بین در این مطالعه، . براساس مباحث رایانش ابري است حجیم هايداده
مـورد   حجـیم  هـاي دادههاي ذخیـره  سیستم و ، رایانش ابري حجیم هايداده

  .بررسی قرار گرفته است

                                                
2Amazon Web Services 
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اند؛ بخش دوم در مورد تعریـف،  الب به این صورت ارایه شدهدر ادامه مط
-بخش. است حجیم هايدادههاي مختلف بنديها و منابع تولید و دستهویژگی

و رایانش ابري  حجیم هايدادههاي سوم و چهارم در خصوص ارتباط و کاربرد 
از کاربردهـاي  در بخش پنجم به بررسی چند نمونه عملـی و آکادمیـک   . است
اي از مطالـب  خالصـه و سرانجام پردازیم می حجیم هايدادهیانش ابري در را

  .آمده است ششمبیان شده و مباحث آتی در بخش 

  چیست و چگونه تولید می شود؟ حجیم هايداده -2
اگزابایـت   5توسط انسـان ایجـاد شـد تنهـا      2003حجم اطالعاتی که تا سال 

ت تنها در عرض دو روز ایجاد اما امروزه این حجم از اطالعا است) بایت1018(
اگزابایـت داده   5/2در تحقیقی نشان داد کـه هـر روز    ]6[ IBM .]5[شودمی

-شـده تولید  دو سال اخیردر تنها هاي موجود داده% 90شود و حدود تولید می
گیگابایـت اطالعــات در خــود   500هــر کـامپیوتر شخصــی حــدود   .]7[اسـت 

در  .میلیون کامپیوتر شخصـی وجـود دارد   20کند و در دنیا حدود نگهداري می
کشید در حـالی کـه   سال طول می 10گذشته فرآیند توصیف ژن انسان حدود 
هـا  بیلیـون  گوگـل شرکتی مثل  .]8[شودامروز در کمتر از یک هفته انجام می

بیلیون مشترك تلفن همراه در جهان همه  6حدود . سرور در سطح جهان دارد
 50حدود  2020کنند و تا سال میلیون پیام متنی ارسال و دریافت می 10روزه 

  .]9[بیلیون وسیله متصل به اینترنت و شبکه وجود خواهد داشت
به عنـوان یـک پـروژه مهـم و جهـانی       حجیم هايداده،  2012از سال 

و آنالیز مقدار زیـادي داده   1سازيآوري، بصرياي که به جمعپروژه. طرح شدم
ـ در راستاي این پروژه اطالعات آماري زیادي ار. پردازدمی -فـیس . ه گردیـد ای
زبان زنده دنیا دارد و حدود  70فعال به  کاربرمیلیون  955ماهانه حدود  2بوك
یـون ارتبـاط دوسـتی    میل 125بیلیون عکس در آن بارگذاري می شـود و   140

بیلیون الیـک و توضـیحات    7/2بیلیون نوشته و  30هر روزه . گرددبرقرار می
 4و بارگذاري و هر روزه یساعت وید 48هر دقیقه  3در یوتیوب. گرددارسال می

کند از هاي زیادي پشتیبانی میگوگل نیز از سرویس. گرددبیلیون فیلم اجرا می
فرآیند ) بایت1015(پتابایت  20ه در هر روز و بیلیون صفح 2/7جمله نظارت بر 

سـاعت، بیشـتر از    72در هـر   4یک بیلیون توییت ؛زبان 66روزانه و ترجمه به 
وب سایت جدید در هر دقیقـه   571. است 5میلیون فعالیت کاربران توییتر 140

ـ   شـود  بینـی مـی  پـیش  .]10[از روز ایجاد می شود ده حجـم  در طـی دهـه آین
تعـداد تکنولـوژي هـاي خـاص      البتـه همزمـان   ،ابدبار افزایش ی 50اطالعات 

-برابـر مـی   5/1ها ایجاد می شـود نیـز   اطالعاتی که براي نگهداري این داده
  .]11[گردد

  هاي آنو ویژگیهاي حجیم تعریف داده - 2-1
-را می حجیم هايداده. ه شده استیتعاریف مختلفی ارا حجیم هايدادهبراي 
هـاي کنـونی اسـت    هایی که پردازش آنها خارج از حد توان سیسـتم ن دادهتوا

را افزایش حجم داده دانست به نحـوي   حجیم هايدادهو یا  ]12[تعریف نمود
ها بـه  هاي قدیمی دیتابیسکه ذخیره، پردازش و آنالیر آن از طریق تکنولوژي

                                                
1 visualize 
2 Facebook 
3 YouTube 
4 Tweets 
5 Twitter 

، ٦تنوع: اساسی دارد) 3V(سه ویژگی حجیم هايداده. ]13[باشدسختی ممکن 
   .بینیدمی) 1(ها را در شکل این ویژگی ]14, 7-6, 2[٨و سرعت ٧حجم

 
 )3V(هاي حجیمویژگی هاي داده): 1( شکل 

از منـابع   حجـیم  هـاي داده. کندمی حجیمرا واقعا  حجیم هايداده: تنوع
-سـاخت یافته، نیمـه ساخت: آید و معموال در سه نوع می باشدبسیار متنوع می

هاي داده تگ خورده و یافته در انبارههاي ساختداده. 9یافتهساختیافته و غیر
یافته به صورت تصادفی بـوده  هاي غیرساختشوند اما دادهبه آسانی ذخیره می

یافته از فیلدهاي ثـابتی تشـکیل   ساختهاي نیمهداده .و آنالیز آنها دشوار است
  ]7, 1[.هایی براي جداسازي عناصر داده دارنداند اما تگنشده

-هاي امروزه بزرگتر از ترابایت و پتابایـت مـی  حجم و اندازه داده: حجم
هاي آنـالیز سـنتی داده   هاي ذخیره و تکنیکبا افزایش حجم داده، روش. باشد

  .]15, 1[غیرقابل استفاده می شوند
بلکـه بـراي همـه فرآینـدها الزم      حجیم هايدادهنه تنها براي : سرعت

بایسـت جریـان   می حجیم هايدادهبراي فرآیندهاي محدود به زمان در . است
   .]15, 1[به حداکثر برسد آنگردد تا ارزش تبدیل  یافتهسازمان داده داده به 

 حجـیم  هايداده) 3V(هاي اساسیهاي دیگري نیز به ویژگی Vامروزه 
 منبـع در  .]16[١٣، ارزش١٢، فـراري ١١، اعتبـار ١٠صحت اضافه شده است نظیر

 بـه  ،ارزشتعریـف شـده کـه ویژگـی      4Vبـه صـورت    حجیم هايداده ]13[
  .ستاشده اضافه حجیم هايدادههاي اساسی ویژگی

  هاي حجیمدسته بندي داده - 2-2
هـاي  هایشان بـه دسـته  آنرا براساس مشخصه حجیم هايدادهبراي فهم بهتر 
 هـاي دادههـاي مختلـف   دسـته ) 2( شکل در . نمایندبندي میمختلفی تقسیم

منبـع  : شودبندي براساس پنج جنبه انجام میدسته .استشدهنشان داده حجیم
یـن  ا هرکـدام از  .داده، مراحـل داده و پـردازش داده   انبارداده، فرمت محتوي، 

  . آمده است ادامههاي خاص خود را دارند که در ها و پیچیدگیها، ویژگیهجنب
  :هاي حجیممنابع داده

هاي کسـب شـده از   هاي اینترنتی، دادهشامل داده حجیم هايدادهتولید  منابع
هاي غیرساخت کلیه داده هاست کهطالعات ذخیره شده از تراکنشها و احسگر

  در . ]17[گیردهاي مختلف را در برمیهاي ساخت یافته در فرمتیافته تا داده
  

                                                
6 Varity 
7 Volume 
8 Velocity 
9 Structed, Semi-Structed,Unstructed 
10 Veracity 
11 Validity 
12 Volacity 
13 variability or Value 

 

  غیرساخت یافته
      نیمه ساخت یافته    

        ساخت یافته       

  ترابایت
  پتابایت
  اگزابایت

  هاي داده
 حجیم

  جریان
     زمان حقیقی

  حقیقیزمان نزدیک به 
  اي دسته 
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  هاي حجیمدسته بندي داده) 2( شکل 

ده، داده به دست آمده از نظـر افزونگـی، ثبـات و    نتیجه تنوع گسترده منابع دا
  :به شرح زیر است حجیم هايدادهتولید انواع مختلف منابع . نویز متفاوت است

مدیاي اجتماعی، اطالعاتی است که از طریق به : 1مدیاي اجتماعی -الف
به اشتراك گذاري و یا تبادل اطالعات از طریق آدرس هاي اینترنتـی و یـا از   

نظیر اطالعاتی  ،آیندهاي مجازي به دست میت مجازي و شبکهطریق ارتباطا
بوك و تـوییتر تولیـد   فیس ،هامیکروبالگ ،هاهاي اشتراکی، بالگکه در پروژه

  .]13[شوندمی
داده ماشـینی، اطالعـاتی اسـت کـه بـه صـورت       : هاي ماشینداده -ب
نظیر کامپیوترها، وسـایل   افزارهاي ابزارهاییافزار و نرمک توسط سختاتوماتی

  .]13[شودها بدون دخالت انسان تولید میپزشکی یا دیگر ماشین
هـاي  گیـري کمیـت  وسایل حسگر مختلفـی بـراي انـدازه   : حسگرها -ج

 حجیم هايدادهکه بخشی از  ]13[وجود دارد فیزیکی و تبدیل آنها به سیگنال
  .نمایدرا تولید می

یک مجموعه از اشیایی است که  IoT(2 :IoT(هاي اینترنتیتراکنش -د
. باشندو به عنوان بخشی از اینترنت می هستند که به صورت یکتا قابل تعریف

. هسـتند هـا  هاي دیجیتـال و تبلـت  کوچک، دوربین هاياین اشیاء شامل تلفن
قادرنـد بیشـتر    شـوند میز طریق اینترنت به یکدیگر متصل این وسایل ا وقتی

اقتصـادي، محیطـی و    يهاي پشـتیبانی پایـه  هاي کوچک و سرویسپردازش
تعداد زیاد وسایل متصل بـه اینترنـت، انـواع    . سالمت مورد نیاز را فراهم آورند

 آورند و مقادیر زیادي داده و اطالعات تولیدها را فراهم میسرویس ی ازمختلف
  . ]18[نمایندمی

  :هاي حجیمداده فرمت محتوي
  :شودبندي میاز نظر فرمت به سه دسته کلی تقسیم حجیم هايداده

 SQLهـاي  یافته اغلب در بانکهاي ساختداده: یافتهساختداده  -الف
یـک   RDBMS3هـا در  جـوي داده وبراي مدیریت و پرس. شوندمدیریت می

خیـره و آنـالیز   ذ، جـو وپرسورود، . به وجود آمده استویژه زبان برنامه نویسی 
یافتـه  اي از داده سـاخت نمونـه . شـود یافته به آسانی انجام میهاي ساختداده

  .باشندها میشامل اعداد، کلمات و تاریخ

                                                
1 Social Media 
2 Internet of Things 
3 Relational Data Base Management System 

معمول  یاي است که یک سیستم دیتابیسداده: یافتهساختنیمهداده  -ب
-یافته ممکن است به شکل یک داده ساختساختداده نیمه. کندال نمیرا دنب

دهی نشده سازمان ،اي نظیر جداولیافته باشد که در یک مدل دیتابیس رابطه
یافته نسبت به آنالیز داده با فرمـت  ساختبه دست آوردن آنالیز داده نیمه. است

-ساختهاي نیمهو کشف اطالعات از دادهکسب ثابت، متفاوت است بنابراین 
به صـورت دینامیـک   بتواند اي است که یافته نیازمند استفاده از قوانین پیچیده

  . ]19[باشدبعدي  هايقادر به تصمیم در مورد پردازش
هـاي متنـی،   یافتـه نظیـر پیـام   غیرسـاخت  هـاي داده: یافتهغیرساختداده  -ج

مدیاي اجتمـاعی هسـتند کـه     هاي حاصل ازاطالعات مکانی، ویدیوها و داده
  .کنندال نمیهیچ فرمت مشخصی را دنب

  :هاي حجیمدادههاي انباره
شوند که از نظر سـاختار  هاي داده مختلفی ذخیره می، در انبارهحجیم هايداده

  . ها اشاره شده استو تکنولوژي دسترسی متفاوتند که در زیر به آن
داده مستندگرا به صورت پایه بـراي   هايانباره: مستندگراانبار داده  -الف

هاي پیچیده ستندات، اطالعات و پشتیبانی دادههاي می مجموعهذخیره و بازیاب
و بـاینري   xml,jsonاند که در چندین فرمـت اسـتاندارد نظیـر    شکل گرفته

)Msword,pdf,… (ي مسـتندگرا شـبیه یـک    داده انبـار یـک  . قرار دارند
اي است اما با انعطاف بیشتر و قابلیت رکورد یا یک سطر از یک دیتابیس رابطه

ــابی باز ــر ی ــا  بهت ــوي آنه ــه محت ــتندات برپای ــر ( مس  ,MongoDBنظی
CouchDB,…(  

هـایی  در ستونگرا، ستون انبار دادهیک محتوي : گراستونانبار داده  -ب
متعلق به یک ستون بـه صـورت    و مقادیر صفات شودسطرها نگهداري می از

گـرا نسـبت بـه    هـاي دیتـابیس سـتون   سیسـتم . شـوند میپشت سرهم ذخیره 
یشان به صورت سطرهاي پشت سرهم قـرار  اهاي کالسیک که محتویسدیتاب

  .]21[نظیر جداول بزرگ ]20[است دارند، متفاوت
بـراي ذخیـره و    Neo4jیک دیتابیس گرافی نظیـر  : گرافیانبار داده -ج

کـه در   کنـد استفاده می هانودها و لبه شاملیک مدل گرافی  از هانمایش داده
  .]22[دشونمی مرتبط ها از طریق روابط به یکدیگرداده آن خصوصیات

 هـاي مقـدار، دیتـابیس   -کلیـد  هـاي دیتابیس: مقدار -کلیدانبار داده  -د
هاي در اندازه خیلی که براي ذخیره و دسترسی به داده هستند یارتباطی متناوب

هـاي  یک نمونه خوب بـراي سیسـتم   Dynamo، ]23[اندبزرگ طراحی شده 
در  amazon.comکـه توسـط    ]24[مقدار با دسترسی باالست -ذخیره کلید

 حجیم هايداده بندي دسته

 هاي اجتماعیشبکهووب

 ماشین

 حسگرها

 هاتراکنش

IOT 

 پردازش داده  مراحل داده انبار داده  فرمت محتوي منابع داده

 ساخت یافته

 یافتهساختنیمه

 یافتهاختغیرس

 مستندگرا

 گراستون

 گرافی

 مقدار -کلید

 پاکسازي

 نرمال سازي

 انتقال

 دسته اي

 زمان حقیقی
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یـک روش بـراي    ]25[ در به طور مشابه. شودمیها استفاده برخی از سرویس
هاي پذیر پیشنهاد شده است که در آن از تراکنشمقدار مقیاس -انبار داده کلید
شـود؛ ایـن روش برپایـه    تنها با دسترسی به یک کلید استفاده می ،چند کلیدي

طراحـی شـده    G-storeکنـد و بـراي اسـتفاده در    روش کلید مقدار عمل می
در پـذیر بـراي اجـراي یـک کـار      اي مقیـاس یک روش خوشه ]26[در  .است

 انبـار داده هـاي دیگـر از   نمونه. ه شده استیمجموعه داده ارامقیاس بزرگ از 
و  ApachiCassandra]28[و  ]ApachiHbase]27مقــــدار در -کلیــــد

voldemort باشدمی .Hbase  ازHDFS1 کند که یـک نسـخه   استفاده می
. اسـت سـاخته شـده   Cassandraاسـت کـه در    گوگلکد باز از جدول بزرگ 

Hbase  بـه   سـطر هـر  . کنـد ها ذخیره مـی سلولداده را در جداول، سطرها و
هر سلول در جدول به وسیله یک کلید سطر،  .دشووسیله کلید سطر ذخیره می

 اي ازشامل آرایه اي آنمحتوشود و مشخص میکلید ستون و یک نسخه  یک
  . استهاي تفسیر نشده بایت

  :حجیم هايدادهمراحل 
  :شوداي انجام میسه مرحله فرآیند داده حجیم هايدادهبر روي 

  ]29[هاي ناکامل و غیرمعتبرفرآیند شناسایی داده: داده پاکسازي -الف
  ]13[آنالیز براي مناسب فرآیند انتقال داده به فرم: داده انتقال -ب
یافتـه بـراي کـاهش    روشی در طـرح دیتـابیس سـاخت   : داده سازينرمال -ج

   ]30[افزونگی داده
  :حجیم هايدادهپردازش 

  :به شرح زیر است حجیم هايدادههاي مختلف پردازش روش
هـاي برپایـه   سیسـتم  از هاي اخیـر در سال: ايدستهپردازش داده  -الف

MapReduce اجراي طوالنی اسـتفاده  زمان اي با براي انجام کارهاي دسته
دهنـد تـا از طریـق    هایی بـه کاربردهـا اجـازه مـی    چنین سیستم. ]31[شودمی

  .ها، هزاران نود را با هم مقایسه کنندهاي بزرگ ماشینخوشه
یکـی از معروفتـرین و قدرتمنـدترین    : زمـان حقیقـی  پردازش داده  -ب

 S4. ]32[اسـت  2S4برپایه پردازش زمـان حقیقـی،    هاي حجیمابزارهاي داده
دهـد  مـی نـویس اجـازه   اي اسـت کـه بـه برنامـه    پلتفرم محاسباتی توزیع شده

داده در زمـان حقیقـی   هـاي نامحـدود   جریان پردازش انجام برايا رکاربردها 
 .توسعه دهند

  3و رایانش ابري حجیم هايدادهارتباط  -3
 حجیم هايداده. وضوعاتی به هم پیوسته اندم حجیم هايدادهرایانش ابري و 

جوي توزیع شده وبراي کاربران امکان استفاده از محاسبات در فرآیندهاي پرس
و امکان است هاي داده مختلف در مجموعه جووپرسکه این آورد یرا فراهم م

-دادهنحوه استفاده از رایانش ابري در . داردبازگشت نتیجه در زمان مناسب را 
ابري و  حجیم هايدادهمنابع . نشان داده شده است )3( کل شدر  حجیم هاي

انـد و  پذیري خطا ذخیره شدهبلیت تحملهاي توزیع شده با قاوبی در دیتابیس
 هـاي دادههـاي  پردازش آنها از طریق یک مدل برنامه سازي بـراي مجموعـه  

اي اسـتفاده  هاي توزیع شده موازي خوشهشود که از الگوریتمانجام می حجیم
زي سـا بینید هـدف اصـلی از ویـژوال   می) 3( کل شگونه که در همان. کندمی

                                                
1 Hadoop Distributed File System 
2 Simple Scalable Streaming System 
3 Cloud Computing 

براي اخذ تصمیمات مناسـب   به صورت تصویريها استفاده از نتایج آنالیز داده
  .]13[است

  حجیم هايدادهکاربرد رایانش ابري در  -4
از تکنولوژي ذخیره توزیع شده، برپایه رایانش ابـري اسـتفاده    حجیم هايداده
محلـی بـرروي وسـایل الکترونیکـی یـا       سـازي کند که نقطه مقابل ذخیرهمی

هـاي  همزمان با رشد سریع کاربردهاي ابري که از تکنولوژي.  کامپیوترهاست
بنـابراین  . یابـد نیز توسـعه مـی  هاي حجیم ، دادهکنندمی سازي استفادهویژوال

 هـاي دادههـاي  رایانش ابري نه تنها امکان اسـتفاده از محاسـبات و پـردازش   
( جدول. آورد بلکه به عنوان یک مدل سرویس نیز می باشدرا فراهم می حجیم

  .را نشان می دهد حجیم هايدادهمقایسه چندین فراهم کننده ابر براي  )1
و قـدرت   هـا خصوص پیچیدگی و تنوع نوع داده در ]33[منبع  در تالیا  

گوید نویسنده می. کندبحث می حجیم هايدادهمجموعه  بر روي اجراي آنالیز
-دادهتواند به صورت یک پلتفرم موثر براي آنـالیز  زیرساخت رایانش ابري می

 محاسـباتی زیرساخت  یک الگوي جدید رایانش ابري. عمل نماید حجیم هاي
آورد و در ابر فراهم مـی  حجیم هايدادهپردازش براي مناسب  روشی است که
به دلیل پیچیدگی زیـاد  . قابل استفاده استهمه انواع منابع در دسترس  توسط

همزمان، چندین تکنولوژي مبتنـی   هايدر پردازش هاي حجیمدادهبرخورد با 
 MapReduce .]34[اسـت ها به وجود آمدهاین محیطبر ابر، جهت مواجه با 

در محیط ابري است کـه   هاي حجیمدادهیک نمونه خوب از فرآیندهاي  ]35[
  . کندصورت موازي ذخیره می ها بهخوشهدر  ها راحجم زیادي از داده

اي بـراي  به توانایی محاسـبات خوشـه   ]36[همچنین بویلر و فایر استون
بـه   ]37[میلـر .  کننـد هـا تاکیـد مـی   فراهم آوردن زمینـه میزبـانی رشـد داده   

ها و هزینه گزاف این عدم دسترسی بـه  پذیري دادهتاثیرکاهش میزان دسترس
. پـردازد هـا مـی  هاي تجربی از طریق کامپیوتردلیل انتقال تصمیمات در روش

ضعف ذاتی یک روش باعث تولید تصمیمات غلط و یا استفاده غلط از متدها یا 
ها به عنوان بخشی از معماري فعلی رایانش DBMS4. شودتحمیل هزینه می

کاربردها از هاي آسان تراکنشابري هستند و نقش مهمی در اطمینان از انجام 
از سـوي  . کننـد ایفا می يهاي زیرساخت ابرهاي قدیمی به معماريزیرساخت

هـایی نظیـر رایـانش ابـري،     سازي تکنولـوژي ها به پیادهسازماندیگر رویکرد 
هاي را با ریسکدر آن هاي مورد تقاضا و پردازش هاي حجیمدادههاي چالش
 . کنداي همراه میبینی نشدهپیش

و  هاي حجیمدادهبررسی موردي ارتباط  -5
  رایانش ابري

هـاي  دادهط بـین  در اینجا با بررسی چند مطالعه موردي به بیـان نحـوه ارتبـا   
شـود،  به دو قسمت تقسـیم مـی   بخشاین . پردازیمو رایانش ابري می حجیم

هـاي بـزرگ در   هایی است که فروشندگان تکنولوژيقسمت اول بررسی نمونه
کنند و قسمت دوم بررسی تعـدادي از مطالعـات   محیط ابري از آن استفاده می

  .آکادمیک و مقاالت علمی مرتبط با موضوع است

                                                
4 Data Base Management Systems 
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 ]13[هاي حجیمکاربرد رایانش ابري در داده) 3( کل ش

  
 هاي حجیمداده يابر پلتفرم چند سهیمقا) 1( جدول

 کلودرا آمازون مایکروسافت گوگل  
  Azure S3 سرویسهاي ابر گوگل هاي حجیمانبار داده

MapReduce APPEngine Hadoop on Azure Elastic MapReduce(Hadoop) YARN 
 BigQuery Hadoop on Azure Elastic MapReduce(Hadoop) Elastic MapReduce(Hadoop) هاي حجیمآنالیز داده

 MySQL  ,postgreSQL, اراکل  MySQLاراکل یا  SQL SQL Azureابر دیتابیس ارتباطی

 DynamoDB AppachiAccumulo ذخیره جدولی AppEngineانبار داده  NoSQLدیتابیس 
 Appachi Spark هیچ جریان از پیش بسته بندي شده اي ندارد API Streaminsightجستجوي  پردازش جریان
 API Hadoop+Mahout Hadoop+Mahout Hadoop+Oryxپیش بینی یادگیري ماشین
 شبکه شبکه شبکه شبکه ورود اطالعات

 دیتابیس هاي عمومی بیس هاي عمومیدیتا Azureبازار ویندور  کوچکنمونهمجموعه داده منابع داده

 صنایع تولیدات عمومی تعدادي از سرویسها در بتاي خصوصی تعدادي از سرویسها در بتاي خصوصی دسترس پذیري

  

ي استفاده کننده از هاسازمانموردي بررسی  - 5-1
   هاي حجیمي در دادهابررایانش تکنولوژي 

یی نظیر گوگل، آمـازون و  هاهاي مورد مطالعه از بین مشتریان شرکتسازمان
  هاي دهد استفاده از تکنولوژيبررسی نشان می. اندمایکروسافت انتخاب شده

و در مـدیریت افـزایش حجـم، تنـوع و      هاي حجیمدادهرایانش ابري در آنالیز 
در اینجا یـک مجموعـه پـنج مـوردي     . سرعت اطالعات دیجیتال کاربرد دارد

  . استتبط با رایانش ابري انتخاب شدهمر سترده تحقیقاتبراي نمایش تنوع گ
swiftkey : 

swiftkey  در لنـدن بـه وجـود     2008یک تکنولوژي زبانی است که در سال
-پیشایجاد این تکنولوژي به تایپ کردن در صفحات لمسی با استفاده از . آمد

. کنـد یکسري تصـحیحات کمـک مـی    انجام سازي شده وهاي شخصینویس
 هاي زبانیآوري و آنالیز نمود تا مدلرابایت داده را جمع، چندین تطراحکمپانی 
به یک سیستم  ،کمپانیبدین منظور . به وجود آوردرا  براي کاربران فعال الزم

پذیري باال نیاز داشت تا به صورت مداوم همگام با افزایش چند الیه با مقیاس

تقاضا پیش رود و نیـز یـک موتـور قـوي بـراي پـردازش تکنولـوژي هـوش         
براي رسیدن به این  .ي الزم را انجام دهدهاگوییپیش نیاز داشت تا مصنوعی
سازي آمازون و رایـانش  بر روي سرویس ذخیره ApachiHadoopاهداف از 

پـردازش   شـد تـا  اسـتفاده  ابري قابل انعطاف آمازون براي مدیریت پـردازش  
 ز ایـن راه حـل  با استفاده ا. انجام شودچندین ترابایت داده اي بر روي چندگانه
  .شداوج تقاضا  هايقادر به توزین سرویس در زمان swiftkeyجدید، 

  343استودیو 
. است که به یک پدیده عمومی تبدیل شده استتخیلی  داستانیبازي هالو یک 

هـاي ویـدئویی هـالو در جهـان بـه      میلیون کوپی از بازي 50تاکنون بیشتر از 
هـا را بـراي   دهنـدگان، داده توسـعه  4هالوقبل از گسترش . رسیده استفروش 
براي کامل . نظرات بازیکنان و مسابقات آنالین بررسی نمودندآگاهی از  کسب

کـه   windows Azure HDInsightکردن این کار، تیم از سرویس تحت 
. استفاده نمـود کند، کار می Apache Hadoop هاي حجیمدر چارچوب داده
 ،رهاي بـازي بـراي اپراتورهـاي مسـابقات    تیم قادر به تهیه آما ،با این طراحی
 و HDInsightبا استفاده از سرویس  شد؛ این آمارها بندي بازیکنانجهت رده

تیم همچنین  .تهیه شد Azureاز طریق ویندوز هاي خام پردازش و آنالیز داده

 منابع داده

 انباره

 وب

دیتابیس توزیع شده براي تحمل خرابی در مجموعه 
 NOSQLر ساخت یافته شبیه یداده هاي غ

 

بزرگ، هاي مجموعه دادهموازي  نویسی براي پردازشمدل برنامه
 MapReduceهایی نظیر روي خوشههاي توزیع شده برالگوریتم

 

  )hadoop )HDFS سیستم فایل توزیع شده 

 

 
 Hive, mahoutموتورهاي پرس و جو نظیر 

  

 تصمیم گیري

 

 آنالیزها و گزارشات

 

س 
پیکربندي توزیع شده و سروی

همگام سازي
 

ازي دادهسویژوال   
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و پشـتیبانی روزانـه    4هـالو براي بروزرسانی هفتگی  HDInsightاز سرویس 
هـا  دیگر سازمان. جهت حفظ مشتریان خود استفاده نمود هاي مسابقاتیایمیل
  .هایی استفاده نماینداي از چنین دادهتوانند براي اخذ تصمیمات حرفهنیز می

RedBus  
بلـیط اینترنتـی را در    براي اولین بـار ، RedBusهاي مسافرتی آنالین آژانس
وبوس عمـل  ها هزار اتده بدین ترتیب براي. ندنمود عرضهدر هند  2006سال 

کمپانی به یک ابزار قدرتمند بـراي  . دشبه صورت متمرکز انجام میرزرو بلیط 
از طریق اپراتورهاي  هااین داده. نیاز داشت هاي فروش و رزرو بلیطآنالیز داده

در ابتـدا  . شـد ارسال می کردندها هزار مسیر را پشتیبانی صدها اتوبوس که ده
 استفاده نمودند امـا براي پردازش داده  Hadoopهاي سرورهاي خوشه ازآنها 

-استفاده از خوشه با بنابراین داشتندها به زمان و منابع زیادي نیاز این سیستم
آنالیز سریع و روشنی کـه مـورد نیـاز     توانستندنمی Hadoopهاي سرورهاي 

بـراي آنـالیز    googleQueryاز  RedBusبنابراین . شرکت بود فراهم آورند
دارد  وجود زیرساخت پردازش داده گوگل که در هاي حجیمههاي دادمجموعه

سـبب شـد تـا     BigQueryاستفاده از کسب دانش با  ،درنتیجه. استفاده نمود
RedBus به یک کمپانی موفق تبدیل شود.  

  نوکیا
نوکیا یک کمپانی ارتباطی موبایل است که تولیدات آن بخش مهمی از زندگی 

 هـاي نوکیـا بـراي   یـادي از مـردم از موبایـل   تعـداد ز . استگرفته  را فرامردم 
کننـد؛  ك گـذاري اطالعـات اسـتفاده مـی    ارتباطات، تصویربرداري و به اشـترا 

هـا  آوري و آنالیز مقدار زیادي اطالعات از طریق موبایـل به جمع بنابراین نوکیا
بـه یـک اکوسیسـتم از     هاي حجـیم دادهنوکیا براي استفاده وسیع از . پرداخت
که شامل یک ترادیتا انبار داده، تعداد زیادي مراکـز داده   داردنیاز ها تکنولوژي
نوکیـا   .است Hadoopهاي ویژوال سازي و و تکنولوژي MySQLاوراکل و 

همچنـین  و  دارد تـراداده  یافته بر روي چنـدین ایت داده ساختتراب100بالغ بر 
ر نبـا ا HDFS. HDFSچندین پتابایت داده چندساختاري بـر روي انبـار داده   

در خود ذخیـره  را هاي چندساختاري و  نیمه ساخت یافته دادهاي است که داده
  .]13[کندمی

Alacer  
قابل غیر کسري درآمد وجود دارد که به علت هاي آنالین غالبافروشیدر خرده

تجـارت   ابـري  اعتمـاد بـودن هشـدارهاي زمـان واقعـی سـرویس در پلتفـرم       
براي تولیـد یـک    هاي حجیمدادههاي از الگوریتم Alacer .است رونیکالکت

-که هشدارهاي فعال و غیرفعال را تحویل میکند استفاده میسیستم نظارتی 
در رایانش ابري، زمان پاسخ از یک  Alacerبا استفاده از پلتفرم نظارتی . دهد

مشـتریان و   افـزایش رضـایتمندي  و درنتیجه ساعت به چند ثانیه تقلیل یافت 
  .]13[را به همراه داشتهاي توافقنامه سطح خدمات جریمهکاهش 

هاي کاربرد رایانش ابري و دادهي موردبررسی  - 5-2
  در منابع آکادمیک و مقاالت حجیم 

دهـد کـه محققـان    نشـان مـی   بررسی موارد مطالعاتی که در ادامه آمده است
-استفاده مـی  هاي حجیمدادههاي چگونه از تکنولوژي رایانش ابري در پروژه

  . کنند
  کاوش توییتر در ابر
از رایانش ابـري بـراي آنـالیز مقـادیر زیـاد داده در       ]38[نورد هوس و دیگران

توییتر رتبه بندي کاربران به دست آوردن نویسنده براي . کردندتوییتر استفاده 

آمـازون بـراي    يزیرساخت ابـر از . را به کاربرده است PageRankالگوریتم 
: گرفتمحاسبات در دو گام انجام . شدبانی همه محاسبات وابسته استفاده میز

کـه از  فـاز پـردازش،    -2. شـدند ها از توییتر بازیابی فاز خزیدن، همه داده -1
در طـی  . استفاده شد محاسبه داده به دست آمدهبراي  PageRankالگوریتم 

کـه بـه    جـاد شـد  ایبیلیون لبه  8/1میلیون نود و  50فاز خزیدن یک گراف با 
بنـابراین یـک راه حـل    . بـود دو سوم کاربران توییتر به اندازه صورت تخمینی 

زیرسـاخت   استفاده از باآن وابسته به ارزان براي دستیابی به داده و آنالیزهاي 
  . به دست آمدابر آمازون 

  هاي علمیپردازش داده
را توسـعه   Hadoopیک کاربرد رایـانش ابـري برپایـه     ]39[ژانگ و دیگران
-پردازش مـی  هاي زنده رااي از تصاویر میکروسکوپی از سلولدادند که دنباله

مشترك بـین   يکار ،پروژه .شدانجام میا استفاده از متلب ب نمود این پردازش
اهی در در مـونترال و دانشـگ   Quebec/McGillهاي در دانشگاه ییهاگروه

اي اسـت  هاي مولکولی پیچیـده مطالعه واکنش ،ین پروژها هدف از. واترلو بود
سـاخته   Hadoopبرپایـه   کاربرد. کندمی تنظیمهاي بیولوژیکی را که سیستم

. دادهـاي کـاري را در ابـر مـی    داده به کاربران اجازه ارسـال  شد به نحوي که
هاي اولیه سیستم و اثبات براي هدایت توسعه مشابهنویسندگان از یک خوشه 

  . مایشی استفاده نمودندمفاهیم آز

  نتیجه -6
داده از نظر اندازه در حال بزرگ شدن است و این رونـد رو بـه    ،در حال حاضر

سرعت تولید داده به دلیـل  . شودرشد با افزایش تنوع داده تولید شده بیشتر می
ت در حال افـزایش  رهاي متصل به اینترنحسگاستفاده زیاد از وسایل همراه و 

هـا ایجـاد   هاي تولید شده فرصتی مناسب براي همه صنایع و حرفهداده. است
کسب و کار خـود  نسبت به بهتر  آگاهیبه  هاي حجیمدادهد تا با آنالیز نکنمی

 هـاي هاي ابري براي ذخیره، پردازش و آنالیز دادهامروزه سرویس. دست یابند
هاي ارتباطی را تغییـر  چهره تکنولوژيها این سرویس. محیطی مناسب هستند

در محاسبات ابري پرداختیم و  هاي حجیمدادهدر این مطالعه به مرور . اندداده
و مدل سـرویس ابـري را    هاي حجیمدادهبندي ، دستههاي حجیمدادهمفهوم 

در . مقایسه شـد هاي حجیم ن مدل با چندین پلتفرم ابري دادهای. بیان نمودیم
آکادمیـک و  بیشتر در منابع هاي مهم و مباحث چالش بایستیمطالعات آتی م

در صنایع بررسی شود و تحقیـق، پـژوهش و بررسـی بیشـتر جهـت حصـول       
انجـام  با استفاده از رایانش ابـري   هاي حجیمدادهاز مدیریت درست اطمینان 

و محـیط   هـاي حجـیم  دادهبندي داده نامتعادل در دستههمچنین وقوع . گیرد
عنوان تحقیقـات آتـی در   تواند میحایز اهمیت دیگري است که  موضوعابري 
   .در رایانش ابري باشد هاي حجیمدادهزمینه 
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