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 بسمه تعالي

 

 های عظیمداده
 

، حجم میخوانيم ایو    میشنويدر رابطه با آن را  از گوشه و  کنار م يروزها به دفعات مطالب نیکه ا ياز موضوعات جذاب يکی

کسب اطالعات و  یفناور اتیادب در حوزه میعظ یهاداده ایو  Big Dataبا نام   دیواژگان جد کیدر جهان و  تولد  یدیداده تول

از کارشناسان حوزه داده و کسب و  یاریاست و به باور بس یيو به شکل نما یرشد داده کامال صعود وند، رنکیهم ا .و کار است

چراکه  ما  همچنان  مینه چندان دور باش یاندهیعرصه و در آ نیدر ا يتر و مهمگسترده اریدر انتظار تحوالت بس ستیبا يکار م

الزم  یهارساختیفقدان وجود ز لیکه  در گذشته به دل یری. مسمیارفتهآن قرار گ تیریمد حیصح وهیش و  ریمس نیا یدر ابتدا

 بود . يافتنیو پردازش دست ن یسازرهیخصوصا در بعد ذخ

 دهد . يداده  را نشان م دی، روند رشد تول1شکل 

 

 : روند رشد داده 1شکل 

 سیالب داده

و چه عامل و یا عواملي بر   گیرداین سیالب داده چیست و از کجا سرچشمه مي منشاء شاید این سوال مطرح شود که

توان به چهار گروه مختلف به عنوان منبع اصلي تولید داده در جهان اشاره باشند؟ در پاسخ به سوال فوق ميروی آن تاثیرگذار مي

 : کرد

 که توسط سیستم های عملیاتي تولید   بوده ایم تاکنون و بطور سنتي ما صرفا درگیر داده های تراکنشي : تراکنش ها

مي گردید و هر روز متناسب با میزان تراکنش ها حجم داده تولیدی نیز افزایش مي یافت . خوشبختانه سیستم های 

 . مدیریت بانک های اطالعاتي رابطه ای نیز توانسته بود به خوبي پاسخگوی ذخیره سازی این نوع داده ها باشد

 ظهور شبکه های اجتماعي نظیر فیسبوک ، توییتر و   سالیان اخیر  یکي از رویدادهای مهم : تماعیرسانه های اج ،

در مدت زمان کوتاهي توانستند به یکي از منابع مهم تولید داده تبدیل گردند. این نوع داده را نمي   است که  وبالگ ها

اتي رابطه ای مدیریت کرد و مي بایست از شیوه های به کمک سیستم های بانک های اطالع  توان با روش های گذشته و

 . دیگری جهت ذخیره سازی و پردازش آنها استفاده کرد

 روزانه حجم بسیار باالیي داده غیرساختیافته نظیر متن ، تصویر و یا ویدیو تولید مي شود که ما  : داده غیرساختیافته

مي خواهیم بدانیم چه فرد و یا افرادی در   ه مي باشیم . مثالعالقه مند به تحلیل و یافتن پاسخ به سواالت مورد عالق
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اجراء کنیم . سیستم های گذشته  Queryوجود دارند . به عبارت دیگر بتوانیم بر روی یک فایل ویدیویي ،   یک ویدیو

 . قادر به حمایت از این نوع منابع داده نمي باشند

 ، دید منبع تولید داده مي باشند . حسگرها قادر به تولید حجم یکي از منابع جذاب و جدستگاه های اندازه گیری

بسیار باالیي از داده مي باشند که الزم است هم آنها را ذخیره کرد و هم متناسب با نیاز آنها را پردازش کرد . پیش بیني 

بر روی روند رشد حجم داده  شده است این گروه که از آنها به نام اینترنت اشیاء نیز نام برده مي شود ، بیشترین تاثیر را

 .  داشته باشند

 . را نشان مي دهد  ، منابع تولید کننده داده های عظیم2شکل 

 
 : منابع داده های عظیم 2شکل

  وِیژگی داده های عظیم

نیز گفته   4V  شروع مي شوند به آنهاV داده های عظیم دارای چهار ویژگي برجسته مي باشند که چون همگي با حرف

جدید  V و یا یک  را کم کنند  V ممکن است برخي کارشناسان یک  د. بد نیست به این موضوع نیز اشاره داشته باشیم کهشومي

وِیژگي داده های عظیم با یک زبان   ، مهم تشریح ماهیت و  باشیم V دارای چند  مهم نیست که اضافه کنند.  را به آن مجموعه

ار آنها باشد . چراکه مدیریت صحیح هر چیز ، مستلزم آشنایي مناسب با ماهیت و فلسفه ساده است که به خوبي بیانگر نحوه رفت

وجودی آن چیز بخصوص است . با برداشت کاریکاتوری از ماهیت داده های عظیم نمي توان قدم در راهي گذاشت که انتظار خلق 

 . ارزش جدیدی را برای یک سازمان به دنبال داشته باشد

 حجم (Volume) : مروزه بسیاری از سازمان ها حجم باالیي از داده را تولید مي کنند که قابل مقایسه با سیستم های ا

تراکنشي عملیاتي سابق نیست . به عنوان نمونه برخي بازارهای سهام روزانه بیش از یک ترابایت داده تولید مي کنند و 

، ما شاهد بکارگیری دستگاه های اندازه گیری متعددی  یا در توییتر روزانه ده ترا بایت داده تولید مي گردد. همچنین

مي باشیم که بطور مستمر داده را تولید و به کمک شبکه تعبیه شده اقدام به ارسال آنها به یک مرکز تحلیل ، پردازش 

 . نمایند  و تصمیم گیری مي

 سرعت ( Velocity) :  سرعت تولید داده یکي از شاخص های مهم داده های عظیم مي باشد. در واقع ما شاهد تولید

 . حجم باالیي داده در یک بازه زماني بسیار کوتاه مي باشیم
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 تنوع (Variety)  : داده از منابع مختلف و با   تولید داده صرفا محدود به سیستم های تراکنشي عملیاتي نمي باشد و

 . تولید مي گردد  گونقالب های گونا

 صحت ( Veracity) : اعتماد به داده یکي از شاخص های مهم داده های عظیم مي باشد . به گفته بسیاری از رهبران

داده موجود در سازمان ها نمي توان اعتماد کرد . یکي از چالش های  1/  3  بنگاه های کسب وکار ، به چیزی حدود

و درستي داده است . به تمامي داده تولیدی نمي توان اعتماد کرد و مي بایست  حیاتي داده های عظیم ، تعیین صحت

 .از راهکارهای مختلفي جهت اطمینان از صحت و درستي آنها استفاده کرد

  . ، ویژگي های مهم داده های عظیم را نشان مي دهد 3شکل 
 

 
 : ویژگي های مهم داده های عظیم 3شکل 

 

  یمچرخه بکارگیری داده های عظ

ذخیره و پردازش داده های عظیم به تنهایي کفایت نمي کند و الزم است داده را در یک چرخه مشخص و بطور کامال 

، چرخه مدیریت داده های عظیم را نشان مي دهد .این چرخه از مراحل زیر تشکیل  4ساختیافته و هدفمند مدیریت کرد .شکل 

 :  شده است

 اند به روش های مختلفي انجام مي شود . در برخي موارد ممکن است داده به دریافت داده مي تو: به دست آوردن

 . دریافت گردد stream و در برخي موارد دیگر به صورت Batch صورت

 های بانک اطالعاتي رابطه ای سابق ، گزینه مناسبي   داده دریافتي را مي بایست ذخیره کرد. سیستم ن: ذخیره کرد

نمي باشند و مي بایست از راهکارهای مختلف دیگری برای ذخیره داده استفاده کرد .یکي  برای ذخیره داده های عظیم

 .( از اصول مهم ، ذخیره داده بر روی بیش از یک ماشین است ) توزیع داده بین مجموعه ای از کامپیوترها

 حلیل داده به روش های ت  تحلیل داده یکي دیگر از مراحل مهم در چرخه بکارگیری داده های عظیم است . : تحلیل

 ... مشابه سیستم قدیمي ، داده کاوی ، یادگیری ماشین و query مختلفي انجام مي شود : اجرای
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 نتایج را با بکارگیری یکي ار روش های مورد عالقه   س از دریافت ، ذخیره و تحلیل داده الزم است که: پبصری سازی

نیاز کاربران   با داده های عظیم است . نشان دادن اعداد به تنهایي ارایه کرد. بصری سازی یکي از جنبه های مهم کار

 .کسب و کار را پاسخ نمي دهد

 ما نه تنها نیاز داریم که داده را ذخیره و پردازش کنیم بلکه الزم است به درستي آن را مدیریت نماییم . پیش  :مدیریت

، نحوه دستیابي به داده، های سنتيتلفیق با داده سیستمشرط مدیریت صحیح داده، آشنایي با ساختار داده است . نحوه 

های امنیت داده از جمله مواردی مي باشند که در حوزه مدیریت داده با آنها سرو کار نحوه استفاده از داده و مکانیزم

  . خواهیم داشت

 اشتن داده چالش های الزم است داده جمع آوری شده به اشتراک گذاشته شود . به اشتراک گذ: به اشتراک گذاشتن

یک فایل ضمیمه   چراکه ما با حجم باالیي از داده مواجه هستیم. بنابراین نمي توان داده را درون  مختص به خود را دارد

ایمیل قرار داد و آن را برای سایر افراد ارسال کرد . برخي مواقع با استفاده از یک خط ارتباطي سرعت باال مي توان 

اک گذاشت و در برخي موارد دیگر مي توان با ذخیره سازی داده بر روی رسانه های سریع امکان به اطالعات را به اشتر

 .فراهم کرد  اشتراک گذاشتن آنها را

 بکارگیری موفقیت آمیز داده های عظیم است . الزم است داده   یکپارچه سازی یکي از مراحل مهم در: یکپارچه سازی

سیستم های تراکنشي همچنان به عنوان   م های داده های عظیم یکپارچه کرد.سیستم های قدیمي را با داده سیست

هسته عملیاتي در بنگاه های کسب و کار مدرن مطرح مي باشند و فرآیندهای یکپارچه سازی مي بایست با لحاظ کردن 

 . کردن نقش مهم آنها انجام شود

  ، چرخه بکارگیری داده های عظیم را نشان مي دهد 4شکل 

 
 : چرخه بکارگیری داده های عظیم 4ل شک


