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چكیده

رایانش ابری و تجزیه و تحلیل داده های بزرگ بدون شک دو فناوری مهم برای ورود به صنعت فنااوری اطالعاات
در سال های اخیر است .به طرز شگفت انگیزی ،این دو فناوری برای آینده در حاال آمااد ی هساتند تاا نتاای و
مزایای بسیار مهمی را برای کسب و کار ارائه دهند .در حال حاضر محاسبات ابری در حال تغییر هساتند و نحاوه
ارائه خدمات فناوری اطالعات توسط شرکت های به اصطالح ابر و نحوه تعامال کساب و کاار و کااربران باا منااب
فناوری اطالعات است .تجزیه و تحلیل داده های بزرگ نیاز به مقادار زیاادی از محاسابات و هزیناه هاای منااب
تكنولوژی داده های بزرگ می باشد که برای مقاصد بسیاری از شرکت های کوچک و متوساط مقارون باه صارفه
نیست .در این مقاله ،ما مزایا و چالش های موجود در راه انادازی تجزیاه و تحلیال داده هاای بازرگ را از طریا
محاسبات ابری ارائه می دهیم .ما استدالل می کنیم که محاسبات اباری مای تواناد از نیازهاای هخیاره ساازی و
محاسبات تجزیه و تحلیل داده های بزرگ پشتیبانی کند .ما در مورد چگونگی ادغام این دو تكنولوژی غالاب مای
توانیم فرآیند بزرگ داده کاوی را افزایش دهیم تا کسب و کار را قادر به بهبود فرایندهای تصمیم یری کند.
واژههای كلیدی

رایانش ابری ،تجزیه و تحلیل داده های بزرگ ،ابر تجزیه و تحلیل ،امنیت ،حریم خصوصی ،هوش کسب و کار
 -1مقدمه

اصطالح ) 1(BIبه تكنولوژی ها ،برنامه ها و شیوه های جم آوری ،ادغام ،تجزیه و تحلیل و ارائه اطالعات کساب و
کار اشاره دارد .هدف اصلی از هوش تجااری  ،پشاتیبانی از تصامیم یاری بهتار و ساریعتر کساب و کاار اسات.
سازمانها مجبور به رفتن ،و به دست آوردن اطالعات خود برای حمایت از تصامیم یاری بارای بهباود عملیاات
تجاری هستند[.]1
دنیای کسب و کار همیشه در حال تغییر است ،امروزه بسیاری از شرکت ها باا فشاار رو باه رشاد بارای توساعه و
افزایش سرعت سعی در رقابت و کم کردن هزینه ها می باشند .محاسبات ابری که اخیارا باه وجاود آماده اسات،
نحوه تغییر ارائه خدمات فناوری اطالعات توسط شرکت ها و نحوه کسب و کار و کااربران را باا منااب  2ITارتباا
می دهد .این نشان دهنده یک تغییر پارادایم است که مدل های خدمات انعطاف پذیر را ارائه می دهد که شارکت
ها می توانند در مدل پرداختی به عنوان استفاده شما اشتراک نمایند .داده ها در جهان به طور نمادین رشاد مای
کنند .داده های بزرگ یک اصطالح تكاملی است که مقادیر زیادی از اطالعات ساختار یافته ،نیمه ساختار یافتاه و
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غیر ساختاری ممكن است برای اطالعات مفید استخراج شوند .داده های بزرگ ،داده هاایی هساتند کاه بایش از
ظرفیت پردازش پایگاه های سنتی هستند .الگوهای پنهان ،همبستگی ها و سایر بینش ها را کشف مای کنناد .در
این مقاله ،هدف ما بررسی تاثیرات محاسبات ابری و داده های بزرگ در مورد کسب و کار و تجزیه و تحلیال مزایاا
و چالش های آن برای شرکت ها می باشد .ابتدا ،ما مفاهیم ،مسائل و فن آوری ابر رایانه و داده هاای بازرگ را باه
طور جدا انه مرور می کنیم .سپس یک چارچوب را ارائه می دهیم که این دو تكنولوژی را ترکیب می کند تا یاک
پلت فرم ایده آل برای تجارت الكترونیكی بسازند .همچنین ما در مورد نقش داده های بزرگ در ارتقاء بحا مای
کنیم .زمینه های کاربردی اصلی تجارت الكترونیک مانند مدیریت مشتری ،بازاریاابی ،پرداخات ،زنجیاره تاامین و
مدیریت می باشد.
محبوبیت رایانش ابری باع شده است تا چندین طرح علمی و صنعتی برای بررسی قابلیت هاا و پیشارفت هاای
محاسبات ابری صورت یرد .زاره ارزش محاسبات ابری در مقایسه با سرمایه ذاری هاای پایش فارک یكای از
زمینه های تحقی کلیدی است .طرح های متعددی برای مشخص کردن مسائل امنیتای و چاالش هاای رایاانش
ابری وجود دارد .چندین برنامه آموزشی وجود دارد که جنبه های مدل الكترونیكی کسب و کاار رایاانش اباری را
بررسی می کند[.]2
 -2پارامتر محاسبات ابری

 .2.1رایانش ابری چیست؟
بسیاری از محققان ابر رایانه را به صورت متفاوتی تعریف کرده اند .یكی از مهمترین تعاریف پذیرفته شده ،تعریاف
موسسه استاندارد ایاالت متحده ) 1(NISTاست.
"رایانش ابری یک مدل برای دسترسی به شبكه سترده و بر اساس تقاضا برای دسترسی به یک استخر مشاترک
از مناب محاسباتی قابل تنظیم (مانند شبكه ها ،سرورها ،هخیره سازی ،برنامه ها و سرویس ها) است که می تواناد
به سرعت و با حداقل تالش مدیریتی منتشر شود .این مدل ابر شامل پن ویژ ی اساسای ،پان مادل خادماتی ،و
چهار مدل استقرار می باشد"[3].
 .2.2ویژ ی رایانش ابری
ابر رایانه دارای پن ویژ ی اصلی است .آنها قابلیت های تقاضا ،دسترسی سترده باه شابكه ،جما آوری منااب ،
انعطاف پذیری سری و خدمات اندازه یری شده را دارند .این ها ویژ ی هایی هستند که از پاارادایم هاای دیگار
محاسباتی آن را تشخیص می دهند.
قابلیت ها بر روی تقاضا :مصرف کننده می تواند به طور یک جانبه قابلیت هاای محاساباتی مانناد زماان سارور و
هخیره سازی شبكه را به صورت خودکار و بدون نیاز به تعامل انسان با هر ارائه دهنده خدمات فراهم کند.
دسترسی به شبكه سترده :از قابلیت های مهم رایانش ابری در دساترس باودن شابكه هاای آن مای باشاد .و از
طری مكانیزم های استاندارد قابل دسترسی می باشند ،و از سیستم عامل های نازک یا ضاعیف مشاتری اساتفاده
می شود (به عنوان مثال ،تلفنهای همراه ،رایانه لوحی و ایستگاههای کاری).
جم آوری مناب  :مناب محاسباتی ارائه دهنده برای جم آوری از چندین مصرف کننده با اساتفاده از یاک مادل
چند مستاجر ،با مناب مختلف فیزیكی و مجازی به صورت پویا اختصاص داده شده و مجاددا باه تقاضاای مصارف
کننده متصل می شوند.
انعطاف پذیری سری  :در برخی موارد توانایی ها را می توان به صورت اتوماتیاک تمامین کارده و باه سارعت باه
سمت درون و بیرون ،با توجه به تقاضا ،مقیاس پذیری کرد.
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سرویس اندازه یری :سیستم های ابری به صورت خودکار کنترل مناب را با اساتفاده از قابلیات انادازه یاری در
برخی سطوح انتزاعی متناسب با نوع سرویس (مانند هخیره سازی ،پردازش ،پهنای باناد و حسااب هاای کااربری
فعال) کنترل و بهینه سازی می کنند[.]1
 .2.3مدل های توسعه دهی ابری
مدل های سترش استقرار ابر به طور سترده به چهار مدل تقسیم می شاوند :ابار خصوصای ،ابار عماومی ،ابار
جامعه و ابر ترکیبی.
ابر خصوصی امن ترین راه برای استفاده از ابر رایانه می باشد .زیرساخت ابر برای استفاده منحصار باه فارد توساط
یک سازمان واحد که شامل چندین مصرف کننده (به عنوان مثال ،واحدهای تجاری) است ،ارائه می شود.
ممكن است مالكیت و مدیریت آن توسط یک سازمان ،شخص ثال یا ترکیبی از آنها باشد ،و ممكن است در محل
یا خارج از محل باشد .برای استفاده منحصر به فرد توسط یک جامعه خاص از مصرف کنناد ان و ساازمان هاایی
که نگرانی های مشترک دارند ،ارائه می شود.
ابر عمومی برای استفاده عمومی توسط عموم فراهم شده است .ابر ترکیبی ،ترکیبی از دو یا چند زیرسااخت اباری
متمایز (خصوصی ،عمومی) هستند اما منحصر به فرد نیستند ،اما با تكنولوژی استاندارد یاا اختصاصای ،داده هاا و
قابلیت حمل را فراهم می کند[.]1
 .2.4مدل تحویل خدمات ابر
خدمات مبتنی بر ابر بر سه دسته تقسیم می شوند :داده ها به عنوان یک سرویس  ،(DaaS)1نرم افازار باه عناوان
یک سرویس  ، (SaaS)2پلت فرم به عنوان یک سرویس (PaaS)3و زیرساخت به عناوان یاک سارویس. (IaaS)4
نرم افزار به عنوان یک سرویس ) : (SaaSیک مدل است که کاربر را به دسترسی باه برناماه هاایی کاه در حاال
حاضر در حال اجرا در ابر هستند فراهم می کند .دسترسی توسط مشتری های ابر به دست می آید و کاربران ابار
نمی ت وانند زیرساخت های کاربردی را مدیریت کنند و از این طری راه را برای نصب و اجرای برنامه بر روی رایانه
های شخصی ابر خود حذف می کنند.
پلت فرم به عنوان سرویس ) : (PaaSیک مدل است که به کاربران اجازه توسعه محیط عملیاتی خود را می دهد.
کاربران می توانند برنامه های ساخته شده داخلی خود را توسعه و اجرا کنند .خدمات عبارتناد از سیساتم عامال،
محیط اجرایی زبان برنامه نویسی ،پایگاه داده ها و سرورهای وب.
زیرساخت به عنوان یک سرویس ) :(IaaSیک مدلی است که برای کاربران زیرسااخت هاای مجاازی ،باه عناوان
سرورها و فمای هخیره سازی داده ،فراهم می کند .مجازی سازی در این حالت نقش مهمی را ایفاا مای کناد ،باا
اجازه دادن به ارائه دهند ان ابر  IaaSبه ارائه مناب بر اساس تقاضا ،استخراج آنها از استخرهای بزرگ نصب شده
را امكان پذیر می کند.
داده ها به عنوان یک سرویس ) : (DaaSیک مدلی است که در آن داده ها به آسانی از طری پلتفارم مبتنای بار
ابر قابل دسترسی هستند DaaS .به ساد ی یک راه جدید برای دسترسی به اطالعات مهم کساب و کاار در یاک
مرکز داده را فراهم می کند[.]2
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شكل  1معماری محاسبات کلی ابر را نشان می دهد.
 .2.5مزایای رایانش ابری
هزینه بهره وری -این یكی از بزر ترین مزیت های محاسبات ابری می باشد که با حذف سارمایه اذاری بار روی
نرم افزار یا سرویس های مستقل به دست می آید .با استفاده از توانایی های ابر ،شرکت ها مای توانناد در هزیناه
های صدور مجوز و همچنین هزینه های اضافی مانند هزینه هخیاره ساازی داده هاا و باه روز رساانی نارم افازار،
مدیریت و غیره صرفه جویی کنند .اجاره یک زیر ساخت می تواند حس خوب مالی را به شما بدهد.
در دسترس بودن مداوم -ابرهای عمومی قادر هستند خدمات خود را حتی به انتهایی ترین کاربر خود ارائه دهناد.
این رویكرد دسترسی آسان به اطالعات را در مناط مختلف زمانی و مكانی فراهم می کناد و نیازهاای کااربران را
برآورده می سازد .به عنوان یک مزیت جانبی ،با رون همكاری ،مشاهده و تغییر اسناد و فایل های مشترک سااده
تر از همیشه در دستر س می باشد .عالوه بر این ،یكی از موارد تممینی بار ذاری سرویس مای باشاد و همچناین
دسترسی مستمر مناب را فراهم می سازد .فروشند ان ابرهای مختلف معموال از سرورهای متعادد بارای حاداکثر
انحراف استفاده می کنند .در صورت شكست سیستم ،موارد جایگزین به طور خودکار بر روی ماشین هاای دیگار
ایجاد می شوند.
مقیاس پذیری و انعطاف پذیری -مقیاس پذیری یک ویژ ی داخلی ساخته شاده بارای توساعه دهناد ان اسات.
نمونه های ابری بطور اتوماتیک تنها در زمان مورد نیاز مستقر می شوند و بناابراین شاما تنهاا بارای برناماه هاا و
هخیره داده ها هزینه پرداخت می کنید .همچنین ابرها می توانند با درخواست سیستم در برابر تغییارات فنااوری
اطالعات مقیاس پذیر تر باشند.
استقرار سری و سهولت ادغام-یکبرنام مبتنیبرابر میتواند در عرضتن ها چندساعتب ه اهاچ چنهد هته
دیر زیادچ ازپولبارگذارچشهده و ااهراشهود ای ه ییهی از میایهاچ د هد چابهر
و چند ماه وبدون صرف مقا
عرفهییهک دهاربر ادیهد درس بهت ابهفاصه وب ها ههذف دوره ههاچ انت هارات ه ا مهی
است .در ه مان انب  ،م
افتد
انعطاف پذیری و افزونگی -استقرار ابری معموال بر روی یک معماری قاوی انجاام مای یارد و انعطااف پاذیری و
افزونگی را به کاربران فراهم می آورد .ابر به طور خودکار شكست بین پلتفرم های سخت افزاری را ارائه می دهد و
این در حالی است که خدمات بازیابی فاجعه را نیز اغلب شامل می شود.
افیایشظرف ت ذخ رهس ازچ -ابر میتواند اطالعات بیشتری نسبت به یک رایانه شخصی هخیاره کناد و ظرفیات
هخیره سازی تقریبا نامحدودی را ارائه دهد[ .]1مخفی بودن فمای هخیره سازی از دیدها باع نگرانی اسات اماا
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در عین حال سخت افزار رایانه ی خود را در جهت نیاز های کسب و کاری ارتقا می دهد و هزیناه کلای فنااوری
اطالعات را کاهش می دهد.
 .3تجزیه و تحلیل داده های بزرگ

 Big Data .3.1چیست؟
اصاطالح Big Dataبه ممموعه اچ از داده ههاچببه اربهر زی وپگ هدهگته مهیشهود ده پهردا ز نبها
بیار ها مشیل می باشهد هدف کلای تجزیاه و تحلیال داده هاای
است اده ازتین ک هاچ داده داوچ معمولی و ا
بزرگ ،استخراج اطالعات مفید از یک مجموعه داده بزرگ و تبدیل آن به یک سااختار قابال درک بارای اساتفاده
بیشتر است .فرایندهای اصلی داده های بزرگ شامل رفتن ،نگهداری ،هخیره سازی ،جساتجو ،اشاتراک اذاری،
انتقال ،تجزیه و تحلیل و تجسم است[.]2
به تاز ی اهمیت این حوزه توجه زیادی را به خود جلب کرده است ،زیرا کسب و کار اطالعات مفید و بیانش بهتار
از داده های ساختاری و غیر ساختاری را می دهد که ممكن است منجر به تصمیم یری بهتر اطالعاات شاود .در
زمینه کسب و کار ،تجزیه و تحلیل داده های بزرگ روند بررسی مجموعه داده های بازرگ بارای کشاف الگوهاای
پنهان ،همبستگی ناشناخته ،روند بازار ،ترجیحات مشتری و دیگر اطالعات کسب و کار مفید است .پیشرفت هاای
امروز در تكنولوژی همراه با پیشرفت های اخیر در الگوریتم های تجزیه و تحلیل داده ها و رویكردها ،سازمان ها را
قادر به استفاده از داده های تجزیه و تحلیل شده داده های بزرگ ساخته اند .بعمی از مسائل مهام در اساتفاده از
تجزیه و تحلیل داده های بزرگ شامل کیفیت داده ،هخیره سازی ،تجسم و پردازش می شود.
برخی از نمونه های کسب و کار از داده های بزرگ شامل محتوای رسانه های اجتماعی ،جزئیات تلفن همراه ،داده
های معامالت ،پرونده های سالمت ،اسناد مالی ،اینترنت اشیا و اطالعات آب و هوا است[.]4
 .3.2فناوری های Big Data
برای پشتیبانی از تجزیه و تحلیل داده های بزرگ ،یک پلت فارم محاساباتی بایاد  3معیاار زیار را داشاته باشاد،
همانطور که  V 3ها در شكل  2نشان داده شده است.
تنوع :این پلت فرم از طیف وسیعی از داده ها پشتیبانی می کند و شرکت ها را قادر می سازد تا این داده ها را باه
صورت فرمت اصلی و با ابزارهای سترده استفاده کنند تا آن را به سایر فرمت های مورد نظر تبدیل کند.
سرعت :این پلت فرم می تواند داده ها را در هر سرعت ،یا جریان های کم تاخیر ،مانند داده های سنسور یا ساهام
یا حجم زیادی داده های دسته ای ،اداره کند.
حجم :این پلت فرم می تواند حجم زیادی از اطالعات در حالت استراحت یا جریان را مدیریت کند[.]2

شكل  V 3 .2معیاری داده بزرگ
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استخراج داده های سنتی شامل یافتن الگوهای جالب از مجموعه داده ها است در حالی که تجزیاه و تحلیال داده
های بزرگ شامل هخیره سازی و پردازش سترده ای از مجموعه داده های بزرگ است .به طور سنتی Hadoop
و  MapReduceاز دو تكنولوژی محبوب برای تجزیه و تحلیل داده های بزرگ استفاده می کنند.
ابزارها و فن آوری های بیشتری برای پردازش داده های بزرگ در دسترس هستند .نمونه هایی از آن هاا عبارتناد
از هخیره سازی داده های  BIمیزبان  Redshiftآمازون ،سرویس تجزیه و تحلیل داده های  BigQueryو ل،
پلتفرم  Cloud Bluemixآیبیام و سرویس پردازش اطالعات  Kinesisآمازون .چشام اناداز آیناده داده هاای
بزرگ ،ترکیبی از مكان و ابر است ،جایگزینی برای پایگاه های داده های رابطه ای مبتنی بر  ،SQLبه ناام پایگااه
داده های ( NoSQLنه تنها  ،)SQLبه سرعت به عنوان ابزاری برای استفاده در انواع خاصی از تحلیل داده هاای
بزرگ در برنامه های کاربردی به دست می آید[.]4
 .3.3مزایای داده بزرگ
واقعیت این است که داده های سازمانی ارزشمند خارج از فایروال شرکتی قرار می یرند و نگرانای هاای جادی را
به وجود می آورند .بعمی از چالش های رای در زیر مورد بح قرار می یرند
کاهش هزینه -فن آوری های داده های بزرگ مانند  Hadoopو تجزیه و تحلیل مبتنی بر ابر می تواند منجار باه
کاهش قابل توجه هزینه ها باشد .در حالی که مقایسه بین تكنولوژی داده های بزرگ و معماری های سنتی (انباار
داده ها و مارک ها) به علت تفاوت در عملكرد ،دشوار است ،اما مقایسه قیمات تنهاا مای تواناد باه منظاور بهباود
مقیاس در نظر رفته شود .برای مثال ،شرکت ها به جای پردازش و هخیره مقادیر وسیعی از داده هاای جدیاد در
یک انبار داده ،از این کار برای استفاده از خوشه های  Hadoopاساتفاده مای کنناد و اطالعاات را باه انبارهاای
سازمانی به صورت مورد نیاز برای برنامه های کاربردی تحلیلی تولید می کنند.
تصمیم یری سری تر و بهتر -تجزیه و تحلیل ها همیشه در جهت بهبود تصمیم یری ها تاالش مای کنناد ،و
داده های بزرگ آن ها را تغییر نمی دهند .دنبال کردن تجزیه و تحلیل داده های بزرگ باع مای شاود مادیران
کسب و کار تصمیم یرند ان خوبی باشند .سازمان های بزرگ به دنبال تصمیم های ساری و بهتار باا داده هاای
بزرگ هستند و آنها را پیدا می کنند .چندین شرکت بر اساس سرعت  Hadoopو تجزیه و تحلیل حافظه ای ،بار
سرعت بخشیدن به تصمیمات موجود تمرکز دارند.
محصوالت و خدمات جدید -شاید استفاده جالب از تجزیه و تحلیل داده های بزرگ ،ایجااد محصاوالت و خادمات
جدید برای مشتریان است .شرکت های اینترنتی این کار را برای یک دهه یا بیشتر انجام داده اند ،اما اکنون اغلاب
شرکت های آنالین نیز این کار را انجام می دهند.
پیشنهاد محصول -بدیهی است که پذیرش داده های بزرگ و تجزیه و تحلیل ها ثابت شده است که یک استراتژی
بسیار قدرتمند برای کسب و کارهای آنالین است .تأثیر داده های بزرگ مشتریان در کسب و کار و تبادیل شادن
به ابزار بسیار مهم و اقتصادی برای تقویت یک کسب و کار است .هخیره ساازی و کاار بار روی داده هاای بازرگ
همیشه یک چالش برای هر تجارت بوده است .داده های بزرگ جاده ای را برای مدیریت چناین اطالعاات بازرگ
ساخته اند و کسب و کار را بسیار ساده و سودآور کرده اند.
تشخیص تقلب -تجزیه و تحلیل با کارایی باال صرفا تكنولوژی دیگری نیست .این نشان دهنده یک تغییار انقالبای
در نحوه سازماندهی داده ها است .با استفاده از زینه های جدید محاسباتی توزی شده مانند پردازش در حافظاه
بر روی سخت افزار کاال ،کسب و کار می تواند به یک راه حل تجزیه و تحلیل داده هاای انعطااف پاذیر و مقیااس
پذیر در زمان واقعی با هزینه معقول دسترسی داشته باشد .این حقیقت دارد کاه شارکت هاای بیماه در کساب و
کارهایشان اطالعات زیادی کسب کنند ،مخصوصا در تشخیص تقلب[.]3[,]1
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 .4تجزیه و تحلیل داده های بزرگ در ابر

تجزیه و تحلیل داده های بزرگ مبتنی بر ابر یک مدل خدماتی است که در آن عناصر فرآیند تجزیه و تحلیل داده
های بزرگ از طری ابر عمومی یا خصوصی ارائه می شوند .این ابزار از طیف وسیعی از ابزار و تكنیک های تحلیلی
برای کمک به کسب و کارها از داده های عظیم استفاده می کند و آن را به ونه ای ارائه می دهد کاه باه راحتای
دسته بندی شده و به راحتی از طری یک مرور ر وب قابل دسترسی است .چنین برنامه های کاربردی و خادمات
تجزیه و تحلیل داده مبتنی بر ابر معموال تحت یک مدل قیمت ذاری مبتنی بر اشتراک یا هزینه (پرداخت بارای
استفاده) ارائه می شود .مدل سرویس  Cloud Analyticsبه عنوان سرویس ) (CLAsSنامیده می شاود .در
این مدل ،تجزیه و تحلیل به راحتی از طری یک پلت فرم محاسبات ابری قابل دسترسی اسات .چناین سارویس
تجزیه و تحلیل داده مبتنی بر ابر ،کسب و کار را قادر می سازد تا فرآیندهای خودکار را در هر زمان و هر کجاا بار
اساس آن فعال کند .نمونه هایی از این محصوالت و خدمات تجزیه و تحلیل مبتنی بر ابار شاامل انباار داده هاای
میزبانی ،هوش تجاری نرم افزار به عنوان یک سرویس ) (SaaS BIو تجزیه و تحلیل رسانه های اجتماعی مبتنی
بر ابر است .داده های هخیره شده در یک پایگاه داده مبتنی بر ابر می تواند به کسب و کار با فرآینادهای تصامیم
یری خود کمک کند.
با داده های بزرگ مبتنی بر ابر ،تحلیل ران نه تنها داده های بیشتری را برای کار با آن ،بلكه توان پردازشی برای
هایی افهیایش لاب هتپه شبنهی را دارد.
اداره تعداد زیادی از پرونده ها با ویژ ی های متعددی را دارناد .ای هتوان
ترکیبی از داده های بزرگ و محاسبات ابری همچنین به تحلیلگران اجازه می دهد داده های جدید رفتاری مانناد
وب سایت های بازدید شده یا مكان را به صورت روزانه بررسی کنند[.]3
 .4.1مزایای عمده برای سازمان های تجاری
تقاضاچ خودسوزچ :همانطور که از نام آن پیداست ،سازمانها می توانند هخیره سازی یاا سارویس را باا
براساس
یک کلیک بر دکمه بدون هیچ ونه کمک انسانی سترش دهند .ساازمان هاا مای توانناد زیرسااخت داده هاای
بزرگ را با بیشترین سرعت ممكن ایجاد کنند.
داده و اطالعات در شبكه :اطالعات در سراسر شبكه در دسترس است و می تواند در هار زماان از طریا شابكه و
دستگاه های مختلف مانند لپ تاپ ،تلفن همراه ،تبلت و غیره قابل دسترس باشد.
جم آوری مناب  :مناب ارائه دهنده روه بندی شده و به طور موثر توسط مدل چند مستاجر استفاده مای شاود.
منابع شامل ذخ رهس ازچ ،هاف  VM ،و غ ره
کشش سری  :مناب (هر دو سخت افزار و نرم افزار) مای توانناد در مادت زماان کوتااهی کارآماد و ما ثر باشاند.
مشتریان می توانند مناب را برای هر مقدار و در هر زمان خریداری کنند.
هزینه موثر :استفاده از مناب می تواند نظارت شود و براساس نیاز استفاده می شاود .ایان سیساتم بسایار شافاف
است که باع می شود ارائه دهنده و کااربر راحات تار آن را بپذیرناد .فان آوری هاای داده هاای بازرگ مانناد
 Hadoopو تجزیه و تحلیل مبتنی بر ابر هزینه قابل توجهی را در هنگام هخیره سازی داده های بازرگ کااهش
می دهند به عالوه آنها می توانند روش های کارآمدتر برای انجام کسب و کار را شناسایی کند[.]1
 .4.2داده های بزرگ و چالش های رایانه محاسباتی
واقعیت این است که داده های سازمانی ارزشمند خارج از فایروال شرکتی قرار می یرند و نگرانای هاای جادی را
به وجود می آورند .بعمی از چالش های رای در زیر مورد بح قرار می یرند:
هخیره سازی داده -هخیره و تجزیه و تحلیل حجم زیادی از اطالعات که برای یک شرکت ضروری اسات ،نیااز باه
یک زیرساخت سخت افزاری سترده و پیچیده دارد .با رشد مداوم داده ها ،دستگاه هخیره سازی داده ها به طاور
فزاینده ای اهمیت بیشتری پیدا می کنند و بسیاری از شرکت های ابری ظرفیات هخیاره ساازی زیاادی را بارای
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مزیت رقابتی دنبال می کنند.
کیفیت داده -دقت و دسترسی به موق داده ها برای تصمیم یری بسیار مهم است .داده های بزرگ تنها هنگامی
مفید هستند که فرایند مدیریت اطالعات برای تممین کیفیت داده ها اجرا شود.
امنیت و حریم خصوصی -امن تییی ازنگرانی هاچ اص ی دادههاچ بی ری است .سازمانها بایاد از داده هاای
بزرگ حس بیشتری داشته باشند ،بخشی از داده های حساس خود را به داده های بزر تر تقسیم می کنند .بارای
انجام این کار ،شرکت ها باید شروع به ایجاد سیاست های امنیتی کنند که خود تنظیم باشند :این سیاساتها بایاد
روابط اعتماد موجود را ارتقا دهند و داده ها و به اشتراک ذاری مناب را در سازمان ها ارتقا دهناد ،در حاالی کاه
اطمینان حاصل شود که تجزیه و تحلیل داده ها بهینه و محدود به چنین سیاست هایی نیست.
هكرها و حمالت مختلف به زیرساخت ابرها حتی ا ر فقط یک سایت مورد حمله قرار یرند ،بار چنادین مشاتری
تأثیر می ذارد .این خطرات را می توان با استفاده از برنامه های امنیتی ،سیستم های فایل رمز ذاری شاده ،نارم
افزار از بین بردن داده ها و خرید سخت افزار امنیتی برای ردیابی رفتار غیر معمول در سرورها کاهش داد.
تحب ها با توجه به ماهیت تقاضای خدمات ،ارزیابی هزینه های انجام شاده دشاوار اسات.
تحویل خدمات وصور
بودجه بندی و ارزیابی هزینه ها بسیار دشوار خواهد بود مگر اینكه ارائه دهناده دارای معیارهاای مناساب و قابال
مقایسه برای ارائه باشد .توافقنامه سطح خدمات ) (SLAارائه دهناده کاافی بارای تمامین دسترسای و مقیااس
پذیری نیست .شرکت ها تمایلی به تغییر ابری بدون تممین کیفیت خدمات قوی نخواهند داشت.
ساز اری و قابلیت حمل و نقل باید هر زمان که میخواهند ،از مهاجرت به داخل و خاارج از ابار و ارائاه دهناد ان
خدمات تعویض استفاده کنند ،و نباید هیچ قفل در آن وجود داشته باشد .سرویس های ابر محاسباتی باید توانایی
همگام سازی با  ITرا داشته باشند[.]3
سترسهی ارائه دهند ان ابر هنوز سرویس خسته و خاموش ندارند؛ این منجار باه قطا
لاب ت اطمنان و لاب هت د
شدن مكرر می شود .مهم است که خدمات با استفاده از ابزار داخلی یا شخص ثال نظارت شود .حیاتی است کاه
برنامه ای برای نظارت بر استفاده ،SLA ،عملكرد ،قابلیت اطمینان و وابستگی تجاری این سرویس ها باشد.
عم یرد وپ هناچبانهد هیینه کسب و کار باید در سخت افزارها کاهش یابد ،و بیشتر برای پهنای باند صرف ردد.
این م ی تواند هزینه کم برای برنامه های کاربردی کوچكتر باشد ،اما می تواند برای برنامه های کاربردی باا شادت
بسیار زیاد باشد .ارائه اطالعات فشرده و پیچیده در مورد شبكه نیاز به پهنای باند کافی دارد.
تمام این چالش ها نباید به عنوان بلوک های جاده در جستجوی محاسبات ابر محسوب شوند .این مهم نیست کاه
قبل از اتخاه تكنولوژی ،این مسائل و راه های ممكن را در نظر بگیرید[.]1
نتیجه گیری

کسب و کارها از تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می کنند تا باه راه اناداختن اساتراتژی خاود بارای باه حاداکثر
رساندن سود و حمایت از فرایندهای تصمیم یری خود کمک کنند .امروزه باه طاور ساترده ای پذیرفتاه شاده
است که محاسبات ابری و فناوری های داده بزرگ ،دو تكنولوژی غالب هساتند کاه جهاان تجاارت را شاكل مای
دهند .ابر تنها حرف زدن نیست  -این یک واقعیت زند ی است که بر هر جنبه ای از صانعت فنااوری تااثیر مای
ذارد .فن آوری های داده های بزرگ ارائه شده از طری ابر رایانه اجازه می دهد تا کساب و کاار تصامیم یاری
فعاالنه ،مبتنی بر دانش داشته باشند و اجازه می دهند تا روند و رفتار های آینده را پیش بینی کنناد .شارکت هاا
قادر به هخیره داده های خود از راه دور و دسترسی به داده ها و خدمات از هر کجاا و در هار زماان خواهناد باود.
عالوه بر این ،تجزیه و تحلیل داده ها مبتنی بر ابر زیرساخت هایی را فراهم می کنند که شارکت هاا در غیار ایان
صورت باید خود آن را از ابتدا می ساختند[.]2
عالوه بر تجزیه و تحلیل داده ها ،محاسبات ابری قادر به حفظ کسب و کار و رقابت با ارائه مزایای بسیاری از جمله
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 علی رغم. االستیسیته سری و سهولت مدیریت است، خدمات به صورت تقاضا،  جم آوری مناب،بهره وری هزینه
 قبال از. به خصوص در ارتبا با حفظ حریم خصوصی و امنیت وجاود دارد، برخی از چالش ها و خطاها،این مزایا
 سازمان باید باه طاور کامال آنچاه را کاه در یار،سرمایه ذاری در تجزیه و تحلیل داده های بزرگ مبتنی بر ابر
 اماا برناماه، سرمایه ذاری در تجزیه و تحلیل های ابر می تواند برای سازمان ساودمند باشاد. درک کنند،هستند
.]1[ریزی مناسب الزم است تا اطمینان حاصل شود که تمام مراحل عناصر تحلیلی پوشش داده می شود
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