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 بسمه تعالي

 

 مرتبط یهایبر کالن داده و فناور یامقدمه

 

 مقدمه .1

سال  یا یتاد بیگ ست کالن داده چند صطالح فراگ  یکاطالعات به  یفناور یاتکه در ادب ی ست و در ا   یلتبد یرا  ینشده ا

 .گردد يمعرف يبه صورت اجمال ین،حوزه نو ینشده است، ا يمقاله سع

استتت  یکه اندازه آنها فراتر از حد یمبدان یيهاآنرا مجموعه داده یمتوانيم یماز کالن داده ارائه کن یفيتعر یمبخواه اگر

 یف،تعر ینو پردازش کرد. درا یریتمد یره،ذخ یافت،زمان قابل قبول، در یکمعمول بتوان آنها را در  یکه با نرم افزارها و روشتتها

و پردازش اطالعات روز  سازی یرهذخ هاییفناور یشرفت کالن بودن داده همزمان با پ یزانم ونحجم داده مشخص نشده است چ   

  یل، موبا  های ياستتتت. گوشتتت یشدر حال افزا  یجیتال مختلف د یو ابزارها  یزاتتوستتتج تجه داده ید خاطر تول به روز و عموماً به   

  سیم، يهای حسگر ب ، شبکه RFID یصهای تشخ ، دستگاه هایکروفونم ها،ینمختلف، دورب یافزارهاالگ نرم یطي،مح یحسگرها 

ستگاه ا س   هایی شنا شبکه  یویي،امواج راد یهاسامانه  ي،هوا سناد ا  ین،آنال ياجتماع یهامبادالت  نجوم،  یهاداده ینترنتي،متون و ا

از  یيهانمونه یرهو غ شتناستي  ینزم یهاها، پژوهشاز فروشتگاه  یدخر یهااطالعات ستامانه  یماران،و ستالمت ب  ياطالعات پزشتک 

  در حال حرکت است یتو زتا با یتو اگزا با یتبه پتا با یتو ترابا یگابایتکه امروزه از گ یاسيالن هستند. مقک یاسها در مقداده

  یيبطور نما یتکه در آن جمع یدرا تصور کن یآن، جامعه ا یتمناسب در خصوص کالن داده و اهم یدد یک یجادا برای

. یدآن برآ یریتباشد و از عهده مد  یترشد جمع  یآن نتواند پاسخگو  يعموم یها یرساخت است، اما خدمات و ز  یشدر حال افزا

 .در حوزه داده در حال وقوع است یطيشرا ینچن

 یرهذخ ی،جمع آور یرنظ یيداده و رشتتد آن در بخش ها یریتمد یبرا يفن یها یرستتاختتوستتعه ز یازمندن بنابراین

 یمکه مثال بتوان یطيمعادل استتت با شتترا یتوانمند ینبه ا یابي. دستتتیمباشتت يم یلو تحل یجستتتجو، به اشتتتراا گ ار ی،ستتاز

که  یطيدر شتترا“ ،”یمستتالمت را ارتقا ده یشتتتریب يبا بازده شتتیم،در حوزه ستتالمت مواجه با یشتتتریکه با اطالعات ب يهنگام“

شتری ب یتسطح امن  یکند،م یداپ یشافزا یتيخطرات امن شتری ب یدادهایکه با رو يوقت“ ،”یمرا فراهم کن ی  یياز نظر آب و هوا ی

تصادفات و حوادث را کاهش    مارآ یشتر، ب یبا خودروها یایيدر دن“ ،”یمبدست آور  یو بهتر یقتردق ینيب یشتوان پ یم،مواجه باش 

ش    یتقلب کمتر يکند، ول یداپ یشافزا يو مال یمهب ي،بانک یتعداد تراکنش ها“ ،”یمده شاهد با کمتر، به  یعيبا منابع طب“ ،”یمرا 

 .دهد يپنهان کالن داده را نشان م یتکه اهم یلقب یناز ا یگرموارد د یاریو بس ”یمداشته باش يدسترس یو ارزانتر یشترب یانرژ

 کالن داده یاتها و خصوصچالش .2

از مشکالت   يابعاد مختلف یاز جنبه تئور یدر حوزه کالن داده مطرح شده است که تا حدود   یادیز یکنون چالشها  تا

در  يمطرح شدند ول  ۳V’sو تنوع به عنوان  یدحجم داده، نرخ تول يچالش ها در ابتدا سه بعد اصل   ین. ایکنندم یانحوزه را ب ینا

 :محققان مطرح شده است توسجموضوع  یاتدر ادب یشتریب یادامه چالش ها

 حجم داده (Volume): سازمان و خارج آن به مدد پد  یحجم داده ها ستگاه ها  ینترنت،ا یدهدرون  و  یکيلکترونا ید

ما   ۲۰۲۰شده است که تا سال     ینيب یشدارد و پ یيمنابع هر ساله رشد نما   یرشبکه و سا   یساخت ها  یرها، ز یلموبا

 .داشت یمداده در جهان خواه یتده زتابا
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 یدنرخ تول (Velocity): س  یو سنسورها   یکاربرد یبرنامه ها یقداده ها از طر وجود دارند با   یجکه در مح یادیز یارب

 .شوند یرهدر لحظه پردازش و ذخ یدشوند که اغلب با يم یدو به صورت بالدرنگ تول یادز یارسرعت بس

 تنوع (Variety):  س شد که در نت  يم یادز یارانواع منابع داده و تنوع در نوع داده ب س  یداده ا یساختارها  یجهبا  یارب

شتر وجود دارد و ب یادیز س  ساختار يهم ب یاحجم داده دن ی ش    یارو ب ست. بخ   یبانکها در امروزه هااز داده يمتنوع ا

 یرهمتفاوت ذخ یبا قالب ها یلهادر فا یزن یهو بق JSON و XML به صورت  يدر صفحات وب، بخش   يبخش  ي،اطالعات

 .کنديم یچیدهشده اند که عمل پردازش آنها را پ

  صحت (Veracity): ست نتوان به همه آنها اعتماد   یشوند، م یافتداده ها از منابع مختلف در ینکهبا توجه به ا ممکن ا

ست نظرها  ي،شبکه اجتماع  یککرد. مثال در  صوص   یادیز یممکن ا شود. اما ا    یکدر خ ضوع خاص ارائه   یاآ ینکهمو

صح  ضوع    ینانو قابل اطم یحهمه آنها  ستند، مو ست که نم  يه سادگ  یتوانا س از کنار آن در حجم  يبه  از  یادیز یارب

 اطالعات گ شت

 اعتبار (Validity): یگربه عبارت د یاکاربردها مناسب نباشد  يبرخ یباشد، ممکن است برا یحصح  یتاد ینکهبا فرض ا 

 .از کاربردها برخوردار نباشد ياستفاده در برخ یبرا ياز اعتبار کاف

  نوسان (Volatility):  یرنظ یيمتفاوت باشد. در کاربردها  یتواندمختلف در طول زمان م یارزش داده ها ییرسرعت تغ 

 یرو مقاد یدهندمواجه هستتتند و داده ها به ستترعت ارزش خود را از دستتت م یادیارز و بورس، داده با نوستتان ز یلتحل

ه ها حائز و نوستتان داد ییراتتغ یلبه منظور تحل يزمان طوالن راطالعات د ی. اگرچه نگهداریرندگ يبه خود م یدیجد

ست. افزا  یتاهم سلما هز  یدوره نگهدار یشا شت که با  یادیز یساز  یادهپ یها ینهاطالعات، م در  یدرا دربر خواهد دا

 .نظر گرفته شود

 یشنما (Visualization): یکار یمبخواه ینکهاطالعات استتت. ا یشمشتتکل در حوزه کالن داده، نما یاز کارها یکي 

 یليتحل یروش ها یققابل فهم و قابل مطالعه باشتد از طر  يبه خوب یچیده،اطالعات با ارتباطات پ یمکه حجم عظ یمکن

 .است یریمناسب اطالعات امکان پ  یساز یو بصر

     ارزش (Value): دارد  یریگ یمارزش آن را از نظر تصم یشود، داده و پردازش آنها م ینگهدار یکه برا یا ینههز یاآ

 سازمان خواهند داشت؟ یک یموردنظر را برا دهینه و ارزش و فا یا

 

 .شده است یانب یردر جدول ز يسنت یکالن داده و داده ها ياصل یتفاوتها ي،طور کل به

 کالن داده یسنت یداده ها معیار

 یتتا اگزابا یتپتابا یتتا ترابا یتبا یگاگ اندازه

 شده یعتوز متمرکز معماری

 ساختاریمن یا ساختاريب ساختار یدارا ساختار

 مشخص یبدون شِما مدل داده ثابت داده مدل

 یچیدهپ يفاقد ارتباطات داخل رکوردها ینب یچیدهارتباطات پ يداخل ارتباط

 با کالن داده یککالس یداده ها یسه: مقا1 جدول
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 و پردازش در حوزه کالن داده یرهذخ یابزار ها .3

 : مشترا هستند یتخاص ینچند یکه امروزه در بخش پردازش کالن داده مطرح هستند، دارا رهیافتهایي

 را  یستتخت افزار یو ارتقا یکم امکان پردازش مواز ینهشتتود بتوان با هزيستتخت افزار موجود که باعم م یاجرا بر رو

 .فراهم کرد

 یيسهولت کاربر نها یبرا یشرفتهپ یو مصورساز یلتحل یاستفاده از ابزارها . 

 دهند يسازمان را شکل م یکداده  یمختلف که معمار یاستفاده همزمان از ابزارها و کتابخانه ها. 

 یرابطه ا یرغ ياطالعات یاستفاده از بانک ها (NoSql) و بسترداده سازمان یاز معمار يبه عنوان جزئ 

 :رواج را دارند عبارتند از  یشترینکالن داده ب یلکه امروزه در پردازش و تحل ياصل یافتره دو

 NoSQL ياطالعات یهدوپ و بانکها

 هدوپ    3-1

. 6شده و بدون ساختار است    یعتوز یداده ها یمحجم عظ یلو تحل یرهپردازش، ذخ برای بازچهارچوب متن یک هدوپ

  یندکسا یکه برا گردديو گوگل باز م یاهو ینترنتيا یجستتتجو یبه شتترکتها يچهارچوب پردازشتت ینا یدایشپ يمنشتتاا اصتتل

داده ها   یپردازش مواز یچهارچوب برا ینداشتند. ا  يپردازش  دیدج یبه ابزار و مدل ها یازآنها ن یکردن صفحات وب و جستجو  

سطح پتابا  شک        يطراح ایشده اند، به گونه  یعتوز يمعمول هاییانهرا یکه بر رو یتو اگزابا یتدر  ستر ت ست که کال  یلشده ا

 .قابل گسترش است یاز،و بسته به ن يدهنده آن به راحت

 کند یچگونه کار م هدوپ

 یرو ستتا ياجتماع یثبت تراکنش، خوراا خوان شتتبکه ها یلهایبا حجم باال مانند فا یداده ا یلهایستتامانه فا ینا در

 .شوند يم یعشده و در شبکه توز یابتدا بخش بند یمنابع داده ا

  شتتده آن به نام یعتوز یلفا یستتتمکالستتتر هدوپ را ستت یک یبر رو یمحج یلهایفا یابيو باز یرهذخ یم،تقستت وظیفه

HDFS  شود تا در صورت از  يم یعتوز یانهرا یندر چند یل، هر بخش از فا یستمس  یناناطم یبباالبردن ضر  یبر عهده دارد. برا

 .باشد یابيباز هم قابل باز یلآن فا یستم،س یککارافتادن 

آدرس هر بخش از آن را  یرهو ذخ یلهافا یمتقستت یفهنام ، وظ یر. مد یمدار یانهرا یا يهدوپ ستته نوع گره محاستتبات  در

س  شدن آنها هم جزا وظا  یینگره ها و تع ایدوره يبرعهده دارد. برر س  ینا یفاز رده خارج  ستم مولفه از  هدوپ   یلفا یریتمد ی

 .است

بهتر آنها،   یریتمد یرا در بردارد که برا یلفا یبالا ها یرد،گ يعضو هدوپ را در بر م یها یانهداده که تک تک را گره

سوم ، گره نام ثانو    یریتگره مد یکداده ،  هایگره یناز ا یمجموعه ا یبه ازا سامانه هدوپ وجود دارد. نوع  ست که   یهنام در  ا

نرود. شکل   یندر صورت از کار افتادن آن گره ، اطالعات آن از ب آن قرار دارد تا  ینام بر رو یریترونوشت از اطالعات گره مد  یک

 .دهد يهدوپ را نشان م یلفا یریتاز مولفه مد يکل یيشما 1
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 HDFS یلفا یستم: ساختار س 1شکل 

سامانه هدوپ ، تحل  یعاز توز بعد شت و تجم  یلداده ها در  شکل     یعو پردازش آنها بر عهده بخش نگا ست.   ینا ۲آن ا

صر   یندفرا صورت ب ست خود را که معموالً   يم یشنما یرا به  ست را   یکدهد. در مرحله اول،کاربر درخوا پرس و جو به زبان جاوا

 یرمرحله مد ین. در اکنديارسال م (Job tracker – درخواست یردارد )مد دهدرخواست ها را بر عه  یاجرا یفهکه وظ يبه گره

  ینام ، گره ها یریتدارد و به کمک گره مد یازکاربر ن یپاسخ به پرس و جو یبرا یيها یلکند که به چه فا يم يدرخواست بررس

 (.)عمل نگاشت یابد يآن بخش ها را در کالستر م یداده حاو

  يم یفهوظ یرگره ها که هنگام پردازش به آنها مد ین. ایگردددرخواستتت به تک تک آن گره ها ارستتال م  ینا ستت س

 .دهند يتابع نگاشت( انجام م یخود را )اجرا یکار پردازش داده ها یمستقالً و به صورت مواز یمگوئ

 

 یعنگاشت و تجم یندهدوپ و فرآ یاتي: ساختار عمل ۲ شکل
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شدن نتا  يم یرهدر همان گره ذخ یجنتا یفه،وظ یراز اتمام کار هر مد پس چون  یعتاکه طب یانيم یجگردد. پس از آماده 

سته به داده ها  ست ، محل  یک یموجود در رو یواب ست، فرمان تجم  یرو ناقص خواهد بود ، مد يگره ا گره ها   ینرا به ا یعدرخوا

سال م  ست کاربر در   یجهانجام داده و نت یجنتا یرا بر رو یيکند تا پردازش نها يار سبات  یکدرخوا گردد.   یرهذخ یينها يگره محا

گران حوزه کالن  یلحاصتتل بر عهده تحل یجنتا یبر رو یاستتت و پردازش بعد یدهبه اتمام رستت یعمرحله ، نگاشتتت و تجم یندر ا

  یحاصتتله به بانک ها یبا انتقال داده ها یاانجام شتتود و  یجنتا یبر رو یمتواند به صتتورت مستتتق  يپردازش م ینداده استتت . ا

 .داده استفاده شود یلتحل یککالس یداده، از روشها یانباره ها یاو  یرابطه ا ياطالعات

شمارش کلمات در   مثالي شت و تجم    یکاز نحوه  ستر هدوپ با روش نگا شکل ز  یعکال ست .     یشنما یردر  شده ا داده 

سبات    یاتشده اند و عمل  یرهذخ HDFS در یورود یلهایفا شت در هر گره محا هر  یکه به ازا یگیردصورت انجام م  ینبد ينگا

 ینا یخواهد بود. در مرحله بعد  یکآن  یهکند که تعداد اول   يم ایجاد زوج )کلمه ، تعداد(    یک یشتتتود،خوانده م یلکلمه که از فا 

هستند با هم ادغام شده و اعداد آنها با   یکسانکلمات کنار هم که  یع،شوند و در مرحله تجم يم یشده مرتب ساز یجادا یزوجها

 .گردد مي یجادکه شمارش تعداد هر کلمه در آن آمده است، ا یينها یلو سرانجام فا یشودهم جمع م

 

 

 هدوپ یبو معا مزایا

 امکان تاکنون که ساختار شبه  یابدون ساختار   هایداده یمحجم عظ یلپردازش و تحل یيهدوپ توانا یتمز ینتر مهم

 .و زمان ( مقدور نبوده است ینه)هز بهینه صورت به آنها پردازش

ساده و مق    یبعد مزیت سترش  س    يافق یریپ  یاسهدوپ به امکان گ سهولت افزودن  ستم )  ستر هدوپ بدون   ی به کال

قرار داد  یلداده ها را مورد تحل یتتوان تا سطح اگزا با يم يگردد که به راحت ي( آن بر م یستمس یک یبه ارتقاا سخت افزار یازن
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 يکار کنند و به کمک هدوپ امکان بررس  ياصل  یاز داده ها یا یرمجموعهو ز ونهنم یداده ها یشرکتها بر رو  یست الزم ن یگرو د

 .تمام داده ها فراهم شده است

به  یازعدم ن یزبودن آن استتت و ن یگانآنهم را ياصتتل یلاندا آن استتت که دل یراه انداز ینههدوپ هم هز یگرد مزیت

 یابرها یزو ن یمورد یپردازشتتتها یمناستتتب آن برا یمتهایو ق یابر یانشو گران . بخصتتتوص با رواج را یستتتخت افزار حرفه ا

 .شده است یلتبد ساعتهچند  یندیسامانه هدوپ به فرآ یک یراه انداز ي،خصوص

امر  ینبالغ و نوپا هستتتند. ا یرتوستتعه هستتتند و غ یهدر مراحل اول يآن همگ یمجموعه ها یرهدوپ و ز یگرطرف د از

 . کند يم یلآموزش مداوم را به سازمانها تحم ینهشود که هز يچهارچوب م ینو اصالح مداوم ا ییرخود باعم تغ

  یو کار با ستتامانه ها یجادا یمهارت الزم برا يشتتود افراد کم يباعم م یمدل نرم افزار یننوپا بودن ا یگرد یستتو از

سامانه   ینچالش آنها در استفاده از ا  ینمتخصص مهمتر  يانسان  یرویاز شرکتها کمبود ن  یاریبس  یبر هدوپ را دارند و برا يمبتن

 .خواهد بود

شکل  ست. چون مد  یيدارد، عدم توانا يذات یتهدوپ که ماه یگرد م ست با  یرپردازش بالدرنگ داده ها منتظر  یددرخوا

 یعدهد . هر چند با رشتتد ستتر  یلرا به کاربر تحو یيستتامانه بماند تا بتواند جواب نها يمحاستتبات یکار تک تک گره ها یلتکم

 .رفع خواهد شد یتا حد یزمشکل ن ینهدوپ ، ا اآن ب یقو تلف NoSQL ياطالعات یبانکها یهایفناور

 به ستتامانه هدوپ اضتتافه کرده استتت با نام   یدجد یا یهمنابع، ال یریتمد یندنستتخه دوم هدوپ با بهبود فرآ امروزه

YARN یینپا یهدر ال یف،توص  ینرا بر عهده دارد که با ا یره، شبکه و غ  یسک مانند حافظه، د یستم منابع س  یریتمد یفهکه وظ  

س  ستم هدوپ ما  س  یریتمد یفهوظ YARN،  یانيم یهو در ال ریمداده ها دا یرهذخ یرا برا HDFS ی ستمي منابع  را برعهده   ی

 . یردپ  يانجام م یعنگاشت و تجم یزمپردازش داده با مکان یاتباال هم عمل یهدارد و در ال

 

س  یعني يفوقان یهال یتوان به جا مي سنت  یکروش کال شت و تجم  يو  کالن داده  یایدر دن (Map/Reduce) یعنگا

نسبت  یده تا صد برابر ياس ارا استفاده کرد که بسته به کاربرد، اس ارا سرعت یاو  (TEZ) تز يمانند آپاچ ینينو یهااز روش

 .دارد یعبه روش معمول نگاشت و تجم
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 NoSQL یاطالعات یهابانک    3-2

نشده   یدهکالن داده در آن د یابيو باز یرهذخ یازهایپردازش کالن داده شکل گرفته است و ن یبه طور خاص برا هدوپ

 یتترابا ینتا چند یگابایتگ ینچند یرهبه ذخ یازو مانند آن که روزانه ن یتربوا ، آمازون، توئ یسمانند گوگل ، ف یياست. شرکتها

  ياطالعات یاز بانکها یدیاست، دست به ابداع نوع جد   یاتيح یامر یشان و موثر اطالعات برا سریع  یابيباز یزداده را دارند و ن یتبا

 . شده اند يکالن داده طراح یخودکار و حرفه ا یابيو باز یرهذخ یزده اند که به طور خاص برا

خود را از دست   یها معناداده مانند جدول و رکورد در آن یگاهپا یککالس  یممفاه یگرکه د ياطالعات ینوع از بانکها این

کالن  یرهذخ ياصل یاز روشها  یکيمعروف شده اند و به عنوان   Not Only SQL یا NoSQL ياطالعات یداده است، به بانکها 

 .گروه قرار گرفته اند یندر زمره ا يبانک اطالعات 1۲۰از  یشاطالعات مطرح هستند. امروزه ب یفناور یایداده در دن

مانند مدل  یاتيشتتدن در جزئ یردهد تا بدون درگ يامکان را م ینا يستتازمان یلگرانبه تحل ياطالعات یبانکها ینا وجود

آنها ب ردازند.  یلگ ارند به تحل يآنها م یاردر اخت ياطالعات یکه خود بانکها يکرده و با امکانات یرهداده ها را ذخ یع،نگاشت و تجم

 .توانند همراه به هدوپ به کار گرفته شوند يم HBase کاساندرا و انندم یننو یبانکها یناز ا يبعض

  یمآنها از مفاه یبانيآنها، عدم پشت  یععالوه بر نوپا بودن و توسعه سر   ياطالعات یبانکها یندر استفاده از ا  ياصل  مشکل 

 . و سرعت انجام گرفته است یبهره ور یساست که به خاطر افزا یاتداده و استقالل عمل یو سازگار یتتراکنش، جامع
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  یتوب سا یاسازمان  یکالگ شبکه در  یزو آنال یرهکشف نفوذ به شبکه با ذخ یاکشف خطا و. 

 محصتتوالت در فروشتتگاه با توجه به   یریمحل قرارگ يتر، طراح یشمحصتتول در جهت فروش ب یحصتتح یمتق یمتنظ

عرضه،  یرهزنج یریتمجدد از فروشگاه، مد یددر خر یمشتر یبترغ یکشف راه کارها یداران،حرکت خر یاطالعات آمار

 یلو تحل یهکاال در زمان مناستتب از جمله موارد استتتفاده از کالن داده با تجز یقدق یشتتنهاد، پیانمشتتتر یبند یمتقستت

 . خواهد بود یانمشتر یداطالعات مربوط به سبد خر

 سک ر یزانم ینيب یشپ صاد  یکمرتبج با  ی شخ  یطرح اقت ستفاده از کارت اعتبار  یزشک برانگ  یالگو یصو ت در  یدر ا

 یانمشتر يمال یتراکنشها یلو تحل یهبا استفاده از تجز یيپولشو یاو  یتقلب، کالهبردار یا. کشف نفوذ و یحوزه بانکدار

 .شده است ربردیکا یارامروزه بس یز،ن يمنابع اطالعات یگربا د

   که از او  یيکاربر و داده ها يفعال کاربرد کالن داده است و بسته به رفتار قبل   یحوزه ها یگرخدمات از د یساز  يشخص

 یغات،تبل یش، نما یمشتتتر یکوام به  یشتتنهادپ یمثال برا یمارائه ده يخود را به او کامال اختصتتاصتت یشتتنهاد، پ یمدار

 .توان از کالن داده استفاده کرد يدست، م یناز ا یيکاربر و مثالها یجستجوها ينوع خروج یشخودرو ، نما یشنهادپ
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