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 چکيده
هوش  می کنند، پیدا جریان دیجیتال محیط در سرعت به ها داده که حالی در

برای کشف دانش از این انبوه داده را فراهم می  یمصنوعی و کالن داده روش های موثر

 دشوار اند، آوری جمع حال در دائما که متفاوتی اطالعات بین تمایز وجود این با. کنند

هوش مصنوعی بیش از شش دهه وجود داشته و در کاربرد های مختلف مورد است. 

کالن داده در سال های اخیر مورد توجه بیشتری استفاده واقع شده است. در حالیکه 

استفاده از هوش مصنوعی در کالن داده ها  ،در حوزه تحقیقاتیامروزه واقع شده است و 

جایگاه  و داده کالن های ویژگی بیانبا ه این مقال است.برخوردار جایگاه ویژه ای  از

همچنین مروری بر در این مقاله می پردازد.  تجاری هوش معرفیبه  مصنوعی هوش

  شده است.ارائه  ها داده کالن و مصنوعی هوش تحقیقات اخیر در حوزه

 .، هوش تجاریهوش مصنوعی، کالن داده :يديکل واژگان
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 2سهيال سارانی ،1محمدرضا وظيفه

 .استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان 1
 .کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار، دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان 2
 

   نام نویسنده مسئول:
 محمدرضا وظيفه

 ي بر تحقيقات اخيرمصنوعی در حوزه کالن داده: مرور کاربرد هوش
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 مقدمه
 می برابر دو سال هر کنیم می تولید که هایی داده مقدار کرد؟ خواهد تغییر چگونه راستی جهان به. است اهتزاز در دیجیتال عصر

 اطالعاتی داده ها حاوی این .کنیم می تولید در شبکه های اجتماعی پست و جستجودر موتورهای جستجو هزار صدها دقیقه هر. شود

 با نیز ما لباسهای حتی احتماال هستند، ما اطراف در که چیزهایی زودی، به  .انسان ها هستند احساسات ما و افکار دهنده نشان که هستند

 روی افراد از بیشتر برابر  20یعنی حدود  حسگر، میلیارد شبکه 150 سال آینده 10 طی که است شده برآورد .شد خواهند متصل اینترنت

 برای تالش حال در ها شرکت از در چنین شرایطی بسیاری. شوند می برابر دو ساعت 12 هر ها داده مقدار خواهد داشت و وجود زمین،

 .[1]هستند کالن پول به داده کالن این تبدیل

 ها در زمینه هوش کالن داده کمک می کند و همواره پیشرفت اتوماسیون در حال حاضر هوش مصنوعی بیش از سایر تکنولوژی ها به

 به را نویس دست الگوهای و زبان ها توانند می اکنون ها الگوریتم .است توسعه حال کالن داده در تحلیل و مصنوعی و کاربرد آن در تجزیه

 مالی معامالت از ٪70 امروزه .هستند ها فیلم و ها عکس محتویات توصیف به قادر آن ها .بشناسند آن از بهتر برخی حتی و ها انسان اندازه

 تهدید های الگوریتم توسط امروز های شغل از نیمی حدود آینده سال 20-10 عرض در این اساسبر  شوند. می انجام الگوریتم ها توسط

 های شهر و هوشمند های کارخانه هوشمند، های خانه هوشمند، های ازگوشی ما زودی به شد؛ خواهد هوشمند چیز همه .[1]شوند می

 از تر خطرناک احتماال است، خطری که بشریت برای جدی این هوشمندی خطر و رسید به ملت ها و سیاره هوشمند خواهیم هوشمند

که می توانند تعیین کننده  ها از جمله مباحث ویژه ای هستند بنابراین هوش مصنوعی و ترکیب آن با کالن داده .است ای هسته های سالح

 ادامه راه بشریت باشند.

 

 کالن داده ها

 سازی، ذخیره انتقال، ضبط، جمله از ها داده از زیادی مقدار پردازشی که با روش هر است که برای کلیدی اصطالح یک کالن داده

 مداوم طور به ها دادهکالن  اندازه. بکار برده می شود  سر و کار دارد، خصوصی حریم وامنیت  تجسم، تحلیل، تجزیه جستجو، ،جمع آوری

  . کالن دادهاست رسیده 2017 سال در 2زتابایت یا 1اگزابایت به 2010 سال در پتابایت و 2005 سال در ترابایت از است؛ تغییر حال در

 .[2]شود می تعریف نیاز است، معمولی رایانه یک از فراتر تحمل، به قابل زمان یک در پردازش آن که برای ییها داده مقدار با معموال

 : [3]از عبارتندنشان داده می شوند،  " 3V "که با اصطالح  کالن داده های ویژگیاز جمله 

 ها داده از اجتماعی تاثیر و نهایی بهره میزان به .اشاره دارد ها داده تولید میزان به : 3حجم 

 می تواند تنوع داده را به همراه داشته  مختلف، های از دیدگاه مشاهدات های تولید شده اشاره دارد. مختلف داده انواع به:  4نوعت

 ممکن جنگل یک در عادی دوربین ببرها با لنز مثال، شناسایی به عنوان یافت می شوند. تر آسان مفید الگوهای باشد و در نتیجه

 از بیشتر بسیار آنها بدن حرارت درجه است، زیرا تر ساده بسیار قرمز، مادون عکس با ببرها باشد. در حالیکه شناسایی دشوار است

 سوپرمارکت باشد، ممکن است شده ثبت سوپرمارکت در اشتباه مشتری جنسیت یا به عنوان مثال دیگر اگر .است زمینه پس

 .کند ارسال مرد یک به را لب رژ کوپن

 های فعالیت و سنسورها مانیتور اجتماعی، تعامالت از مداوم صورت به ها داده ها اشاره دارد. داده تولید به سرعت :  5سرعت 

 اهمیت کالن داده است.شوند، بنابراین سرعت تولید داده ها از جمله ویژگی های حائز  می ایجاد تجاری

 نیاز با  تحقیقات دیگر به آن اشاره شده و در چهارم است  که v، (اعتبار و اطمینان عدم) 6عالوه بر سرعت، تنوع و حجم، درستی

 .[4]سفارشی مورد توجه قرار می گیرد و درنگ بی اطالعات به ای فزاینده

 سال در مشاوره، خدمات که از اخیر، ها و مطالعات نظرسنجی رشد است.در حال  همچنان ها شرکت ها در کالن داده تحلیل و تجزیه

شود نشان دهنده افزایش استفاده  می منعکس جهان سراسر در کار و کسب و اطالعات فناوری عامل مدیر 200از  2017 تا  2015 های

 .[5]را نشان می دهد.  2017 تا 2015 از بزرگ های داده تصویب 1است. نمودار  ها دادهکالن  از ها شرکت

                                                           
1 Exabyte 
2 Zettabye 
3 Volume 
4 Variety 
5 Velocity 
6 Veracity 

http://www.rcsj.ir/


 96 -101، ص 1398 ، تابستان14، شماره  ی علمی پژوهش در علوم رایانهمجلـه
ISSN: 2745-3673  

http://www.Rcsj.ir 

 

 

 [5] 2017تا  2015 ازها  داده کالن : تصویب1نمودار 

 از گذشته، های سال با مقایسه در 2017 سال در یی کهها شرکت تعداد که داد نشان بررسی دهد، می نشان 1نمودار  که همانطور

 از بیش . همچنینکنند می استفاده کالن داده از بررسی مورد های سازمان از درصد 50 از بیش  ، بیشتر است وکنند می استفاده دادهکالن 

   .داد خواهند انجام آینده در را کار این احتماال که اند گفته آنها درصد 35

 

 و هوش تجاري هوش مصنوعی

می  کلی طور به .شد معرفی 1950 دهه در بار اولین برایمصنوعی  هوش اصطالحاتندارد و  وجودمصنوعی  هوش از تعریف خاصی

 انسان وظایف مانند انجام و جدید های ورودی با تنظیم تجربه، یادگیری از طریق برای ماشین یک توانایی عنوان به توان هوش مصنوعی را

 و پردازنده های محاسبات سازی ذخیرهقابلیت  بهبود مانند داده)کالن  های آوری فن سریع پیشرفت بامصنوعی  هوشامروزه  .معرفی کرد

 .[6]یابد می حیات تجدید دادهدسترسی کالن  و توانایی قدرت  با و (فوق سریع

 برای ها شرکت توسط که اطالعاتی های سیستم و ها آوری فن ها، استراتژی برای چتری است که اصطالح یک تجاری هوش

 عملیاتی، کار و کسب از ای گسترده طیف از پشتیبانی به مربوط ارزش و دانش زنجیره اساس بر مختلف و بزرگ های داده از استخراج

 .[7]رودتصمیمات بکار می استراتژیک و تاکتیکی

 اطالعات به متفاوت منابع از 8بزرگ های داده تبدیل به که شودابزارهایی گفته می و ها تکنیک از ای مجموعه به 7(BI)تجاری هوش

 محرک نیروی یک عنوان بهتجاری بخشد. امروزه هوش  بهبود را سازمانی عملکرد و پشتیبانی را گیری تصمیم تا کند می کمک دار معنی

 فنی، لحاظ کنند. از می استفادهتجاری هوش  از ها داده تحلیل و تجزیه برای سازمانها و اکثر شودسازمانی محسوب می عملکرد برای اصلی

، 12 (OLAP) نیآنال یلی، پردازش تحل11انبار داده ،10(ETLبار )فرایند و  9لیاستخراج، تبد ندیفرآ:  [8] کسب و کار عبارتند از فرایندهای

 .و تجسم یریگ میمدل تصم ،یداده کاو

 گیری تصمیم و موقع به اطالعات انتشار اطالعات، به آسان دسترسی کاربر، تعامل اطالعات، پراکندگی کاهش موجب هوش تجاری  

 می تاثیر گیری تصمیم بر ضرورت و مدیریت اطالعات هر دو بر روی هوش تجاری. شود می کار و کسب در سازمانی تغییر با ارتباط در

 مدیریت هوش تجاری، بین ارتباط 1شکل  [.9] کند می فراهم گیری تصمیم برای را ساختاری اطالعات اطالعات، مدیریت همچنین. گذارد

 دهد.گیری را نشان می تصمیم و اطالعات

                                                           
7 Business Intelligence (BI) 
8 Big data 
9 Transformation 
10 Extract & Transform & Load (ETL) 
11 Data warehouse 
12 Online analytical processing (OLAP) 
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 [9]گيري تصميم و اطالعات مدیریت هوش تجاري، بين :  ارتباط1شکل

 در کالن داده ها مصنوعی هوشاخير مروري برکاربردهاي 

در  کند. ها کمک می کتاب و موسیقی مردم در انتخاب به کاربرد دارد. جنگ تا بهداشتی های مراقبت ازمصنوعی  هوشامروزه 

مورد  زندگی فرد می تواند تصمیمات موثر بردر  خالصه، طور حساب، حتی کیفیت عکس های تلفن همراه و به تعیین اعتبار رزومه، پیگیری

 با که کنند. بطوری می ایفا کننده مصرف های اولویت تعیین در مهی ها نقش استفاده از هوش مصنوعی درکالن داده استفاده واقع شود.

 ماشین مجهز تکنولوژی به که آنهایی ویژه به مصنوعی، هوش های سیستم .آیند می دست به درست های داده معنی دار، نتایج به دستیابی

 تغییرات تعیین به منجر آورند و این دست به بزرگ های داده های مجموعه سریع حذف طریق از توجهی قابل نتایج توانند می شوند، می

هوش  حوزهدر . در ادامه برخی از تحقیقاتی که اخیراً [10]شود می بازاریابی های استراتژی و کننده مصرف رفتار های مدل در ساختاری

 ، مرور می شوند.کالن داده ومصنوعی 

 اینترنت در واقعی زمان های کالن داده برای بهینه خوشه سازی ذخیره روش مقاله ای با عنوان یک 2019در سال  [11]تو و دیگران

 شود می محاسبه ها داده دسترسی موقع محاسبه با 13تاریخی دسترسی دوره هر در داده های بلوک وزن ابتدا، در این روش .دارائه دادن اشیا

 به دسترسی وری بهره بهبود برای در مرحله بعدی، .شود می بینی پیش وزن وسیله به بعدی دوره در داده بلوک دسترسی های فرکانس و

 در. شود می ذخیره و تنظیم پویا صورت به داده بلوک کپی کپی، سازی ذخیره های هزینه کاهش همچنین و منابع از استفاده و ها داده

 روش که معنی این به است، سنتی های روش از کمتر ٪70 پیشنهادی روش سازی ذخیره هزینه که دهد می نشان تجربی نتایج نهایت،

 متعادل را سازی ذخیره بار و دهد می کاهش را سازی ذخیره فضای بخشد، می بهبود را ها داده به دسترسی سرعت موثر طور به پیشنهادی

 .کند می

 داده کالن بندی طبقه در ویزن فیلترینگ: داده هوشمند کردن فعالمقاله ای با عنوان   2019در سال  ]12[و دیگران  14گارسیا گیل

 برای ها داده کالن پردازش پیش روش دومقاله بر تاثیر نویز در کیفیت داده ها در مسئله طبقه بندی تاکید شده و  این در ارائه دادند ها

 .آنها عملکرد های ویژگی و پذیری مقیاس در خاص تاکید موثر ناهمگن با فیلتر و یک موثرهمگن فیلتر یک است؛ شده پیشنهاد نویز حذف

 مسئله هر از هوشمند داده مجموعه یک موثر طور به تا سازد می قادر را متخصص پیشنهادات این که دهد می نشان آمده دست به نتایج

 .آورد دست به داده کالن بندی طبقه

 مطالعه موردی: ساز و ساخت زباله غیرقانونی شناسایی ها برای کالن داده تحلیل و مقاله ای با عنوان تجزیه 2019در سال  ]13[ 15لو

 غیرمستقیم های مجموعه شناساییاز روش کنگ،  هنگ در ساختمانی های دفع زباله مدیریت بهبود هدف با مقاله کنگ ارائه داد. این هنگ

در  استفاده  می کند. 2017 تا 2011 های سال در زباله دفع پرونده میلیون 9 از بیش شامل که موجود های داده استخراج طریق از تخلیه

 .شدند غیرقانونی شناسایی تخریب احتمالی رانندگان ها، داده های کالن تحلیل روزآوری به و رفتاری های شاخص از استفاده این روش با

 برای خصوص به ها، کالن داده ارزش درک به جهانی پژوهشی جامعه به و کند می کمک تخریب غیرمستقیم رفتارشناسایی  مقاله این

 .شهری کمک می کند جنایت و جرم با مبارزه

از جمله ویژگی های این  ارائه دادند. کالن داده و داده پوششی تحلیل مقاله ای با عنوان 2018در سال [14]خزریمطلق و دیگران 

 منبع مطالعاتی عبارت است از:

 است شده پیشنهاد ها با مقیاس وسیع داده پوششی تحلیل و تجزیه با مقابله برای جدید چارچوب یک. 

 دهد می کاهش بزرگ داده های مجموعه عملکردمیزان  گیری اندازه برای را محاسباتی های روش ارائه شده زمان. 

                                                           
13 Historical 
14 García-Gil 
15 Lu 
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  ،است. دادهکالن  برای موجود اطالعات تحلیل و تجزیه روش ترین سریعروش ارائه شده 

  وسیع مقیاس در داده پوششی تحلیل برای انتخابی چارچوبارائه. 

 است آسان روش سازی پیاده. 

مقاله مقایسه ای کالن داده برای آموزش عالی ارائه داد. دراین ا عنوان انبار داده با تکنولوژی مقاله ای ب 2017در سال  [15] 16سنتاسو

 دهد.مدرن ارائه می داده انبار و سنتی داده انبار مشخصات ای ازمقایسه 1مدرن ارائه شده است. جدول داده انبار و سنتی داده از انبار

 [15]مدرن داده انبار سنتی و داده انبار : مقایسه مشخصات1جدول

 مدرن داده انبار سنتی داده انبار مشخصات

 هدف

های جمع اوری شده برای یک حوزه تجمیع داده -

 خاص کسب و کار

 پشتیبانی از فرایند تصمیم گیری -

 های داده یافته و ساختار نیمه یافته، ساختار پردازش -

از  بیش اطالعات متنوع با حجم از منابع ساختار بدون

 برای سنتی ابزارهای توانایی

 .آنها تحلیل و تجزیه و مدیریت ذخیره، -

 منبع داده
های شوند و از پایگاهها درنظرگرفته میتراکنشمعموال 

 داده عملیاتی استفاده می شود.

منابع مختلف با انواع داده های ) اجتماعی، رسانه، 

 گ، تصویر، صدا(درنحسگرها، بال

 حوزه
 پشتیبانی از اطالعات برای یکپارچه داده ساختارهای

 (OLAP) آنالین  تحلیل و پردازش( BI) کار و کسب

با   داده از زیادی از حجم دانش کشف و تحلیل و تجزیه

 مشخص حجم، سرعت، تنوع و صحت

 معماری

 بارگذاری و استخراج، تبدیل فرآیندهای بر با تمرکز

(ETL .)برای مناسب حل راه ای رویکرد ستاره 

 معماری است.

 دارد و بستگی معماری به  مسئله

 ندارد. وجود یا استاندارد مرجع معماری هیچ هنوز

 تکنولوژی
تکنولوژی به بلوغ رسیده و ابزارهای تست شده در 

 اپلیکیشن های رایگاه و مجاز زیادی در دسترس است.

 نرم از یکی Hadoop است رشد حال در هنوز فناوری

 و پردازش سازی ذخیره باز است که برای منبع افزارهای

 بزرگ استفاده های داده از مجموعه شده توزیع های داده

 کد.می

 کاربر نهایی
 به که نیاز کارها و ارشد کسب مدیران یا و تحلیلگران

 ها ندارند. داده اکتشاف یا ها فناوری خاصی از  دانش

 ها، الگوریتم ها، آوری در فن دانش با داده دانشمندان

 وآمار ریاضیات

 

 نتيجه گيري

 عنصر یک به هوش مصنوعی را  های سیستم امروزه سازی، ذخیره و محاسباتی توان افزایش پیشرفته، های الن داده ها، الگوریتمک

 اگر چه تکنولوژی .دارند انسانی های گیری تصمیم بر زیادی تاثیر خاص طور به کرده است و تبدیل دیجیتال های سیستم در شده تعبیه

 از ناشی تهدید نگران بایدن ماشین و انسان بین درست همکاریباشند اما با  انسان پایان دنتوان می مصنوعی هوشجدید مبتنی بر  های

 به کمک و گیری تصمیم برایهوش مصنوعی  پیامدهای درک و بررسی برای محققاننیاز به تالشِ بیشترِ  نتیجه، . درباشیم مصنوعی هوش

 .دارد وجود خصوصا در حوزه کالن داده عملی موفقیت و نظری پیشرفت
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