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 چکيده
، هاتراکنشاجتماعی،  هایشبکهکاربران در  هایفعالیتناشی از  شدهذخیرهی هادادهحجم 

در  غیره و GPS هایسیگنال، تصاویر و ویدئوهای دیجیتال، وهواآب سنسورهایی مربوط به هاداده

 ایکنندهخیرهاز تجهیزات و ابزارهای مختلف با سرعت  هاآن کارگیریبه واسطهبهبستر اینترنت و 

 زمانمدتبسیار باالست و در  هاآنکه نرخ رشد  هادادهاز این  ایمجموعهدر حال افزایش است. به 

موجود با ابزارهای مدیریت داده  هاآنکه کار با  شوندمیکوتاهی، شامل چنان حجمی از اطالعات 

 تواندمیی پیچیده هاداده. حجم عظیم این گویندمی «میعظی هاداده»انجام خواهد بود،  غیرقابل

در این مقاله،  روازاینپنهان در خود داشته باشد.  صورتبهبسیاری را  هایواقعیتو  اندازهاچشم

یی که هاچالش، به کاربردهای آن در فناوری و همچنین هازیرساختو  هادادهضمن معرفی کالن 

ی آینده آن را بیان اندازهامچشو نیز  آیدمیبه وجود  هادادهو تنوع  به دلیل حجم، سرعت تولید

 .کنیممی

فناوری -چالش -علم داده -کالن داده :يديکل اژگانو
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 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات، دانشگاه پیام نور دانشجو 1
 گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات، دانشگاه پیام نور استادیار، 2
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 مرضيه فالح
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 مقدمه             
و دانشمندان توجه زیادی به این مقوله  هاشرکتی عظیم بسیار حیاتی است. بر این مبنا هاداده وتحلیلتجزیهدر دنیای امروز، 

 هایمکانی که در سنسورهای، وکارکسب، معامالت کنندگانتأمینی مربوط به مشتریان، هادادهحجم عظیمی از  هاسازمانو  هاشرکتدارند. 

 صورتبهنفر در سراسر جهان  میلیاردها. عالوه بر این کنندمیتولید  2بایت را در زمان واقعی 1که بیش از تریلیون را شوندمیمختلف تعبیه 

 [3] .کنندمیکمک  هادادهکاربردی به افزایش حجم و در دسترس بودن  هایبرنامهاجتماعی و  هایشبکهروزانه در 

در  توانندمی هاسازماناست؛ که  هاگیریتصمیم جهتازآنو استفاده  وتحلیلتجزیهی عظیم یک فرصت عالی برای هادادهچنین 

وسعت هر مجموعه  حالبااینو عملکردشان را بهبود ببخشند.  گیریمتصمی فرآیندهایشان اطالعات بیشتری کسب کنند و وکارکسبمورد 

 [4].است هاداده وتحلیلتجزیهپردازش و  دهیسازمان، مدیریت، سازیذخیره: ظرفیت مثالًیی را نیز دارد؛ هاچالش

و تاریخچه آن خواهیم داشت و  کاربردها، هادادهاست. در محور اول مروری بر کالن  بناشدهرویکرد ما در این مقاله بر سه محور 

 ست.هادادهآینده کالن  اندازچشمی عظیم و رویکرد سوم هادادهی موجود در هاچالشدر رویکرد دوم بررسی 

 

 و تاریخچه آن هادادهکالن  -1

معمولی بتوان  افزارهاینرمفراتر از حدی است که با  هاآنکه اندازه  شودمیاطالق  هادادهاز  ایمجموعهبه  معموالً هادادهکالن 

مستمر در حال تغییر است و  طورها بهدادهمعقول اخذ، دقیق سازی، مدیریت و پردازش کرد. مفهوم اندازه در کالن  زمانیکرا در  هاآن

 .شودمی تربزرگ مروربه

 المللیبینطبق گزارش موسسه . است یافتهافزایشبه مقدار زیادی  هادادهمختلف، حجم  هایحوزهبیست سال گذشته در  طی

بود که این مقدار در ظرف پنج سال نزدیک  (بایت 2111)زِتابایت  8.1در سراسر دنیا  تکثیرشدهی ایجاد و هادادهحجم  2111، در سال 3داده

 .این مقدار دو برابر خواهد شد باریکنزدیک حداقل در هر دو سال  یآینده. با این روند، در برابر شده است 9به 

، حجم باال و تنوع باالیی از اطالعاتی هستند که نیازمند هادادهکالن »تعریف جدیدی را ارائه کرد:  4موسسه گارتنر 2111در سال 

و  «سازند، بینش جدیدی را کشف کنند و نیز فرآیندها را بهینه نمایند. ترغنیرا  گیریتصمیمشکل جدیدی از پردازش هستند تا بتوانند 

 را مطرح کرد که عبارت بودند از: هادادهپیش رو در حوزه رشد  هایفرصتو  هاچالشاز  چند بعدهمچنین آن را در 

 

 
 هادادهویژگی اصلی کالن  پنج: 1شکل 

 

 اجتماعی، الگ سرورهای  هایشبکه. منابع مختلفی نظیر استنمایی در حال رشد  صورتبه هاداده: حجم 5هاداده حجم

ی بانکی، محتوای صفحات وب، اسناد دولتی هاتراکنشصوتی،  هایجریان، ایماهوارهترافیک، تصاویر  هایجریانوب، 

 .کنندمیه بسیار زیادی را تولید که حجم داد وجود دارد

                                                           
1 Trillions 
2 Real-time 
3 International Data Corporation 
4 Gartner 
5 Volume 

http://www.rcsj.ir/


 5 - 7، ص 5931،زمستان  4، شماره  ی علمی پژوهش در علوم رایانهمجلـه
ISSN: 2745-3673  

http://www.Rcsj.ir 

 

 
 زیادی که در محیط وجود دارند با سرعت  بسیار سنسورهایو  کاربردی هایبرنامهاز طریق  هاداده :6هادادهتولید  سرعت

 .شوندمیبالدرنگ تولید  صورتبهبسیار زیاد و 

 بسیار زیادی وجود دارد.  ایداده ساختارهای درنتیجهکه  است: انواع منابع داده و تنوع در نوع داده بسیار زیاد 7هاداده تنوع

 مستقیماً. بسیاری از اطالعات کنندمیارسال اطالعات استفاده  مختلفی برای مرورگرهایو  افزارهانرم: در وب افراد از مثالً

قرار  تأثیرجامعیت داده تحت  شودمیاست. این تنوع سبب  ناپذیراجتنابو بنابراین وجود خطا  شودمیدریافت  از انسان

 زیرا هر چه تنوع بیشتری وجود داشته باشد، احتمال بروز خطای بیشتری نیز وجود دارد.؛ بگیرد

 چقدر حائز ارزش هستند و آیا اعتباری  گیریتصمیمبرای  هاداده: این موضوع داللت بر این دارد که 8هادادهو اعتبار  تصح

 .اندآمدهدستبهدارند؟ و از چه منابعی 

 را برای یک سازمان خواهند داشت موردنظردارد یا نه و ارزش و فایده  گیریتصمیم ازنظرارزش آن را  :9ارزش. 

 

 وابستهي هافناوري -2
 دارند. هاداده باکالنکه ارتباط زیادی  نماییممیرا معرفی  هادادهچند فناوری وابسته به کالن  هادادهجهت درک عمیق کالن 

 

 رایانش ابري -1-2
از طریق  ی الزم راهاسرویساست؛ یعنی  هاسرویستحویل و استفاده از  یشیوهرایانش ابری در یک معنای جامع به معنی 

، اینترنت یا چیزهای دیگر افزارنرم. این سرویس ممکن است به آوردمیبه دست  گسترشقابلیک روش  صورتبهتقاضا یا  محضبهاینترنت 

، توسعه رانش هادادهپیدایش کالن  دیگرعبارتیبهو پردازش کالن داده است.  سازیذخیرهوابسته باشد. توسعه رایانش ابری راهکاری برای 

و ظرفیت  سازدمیرا ممکن  هادادهکالن  مؤثرمبتنی بر رانش ابری، مدیریت  شدهتوزیع سازیذخیرهابری را شتاب داده است. فناوری 

 [5] .شودمی هاداده، اکتساب و تحلیل کالن وریبهرهرایانش ابری باعث بهبود  وسیلهبه ایجادشدهمحاسباتی موازی 
 

 11اینترنت اشيا -2-2

همراه  هایتلفن، حسگرها، 12بارکد قرائت گرهای، 11RFIDاتصال اشیای مختلف در جهان واقعی )اشیایی مانند  IOTهدف اصلی 

گرهای زیادی از حس بسیارتعداد  IOTبرای تکمیل یک وظیفه مشترک است. در الگوی  هاآنتبادل اطالعات و همکاری  منظوربه (و غیره

را  هادادهممکن است انواع مختلف  اندیافتهتوسعه مختلف هایدر زمینهکه  حسگرهااست. این  شدهجاسازیوسایل دنیای واقعی  رشبکه د

، امکانات عمومی و وسایل خانگی ونقلحملکنند. تجهیزات سیار، وسایل  آوریجمعی محیطی، جغرافیایی، نجومی و منطقی هاداده ازجمله

 [5] باشند. IOTتجهیزات اکتساب داده در  توانندمیهمه 

 

 هادادهمرکز  -3-2

که این  کندمیو مدیریت  دهیسازمانآن،  یتوسعهرا طبق هدف اصلی و مسیر  هادادهدارد و  هادادهانبوهی از  هادادهیک مرکز 

به وجود  هادادهی بسیاری را برای مراکز هاچالشتوسعه و  هایفرصت، هادادهاز داشتن منبع و مکان خوب است. پیدایش کالن  ترباارزش

 [5] آورده است.

 

 هادوپ -4-2
، مدیریت هاداده، پردازش هاداده سازیذخیرهوابستگی نزدیکی دارد و از طریق  هادادههادوپ یک فناوری است که به کالن 

 شدهتشکیل. هادوپ از دو بخش دهدمیشکل  ها رادادهدیگر یک راهکار قدرتمند اصولی کالن  هایماژولسیستم و یکپارچه کردن 

                                                           
6 Variety 
7 Velocity 
8 Veracity 
9 Value 
10 IOT 
11 Radio-frequency identification 
12 Bar code readers 
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گوگل  شدهتوزیعو بر اساس مرجع سیستم فایل  تجاری است افزارسختحال اجرا روی  رشده دتوزیعو چارچوب  13HDFS:است

شبکه، تحلیل  وجویجست، 14مثال: فیلتر کردن هرزنامه طوربهدر صنعت  هادادهکالن  در کاربردهای حاضراست. در حال  شدهطراحی

  [5].شودمیاستفاده  طور گستردهاز هادوپ به 16اجتماعی یگرهاو توصیه  15جریان کلیک

 

 کاربردها -3
، مایکروسافت امبییا یی چون اوراکل،هاشرکتاست و  باالبرده شدتبهتقاضا برای متخصصان در این حوزه را  هادادهکالن 

و افراد را تحت  هاسازماننحوه کار  هاداده. کالن اندکرده گذاریسرمایهمدیریت و تحلیل داده  افزارهاینرمبسیاری را برای توسعه  هایهزینه

ها و مدیران فناوری اطالعات را به سمت وکارکسبکه از طریق آن  کندمیایجاد  هاسازمانفرهنگی را در  هاداده. کالن دهدمیقرار  تأثیر

که یا بینش  دهدمیاین امکان را  هاسازمانبه همه کارکنان  هاارزش. ادراک این دهدمیسوق  هادادهپنهان در  هایارزشاستفاده از تمامی 

 درنهایتخود را بهینه کنند، با تهدیدات مقابله کنند و  هایفعالیتنزدیکی بیشتری با مشتریان داشته باشند، کنند،  گیریتصمیم تریوسعی

برای رسیدن به این مرحله نیازمند  هاسازمانسازند.  متمرکز هادادهخود را بر روی منبع جدیدی از سود سرشار پنهان در  هایسرمایه

 مندبهرهی بزرگ هادادهمبتنی بر  هایچارچوب هایمزیتو تالش مستمری هستند تا بتوانند از  هافعالیتمعماری جدید، ابزارهای نو و 

 [6] گردند.

 

 کاربردهانمونه  -4

 ونقلحمل هایدستگاهو فعال کردن  هاداده وتحلیلتجزیهی کالن داده کاربردها ترینمهماز  یکی هوشمند: ونقلحمل 

ی مربوط به تعداد خودروها در جاده، سرعت هادادهخودرو  سنسورهای. هاجادهی در دوربین سنسورهایهوشمند است، 

 [7] .ورندآمیوضعیت ترافیک جاده و رفتار رانندگان را به دست  کرده و آوریجمع غیرهرانندگان، مجاورت وسایل نقلیه و 

 :پویا تولید  صورتبه غیره در معامالت سهام، نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت کاال و  ی مالی بسیاریهادادهدر هر ثانیه  معامالت

کاهش و یا افزایش اوراق  بینیپیش ؛ مانندکنندمیاستفاده  هاآناز  هافرصتو  هافرصتبرای تشخیص  هاسازمان. شوندمی

 .شودمیمالی و غیره استفاده  هایفرصت بینیپیش، گذاریسرمایهو تقلب، امنیت  غیرقانونی هایفعالیت، بهادار

  فرآیند یادگیری کمک کند، موضوعی که تا قبل از  سازیشخصیبه  تواندمیدر صنعت آموزش  هادادهآموزش: کالن

باعث  تواندمیخود  نوبهبه سازیشخصیبود. این نی آموزشی هاداده آوریجمعیادگیری الکترونیکی و  هایدستگاهپیدایش 

 دانشجویان شود و پویایی محیط یادگیری را افزایش دهد. آموزاندانش  استعدادهایشکوفایی 

  خط تولید  توانمیو  مشتریان تولید نمود هاینیازمندیکاال را طب  توانمی هادادهتولید: در صنعت تولید استفاده از کالن

 از تولید کشف و برطرف کرد. را پیشو عیوب آن  نه طراحی کردبهی صورتبهرا 

 را بهتر شناخت و تبلیغات و  هاآنفروش و تجارب مشتریان،  هایداده آوریجمعبا  فروشیخردهدر صنعت : فروشیخرده

 فروش را بهینه کرد.

  :لب ارائه خدمات بهتر به عموم مردم در قا در صنعت بهداشت و درمان تواندمی هادادهکالن  آنا کاویبهداشت و درمان

 سازیشخصی. این شودمیبرای درمان بیماران  شدهسازیشخصی هایروشکمک کند که این امر منجر به شناسایی 

 دولت در این بخش کمک کند. هایهزینهبه افزایش سالمت جامعه و کاهش  تواندمیدرمان 

 جدید  هاینوآوریو نیز ظهور و بروز  وریبهره، افزایش هاهزینهمنجر به کاهش  هاداده ناز کال استفادهاین بخش  دولت: در

 [10]است.  هاوزارتخانهمختلف همچون  هایبخشنیازمند همکاری  ؛ وشودمی

 

 

 

 

                                                           
13 Hadoop distributed file system 
14 Spam 
15 Clickstream analysis 
16 Social recommendation 
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 هاچالش -5
در خصوص  گیریتصمیم درنهایتاستخراج اطالعات، کشف دانش و  منظوربهرا  هادادهدر بحث کالن داده، ما نیاز داریم که 

وجود  هاآنیی در هاچالشکه  استفعالیت اصلی  5شامل  عموماً هادادهصحیح مدیریت کنیم. مدیریت  صورتبهمسائل مختلف کاربردی 

 دارد.

 داده اقتصاد درواقع. آیدمی حساببه هاسازمان، یک دارایی ارزشمند برای هادادهضبط و نگهداری  گمانبی :آوریجمع 

اعتقاد بر این است که برخالف کاال،  حالبااین. شوندمیاستخراج  وتحلیلتجزیهیی است که از طریق هاداده ارزش بر مبتنی

. حتی اگر این دیدگاه اقتصادی در مورد داده درست باشد، برای این کندمیارزش داده به نسبت مساوی از حجم آن رشد ن

 موردمحاسبهکند فراهم می افزودهارزشیشتری برای استخراج های بقاعده که حجم فزاینده و انواع مختلف داده فرصت

موجب تغییر در این فرضیات  ساختاریافتهو غیر  ساختاریافته، شبه ساختاریافته هایداده ضبط قابلیت گیرد لذاقرار نمی

 .اندهای پیشرفته شدهوتحلیلتجزیهکاوی به ها از دادهداده وتحلیلتجزیه هایروش، موجب تغییر هاکالن داده .شده است

 ی الزم هازیرساخت، باید هادادهحجم  روزافزونبودن مقادیر و افزایش  یافتهساختیایی، غیر : با توجه به پوسازیذخیره

 .آوردمیبه بار  هاهزینهی زیادی را در رابطه با امنیت و هاچالشرا فراهم آوریم که این مسئله  هاداده سازیذخیرهجهت 

 تصویر  اگرچهاست.  شدهمعرفی «کردن یک سوزن در انبار کاهپیدا » عنوانبه هاداده کالن وتحلیلتجزیهاغلب، : وجوجست

. با توجه به غیر باشد. اول موضوع یافتن سوزن نیست بلکه یافتن الماس است کنندهگمراهتواند بسیار جالبی است ولی می

 پیچیده جهت این امر هستند. هایالگوریتمنیازمند  هادادهاکثریت  یافتگیساخت

  استامری مشکل  یافتگیساخت: این امر به دلیل حجم انبوه و غیر هاداده گذاریاشتراکبه. 

 آن مطرح بوده و است. از  هایویژگیو  هادادهی زیادی به دلیل ماهیت کالن هاچالش: در این حوزه همواره هاداده لیتحل

تحلیل اطالعات  هایروشد. یکی از به تحلیل اطالعات نیمه ساختاری و بدون ساختار اشاره نمو توانمیی روز آن هاچالش

است. برای مثال فردی در شبکه اجتماعی پیامی به ای شکل  17فرادادهاستفاده از ی بدون ساختار متنی هادادهدر 

بود بهترین  شدهگفتهدر تبلیغات  کهدرصورتیمن از وضعیت پوشش شبکه تلفن همراه خود راضی نیستم » نویسدمی

اجتماعی با  هایمشتری شبکهاز قصد  برای آگاه شدن «خود را عوض کنم!  دهندهسرویسشبکه را دارد. بهتر است 

را  «قصد »، « تیرضا»،« ستمینراضی »،«دهنده سرویس»ی کلیدی مانند:هافرادادهاستفاده از موتور استنتاج خود 

محدود به متن نبوده و شامل  هادادهرا تحلیل کنند. مشخص است که کالن  هاداده توانندمیکرده و در لحظه  گذارینشانه

تحلیل  هایروشیکی از  عنوانبه هادادهحجم عظیمی از تصاویر، صداها و ویدئو نیز است و همواره مبحث مدیریت فرا

 اطالعات در کالن داده موضوعی جذاب است که نیاز به پژوهش بیشتری دارد.

 

 اندازچشم -6
یا فناوری نگرانی اصلی بود،  "T"، 18. در عصر فناوری اطالعاتکندمیزیادی را فراهم  هایفرصت، هادادهپیدایش کالن 

در  هادادهیا اطالعات،  "I" درو پیشرفت  هادادهبا برتری ارزش  هاداده. در اصل کالن کردمیرا هدایت  هادادهفناوری، توسعه  کهدرحالی

 هایشیوه، بلکه در دهندمیزندگی اجتماعی و اقتصادی را تغییر  تنهانه هاداده کالن را هدایت خواهند کرد. هافناوریآینده، پیشرفت 

یم برای حوادث احتمالی توانمیکنیم اما  بینیپیشیم آینده را توانمیکه این فقط آغاز کار است. ما ن گزاردمی تأثیر هرکسیزندگی و تفکر 

 اقدام احتیاطی انجام دهیم. دهدمیکه در آینده رخ 
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 شنهادهايپو  يبندجمع-7
از علم است  ایشاخهعلم به نام علم داده در حال تکامل است. علم اطالعات  به شاخه از هادادهکالن  وتحلیلتجزیهبا استفاده و 

که در حال تغییر  علم داده انقالبی است .پردازیممیبدون ساختار و نیمه ساختار به کشف و استنتاج دانش عظیم داده  هایمجموعه درکه 

جستجو کردن موتور و بازاریابی  ،، بهداشت و درمان، تولید، ورزشی و ارتباطاتفروشیخردهامور مالی،  ماننددر صنایع مختلف  استجهان 

 ، شبکه مانند فیس بوک، توییتر و غیره است.بینکیی مانند گوگل، یاهو و هاشرکتدیجیتال 

دیگر مربوط  مسئلهو مقادیری است که مورد انتظار کاربر است و  وجوجستبهینه کردن سرعت  مهم در علم داده یکی از مسائل 

 .استبستر مناسبی برای پژوهش در این زمینه ست که هادادهمربوط به امنیت  هایآسیببه 
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