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بررسی و ارزیابی فناوریهای دادههای عظیم بهعنوان سرویس
3

محمدرضا حسینزاده ،1آرش غفوری ،*2حسن نادری

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام حسین(ع) -2 ،دانشجوی دکتری و  -3استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
(دریافت79/12/33 :؛ پذیرش)79/32/27 :

چکیده
با پدیدار شدن فناوری دادههای عظیم بهعنوان سرویس ،سازمانهای کوچک میتوانند خدمات موردنیاز خود ،در موورد دادههوای عظویم را از
طریق سرویسهای شرکتهای بزرگ تأمین کنند .این کار باعث کاهش منابع موردنیاز برای پروژههای آزمایشی و کاهش هزینهها میشود .بوا
توجه به الیههای چارچوب دادههای عظیم بهعنوان سرویس ،شرکتهای پیشرو هرکدام سرویسهوای خوود را روی برخوی از الیوههوای ایون
چارچوب ارائه میدهند و کاربران میتوانند با توجه به نیازهای خود ،سرویسدهنده موردنظر را انتخاب کننود .در ایون ملا وه هشوت فنواوری
مهمی که بهصورت دادههای عظیم بهعنوان سرویس توسط شرکتهای مختلف ارائه میشوند مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتوه و بوا ییودی ر
ملایسه شدند .نیته مهمی که باید به آن توجه شود تنوع سرویسهایی است که توسط شرکتهای مختلف ارائه میشوند بهنحویکه نمیتووان
در مورد برتری یک سرویس نسبت به سرویسهای دی ر قضاوت کرد بلیه هدف ارائهدهندگان سرویس ،ارائه خودمات متنووعتور و مبتنوی بور
تلاضا است که کاربران با توجه به نیازهای خود سرویسهای موردنظر را انتخاب کنند.
کلیدواژهها:
داده عظیم ،دادههای عظیم بهعنوان سرویس ،BDaaS ،ابر
بر اساس پیشبینیها حجم دادهها با نرخ تلریبی  2برابر در هر 2

 -1مقدمه
داده های موجود در دنیوای فنواوری اطاعوات روزبوهروز در حوال
افزایش بوده و تعداد زیادی از منابع ،داده های کانی را تو ید و یا
مصرف میکنند .بهعنوان مثال استفاده از گوشیهوای هوشومند و
شبیههای اجتماعی ،رشد قابلتوجهی از دادهها را در چندین سال
اخیر پدیدار کرده است .داده عظیم 8مجموعهای از دادههای بسیار
بووزرگ و پیدیووده اسووت کووه پوورداز

آنهووا جهووت موودیریت،

ذخیرهسازی ،به اشتراکگذاری ،تجزیه و تحلیل ،انتلال و جستجو
در یک زمان قابلتحمل توسط نورم افزارهوایی کوه بوهطورمعموول

سال افزایش مییابد .بر اساس آمارهوای موجوود در سوال ،2182
حجم دادهها به  3اگزابایت رسیده است که احتمال دارد توا سوال
 2121حجم دادهها به  01اگزابایت برسد.2
دادههای عظیم در پای اه دادههای  NoSQLذخیره میشوند و
بهطور نوعی ،غیر رابطهای ،توزیعشوده ،موتنبواز ،ملیواسپوذیر و
9

0

حجیم هستند که بیانکننده سه ویژگی حجم  ،سرعت و تنووع

2

دادهها است [ .]2بنابراین ،مهمتورین ویژگوی دادههوای عظویم را
میتوان  3V’sمعرفی کرد که اعم از حجم ،سرعت و تنوع هستند

استفاده می شوند ،دشوار است .اندازه این داده ها پیوسته در حوال

[ .]9در اینجا حجم داده مربوط بهاندازه نسبی داده ازنظر قابلیوت

رشد است [ .]8در حال حاضر روزانه حجم بسیار عظیموی از داده

پرداز  ،سرعت مربوط بوه بسوامد تو یود ،بوه اشوتراکگوذاری و

در حووال تو یوود اسووت و بوویش از  %31دادههووای تو یدشووده و

و تفواوت

ذخیره شده در دنیای دیجیتال به نوعی غیر ساختیافتوه هسوتند.
*

رایانامه نویسنده پاسخ وkrghafouri@ihu.ac.ir :
Big Data

1

ذخیرهسازی داده بوده و منظور از تنووع داده ،گسوتر

2

http://www.statisticbrain.com/average-cost-of-hard-drivestorage/.
3
volume
4
velocity
5
variety
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انواع دادهها است که از منظر منبع ایجادکننده دادهها نیز تفواوت

به مشتریان ارائه میشوند مورد بررسی قرارگرفتوه و در پایوان بوا

وجود دارد [ .]0سازمانها هزینههای قابلتوجهی برای پیادهسازی

ییدی ر ملایسه میشوند.

سامانههای داده عظیم ،نصب و راهاندازی زیرساخت آن و نیروهای
انسانی موردنیاز می پردازند .اخیورا بسویاری از سوازمانهوا منوابع

 -2معرفی دادههای عظیم بهعنوان سرویس

قابل توجهی برای فناوری ارزیابی داده های عظیم صرف میکننود.

دادههای عظیم بهعنوان سرویس حاصل تلفیق دو گورایش عموده

چا ش عمده پیادهسازی دادههای عظویم ،تعیوین ارز

کسوب و

تجارت آن است .مطابق با گزار های ارائه شده با غبر  25درصود
چا شهای دادههای عظیم تعیین ارز

کسبوکوار آن اسوت .در

یک نتیجهگیوری مشوابه 23 ،درصود پاسوخ ویان عموده مشویل
داده های عظویم را نصوب و مودیریت زیرسواخت بورای مودیریت
دادههای عظیم تللی کرده اند [ .]2این چوا شهوا باعوث شوده توا
شاخه جدیدی از داده های عظیم تحوت عنووان دادههوای عظویم
بهعنوان سرویس 8ایجاد شود .در این حا ت شرکتها و سازمانها،
سرویسهایی ارائه میدهند که دادههوای عظویم در آن بوهعنووان
سرویس هستند .حال میتوان بدون دغدغه مودیریت ،پورداز

و

ذخیره سوازی داده هوای عظویم ،سورویس آن هوا را از شورکت هوا
خریداری کرده و در سواختار سورویسگورا اسوتفاده نموود .توأییر
دادههای عظیم روی معماری سرویسگرا که نتیجه تلفیوق آنهوا
داده عظیم بهعنوان سرویس است ،مناسب کاربران نهایی است توا

فناوری اطاعات یعنی دادههای عظیم و محاسوبات ابوری اسوت.
دادهها ی عظیم مربوط به رشد سوریع در تنووع ،حجوم و سورعت
اطاعات تو یدی در شرکتها است و محاسبات ابری به مهاجرت
نرمافزارهوا و زیرسواختهوای فنواوری اطاعوات از مراکوز دادهی
شرکتهای بزرگ به سومت سورویسهوایی کوه قابلیوت تحویول
از اینتورنت را دارند موربووط میشود.
موعماری محواسبوات ابوری مبتنی بر معمواری سورویسگورا
است ذا جهت درک بهتر معماریهای پایوه در محاسوبات ابوری،
توجه به رابطه میان معماری سرویسگرا و مفهوم محاسبات ابری
حائز اهمیت است؛ بوا ایون حوال تموامی سورویسهوای معمواری
سرویسگرا ممیون اسوت جزئوی از سورویس هوای محویط ابوری
نباشند.
دادههووای عظوویم مبتنووی بوور محاسووبات ابووری در معموواری
سرویسگرا یک حوزه کاری جدیدی در مهندسی کامپیوتر اسوت

با کمترین هزینه به این سرویسها دسترسی داشته باشند.
در [ ]5بووازار  BDaaSدر حوودود  2/22میلیووارد دالر تخمووین
زده شده که این ملدار در سال  2128به  91میلیارد دالر خواهود

که منجر به ایجاد یوک شواخه ای از فنواوری بوه نوام داده عظویم
بهعنوان سرویس میشود [.]3-81

رسید .از طرفی تخمین زده شده است کوه  21درصود دادههوا توا

 BDaaSمیتواند به وظایفی نظیور پورداز  ،ذخیورهسوازی و

آخر سال  2185در سطح ابر ذخیرهسازی خواهند شود؛ بنوابراین

بصریسازی پاسخ و باشد که هر سرویس بهصورت مستلل اسوت

داده عظیم در ترکیب با ابر و معماری سرویسگرا آینوده فنواوری

بورای

اطاعات را تعریف میکند [ .]7به گزار

گارتنر [ ،]1داده عظیم

در فوواز افزایشووی بووازار قوورار دارد کووه نسووبت هزینووه محصوووالت
نرمافزار ی برای خدمات فناوری در این فاز بسیار قابلتوجه اسوت.
از اینرو ،یک بازار رقابتی بزرگ بین شرکتهوای پیشورو در دنیوا
ایجوواد شووده اسووت و هوور شوورکت سووعی در ارائووه محصوووالت و
فناوریهای برتر  BDaaSاست تا مشتریان بیشتری را جذب کند.

[ .]88هدف  BDaaSارائه بینش ملرون به صورفه و بوا ارز

سازمانها و کسب وکارهای کوچک بهمنظور افزایش رقابتپذیری
و نوآوری آنها و درنتیجه افزایش درآمد آنهاست.
همه شرکتها و سازمانها قادر نیستند و یا نیازی ندارند کوه
یک انبار داده و مرکز پردازشی را نصب ،راهاندازی و مدیریت کرده
و بتوانند تحلیل دادهها را امیانپذیر کنند BDaaS .این امیوان را
میدهد که شرکتها و سازمانهای متعددی با هزینه پوایین ایون

در ایوون ملا ووه ابتوودا دادههووای عظوویم بووهعنوووان سوورویس

اعمال را به عنوان سرویس خریداری نمایند؛ یعنی ذخیورهسوازی،

معرفیشده و انواع دادههوای عظویم بوهعنووان سورویس تشوریح

مدیریت و تحلیلهای خود را روی دادههای عظویم انجوام دهنود

میشوند سپس در بخش بعد چارچوب دادههای عظیم بوهعنووان

[.]82

سرویس بیوانشوده و بور اسواس ایون چوارچوب مزایوا و معایوب
دادههای عظیم بهعنوان سرویس تشریح میشود .در بخش چهارم
ملا ه ،هشت فناوری برتر  BDaaSکه توسط شرکتهوای مختلوف
)Big Data as a Service (BDaaS

1

ذخیوورهسووازی و موودیریت حجووم کانووی از دادههووا نیازمنوود
سرمایه گذاری در زمان و منابع است در حا ی که در صورت خرید
سرویس از شرکتهای دی ر ،هزینه ن هداری و حفاظت از دادههوا
برعهده ارائهدهنودگان سورویس اسوت کوه بوا ذخیوره دادههوا در

بررسی و ارزیابی فناوریهای دادههای عظیم بهعنوان سرویس؛ محمدرضا حسینزاده و همکاران

سرورهای خود ،مسئو یت ن هداری از آنها را بر عهده میگیرنود.
سرویس تحلیلهای  IBMبرای توییتر ،نمونهای از این سرویسهوا
است که روزانه تحلیل  211میلیون توییت را امیانپذیر میسوازد
[.]89
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 -1-2انواع دادههای عظیم بهعنوان سرویس
با توجه به اینکوه دادههوای عظویم بوهعنووان سورویس بور روی
زیرساخت ابر بنا شده است ،برای  BDaaSنیز سوه مودل بنیوادی
سووورویسهوووای محاسوووبات ابوووری موووورد اسوووتفاده قوووورار

 BDaaSقابلیت های زیادی برای تغییر در بخشهای مختلوف
زنوودگی و فراینوودهای آن ماننوود آموووز  ،امورمووا ی ،بیمووه و
مراقبووتهووای بهداشووتی در اقتصوواد نوظهووور امووروزی دارد کووه
درگذشته این امر میسر نبود .جدول ( )8ملایسه دادههای عظویم
سنتی و امروزی را نشان میدهد.

محیطهای

دادههای عظیم

سنتی

سنتی

مانند قدرت
محاسباتی و
ظرفیت
ذخیرهسازی

به سه نوع :زیرساخت بهعنوان سرویس ،8بستر بهعنوان سورویس

2

و نرمافزار بهعنوان سرویس 9تلسیم میشود [.]80
 IaaSدسترسی به منابع اصلی همانند ماشوینهوای فیزییوی،
ماشینهای مجازی و فضاهای ذخیرهسازی را امیانپذیر میکنود.

جدول ( :)1ملایسه  BDaaSبا دادههای سنتی.

کمبود منابع

مویگیرد .بور ایوون اسواس دادههوای عظویم بوهعنووان سورویس

دو نمونه مهم از انواع  IaaSکه بهعنووان  BDaaSارائوه مویشووند
ذخیره سازی بوه عنووان سورویس و قودرت محاسوباتی بوهعنووان

BDaaS

سرویس است.
 ،PaaSمحیط در حال اجرایی بورای برناموههوای کواربردی و

ملیاسپذیری در
پرداز

و

ملیاسپذیری
مبتنی بر ترکیب

ذخیرهسازی از طریق

محاسبات ابری و

معماری توزیعشده

معماری توزیعشده

همدنین ابزارهایی برای توسعه و گستر

برناموههوای کواربردی

فراهم میکند.
ایجاد یک برنامه با استفاده از خدمات  PaaSنسبت به روییرد
سنتی در برنامهنویسی و گستر

نرم افزار با کار کمتر و در زموان

کوتاهتری انجام می شود ،دی ر نیازی به نصب و پییربندی بسترها

رسانه
ذخیرهسازی
مجتمع داده

ذخیرهسازی داده

شبیه ،SAN

روی  HDFSیا

 NASو

بسترهای توزیعشده

دیسکهای

ذخیرهسازی مجازی
داده
روی بسترهای
توزیعشده

و ابزارها و برنامههای گستر

نرمافزار نیسوت .دو نمونوه مهوم از

انواع  PaaSکه بهعنوان  BDaaSارائه میشوند پای اه داده بهعنوان
سرویس و داده بهعنوان سرویس است.
 SaaSنوعی مدل ارائه نرمافزار است بهطووریکوه نورمافوزار و
اطاعات مربوط به آن بهطور کامول و ییپارچوه روی ابور مسوتلر

سنتی
دادههای

دادههای ساختیافته

ساختیافته

و بدون ساختار

دسترسی محدود

دسترسی محدود

دادههای
ساختیافته و بدون
ساختار

شده اند .دسترسی کاربران به نرم افزار با کموک یوک مرورگور وب
امیانپذیر خواهد بود.
ازآنجاییکه نرمافزار روی سرور متعلق به ارائهدهنده ،ن هداری
می شود ،مصرف کننده نیازی به تهیه سوخت افوزار بورای اسوتلرار

دسترسی کامل

نرمافزار ندارد .همدنین هزینههای نصوب ،تعمیورات ،ن هوداری و
بهروز رسانی نیز در این مدل بورای مصورفکننوده وجوود نودارد.

گزار گیری از
طریق ابزارهایی
مانند

OLAP

تجزیه و تحلیل
تجزیه و تحلیل

پیشرفته با

پیشرفته

قدرت محاسباتی
مبتنی بر تلاضا

مهمترین سرویسی که بهعنوان  SaaSدر  BDaaSارائوه مویشوود،
تحلیل دادههای عظیم است.
1

Infrastructure as a service
Platform as a service
3
Software as a service
2
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 -2-2چارچوب دادههای عظیم بهعنوان سرویس
چارچوب  BDaaSبسته به نوع فناوری و وظایف مؤ فههوای آن از
الیههایی تشییل شده است .ایون چوارچوب در شویل ( )8نشوان
داده شده است.

نوعا از هزاران سرور متصل بوه ییودی ر توسوط یوک شوبیه
پرسوورعت شوویلگرفتووهانوود .مراکووز داده همدنووین شووامل
مسیریابها ،فایروالها و سامانههای پشتیبان برای ملابله بوا
گمشودن دادههوا هسوتند .ایون مراکوز داده ،سورویسهوای
ذخیره سازی و مدیریت پرقودرت دادههوای عظویم را میسور
می سازند .قابول ذکور اسوت هزینوه سواخت هور مرکوز داده
می تواند در حدود یک و نیم میلیون دالر برای هر مترمربوع
از مساحت برآورد شود [.]8
چارچوب  BDaaSنیازمند چابیی ،قابلیوت انعطواف ،امنیوت،
عملی بودن و کارایی است که چابیی برای پییربندی پویوا بورای
رشد آسان کاسترهای داده ،قابلیت انعطاف بورای ذخیوره سوازی
انووواع موودلهووای داده عظوویم و امنیووت بوورای فووراهم نمووودن
تحملپذیری خطا در همه مراحل  BDaaSاعوم از ذخیورهسوازی،
مدیریت و پرداز دادههای عظیم است [.]82

شکل ( :)1الیههای چارچوب دادههای عظیم بهعنوان سرویس.

الیههای چارچوب  BDaaSبه شرح ذیل است:


الیه تجزیوه و تحلیول داده :8ایون الیوه شوامل برناموه هوای
کاربردی سطح باالیی هستند که میتواننود بورای تجزیوه و
تحلیل داده های عظویم بوهکوار گرفتوه شووند .کواربران بوه
فنّاوریهای تجزیه و تحلیل دادههای عظویم از طریوق یوک
واسط وب دسترسی دارند که پورسوجوهوا و گوزار هوا را
ایجاد مینمایند.



الیه مدیریت داده :2در این الیه برنامههای کواربردی سوطح
بوواالیی هماننوود سوورویس پای وواه داده رابطووهای آمووازون
پیادهسازی شدهاند تا سرویس پرداز و مدیریت توزیعشده
دادههای عظیم محلق شود.



الیه محاسبات :9این الیه مرکب از فنّواوریهوایی اسوت کوه
سرویس پردازشی داده هوای عظویم را روی یوک بسوتر وب
فووراهم موویسووازد API .هووا و  Map-Reduceنمونووهای از
آنهاست.



الیه ذخیرهسازی داده :0این الیه نوعا بهصوورت توزیوعشوده
بوده و مبتنی بر تلاضا میتواند ملیاسپذیر باشود .کواربر در
این الیه میتواند مستلیما با  HDFSارتبواط برقورار کورده و
دادهها را در آن ذخیرهسازی نماید.



الیه زیرساخت ابر :2در این الیه بستر ابر ،شبیه سرور ماشین
مجازی  ESXاست و مستلیما از طریق برنامههای کواربردی
خارجی قابلدسترس نیستند.



الیه زیرساخت :5این الیه از سختافزارهایی شبیه مراکز داده
واقعی و گرههای فیزییی تشییل شده است کوه مراکوز داده

 -9مزایاا و معایا

دادههااای عظایم باهعنااوان

سرویس
با توجه به الیهبندی چارچوب دادههای عظیم بهعنووان سورویس،
میتوان مزایا و معایب دادههای عظیم بهعنوان سرویس را بررسی
کوورد .الیووه تجزیووهوتحلیوول داده بوورای پوورداز داده و ایجوواد
گزار های تجاری برای کاربران مفید است.
فناوری های الیه مدیریت داده و پرداز  ،نیازمند دانش فنوی
و برنامهنویسی برای پیاده سازی آن است .دوالیه زیرین چوارچوب
 BDaaSنیووز نیازمنوود منووابع محاسووباتی ازجملووه ماشووینهووا و
سختافزارهای مجازی هستند.
جدول ( )2مزایا و معایب الیوههوای چوارچوب  BDaaSرا بوه
تفییک الیهها نمایش میدهد.
بررسی جدول ( )2نشان مویدهود کوه دو نیتوه مهموی کوه
میتواند مزایا و معایوب  BDaaSرا تحوت توأییر قورار دهود بحوث
امنیت و مسائل مربوط به تخصص است.
در مسائل مربوط به امنیت سامانه باید بوهگونوهای باشود کوه
اجازه دستکاری منفی دادهها توسط اشخاص خارجی داده نشود
و از طرف دی ر در مسائل مربوط به تخصص ،عدم وجوود نیوروی
کووار موواهر یووک چووا ش بووزرگ بوورای توسووعهدهنوودگان و
استفادهکنندگان از  BDaaSاست که باید افراد بهگونوهای تربیوت
شوند تا عاوهبر دانشها ی مربوط به توسوعه و ن هوداری ابور ،بوا
سایر دانشهای مربوط بوه برناموهنویسوی و توسوعه ابوزار کوار بوا
دادههای حجیم آشنا باشند.

1
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جدول ( :)2مزایا و

الیه

مزایا

تجزیهوتحلیل داده

دسترسی آسان کاربران به سرویسها
بدون نیاز به زیرساخت

مدیریت داده

دسترسی مستلیم به داده و قابلیت
تجزیهوتحلیل یا دستکاری دادهها

محاسبات و
پردازش

انعطافپذیری باال طوری که
برنامهنویسان میتوانند برنامههایی
برای دستکاری دادهها بنویسند

ذخیرهسازی داده

دسترسی بهردیف داده در رسانههای
ذخیرهسازی توزیعشده

زیرساخت ابر

قابلیت استفاده در همه
زیرساختهای فناوری اطاعات

زیرساخت

5

معایب BDaaS

معای
تجزیهوتحلیل محدود دادهها و
عدم دسترسی مستلیم به آنها

سرویس

مناسب کاربران تجاری و
تحلیلگران تجاری
مناسب برای مدیران
پای اهداده و برنامهنویسان

نیاز به دانش برنامهنویسی برای
فعا یتهای خاص

نیاز به دانش و کسب اطاعات
از زیرساخت دارد

سختافزار عمومی روی زیرساختهای پایه محاسباتی

 -4فناوریهای مختلف دادههای عظیم باهعناوان

پیشنهاد

مناسب برای
برنامهنویسان

مناسب برای مهندسین
زیرساخت و برنامهنویسان
مناسب برای مهندسین
زیرساخت

سرورهای اختصاصی مجازی که سوامانه عامول هوای ینووکس یوا
ویندوز را بر روی  Xen Hypervisorاجرا میکننود ،میسور کورده
است .در این سرویس نمونه های ماشین بوا تووانهوای پردازشوی
مختلووف موجووود هسووتند و بوور اسوواس محاسبات/سوواعت اجوواره
میشوند [ .]85برنامههای مستلر بور روی ایون ماشوینهوا بسویار
توسعهپذیر و با تحملپذیری باال خطا هستند .تعدادی از ابزارهایی
که برای پشتیبانی سرویسهای  EC2استفاده میشوند بوه شورح
زیر است:

بووا توجووه بووه محوودودیت منووابع و محوودودیت زمووانی ،محللووین
نمیتوانند و یا تمایل ندارند یک زیرساخت ملیاسپذیر هوادو را
پیادهسازی و اجرا نمایند .یعنی نصب و راهاندازی ایون زیرسواخت
مستلزم هزینه و زمان است .اموا بوهوسویله فنّواوریهوای BDaaS
محللین میتواننود ذخیوره سوازی ،محاسوبات ،تجزیوه وتحلیول و
پرداز دادههای عظیم را بهصورت جداگانه انجام دهند.



در این حا وت به د یول ایونویه چوارچوب  BDaaSخدمات را
در الیههای مختلفی دستهبندی کرده است ،میتوان برای هر الیه
بهصورت جداگانه کاربرد خاصی را طراحوی کورد کوه کواربران بوا
توجه به نیازهای خود از خدماتی که هر محصول ارائوه مویدهود
استفاده کنند .این امر موجب صرفهجویی در هزینههای کاربران و
سادگی کار برای توسعهدهندگان میشود.

سرویس صف سواده آموازون :8یوک صوف پیوام یوا سوامانه
تراکنش برای برنامههای مبتنی بر اینترنت توزیعشده اسوت.
این سرویس تضمین میکند که پیامها حتوی درزموانی کوه
مؤ فه ای موجود نیست ،گم نشود و برای انتلوال پیوام میوان
مؤ فههوای مختلوف کوه هرکودام کوار جداگانوهای را انجوام
میدهند ،بسیار مناسب است.



سرویس آگاه سازی ساده آموازون :2وبسرویسوی اسوت کوه
میتواند پیام یک برنامه را منتشر کند و آنها را به برنامههوا
یا مشترکین دی ر منتلل کند SNS .روشی را برای راهاندازی
فعا یتها ارائه مینماید که برنامهها را قادر مویسوازد توا در
مورد اطاعات جدید یا تغییریافته از آنها نظرسنجی شود یا
بهروزرسانیها را انجام دهند.

در ادامه مهم ترین فناوریهای طراحیشوده بورای  BDaaSرا
بررسی کرده و با ییدی ر ملایسه میکنیم.

 -1-4ابر محاسباتی توسعهپذیر آمازون
ابر محاسباتی توسوعه پوذیر آموازون یوا  ،EC2قسومتی از پلتفورم
رایانش ابری شرکت آمازون است و جوز سورویس هوای مجوازی
خصوصی محسووب مویشود .ایون سرویس ،استفاده و مدیریت

Simple Queue Service
Simple Notification Service

1
2
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سرویس نظارت ابر آمازون :8کنسو ی را فراهم میکند که در

برای ملیاسهای باال ،کاربران میتوانند توان عملیاتی بواالیی
خریداری کرده و  DynamoDBبهصورت خودکار ،ترافیوک را روی
چندین سرور توزیع میکند .برای ایجاد و نمونهسازی یک جودول
 NoSQLدر  DynamoDBکوواربران بایوود ظرفیووت توووان عملیوواتی
مشخصی را برای خواندن آن ،مدنظر قرار بدهند.

فعال سازی قابلیتی به نام  Scaling Autoمورداسوتفاده قورار

 DynamoDBیک سرویس رسانه ذخیرهسازی ملیاسپوذیر از
آمازون است که سه الیه زیرساخت ،زیرساخت ابر و ذخیرهسوازی
داده از چووارچوب  BDaaSرا پوشووش موویدهوودDynamoDB .
پیدیدگی نصب و راه اندازی یک  NoSQLرا سهل و آسان کرده و
کاربران را قادر میسازد تا از طریق یوکالیوه نموایش بوه دادههوا
دسترسوووی داشوووته باشوووند DynamoDB .شوووبیه بوووه سوووایر
ذخیرهسازهای کلید-ملدار همانند کاساندرا یا  MongoDBاسوت،
اما بهعنوان یک سرویس توسط آمازون ارائهشده است.

محیطهای دی ر  AWSمسیریابی مجدد میکند.

 -9-4آمازون Elastic MapReduce

آن مصرف منوابع ،شواخصهوای کلیودی عملیورد سوایت و
نشووان رهای عملیوواتی بوورای عووواملی همدووون تلاضووای
پردازش ر ،مصرف دیسک و ورودی و خروجوی شوبیه ارائوه
میشود .نتایج معیارهایی که توسط آن کسب میشود بورای
میگیرد که بهصورت خودکار میتواند یک سایت  EC2را بور
مبنای مجموعهای از قوانین که توسعهدهنده ایجاد میکنود،
توسعه دهد.


توازن بار منعطف :2نمونه های ماشین آمازون 9با استفاده از
این قابلیت ،دارای امیان توازن بار ترافییی مویشووند .ایون
قابلیت هن امیکه نمونوهای دچوار شیسوت مویشوود آن را
کشف کرده و ترافیک را به یک نمونه سا م حتی نمونهای در
آمووازون  EC2در حلیلووت یووک سووامانه  IaaSاسووت کووه در

الیهها ی زیرسواخت و زیرسواخت ابور از چوارچوب  BDaaSارائوه
خدمت میکند .چوون ایون سوامانه فلوط زیرسواخت هوا را ارائوه
میکند ،کاربران باید ابتدا ماشینهای مجوازی موردنیواز خوود را
روی این زیرساخت نصب کنند سپس سامانه فایل موردنیاز خوود
(برای مثال  )HDFSرا پییربندی کرده و دادههای حجیم خوود را
روی آن پیاده کنند .این امر موجب ارائه انعطافپذیری باال بورای

کاربران میشود اما نیازمند دانش فنی باال برای پییربندی است.
 -2-4آمازون Dynamo DB

آمازون  Dynamoیک سرویس پای اه داده  NoSQLمبتنی بور ابور
است که کاربران را قادر مویسوازد توا حجوم کانوی از دادههوا را
ذخیره و بازیابی نمایند .آمازون  DynamoDBمبتنی بر چوارچوب
 Dynamoبرای سامانه های ذخیرهسازی توزیعشوده کلیود-ملودار
است .آمازون  Dynamoمتفاوت تر از سایر سورویس هوای آموازون
بوده و توان عملیاتی باالیی در ذخیورهسوازی دارد .ایون سورویس
نرمافزاری ،یوک پایو اه داده سریوع از نووع  NoSQLدر اختیوار
برنامههای کاربردی قرار میدهد که در عین قابلاطمینوان بوودن،
زمان پاسخی در حود تنهوا چنود میلوییانیوه (توکرقموی) دارد.
همدنین ن هداری از آن کاما توسط خود آمازون صورت میگیرد
و مووودل دادهای آن کووواما منعطوووف اسوووت .کووود نویسوووی در
 ،DynamoDBساده تر بوده و ی این سرویس محدودیت هایی نیوز
دارد [.]87
1

Amazon Cloud Watch
Elastic Load Balancing
3
Amazon Machine Image

 EMRیووک سوورویس آمووازون اسووت کووه از چووارچوب پوورداز
توزی وعشووده مثوول هووادو بوورای پوورداز داده عظوویم اسووتفاده
مینماید EMR .به کاربران این امیان را میدهد تا بدون اطاع از
نحوه نصب ،راهاندازی و مدیریت زیرساخت هادو از آن بهصورت
د خواه استفاده کننود .عواوه بور اینیوه  EMRاز یوک چوارچوب
توزیعشده استفاده مینماید ،همدنین بهسرعت و بهصورت مؤیری
داده های زیادی را مطابق با کاستر ملیاسپذیر پرداز میکند.
 EMRقابوولاسووتفاده در کاربردهووای متعووددی ازجملووه تجزی وه و
تحلیل ،انباره داده و یادگیری ماشین اسوت .نمونوه یوک کاسوتر
هادو و مودیریت کارهوای  Map-Reduceدر  EMRبوه صوورت
خودکار هستند .کاربران آپاچی میتواننود برناموه هوای کواربردی
برای دسترسی به دادههای پرداز شده را توسط  EMRبیافزایند
[.]81
 EMRاز یک سرویس آموازون  S3و هوادو سفارشوی بورای
انجام عملیات خود استفاده میکند .کاربران باید دادههای مودنظر
خود برای پرداز را در یک باکت 0آمازون  S3بارگذاری کنند که
این کار از طریق رابط آمازون صورت میگیرد .از آنجائی کوه داده
در منبع  S3بارگوذاری مویشوود EMR ،مویتوانود مورداسوتفاده
وظایف  Map-Reduceقرار گیرد توا عمول پورداز داده را انجوام
دهد .برای مثال ،اگر داده ها در یک فایل متنوی جموعآوریشوده
باشند ،کاربر میتواند آن را به یوک باکوت آموازون  S3بارگوذاری
کرده و سپس یک برنامه سفارشی روی سرویس  EMRاجرا نماید.
پس از انجام عمل پرداز  ،خروجی این باکت برای استفاده باکت
دی ر ذخیرهسازی میشود [.]81

2
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همانطور که گفته شد آمازون  EMRاز  S3برای ذخیرهسازی
داده ها استفاده نموده و توسوط چوارچوب  Map-Reduceقابلیوت
پرداز دادههای عظیم را نیز دارد .ایون سورویس آموازون چهوار
الیه زیرین  BDaaSیعنی زیرساخت ،زیرساخت ابر ،ذخیورهسوازی
داده و محاسبات را پوشش میدهد.
Google BigQuery -4-4

شرکت گوگل یوک سورویس ابور بورای اجورای پورسوجوو روی
مجموعههای داده عظیم فراهم کرده اسوت کوه بوه کواربران ایون
امیان را میدهد تا بدون نصب و راهاندازی زیرسواخت بوا هزینوه
گزاف ،به داده عظویم دسترسوی بادرنوا داشوته و بوا ایون کوار
صرفهجویی در منابع انجام گیرد .سورویس  Google BigQueryاز
طریق یک رابط کاربری مبتنی بر وب یا واسوط کواربری مسوتلل
قابلدسترسی است .این سرویس با دی ر بسترهای گوگل ییپارچه
بوده و میتواند برای سوازمانهوایی کوه عاقوهمنود بوه پورداز
دادههای عظیم بدون هزینوه سوربار زیواد هسوتند ،مفیود باشود.
درواقع این سرویس گوگل ،امیانی فراهم میکند تا حجم کانوی
از دادهها با استفاده از  SQLدر ابر مورد تجزیهوتحلیل قرار گیرند.
برخی از شرکت ها ازجمله ( Clariticsشرکت تجزیه وتحلیول هوای
اجتماعی و سویار) از ایون سورویس بورای سواخت نورمافزارهوای
موردنیاز خود استفاده کردهاند که به تو یدکنندگان امیان میدهد
رفتار کاربران را بهصورت بادرنا مشاهده کنند.
 BigQueryبرای پرداز دادهها از فنواوری  Dremelاسوتفاده
میکند که این فناوری یک سامانه پرسوجوی تعاملی ،ادهواک و
ملیاسپذیر بوده و توانایی کار با دادههای عظویم را داردDremel .
با ترکیب درخت های اجرای چند سطحی و طرح دادههای ستونی
به کاربران اجازه میدهد از پرسوجوهایی در یکزبان شبیه SQL
برای کار بر روی جداول داده عظیم استفاده کنند که این جوداول
میتوانند حاوی میلیاردها خط داده باشند.
برای استفاده از داده هوا در سورویس  ،BigQueryابتودا بایود
دادهها در سامانه ذخیرهسازی گوگل ذخیره شوند .برای این کوار،
باید داده ها از حا ت نرمال دربیایند و همه فیلدها در یک جودول
قرارگرفته و سپس در سامانه ذخیرهسازی گوگل بارگذاری شووند.
همدنووین  BigQueryنیازمنوود شناسووایی و تصوودیق همووهی
درخواستها است BigQuery.گوگل دارای ویژگیهوای مختلفوی
است که برخی از آنها اعوم از ملیواسپوذیری ،سورعت ،انعطواف،
ییپووارچ ی و قابلیووت دسترسووی هسووتند .ملیواسپووذیری بوودین
معناست که سامانه ذخیرهسازی دادهها میتواند خیلی راحوت بوه
صدها ترابایت داده ارتلا پیدا کند ،بدون آنکه نیازی به مودیریت
آنها باشد .ییپارچ ی این سامانه با صفحه گستردهی گوگل باعث
شده است که تحلیل گران دادههای عظیم بتوانند حجم کانوی از
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دادهها را بهطور مستلیم از یک واسط کاربری صفحه گسترده به

 BigQueryمنتلل کنند [.]83
دادههای ذخیورهشوده در  BigQueryبوا چندالیوهی امنیتوی
محافظت می شوند و در چندین مرکز داده تیرار شدهاند تا ضریب
اطمینان را در این سامانه باال ببرند و بهراحتی نیز مویتواننود بوه
خروجی تبدیل شوند .عاوه بر این ،سامانه ذخیرهسازی بوهشودت
هزینهها را کاهش داده و اجرای تجزیهوتحلیل دادههای عظیم بوه
راه اندازی مرکز داده نیاز ندارد .ایون سورویس ،الیوه محاسوبات و
مدیریت داده  BDaaSرا پوشش میدهد.
Splunk Storm -5-4

 Splunk Stormیک پلتفرم تجزیهوتحلیل دادهها برای مانیتورینا
برخط و آنا یز دادههای الگ تو یدی توسط ماشوینهاسوت .ایون
پلتفرم کاربران را قادر میسازد که یک مخزن داده ایجاد کننود و
سپس دادههای خوود را نمایوه کننود توا ارائوه نمودارهوا و دی ور
رابطهوای بصوری اطاعوات تسوهیل پیودا کنودSplunk Storm .
ا وهای دادهها را شناسایی میکند و بوه انتشوار اطاعوات درون
سازمان از طریق یک رابط مبتنوی بور وب کموک مویکنود .ایون
پلتفرم روی ابر  Splunkپیاده مویشوود کوه کواربران مویتواننود
دادههای خود را روی ابر بارگذاری کنند و سپس بر روی دادههای
خود پرس وجوهای موردنظر خود را اعمال کننود و داشوبوردهای
سفارشووی بوورای خووود ایجوواد کننوود .ایوون پلتفوورم باعووث ایجوواد
ملیاسپذیری ،سادگی پیادهسازی و پرداخت هزینه به ازای میزان
استفاده میشود.
 Splunk Stormیک رابط مبتنوی بور وب در اختیوار کواربران
خووود موویگووذارد تووا از طریووق اعمووال پوورسوجوهووای خووود،
تجزیهوتحلیل موردنظر را انجام دهند .این امر موجب میشوود توا
کاربران بتوانند اطاعات موردنیاز خود را از فایلهای الگ ،بودون
نیاز به نوشتن یک برنامه مخصوص ،استخراج کننود .بورای مثوال
اگر مهندسان بخواهند یک خطای بهخصوص را در فایلهای الگ
جستجو کنند که توسط یک شناسه خاص قابولشناسوایی اسوت،
بهسادگی میتوانند از داشبورد بهخصوص بورای ایون کوار کوه در
 Splunk Stormتعبیهشده است استفاده کنند.
 Splunkبر روی سه الیه از چوارچوب  BDaaSارائوه خودمات
میکند که دو الیه محاسبات و تجزیه تحلیل توسط خود Splunk
ارائه میشود و الیه مربوط به ذخیرهسازی دادهها از آمازون AWS
سرویس میگیرد .الیه تجزیهوتحلیول بورای مودیریت و پورداز
فایلهای الگ استفاده میشود که نتایج بعد از تجزیهوتحلیول بوه
الیه ذخیرهسازی داده فرستاده میشووند .قیموتگوذاری بور روی
خدمات نیز بر اسواس ملودار دادهای کوه کواربر هور روز بور روی
 Splunkنمایه میکند محاسبه میشود.
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Microsoft Azure-HDInsight -6-4

 HDInsightیک راهکار ارائه دادههای عظویم بوهعنووان سورویس
توسط شرکت ماکروسافت است که آپواچی هوادو را بوهصوورت
سرویس به کاربران ارائه میدهد .این امور موجوب مویشوود کوه
کاربران یک محیط ملیاسپذیر و کارا از نظر هزینه داشته باشوند.
 HDInsightبهتوورین راهیووار مبتنووی بوور ابوور ماکروسووافت بوورای
تجزیه وتحلیل داده هوای عظویم اسوت .ایون فنواوری پلتفورم ابور
ماکروسافت را با معمواری پورداز توزیوعشوده هوادو ترکیوب
مویکنوود تووا یووک زیرسوواخت مبتنووی بوور تلاضووا بوورای دادههووای
عظیم به کاربران ارائه کنود HDinsight .از مزایوا  Power Viewو
 PowerPivotدر  Excelبرای دریافت اطاعوات از چنودین منبوع
بوووهمنظوووور تجو ووزیهوتحلیو وول دادههوووا بو ووهره مو ویگیو وورد.
کاستورهوای  Hadoopدر چند حظوه و بوهمنظوور کموک بورای
تحلیل و درک بهتر دادهها ایجاد میشوند و زمانی که کار به اتمام
رسید میتوان این کاسترها را بست.
 HDinsightدرعینحال بهشدت قابل سفارشی شدن اسوت و
به کاربر اجازه میدهد از یک زبان اختصاصوی مثول  .netیواjava
بهمنظور تطبیق نتایج دادههای بزرگ با سامانه استفاده کند .ایون
فناوری منبوع ذخیورهسوازی و سورویسهوای محاسوباتی را روی
زیرساختهای ماکروسافت به کاربران ارائه میدهد بنابراین مبتنی
بر چهار الیه ابتدایی زیرساخت ،زیرساخت ابر ،ذخیرهسازی داده و
محاسبات از چارچوب  BDaaSاست [. ]21
Tibco Silver Spotfire -7-4

 Tibco Spotfireیک پلتفرم برای تجزیهوتحلیل داده است کوه بوه
کاربران اجازه میدهد تا کارهای تجزیه تحلیلوی سون ین خوود را
رویدادهها انجام داده و نتایج را بهصورت گزار دریافوت کننود.
 Spotfireهمدنین میتواند بوا سوایر محصووالت  Tibcoهمدوون
 MDM8و  Rendezvousتعامول برقورار کنود MDM .بوه کواربران
اجازه میدهد تا دادهای نواهم ن را از مراکوز مختلوف بوهمنظوور
حذف دادههای تیراری جمعآوری کنند و بهصورت یک مرکز داده
ییپارچووه ذخیووره کننوود Rendezvous Tibco .نیووز یووک واسووط
ارتبوواطی بووین برنامووههووای کوواربردی مختلووف فووراهم م ویکنوود
به نحویکه این برنامهها میتوانند دادههای خود را از طریوق ایون
واسط با ییدی ر مباد ه کنند.
 Tibco Spotfireدارای اجزا و واسطهایی برای کاربران اسوت.
واسطها مربوط به کاربر بر روی زیرساخت کاربر نصب میشوود و
کاربر تجزیهوتحلیل دادهها را بور روی زیرسواخت و سوامانه خوود
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انجام مویدهود و سوپس نتوایج تجزیوه تحلیول داده هوار را روی
سامانههای  Tibcoبارگذاری میشوند .ازاینرو ایون فنواوری روی
دو الیه مدیریت داده و تجزیوه تحلیول داده از چوارچوب BDaaS
ارائه خدمات میکند.
QuBole -1-4

 QuBoleیک شرکت ارائه دهنده دادههای عظیم به عنوان سرویس
است که چارچوب هادو را بور روی پلتفورم ابور ارائوه مویکنود.
 QuBoleپیدیدگیهای مدیریت خوشههای هادو را کاهش داده
و ملایسپذیری را به صورت بادرنا ارائه میکنود و بوه کواربران
اجازه میدهد به دادههای ذخیرهشده روی پلتفرم ابر مانند آمازون
 S3دسترسی پیدا کنند .این پلتفورم دارای یوک ماشوین هوادو
داخلووی اسووت کووه بوورای اجوورای سووریعتوور ،تخصوویص منووابع را
بهینهسازی میکند .کاربران میتوانند دادههای خود را بوهصوورت
مستلیم از آمازون  S3بارگذاری کورده و جوداول خوود را توسوط
واسط  GUIمربوط به  QuBoleایجاد کنند سپس نتایج مربوط بوه
پرداز ها میتوانند بهطور مستلیم به منبع ذخیورهسوازی کواربر
بازگردند QuBole .بهوسیله فعال کردن تدریجی گرههای موردنیاز
هن ام آغاز شدن هر کار و ادامه آن ،کاربران را قادر مویسوازد توا
هزینههوای خوود را کواهش دهنود در ایون حا وت سوامانه دارای
ملیاس پذیری مبتنی بر تلاضا است کوه بوهصوورت اتوماتیوک در
صورت نیاز به گرههای بیشتر آنها را فعال میکنود .ایون پلتفورم
توجهی به زیرساخت مورداستفاده کاربر ندارد و کاربر میتوانود از
ابر یا حتی سامانه محلی خود استفاده کند.
داده

ازآنجاییکه پلتفرم  QuBoleاساسا سرویس های پرداز
را بهوسیله محصوالت آپاچی ارائه میدهد بنابراین روی دو
الیهی محاسبات و مدیریت داده از چارچوب  BDaaSارائه خدمت
میکند همدنین این پلتفرم به د یل اسوتفاده از زیرسواختهوای
آمازون  S3برای ذخیرهسازی دادهها ،در الیوه ذخیورهسوازی داده
ارائه خدمتی ندارد.

 -3-4ارزیابی و مقایسه فناوریهای مختلف
در این قسمت فنواوری هوا ی مختلوف  BDaaSمعرفوی شوده را
بررسی می کنیم  .این بررسی به منظور تفییک بهتر هرکودام از
فناوری ها از ییدی ر صوورت گرفتوه و مشخصوات هرکودام در
جدول ( )9جمع بند ی شده است .نیته قابل ذکر این است کوه
با توجه به این که فناوری ها ی مختلوف معرفوی شوده هرکودام
برای ارائه سرویس ها ی خاصی طراحی شده اند و هدف خاصوی
را دنبال می کنند بنابراین نمی توان در مورد برتوری ییوی بور
دی ری اظهار نظر کرد بلیوه کواربر بور اسواس نیواز خوود بوه
سرویس های به خصوص ،هرکدام از این فناوری هوا را انتخواب
می کند.
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بررسی و ارزیابی فناوریهای دادههای عظیم بهعنوان سرویس؛ محمدرضا حسینزاده و همکاران

جدول( :)9ملایسه فناوریهای مختلف دادههای عظیم بهعنوان سرویس.
نام فناوری

شرکت
ارائه دهنده

ال یه های BDAAS

مأموریت اصلی

مزایا

EC2

AMAZON

زیرساخت – زیرساخت
ابر

ارائه زیرساخت
به کاربران

انعطاف پذیری باال

نیاز به دانش فنی
باال

DYNAMO DB

AMAZON

زیرساخت – زیرساخت
ابر – ذخیره ساز ی داده

ارائه سرویس
پایگاه داده

توان عملیاتی باال
برای ذخیره سازی
داده – قابلیت
اطمینان باال

توانایی گسترش
تنها روی

EMR

AMAZON

زیرساخت – زیرساخت
ابر – ذخیره ساز ی داده
– محاسبات

پردازش داده ها

مقیاس پذیری
خودکار کالسترها

نداشتن مدیریت
داده ها

BigQuery

GOOGLE

محاسبات – مدیریت
داده

اجرای پرس وجو
روی داده های
عظیم

فناوری DREMEL

– امنیت باال

خارج کردن
داده ها از حالت
نرمال هنگام
ذخیره ساز ی

Splunk Storm

Splunk

ذخیره سازی داده –
محاسبات – مدیریت
داده

مانیتورینگ
برخط داده های
ماشین

استفاده از
نمایهینگ برای
ذخیره ساز ی

نداشتن
ذخیره ساز داده
اختصاصی

Azure-HDInsight

Microsoft

زیرساخت – زیرساخت
ابر – ذخیره ساز ی داده
– محاسبات

ارائه آپاچی
هادوپ به عنوان
سرویس

قابلیت باالی
سفارشی ساز ی

قابلیت کار فقط
با محصوالت
ماکروسافت

Silver Spotfire

Tibco

مدیریت داده –
تجزیه وتحلیل داده

تجزیه وتحلیل
داده ها

سادگی کار برای
کاربران

عدم توانایی
انجام محاسبات
بر روی داده ها

QuBole

QuBole

محاسبات – مدیریت
داده

ارائه چارچوب
هادوپ به عنوان
سرویس

برخورداری از یک
ماشین هادوپ
داخلی

نداشتن
ذخیره ساز داده
اختصاصی

 -5نتیجهگیری
با رشد روزافزون داده ها نیاز به ابزارهای کار با داده ها ی عظیم
نیز پررنا تر شده است از طورف دی ور فنواوری اطاعوات در
حال حرکت به سمت برون سپاری فعا یوت هوا و استوفوو اده از
سورویس ها ی ابری است .این روییردهوا موجوب شوده اسوت
شرکت ها ی پیشرو در فنواوری اطاعوات از قابلیوت ترکیوب و
تلفیق داده های عظیم و محاسبو ات ابری استوو فاده کننود توا

استفاده از

معای

AMAZON AWS

فناوری های جدیدی ایجاد نمایند که بتوانود مشویات حووزه
داده عظیم را حل نماید .سوازمان هوا و شورکت هوا ی کوچوک
م وی تواننوود در مواجهووه بووا داده هووا ی عظوویم بووا اسووتفاده از
فناوری های داده عظیم به عنوان سرویس ،هزینه هوای نصوب و
راه اندازی سامانه هوای جموع آوری  ،ذخیوره سوازی ،جسوتجو و
پرداز داده عظیم را کاهش داده و به آسان ی و بدون نیاز بوه
دانش خاصی از این سرویس ها استفاده نمایند .در ایون ملا وه
داده ها ی عظیم به عنووان سورویس بررسوی شوده و الیوه هوای
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 نتایج بررسی ها نشوان موی دهود نموی تووان در موورد.شدند
برتری یک سرویس نسبت به سرویس ها ی دی ر قضواوت کورد
 ارائوه خودمات متنووع تور و،بلیه هدف ارائه دهندگان سرویس
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Abstract
With the advent of big data technology as a service, small organizations can provide services
they need in the case of big data through corporate services. This work reduces the resources
required for pilot projects and reduces costs. Due to the layers of the big data framework as a
service, leading companies each offer their services on some layers of this framework, and users
can choose the service provider according to their needs. In this paper, eight important
technologies that are presented as big data as a service by different companies were reviewed
and compared with each other. An important issue to consider is the variety of services provided
by different companies so that one can not judge the superiority of one service over other
services, but the goal of service providers is to provide more diverse and demand-based services
that users according to their needs Choose them.
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