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 2فصل 

 محاسبات ابری ای برمقدمه

جهت پذیری را سازی مقیاسهای پردازشی و ذخیرهکند که سرویساین فصل مفاهیم اصلی محاسبات ابری را معرفی می

های مدلمحاسبات ابری را تعریف کرده و  1-2بخش  .کنندمیفراهم استخراج دانش از مخازن بزرگ داده  استفاده برای

همچنین این بخش  دهد.اند را مورد بحث قرار میکنندگان ابری اتخاذ شدهکه توسط فراهم یاصلی سرویس و استقرار

هایی برای تحلیل های کاربردی و چارچوبسازی برنامهتوانند برای پیادهکه میدهد توضیح می تعدادی از بسترهای ابری را

های محاسبات ابری در تکنولوژیگی به کارگیری چگون در مورد 2-2بخش  مورد استفاده قرار گیرند. های توزیع شدهداده

که باید به کند را تعریف مینیازهای اساسی  ابتدا این بخشکند. بحث می های توزیع شدهدادههای تحلیل سازی سیستمپیاده

تواند اینکه چگونه یک بستر ابری می به بررسید، و سپس نهای توزیع شده پاسخ داده شوتحلیل دادهی یک سیستم وسیله

   .پردازدمیبرای پاسخ به چنین نیازهایی مورد استفاده قرار گیرد 

 

 هاها و معماریمحاسبات ابری: تعریف، مدل 2-1
ها در داده بزرگ برای استخراج دانش مفید از مخازنهمانطور که در فصل قبل مورد بحث قرار گرفت، یک راه حل موثر 

های تحلیل داده که همچنین کار با محیط .توزیع شده استموازی و کاوی های دادهروش به کارگیریمدت زمان معقولی 

مثال، به عنوان  .دهند نیز ضروری و مفید استکاوی موثر و کارآمد چنین مخازنی را میی دسترسی، مدیریت و دادهاجازه

ها، و مقایسه ی مدلاعتبار سنجکاوی، ی دادههای پیچیدهتواند از یک محیط تحلیل داده برای اجرای الگوریتمیک دانشمند می

  گذاری نتایج با همکارانش در سراسر جهان استفاده کند.و به اشتراک

یابی اطالعات از های بازبا چالشبسترهای محاسباتی موثری برای روبرو شدن  به عنوان ، ابرهادر چند سال اخیر

. از اندظهور کردهها مناسب و کارا برای محققان و شرکتی های تحلیل دادهفراهم آوردن محیط ، همچنینمخازن بزرگ داده

پذیر و دوردست است. از نهایت مقیاسسازی و محاسباتی بیدیدگاه یک کاربر، ابر در واقع مفهومی انتزاعی از منایع ذخیره

اند که در جایی ی بزرگی از منابع کامپیوتری شکل گرفتهی مجموعههای ابری بر پایه، سیستمسازی این دیدگاهطه نظر پیادهنق

 . (2011و همکارانش، سال  Barga) شوندهای کاربردی اختصاص داده میاند و براساس تقاضا به برنامهاز ابر قرار گرفته
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به عنوان یک الگوی توزیع شده تعریف شود که در آن تمام منابع به صورت تواند بنابراین محاسبات ابری می

سازی روشی شوند. مجازیاند و به عنوان سرویس بر روی اینترنت عرضه میسازی شدهپذیر پویا و اغلب مجازیمقیاس

ابع مجازی مختلفی روی دهد منکند و اجازه میسازی میافزاری است که تفکیک زیرساخت محاسباتی فیزیکی را پیادهنرم

سازد تا  بر روی یک سرور ای است که محاسبات ابری را قادر میسازی یک روش پایهافزار ایجاد شود. مجازیهمان سخت

های کاربردی متعددی را اجرا کنند. برخالف دیگر الگوهای های عملیاتی متفاوت و برنامهبه صورت همزمان محیط

در محاسبات ابری نیازی به داشتن دانش و تخصص یا کنترل زیرساختی که در ابر از آنها  محاسباتی توزیع شده، کاربران

 کنند:ها و زیرساخت ابر را تعریف میها، دادههایی که کاربردها، سرویسکند، ندارند. تعدادی از ویژگیپشتیبانی می

 شوند.قرار دارد میزبانی میها در زیرساختی که در دوردست ها و/یا داده: سرویسمیزبانی از راه دور 

 ها از هر جایی در دسترس هستند.ها یا داده: سرویسجا حاضرهمه 

 گیری است که مشابه ابزارهای سنتی مانند گاز و برق، : محاسبات ابری، ابزاری قابل اندازهپرداخت به ازای استفاده

 شود.ی مقدار مصرفی پرداخت میتنها هزینه

NISTی ملی استانداردها و تکنولوژی )تعریف عمومی موسسهتوانیم از ما میهمچنین 
از محاسبات ابری برای  (1

محاسبات ابری مدلی است برای "(: 2011، در سال Granceو  Mellهای اصلی آن استفاده کنیم )برجسته نمودن ویژگی

اشتراک گذاشته شده )به عنوان  دسترسی راحت و در زمان تقاضا از طریق شبکه به استخری از منابع قابل پیکربندی و به

های کاربردی و خدمات( که به سرعت و با کمترین تالش مدیریتی یا دخالت ها، سرورها، مخازن، برنامهمثال شبکه

پنج ویژگی اساسی  یمتوان، میNISTبر اساس تعریف ارائه شده توسط  ".توانند تهیه و توزیع شوندکننده میفراهم

ای، استخری از منابع، ی شبکهسرویس، دسترسی گسترده-خوددر زمان تقاضا، را به صورت های محاسبات ابری سیستم

 .تعریف کنیم گیریاندازهپذیری سریع و سرویس قابلانعطاف

و  4، بستر به عنوان سرویس3افزار به عنوان سرویس)نرم 2های سرویستوانند بر اساس مدلهای ابری میسیستم

 بندی شوند.           ( طبقه1و ابر آمیخته 8، ابر خصوصی7)ابر عمومی 6های استقرار( و مدل 5ت به عنوان سرویسزیرساخ

                                                 
1 National Institute of Standards and Technology (NIST) 
2  Service Models 
3  Software as a Service 
4  Platform as a Service 
5  Infrastructure as a Service 
6  Deployment Models 
7  Public Cloud 
8  Private Cloud 
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 های سرویس در محاسبات ابریمدل 2-1-1

(، SaaSافزار به عنوان سرویس )کنند: نرمهای خود را بر طبق سه مدل اصلی فراهم میسرویسفروشندگان محاسبات ابری 

 (. IaaS( و زیرساخت به عنوان سرویس )PaaSعنوان سرویس )بستر به 

های آماده ها به عنوان سرویسافزار و دادهکند که در آن نرم، یک مدل تحویل تعریف میافزار به عنوان سرویسنرم

کنندگان میزبانی فراهمی های مرتبط بوسیلهافزار و دادهگیرند. نرمبرای استفاده از طریق اینترنت در اختیار مشتری قرار می

توانند به آنها دسترسی داشته باشند. عالوه بر این، افزار اضافی میافزار یا نرمها بدون نیاز به سختشوند و مشتریمی

ای را ی ماهیانه/ساالنهافزاری اضافی، هزینهها در حالت عادی بدون نیاز به خرید زیرساخت یا حق مالکیت نرممشتری

 Microsoft) 3(، مدیریت سند2ها )تقویم یاهو(، تقویمGmail)مانند  Webmailهای د. از سیستمکننپرداخت می

Office 365( دستکاری در عکس ،)Photoshop Express( مدیریت ارتباط مشتری ،)Salesforceهای ( و غیره نمونه

 هستند. SaaSهای رایجی از کاربرد

ها، دادهبر یک بستر محاسباتی را که معموال شامل پایگاه، فروشندگان ابستر به عنوان سرویسدر مدل 

های کاربردی به مشتریان های کاربردی و محیط توسعه است را برای ایجاد، آزمایش و اجرای برنامهدهندگان برنامهسرویس

کنندگان ابر که فراهمهای کاربردی تمرکز کنند چرا توانند تنها بر روی استقرار برنامهدهندگان میکنند. توسعهعرضه می

های کاربردی از ی برنامهاز این رو، مشتریان در راستای توسعه سازی محیط و زیرساخت هستند.مسئول نگهداری و بهینه

توانند براحتی با یکدیگر یکپارچه شوند. به طور کنند که ماجوالر هستند و میهای محیطی استفاده میای از سرویسمجموعه

، Google App Engineشوند. ی استفاده توسعه داده میو آماده SaaSای کاربردی به عنوان همعمول، برنامه

Microsoft Azure  وSalesforce.com های ابری هایی از محیطنمونهPaas .هستند 

، CPUاست که در آن مشتریان منابعی مانند  4سپارییک مدل برون زیرساخت به عنوان سرویسدر نهایت، 

کنند )به های عامل را برای پشتیبانی از عملیاتشان اجاره میتر مانند سرورهای مجازی شده یا سیستممنابع پیچیده ها یادیسک

های سیستمی و مدیریت دارای مهارت IaaS(. معموال کاربران مدل RackSpaceCloudو  Amazon EC2عنوان مثال 

و نگهداری وظایف سروکار داشته باشند. در مقایسه با رویکرد باشند، چنانکه آنها باید با پیکربندی، عملیات شبکه می

                                                                                                                                                             
1  Hybrid Cloud 
2 Yahoo Calendar 
3 Document management 
4  Outsourcing 
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PaaS مدل ،IaaS های مدیریت سیستمی باالیی را برای کاربران دارد؛ از سوی دیگر هزینهIaaS سازی قابلیت سفارشی

مجازی در مقیاس های توانند با افزودن یا کاستن ماشیندهندگان میسازد. توسعهمحیط اجرایی را به طور کامل امکان می

 های خود تغییر ایجاد کنند.سرویس

پذیری، قابلیت حمل، امنیت، نگهداری و هزینه با پذیری، مقیاس، سه مدل سرویس از لحاظ انعطاف1-2در جدول 

 یکدیگر مقایسه شده است. 

 کنند. دهندگان و کاربران نهایی را برآورده می نیازهای توسعه IaaSو  SaaS ،PaaS: چگونه 1-2 جدول

 SaaS PaaS IaaS نیازها

تواننید واسیط   کاربران میی  پذیریانعطاف

هییای کییاربردی را برنامییه

سازی کرده و رفتار شخصی

آن را کنتییرل کننیید ولییی  

توانند تصیمیم بگیرنید   نمی

افزاری که چه اجزای سخت

افزاری برای پشتیبانی و نرم

ها مورد از اجرای این برنامه

 استفاده قرار گیرند.

دهندگان بیا اسیتفاده   توسعه

هییا و ابییزار  از کتابخانییه

پشتیبانی سازگار بیا بسیتر،   

های کاربردی خود را برنامه

سییازی نوشییته، سفارشییی 

کننید.  نموده و آزمایش می

توانند نوع منابع کاربران می

سیازی  محاسباتی و ذخییره 

مجازی را انتخاب کنند که 

هییای بییرای اجییرای برنامییه

استفاده کاربردی آنها مورد 

 گیرند. قرار می

دهنیدگان مجبورنید   توسعه

سرورهایی را که قرار است 

های کاربردی آنهیا را  برنامه

میزبانی کنند، ایجاد نمیوده  

عامیل و  و پیکربندی سیستم

افیزاری کیه   های نرمماژول

قییرار اسییت بییر روی اییین 

سرورها اجرا شوند را خود 

 برعهده بگیرند.

ی و منییییابع محاسییییبات  پذیریمقیاس

سازی زیربنا، معموال ذخیره

بییه طییور اتوماتیییک بییرای 

ی مطابقیییت بیییا برنامیییه 

کییاربردی مییورد تقاضییا   

، منیابع  SaaSمشابه میدل  

سیازی  محاسباتی و ذخییره 

زیربنییا معمییوال بییه طییور  

 پذیرند.  اتوماتیک مقیاس می

تواننید  دهندگان میی توسعه

منییییابع محاسییییباتی و  

سییازی جدیییدی را ذخیییره

های استفاده کنند ولی برنامه

کیییاربردی آنهیییا بایییید  
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یابنید، بنیابراین   مقیاس میی 

کاربران مجبور نیستند منابع 

را دستی اختصاص دهنید.  

ی نتیجییه تنهییا بییه درجییه 

ارتجاعی کیه سیسیتم ابیر    

 کند بستگی دارد.فراهم می

ی پذیر باشد و اجازهمقیاس

ی پویییا از منییابع اسییتفاده

 جدید را بدهد.

هیای  اینجا انتقال برنامیه در  قابلیت حمل

کیییاربردی بیییه دیگیییر   

توانید  کنندگان ابر میفراهم

مشکالتی را ایجاد کند بیه  

این دلییل کیه تعیدادی از    

افزارها و ابزارها بر روی نرم

هیییای مختلیییف سیسیییتم

توانند کیار کننید. بیه    نمی

هییای عنییوان مثییال، داده 

ی کیاربردی ممکین   برنامه

است در فرمتی باشید کیه   

ی دیگیر نتوانید   کنندهفراهم

 آنرا بخواند.  

های کاربردی تنها در برنامه

تواننیید بییه  صییورتی مییی

ی دیگری انتقال کنندهفراهم

ی کننییدهیابنیید کییه فییراهم

هیییا و جدیییید، سیییرویس

ابزارهای بستر موردنییاز را  

ی قبلیی بیه   کننیده با فراهم

 اشتراک بگذارد. 

در صیییورتی کیییه ییییک 

ی دانلیود  کننده اجازهفراهم

یک ماشیین مجیازی را در   

دهد، در فرمت استاندارد می

این صورت ممکن است که 

بتوان در این مدل بیه ییک   

ی دیگیر انتقیال   کنندهفراهم

 یافت.

تواننیید تنهییا کییاربران مییی امنیت

تعدادی از تنظیمات امنیتیی  

های کاربردی خود را برنامه

کنترل کنند )به عنوان مثال، 

به جیای   httpsاستفاده از 

مسییئولیت امنیییت کییدها و 

هییایی کییه بییرای کتابخانییه

های کیاربردی  ایجاد برنامه

ی اند بر عهیده استفاده شده

 باشد.دهنده میخود توسعه

دهندگان بایید خیود   توسعه

مراقییب مسییائل امنیتییی در 

هیییا، از ی قسیییمتهمیییه

عامییل گرفتییه تییا  سیسییتم

هییای هییای برنامییه الیییه
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http  در دسترسی به برخی

هییای صییفحات وب(. الیییه

امنیتی اضیافی )بیه عنیوان    

هییا( از مثییال، تکییرار داده

کییاربران مخفییی اسییت و  

ی سیسیتم  مستقیما بوسییله 

 شوند.   مدیریت می

 کاربردی باشند.

کییاربران مجبییور نیسییتند   نگهداری

وظییایف نگهییداری را بییر 

 عهده بگیرند.

دهندگان فقط مسئول توسعه

هییای نگهییداری از برنامییه

تند؛ دیگر کاربردی خود هس

افیییزاری و اجیییزای نیییرم

ی افییزاری بوسیییلهسییخت

کننییده نگهییداری  فییراهم

 شوند.  می

دهنییدگان مسییئول توسییعه

نگهداری از تمیام اجیزای   

افزاری هستند که شامل نرم

شیود؛  عامل نیز میی سیستم

ی سییخت افییزار بوسیییله  

کننییده نگهییداری  فییراهم

 شود.می

ی کییاربران معمییوال هزینییه هزینه

ای را در قبال ماهیانه/سالیانه

افزارهییا اسییتفاده از نییرم 

کننید و هیی    پرداخت میی 

ی اضییافی را بییرای هزینییه

 پردازند.زیرساخت نمی

دهندگان برای منیابع  توسعه

سیازی،  محاسباتی و ذخیره

ها و همچنین مجوز کتابخانه

های ابزاری که توسط برنامه

کاربردی آنها مورد استفاده 

گیرنیید، هزینییه قییرار مییی

 کنند. پرداخت می

ی دهندگان برای همهتوسعه

افیییزاری و منیییابعی نیییرم

افزاری کیه اسیتفاده   سخت

کننید هزینیه پرداخیت    می

 کنند. می
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 های استقرار در محاسبات ابریمدل 2-1-2

 شوند.ارائه می 1سه مدل استقرار اصلی: عمومی، خصوصی و آمیخته مطابقهای محاسبات ابری سرویس

کند. کاربران یک ابر های خود را به عموم مردم از طریق اینترنت عرضه می، سرویسابر عمومیی کنندهیک فراهم

توانند به ها میعمومی، کنترل کمی بر روی تکنولوژی زیرساخت دارند و یا فاقد چنین کنترلی هستند. در این مدل، سرویس

، Googleکنندگان عمومی اصلی از قبیل مصرف ارائه شوند. فراهم صورت رایگان و یا بر طبق سیاست پرداخت به ازای

Microsoft  وAmazon های خود را بر روی این ی سرویساختصاصی بوده و مدیریت و عرضه 2یدارای مراکز داده

 دهند. مراکز انجام می

ی ند که بر روی شبکهکنهایی را به عنوان سرویس عرضه می، عملیات و قابلیتابر خصوصیی کنندهیک فراهم

ای های امنیتی پیشرفته و کنترل دادهحلشوند. به دلیل راهی دور دست میزبانی میاینترانت یک شرکت یا در یک مرکز داده

کوچک و متوسط  ITهای ها در مدل ابر عمومی وجود ندارد اغلب شرکتحلدهد و این راهکه مدل ابر خصوصی ارائه می

 دهند.جیح میمدل ابر خصوصی را تر

اجزاء مختلف باقی در واقع ترکیبی از دو یا چندین ابر )عمومی یا خصوصی( است که  ابر آمیختهیک در نهایت، 

توانند ابرهای اختصاصی خود را با استفاده از ابرهای خصوصی ها میاند. شرکتبه یکدیگر وصل شده مانند ولیمی

دهند. به ویژه اینکه، با گسترش زیرساخت خصوصی با منابع ابر عمومی، های همکار یا ابرهای عمومی گسترش شرکت

های با حداکثر سازی استراتژیدهی بهتر به درخواست کاربران و پیادهها، سرویسسرویس دادن به بیشترین درخواست

 سازد. قابلیت دسترسی را ممکن می

. (2010و همکارانش، در سال  Li) کشدویر میمعماری کلی یک ابر عمومی و اجزای اصلی آن را به تص 1-2شکل 

های هوشمند ها و تلفنهای محاسبات ابری با استفاده از تجهیزات کاربران از قبیل کامپیوترهای رومیزی، لپ تاپسرویس

توانند به های کاربردی رومیزی/همراه میشوند. کاربران از طریق این تجهیزات و با استفاده از مرورگرها یا برنامهارائه می

های کاربران بر روی سرورهایی اجرا افزار تجاری و دادهها تعامل داشته باشند. نرمهای مبتنی بر ابر دسترسی و با آنسرویس

کنند. منابع شامل هزاران ی ابری میزبانی شده و منابع محاسباتی و ذخائر را فراهم میشوند که در مراکز دادهو ذخیره می

                                                 
1 Hybrid 
2  Data Centers 
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اند. تبادل داده بین کاربران و مراکز به یکدیگر متصل شده 1ی داخل ابرشبکهسازی هستند که از طریق هسرور و وسایل ذخیر

 است.     2 ی گستردهشبکهداده با استفاده از 

 

 

 : معماری کلی یک ابر عمومی.1-2کل ش

معماری مورد استفاده قرار گیرند. ی اجزای مختلف موجود در توانند بوسیلهها و استانداردهای متعددی میتکنولوژی

ها یا دیگر وب سرویس SOAPی های برپایههای ابر از طریق وب سرویستوانند با سرویسبه عنوان مثال، کاربران می

های وب به واسط Ajaxو  HTML5های . تکنولوژی(2007، در سال Rubyو  Richardson) تعامل داشته باشند

واسط افزارهای کاربردی رومیزی داشته باشند. های ابری مانند دیگر نرممل معادلی با سرویسدهند تا دید و تعااجازه می

ای خود توانند منابع محاسباتی، داده و شبکهکنندگان ابر چگونه میکند که فراهم( مشخص میOCCI) 3محاسباتی ابری باز

بندی و ( است که برای بستهOVF) 4سازی بازازیفرمت مجی دیگر های استاندارد عرضه کنند. نمونهرا از طریق واسط

 های مجازی است.های مجازی( برای اجرا شدن در ماشینافزارهای مجازی )به عنوان مثال سیستم عاملتوزیع وسایل یا نرم

 

    

                                                 
1  Intracloud Network 
2  Wide-area Network 
3  Open Cloud Computing Interface 
4  Open Virtualization Format 
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 های ابری محیط 2-1-3

ای به عنوان نمونه Microsoft Azureشود که های ابری معرفی میای از محیطدر این بخش چهار نمونه به عنوان نماینده

  OpenStackو  OpenNebulaعمومی،  IaaSبه عنوان مشهورترین  Amazon Web Serviceعمومی،  PaaSاز 

های های کاربردی و چارچوبسازی برنامهتوانند برای پیادهها میاین محیط .خصوصی هستند IaaSهایی از به عنوان نمونه

 ها در ابر مورد استفاده قرار گیرند.کاری برای تحلیل داده

2-1-3-1 Microsoft Azure 

Azure های کاربردی مبتنی بر ابر یا  ی برنامه تواند برای توسعه میهای ابری است که  ای از سرویس یک محیط و مجموعه

سازی  منابع محاسباتی و ذخیرههای مبتنی بر ابر مورد استفاده قرار گیرد.  های کاربردی موجود با قابلیت برای ارتقای برنامه

ی  سازی مراکز داده کند با استفاده از به کارگیری قدرت محاسباتی و ذخیره مبتنی بر تقاضا که این بستر فراهم می

Microsoft  .استAzure پذیری پویا طراحی شده است که  های با مقیاس پذیری باال و سرویس برای پشتیبانی از دسترس

 کنند، تطابقت دارد. اند پرداخت می ای به ازای آنچه استفاده نموده در آن هزینهبا مدلی که کاربران 

ی های بزرگ، اجرای حجم بزرگی از محاسبات اجرایی و توسعهدادهسازی پایگاهبرای ذخیره Azureبستر 

 گیرد.تواند مورد استفاده قرار دهد، میکه کاربران نهایی را هدف قرار می SaaSهای کاربردی برنامه

Microsoft Azure  نشان داده شده است.  2-2شامل سه سرویس/قسمت است که در شکل 

 :ی کاربردی بر اساس های کاربردی ابری است. هر برنامهمحیط محاسباتی که برای اجرای برنامه قسمت محاسبه

های برای برنامه ،نقش کارگرهای کاربردی مبتنی بر وب؛ ، برای برنامهنقش وبیها ساخت یافته است: نقش

 های ماشین مجازی.image، برای نقش ماشین مجازیکاربردی اجرایی؛ 

 :کند که برای مدیریت دادهپذیر فراهم میسازی مقیاسمنابع ذخیره قسمت دخیره( های متنی و باینریBlobs ،)

( و دیسکهای Queuesهایی که برای ارتباط ناهمزمان بین اجزاء )(، صفTablesای )های غیررابطهجدول

 (. Disksمجازی )

 های فیزیکی یک مرکز ای بهم متصل از نودها در ماشینهدف این قسمت ایجاد شبکه :اجزاءی قسمت کنترل کننده

  شوند. سازی بر روی این جزء ساخته میهای محاسباتی و ذخیرهداده است. سرویس
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 .Microsoft Azure :2-2 شکل

Microsoft Azure هایش ی تعامل با سرویسدهندگان اجازهکند که به توسعهاستانداردی را فراهم میهای واسط

 Microsoft Visual( مانند IDE) 1ی مجتمعهای توسعهتوانند از محیطدهندگان میدهد. عالوه بر این، توسعهرا می

Studio  وEclipse های کاربردی برای طراحی و انتشار آسانتر برنامهAzure  .استفاده کنند 

 

 (Amazon Web Services) های وب آمازونسرویس 2-1-3-2

Amazon زیرساخت سازی منابع محاسباتی و ذخیرهIT دهندگان قرار های وب در اختیار توسعهخود را به شکل سرویس

2های وب دهد. سرویسمی
Amazon (AWSدر واقع مجموعه )توانند های ابری است که میی بزرگی از سرویس

های ابری تشکیل شوند افزارهای معمولی با قابلیتیا ادغام نرم SaaSهای کاربردی ی کاربران برای ایجاد برنامهبوسیله

Amazon ،SDK(. از آنجایی که 3-2)شکل 
ها و بسترهای مختلف )به عنوان نویسی با زبانهایی را برای اهداف برنامه3

 ساده است.  Amazonهای راهم کرده است، تعامل با سرویس( فAndroidو  Java ،.Net ،PHPمثال 

                                                 
1  Integrated Development Environment 
2  Amazon Web Services 
3  Software development kit 
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 .Amazon Web Services :3-2 شکل

AWS های اصلی زیر است:شامل سرویس 

 ابر محاسباتی ارتجاعی )محاسباتی :EC2
 Amazonدهد؛ ی ایجاد و اجرای سرورهای مجازی را می( اجازه1

Elastic MapReduce های کاربردی برای ایجاد و اجرای برنامهMapReduce .هستند 

 2سازی سادهسازی: سرویس ذخیرهخیرهذ (S3که اجازه )ها را از طریق اینترنت سازی و بازیابی دادهی ذخیره

 دهد. می

 3ایی رابطهداده: سرویس پایگاه دادهپایگاه (RDSبرای جدول )ای؛ های رابطهDynamoDB های برای جدول

 ها. برای کش نمودن داده 4های کوچک؛ کش ارتجاعیدادهبرای مدیریت پایگاه SimpleDBای؛ غیررابطه

  :شبکهRoute 53  که یکDNS Web Service سازی یک شبکه است؛ ابر خصوصی مجازی که برای پیاده

 باشد. مجازی می

  :استقرار و مدیریتCloudFormation فاده به همراه ی استهای مجازی آمادهای از ماشینبرای ایجاد مجموعه

برای نظارت بر منابع  CloudWatchهای کاربردی وب(؛ افزارهای از پیش نصب شده )به عنوان مثال برنامهنرم

AWS ؛Elastic Beanstalk های های کاربردی مشتری که به زبانبرای استقرار و اجرای برنامهJava ،PHP  و

 .AWSهای برای کنترل امنیتی دسترسی به منابع و سرویس اند؛ مدیریت هویت و دسترسیها نوشته شدهدیگر زبان

  :تحویل محتواAmazon CloudFront سازد. ی عمومی آسان میتوزیع محتوا را از طریق شبکه 

                                                 
1  Elastic Compute Cloud 
2  Simple Storage Service 
3  Relational Database Services 
4  Elastic Cache 
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 ای های کاربردی: سرویس پست الکترونیکی ساده که یک سرویس ارسال پست الکترونیک پایههای برنامهسرویس

رسانی ساده که برای اعالم به کاربران است؛ سرویس صف ساده که صفی از اطالعکند. سرویس را فراهم می

های کاربردی مبتنی بر گردش سازی برنامهکند؛ سرویس گردش کار ساده که برای پیادهسازی میها را پیادهپیام

 کاری است.   

های مبتنی بر  بر اساس سرویسشود ) شناخته می IaaSی  کننده به عنوان اولین فراهم Amazonبا وجود اینکه 

EC2 وS3 هایی مانند  آن(، ولی امروزه با سرویسElastic Beanstalk ی  کننده به عنوان فراهمPaaS  نیز فعالیت

 کند. می

 

2-1-3-3 OpenNebula 
OpenNebula (Sotomayor  2009و همکارانش، در سال )باز است که برای ایجاد  در واقع یک چارچوب اصلی متن

های  ، هسته است که ماشینOpenNebulaگیرد. جزء اصلی معماری  ابرهای خصوصی و آمیخته مورد استفاده قرار می

(. عالوه بر این، را ببینید 4-2کند )شکل  ی مجازی ایجاد و کنترل می ی اتصال آنها با یک محیط شبکه مجازی را بوسیله

شوند، تعامل دارد.  که درایور نامیده می 1سازی با اجزاء قابل اتصالی سازی، شبکه و مجازی هسته برای انجام عملیات ذخیره

 کند. از زیرساخت اساسی مستقل است و یک محیط یکنواخت مدیریتی را عرضه می OpenNebulaبه این ترتیب، 

 

 .OpenNebulaمعماری  :4-2 شکل

اجزای بهم متصل )به عنوان مثال وب  ای ازکند که مجموعهها نیز پشتیبانی میهمچنین هسته از استقرار سرویس

بند است که مسئول تخصیص های مجازی متعددی هستند. جزء دیگر زمانسرور، پایگاه داده( و در حال اجرا بر روی ماشین

                                                 
1  Pluggable 
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ی مناسبی با بند از طریق دستورات تعبیه شدههای مجازی بر روی سرورهای فیزیکی است. برای این منظور، زمانماشین

 ل دارد.  هسته تعام

OpenNebula سازی شود که با ابرهای تواند با استفاده از درایورهای مخصوصی به عنوان یک ابر آمیخته پیادهمی

سازی ابرهای عمومی الحاق تواند با منابع محاسباتی و ذخیرهبیرونی تعامل داشته باشد. به این ترتیب، زیرساخت محلی می

و دیگر چارچوب کاری  Amazon EC2درایورهایی برای استفاده از منابع  شامل OpenNebulaشود. در حال حاضر، 

 .(2009و همکارانش، در سال  Nurmi) است Eucalyptusباز به نام متن

 

2-1-3-4 OpenStack 
1
openStack سازی و ی بزرگی از منابع پردازشی، ذخیرهعامل ابری است که مدیریت مجموعهدر واقع یک سیستم

آورد. سیستم موردنظر برای چهار هدف اصلی های مبتنی بر وب فراهم میدر یک مرکز داده از طریق واسطای را شبکه

 طراحی، توسعه و توزیع شده است:

  :منبع بازOpenStack  تحت قوانینApache .منتشر شده است 

 جدید  ها و تعریف مشخصات فنیآوری نیازمندیطراحی باز: هر شش ماه، یک نشست طراحی برای جمع

 شود.های بعدی برگزار میبرای نسخه

 شود.ی باز: مخزنی از منابع کد در درسترس عموم قرار دارد که برای مراحل توسعه نگهداری میتوسعه 

 ی ها توسط جامعهی باز: اکثر تصمیمجامعهOpenStack اتخاذ  2و با استفاده از مدل کنفرانس تنبل

 شود. می

نشان داده شده  5-2ی چهار جزء اصلی تشکیل شده است که در شکل بوسیله OpenStackمعماری ماژوالر 

 است.

                                                 
1 OpenStack, http://www.openstack.org/ 
2  Lazy Consensus Model 
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 .OpenStack :5-2 شکل

کند. ، سرورهای مجازی بر حسب تقاضا را با مدیریت منابع پردازشی موجود در مرکز داده فراهم میمحاسبهقسمت 

( و به صورت افقی VMware ،KVMتواند توسط این سیستم پشتیبانی شود )به عنوان مثال های مختلفی میتکنولوژی

کند. پذیر و اضافی را فراهم میسازی مقیاس، یک سیستم ذخیرهOpenStackدر  سازیذخیرهتواند مقیاس یابد. قسمت می

سازی و بازیابی اشیاء و ی ذخیرهاجازه سازی اشیاءکند که ذخیرهرا پشتیبانی می سازی اشیاء و بلوکاین قسمت ذخیره

دهد. سازی بلوک امکان ایجاد، اتصال و جداسازی تجهیزات بلوکی سرورها را میدهد و ذخیرهها را در مرکزداده میفایل

های به اشتراک گذاشته سرویسکند. در نهایت، را مدیریت می IPهای ها و آدرس، شبکهOpenStackدر  شبکهقسمت 

اند. به عنوان مثال، های اضافی هستند که برای راحتی استفاده از مرکزداده فراهم شده، سرویسOpenStackدر  شده

سرویس هویت برای این است که کاربران و سرورها را بهم نگاشت کند، سرویس تصویری برای مدیریت سرورهای تصاویر 

 کند.می ای را فراهمی رابطهدادهداده نیز یک پایگاهو سرویس پایگاه

 

های کاربردی برنامههای محاسبات ابری برای سیستم 2-2

          مبتنی بر داده
های متمرکز به کار گرفته شود چرا که های کاربردی دادهتوانند به طور موثری برای پشتیبانی از برنامههای ابری میسیستم

های افزاری برای توسعه دادن و اجرای محیطبسترهای نرمهای پردازشی را به خوبی پذیر و سرویسآنها ذخائر انعطاف

شود که های ابری بحث میکنند. در این قسمت در مورد تکنولوژیهایی فراهم میتحلیل داده را بر فراز چنین سرویس
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فته شود. ابتدا به کار گر KDD های متمرکزداده های کاربردیهای تحلیل داده برای برنامهسازی سیستمتوانند جهت پیادهمی

ی که یک سیستم نحلیل داده KDDی کاربردی شود که باید هر برنامههای کاربردی و غیر کاربردی مشخص میتعریف نیاز

های سیستم باید تامین شود و کنند که کدام ویژگیتوزیع شده باید این نیازها را برآورده کند. نیازهای کاربردی مشخص می

 شود. معیارهای کیفی اشاره دارد که بیشتر به کارایی سیستم مربوط مینیازهای غیر کاربردی به 

  

 نیازهای کاربردی 2-2-1

شود: ی اصلی تقسیم میی توزیع شده باید برآورده شود به دو دستهنیازهای کاربردی که توسط یک سیستم تحلیل داده

های مدیریت منابع به نیازهایی اشاره دارد که به مدیریت های کاربردی. نیازنیازهای مدیریت منابع و نیازهای مدیریت برنامه

را نیز شامل شود؛ نیازهای  KDDی کاربردی ها، ابزار، نتایج( که ممکن است یک برنامهشود )دادهی منابع مربوط میهمه

 شود.های کاربردی مربوط میهای کاربردی به طراحی و اجرای خود برنامهمدیریت برنامه

 

 یت منابعمدیر 2-2-1-1

باشند. هستند شامل منابع داده، ابزار کشف دانش و نتایج کشف دانش می KDDهای کاربردی منابعی که مورد توجه برنامه

 شوند بپردازد:ی توزیع شده باید به نیازهای مدیریت منابعی که در ادامه ذکر میبنابراین، یک سیستم تحلیل داده

 های ساده، یا ای، فایلی رابطههای دادههای متفاوتی از قبیل پایگاهدر قالبتوانند مدیریت داده: منابع داده می

هایی را برای ذخیره کردن و ( باشند. سیستم باید روشXMLهای ساختار یافته )به عنوان مثال فایلسندهای نیمه

ها باید به صورت ابردادهای را مستقل از قالب مخصوصشان فراهم آورد.به عالوه، دسترسی به چنین منابع داده

رسمی و فرمولی تعریف شوند و باید توصیف اطالعات مرتبط در رابطه با منابع داده مورد استفاده قرار گیرد )به 

پذیری، نمایش در دسترس( تا بتوان دسترسی و به کارگیری موثر آنها را عنوان مثال مکان قرارگیری، قالب، دسترس

 قادر ساخت.  

  :ها برای انتخاب داده، پیش پردازش، تبدیل، ها و سرویسابزار کشف دانش که شامل الگوریتممدیریت ابزار

ی چنین ابزاری مستقل از هایی را برای دسترسی و استفادهکاوی و ارزیابی نتایج است. سیستم باید روشداده
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)مانند  KDDهای ابزار سازی مخصوصشان را فراهم آورد. ابر داده باید برای توصیف مهمترین ویژگیپیاده

 ی استفاده( مورد استفاده قرار گیرد. عملکردشان، مکان قرارگیری، نحوه

 کاوی( ی یک مدل دانش )یا مدل دادهی کشف دانش به وسیلهمدیریت نتیجه: دانش به دست آمده از نتایج مرحله

هایی مستقل از ساختار و ن مدلسازی و دسترسی چنیهایی را برای ذخیرهشود. سیستم باید روشنشان داده می

ی ابر داده توضیح کاوی نیز نیاز دارند که محتوایشان به وسیلههای دادهقالبشان فراهم آورد. مانند داده و ابزار، مدل

 و تفسیر شوند تا بازیابی موثرشان را قادر سازد.

 

 های کاربردیمدیریت برنامه 2-2-1-2

 KDDهای متمرکز های کاربردی دادهموثری را برای طراحی برنامه هایباید روشی توزیع شده یک سیستم تحلیل داده

 )مدیریت طراحی( و کنترل اجرای آنها )مدیریت اجرا( را فراهم آورد. 

 کاوی گرفته ی دادهی توزیع شده از وظایف سادههای کاربردی تحلیل دادهی برنامهمدیریت طراحی: تمام محدوده

ی اصلی شوند. از دید طراحی، سه دستهبیان می 1های کاریکاوی با عنوان گردشی دادهتا الگوهای پیچیده

، که در آن کشف مانند ایهای کاربردی تک وظیفهبرنامهتواند تعریف شود: های کاربردی کشف دانش میبرنامه

، های کاربردی پارامتر گستردهبرنامهشود؛ بندی یا قوانین انجمنی بر روی یک منبع داده انجام میبندی، خوشهدسته

کاوی یکسان ولی با پارامترهای های متعددی از یک الگوریتم دادهداده با استفاده از نمونهکه در آن یک مجموعه

های ، که در آن برنامههای کاربردی بر اساس گردش کاریبرنامهگیرد. مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار می

های کنند، الگوریتمهایی که منابع داده را به یکدیگر متصل میای با گرافیچیدهکاربردی کشف دانش احتماال پ

هایی را برای طراحی شوند. یک سیستم کلی باید محیطکاوی و ابزارهای تصویرسازی و بصری مشخص میداده

 های کاربردی تحلیل داده فراهم کند.       الذکر در برنامههای فوقی دستهموثر همه

 های کاربردی تحلیل ت اجرا: سیستم باید یک محیط اجرای توزیع شده را فراهم آورد که اجرای موثر برنامهمدیری

های کاربردی از تک ی برنامهاند. از آنجایی که محدودهی کاربران طراحی شدهداده را پشتیبانی کند که به وسیله

ی اجرای چنین بنابراین محیط اجرایی باید از عهدههای کاری کشف دانش پیچیده است ای گرفته تا گردشوظیفه

های زیر را فراهم کند که به های کاربردی را داشته باشد. به ویژه، محیط اجرایی باید قابلیتتنوعی در برنامه

                                                 
1  Workflows 
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کاوی قرار گرفته ای که مورد دادهی کاربردی مربوط است: دسترسی به منابع دادهمراحل مختلف اجرای یک برنامه

ها بر اساس مشخصاتی که کاربر تعیین ها، اجرای برنامهاختصاص دادن منابع محاسباتی مورد نیاز این برنامه است،

کرده است، که ممکن است به عنوان یک گردش کاری بیان شود؛ نتایج را به کاربر نمایش دهد. همچنین، سیستم 

 ا بدهد.های کاربردی ری نظارت بر اجرای برنامهباید به کاربران اجازه

 

 نیازهای غیرکاربردی 2-2-2

کنند که توانند در سه سطح تعریف شوند: کاربر، معماری و زیرساخت. نیازهای کاربر مشخص مینیازهای غیرکاربردی می

کنند که کدام قواعد و قوانین در الهام بخشیدن کاربر چگونه باید با سیستم تعامل داشته باشد؛ نیازهای معماری مشخص می

های غیرکارکردی را در گیرند؛ در نهایت، نیازهای زیرساختی ویژگیمعماری سیستم مورد استفاده قرار می طراحی

 کنند.زیرساخت محاسباتی توصیف می

 

 نیازهای کاربر 2-2-2-1

 از نقطه نظر یک کاربر، نیازهای غیرکاربردی زیر باید برآورده شود:

  کاربران انتهایی مورد استفاده قرار گیرد بدون اینکه نیاز به سپری قابلیت استفاده: سیستم باید به سادگی توسط

 های آموزشی خاصی داشته باشند.کردن دوره

 های استاندارد دسترسی از همه جا: کاربران باید توانایی دسترسی به سیستم را از هر جایی با استفاده از تکنولوژی

های موبایل کامپیوترهای رومیزی و چه از طریق دستگاه ها( را چه از طریقای )به عنوان مثال وب سایتشبکه

 داشته باشند.

 های را که مورد حفاظت از داده: داده یک نقش کلیدی و با ارزشی برای کاربران دارد بنابراین سیستم باید داده

دفی را های عمدی و تصاگیرند محافظت کند و دانش پی بردن به دسترسی غیرمجاز و تخریبکاوی قرار میداده

 داشته باشد. 
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 نیازهای معماری 2-2-2-2

 شوند:ی زیر تقسیم مینیازهای غیرکاربردی اصلی در سطح معماری به سه دسته

 ها( برای افزاری تحت شبکه )سرویسای از اجزاء نرمجهت دهی سرویس: معماری باید به صورت مجموعه

ی مجدد، ترکیب و قابلیت همکاری تا استفادههای عملیاتی مختلف سیستم طراحی شود سازی قابلیتپیاده

 آنها را به طور موثری قادر ساخت. 

 های کشف دانش جدید باز باشد. عالوه پذیر بودن: معماری باید برای ادغام با ابزار و سرویسباز و توسعه

ی اصالح ها، باید برای توسعه باز ولی براهای موجود طبق اصل باز و بسته بودن سرویسبر این، سرویس

 بسته باشد. 

  ،مستقل از زیرساخت بودن: معماری باید تا حد ممکن مستقل از زیر ساخت طراحی شود؛ به عبارت دیگر

های مختلف های اساسی باشد که توسط زیرساختبرداری از قابلیتهای سیستم باید قادر به بهرهسرویس

 شوند. فراهم می

 

 نیازهای زیرساخت   2-2-2-3

 از دیدگاه زیرساخت، نیازهای غیرکاربردی زیر باید برآورده شود:در نهایت، 

 های وب( های استاندارد )مانند سرویسهایش را برای تکنولوژیدستیابی استاندارد شده: زیرساخت باید سرویس

دی قابل های کابرهای سطح باال یا برنامههای ساختمانی برای ایجاد سرویسباز بگذارد تا آنها را به عنوان بلوک

 استفاده کند. 

 های خیلی بزرگ با ابعاد دادههای توزیع شده و ناهمگون: زیرساخت باید قادر به پشتیبانی از پایگاهپشتیبانی از داده

های زیادی از نظر اند یا بر روی سایتهای مختلفی در یک مرکز داده ذخیره شدهبزرگ باشد که با فرمت

 اند. جغرافیایی توزیع شده

 ای از منابع هایی رخ دهد که مجموعهپذیری: زیرساخت باید در یک شرایط عملکرد باشد حتی اگر خرابیسدستر

سازی های موثری )مانند افزونگی( باید پیادهافزاری را تحت تاثیر قرار دهد. بدین ترتیب، روشافزاری/نرمسخت

 های کاربردی تضمین کند.  های کاربر و برنامهشود تا دسترسی قابل اعتمادی را برای منابع حساسی مانند داده
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 های بزرگ برای در حال رشد )ناشی از داده 1پذیری: زیرساخت باید توانایی پشتیبانی از یک بارکاریمقیاس

ی تخصیص پویای منابع مورد نیاز )پردازشگرها، منابع به وسیله های سنگین برای اجرا( راپردازش یا الگوریتم

به طور موثر و کارایی داشته باشد. عالوه بر این، به محض اینکه بارکاری کاهش یافت، ای( بکهسازی و شذخیره

 زیرساخت باید منابعی که الزم نیستند را آزاد کند.

  کارایی: زیرساخت باید مصرف منابع را برای اجرا شدن یک وظیفه به حداقل برساند. در مورد وظایف

های پردازشی باید تضمین شود. عالوه بر این، زیرساخت باید بیشترین هموازی/توزیع شده، تخصیص کارآمد گر

 های موثری را فراهم آورد. وری را داشته باشد تا سرویسبهره

 ها، مدیریت هویت و حریم خصوصی های امنیتی موثری را فراهم آورد تا حفاظت دادهامنیت: زیرساخت باید روش

 را تضمین کند.

 

 های توزیع شدهرای تحلیل دادههای ابری بمدل 2-2-3

بندی ی اصلی طبقههای خود را به سه دستهکنندگان ابری سرویسبحث شده است، فراهم 1-1-2همانطور که در بخش 

ها به ریق اینترنت به مشتریاجرا شده از ط ی کاربردیافزار یا برنامههر نرم، که (SaaSافزار به عنوان سرویس )کنند: نرممی

هایی فراهم نمودن بستر سرویس(، PaaSسرویس )بستر به عنوان  های آماده برای استفاده فراهم شده است.سرویسعنوان 

های کاربردی های برای ساخت، آزمایش و اجرای برنامههای کاربردی، یا محیطها، سرورهای برنامهدادهاز قبیل پایگاه

سازی، برای اجرای ها، حافظه، و ذخیرهCPUدن منابعی مانند (، فراهم نموIaaSمشتری؛ زیرساخت به عنوان سرویس )

 های مجازی شده بر روی ابر.سیستم

ممکن به صورت یکی از روشی که در زیر  حساس به داده KDD های کاربردیهای تحلیل داده برای برنامهسرویس

  سازی شوند:اند پیادهبندی شدهطبقه

 KDD  به عنوانSaaS: کاوی یا یک ابزار کشف ی دادهیک الگوریتم واضح و به خوبی تعریف شده در این مورد

برای کاربران انتهایی که ممکن است  به عنوان یک سرویس اینترنتی فراهم شده استدانش آماده برای استفاده 

  استفاده کنند. از این سرویس مستقیما از طریق یک مرورگر وب

                                                 
1  workload 
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 KDD  به عنوانPaaS: دهندگانی فراهم شده است که قصد دارند ستر پشتیبانی برای توسعهدر این مورد یک ب

 های موجود را گسترش دهند.های کاربردی خود را ایجاد یا برنامهبرنامه

توزیع شده، تنها بر روی تعریف  های اساسی یا مسائل محاسباتدهندگان بدون نگرانی در مورد زیرساختتوسعه

 خود تمرکز دارند. KDDهای کاربردی برنامه

 KDD  به عنوانIaaS: ای از منابع مجازی به عنوان زیرساخت محاسباتی برای در این مورد مجموعه

 KDDهای کاوی خود را اجرا کنند یا از ابتدا سیستمهای کاربردی دادهدهندگان فراهم شده است تا برنامهتوسعه

 سازی کنند.خود را پیاده

های  الیه PaaSو  SaaSکند حتی در موارد  ی زیرساخت را بازی می کننده ابر نقش فراهم، در هر سه سناریوی باال

 تواند برای کاربران انتهایی شفاف باشد. زیرساخت می

 Microsoftاینکه چگونه اجزای از  دهدرا ارائه می ایخالصه 2-2، جدول PaaSبه عنوان مثالی برای رویکرد   

Azure برای رفع نیازهای کاربردی یک سیستم توانند به طور موثری می معرفی شد، 1-3-1-2 های آن که در بخشو روش

 اند، مورد استفاده قرار گیرند. شده طرحم 1-2-2ی توزیع شده که در بخش تحلیل داده

      ی توزیع شده برای رفع نیازهای کاربردی یک سیستم تحلیل داده Microsoft Azure: استفاده از 2-2 جدول

 Microsoft Azureاجزای  نیازهای کاربردی

 مدیریت منابع

 هاداده

هیای  (؛ جیدول Blobsاشیاء بزرگ دودوییی )  :هاهای مختلف دادهفرمت

(؛ Queuesهیا ) هیایی بیرای ارتبیاط داده   (، صفTablesای )غیررابطه

  (. SQL Databaseای )های رابطههای دادهپایگاه

ی ای بیرای ذخییره  های رابطیه ها/ پایگاه دادهجدول :1پشتیبانی از فراداده

تواند به ها؛ فیلدهایی که قابل تعریف توسط مشتری هستند میتشریح داده

 ها هستند، اضافه شود.Blobایی که شامل منابع داده

 ابزار

توانند به عنوان وب سرویس ابزاری که می :سازیدسترسی مستقل از پیاده

 ظاهر شوند.   

ی ای بیرای ذخییره  هیای رابطیه  ها/ پایگاه دادهجدول :فرادادهپشتیبانی از 

                                                 
1 Metadata 
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تواند به ها؛ فیلدهایی که قابل تعریف توسط مشتری هستند میتشریح داده

 WSDLها هستند، اضافه شود؛ توصییفات  Blobایی که شامل منابع داده

 ها.برای وب سرویس

 نتایج

م به صیورت متنیی و   ی نتایج هها برای ذخیرهBlob :هاسازی مدلذخیره

 هم به صورت تصویری.

ی ای بیرای ذخییره  هیای رابطیه  ها/ پایگاه دادهجدول :پشتیبانی از فراداده

تواند به ها؛ فیلدهایی که قابل تعریف توسط مشتری هستند میتشریح داده

 ها هستند، اضافه شود.Blobایی که شامل منابع داده

 های کاربردیمدیریت برنامه

 طراحی

رییزی اجیرای ییک وب    برنامیه  :های کاربردی با تنها ییک وظیفیه  برنامه

 ی نقش کارگر.سرویس یا ابزار دودویی بر روی یک نمونه

رییزی اجیرای همزمیان    برنامیه  :فراگیر هایپارامترهای کاربردی با برنامه

ای از ها یا ابزارهای دودویی بر روی مجموعیه ای از وب سرویسمجموعه

 کارگر.های نقش نمونه

رییزی اجیرای هماهنی     برنامیه  :های کاربردی مبتنی بر گردش کاربرنامه

ای از ها یا ابزارهای دودویی بر روی مجموعیه ای از وب سرویسمجموعه

 های نقش کارگر.نمونه

 اجرا

 شود.سازی مدیریت میی ذخیرهتوسط الیه :سازیدسترسی منابع ذخیره

 شود.ی محاسباتی مدیریت میتوسط الیه :تخصیص منابع محاسباتی

هیای نقیش کیارگر/ وب    نمونیه  :هیای کیاربردی  نظارت و اجرای برنامه

هیا بیرای ذخییره کیردن     ها برای اجرای وظایف منفیرد؛ جیدول  سرویس

 ی نقش وب برای نمایش اطالعات نظارتی. اطالعات وظایف؛ نمونه

هیای  کردن/تفسییر میدل  هیا بیرای ذخییره   Blobها/ جدول :نمایش نتایج

 برای نمایش نتایج. وبی نقش استنباطی؛ نمونه
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 خالصه 2-3

 برای استخراج دانش از مخازن بزرگتوانند میکنند که پذیری را فراهم میسازی مقیاسهای پردازشی و ذخیرهابرها سرویس

مورد استفاده  هاییویسهای تحلیل داده بر روی چنین سرافزاری برای توسعه و اجرای محیطو همچنین بسترهای نرم داده

افزار به های اصلی سرویس )نرمهای ابری با استفاده از تشریح مدلدر این فصل مروری کلی بر روی تکنولوژیقرار بگیرند. 

های استقرار )ابرهای عمومی، خصوصی، یا عنوان سرویس، بستر به عنوان سرویس، و زیرساخت به عنوان سرویس( و مدل

 Microsoftهای ابری )هایی از محیطهمچنین نمونه اند، ارائه نمودیم.کنندگان ابری اتخاذ شدهکه توسط فراهم (آمیخته

Azure ،Amazon Web Services ،OpenNebula و ،OpenStackسازی توانند برای پیاده( را شرح دادیم که می

در نهایت، پس از شناسایی نیازهای  رد استفاده قرار گیرند.هایی برای تحلیل داده در ابر موهای کاربردی و چارچوببرنامه

که مورد پرداختیم  شوند، به عنوان مثالی به شرح این برآوردهی توزیع شده اصلی که باید توسط یک سیستم تحلیل داده

      قرار بگیرند.این نیازها مورد استفاده  برآورده نمودنتوانند برای های آن میو روش Microsoft Azureچگونه اجزای 
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