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 مکانی هایپردازش دادهرایانش ابری در  هایفناوری یریکارگبهمروری بر 

 2، فرشاد حکیم پور1محمد مسعود رحیمی

 -برداري و اطالعات مکاني دسي نقشهدانشکده مهن -هاي اطالعات مکاني دانشجوي کارشناسي ارشد سیستم1

 دانشگاه تهران -هاي فني پرديس دانشکده
rahimi.masoud@ut.ac.ir 

 دانشگاه تهران -هاي فني پرديس دانشکده -برداري و اطالعات مکاني دسي نقشهاستاديار دانشکده مهن 2
fhakimpour@ut.ac.ir 

 (1931 مهرب يخ تصوي، تار1931 بهمنافت يخ دري)تار 

 دهیچک

هاي نسل سوم مانند اينترنت و شبکه اطالعاتي و ارتباطي پیچیده هايفناورياست. توسعه سريع  (Big Data) دادهمهعصر حاضر، عصر 

هاي گوناگون ممکن ساخته است. هاي ناهمگن را از منابع مختلف و در قالبو چهارم تلفن همراه، دسترسي آني به انواع مختلفي از داده

حجم بااليي از  لحظههرپیچیده مکاني در  يهاسامانهنظارت، کاوش و نمايش  باهدفاخیر در فناوري حسگرها و  يهاشرفتیپهمچنین با 

هاي سابقه تولید داده مکاني براي محققین فرصتشود. اين روند بيآوري ميهاي مختلف زماني مکاني تولید و جمعها در مقیاسداده

سازد. هاي مهندسي و تصمیم سازي تجاري فراهم مينويني را براي تولید اطالعات و دانش و ارزش افزايي تحقیقات علمي، توسعه

هاي متعددي را سنتي اطالعات مکاني چالش يهاسامانهدر  يداده مکان، مديريت، پردازش و تحلیل اين حجم باالي يسازرهیذخ حالنيباا

تواند به کمک کاربردهاي مي (Cloud Computing) مکاني، فناوري رايانش ابري دادهمههاي روبرو شدن با چالش باهدفنیز به همراه دارد. 

 دادهمه کارگیريبه هايچالش به پاسخگويي در صرفهبه و پذيرمقیاس سودمند، يحلراه ابري رايانش فناوري ي بیايد. پیدايشاطالعات مکان

مکاني  هايفناوريها و رايانش ابري و روش هايفناوريمروري کلي بر مباني و ابتدا در اين مقاله  .گوناگون مکاني است کاربردهاي در

دهیم. همچنین در نگاهي هاي پیش روي کاربردهاي مکاني را مورد بررسي قرار ميسپس فرصتري خواهیم داشت. مبتني بر رايانش اب

تغییرات کاربري و پوشش هوشمند و  ونقلحمل يهاسامانه و ، ترافیکونقلحملهاي نهیدرزمفناوري رايانش ابري  يریکارگبه ،تردقیق

کارگیري فناوري هاي ابري در کاربردهاي مکاني را بررسي روي بههاي پیشدر پايان چالش .قرار خواهیم داد موردبررسيرا نیز اراضي 

 کنیم و پیشنهاداتي براي ادامه تحقیقات ارائه خواهیم نمود.مي

 اطالعات مکاني هايسامانهمکاني، رايانش ابري،  دادهمه :یدیواژگان کل

                                                           
  نويسنده رابط 
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مقدمه -1مر

اطالعاتي و  هپیچید هايفناوريهمگام با توسعه سريع 

نسل سوم و چهارم تلفن  يهاشبکهارتباطي مانند اينترنت و 

( و IoT) 1اجتماعي، اينترنت اشیاء يهاشبکههمراه و توسعه 

به انواع مختلفي از  2، دسترسي آنيياچندرسانه هايفناوري

گوناگون  يهاقالبهاي ناهمگن از منابع متعدد و در داده

اخیر در فناوري  يهاشرفتیپممکن شده است. همچنین با 

 يهاسامانهنظارت، کاوش و نمايش  باهدفحسگرها و 

ها در حجم بااليي از داده هرلحظهپیچیده زمین در 

 يآورجمعهاي مختلف زماني مکاني نیز تولید و مقیاس

 يروزرسانبهداراي حجم و سرعت که  هاداده. اين [1]شود مي

باال و تنوع زياد در ساختار و قالب، میزان صحت و قابلیت 

بنا به تخمین  .شوندمينامیده  9دادهمه هستند يرياعتمادپذ

کمیته کارشناسان سازمان ملل در مديريت جهاني اطالعات 

 ون بايتیلینتيکو 2.1مقدار روزانه ( GGIM-UN) 4مکاني

 هستند مندمکان هاآنکه بخش بزرگي از  شوديمداده تولید 

 يهاقالبپتابايت داده در  21همچنین در گوگل روزانه  .[2]

ها از اين داده يتوجهقابلکه بخش  شوديمگوناگون تولید 

تولید  سابقهيب. با اين روند [9]داراي ماهیت مکاني هستند 

براي تولید اطالعات و دانش و  تواننديممکاني  يهادادهداده، 

مهندسي و تصمیم  يهاتوسعهارزش افزايي تحقیقات علمي، 

 متأسفانهاما ؛ قرار گیرند مورداستفادهسازي تجاري 

مکاني با چالش بزرگي به نام  دادهمهکاربردهاي متعدد 

شي روبرو هستند. محدوديت توان محدوديت توان پرداز

 زمانهمو دسترسي  يسازهیشب، تحلیل، سازيمدلپردازشي، 

. همچنین در بسیاري از سازديممکاني را دشوار  دادهمهبه 

کاربردهاي نوين اطالعات مکاني مانند مديريت ناوگان و 

مسیريابي پويا، مديريت باليا و مديريت اضطراري نیاز به 

آني  صورتبهمکاني در لحظه و  دادهمهپردازش و تحلیل 

وجود دارد که اين امر نیز نیازمند سکوهاي قدرتمند پردازشي 

 صرفبهو نگهداري چنین سکوهايي منوط  ياندازراهاما ؛ است

 يهارساختيزهاي گزاف جهت خريد و نگهداري هزينه

هاي اخیر در رايانش حجیم رايانشي است. پیشرفت

بیست و يکم منجر به ايجاد يک الگوي در قرن  يافتهتوزيع

1 Internet of Things (IoT) 

2 Real-Time 

3 Big data 
4 United Nations Initiative on Global Geospatial Information 

Management 

شده است. رايانش ابري  1جديد رايانشي به نام رايانش ابري

و محاسبات  1هاي خودکارسازيها و محدوديتهزينه تنهانه

، بلکه هزينه نگهداري سازديمتوسط يک رايانه تنها را حداقل 

سازي را بهینه هاآنها را نیز کاهش داده، مديريت زيرساخت

. [4] سازديمفراهم  هاآنده و دسترسي کاربران را به کر

 و 7پذيرمقیاس سودمند، يحلراه ابري رايانش فناوري پیدايش

 در دادهمه کارگیريبه هايچالش به پاسخگويي در صرفهبه

در اين مقاله ما مباني و  .گوناگون مکاني است کاربردهاي

، مديريت، يسازرهیذخکلیدي رايانش ابري در  هايفناوري

مکاني بر روي سکوهاي رايانش  دادهمه يهالیتحلپردازش و 

را در  هايفناوراين  يریکارگبهکرد و  ابري را بررسي خواهیم

و  میدهيمقرار  يموردبررستعدادي از کاربردهاي علوم مکاني 

رايانش ابري را در دو زمینه ترافیک  هايفناوريکاربرد سپس 

تغییرات کاربري و پوشش هوشمند و  ونقلحمل يهاسامانهو 

نا هدف از اين مقاله آش  .قرار خواهیم داد يموردبررساراضي 

رايانش  هايفناوريسازي محققین علوم مکاني با مباني و 

اخیر در  يدستاوردهاآنان با تحقیقات و  اولیه ابري و آشنايي

 مکاني است. دادهمهکاربردهاي مختلف 

رایانش ابری هایفناوریمبانی و  -2

 8و فناوري استانداردهابنا به تعريف انستیتو ملي 

(NIST )[1]« :امکان ايجاد براي مدلي ابري رايانش 

 اشتراک منبع به تقاضا لحظه در و راحت دسترسي

 است شبکه در تنظیم قابل محاسباتي منابع از اييافته

 سازي،ذخیره منابع کارسازها، ،هاشبکه مثال براي)

 کمترين با و سرعتبه توانديم که( خدمات و افزارهانرم

 کاربر اختیار در دهنده دماتخ با تعامل و مديريتي تالش

هاي مهم رايانش ابري را ويژگي NIST. «گیرد قرار

پذيري سريع، اشتراک منابع، دسترسي وسیع به انعطاف

داند. براي رساني در لحظه تقاضا ميشبکه و خود خدمت

از  يامجموعه، رايانش ابري دادهمه يهاچالشپاسخ به 

را براي استخراج نوين  هايفناوريو  هاروشابزارها، 

. در اين بخش مروري بر کنديماطالعات و دانش ارائه 

 ،سازيیرهذخبراي  يافتهتوسعه هايفناوريابزارها و مباني 

خواهیم نمود. دادهمهپردازش و تحلیل  ،مديريت

5 Cloud Computing 

6 Automation 
7 Scalable 

8 National Institute of Standards and Technology 
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 دادهمهو مدیریت  یسازرهیذخ -2-1

و  سازيیرهذخ دادهمهچالش نخست در روبرو شدن با 

با سه  دادهمهو مديريت  سازيیرهذخاست.  اهآنمديريت 

 سازيیرهذخچالش حجم، سرعت و تنوع باال روبرو است. 

اين  ازجملهسنتي داراي مشکالتي است.  يهاروشبه دادهمه

مشکالت امکان بروز مشکل در ديسک سخت است که 

 چندگانهسنتي حفاظت از داده مانند آرايه  هايروش

با مقیاس بسیار  يهادر داده( RAID) 1مستقل هاييسکد

چالش  عالوهبه. [1] شوندينمواقع  مؤثربزرگ )پتابايت( 

است که  ياسامانهنیز نیازمند  دادهمه يروزرسانبهسرعت 

افزايش مقیاس داده و پاسخگوي نیاز کاربر  يعاًسربتواند 

داده ممکن  سازيیرهذخسنتي  هايروشباشد که اين امر با 

منجر به  دادهمه يروزرسانبه يباالسرعت. تنوع و یستن

که اين امر  شونديمگوهاي مديريت داده تعريف دوباره ال

اي هاي داده غیر رابطهنوين مانند پايگاه هايفناورينیازمند 

سازي و ، ذخیرهيسازپاکبراي  يافتهتوزيعيا فايل سیستم 

 .[7]است  يافتهساختار یرغداده  دهيسازمان

 (DFS) 2یافتهتوزیعیل سیستم فا -2-1-1

 يها DFS، سازيیرهذخ يهاچالشبراي پاسخ به 

هاي کوچک، حفظ سازي فايلیرهذخمتعددي با امکان 

و تکثیر مکرر  يبردارنسخهتعادل بار، ثبات در 

مجازي است که  سیستميفايل  DFS. [8] انديافتهتوسعه

و به کمک سطحي  هيافتتوسعهتعدادي گره در ابر  يبر رو

. اين بدين سازديمآنان را پنهان  هاييناهمگوناز انتزاع، 

 هايعاملیستمسمعني است که هر گره ممکن است از 

 DFSمتفاوت استفاده کند اما  هايیستمسمتفاوت و فايل 

 ها رااين گره يهادادهرابطي مشترک براي دسترسي به 

 DFSاصلي  يهاتیقابل ازجمله. [3] سازديمفراهم 

به استقالل از موقعیت داده، استقالل از شیوه  توانيم

اشاره نمود.  يريپذاسیمقدسترسي، تحمل در برابر خطا و 

، فايل يافتهتوزيع يهاستمیسفايل  نيترموفقيکي از 

( است. در معماري HDFS) 9هدوپ يافتهتوزيعسیستم 

HDFS  وجود دارند  1پیروو چندين گره  4اصلييک گره

                                                           
1 Redundant Array of Independent Disks (RAID) 

2 Distibuted File System (DFS) 

3 Hadoop Distributed File System (HDFS) 
4 Master node 

5 Slave 

فايل  يهادادهسازي ابر ذخیره اصليکه وظیفه گره 

 يهاگره يبر رواصلي  يهاداده کهيدرحالسیستم است 

 ييهابلوکبه  هاليفاابتدا  HDFS. در شونديمذخیره  پیرو

 يابند.خوشه هدوپ توزيع مي يبر روو سپس  شدهمیتقس

 یارابطهداده غیر  یهاگاهیپا -2-1-2

هاي مديريت داده معاصر داراي ظرفیت هايروش

باالي  يروزرسانبهمحدودي در روبرو شدن با تنوع و سرعت 

 يهاتوسعهو  دادهمه هايفناوريهستند. با ظهور  دادهمه

 يدرها، يارابطهغیر  يهادادهاخیر در رايانش ابري و پايگاه 

گشوده  دادهمهمديريت  يهاچالشجديدي براي پاسخ به 

 دادهمهبا الزامات  يارابطهغیر  يهادادهاست. پايگاه  شده

باال و تحمل  يريپذاسیمقمنطبق بوده و در دسترس بودن، 

. يک پايگاه داده غیر آورنديمخطا را براي کاربران به ارمغان 

و بازيابي حجم  يسازرهیذخداراي الگويي براي  يارابطه

پايگاه  يهايگژيواست.  يافتهتوزيع يهادادهبااليي از 

، 1ماشامل مستقل بودن از شِ يارابطهغیر  يهاداده

ساده، ثبات و  يسينوبرنامهپشتیباني از تکثیر آسان، رابط 

ما در يک پايگاه داده مستقل از شِ باال است. يريپذانعطاف

يک . شوندمي سازيذخیرهبدون هیچ ساختار قبلي  هاداده

را بدون هیچ ساختار  رکوردهاپايگاه داده مستقل از شما 

رکوردهايي را که داراي  عالوهبهکرده و  سازيذخیرهقبلي 

. عمده کندمي بنديدستهساختار يکساني نیستند را نیز 

 پذيريمقیاسمزيت استقالل از شما سازگاري با مفاهیم 

و  ترسادهو  ترعمیق ،پوياتر وجوهايپرسافقي، امکان 

 است. 7سادگي در مهاجرت شما

مطرح در علوم رايانه و پايگاه  يهانظريهاز يکي 

است. اين  CAP8 [11]تئوري  يارابطهغیر  يهاداده

 تواندينم افتهيعيتوزکه هیچ سیستم  کنديمبیان  نظريه

 يريپذتحملو  11يريپذيدسترس، 3ثبات زمانهم صورتبه

را تضمین کند. در مباني تئوري  11يبندبخشدر برابر 

CAP  از زمان،  لحظهکيثبات بیانگر آن است که در

نسخه يکساني از داده را ببینند.  هاگرهتمامي 

هر درخواست  کنديمنیز تضمین  يريپذيدسترس

                                                           
6 Schema-free 
7 Schema Migration 

8 Consistency,Availability, Partition-Tolerance 

9 Consistency 
10 Availability 

11 Partition-Tolerance 
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در برابر  يريپذتحمليک پاسخ دريافت کند.  تيدرنهامر

 از باوجود حتي بیانگر آن است که سیستم يبندبخش

 بخشي در خطا و مشکل دادن رخ يا و هاامیپ رفتن دست

هاي سیستم .دهد ادامه خود عملکرد به بتواند سیستم، از

اي براي پشتیباني از ر رابطهغی دادههاي مديريت پايگاه

مقدار مبنا، ستون -به چهار دسته کلید دادهمهمجموعه 

 1شوند. جدولمي يبنددستهمبنا، سند مبنا و گراف مبنا 

را مورد  يارابطهغیر  يهادادهپايگاه  نيترمطرحتعدادي از 

مقايسه قرار داده است. اطالعات اين جدول از منابع رسمي 

 است. شدهيآورجمعاه داده مربوط به هر پايگ

دادهمهپردازش و تحلیل  -2-2

رويکردي  عنوانبهرايانش ابري  هايفناوريبا پیدايش 

بزرگ  يهاشرکتهاي موازي، نوين در پردازش داده

با الگوهاي  ييهاچارچوب يسازکپارچهيفناوري اطالعات 

دسترسي  يسازساده باهدفپردازش موازي داده را 

آغاز  هاآن يهابرنامهين خدمات و استقرار کاربران به ا

اي از . افزايش شديد داده موجود در طیف گستردهاندنموده

هاي جديدي را در ها و چالشهاي کاربردي فرصتحوزه

 يشناسستيزاز علوم و مهندسي تا  کاربردهااز  يامجموعه

ها آن است و مديريت ايجاد نموده است. يکي از اين چالش

 معموالً داده که  سابقهيباز اين مقیاس  توانيم که چگونه

داراي ماهیتي ناهمگون هستند براي بهبود کیفي خدمات 

. در اين [11]پیشنهادي بینش و دانش استخراج نمود 

نويسي موازي مهبرنا يهامدلبخش مروري مختصر بر 

 هاي آماري، يادگیريتحلیل هايفناوريخواهیم داشت و 

بررسي خواهیم نمود. مختصراًرا نیز  يکاودادهماشین و 

موازی یسینوبرنامه یهامدل -2-2-1

ناشي از آن،  يهاچالش متعاقباًو  دادهمهبا ظهور عصر 

متعددي براي رايانش موازي  يهاچارچوبو  هاروش، هامدل

موازي متعددي وجود  يسينوبرنامه يهامدلتوسعه يافت. 

را در يک سطح  يزمانهمدارند که براي کاربر امکان تعیین 

و يک برنامه  2يرسانامیپ، 1: ريسه رايانشيسازديمباال فراهم 

هستند. در مدل  هامدلاين  ازجمله( SPMD) 9چند داده

1 Thread 
2 Message Passing 

3 Single Program multiple data (SPMD) 

است که از وظايف  يامجموعه، يک برنامه شامل يرسانامیپ

درون يک ماشین  تواننديمو  برنديمحافظه محلي خود بهره 

توسط  مأموريتهدايت  باهدفيکسان قرار گیرند. وظايف 

 4يرسانامیپ. رابط کننديمارسال و دريافت پیام داده تبادل 

(MPI يک استاندارد ابتکاري بالفعل براي )است.  يرسانامیپ

MPI است که  يرسانامیپانه در حقیقت يک استاندارد کتابخ

موازي  يسينوبرنامهرا براي  افتهيتوسعه يرسانامیپيک مدل 

. [12] کنديمفراهم  يافتهتوزيعرايانشي  يهاطیمح يبر رو

MPI از محیط  يسازادهیپمشخص يک  صورتبه

بلکه يک استاندارد است و  ستینموازي  يسينوبرنامه

و گريد ام پي  1متعددي مانند اپن ام پي آي يهايسازادهیپ

. زماني که حجم داده [19]است  شدهانجامبر اساس آن  1آي

مانعي در پردازش و  توانديمبزرگ است، ظرفیت حافظه 

هاي آن باشد. براي مقابله با اين شرايط، چارچوب يریکارگبه

که از  اندافتهيتوسعه 7مانند هدوپ و درياد دادهمهپردازش 

. الگوي نگاشت برنديممتعددي بهره  يافتهتوزيع يهانیماش

نويسي است که هر کاربرد به رنامهکاهش هدوپ يک مدل ب

کنند. درياد نیز محاسبات دو فاز نگاشت و کاهش خالصه مي

 کند. ساختاربندي مي دارجهتهاي را در قالب گراف

4 Message Passing Interface(MPI) 

5 OpenMPI 
6 GridMPI 

7 Dryad 
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هر گره مربوط به يک وظیفه و هر  يساختاربنددر اين 

. نگاشت [21] باشنديمانتقال داده  يهاکاناليال بیانگر 

کاهش با طرز تفکر ساده و کلي خود، باعث شده تمامي 

از آن  يآسانبهبتوانند  سينوبرنامهو  دهندهتوسعه يهاگروه

 دهندهتوسعهسیستم درياد به  آنکهحالکنند.  يبرداربهره

وجود در  يهاروالکنترل کامل بر ارتباطات گراف و زير 

برنامه درياد  هدهندتوسعه. يک دهديمگراف را  يهاگره

براي توصیف الگوهاي ارتباطي برنامه خود از يک  توانديم

 يندهايفرآبدون دور استفاده کرده و  دارجهتگراف 

 .[11]محاسباتي بیان کند  يهاگرهانتقال داده را میان 

 یکاودادهآماری، یادگیری ماشین و  یهالیتحل -2-2-2

اصلي ابزارهاي تحلیلي  يهاتيمحدوديکي از 

براي پشتیباني از  يکاودادهسنتي  هايروشاستاندارد و 

به  هاآن يوابستگآماري و يادگیري ماشین  يهالیتحل

1 Redis 
2 MongoDB 

3 JavaScript Object Notation (JSON) 

4 CouchDB 
5 HBase 

6 Cassandra 

7 Structured Query Language (SQL) 
8 Neo4j 

9 Cypher 

 يابزارهاظرفیت محاسباتي يک رايانه تنها است. انتقال 

براي مشتري کاهش  توانديمابر  يبر رو يکاوداده

و نگهداري تجهیزات  ياندازراهو رفع نگراني  هانهيهز

 را به همراه داشته باشد.  يافزارسخت

متعددي براي  بازمتن يهاحلراه، دادهمهدر حوزه 

آماري و يادگیري ماشین  يهالیتحلو  يکاوداده

آپاچي به  توانيم هاآن ترينمهم ازجملهکه  اندافتهيتوسعه

اشاره نمود. همچنین در چند سال اخیر  11ماهوت و آر

آماري، يادگیري  يهالیتحلهاي  نهیدرزمتحقیقات متعددي 

با کمک فناوري رايانش ابري  دادهمه يکاودادهماشین و 

براي  يافتهتوزيع يبندمیتقسيک روش  [21]است.  شدهانجام

سه  [22]همسايگي ارائه داده است.  تريننزديک يبندکالسه

( FCM) 11میانگین Cفازي  يبندخوشه يافتهتوزيعالگوريتم 

  را با الگوي نگاشت کاهش ارائه داده است.

 الگوی نگاشت کاهش و هدوپ -2-3

که در  [29]منتشر کرد  يامقاله 2114گوگل در سال 

است که  شدهيمعرفموازي  يسينوبرنامهآن مدل جديدي از 

و روي  دادهمه يروبر ها را اجراي موازي و کارآمد برنامه

10 R 

11 Fuzzy C-Means 

 ايرابطه ریغ هايداده گاهيپا تيريمد ستمیس چند سهيمقا -1جدول

نوعنام

 CAPتئوري 

REST 

API 

JAVA 

API 
 وجوپرسرابط 

پشتیباني 

الگوي از 

نگاشت 

 کاهش

منبع
 يريپذيدسترس ثبات

 يريپذتحمل

در برابر 

 يبندبخش

1رديس

-کلید

مقدار 

مبنا
[14] ✗ رابط اختصاصي ✗ ✗ ✓✗✓

مونگو دي 

2بي

سند 

مبنا
✓✗✓ ✗ ✗ 

 پروتکل اختصاصي از طريق

 9ساناستاندارد جي

(JSON) 
✓ [11]

کوچ دي 

4بي

سند 

مبنا
[11] ✓ رابط اختصاصي ✗ ✓ ✓✓✗

1اچ بیس
ستون 

مبنا
[17] ✓ رابط اختصاصي ✓ ✓ ✓✗✓

1کاساندرا
ستون 

مبنا
✗*

*✓✓ ✗ ✗ 

رابط مشابه زبان 

 7ي ساختاريافتهوجوپرس

(SQL)  به نامCQL 
✓ [18]

 8نئوفورجي
گراف

 مبنا
[13] ✗ 3ي سايفروجوپرسزبان  ✓ ✓ ✗✓✓

 را نیز دارد. يريپذيدسترس يجابهولي مدير امکان انتخاب ثبات  شدهانتخاب يريپذيدسترس فرضشیپ صورتبه *
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ساخت. نام اين مدل افزارهاي معمولي ممکن ميسختمر

کاهش يک -کاهش بود. نگاشت-نگاشت يسينوبرنامه

 نهیدرزمها است که انقالبي فناوري پردازش و تحلیل داده

ها يفناور نيترمحبوبو يکي از  ديآيم حساببهعلوم رايانه 

 به را کاهش محاسبات-. نگاشت[24] است دادهمه نهیدرزم

 نگاشت که تابع: کنديم يبنددسته کلیدي عملیات دو

 و هارمجموعهيز به بزرگ داده مجموعه تقسیم مسئول

 تابع و است مستقل صورتبه هاآن از امهرکد پردازش

. کنديم ادغام و تجمیع نگاشت را از حاصل نتايج که کاهش

کاهش از چندين فرآيند مانند -لذا يک کار نگاشت

و کاهش کدها و نوشتن  ، نگاشتهادادهجداسازي و توزيع 

 است. شدهلیتشک يافتهتوزيعفايل سیستم  يبر رونتايج 

مقدار تقسیم -کلید يهازوجدي را به تابع نگاشت داده ورو

کرده و خروجي هر وظیفه نگاشت توسط کلید آن مرتبط 

تابع کاهش مقادير را تجمیع کرده و . شوديمسازي 

. شوديمخروجي نهايي حاصل 

 يافزارنرممتعلق به بنیاد  (Hadoop)هدوپ پروژه

 مطمئن و پردازش براي بازمتن يافزارنرمآپاچي، 

 يسازادهیپ نيترمحبوبو  حجیم يهاادهد ريپذاسیمق

موتور نگاشت کاهش هدوپ  .کاهش است-الگوي نگاشت

 حجم يافتهتوزيع پردازش براي يافزارنرم يک چارچوب

 برنامه تنظیم امکان ارائه در کنار هاداده مجموعه از بااليي

 وظايف و منابع ،هاداده بار تعادل حفظ براي کار يبندزمان

مزاياي اصلي  ازجمله .است محاسباتي هايخوشه بر روي

 صرفهبه، پذيريمقیاسچارچوب نگاشت کاهش هدوپ 

، سرعت و مقاومت در برابر خطا است. پذيريانعطافبودن، 

 افزارنرماکوسیستم هدوپ به اجزاي مختلفي از کتابخانه 

هدوپ و مجموعه لوازم و ابزارهايي که توسط بنیاد 

است گفته  يافتهتوسعهپروژه  ي آپاچي براي اينافزارنرم

 ابزارهاي، HDFS. در اکوسیستم هدوپ عالوه بر شودمي

 2در جدول  هاآنديگري نیز وجود دارند که تعدادي از 

.اندذکرشده

1 Big Table 

2 Hive 

3 Pig 
4 Mahout 

5 Oozie 

6 Flume 
7 Data Streaming 

8 Robustness

[21] هدوپ ستمیاکوس يابزارها از يتعداد يمعرف -2جدول

توضیحي کوتاهکارايينام ابزار

اچ بیس
پايگاه داده غیر 

يارابطه

 جادشدهيا HDFS يرو برگوگل است که  1با الهام از الگوي بیگ تیبل يافتهتوزيعو  يارابطهيک پايگاه داده غیر 

و  سرعتبهگوناگون  يهاستوندر قالب  دادهمهاست. در اين پايگاه داده عملیات آني و تصادفي خواندن و نوشتن 

 .شوديمسادگي انجام 

انبارداري داده2هايو

را در  دادهمههدوپ است که امکان خواندن، نوشتن و مديريت مجموعه  يرو برچارچوبي براي انبارداري داده 

ي وجوپرسزبان  هاآن . اين دستورات که بهسازديمممکن  SQLبا دستوراتي مشابه  يافتهتوزيع يسازرهیذخکنار 

 .شونديمهدوپ اجرا  يرو برو  شدهترجمهکاهش -به کارهاي نگاشت نديگويم (HiveQL)هايو 

9پیگ
تحلیل مجموعه 

دادهمه

تحلیل داده است که  يهابرنامهسطح باال براي بیان  زبانکياست که شامل  دادهمهسکويي براي تحلیل مجموعه 

 است. قرارگرفته هابرنامهابي اين در کنار زيرساختي براي ارزي

4ماهوت
يادگیري ماشین و 

يکاوداده
و کارآمد يادگیري ماشین است. ريپذاسیمقهدف از پروژه ماهوت ايجاد محیطي براي اجراي کاربردهاي 

تنظیم جريان کار1اوزي
. اوزي چندين کار شوديمکارهاي آپاچي هدوپ استفاده  يبندزمانتحت وب جاوا است که براي  افزارنرميک 

 .کنديمترکیب کرده و يک واحد منطقي از کارها را ايجاد  باهممختلف را 

شنونده1فلوم

است. معماري  دادهمهمجموعه  مؤثر، تجمیع و انتقال يآورجمعبراي  يافتهتوزيعاين ابزار يک خدمت مطمئن و 

 سمیمکانو مقاومت در برابر خطا با  8ايداري. پاست 7داده يسازيجارفلوم ساده و منعطف است و اساس آن 

 فلوم است. يهاتیقابلبازيابي از خطا از ديگر  يهاسمیمکانقابل تنظیم و  يريپذنانیاطم
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ا تحقیقاتی هایفرصت -3

 کارگیريبهدر خصوص  شدهانجامعمده تحقیقات 

رايانش ابري در پردازش اطالعات مکاني در  هايفناوري

تحقیقاتي  هايفرصتارجي است و خ هايپژوهشقالب 

 برهیتک ازير کماکان در داخل کشور وجود دارد که بتوان ب

 انجام حوزه اين در شتريیب مطالعات ،موجود يهاافتهي

 اين در قاتيیتحق هايفرصت از هايينمونه ادامه در. داد

 مطالعاتي اهداف و هازمینه برحسب که نهیزم

 هر در شدهانجام کارهاي از تعدادي زین و اندشدهتفکیک

.گرددمي ارائه بخش

کاربردهای علوم مکانیرایانش ابری در خدمت  -3-1

را  متعددي هايحلراهرايانش ابري اخیر  هايسالدر 

ساخته است.  فراهمکاربردهاي علوم مکاني بسیاري از براي 

تحقیقاتي در  هايفرصتاز  هايينمونهاين بخش در ادامه 

متنوع  هايچالشبراي پاسخ به يانش ابري را کارگیريبه

. همچنین گیردميقرار  موردبررسيعلوم مکاني  هايشاخه

در میان کاربردهاي رايانش ابري در حل مسائل پیش روي 

و  "هوشمند ونقلحملترافیک و "علوم مکاني، دو حوزه 

به عنوان دو  "تحلیل تغییرات کاربري و پوشش اراضي"

جهت بررسي مورد توجه محققین، حوزه تحقیقاتي داغ و 

2-1-9و  1-1-9 هايبخشانتخاب و به ترتیب در  تردقیق

  .گیرندميقرار  موردبررسي تفصیلبه

نیازمند يک مديريت داده  انرژی هایشبکهمدیریت 

تولید و توزيع انرژي  سازيمدلمناسب براي پشتیباني از 

از رايانش ابري براي پاسخ به  [21] هستند. لیو و همکاران

در مديريت اطالعات  دادهمهو پردازش  سازيذخیرهچالش 

پیچیده  نسبتاً به انرژي  مربوط. علوم اندبردهانرژي بهره 

بوده و داراي توزيع گسترده مکاني زماني تولیدکنندگان، 

است. بدين ترتیب  کنندگانمصرفمديران و 

نیز براي  ايدهپیچی نسبتاً رايانشي  هايزيرساخت

از  [27]يغمايي و همکاران  کاربردهاي انرژي نیاز است.

 هايشبکهيت تقاضا در فناوري رايانش ابري براي مدير

. اندکردههوشمند برق استفاده 

بزرگي براي  هايچالشبا  شناسیاقلیمعلوم 

و تحلیل آن روبرو هستند. لذا رايانش ابري  دادهمهمديريت 

ي هادادهبراي ممکن ساختن مديريت اين حجم باالي 

داده خروجي براي خدمات مختلف  سازيمدلمشاهداتي و 

از رايانش  [28] ست. هوانگ و همکارانشده ا کارگیريبه

و تحلیل  سازيذخیرهو  شناسياقلیمابري براي سرويس 

ي حسگرهاي راداري هادادهزماني مکاني  هايويژگي

از  [23] هواشناسي استفاده کرده است. ترن و همکاران

، کارآمد و بسط مؤثررايانش ابري براي ايجاد يک ترکیب 

 1علمي ناسا هايمأموريتپذير براي مديريت داده 

(NASA.بهره برده است ) يکي از  [91] 2ارث دي بي

ي است زيستمحیطعلوم اقلیمي و ي مهم درزمینه هاپروژه

هاي پذير براي تحلیل دادهيک سیستم مقیاسکه در آن 

به کمک ارث دي بي است.  اجراشدهطراحي و  9مديس

هايي مانند بازسازي و ايجاد تصاوير شاخص امکان تحلیل

( از داده خام NDVI) 4نرمال شده تفاوت پوشش گیاهي

است. شدهفراهممديس 

، ازيسذخیره هايچالشبا  شناسیبومعلوم 

سکو در مقیاس جهاني  سازييکپارچهو  پذيريمقیاس

اخیر رايانش ابري براي  هايسالروبرو است. در 

در تحلیل  پذيريانعطافو  پذيريمقیاس، سازيذخیره

 مورداستفادهي جغرافیاي زيستي دريايي جهان هاداده

 [92]و همکاران  . همچنین جیانگ[91] است قرارگرفته

مديريت  باهدفو  هاجنگليک سکو براي کنترل آفت 

. انددادهي حجیم آفات توسعه هاداده

و  بینيپیشنظارت بر باليا،  ،مدیریت بالیای طبیعی

رايانش ابري  هايفناوريبه کمک  تواندمي موقعبهپاسخ 

از رايانش ابري براي  [99]پاسخ داده شود. بسیس و همکاران 

مديريت باليا استفاده ايجاد هوش محاسباتي جمعي در 

هاي اساسي در مديريت باليا نیاز به . يکي از چالشاندنموده

است که در کاربردهايي  ازدورسنجشپردازش سريع تصاوير 

رساني خطرات و بالياي طبیعي امري مانند کشف و اطالع

و  RSاي پردازشي تصاوير هحیاتي است. با توجه به هزينه

سنتي  هايروشها، افزايش روزافزون حجم اين داده

وانگ و پاسخگوي نیازهاي کاربردهاي مذکور نیستند. 

هاي ها و استراتژيدر يک تحقیق روش [94]همکاران 

بري را مبتني بر رايانش ا RSپردازش سريع تصاوير 

از فناوري  [91]اند. پوتال و همکاران موردبررسي قرار داده

و انتشار  هابحرانبراي شناسايي  دادهمهرايانش ابري و تحلیل 

1 National Aeronautics and Space Administration (NASA) 

2 EarthDB 
3 MODIS 

4 Normalized Differential Vegetation Index 

17



 

ي
کان

ت م
العا

اط
ي 

ها
م 

ست
سی

در 
ي 

ابر
ش 

يان
 را

ي
ها

ي 
ور

فنا
ي 

یر
رگ

کا
ه 

ر ب
ي ب

ور
مر

 

. در معماري به اندنمودهاخطار در مناطق حادثه زده استفاده  

در پژوهش پوتال و همکاران مسائل امنیت داده و  شدهارائه

 [91]حساسیت اطالعات لحاظ شده است. گرگ و همکاران 

رخداد  بینيپیش باهدفچارچوبي مبتني بر رايانش ابري 

 .اندنمودهدر مناطق مختلف ارائه  سوزيآتش

يکي از علوم  مهندسی عمران و مهندسی آب

با استفاده  [97] . بهزاد و همکاراناستحیاتي براي انسان 

از رايانش ابري براي ايجاد يک زيرساخت مجازي پیوندي 

آب زيرزمیني براي  هايحوزهپشتیباني از  باهدف

لین  .اندنمودهاستفاده آب تازه  پذيريدسترسي بینيپیش

با استفاده از چارچوب هدوپ، يک  [98]و همکاران 

ازدور بر تصاوير سنجشاز  برداريبهرهمعماري نوين براي 

هاي سرويس( و وبWCS) 1هاي پوششسرويسپايه وب

سازي ، فضاي ذخیرهOGC( منتسب به WMS) 2نقشه

و پردازش تصوير به کمک الگوي  HDFSابري مبتني بر 

ياي سکوي اند. ازجمله مزانگاشت کاهش ارائه نموده

توان به سهولت در افزايش فضاي شده ميارائه

سازي، افزايش توان پردازشي، پردازش سريع تصاوير ذخیره

 باز اشاره نمود.هاي متناي و استفاده از سیستمماهواره

يکي ديگر نمونه  زیستمحیطسالمت بشر و 

 پذيريانعطاف هايقابلیتکاربردهايي است که نیازمند 

ي هاتحلیلط پذيري رايانش ابري براي رايانشي و بس

 هاينوآوريبه عقیده کارشناسان کننده است.  بینيپیش

خدمات  تواندميبه کمک فناوري رايانش ابري  ايجادشده

معناداري بهبود  صورتبهدر حوزه سالمت را  شدهارائه

از يک معماري  [41] شن و همکاران .[93] بخشد

سرويس مبنا و رايانش ابري براي پشتیباني از تحلیل و 

. اريکسون و اندنمودهي پزشکي استفاده هادادهنمايش 

ابري پیوندي براي  سازيشبیهاز يک  [41] همکاران

شیا و  .اندنمودهعملکرد آنفوالنزا استفاده  سازيشبیه

به کاربردهاي  رسانيخدمت باهدف [42]همکاران 

یم بندي تصاوير حجروشي براي خوشه، زيستمحیط

اند. در اين ازدور بر روي خوشه هدوپ ارائه نمودهسنجش

پژوهش براي سرعت بخشي به گام مقداردهي اولیه در 

کارگیري شده سازي و بهبندي، روش کافمن پیادهخوشه

 است.

                                                           
1 Web Coverage Service 

2 Web Map Service 

 ونقل هوشمندترافیک و حمل -3-1-1

 هايشبکهمانند  IoT هايفناوريهمگام با پیدايش 

بازشناسي با امواج  هايانهسام(، WSN) 9سیمبيحسگر 

 1يابموقعیتخودکار  هايسامانه و( RFID) 4راديويي

(AVL)  رايانش ابري،  هايفناوري با هاآن سازييکپارچهو

 ونقلحمل هايسامانهنويني براي تحول  هايحلراه

پديدار شدن منابع داده  .است شدهارائه (ITS) 1هوشمند

هاي نظارت ربینجديد مانند حسگرهاي ترافیکي، دو

هاي ( فرصتFCD) 7هاي خودروهاي شناورتصويري و داده

ونقل هوشمند فراهم هاي حملنويني را براي سیستم

 کاويدادهنسل نويني از خدمات  وسیلهبدينساخته است.  

، هاراهبراي اهدافي مانند افزايش ايمني  تواندميابري 

 برداريرهبهکاهش تراکم ترافیک و مديريت ترافیک مورد 

بر  متعددياخیر تحقیقات  هايسالدر  .[49]قرار گیرند 

 هايظرفیتحسگرها، ارتباطات و توسعه فناوري  روي

ا میان خودروه تبادل اطالعات هايروشو ايجاد پردازشي 

( يا ارتباطات میان خودرو با 8ور)ارتباطات خودرو با خود

( 3کنار راه )ارتباطات خودرو با زيرساخت هايزيرساخت

 هايپروتکلراهنمايي از طريق  هايچراغيا  هادوربینمانند 

. در میان تحقیقات [44]است  شدهانجاممختلف ارتباطي 

متعددي از ارائه يک معماري چنداليه از  هاينمونهمذکور،  

 هايشبکهدر  هادادهيک سکوي ابري براي پردازش 

. [47-41] شودميمشاهده  (VANET) 11اينقلیه يياقتضا

آني، ارزان و ايمن به  رسانيخدمتهدف اين سکوها 

پیش  هايچالشو حل شتريان از طريق انواع خدمات ابري م

ي هادادهمهبرداري از باهدف بهره .[48]است ITSروي 

سازي، مديريت و هاي ذخیرهو روبرو شدن با چالش ترافیکي

اخیر تحقیقات  هايسالهاي حجیم در تحلیل آني اين داده

، گذارياشتراک منظوربهته است. فمتعددي صورت گر

، ژائو و همکاران هاداده، نمايش و تحلیل سازييکپارچه

براي  DriveNetسکويي داده مبنا و مکاني به نام  [43]

. در اين سکو يک وب اندنمودهارائه  هاآزادراهتحلیل عملکرد 

 پروتکلکاربران را از طريق  هايدرخواستسرور مرکزي 

                                                           
3 Wireless Sensor Network (WSN) 

4 Radio Frequency Identification (RFID) 

5 Automatic Vehicle Location (AVL) 
6 Intelligent Transportation System (ITS) 

7 Floating Car Data (FCD) 

8 Vehicle to Vehicle (V2V) 
9 Vehicle to Infrastructure (V2I) 

10Vehicular Ad Hoc Network (VANET) 
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Http(s) خواني داده از منابع ادريافت و پردازش نموده و با فر

را مختلف وظايف محاسباتي و يا تحلیلي را روي آن اج

و يا  شدهتعبیهبا استفاده از ابزارهاي  هاتحلیل. اين کندمي

صورت  Rتوسط سرورهاي  شدهارائهخارجي  هايافزونه

مکاني باشد، وب  موردنیازتحلیل  کهدرصورتي. پذيردمي

 مدنظرمتصل شده و نقشه  OpenStreetMapسرور به سرور 

ه از . حاصل نهايي تحلیل در کنار نقشکندميرا درخواست 

آيدين و . شودميبه کاربر نمايش داده  مرورگرطريق 

سازي و پذير براي ذخیرهسیستمي مقیاس [11]همکاران 

هاي حسگرها با استفاده از فناوري رايانش ابري تحلیل داده

ونقل شده براي کاربردهاي حملاند. معماري ارائهعه دادهتوس

هوشمند فرصت پشتیباني از تعداد زيادي از حسگرها و 

سازد. مديريت و پردازش حجم بسیار زياد داده را فراهم مي

دهد سیستم توانسته تا صد میلیون ارزيابي نتايج نشان مي

 [11]ن زمان معقول پردازش کند. لیو همکارانقطه را در يک

هاي حجیم خودروهاي شناور با کمک با پردازش داده

کارگیري فناوري رايانش ابري و الگوي نگاشت کاهش، به

يانش ابري را در حل مسائل رايانش مکاني با فناوري را

هاي نتايج مقاله نشان را ارزيابي نموده است. ارزيابي دادهمه

دهد چارچوب پیشنهادي روشي مؤثر براي روبرو شدن با مي

يک مدل  [12] شیا و همکارانمکاني است.  دادهمهچالش 

ترين همسايگي نزديک k مبناوزنمکاني  –موازي زماني 

(STW-KNN را بر مبناي )رايانش ابري و بر  هايفناوري

نويسي نگاشت کاهش ارائه روي سکوي هدوپ با مدل برنامه

از همبستگي زماني مکاني  گیريبهرهبا  STW-KNNکردند. 

هاي و وزن جريان ترافیک و امکان سرشکني روند، مکانیسم

جستجو شامل بردار وضعیت، سنجش نزديکي، تابع 

کند. همچنین سازي ميرا بهینه Kبیني و انتخاب پیش

امکان  يافتهتوزيعپردازش  هايفناورياز  گیريبهره

و لی سازد.صورت آني محیا ميبیني جريان ترافیک را بهپیش

مسیر براي يک  ريزيبرنامهروشي نوين براي  [19]همکاران 

 . اندکردهارائه  VANETشبکه 

 يونقلحملفناوري رايانش ابري در کاربردهاي  کارگیريبه درزمینه شدهانجاممیان تحقیقات  ايمقايسه -9شکل

 پیشنهادي حلراه هدف از مطالعه منبع

[41] 
در پاسخگويي و ايجاد کارآمدي،  تأخیرکاهش 

 VANET هايشبکهو بهبود امنیت در  پذيريمقیاس
 رايانش ابريبا کمک  VANETارائه يک مدل و معماري سه اليه براي 

[47] 
مديريت داده براي رايانش ابري در  هايچالشحل 

 VANET هايشبکه
 در سه فاز VANETي هاداده آوريجمعارائه يک مدل براي 

 ترافیکي هايدادهمه سازيمدلاستخراج، کاوش و  [43]
 يبرارايانش ابري  هايفناوريمبتني بر  يمکان و مبنا داده ييسکوارائه 

 هاآزادراه عملکرد لیتحل

 ي حسگرهاهادادهمهو پردازش  وجوپرس، سازيذخیره [11]
 حسگرها يهاداده لیتحل و يسازرهیذخ يراب ريپذاسیمق يستمیسارائه 

 يابر انشيرا يفناور از استفاده با

 FCDي هادادهاستفاده از الگوي نگاشت کاهش براي پردازش  رتيبراي اهداف نظا FCDي هادادهپردازش  [11]

 کیتراف مدتکوتاه بینيپیش يبرا مبناوزن و يافتهتوزيع مدل کيارائه  ي ترافیکيهادادهمهبا  کیتراف مدتکوتاه بینيپیش [12]

 VANET هايشبکهمسیر در  ريزيبرنامه [19]
ي ارائه يک معماري ايمن براي تبادل اطالعات با ابر و پردازش ابر

 VANETي هادادهمه

 يونقلحملي هادادهمهکاوش الگوهاي ترافیکي در  [14]
ي هادادهمه بر روي کاويدادهارائه يک سکوي سه اليه براي پشتیباني از 

 ترافیکي

 ي ترافیکيهادادهمهتحلیل  [11]
و  هاتحلیلارائه يک سکو شامل موتورهاي متعدد براي پشتیباني از انواع 

 ترافیکي هايپردازش
 

ابري،  هايفناورياز  گیريبهرها معماري فوق ب

موجود در تجهیزات درون خودرويي را پشت  هايمحدوديت

سر گذاشته  و عالوه بر زمان سفر، شاخص خطر تصادفات را 

در دانشگاه  [14]و همکاران  خزاعي. دهدمينیز کاهش 

ونقل در حمل دادهمهيورک با ارائه يک سکو براي تحلیل 

يافتن نگرشي در الگوهاي ترافیکي بودند.  هوشمند به دنبال

اين سکو شامل سه اليه داده، تحلیل و مديريت است که 

 دادهمهکاوي و الگو کاوي بر تواند براي کاربردهاي دادهمي

 [11]میان و همکاران  کارگیري شود.تاريخي ترافیکي به

ي ترافیکي بزرگراه ارائه نموده هادادهسکويي براي مديريت 

موتور  لهجممناست. در اين سکو موتورهاي متعددي 

 هايپردازشو  هاتحلیلنگاشت کاهش براي حمايت از انواع 
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 بخشي 9جدول شده است. کارگیريبهمتني، گرافي و غیره  

در فناوري رايانش ابري  کارگیريبه درزمینهاز مطالعات 

هوشمند را مورد مقايسه  ونقلحملترافیک و کاربردهاي 

 قرار داده است.

 اراضی پوشش و یکاربر راتییتغ لیتحل -3-1-2

تغییرات کاربري و پوشش اراضي يکي از اجزاي بنیادي در 

و تحقیقات مرتبط با حوزه توسعه  محیطيزيستتغییرات 

پتابايت  1 تنهاييبهماهواره لندست میدانیم پايدار است. 

نويني  هايفرصت هادهدااين . [11] داده تولید کرده است

تر تغییرات کاربري و پوشش را براي مطالعه هرچه به

نظارت بر . از طرف ديگر براي اندنمودهاراضي فراهم 

آني يا  صورتبهتغییرات اراضي، مشاهدات زمین بايستي 

نزديک به آني و با سطح کیفي مناسب تهیه و تحلیل 

دو چالش عمده پیش روي  حالبااين .[17] شوند

 ي مشاهدات زمین است:هادادهمه کارگیريبه

ي هادادهمه گذارياشتراک، دستیابي و سازيذخیره -

 کاربري اراضي

 ياراض پوشش و يکاربر راتییتغسريع  سازيمدل -

و  مقیاسبزرگي آموزشي هادادهبا مجموعه 

 پیچیده هايالگوريتم

ي تاريخي و هادادهمهاز  برداريبهرهکلي  صورتبه

 پوشش و يکاربر راتییتغ يهادادهاز  ايپیوستهجريان 

است.  قیمتگرانقدرتمند و  افزارهايسختنیازمند  ياراض

مذکور نیز  افزارهايسختهمچنین نگهداري و مديريت 

 سازيذخیرهاست که در  در حاليامري پیچیده است. اين 

 روزرسانيبهسکوهاي ابري هزينه  بر روي دادهمهو پردازش 

 . [18] شودميحذف  افزارسختو نگهداري 

 تغییرات کاربري يا پوشش اراضيفناوري رايانش ابري در کاربردهاي  کارگیريبه درزمینه شدهانجاممیان تحقیقات  ايمقايسه -4شکل

 ف از مطالعههد منبع
سکوي 

 ابري
 پیشنهادي حلراه

[11] 
 تغییرات بینيپیش و عيسر لیتحلشناسايي، 

 جهاني هايجنگلپوشش 
GEE 

 هاجنگل پوشش راتییتغ شامل يجهان هاينقشه از مجموعهپردازش 

 GEEبه کمک  باال کیتفک باقدرت

[12] 
شناسايي توزيع مکاني مناطق تحت کشت برنج 

 بهبود امنیت غذايي و شناسايي مصرف آب باهدف
GEE 

از تصاوير  گیريبهرهدر شمال شرق آسیا با  کاريشاليتهیه نقشه کاربري 

پديده شناسانه در کنار سکوي رايانش  هايالگوريتمو  8ماهواره لندست 

 GEEابري 

[19] 
بزرگ و مديريت عوامل  هايسوزيآتش بینيپیش

 سوزيآتشدر بروز  مؤثر
NEX 

 هاجنگلبزرگ در  هايسوزيآتشبراي  محیطيزيستپايداري  سازيمدل

 NEXبه کمک  محیطيزيستتغییرات  بینيپیشو 

[14] 
 راتییتغ ييشناسا و ريتصو بنديقطعه سازيبهینه

 ي مکانيهادادهمهي به کمک اراض پوشش اي يکاربر
Amazon 

EC2 
 گراف بنديقطعه قيطر از يمکان سازيبهینهاستفاده از رايانش ابري در 

 ريتصاو يمبنا

[11] 
 نحوه و نیزم هايکاربري و منابع بر نظارت

 هاآن از برداريبهره
Hadoop 

 تخلفات، ييشناسا يبرا کاهش نگاشت نويسيبرنامه يالگو از گیريبهره

 ازدورسنجش يهاداده يواکاو قيطر از يدانیم يبازرس و مسائل لیتحل

[11] 
 پوشش راتییتغ از نماجهان اطلس کي دیتول

 ياراض
Amazon 

 يبرامبتني بر فناوري رايانش ابري  نينو افزارينرم يمعمار کيارائه 

 يقاتیتحق و يعلم يکاربردها در هادادهمه لیتحل

 GEE ياراض پوشش راتییتغ بر نظارت [17]
 بنديکالسهبه روش  GEE طیمح درون لندست يهاداده بنديکالسه

 (Random Forestي تصادفي )هاجنگل

 GEE مزارعکاربري  خودکار نگاشت [18]
 ريتصاو میعظ منابع به زمانهم و عيسر يدسترسبراي  GEEاز  گیريبهره

 عيسر و پذيرمقیاس يپردازش يابزارها از گیريبهره امکان کنار در ايماهواره

 GEE ياراض پوشش راتییتغ يمکان يالگوها کاوش [13]
 و ياراض پوشش ييايپو ييشناسا يبرا NDVI ریس خطو  GEEاستفاده از 

 نیزم پوشش انواع بنديکالسه

رايانش ابري، دسترسي آني  کارگیريبهاز ديگر مزاياي 

، قابلیت اطمینان باال و هزينه معقول سرويسوباز طريق 

 است.

 هايسیستمبراي طراحي  هاييتالش اخیر هايسالدر 

کاهش زمان پردازش در مواجهه با  باهدفپردازش موازي 

صورت  ازدورسنجش هايسامانهبه  مربوطمحصوالت 

به سکوي  توانمي هاتالش ترينمهم ازجملهگرفته است. 

و موتور گوگل  [13]( NEX) 1مبادالت اطالعات زمین ناسا

                                                           
1 NASA Earth Exchange (NEX) 
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س
ا از يک  اينمونه NEX اشاره نمود. [11]( GEE) 1ارث

سامانه يکپارچه براي دستیابي به داده و رايانش سريع 

ي هادادهزمین،  سازيمدلنش ابري، است که شامل رايا

( در کنار AVHRR)مديس، لندست و  ازدورسنجش

ي سراسري از هواشناسي، توپوگرافي، هادادهمجموعه 

اقلیم جهاني  سازيشبیهخاک،پوشش اراضي و اطالعات 

تغییرات  بینيپیشتحلیل سريع و  باهدف .[13]است 

مجموعه  [11]هنسن و همکاران ي، اراض پوشش و يکاربر

 هاجنگلجهاني شامل تغییرات پوشش  هاينقشهاز 

تفکیک باال از موتور گوگل ارث استخراج و از  باقدرت

. نتايج تحقیقات قراردادندل مورد پردازش گطريق ابر گو

رايانش ابري  کارگیريبه دهدميهنسن و همکاران نشان 

و حجیم پوشش  مقیاسبزرگتصاوير  بنديکالسهتوانسته 

نیز با  [12]دونگ و همکاران  را تسريع کند.اراضي 

 هايالگوريتمو  8از تصاوير ماهواره لندست  گیريبهره

، نقشه GEEدر کنار سکوي رايانش ابري  2انهپديده شناس

. اندنمودهدر شمال شرق آسیا را تهیه  کاريشاليکاربري 

در  سوزيآتش سازيمدلبا  [19]ديويس و همکاران 

بزرگي  بر روي، شرايط محیطي NEXمحیط ابري 

قرارداد و اثبات  موردبررسيدر مراتع را  سوزيآتش

که تغییرات اقلیمي باعث افزايش رخداد  اندنموده

بنا به  سوزيآتشو بزرگي  شدهبزرگ هايسوزيآتش

 [14]ژينگ و سیبر  .کندميو مالکیت تغییر  زيست منطقه

الگوهاي مکاني زماني يک زيرساخت مجازي  کارگیريبهبا 

تصوير و  بنديقطعه سازيبهینه( براي GCI) 9مکاني

شناسايي تغییرات کاربري يا پوشش اراضي به کمک 

. اندکردهارائه  ازدورسنجشي تصاوير هادادهمهتحلیل 

مکاني از طريق  سازيبهینهژنگ و همکاران ابتدا  درروش

. سپس از شودميگراف مبناي تصاوير انجام  بنديقطعه

 بنديقطعهزماني  سازيبهینهيک مدل مکاني زماني براي 

نیز از رايانش ابري براي  درنهايت. شودميتصوير استفاده 

مکاني  دادهمهي هاتحلیلمحاسباتي براي  سازيبهینه

از  گیريبهرهبا  [11]نگ و همکاران اف .شودمياستفاده 

و رايانش ابري يک سیستم اطالعاتي  IoT هايفناوري

کارآمد و اقتصادي يکپارچه براي نظارت بر منابع و 

ارائه  هاآناز  برداريبهرهزمین و نحوه  هايکاربري

1 Google Earth Engine (GEE) 
2 Phenology-based 

3 Geospatial CyberInfrastructure (GCI) 

نگاشت  نويسيبرنامه. در اين سیستم از الگوي اندنموده

سي کاهش براي شناسايي تخلفات، تحلیل مسائل و بازر

بررسي و  ازدورسنجشي هادادهمیداني از طريق واکاوي 

ي حاصل از اينترنت هاداده 1و هستي شناختي 4معنايي

 سازيبهینهمديريت تغییرات کاربري زمین و  باهدف

ودي و م است. شدهاستفادهاز منابع زمیني  برداريبهره

از خواص رايانش ابري، يک  گیريبهرهبا  [11]همکاران 

براي  هادادهمهنوين براي تحلیل  افزارينرممعماري 

. موردي و اندکردهکاربردهاي علمي و تحقیقاتي ارائه 

داده و  يافتهتوزيعهمکاران در پژوهش خود يک سکوي 

يک زيرساخت پردازشي براي تحلیل الگوهاي جهاني يا 

از تغییرات پوشش  نماجهان و تولید يک اطلس ايمنطقه

از  گیريبهرهبا  [17]زاري و البل آ. اندنمودهاراضي ارائه 

مزاياي فناوري رايانش ابري، رويکردي براي نظارت بر 

. در پژوهش آزاري و اندنمودهتغییرات پوشش اراضي ارائه 

 هايلجنگبه روش  بنديکالسهبراي رويکرد دو البل 

درون  لندستي هادادهبا استفاده از  1يتصادف میتصم

 GEEاز  گیريبهرهاز مزاياي  .است شدهارائه GEEمحیط 

به منابع عظیم تصاوير  زمانهمدسترسي سريع و 

از ابزارهاي پردازشي  گیريبهرهدر کنار امکان  ايماهواره

ژيونگ و  .[17]در آن است  شدهارائهو سريع  پذيرمقیاس

روشي براي نگاشت خودکار مزارع به کمک  [18] همکاران

 شاخصي سري زماني هادادهو  7تصاوير ماهواره موديس

. اندنموده( ارائه NDVI) 8گیاهي پوشش تفاوت شده نرمال

در پژوهش ژيونگ و همکاران عالوه بر طراحي يک پايگاه 

جمع ي هادادهي میداني و هاداده آوريجمعدانش براي 

مزارع در سطح قاره آفريقا ايجاد ، يک اليه از 3يسپار

در تحقیق  هاپردازشو  هاتحلیلگرديده است. تمامي 

و  سازيپیاده GEEسکوي  بر رويژيونگ و همکاران 

براي  GEEهم از  [13]هوانگ و همکاران  است. اجراشده

کاوش الگوهاي مکاني تغییرات پوشش اراضي در پکن 

براي  NDVI. در اين پژوهش از خط سیر اندنمودهاستفاده 

انواع پوشش  بنديکالسهشناسايي پويايي پوشش اراضي و 

 GEEاست. به عقیده هوانگ و همکاران  شدهاستفادهزمین 

4 Semantic 
5 Ontology 

6 Random Forest Classification 

7 MODIS 
8 Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 

9 Crowdsourcing 
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وشش ابزاري سريع و قدرتمند براي نگاشت تغییرات پ 

يک مقايسه موردي میان  4جدول  .[13]زمین است  

 کارگیريبهدر حوزه  شدهانجامتعدادي از تحقیقات 

رايانش ابري در کاربردهاي علوم مکاني ارائه  هايفناوري

 کرده است.

 هایمدلو  هادادهو ابری  هایسرویس -3-2

  مکانی

پاسخگويي  درزمینهاخیر تحقیقات مهمي  هايسالدر 

از رايانش ابري و تسهیل استفاده  برداريبهره هايچالشبه 

است. از نمونه  شدهارائهمکاني  هايسرويسو  هامدلاز 

 هاسرويسوببه ترکیب  توانمي هاتالشبرجسته اين 

 1سرويس عنوانهب، کاربرد [71] وب سازيمدل، [71]

و جريان کار  [79] (MaaS) 2سرويس عنوانبه، مدل [72]

مزيت اصلي  اشاره نمود. [3] (WaaS) 9سرويس عنوانبه

موجود در رايانش  هايپیچیدگي سازيپنهاناين تحقیقات 

و ارائه يک رابط کاربري ساده براي  سازيمدلو  دادهمه

 رايانشي است.  هايزيرساختو  هامدلدستیابي به 

يک فناوري  هامدلو  هاسرويسوبپوياي  ترکیب

براي ايجاد خدمات  اعتمادقابلکلیدي و يک روش 

 و کاربردهاي موجود است هاسرويسبا ترکیب  افزودهارزش

از  گیريبهرهبا  [79]و همکاران  از طرف ديگر، لي .[71]

(، مفهوم MaaSسرويس ) عنوانبهخدمت ابري و ارائه مدل 

 هايپیشرفتبا  .انددادهرا گسترش  [71]وب مدل سنتي 

نويني براي  هايفرصترايانش ابري،  هايفناورياخیر در 

است. لیو  شدهفراهمهم جريان کارهاي علوم مکاني 

يک چارچوب جريان کار علمي براي  [74]همکاران 

رايانش  هاياوريفني مکاني با استفاده از هادادهمهتحلیل 

 4ابري، الگوي نگاشت کاهش و معماري سرويس مبنا

(SOA ارائه )يک معماري  [3]کرامر و سنر  .اندنموده

. در اندکردهمبنا ارائه شامل يک رابط کاربري وب افزارينرم

ن متخصصین حوزه مکاني و برنامه ريزا شدهارائهمعماري 

شهري با کمک يک زبان اختصاصي سطح باال، جريان 

. در حقیقت کنندميپردازشي مختلفي را تعريف  کارهاي

توسط کرامر و سنر، يک زنجیره  شدهارائهدر معماري 

                                                           
1 Application as a Service 

2 Model as a Service (MaaS) 
3 Workflow as a Service (WaaS) 

4 Service Oriented Architecture (SOA) 

که در آن چگونگي اجراي جريان  شودميپردازش ايجاد 

و  شدهتعیینيک زيرساخت ابري  بر رويکارهاي مختلفي 

است.  شدهمشخصتوسط کاربر  شدهفتعريبا کمک قیود 

( WaaSسرويس ) عنوانبهجريان کار مذکور معماري 

سیستمي براي  [71]ژائو و همکاران  .شودمينامیده 

يک سرويس بر روي ابر  عنوانبهان کار را مديريت جري

با  1ژائو و همکاران سوئیفت حلراه. در اندنمودهارائه 

  شده است. سازييکپارچه 1نبوالسکوي ابري اپن

و سکوهاي جامع ابري براي پشتیباني  ،همهبااين

و کاربردهاي مکاني  هامدل، هاالگوريتمبا  سازييکپارچه

رتیب نیاز به يک چارچوب . بدين تاندنشدهطراحي 

ابري احساس  رسانيخدماتيکپارچه براي ممکن سازي 

و  هامدل سازييکپارچه. چارچوب مذکور بايد با شودمي

متفاوت،  هايدهيسازمانمنابع رايانشي در کنار 

به جوامع علوم مکاني را براي کاوش،  رسانيخدمات

و ساده  ثرمؤ صورتبهو استفاده از اين منابع  برداريبهره

  فراهم کند.

با اصول  دادهمهسکوهای  سازییکپارچه -3-3

 مکانی زمانی

مکاني متغیرهايي در فضا و زمان هستند  هايپديده

 توصیفاز چهار بعد و يا بیشتر براي نمايش يا  توانميکه 

اصول  [77. 71]يانگ و همکاران آنان استفاده نمود. 

کاربردهاي  کارگیريبهبراي طراحي، توسعه و  سازيبهینه

 هايمقالهدر را مکاني زماني قواعد مکاني با استفاده از 

کلیدي در  هايروشيکي از . انددادهقرار  سيموردبررخود 

 زمانمندو  مندمکان، دادهمهکاربردهاي  سازيبهینه

و الگوهاي زماني مکاني  کارگیريبهبا  هادادهساختن 

 [78] کوزوچ و همکارانبه عقیده  است. 7اطالعات زمینه

عملکرد  سازيبهینهکلیدي در  هايروشيکي از 

نشان  هاآناست.  هاآندد، زمانمند کردن کاربردهاي متع

عملکرد  کارايي ازلحاظ مندمکاندادند که کاربردهاي 

بهتري نسبت به کاربردهايي دارند که فاقد امکان 

نیز يک  [73]فنگ و همکاران  مکانمندسازي هستند.

که نوع  اندکردهارائه  توريسمبه  دهيخدماتسازوکار 

                                                           
5 Swift 
6 OpenNebula 

7 Context 

22



  
ي

لم
 ع

يه
شر

ن
- 

شه
 نق

ي
دس

هن
ي م

يج
رو

ت
 و 

ي
دار

بر
ره 

ما
 ش

م،
 نه

ره
دو

ي، 
کان

ت م
العا

اط
1

اه 
ن م

هم
، ب

19
31

 

 

 

س
ا

 

و الگوهاي را بر اساس اطالعات زمینه کاربر  رسانيخدمات

پويا تنظیم نموده و تقاضا براي  صورتبهزماني مکاني 

 سازييکپارچهکاربر  هايويژگيم را با سخدمات توري

نیاز  دادهمهپیش روي  هايچالشهمچنین  .کندمي

ي مکاني را نیز هاتحلیلنوين براي مديريت و  هايروشبه

يک روش نوين  [81]يانگ و همکاران . سازدميبرجسته 

ابر با روش  بر رويي گرافیکي هادادهمهبراي پردازش 

به کمک خواص زماني مکاني  آن ارائه  دادهمه سازيفشرده

يک مدل عملکردي مکاني  [81]همکاران  . ژيا واندکرده

اطالعات جغرافیايي  هايسرويسزماني براي ارزيابي کیفي 

رايانش ابري و اصول زماني  سازييکپارچهبا  يافتهتوزيع

 .اندکردهجهاني ارائه  مقیاسمکاني در يک 

 یسکوها یرو بر افتهیتوسعه یمکان یابزارها -3-4

 یابر

بالقوه  حلراهيک  عنوانبهگرچه پیدايش رايانش ابري 

مکاني را ممکن  دادهمهپشتیباني از کاربردهاي متنوع 

ساخته است، کماکان موانع متعددي مانع از تحول 

. شوندميرايانش ابري  سويبهسکوهاي سنتي رايانشي 

براي مثال آموزش محققین و دانشمندان عرصه مکاني 

ابري سخت و  هايروشو  هامدلبراي درک خدمات، 

 پیچیده است.  بعضاً

 هايمدلمکاني و اجراي  دادهمههمچنین پردازش 

شامل فرآيندهاي پیچیده و  بعضاً پردازشي بر روي آن 

بیشتر و  پذيريانعطافابزارهاي متعددي است که نیازمند 

اين روزها براي  .[1] است تريمناسبخدمات ابري 

، مديريت، پردازش و سازيذخیره هايچالشپاسخگويي به 

مکاني تحقیقات متعددي در حال انجام است.  دادهمهتحلیل 

در اين میان تعدادي از اين تحقیقات معطوف به توسعه 

و  هاآنابري موجود و ايجاد انطباق میان  هايچارچوب

به  توانمي هاتالشاين  ازجملهمکاني است.  کاربردهاي

، ام دي اچ 2، اسپشیال هدوپ1اسآيجيتوسعه هدوپ 

 1در جامعه دانشگاهي و ابزارهاي ازري 4و جیواسپارک 9بیس

 اسآيجيبراي هدوپ در جامعه تجاري اشاره نمود. هدوپ 

                                                           
1 Hadoop-GIS 

2 SpatialHadoop 

3 MD-HBase 
4 GeoSpark 

5 ESRI 

 داريانباربراي نگهداري و  پذيرمقیاسيک سامانه کارآمد و 

داده مکاني بر روي سکوي هدوپ است. هدف از هدوپ 

مکاني  مقیاسبزرگ وجوهايپرسپشتیباني از  اسآيجي

است. اين چارچوب با ايجاد يکپارچگي میان خود و آپاچي 

مکاني به نام  وجوهايپرسبراي  HiveQLهايو زباني مشابه 
SPQL  همین  بر رويتوسعه داده است. در همین زمینه و

براي  مؤثريک چارچوب  عنوانبهاسپشیال هدوپ  سکو،

که در مباني خود پشتیباني  يافتهتوسعهمکاني  وجوهايپرس

 است. دادهجايمکاني را  هايدادهاز 

سطح باالي و ساده مکاني،  زبانيکدر اين سکو 

مکاني بر پايه  ايپايهو اجزاي  دواليهساختار شاخص بندي 

است. ام دي اچ بیس  هيافتتوسعهالگوي نگاشت کاهش 

ابزاري است که بر روي اچ بیس دو روش شاخص بندي 

نوين  هايروشو چاردرخت را در کنار  1بعدي Kدرخت 

براي پاسخ  هاآنداده مکاني توسعه داده و از  بنديتقسیم

مکاني استفاده نموده است. جیواسپارک  وجوهايپرسبه 

ني است مکا دادهمهيک چارچوب رايانشي براي پردازش 

شده و شاخص  سازيپیاده 7آپاچي اسپارک بر رويکه 

مکاني را براي کاربر به  وجوهايپرسبندي، پردازش و 

. ابزارهاي شرکت ازري براي هدوپ نیز به آوردميارمغان 

سکوي هدوپ  بر رويکامل مکاني  هايتحلیلکاربر امکان 

اشیاي هندسي،  توانمي ابزارها. به کمک اين دهدميرا 

مکاني را درون هدوپ تولید و  هايشاخصو  ملیاتع

 ابزارهايمیان  ايمقايسهبیانگر  1پشتیباني نمود. جدول 

ابري طراحي  سکوهاي بر روياست که  شدهمعرفيمکاني 

از منابع رسمي  1 . اطالعات جدولاندشده سازيپیادهو 

است. در ادامه مروري  شدهيآورجمعمربوط به هر ابزار 

مکاني در رايانش  وجوهايپرسشاخص بندي و مختصر بر 

ابري خواهیم داشت و تعدادي از تحقیقات مرتبط در اين 

 بررسي خواهیم نمود. دقتبهزمینه را 

                                                           
6 K-d Tree 

7 Spark 
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 يابر سکوهاي روي بر يافتهتوسعه يمکان يابزارها انیم ايمقايسه -1جدول 

 وجوپرسزبان  سکو نام ابزار
پايبندي 

 OGCبه 
 شاخص کلي

شاخص 

 محلي
 منبع مورد پشتیباني يوجوهارسپ

 هدوپ اسيآيجهدوپ 
SPQL  مشابه(

HiveQL) 
 ياشبکه ✗

)در لحظه 

 تقاضا(

ي دامنه، پیوند مکاني، وجوپرس

K همسايگي تريننزديک 
[82] 

 ✓ [89]کبوتر  هدوپ اسپشیال هدوپ
، آر ياشبکه

 درخت، چاردرخت

آر درخت، 

 چاردرخت

ي دامنه، پیوند مکاني، وجوپرس

K همسايگي،  تريننزديک

 محاسبات هندسي

[84] 

 ✗ - هدوپ ام دي اچ بیس
بعدي،  Kدرخت 

 چاردرخت
- 

 تريننزديک Kي دامنه، وجوپرس

 همسايگي
[81] 

 - ✗ - اسپارک جیواسپارک
آر درخت، 

 چاردرخت

ي دامنه، پیوند مکاني، وجوپرس

K همسايگي تريننزديک 
[81] 

ابزارهاي ازري 

 براي هدوپ
 چاردرخت چاردرخت ✓ HiveQL هدوپ

 ترينيکنزد K ي دامنه،وجوپرس

 همسايگي
[87] 

 

 

 بروجوهای مکانی شاخص بندی و پرس -3-5

 یابر یسکوها یرو

 هايسیستمنیز بیان شد فايل  ازاينپیشکه  طورهمان

؛ وجود دارند دادهمه يافتهتوزيع سازيذخیرهمتنوعي براي 

 ورتصبهرا  هاآنفارغ از نوع داده،  هاسیستماما اين فايل 

مختلف نگهداري  هايگرهنموده و در  بنديتقسیمکور 

 ازلحاظي که ممکن است هايداده. بدين ترتیب کنندمي

ي جدا از هايگرهمکاني بسیار به يکديگر نزديک باشند در 

که حاصل اين امر کندي در فراخواني  شوندميهم نگهداري 

. هدف از شاخص بندي [88]است  هادادهي وجوپرسو 

ائص و بر اساس خص هادادهبهتر  دهيسازمانمکاني 

سرعت  باهدفاست. تا به امروز  هاآنمکاني  هايويژگي

 هايروشمکاني،  وجوهايپرسبخشیدن به پردازش 

 شدهارائهشاخص طراحي و  ساختاربنديمتعددي براي 

به  هاشاخص، انتقال ساختار اين حالباايناست. 

چالش متفاوتي است.  دادهمهديگر با رويکرد  هايسیستم

 هايسیستمفايل  ترينمحبوباز براي مثال، يکي 

است که پايه و  HDFSابري  هايچارچوبدر  يافتهتوزيع

ابري است. گرچه  هايچارچوباساس بسیاري از سکوها و 

HDFS  هادادهو بازيابي حجم بااليي از  سازيذخیرهبراي 

است، ولي داراي دو محدوديت بزرگ  مؤثربسیار کارآمد و 

کشد. ني را به چالش مياست که بحث شاخص بندي مکا

توان پردازش  HDFSنخستین محدوديت آن است که 

هاي نگهداري شده را ندارد، چراکه درباره محتويات فايل

اي فراداده گونههیچ کندميکه درونش ذخیره  ايداده

کند. اين بدين معني است که براي يک نگهداري نمي

 ردبررسيموها را ي ساده مکاني بايد تمامي فايلوجوپرس

فايل  HDFSقرار دهد. دومین محدوديت آن است که در 

و  شودميو چندين بار خوانده  شدهنوشته باريکتنها 

نوشته شد ديگر  HDFS بر رويبنابراين زماني که فايلي 

 هامحدوديتامکان ويرايش آن وجود ندارد. لذا اين 

سکوهاي  بر رويسنتي شاخص بندي مکاني را  هايروش

کلي  صورتبهسازند. مي غیرعملي HDFS مبتني بر

 دواليه شاخص بندياز يک ساختار  يافتهتوزيع هايسیستم

برند که در آن يک شاخص کلي و چندين شاخص بهره مي

کند که اند. شاخص کلي تعیین ميشده کارگیريبهمحلي 

 آنکهحالبندي شود تقسیم هاگرهدر میان  هادادهچگونه 

کند مي دهيسازماندرون هر گره شاخص محلي داده را 

طیف  توانمي. طراحي اين معماري منعطف بوده و [83]

 سازي نمود.آن پیاده بر رويهاي مکاني را وسیعي از شاخص

مکاني  شاخص بنديسازي، مديريت و هدف نهايي ذخیره

ي مکاني و تولید اطالعات و وجوپرس، ايجاد امکان هاداده

 بر رويکاربر است. تحقیقات متعددي  موردنیازدانش 

مکاني  وجوهايپرسشاخص بندي و  فرآيندهايعملیات و 

بر روي سکوهاي ابري صورت گرفته است که در ادامه 

قرار خواهیم داد. ژونگ  موردبررسيرا در  هاآناز  هايينمونه

 دادهمه هايچالشروبرو شدن با  باهدف [31]و همکاران 

مکاني،  هايداده دهيسازماني را براي هايروشمکاني، 

مکاني و بهبود ظرفیت پردازش  يافتهيعتوزشاخص بندي 

. انددادهمکاني بر روي سکوي هدوپ ارائه  وجوهايپرس

بهبود کارايي فراخواني داده، ژونگ و همکاران از يک  باهدف
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که در آن شاخص  اندنمودهاستفاده  دواليهشاخص بندي 

و شاخص بندي محلي بر  1کلي بر مبناي روش چاردرخت

. در اين معماري گیردميجام ان 2مبناي روش هیلبرت

همسايگي، پیوند  تريننزديکمتعددي مانند  عملگرهاي

. آجي و اندشده سازيپیادهي دامنه وجوپرسمکاني و 

يک  اسآيجيدر فرآيند توسعه هدوپ  [82]همکاران 

و  وجوهاپرسبراي پردازش  مؤثري مکاني وجوپرسموتور 

. انددادهمکاني بر مبناي نگاشت کاهش توسعه  هايداده

هدوپ  سازيسفارشي ي مکاني قابلوجوپرسموتور 

دسترسي مکاني  هايروشداراي  9به نام رسکیو اسآيجي

مکاني،  وجوهايپرسبراي پشتیباني از انواع متنوعي از  مؤثر

براي پشتیباني از  مؤثرمکاني  گیرياندازهو توابع  عملیات

دسترسي متنوع و بهینه  هايروشمحاسبات هندسي و 

و نوع شاخص در نظر براي کاربران است. در اين مقاله د

اي کلي براي است. نوع نخست شاخص شبکه شدهگرفته

نقشه است و نوع دوم شاخص بندي  هايموزايیکمناطق و 

است که در لحظه تقاضا ايجاد  هاموزايیکبراي اشیاء درون 

هاي مدل از امکانات و ظرفیت [31]. لو و گوتینگ شودمي

در سیستم مديريت پايگاه  پذيرتوسعهزشي هاي پرداداده

استفاده نموده و با ترکیب آن با سکوي رايانش  4داده سکندو

را به  مقیاسبزرگ وجوپرسابري هدوپ، امکان تبديل 

 درزمینهموازي بدون داشتن دانشي  وجوهايپرس

اند. يکي از نواقص نگاشت کاهش فراهم ساخته نويسيبرنامه

 روزرسانيبه بر رويم تمرکز آن اصلي سکندو موازي عد

است. همچنین در معماري سکندوي موازي تنها يک  هاداده

گره اصلي وجود دارد که در صورت بروز مشکل در آن 

. با شناخت اين نواقص و افتدميتمامي سیستم از کار 

 يافتهتوزيعپذير سکندو پردازش داده مکاني مقیاس باهدف

سکندو  يافتهتوزيعارائه گرديد. اين سیستم که نسخه  [32]

و  شدهطراحيبراي مديريت حجم بسیار زيادي از داده  است

و موازي  يافتهتوزيع صورتبه هادادهد براي تحلیل توانمي

 1کاساندرا يافتهتوزيعشود. در معماري سکندو  کارگیريبه

موتور پردازش  انعنوبهساز داده و سکندو ذخیره عنوانبه

در  [84]شده است. الداوي و مکبل  کارگیريبه وجوپرس

سطح باالي مکاني،  زبانيکچارچوب اسپشیال هدوپ، 

                                                           
1 Quad-Tree 

2 Hilbert-ordering 

3 RESQUE 
4 Secondo 

5 Cassandra 

اي عملیات مکاني و مجموعه دواليهساختار شاخص بندي 

( kNNهمسايگي ) تريننزديک K، 1ي دامنهوجوپرسمانند 

 الیاسپشن . زباانددادهرا طراحي و توسعه  7و پیوند مکاني

و  [89]به نام کبوتر  8هدوپ يک افزونه در زبان پیگ التین

( است OGC) 3بر مبناي استانداردهاي کنسرسیوم باز مکاني

مکاني را پشتیباني  اتیعملمکاني، توابع و  هايدادهکه انواع 

براي سرعت  ياشبکهکند. جیواسپارک از شاخص بندي مي

و پس از  برديممکاني خود بهره  وجوهايپرسبخشي به 

پردازشي براي اجراي  هايگرهرا به  هاسلول، بنديقسیمت

 صورتبه. همچنین جیواسپارک کندميموازي معرفي 

که آيا براي ايجاد تعادل میان زمان  کندميخودکار بررسي 

اجرا و میزان مصرف حافظه يا پردازنده در خوشه نیاز به 

ايجاد شاخص محلي وجود دارد و در صورت نیاز آن را ايجاد 

 وجوهايپرسکه  دهدمي. نتايج تحقیق نشان کندمي

جیواسپارک عملکرد بهتري نسبت به همتايان خود )مانند 

 .[39]اسپشیال هدوپ( دارد 

 پیش روی هایالشچ -4

آن در  کارگیريبهزمان ظهور فناوري رايانش ابري و از 

و  گذردنميکاربردهاي علوم مکاني چند سالي بیشتر 

چشمگیر در اين زمینه همچنان  هايپیشرفت باوجود

پیش روي محققان اين  نشدهحلو مسائل  هاچالشبرخي 

ين حوزه قرار دارد. در اين بخش قصد داريم تا برخي از ا

 مشکالت و کمبودها را بررسي نمايیم.

ابري  هايفناوريابزارها و  استانداردسازی:

 يافتهتوسعهبايد با استانداردهاي مختلف  يافتهتوسعه

تعامل بیشتري داشته  OGCمختلف مانند  نهادهايتوسط 

باشند. اين تعامل بايد از طريق ارائه يک معماري 

 يافتهتوزيعمنابع اصولي براي پشتیباني از  شدهيطراح

رايانشي در سطوح مختلف صورت پذيرد. براي دستیابي به 

 يهاگروهيک سطح تعامل مناسب، همکاري تمامي 

علوم مکاني و  انيمتصدتجاري،  يهاشرکتکاربران، 

 الزم است. مرداندولت

 نیاز به ابزارهای نمایش ابری اطالعات مکانی:

ترسي آسان به پشتیباني از سهولت استفاده و دس باهدف

                                                           
6 Range Query 

7 Spatial Join 
8 PigLatin 

9 Open Geospatial Consortium (OGC) 
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نوين نمايش اطالعات  هايسامانهرايانش ابري،  هايقابلیت 

 يافتهتوسعه هايزيرساخت مثالعنوانبه. موردنیازندمکاني 

 [14]ژينگ و سیبر و  [97]توسط بهزاد و همکاران 

 پذيرتوسعهند يک محیط نمايشي مناسب، ساده و نیازم

 .باشندمي

 بودن دسترس در قابلیت اطمینان و :نانیاطم تیقابل

چالشي مهم در يک سکوي رايانش ابري است که در آن 

و مستقل مديريت  يافتهتوزيع صورتبهبیشتر اجزا 

شامل  بودن دسترس در و نانیاطم تیقابل. شوندمي

سکو از مناطق مختلف و کارآمدي در توانايي دستیابي به 

 دستیابي است.

 یمکان اصول با دادهمه یسکوها سازییکپارچه

از  برداريبهرهيکي از کلیدهاي اصلي در  :یزمان

امکان  رايانش ابري در کاربردهاي علوم مکاني هايفناوري

ي مکاني هادادهبا ساختار  دادهمهسکوهاي  سازييکپارچه

اساسي علوم مکاني و  سؤاالت است. پاسخ به زماني

کاربردهاي آن و ايجاد سازگاري میان سکوهاي رايانش 

 سازيپیادهابري با اصول مکاني زماني مبناي اصلي 

 نوين ابري مکاني است. سکوهاي

مواره يکي از امنیت ه و حفظ حریم شخصی:امنیت 

 يانشيرا يسنت يسکوها تحولدر  هانگراني ترينبزرگ

بوده است. علت اين نگراني آن است  يبرا انشيرا سويبه

رايانشي توسط يک شخص ثالث  هايزيرساختکه تمامي 

. نامعلوم بودن مکان شودمينگهداري و کنترل 

و اطالعات کاربران همواره يکي  هابرنامهداده،  سازيذخیره

سکوهاي رايانش ابري  کارگیريبهبزرگ در  هايترساز 

از  معموالًخدمات ابري  ندهدهارائه هايشرکتاست. گرچه 

اعتبارسنجي براي حفاظت از حريم شخصي  هايروش

، نیاز به روشي براي کنندميمشتريان خود استفاده 

. در شودمياطمینان بخشي به مشتريان همواره احساس 

 هايزيرساختحقیقت مشتريان بايد مطمئن باشند 

مناسبي براي  هايروشآنان ايمن بوده و  مورداستفاده

 شده است. کارگیريبهحفاظت از اطالعات آنان 

 

 

 

 و پیشنهادها گیرینتیجه -5

و گسترده حجم داده مکاني، محققین  روزافزونافزايش 

هاي متعددي روبرو ها و چالشو دانشمندان امر را با فرصت

سابقه تولید داده، کرده است. از طرفي با اين روند بي

لید اطالعات و دانش و ند براي توتوانميهاي مکاني داده

هاي مهندسي و ارزش افزايي تحقیقات علمي، توسعه

قرار گیرند و از طرفي  مورداستفادهسازي تجاري تصمیم

، مديريت، پردازش و تحلیل اين حجم باالي سازيذخیره

اين در شود. داده براي محققین چالشي بزرگ محسوب مي

نش ابري رايا هايفناوريابتدا مروري بر مباني مقاله 

سازي و رايانش ابري درزمینه ذخیره هايفناوري، شدهانجام

ها را بررسي و پردازش و تحلیل اين داده دادهمهمديريت 

کرده و هدوپ، اکوسیستم آن و الگوي نگاشت کاهش را 

 هايفناوريترين اعضاي خانواده عنوان يکي از موفقبه

و  هارصتفرايانش ابري موردبررسي قرار داده است. سپس 

و از هر حوزه  شدهبنديدستهي تحقیقاتي مرتبط هازمینه

معرفي و بررسي گرديد.  شدهانجامتعدادي از کارهاي 

پیش روي حوزه کاربرد  هايچالشتعدادي از  ازآنپس

ند. در ادامه اين درايانش ابري در علوم مکاني معرفي گردي

تحقیقات که نیازمند انجام  هاييحوزهبخش به چند مورد از 

کاوش . مورد اول بحث پردازيممي باشندميبیشتر 

است سکوهاي رايانش ابري با استفاده از  ي مکانيهادادهمه

که در اين خصوص تحقیقات محدودي صورت گرفته و 

آن در  هايبیشتر جهت شناسايي کاربرد هايبررسينیازمند 

اي بر موردنیازو ابزارهاي  شناخت روشعلوم مکاني و 

نحوه  مورد بعدي. است، پردازش و استخراج دانش تحلیل

روابط آن از کاوش ي مکاني و توپولوژيک و هاتحلیلانجام 

يادگیري ماشین و هوش مصنوعي با  هايروشطريق 

سکوهاي رايانش  بر رويو ي مکاني هادادهمهاستفاده از 

درباره نحوه ايجاد تعامل و  آخر پیشنهاد است.ابري 

يي است که از منابع مختلف و با هادهدايکپارچگي میان 

جهاني علوم  هايچالشپاسخ به  باهدفمختلف  هايقالب

مکاني مانند تغییرات اقلیمي و کمبود آب و غذا وارد سکوي 

مرجع براي و استانداردي و چارچوب  شوندميرايانش ابري 

 وجود ندارد. هادادهمهمیان اين ايجاد اين يکپارچگي 
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