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در بحث پردازش داده، تنها  یامروزه چالش اصل. را در برگرفته است ايکه دن ستیداده ا مير حجم عظمعاص یايدن یاصل یها یژگیجزء و  -   چكيده

حوزه  نیدر ا یهمان هوش تجار ای یتجار یکاربردها یاز آن برا ديبلكه نحوه استخراج اطالعات مف ستيداده ن ميحجم عظ تیریو مد رهيذخ

کالن  ليو تحل تیریمد یکه امروزه سازمانها برا  پردازديم ییها افتيآن و ره یپردازش یهایندازميکالن داده و ن یهايژگیمقاله به و نیا. است

 نیا یحوزه مورد بحث قرار گرفته است  و عالوه بر آن، چالشها نیراهكار در ا کیهم به عنوان  یابر انشیرا. دهند یداده مورد استفاده قرار م

 .واهدو بحث قرار خ یمورد بررس زياز دانش ن وزهح

 .NoSQL،یابر انشی، را ی، هوش تجار(Hadoop)، هدوپ(Big Data)داده کالن -ها کليد واژه

 

 مقدمه .1

. و توسعه کسب و کار، داده است یتجار لیو اساس هر تحل هیپا

و معموال در  جادیکه توسط خود سازمان اهای ساختاری  داده

 یها شده است مانند داده رهیذخ یا رابطه یاطالعات یها بانک

و  یزمانمنابع سا تیریمد یها سامانه یاتیعمل یها داده ،یمشتر

های حساس  جزء داده یحسابدار یحاصل از نرم افزارها یها داده

 .باشند و تعیین کننده در توسعه کسب وکار می

هایی که امروزه در دسترس یک سازمان است و حجم و نوع داده

عت در حال رشد ای دارد به سرنیاز به پردازش سریع و لحظه

ها،  های آن های اجتماعی و داده هم رواج شبکه  است که دلیل آن

های  های تولید شده توسط حسگرهای خودکار، داده داده

های برخط و سایر منابع  ای، تراکنش های رایانه شبکه

هستند که امروزه حجم  ای یافته و یا غیرساخت یافته ساخت  نیمه

به این حجم . گذارند ها می سازمان عظیمی از داده را در اختیار

به طور کلی، کالن داده . ها امروزه کالن داده میگویئم عظیم داده

، های معمولشود که برای پردازش با روشهایی گفته میبه داده

 .[1]زیادی بزرگ هستند

ها در حوزه تجاری ابزارهای رایج و سنتی مدیریت و تحلیل داده

اند و یا همان هوش تجاری نیز تحت تأثیر کالن داده قرار گرفته

ها  گیری است تا به سازمانهای جدیدی در حال شکلرهیافت

کمک کند تا بتوانند از این حجم عظیم داده به صورت موثر در 

 .های خود بهره گیرندتصمیم گیری

پذیری باال و مدل پرداخت خدمات  با توجه به با توجه به مقیاس

و کار های مختلف، به خصوص کسب و  رایانش ابری، کسب

های خود روی  توانند به منظور انجام پردازش کارهای کوچک، می

رایانش   ها از خدمات ارائه شده الیه زیرساخت و سکوی داده کالن

 .[2]ابری استفاده نمایند

داده در بستر رایانش  ابزارهای متن بازی نیز برای پردازش کالن

هدوپ با . باشد ها هدوپ می ترین آن اند که مهم ابری ارائه شده

فایل توزیع شده و مدل پردازشی که دارد  ارائه یک سیستم

 .داده را مرتفع نماید های پردازشی کالن تواند به راحتی نیاز می

ها های سنتی پردازش داده و کاستی آناین مقاله به بررسی روش

های نوین در حوزه کالن در مواجهه با کالن داده و نیز رهیافت

پردازد و نهایتاً های موجود میداده با بررسی ابزار و فناوری

 .ها و افق پیش رو مورد بررسی قرار خواهد گرفتمحدودیت

  روش سنتی: پردازش و تحليل داده    .2

ها با داده. کندوند مشخصی را طی میپردازش سنتی داده ر

افزارهای عملیاتی سازمان  توسط نرم ،ساختار و مدل داده مشخص

ای ذخیره  های اطالعاتی رابطه شوند و در بانک تولید می

 .گردند می

 یدر هوش تجار نینو یها افتيره
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سازی داده در مرحله بعد برای استخراج، تبدیل  ابزارهای یکپارچه

العاتی به کار های اط از این بانک ،(ETL)و بارگذاری داده 

های نرمال و فیلتر شده است در  روند و خروجی آنها که داده می

تواند به صورت خودکار  این امر می. گیرند های داده قرار می انباره

 . [3]های زمانی معین انجام شود و در بازه

های  در مرحله بعد،  متخصصین هوش تجاری به تولید گزارش

پردازند و به مدیران حوزه تجاری تحویل  ها می متنوع از داده

توانند  تحلیل گران حوزه تجاری نیز در صورت نیاز می. دهند می

های موردنظر خود را  ، پردازشخود به کمک ابزارهای تحلیل

 .یاز خود را تولید کنندانجام داده و آمار و نمودارهای مورد ن

 
 روش کالسیک تحلیل و پردازش داده : 1شکل 

های معمول داده به ندرت از چندین  ها در انباره حجم داده

کند و این حجم داده نیز منابع انباره داده را به  ترابایت تجاوز می

 .[4]آورد شدت مصرف کرده و کارآیی آن را پائین می

 تغيير ماهيت داده و نيازهای جدید پردازشی .3

های هوشمند، حسگرهای الکترونیکی مانند  گسترش وب، موبایل

GPS هایی که امروزه در دسترس  و به تبع آن رشد چشمگیر داده

یک سازمان قرار دارد، باعث بوجود آمدن نوع جدیدی از نیازهای 

 .پردازشی شده است

ای سنتی سازمان، ساختار ه های جدید برخالف داده این داده

مشخص و از پیش تعیین شده ندارند و اغلب توزیع شده و بدون 

 .ساختار و بسیار حجیم هستند

 :  2به طور کلی داده های امروزی سه ویژگی اصلی زیر را دارند

 حجم داده های درون سازمان و خارج آن به مدد :  حجم

ها، زیر  پدیده اینترنت، دستگاه های الکترونیکی و موبایل

 .ساخت های شبکه و سایر منابع هر ساله رشد نمایی دارد

 تنوع در نوع داده ها نیز در حال افزایش است  : نوع .

امروزه بسیاری از داده ها در قالب متنی بدون ساختار و یا 

نیمه ساختمند مانند داده های شبکه های اجتماعی، داده 

در دسترس  های مکانی و داده های فایل های ثبت تراکنش

 .هستند

 سرعت ایجاد داده و به تبع آن نیاز به تحلیل :  سرعت

بالدرنگ آن نیز رو به افزایش است که دلیل اصلی این نرخ 

رشد سریع نیز رواج روز افزون وسایل الکتریکی دیجیتال در 

 .زندگی روزمره مردم است

 

بیان  1تفاوتهای اصلی کالن داده و داده های سنتی در جدول 

 .[3]استشده 

 

 کالن داده داده های سنتی معیار

 پتابایت تا اگزابایت گیگا بایت تا ترابایت اندازه

 توزیع شده متمرکز معماری

ساختار یا بدون  دارای ساختار ساختار

 نیمه ساختمند

شِمای  بدون مدل داده ثابت مدل داده 

 مشخص

ارتباطات پیچیده بین  ارتباط داخلی

 رکوردها

فاقد ارتباطات 

 داخلی پیچیده

 مقایسه داده های کالسیک با کالن داده: 2 جدول

خاص انباره های داده و سایر ابزارهای پردازش رایج داده به طور 

. اند برای پردازش کالن داده به صورت موثر و سریع طراحی نشده

ها باید قالب سطرها و ستون ها قرار بگیرند تا  حداقل اینکه داده

آماده پردازش شوند، امری که در مورد کالن داده به سختی 

پذیر است و در صورت انجام نیز نیاز به پردازش و زمان  امکان

 .بسیار زیادی خواهد داشت

 از طرفی گسترش و ارتقاء انباره های داده برای پشتیبانی از داده

در سطح پتابایت نیاز به سرمایه گذاری زیاد در بخش سخت افزار 

هر .  خواهد داشت که برای همه سازمان ها امکان پذیر نیست

چند رواج رایانش ابری در سالیان اخیر، مشکل بستر سخت 

توانند با  ها می و سازمان ستافزاری را تا حدودی مرتفع کرده ا

آمازون این  EC2های رایانش ابری مانند  استفاده از زیرساخت
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گذاری اولیه تامین  ها را به راحتی و با صرف حداقل سرمایه نیاز

 .[5]نمایند

 رهيافت های نوین پردازش داده .4

 هایی که امروزه در بخش پردازش کالن داده مطرح رهیافت

 :  [6]دارای چندین خاصیت مشترک هستند هستند،

 فزار موجود که باعث می شود بتوان اجرا بر روی سخت ا

با هزینه کم امکان پردازش موازی و ارتقای سخت افزاری را 

 .فراهم کرد

  استفاده از بانک های اطالعاتی غیر رابطه ای(NoSql )

که بتواند نوع داده های بدون ساختار امروزی را پشتیبانی 

 .کند

  استفاده از ابزارهای تحلیل و مصورسازی پیشرفته برای

 .سهولت کاربر نهایی

سه  رهیافت اصلی که امروزه در پردازش و تحلیل کالن داده 

بیشترین رواج را دارند عبارتند از هدوپ، بانکهای اطالعاتی 

NoSQL های داده نسل جدید انباره و. 

 هدوپ .1.1

برای پردازش، ذخیره و تحلیل  باز متنهدوپ یک چهارچوب 

منشاء . [7]ختار استهای توزیع شده و بدون سا حجم عظیم داده

اصلی پیدایش این چهارچوب پردازشی به شرکتهای جستجوی 

اینترنتی یاهو و گوگل باز می گردد که برای شاخص زدن 

ها نیاز به ابزار و مدل های جدید صفحات وب و جستجوی آن

این چهارچوب برای پردازش موازی داده ها در . پردازشی داشتند

سطح پتابایت و اگزابایت که بر روی گره های محاسباتی معمولی 

توزیع شده اند، طراحی شده است به گونه ای که یک کالستر 

هدوپ در . هدوپ به راحتی و به صورت افقی قابل گسترش است

 .حاضر توسط بنیاد آپاچی توسعه و گسترش می یابدحال 

 نحوه عملكرد هدوپ

در این سامانه فایلهای داده ای با حجم باال مانند فایلهای ثبت 

تراکنش، خوراک خوان شبکه های اجتماعی و سایر منابع داده 

 .ای ابتدا بخش بندی شده و در شبکه توزیع می شوند

های حجیم بر روی یک  وظیفه تقسیم، ذخیره و بازیابی فایل

بر  HDFSکالستر هدوپ را سیستم فایل توزیع شده آن به نام 

، هر بخش از  برای باالبردن ضریب اطمینان سیستم. عهده دارد

فایل در چندین گره محاسباتی توزیع می شود تا در صورت از 

 . کارافتادن یک گره، آن فایل باز هم قابل بازیابی باشد

، وظیفه  گره مدیریت نام.  محاسباتی داریمسه نوع گره  HDFSدر 

. ها و ذخیره آدرس هر بخش از آن را برعهده دارد تقسیم فایل

ها هم جزء  ها و تعیین از رده خارج شدن آن ای گره بررسی دوره

 .وظایف این مولفه از سیستم مدیریت فایل هدوپ است

  گیرد، های عضو هدوپ را در بر می گره داده که تک تک رایانه

های داده،  ای از گره به ازای مجموعه .های فایل را در بردارد بالک

، گره نوع سوم. سامانه هدوپ وجود دارد یک گره مدیریت نام در

ثانویه است که یک رونوشت از اطالعات گره مدیریت نام بر روی 

آن قرار دارد تا در صورت از کار افتادن آن گره، اطالعات آن از 

مایی کلی از مولفه مدیریت فایل هدوپ را ش 2شکل . بین نرود

 .نشان می دهد

 
 HDFSساختار سیستم فایل :  2 شکل

ها بر  ها در سامانه هدوپ، تحلیل و پردازش آن بعد از توزیع داده

این فرایند را به  3شکل . عهده بخش انتخاب و کاهش آن است

کاربر درخواست  در مرحله اول،. دهد صورت بصری نمایش می

ست را به گرهی ا ا که معموالً یک پرس و جو به زبان جاواخود ر

( مدیر درخواست)ها را بر عهده دارد  که وظیفه اجرای درخواست

کند که  در این مرحله مدیر درخواست بررسی می. کند ارسال می

هایی برای پاسخ به پرس و جوی کاربر نیاز دارد و به  به چه فایل

ها را در  اده حاوی آن بخشهای د ، گره کمک گره مدیریت نام

 .یابد کالستر می
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 ساختار عملیاتی هدوپ و فرآیند انتخاب و کاهش:  3شکل 

این . گردد ها ارسال می تک آن گره سپس این درخواست به تک

گوئیم مستقالً و  ها مدیر وظیفه می ها که هنگام پردازش به آن گره

رای تابع های خود را به اج به صورت موازی کار پردازش داده

 .[7]انتخاب انجام می دهند

یفه، نتایج در همان گره ذخیره پس از اتمام کار هر مدیر وظ

وابسته پس از آماده شدن نتایج میانی که طبیعتا چون . گردد می

، محلی و ناقص خواهد  های موجود در روی یک گره است به داده

ها ارسال  درخواست کاهش را به این گره ،، مدیر درخواست بود

کند تا پردازش نهایی را بر روی نتایج انجام داده و  نتیجه  می

در . درخواست کاربر در یک گره محاسباتی نهایی ذخیره گردد

ش به اتمام رسیده است و پردازش ، انتخاب و کاه این مرحله

بعدی بر روی نتایج حاصل بر عهده تحلیل گران حوزه کالن داده 

تواند به صورت مستقیم بر روی نتایج انجام  این پردازش می.  است

ای  های اطالعاتی رابطه های حاصله به بانک شود و یا با انتقال داده

داده استفاده  های کالسیک تحلیل های داده، از روش و یا انباره

 .[6]شود

 کتابخانه ها و ابزارهای کمكی کالن داده

مکانیزم فوق که اساس کار هدوپ در پردازش توزیع عالوه بر 

عدادی پروژه تکمیلی نیز برای آن ها است، ت شده و موازی داده

توان کار پردازش کالن  ها می طراحی شده است که به کمک آن

در این بخش به این . تر انجام داد تر و حرفه ای داده را ساده

 .اندازیم ها و ابزار جانبی هدوپ نگاهی می کتابخانه

توان از  تر  اطالعات در هدوپ می برای ذخیره و بازیابی حرفه ای

 [9]و کاساندرا HBase[8] مانند NoSQLهای اطالعاتی  بانک

های اطالعاتی که به طور خاص  این نوع از بانک.  استفاده کرد

ای بدون ساختار طراحی  برای ذخیره و بازیابی حجم عظیم داده

کنند و به  اند، مکانیزم انتخاب و کاهش را  پشتیبانی می شده

ها  های خود را در این بانک ، کافیست داده گر عنوان یک تحلیل

ش و انتخاب خود را مستقیماً های کاه ذخیره کرده و درخواست

ها تحویل داده و نتیجه را بدون درگیر شدن با  به آن

 .های قبلی، تحویل بگیرید پیچیدگی

 Pigهای کاربر می توانند به زیان بازمتن  درخواست عالوه بر جاوا

نوشته شوند که به طور خاص برای هدوپ طراحی شده است و 

 .برای یادگیری نیز نسبتاَ ساده است

HIVE[10]  نیز یک انباره داده بازمتن است که توسط فیس بوک

ها بر روی هدوپ را فراهم  ابداع شده و بستر تحلیل حرفه ای داده

های خود را  دهد تا در خواست بر اجازه میاین ابزار به کار. کند می

به طور خودکار به توابع  ها نوشته و این درخواست SQLبه زبان 

این امر . انتخاب و کاهش تبدیل و در سامانه هدوپ توزیع گردد

 .کند تر می برنامه نویسان بسیار ساده کار بار هدوپ را برای عموم

ه آنها در هدوپ آوری داده از منابع مختلف و ذخیر برای جمع

های نرم طراحی شده است که عامل Flume[11]چهارچوب 

ها و مانند آن  ها، موبایل سرور افزاری آن با قرار گرفتن بر روی وب

 .ها را بر عهده دارند ای داده وری و ارسال لحظهآ وظیفه جمع

ها نیز کتابخانه  دار درخواست برای اجرای ترتیبی و اولویت

Oozie[12] دهد  کاربر اجازه می در نظر گرفته شده است که به

های مختلف را به ترتیب اجرا کند و نیز هر کدام از  درخواست

های قبلی به عنوان  ها بتواند از خروجی درخواست درخواست

 . ورودی استفاده کند

برای اجرای هدوپ بر روی سامانه های رایانش ابری و بسترهای 

 .شود توصیه می Whirr[13]مجازی کتابخانه 

برای مقاصد داده کاوی بر روی بستر توزیع شده هدوپ کتابخانه 

Mahout[14] های داده کاوی  طراحی شده است که اکثر الگوریتم

رایج مانند خوشه بندی و رگرسیون را به عنوان ورودی گرفته و 

های کاهش و انتخاب مناسب برای هدوپ  ها را به درخواست آن

 .تبدیل می کند

Sqoop[15]  ابزار مفید دیگری است که در اختیار تحلیل گران

حوزه کالن داده قرار گرفته است که وظیفه انتقال داده از منابع 

های داده به  ای و انباره غیرهدوپ مانند بانکهای اطالعاتی رابطه

 . عهده دارد هدوپ را بر

 مزایا و معایب هدوپ

توانایی پردازش و تحلیل حجم عظیم ترین مزیت هدوپ  مهم

مندیست که تاکنون امکان  های بدون ساختار یا نیمه ساخت داده



  0930آبان  00و  01 - اولین کارگاه ملی رایانش ابری ایران

 دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات -دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

h t t p : / / c r c . a u t . a c . i r 

5 

 

مقدور نبوده ( هزینه و زمان)پردازش آنها به صورت بهینه 

 . [3]است

پذیری افقی  مزیت بعدی هدوپ به امکان گسترش ساده و مقیاس

ها  آن بر می گردد که به راحتی می توان تا سطح اگزا بایت داده

ها بر روی  را مورد تحلیل قرار داد و دیگر الزم نیست شرکت

های اصلی کار کنند و به  ای از داده ههای نمونه و زیرمجموع داده

 .کمک هدوپ امکان بررسی تمام داده ها فراهم شده است

مزیت دیگر هدوپ هم هزینه راه اندازی اندک آن است که دلیل 

ای و  عدم نیاز به سخت افزار حرفهو هم  رایگان بودن  اصلی آن

های مناسب  بخصوص با رواج رایانش ابری و قیمت.  باشد می گران

های موردی داده و نیز ابرهای خصوصی،  آن برای پردازش

اندازی یک سامانه هدوپ به فرآیندی چند ساعته تبدیل شده  راه

 .[16]است

های آن همگی در مراحل  مجموعه از طرف دیگر هدوپ و زیر

این امر خود باعث .  اولیه توسعه هستند و غیر بالغ و نوپا هستند

شود که هزینه آموزش  تغییر و اصالح مداوم این چهارچوب می

 . ها تحمیل می کند مداوم را به سازمان

شود افراد  افزاری باعث می از سوی دیگر نوپا بودن این مدل نرم

رای ایجاد و کار با سامانه های مبتنی بر کمی مهارت الزم ب

ها کمبود نیروی انسانی  هدوپ را دارند و برای بسیاری از شرکت

ها در استفاده از این سامانه  ترین چالش آن متخصص مهم

 .شود می

مشکل دیگر هدوپ که ماهیت ذاتی دارد، عدم توانایی پردازش 

تکمیل  چون مدیر درخواست باید منتظر. بالدرنگ داده هاست

های محاسباتی سامانه بماند تا بتواند جواب نهایی  تک گره کار تک

های  هر چند با رشد سریع فناوری.  را به کاربر تحویل دهد

، این مشکل  و تلفیق آن با هدوپ NoSQLهای اطالعاتی  بانک

 .نیز تا حدی رفع خواهد شد

 NoSQLبانكهای اطالعاتی  .1.2

ن داده شکل گرفته است هدوپ  به طور خاص برای پردازش کال

. کالن داده در آن دیده نشده استو نیازهای ذخیره و بازیابی 

، آمازون، توئیتر و مانند آن  ، فیس بوک هایی مانند گوگل شرکت

که روزانه نیاز به ذخیره  چندین گیگابایت تا چندین ترابایت 

بایت داده را دارند و نیز بازیابی سریع و موثر اطالعات برایشان 

مری حیاتی است، دست به ابداع نوع جدیدی از بانکهای ا

اند که به طور خاص برای ذخیره و بازیابی خودکار و  اطالعاتی زده

 .  حرفه ای کالن داده طراحی شده اند

های اطالعاتی که دیگر مفاهیم کالسیک پایگاه  این نوع از بانک

اده داده مانند جدول و رکورد در آنها معنای خود را از دست د

معروف  Not Only SQLیا  NoSQLهای اطالعاتی  است، به بانک

های اصلی ذخیره کالن داده در  اند و به عنوان یکی از روش شده

 121امروزه بیش از . [17]دنیای فناوری اطالعات مطرح هستند

 .[18]بانک اطالعاتی در زمره این گروه قرار گرفته اند

امکان را های اطالعاتی به تحلیلگران سازمانی این  وجود این بانک

دهد تا بدون درگیر شدن در جزئیاتی مانند مدل انتخاب و  می

های  ، داده ها را ذخیره کرده و با امکاناتی که خود بانک کاهش

بعضی . گذارند به تحلیل آنها بپردازند اطالعاتی در اختیار آنها می

توانند همراه  می HBaseهای نوین مانند کاساندرا و  از این بانک

 . کار گرفته شوند به هدوپ به

مشکل اصلی در استفاده از این بانکهای اطالعاتی عالوه بر نوپا 

بودن و توسعه سریع آنها، عدم پشتیبانی آنها از مفاهیم تراکنش، 

جامعیت و سازگاری داده و استقالل عملیات است که به خاطر 

 .افزایس بهره وری و سرعت انجام گرفته است

 نسل جدید انباره های داده .1.3

ابزار دیگری که امروزه در اختیار تحلیل گران کالن داده قرار 

های داده نسل جدید هستند که توانایی ذخیره  گرفته است، انباره

هایی دارای ساختار را با حداقل  سریع حجم عظیم داده

بایت قابل گسترش  سازی داده دارند و به راحتی تا سطح پتا مدل

 .[3]هستند

های داده، قابلیت تولید تقریباً بالدرنگ  نکته مهم در این انباره

قابلیتی که هدوپ . نتیجه از پرس و جوهای پیچیده کاربران است

 . فاقد آن است

کاوی را  زم برای پردازش و دادههای نسل جدید که بستر ال انباره

گذارند دارای خواص مشترک زیر  گران می در اختیار تحلیل

 : [19] هستند

 زه می دهد که به این نوع انباره ها اجا: پردازش موازی

تا با تقسیم پردازش بر روی گره های محاسباتی و پردازش 

همزمان آنها هم حجم باالتری از داده ها پردازش شوند و هم 

 .سرعت اجرا بسیار باالتر رود

 این نوع معماری تضمین می : معماری غير اشتراکی

کند که با خرابی یک رایانه خللی در کار بقیه گره های 
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این ویژگی نقش مهمی در . می شودمحاسباتی ایجاد ن

 .پردازش موازی داده ها ایفا می کند

 بر خالف سیستم های بانک : معماری ستون محور

اطالعاتی رایج که داده ها را به شکل سطری ذخیره می 

کنند، معماری قالب این نوع از انباره ها ذخیره داده ها به 

ا بر با توجه به اینکه اغلب پردازش ه. شکل ستونی است 

روی داده های یک یا چند فیلد خاص صورت می گیرد، این 

 .نوع معماری باعث افزایش سرعت پاسخ خواهد شد

 با توجه به اینکه این نوع از : فشرده سازی پيشرفته

انباره ها باید قابلیت ذخیره حجم باالی داده را داشته باشند، 

قابلیت کدگذاری و فشرده سازی داده باعث افزایش چند 

ابری حجم داده ذخیره شده بر روی سخت افزار موجود بر

 .خواهد شد

 مشابه سامانه های هدوپ، این :  سخت افزار معمولی

نوع انباره های داده نیز نیاز به سخت افزار گران و حرفه ای 

ندارند و با سخت افزار معمول یک سازمان قابل پیاده سازی 

اره های داده این امر مقیاس پذیری راحت انب. و اجرا هستند

جدید را که نیاز اصلی در حوزه کالن داده است را ممکن می 

 .سازد

نکته اصلی در باب فراگیر شدن این نوع از انباره های داده در 

حوزه کالن داده ، عدم توانایی ذخیره داده های بدون ساختار یا 

نیمه ساختمند در آنهاست که برای رفع این مشکل می توان از 

برای ذخیره اولیه و پردازش  NoSQLهای اطالعاتی هدوپ و بانک

داده ها استفاده کرد و نتایج را که تا حدودی دارای ساختار شده 

 .است را به این نوع از انباره های داده منتقل کرد

 نتيجه گيری .5

حجم عظیم داده ها و نیاز روزافزون به پردازش آنها مباحث 

از جمله . ت نوینی را در بحث هوش تجاری مطرح کرده اس

 NoSQLمهمترین این رهیافت ها، هدوپ و بانکهای اطالعاتی 

هستند که هنوز در ابتدای راه قرار دارند و جزء حوزه های نوین 

فناوری اطالعات هستند به طوری که کالن داده جزء ده گرایش 

 .قرار گرفته است  2112برتر سال 

و مسائل و ه دآشنایی با مفاهیم پایه در حوزه تحلیل کالن دا

 .های پیش روی این حوزه هدف اصلی مقاله بوده است چالش
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