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چکیده

در سال هلی اخیر ،گسارر سار ا ا ررر ، ،ا ررر ،اایلو پ دردا ایری جر ر یر راا ا،ا لری داد هل تقر بلً در هر فضلی
صرعری پ کسبپکلر اا اس  .کالن داد یر سرع تبا ل یر جوضوعی داغ اا اس کر توجهی فراپان را ا سم دا،شگل ،
صرع پ دپل هل در سرتلسر جهلن یر سم خود کشیا اس  .در ا ن جقللر در ایراا یر اکلی خالصر ا ا پ جاهوم کالنداد
را یر پاساهر تعلر  ،،پ گگیهل پ ار ای کر دارد ،جعرفی جیکرا .سپس ا جل،ب د اگل هلی جرالپت اهمیری کر کالنداد در
اخریلرجلن قرار جیدها را یررسی ،مود پ در ،هل چللش هلی دیش رپی آن را جه ذخیر سل ی پ ت ز ر پ تحلیل داد هل
یررسی خواها کرد.
کلمات کلیدی :کالنداده ،اهمیت ،تجزیه و تحلیل داده ،چالش ها و چارچوب کالن داده.

-1مقدمه

افزا ش جااپم ح م پ جزئیلت داد هلی ثب ااا توساس سال جلن هل ،ا قبیل علو رسال،ر هلی اجرملعی ،ا ررر ،اایلو ،پ
رسال،ر هلی جمعی ،جر ر یر ا لد جر لن قر ب الوقو داد هل هم در فرج سلخ لفرر ،هم در فرج غیر سلخریلفرر اا
اساا  .داد هل کر ا ا ن دس ،آن هل را داد هلی یزرگ جی خوا،یم یل ساارع یی ساالیقر ای ،ا لد جی اااو،ا پ رپ،ا رپ یر
راای را دار،ا .چللش اصلی جحققلن پ الغالن ا ن حو  ،ا ن اس کر ا ن ،رخ راا ،ا توا،ل ی آن هل یرای عراحی چلرچوب
جرلسب یر جرظور ا ،لم جحلسبلت یرای تحلیل داد هل پ یر رپ رسل،ی ح م کلر فشرد  ،جلو د اس ]. [1, 2
در سال هلی اخیر ،کالنداد یر سرع تبا ل یر ،قهرای کل،و،ی گشرر اس یر گو،رای کر توجهی پ گ پ فراپان را ا سم
دا،شگل هل ،صرع پ حری دپل هل ا سرتلسر د،یل یر سم خود جیکشل،ا ] . [3-5جککیرزی ،1ک ارک جعرپف در جیرر
جا ر پ جشالپر  ،یر ا ن یلپر اس کر کالنداد یر درپن هر فضلی صرعری پ توایا کسب پکلر ،اوذ کرد اس پ تبا ل یر
علجل جهم در تولیا ااا اسا ] .[6اسرالد پ اسرخراج کالنداد خبر ا جوج جا ای ا راا یهر پری پ ا،گیز هلی جصرفی
جیدها .یعضاای حری جیگو را کر کالنداد جیتوا،ا یر جثلیر ،ا خلم تل ای در ،ظر گرفرر اااود کر یر اقرصاالد اعالعلتی
آ را قارت پ توان جییخشا.
McKinsey
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 -2تعریف و اهمیت کالن داده

تل کرون هیچ تعر ای پجود ،اارد کر یر ااکلی جهل،ی دی رفرر اا یلاا .در پ کیدا ل ،کالنداد یر اکل "اصهالحی کلجالً
جلجا یرای ج موعرای ا هر دساررهلی اعالعلتی تعر  ،جیاود کر یسیلر یزرگ پ دیچیا ا،ا کر ا ،لم دردا یل اسرالد ا
ایزار دردا صارعری یر رپ شلن کلر س یسیلر سخ "] .[7ا د اگل کالن ،کالنداد را جیتوان یر عروان قیا ل دیوسرگی
در ،ظر گرف کر یر اکلی دقیق د،یلی فیز کی ،جلجعر ا،سل،ی پ فضلی سل بری را یر هم جرصل جیکرا .ا ر ل د،یلی فیز کی
یل تلیی در فضالی سال بری دارد ،یر پاسهر ا ررر ، ،ا ررر ،اایلو پ د گر تکرولوژیهلی اعالعلتی یر اکل کالنداد ت سم
جی لیا ،در حللیکر جلجعر ا،سال،ی کالن داد خود را جبرری یر ا،گلا در فضلی سل بری یر پاسهر جکل،یسمهل ی جل،را ارتبلط
ا،سالن-کلجپیوتر ،ارتبلط جغز-جلااین پ ا ررر ،جویل ل تولیا جیکرا ] . [8-10در ا ن جعرل ،کالنداد جیتوا،ا اسالسلً در دپ
دسرر جلی گیرد کر عبلرترا ا داد هل ی ا د،یلی فیز کی کر جعموالً یر پاسهر سرسورهل ،آ جل شلت پ جشلهاات علمی (جل،را
داد هلی ییولوژ کی ،داد هلی عصابی ،داد هلی  ،وجی پ داد هلی سر ش ا را دپر) پ داد هل ی ا جلجعر ا،سل،ی کر اغلب
حلصل چرین جرلیا ل داجررهل ی جل،را ابکرهلی اجرملعی ،ا ررر ، ،سالج  ،اجور جللی ،اقرصلد پ حملپ،قل هسررا ،یر دس
جیآ را.
کالن داد  ،یر اسال اهمی پ ار یسایلر لدی کر دارد ،اسالسالً ایو ،اگی ،کلر پ تاکرجلن را تغییر جیدها پ دگرگون
جیسل د ] . [3در اداجر جزئیلت کلجل اهمی کالنداد یر لحلظ د اگل هلی جخرل ،توصی ،اا اس :
 -2-1اهمیتی که برای رشد شهروندان دارد

اکرون ،د،یل یر ااکلی کلجل پارد عصر اعالعلت اا اس  .اسرالد گسررد ا ا ررر ، ،ا ررر ،اایلو ،دردا ایری پ ااکل
جخرلای ا ظهور تکرولوژیهلی  ITیلعث افزا ش جرلیا جخرل ،اعالعلت در ا،اا پ جقیلسای ییسالیقر اا اس در حللیکر
سالخ پ ا لد سلخرلرهل پ گو،رهلی جخرل ،داد ای هر رپ  ،ییش ا دیش ،دیچیا تر جیاود .ت ز ر پ تحلیل پ یر کلرگیری
دقیق پ عمیق کالن داد ،قشای جهم را در ارتقلو پ گسارر رااا دل اار اقرصلدی کشورهل یل ی خواها کرد پ توا،ل ی رقلیری
ارک هل را افزا ش خواها داد.
در آ را  ،کالنداد یر ،قهر جا ای در رااا اقرصلدی تبا ل خواها اا .یل کالنداد  ،ارک هل ارتقلو دیاا خواهرا کرد کر یر
جوجب آن فرلپری اعالعلت پ د گر صرل ا را تغییر جیدهرا .در چرین جیررای ،غو هلی جهل،ی صرع ( ITا جملر ،IBM
 Microsoft ،Googleپ  )Oracleدیش ا ا ن ااارپ یر یر،لجرر زی در راساارلی گساارر تکریکی در عصاار کالنداد
،مود ا،ا.
در سهح جلی ،ظرفی ا،بلا  ،دردا پ یر کلرگیری ح م یسیلر لدی ا داد هل یر ک ،شلن اخرصلصی جا ا در توا،ل ی پ
قارت خلص کشورهل تبا ل خواها اا .دلدالهی پ سلهر اعالعلتی ک کشور در فضلی سل بری فضل ی د گر در یل ی قارت
در کرلر ،جین ،در ل ،هوا پ فضلهل ی ا ا ن دس خواها یود].[11
یر عور کلی ،کشاورهلی غریی یر ،مل راگی ا لالت جرحا  ،تح جلنیرای جلیاالن یر سام جار،یرر سل ی قارت پ توان
جلیاااالن یر پاساااهر دگپهشهلی جریوط یر کالنداد پ ،رمافزارهلی کلریردی جریوط یر آن دیشااارپی جیکررا .دیشییری
جیااود کر رقلی هلی اقرصلدی پ سیلسی آ را در ا ن کشورهل جبرری یر یهر پری ا قلیلی هل پ درل،سیل کالنداد در جیلن
د گر جربار هلی سااارری ،خواها یود .یر ااااکلی خالصااار ،ا ن دگپهشهلی جریوط یر کالن داد پ یر کلرگیری آن اهمیری
اسرراتگ ک یرای یهبود قارت پ توا،ل ی رقلیری هر کشور خواها داا .
-2-2اهمیتی که برای به روزرسانیهای صنعتی دارد

دگپهش یر رپی جشااکالت پ جساالئل جشاارر کالنداد  ،یر پ گ یر رپی ا جیلن یرداااارن جوا،ا دیش رپی فرولپریهلی
هساررای ،صارل ا را قلدر خواها سالخ دیچاگی را جهلر سال ،ا کر یر هم دیوسارگی اعالعلتی را ااالجل جیاود پ یر عام
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قهعی هل ی تسالس لیرا کر حلصال افزپ،گی پ ل کساری اعالعلت هسررا .هر کسی خواهلن رسیان یر اعالعلت جبرری یر
تقلضل ،دا،ش پ حری آگلهی یر پاسهر کالن داد اس پ اجیاپار اس تل در ،هل یروا،ا یر سودجرای کلجلی یرسا کر حلصل
ار کالن کالنداد هلسا  .چرین جوردی یا ن جعرلس کر داد هل د گر جحصو جل،بی پ ثل،و ر یخش صرعری ،یسررا اجل
تباا ال یار ک دیو،ای کلیای در تملجی جربرهل ااااا ا،ا .در ا ن جعرل ،جهللعر پ دگپهش یر رپی جشاااکالت جشااارر پ
فرولپریهلی هساارر کالنداد یر رپی ،ساال جا ای ا  ITپ کلریردهل ش جرمرکز خواها اااا .چرین جوردی ترهل جلاااین پ
اسابلب جا ای یرای ،گهااری رااا سار ا صارع اعالعلت ،یسا یلکر ایزار جا ای یرای صرل ا یرای یهبود قلیلی هلی
رقلیریالن اس .
 -2-3اهمیتی که برای پژوهشهای علمی به دنبال دارد

یر خویی آاکلر اس کر اپلی دگپهشهلی علمی در تلر خ یشر جبرری یر ت رییلت پ آ جل شلت یود اس  .یعاهل ،دا،ش ،ظری
رخ ،مود کر یر پاساهر جهللعر یر رپی قوا،ین پ قواعا جخرل ،اارلخرر جی اود .یل ا ن حل  ،یر ا ن دلیل کر ت ز ر پ تحلیل
،ظری یساایلر دیچیا اساا پ حل کردن جشااکالت عملی اجکلندی ر ،یساا  ،ا،ساالن جساار وی یرای رپ هلی جبرری یر
ابیرسل ی را آغل کرد کر یر دا،ش جحلسبلتی جررهی اا.
دیاا ش ،لگهل،ی کالن داد دلرادا م دگپهشاای جا ای را یر د،بل داااا یر ا ن اساال  ،در کرلر کالن داد  ،دگپهشااگران
جیتوا،را ترهل ،یل جرا لفرن ل جساار و یر د،بل اعالعلت ،دا،ش پ آگلهی جورد ،یل یلااارا .آنهل حری ،یل ی یر دسااررساای
جسارقیم یر جوضاوعلت جورد دگپهش ،اار،ا .در سال ،7002جیم گری 1،در آخر ن سخررا،ی خود دلرادا م چهلرم ا دگپهش
علمی جرمرکز یر داد را اار داد کر علم جرمرکز یر اعالعلت را ا دا،ش جحلسبلتی جاا کرد] .[12گری یر ا ن یلپر یود کر
دلرادا م چهلرم جیتوا،ا ترهل را ساایساارملتیک یرای حل یعضاای ا سااخ تر ن چللشهلی جهل،ی یلاااا کر اجرپ یل آنهل
جواجهیم .در اسال  ،دلرادا م چهلرم ،ر ترهل ک تغییر در دگپهش علمی اس یلکر تغییر در راهی اس کر افراد یر آن اسل
فکر جیکررا ].[3
-2-4اهمیتی که برای پیدایش پژوهشهای میانرشتهای دارد

فرولپریهلی کالن داد پ جهللعلتی یریلد ن پایسرر یر آن تبا ل یر ،قهر کل،و،ی جهللعلت در حو دا،شگلهی اا ا،ا .ک رارر
جیلنراررای در حل ظهور کر یر ،لم دا،ش اعالعلت ] [13خوا،ا جیاا ،یر تار ج پارد جیاان اا .ا ن رارر کالنداد را یر
جثلیر جوضاو دگپهشای خود در ،ظر گرف پ قصا دارد اسرخراج پ یرداا دا،ش ا داد پ اعالعلت را عموجی یبخشا .ا ن
راارر یر رپی رااررهلی یسیلری جل،را دا،ش اعالعلت ،ر لضیلت ،علوم اجرملعی ،دا،ش ابکر ،دا،ش سیسرم ،رپانارلسی پ
اقرصالد ] [14 , 15دل یسارر اس  .ا ن رارر تکریکهل پ تئوریهلی جرالپتی را ا یسیلری جیررهل الجل دردا سیگرل ،
،ظر ر احرملالت ،فراگیری جلاین ،دا،ش آجلری ،یر،لجرر زی کلجپیوتر ،جهراسی اعالعلت ،الگوارلسی ،ت سم ،جالسل ی عام
قهعی  ،ا،بلر داد هل پ جحلسبلت یل کلرای یلال یر کلر گرفرر اس .
-2-5اهمیتی که برای کمک به درک بهتر شرایط افراد میکند

کالنداد  ،یر پ گ کالنداد تح اابکر ،حلپی قارت اعالعلت اجرملعی اس پ ا ا ن رپ جیتوا،ا یر اکل ابکرای یرای
،قشار یرداری اجرملعی در ،ظر گرفرر ااود .یرای ا ن جرظور ،یل ت ز ر پ تحلیل کالنداد پ خالصاار ییشرر پ لفرن کلیاهل پ
جاار پ قوا،یری کر حلپی آن اس جیتوا،ا یر جل کمک کرا تل در یهرری ا ارا س حلضر داارر یلایم.
یرای جثل  ،دپ االخ ،مو،ر ا عال قی کر در چین توسعر لفرر اس اسرالد ای یزرگ ا داد هل ی را جمکن جیسل د کر یر
ااکلی عموجی ا عر ق ا ررر ،در دسارر هسررا .جرکز جیرر لیی پ ار لیی چین جرتبس یل دا،شگل ر،مین چین" ،الخ
دیشارف چین" را یر صاورت سلال،ر جررشر کرد اس  .ا ن الخ  ،یل چهلر الخ جااگل،ر جریوط یر سالج  ،تحصیالت،
اسارل،اارد ،اگی پ جحیس اجرملعی ،قصاا دارد پضاعی جوجود پ حل جسالئل جریوط یر دیشرف چین را ا،اا گیری کرا .یل
Jim Gray
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جقل سار پ ت ز ر پ تحلیل الخ هلی عیری پ ذهری جخرل ،پ ترکیب ت ز ر پ تحلیل کمّی پ کیای ،ا ن الخ
پ قوا،ین دیشرف حلضر جراکز جللی یینالمللی را آاکلر جیکرا.
اسرخراج دقیق پ کلجل اعالعلت جوجود در کالنداد جیتوا،ا یر افراد در گرفرن تصمیملتی یهرر کمک کرا

پضعی هل

 -2-6اهمیتی که برای کمک به پیشبینی بهتر افراد در مورد آینده دارد

قلیلی داد یزرگ ااابکر یر اااات رپ یر افزا ش اس ا پ یر ،حوی جوثر در جیررهلی اجری پ ،ظلجی یر کلر یرد جیاااود
] .[16ت ز ر پ تحلیل دیشاگو ل،ر جبرری یر کالن داد یرای دیش یردن جوضاوعلت اجرملعی الجل سالج عموجی پ توسعر
اقرصاالدی ،یز یر کلر گرفرر جیاااود .گیرساابرگ پ همکلران در لفررا کر اگر ح م سااواالتی یل کلملت کلیای جل،را "عالئم
سارجلخوردگی" پ "درجلن سرجلخوردگی" کر در  Googleثب جیاود در ک جرهقر خلص رپ یر افزا ش یگیارد ،ترهل دس
ا چرا هارر، ،ری رلً ،تعااد ییملران جبرال یر آ،اوال،زا در یخش اپرژا،س ییملرسااارلنهلی جریوط یر هملن جرهقر رپ یر افزا ش
خواها گیاا ] .[17یل ا ن کش ،،آنهل قلدر یر دیشییری ایو آ،اوال،زا پ یر کلریسرن اقاام جرقلیل در جل،ی پدتر ا آ،چر
ا،رظلر جی رپد ،خواهرا یود .در توسااعر اقرصاالدی ،ساال جلن جلل جرحا اخیراً درپژ جا ای را را ا،اا ی کرد اساا کر یل ،لم
 .[18] Global Pulseارلخرر جیاود پ ا،رظلر یر ا ن اس کر ا کالنداد یرای ترپ ج پ گسرر توسعر اقرصلدی جهل،ی
یلن عبیعی
یهر یبرد .ساال جلن جلل جرحا ت ز ر پ تحلیلی یر اصااهال علعای را هاا خواها کرد کر ا ،رمافزار دردا
یرای ت ز ر پ تحلیل دیلمهلی جرری در سال هلی جریوط یر اابکرهلی اجرملعی یر جرظور دیشییری جسلئل اجرملعی جل،را
،رخ ییکالری ،کالهش هز رارهال پ اااایو ییملریهل در ،لحیرای خلص یهر جییرد .هاف کلی چرین یر،لجرای یر کلرگیری
سایگرل هل پ دیلمهلی هشااردهرا اپلیر د یرللی یرای راهرمل ی پ دیشبرد درپژ هلی دشریبل،ی یر جرظور جلوگیری ا یر دام
افرلدن ک جرهقر خلص در دام فقر اس .
 -3پردازش داده های بزرگ

داد هلی یزرگ ،یرای کلریرا،ش ،توا،ل ی اسارالد ی راح ا جحلسابلت جرلسب را یرای دردا در پ جوهلی دراکرا در
سارتلسار ج موعر داد هلی چراگل،ر پ یل گشاری ،یر اایو ای جلن یرای اا فراهم کرد اس  .جحلسبلت ایری ،جوتوری
جرضامن را ا عر ق اسارالد ا  Hadoopکالسی ا چلرچوب هلی دردا داد هلی تو ا اا فراهم جی کرا .اسرالد ا
جحلسابلت ایری در داد هلی یزرگ ،در اکل ، ، 1شلن داد اا اس  .جرلیا داد هلی عظیم ا ایر پ پب در ک دل گل داد
ی تو ا اااا تحمل دی ر خهل ذخیر اااا اساا پ ا عر ق جا یر،لجر ،و ساای یرای ج موعر داد هلی یزرگ ،یل ک
الگور رم تو ا ااا جوا ی در ک کالسارر دردا ااا اسا  .هاف اصالی یصاری سل ی داد هل همچرلن کر در اکل
1جشالها جی کریا .د ان ،رل ج تحلیلی اسا کر یل اسرالد ا ،مودارهلی جخرل ،،یر جرظور تصمیم گیری ،یر تصو ر کشیا
اا ا،ا].[19

شکل  -1استفاده از محاسبات ابری در داده های بزرگ
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داد هلی یزرگ ا تکرولوژی ذخیر سال ی تو ا اا اسرالد جی کرا کر یر جلی ا رکر ذخیر ی جحلی جرصل یر کلجپیوتر
ل دسرگل الکررپ،یک ،یر اسل جحلسبلت ایری اس  .ار لیی داد هلی یزرگ ،توسس ادلیکیشن هلی جبرری یر ایر توسعر لفرر
یل اسارالد ا تکرولوژی هلی ج ل ی ااا ا ،لم ااا اسا  .یرلیرا ن ،جحلسابلت ایری ،ر ترهل تسهیالتی یرای جحلسبلت پ
دردا داد هالی یزرگ فراهم جی کراا ،یلکار یار عروان اک جا خاجلتی ،یز عمل جی کرا .جاپ  ،1جقل سااار ی ارائر
دهراگلن ایری داد هلی یزرگ جرعاد را ،شلن جی دها.
جدول –1مقایسه ی چند پلت فرم ابری داده های بزرگ
Amazon

Cloudera

Microsoft

S3

Azure

خدم ت ابر Google

Hadoop on Azure

App Engine

Hadoop on Azure

Big Query

Cloud SQL
AppEngine Data
store

Map Reduce YARN

Reduce
)(Hadoop

Map

Elastic

)Elastic Map Reduce (Hadoop

Reduce
)(Hadoop

Map

Elastic

MySQL, Oracle, PostgreSQL

MySQL or Oracle

SQL Azure

Dynamo DB

ذخیره ی جدول

Apache Accumulate
Apache Spark
Hadoop þ Oryx

هیچ چیزی از قبد بسته بندی نشده
HadoopþMahout

شبکه
موعه ه داده ه ی عهمی
صن گع

تهلید عهمی

بزرگ
Map Reduce
تالالیااد داده ه ا ی
بزرگ
پا گا ه داده ی رابطه
ای
NoSQLپ ا گا ا ه
داده

Stream insight

Search API

Streaming
پردازش

Hadoopþ Mahout

پیش بینیAPI

گ دگیری م شینی

شبکه

Data import

شبکه
موعه ه داده ه ی عهمی

Google
ذخیره ی داده ه ا ی

شبکه
Windows Azure
marketplace
چاانااد سااااروگ ا
خصهصی

در باات ا ی

چنااد موعه ااه داده ی
نعهنه
چناد ساااروگ
خصهصی

در بت ی

من بع داده ه
ق بلیت دسترسی

تاللیال در یلر ی دیچیاگی پ ترو ا،وا داد هل پ قارت دردا یرای ا ،لم تحلیل پ آ،للیز یر رپی ج موعر داد هلی عظیم،
یر یحث پ گارگو جی ،شایرا، .و سرا  ،اظهلر داا کر رسلخ جحلسبلت ایری جی توا،ا یر عروان چلرچوب ی یرای حل پ
فصل جشکل ذخیر ی داد هلی جورد ،یل یرای ا ،لم تحلیل پ آ،للیز یر رپی داد هلی یزرگ ،عمل کرا.
جحلسابلت ایری یل الگوی جا ا توار ی رسلخ جحلسبلتی پ رپ دردا داد هلی یزرگ یرای همر ی جرلیا جوجود در
ایر –ا عر ق تحلیل داد هل -همبساارگی دارد .تکرولوژی هلی جبرری یر ایر یساایلری یل ا خود را یل ا ن جحیس جا ا ساال گلر
کررا را کرلرآجان یل داد هلی یزرگ یرای دردا همرپ،ا ،یر عر فزا را ای دیچیا اا اس ].[20
 Map Reduceجثل خویی ا دردا دادهلی یزرگ در ک جحیس ایری اس  ،Map Reduceدردا جیزان لدی ا
ج موعر داد هلی ذخیر ااا یر صاورت جوا ی در کالسارر را ج ل جی دا،ا .جحلسابلت کالسرر ،عملکرد خویی در جحیس
هلی سایسارمی دراکرا – ا قبیل قارت ،ذخیر  ،پ ابکر ی ارتبلعی کلجپیوتر، -شلن داد اس  .یر همین ترتیب ،یولی ر پ
فل رسارون یر توا،ل ی جحلسابلت کالسارر یرای ارائر ی یسرر جهملن ،وا ی یرای راا داد هل ،تلکیا کرد ا،ا .اجل جیلر در ا ن
یلر یحث جی کرا کر فقاان در دسارر یودن داد هل ،گران تملم جی اود ،ر کلریران تصمیملت ییشرری یرای رپ هلی
تحلیلی  offloadکرد،ا اسرالد ی ،لدرس ا رپ هل ل ضع ،هلی ذاتی در رپ هل ،جی توا،ا جر ر یر تصمیم هلی غلس
ل هز رر یر اود DBMS .هل یر عروان یخشی ا جعملری جحلسبلت ایری جلری در ،ظر گرفرر جی اود پ در حصو اعمیرلن
ا ا رکر تبا ل ادلیکیشان هل ا رسلخ هلی قا می ارک هل یر سوی جعملری هلی رسلخ هلی ایری جا ا یر آسل،ی
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ا ،لم جی ااود، ،قش جهمی ا ال جی کر ا .فشالر سال جلن هل یرای ا،هبلس سر ا خود یل ارا س جا ا پ دیلد سل ی تکرولوژی
هلی جا ا ،ا قبیل جحلساابلت کلجپیوتری یرای رپیر رپ اااان یل چللش ذخیر پ دردا داد هلی یزرگ ،عواقب پ ر سااک
هلی غیرجررظر ی عوال،ی را جی علبا].[21
 -4چالش های کالن داده

اگرچر جحلسبر ایری یهر گسررد ای توسس یسیلری ا سل جلن هل دی رفرر اا اس  ،تحقیق در جورد داد هلی لد در ایر در
جراحل اپلیر ی خود یلقی جل،ا اس ا  .چرا ن جوضااو جوجود یهر کلجلی کررر پ هاا ،شااا ا،ا .یر عالپ  ،چللش هلی
جا ای ا یر،لجرهلی کلریردی توسس سل جلن هل دا اار اا ا،ا .در یخشهلی یعای ،در جورد یرخی ا چللش هلی تحقیقلتی
کلیای، ،ظیر جقیل دی ر یودن ،دساارر دی ری ،کپلرچگی داد هل ،تبا ل داد هل ،کیای داد هل، ،لهمگو،ی داد هل ،جس الئل
دوایاگی پ قل،و،ی ،پ کررر یلقلعا  ،یحث اا اس .
 -4-1مقیاسپذیری

جقیل دی ری توا،ل ی ذخیر یرای کررر جقلد ر افزا ش لفرر ی داد هل یر اایو ای جرلساب اس  .سیسرم هلی ذخیر داد
هلی تو ا ااا جقیل دی ری یر یخشای حیلتی ا رسالخرلر جحلسبلت ایری تبا ل اا اس  .فقاان پ گگیهلی جحلسبر
ایری یرای دشاریبل،ی ا  RDBMSهلی جرتبس یل را حل هلی جشلرکری جیایی RDBMSهل را یرای توسعر ی یر،لجرهلی
کلریردی جقیل یزرگ در ایر کمرر کرد اس .ا ن ،ق یلعث جحبویی  NoSQLاا اس ].[22
ک دل گل داد ی  NoSQLجکل،یسمی یرای ذخیر پ یل لیی ح م لد داد هلی تو ا اا ارائر جیکرا .پ گگیهلی دل گل
داد ی  SQLالجل حلل هلی علری ا عر (امل/الگو) ،دشریل،ی ا تکثیر آسلن API ،سلد  ،پ حلل سل گلر پ ا،عهلف دی ر
جییلاااا .ا،وا جخرلای ا دل گل داد هلی ، ، NoSQLظیر جقاار کلیا ،جرمل ل یر ساارون ،پ جرمل ل یر ساارا ،ا داد هلی
یزرگ دشریبل،ی جیکرا].[23
 -4-2دسترسپذیری

دسارر دی ری ااالر یر جرلیا سیسرم قلیل دسرر توسس فرد ج ل دارد .در ک جحیس ایری ،کی ا جوضوعلت اصلی در
رایهر یل ارائر دهراگلن خاجلت ایری دسرر دی ری داد هلی ذخیر اا در ایر اس .
یل تعااد رپ یر رااا کلریران ایری ،ارائر دهراگلن سرپ س ایری یل ا جوضو در دسرر قرار دادن داد هلی جورد،یل کلریران
را یرای ارائر ی خاجلت یل کیای یلالی خود حل کررا].[24
 -4-3یکپارچگی دادهها

جربر ی کلیای اجری داد هل کپلرچگی اسا  .کپلرچگی یا ن جعرلس کر داد هل جی توا،را ترهل توسس ااخلص ج ل ل
جللک داد هل دسرکلری او،ا تل ا سوو اسرالد ی احرمللی ا داد هل جلوگیری یر عمل آ ا .تکثیر یر،لجر هلی کلریردی ایری
یر کلریران ا ن اجکلن را جی دها تل یروا،را داد هل شلن را در جراکز داد ای ایری ذخیر پ جا ر ،مل را .چرین یر،لجر هل ی
یل ا ا کپلرچگ داد هل اعمیرلن حلصل کررا .اجل ،کی ا چللش هلی اصلی کر یل ا هاا پ جا ر اود اعمیرلن لفرن ا
صح داد هلی کلریر در ایر اس ].[25
 -4-4تبدیل (تغییر)

تبا ل داد هل یر اکل جرلسبی یرای تحلیل جل،ا دی ر داد هلی یزرگ اس .
در جورد داد ای سلخرلر لفرر ،داد هل قبل ا ذخیر اان در دل گل داد هلی جرهقر دیش دردا اا ا،ا تل جحاپد هلی
املی در حل چلپ جرتاا او،ا .داد هل دس ا آن جی توا،را یرای تحلیل یل لیی گرد،ا .اجل ،در داد هلی سلخرلر،یلفرر ،داد
هل یل ا ایراا در دل گل داد هلی تو ا اا ذخیر او،ا، ،ظیر  ،HBaseپ ا ن کلر یل ا قبل ا دردا آ،هل یرای تحلیل ا ،لم
گیرد].[26
 -4-5کیفیت داده ها
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در گیااارر ،کلر دردا داد هل جعموالً در ج موعر هلی داد ای رپاااری ا جرلیا جشااهور پ جحاپد اااا ا ،لم جی گرف .
یرلیرا ن، ،رل ج دقیق یود،ا .اجل ،یل دیاا ش داد هلی عظیم ،داد هل ا جرلیا یساایلر جخرلای ،شاائ جی گیر،ا تملم ا ن جرلیر
اارلخر ااا ل قلیل تی یا ،یساررا .کیای داد ای ضاعی ،یر جسیلر ای جای یرای ارائر دهراگلن خاجلت ایری تبا ل اا
اسا چون داد هل اغلب ا جرلیا جخرلای جما آپری اا ا،ا .یر عرلپن جثل  ،جقلد ر لدی ا داد هل ا تلان هلی هوامرا
تولیا اا ا،ا ،کر در آ ن هل قللب هلی داد ای جررلقضی جی توا،را تولیا او،ا پ ا ن ،ری ر ی جرلیا ،لهمگون اس  .جسیلر ی
کیای داد هل جعموالً یعروان هر صاعبی کر در جورد ک ل چرا یعا کیای یل آن جواجر جی ااو م تعر  ،اا کر داد هل را
یرای اسارالد جررقل جی کرا .یرلیرا ن ،یاس آپردن داد هلی یل کیای ا ج موعر هلی گسررد ا جرلیا داد ای خود ک
چللش اس ].[27
 -4-6ناهمگنی

گو،لگو،ی کی ا جربر هلی اصلی داد ،و سی پسیا اس کر در ،ری ر راا در جرلیا جخرل ،داد هلی پاقعل ،لجحاپد اس .
ا ن رااا جوجب ،ل همگری در جلهی داد پسیا جیشود  .داد هل ی ا جرلیا گو،لگون عموجل در ا،وا جخرل ،پ یر اکل هلی
،مل شی پعماتل یهم دیوسرر  .در اکل هل ی ،ل سل گلر پ یر عور ،لهملهرگی ،مل ش داد جیشو،ا  .چللش یر سر چگو،گی ادار
کردن ا،وا جربا داد هلی گو،لگون اس ].[28
 -4-7حریم

اهمی حر م جل،ا کلریرا،ی جیشاود کر داد هلی خصوصیشلن را در ا ررر ،دخش جی کررا .ا ن ،گرا،ی یل گسرر اسرخراج
داد هلی پسایا پتحلیل هل ی کر ،یل جرا اعالعلت ااخصی یرای تولیا ،رل ج جریوط جل،را سرپ س هلی اخصی پ جوقعی
یریلد جای تر اا اس ].[28
 -5نتیجه گیری

کالنداد اثری یسایلر قوی ،تقر بلً یر رپی هر یخش پ صارعری در د،یلی اجرپ یر جلی گیاارر اس  .رپ،ا تولیا سر ا کالن
داد ک ،و دیشای گرفرن ا رقبل در،ظر گرفرر جیاود پ اگر ک ت لرتی قلدر یر ت ز ر پ تحلیل اعالعلت جوجود در یخش
داد یلاااا قلدر خواها یود تل جشاارر لن ییشاارری جیب ،مل ا پ هز رر هل ش را ،یز کلهش دها .یل ا ن حل تحلیل کالن داد
هرو چللشی اس پ ،یل جرا پظل ، ،رم افزارهلی گران قیم اس پ رسلخ جحلسبلتی عظیمی را ،یل دارد .
ا ن جقللر یر ااکلی خالصار فرص هل پ اهمیری را کر کالنداد یر خود اخرصلص جیدها یررسی ،مود پ در کرلر آن یعضی
چللشهلی یزرگی را جهر ،مود کر ا جملر جی توان یر جقیل دی ری ،دسااارر دی ری ،کپلرچگی داد هل ،تبا ل ،کیای
داد هل، ،لهمگری پ حر م االر ،مود.
ا یررسای جهللب یلال این ،ری ر حلصال جیااود کر را حلهلی لدی در رایهر یل کالن داد ارائر ااا اس کر جرتبس یل
جحلسبلت ایری اس جل،را را حلهلی لدی کر یخلعر ،رخ لد تحلیل پ کلریران غیرج رب پ تحلیل ترافیکی ارائر گرد ا
اس  .تحلیالت ،یز جیتوا،را یصورت دیش ییری کررا پ توصیای یلارا .همچرین پاضح اس کر دردا اجری دیچیا اس
کر ،یل جرا افرادی یل جیرر تخصاصای تمیزکردن داد پ فهم پ ا،رخلب جراهلی جرلسب پ تحلیل ،رل ج یلاا دس ایزارهل یرای
رسیان یر ا ن اهااف تعبیر اا ا،ا.
جوضاوعلت کلیای کر در فضالی ا ررر،ری کالن داد تلکیا ااا  ،چللش هلی چشمگیری دارد کر یل ا در آ را توسس هیلت
هلی علمی پ صارعری یررسی پ حل اود .جحققلن پ دا،شمراان علوم اجرملعی ،یز یل ا در اعرملد سل ی یلرا جات در دسریلیی
یر جا ر داد در فضلی فرلپری ا ررر،ری یل هم کلر کررا پ یا،بل را هلی هلی جا ای یرای جسر و یلارا.
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