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 هایی برای محاسبه وجود دارند اما ابتکاری یا حتی فراابتکاری هستند گلوگاه محدودیت محاسباتی: شرایطی است که در آن، الگوریتم
 .سازی نيستندهای معمول قابل پيادهلزامات عملکردی آنها در سيستمسازی او به دليل عدم پياده

 ای را باید با یکدیگر ترکيب های سریع دادهها و جریانحجم بسيار زیاد داده: معموالً کاربردهای تحليلی حجم زیادی از مجموعه
  .سازی بسيار زیاد استکنند. این الزام نيازمند استفاده از منابع ذخيره

 ها از منابع مختلف بوده و از نظر ساختار متفاوت هستند. حتی در این نی قابل توجه داده: شرایطی است که در آن، دادهگوناگو
 .ها ساختنایافته هستندشرایط بخشی از داده

 یق اجرای ی از طرشود؛ اجرای برنامه کاربردها، سبب میسود بردن از اجرای موازی: شرایطی است که در آن، کاهش وابستگی داده
 .ای مستقل، بهبود یابدهای دادهو استفاده از مجموعه ایهای چند ریسهموازی در محيط

دول زیر، ، استفاده کرد. در جBig Dataهای آوریر با استفاده از از فنکاوتوان برای ارزیابی ميزان تناسب مساله کسباز معيارهای باال، می

 :فهرست شده است  Big Dataها و تناسب آنها با کاری ویژگیوبرای بعضی از مسائل کسب

   Big Data نگاه از کاریوکسب هایچالش هایویژگی (2-1جدول )

 ای نمونهمنابع داده هاویژگی وکاریچالش کسب
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ای، سوابق های دادهمنابع انتخاب شده از جریان

 ها و ...تراکنش

 بندیخوشه

 گلوگاه داده
 گلوگاه محاسبه

 حجم داده
 اجرای موازی
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آوری و مناسب برداری از مزایای این فنبرای سازمان پرداخته شد؛ وجود تناسب سازمانی برای بهره  Big Dataقبال به دو معيار سودمندی 

در سازمان، مساله ارزش و محلی از سازمان است که این   Big Dataکاری پيش روی سازمان. سومين معيار مشارکت وبودن چالش کسب
 :های زیر ميسر استاده از یکی از روششود. فرآیند جذب ارزش از با استفارزش بيشتر جذب می

 آوری یعنی بکارگيری فن د:افزایش درآمBig Data  موتور بعنوان مثال استفاده از یک  .سبب افزایش درآمد برای سازمان شود
 .دهدپيشنهاد دهنده درلحظه، احتماالً ميزان خرید و متعاقب آن درآمد را افزایش می

 آوری یعنی بکارگيری فن :کاهش هزینهBig Data شود؟ بعنوان مثال استفاده از ، سبب کاهش هزینه عمليات سازمان میBig 

Data  سازی گرانقيمت شده و از استفاده از سرورهای شخصیافزارهای عمومی، ممکن است منجر به کاهش نياز به بر روی سخت

 .این روی هزینه منبع محاسباتی را به شدت کاهش دهد

 وری: یعنی افزایش توام اثربخشی و کارایی محاسباتی. بعنوان مثال از طریق افزایش سرعت تحليل الگوها و انطباق با افزایش بهره

ناسایی شده و بنابراین برای سازمان امکان در پيش گرفتن اقدام اصالحی موثرتر تر شالگوهای مشکوک، رفتارهای تقلب آميز سریع
 .شودميسر می

 با استفاده از یک پلتفورم  :کاهش مخاطرهBig Data  ای ناشی از تعداد زیادی از سنسورهای خودکار، های دادهآوری جریانو جمع
 . مخاطره شکست را کاهش دادکاری را کامالً پایش کرد و نتيجتاًوتوان فرآیند کسبمی

 :آوری مدیران باید به دو پرسش اساسی زیر پاسخ دهندبنابراین قبل از بکارگيری این فن

وکاری و درگير کردن نقش آفرینان های کسبپذیری ارزشآوری برای سنجش امکانری فنفرآیند بکارگيری و راهب :بيانيه ارزش .1

 روش انتخاب شده چه هستند؟ برای تحقق سودآوری

های سازمان آورده شده آن در چرخه حيات توسعه سيستم  Big Dataعملياتی سازی: چه اقداماتی باید صورت پذیرد تا تحليل  .2

 را قادر به استفاده سازد؟

با رویکردهای موجود برای استفاده از   Big Dataکنند که این درک حاصل شود؛ انتظارات برای های فوق هنگامی اهميت پيدا میپرسش

وجو و ها زمان و منابع زیادی را برای توسعه یک معماری برای پرسدهی و تحليل در تضاد است. از یک سو سازمانوکار، گزارشهوش کسب

ران و خصوصاً دانشمندان علوم کنند. و از سوی دیگر کاربدهند، صرف میهای چند بعدی را میگيری و تحليل که به آنها اجازه تحليلگزارش

 .های داده ناراضی هستندداده بصورت روز افزونی از محدودیت ناشی از این معماری چندبعدی، خصوصاً در انباره

ها را در های کشف تقلب این است که تحليلگرانی که دادههای دانشمندان علوم داده در هنگام اجرای تحليلبعنوان مثال یکی از دغدغه 

هایی از اطالعات را که بطور بالقوه جالب اند، برای باال بردن سرعت توليد و پاسخ گزارش، ممکن است بخشهای داده سازماندهی کردهرهانبا
ای مناسب است، اما هنگاميکه اکتشاف الگوهای مبتنی بر های دادههستند، نادیده گرفته باشند. بنابراین با اینکه انباره داده برای جریان

های کشف تقلب که الگوهای ها و مدلالگوریتم. های زیادی در بروز رسانی هستندای ارجحيت داشته باشد، دارای محدودیتهای دادهنجریا

م پایش توانند نمایانگر تقلب یا جرم باشند. این امر مستلزکنند. این الگوها میها را به دنبال یافتن رفتار مشکوک تحليل میتاریخی فعاليت

 .ها برای تشخيص رفتارهایی است که نياز به بررسی بيشتری دارنددر لحظه تراکنش
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 :عبارتند از  Big Dataهای حياتی برای انطباق با اساساً بعضی از جنبه

 های آوریشيب منحنی انطباق: باوجودیکه بعضی از فنBig Data  اما دارای یک گيرند، می به سادگی مورد استفاده قرار

های متن بازی مانند هادوپ، یک پایگاه داده ستون محور یا یک پایگاه دار هستند. بعنوان مثال نصب برنامهمنحنی انطباق شيب
ها استفاده کنند به مراتب دشوارتر است. مگر اینکه های کاربردی که از این پلتفورمداده گراف محور ساده است، اما توسعه برنامه

 .های کاربردی با عملکرد باال و با اجرای موازی داشته باشندهای توزیع شده و برنامهندگان، تجربياتی در خصوص دادهدهتوسعه

 رخه عمر داده، برای تحليل تغيير در چرخه عمر داده: تقاضاهای چBig Data  های سنتی ای که از روشهای دادهسيستم  با
کنند، ای ایستا و ساختيافته عمل میهای دادهپردازش تراکنش مانند انباره داده، و انبارک داده پشتيبانی کرده و براساس مجموعه

 .تفاوت دارد

 ده است، درحاليکه ای بنا نهاده شهای دادهزیرساخت موجود: زیرساخت موجود هنوز بر اساس دسترسی متوالی به مجموعه

 .باشد ی داشتهای دسترسبه زیرساختی نياز دارد که به طور هم زمان به چندین منبع داده  Big Dataتحليل 

 های هوش های داده و سيستمای در خصوص توسعه انبارههای قابل مالحظهگذاریها در سرمایههای فعلی: سازمانسرمایه گذاری

ر گذاشته گذاری که باید کنااند. بنابراین برخی از الزامات باید برای تصميم در خصوص بخشی از این سرمایهوکار غرق شدهکسب
 .شود، ارزیابی دوباره شود

 اند، آوری و سازماندهی شدههای خاصی جمعای با منظورهای دادهوکار، مجموعههای سنتی هوش کسبدر سيستم :رویکرد داده
 .گذاری دوباره شوندها باید هدف، این مجموعه Big Dataدرحاليکه برای کاربردهای 

 ارتباط ای بزرگ، مستقيماً با رویکردهای خاص مدیریت داده های دادهتمایل برای کسب و استفاده از مجموعه :دوره اندازه و
بينی ای بسيار بزرگ از نظر امکان پيشهای دادههای داده با تمایل نگهداری مجموعهدارد. اما خاصيت ناپایدار بودن گردش جریان

 .است هایی تحليلی آتی، در تضادتوانایی

فرآیندهای متوالی استفاده  از یک سری  Big Dataهای وکاری ناشی از بکارگيری روشهای کسبتواند برای دستيابی به ارزشسازمان می

دام در ک  Big Dataیعنی بکارگيری  .ستا  Big Dataوکاری ناشی از بکارگيری کند. اولين فرآیند در توالی ذکر شده، درک فرصت کسب

ساساً است، ا  Big Dataتواند بيشترین ارزش را در اختيار قرار دهد. گام بعدی، تعریف انتظارات سازمان از استفاده از بخش از سازمان می
ميت است. سومين بسيار حائز اه  Big Dataاین گام است که سعی دارد انتظارات سازمان را واقعی ساخته و بنابراین در موفقيت سيستم 

وکار در اختيار قرار داده است. حال برای اساس انتظارات تعریف شده و پاسخ به فرصتی است که کسباخت نمونه اوليه سيستم برگام س

زم است. از اینجا سيستم تجاری سازی راه حل، باید منابع الزم کسب شده و در اختيار قرار گيرد، بنابراین گام بعدی، کسب و مدیریت منابع ال

شود که متعاقباً گام دیگر مدیریت این برنامه کاربردی است. سپس براساس انتظارات تعریف شده سازمان سعه برنامه کاربردی میوارد چرخه تو
های اطالعاتی سازمان در گيرد و نهایتاً با رعایت الزامات محيط توليد )محيطی که در آن سيستماز برنامه توسعه یافته مورد ارزیابی قرار می

  .شودسيستم بکارگرفته می (ری هستندحال بکارگي
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 Big Data ارزش زنجيره  (2-1شکل )

کنند. بعنوان مثال ها، ترکيب میهای دسترسی، مصرف و مدیریت دادهسازی الگوریتمابزارهایی را برای توسعه و پياده  Big Dataهای برنامه

ها در زمان بسيار کمی دارند؛ این امر به مقدار زیادی از حافظه اصلی نياز دارد. و ها نياز به دسترسی به مقدار عظيمی از دادهبعضی الگوریتم
 .افزاری دارند که خود مستلزم شبکه بسيار سریع استمتعدد سخت هایها ميان گرههای بسيار زیادی از دادهبه تبادل بعضی دیگر نياز

  Big Dataاجزای 

 :شامل موارد زیر است   Big Dataاجزای تشکيل دهنده یک سيستم 

 های آوری، دستکاری، و تحليل مجموعهپذیری که برای بدستسازی مقياسسازی: فضای ذخيرهضای ذخيرهفBig Data ای مورد 
 .گيرداستفاده قرار می

 های با ای بسيار سریع برای تحليلپلتفورم محاسباتی: در بسياری از مواقع چندین گره پردازنده به هم متصل شده به وسيله شبکه
  .شوندبندی میحجم بزرگ پيکره

 سنتی ارتقا یافته، اجرای های مدیریت پایگاه داده ای شامل سيستممحيط مدیریت داده: چنين محيطی ممکن است دارای بازه
های محور و یا دیگر روشهای جدیدتری مثل پایگاه داده گرافداده ستون محور، یا مدل های توزیع شده، پایگاههمزمان، پایگاه داده

 .وجومدیریت داده غير پرس

 کدهای برنامه کاربردی جدید الزم چوبی برای سهولت فرآیند توسعه، اجرا، آزمون و رفع عيب افزار: چنين چارچارچوب توسعه نرم
ها و بندی سيستمنویسی، ابزارهای توسعه، زمانبندی و اجرای برنامه و پيکرههای برنامهاست. این چارچوب باید شامل مدل

 .های مدیریتی باشدتوانمندی

 کاوی، آمار و هوش های دادهمدل شامل)پذیر های مقياسبندی شده تحليلهای بستهبندی شده: روشهای بستهابزارها و الگوریتم

سازی و تحليل گران و دیگر کاربران استفاده می شوند به یاری بهبودهای اعمال شده در فرآیندهای مدلکه بوسيله تحليل (مصنوعی
 .اندبسيار سودمند شده

 رساخت تحليلی موسسه و همکاری ا زیبحل ارائه شده ابزارهای مدیریت فرآیند: ابزارهای که برای حصول اطمينان از همسویی راه
 .وکار الزم هستندگران و دیگر کاربران کسبدهندگان و تحليلميان توسعه
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ها انه باشد. در هر محيطی که تمایل دارد از تحليل حجم انبوده دادهآورشاید مهمترین جزء فن سازیاز ميان اجزای فوق؛ فضای ذخيره

سازی و اجرا پشتيبانی کند. با سازی، یکپارچهپشتيبانی کند باید زیرساختی وجود داشته باشد تا از چرخه حيات داده شامل کسب، آماده
، در نظر گرفتن Big Dataهای ای غلبه بر الزامات برنامهسازی برهای ذخيرهها، درخصوص سيستمتوجه به نياز پردازش حجم انبوه داده

 :شود. مانندبعضی از متغيرها پيشنهاد می

 های مربوط به فضای ای زیر سيستمپذیری بر انتظارات بهبود در آینده تاکيد دارد. یعنی به چه اندازهساساً مقياس: پذیریمقياس

 .ها را پشتيبانی کنندهای افزونه دادهتوانند حجمسازی میذخيره

 آور، در های مصنوعی و الزامسازی بدون اعمال محدودیتپذیری معماری سيستم ذخيرهدر خصوص ميزان انعطاف: پذیریتوسعه

 .کندبرابر رشد صحبت می

 اشاره به دسترسی همزمان تعداد زیادی از کاربران به سيستم بدون کاهش عملکرد آن دارد :پذیریدسترس. 

 سازی در برابر خطاهای رخ داده در هنگام عمليات، چقدر تحمل داشته و سيستم در صورت یعنی محيط ذخيره :تحمل خطا
 .شودوقوع این خطاها از دسترس خارج نمی

 سازی، و سازی برای زمانبندی، کسب، مرتبهای ورودی و خروجی فضای ذخيرهبه سرعت کانال: ظرفيت ورودی/خروجی سریع
 .کنداشاره می  Big Dataهای گذاری حجمبه اشتراک

 تواند با محيط توليد یکپارچه شودسازی میزند به چه ميزان محيط ذخيرهکه تخمين می :قابليت یکپارچگی. 

های رند، و این عملکرد، بيشتر از توانمندیهای سيستمبه سطح باالیی از عملکرد نياز دا  Big Dataاز سوی دیگر؛ به دليل اینکه کاربردهای 

دهی، پذیر تنظيم شده برای تقاضاهای ترکيبی گزارشمعمولی است، رویکرد دیگری جهت ارضای نيازهای عمومی پردازش موازی مقياس

پلتفورم معماری عملکرد باال وجود دارد.  بندی یکتر باید توسعه یابند. دو رویکرد برای پيکرههای تحليلی پيچيدههای نامنظم، و مدلتحليل

و رویکرد دیگر ، Big Dataافزار تنظيم شده برای الزامات بندی خاصی از سختست که استفاده از پيکرها افزارییکی استفاده از تجهيز سخت
های افزاری اغلب بصورت سيستمافزارهای عام منظوره است. تجهيزات سختای از سختافزاری بر روی مجموعههای نرماستفاده از سيستم

بندی شوند. اجزای مختلفی در یک سيستم وجود دارد که بر باال بردن عملکرد سيستم تاثير دارند؛ شامل پيکرهبندی میچند پردازشگری پيکره

سازی دائمی. سازی، دیسک موقتی و فضای ذخيرهواحد پردازشگر مرکزی، حافظه سی پی یو، حافظه اصلی، حافظه جانبی، فضای ذخيره
گيری در خصوص بنابراین هنگام تصميم .گذارندپذیری و عملکرد سيستم تاثير میهای مختلف بر روی مقياسهای مختلف، از راهبندیپيکره

و  ها شامل پردازش چندگانه متوازنهای متعددی برای انتخاب وجود دارد. این گزینهمعماری برای نيازهای تحليلی، گزینهترین مناسب

افزاری برای یابند. تجهيزات سختهای سيستم همزمان و موازی تطابق میافزاری با مدلکه به خوبی تجهيزات نرم پردازش انبوه موازی

سازی با یک ارتباط سریع چندین گره فضای ذخيره اند. این تجهيزات اغلب چندین گره پردازشگر را بهطراحی شده  Big Dataکاربردهای 
 .دهندپيوند می

 


