
 
 

 ای پیش روی آن ه مسائل و چالش کالن داده:

 

 چکیده 

داده  داده   1کالن  زیادهایی  به  حجم  اگزابایت  ، با  آن  10)18(  2از  از  بیشتر  از    ، و  حجم  این  ظرفیت  از  داده،  گویند. 

تولید و جمع  ر نرخی  د  5و دانش  4، اطالعات3ذخیره آنالین فعلی بیشتر است. داده های  های پردازشی و سیستمسیستم

شود و در  رسند. ایجاد و جمع آوری روز به روز سریعتر می شوند که خیلی سریع به حجم اگزابایت /سال میآوری می 

، 9، سرعت 8تنوع تنها یک جنبه کالن داده است، صفات دیگر،    ،7د. حجم نرس سال می /6طی چند سال به دامنه زتابایت

رسد که در آینده  . ذخیره و انتقال داده مسائل مربوط به تکنولوژی هستند، که به نظر می هستند  11و پیچیدگی   10ارزش 

جدید های  دهند که نیازمند پارادایم های بلند مدتی را نشان می ، اما چالش شودها رسیدگی می به مشکالت آن نزدیک  

برای طراحی و تحلیل  ی  یهامتدلوژی  برپژوهشی همکارانه    را با شروع یک برنامهها  و پژوهش است. ما مسائل و چالش

 کالن داده آغاز کردیم.  

 

 

 
1 Big Data 
2 exabyte 
3 Data 
4 information 
5 knowledge 
6 zettabyte 
7 Volume 
8 variety 
9 velocity 
10 value 
11 complexity 



 مقدمه . 1

در اصل به معنی حجمی    " کالن داده" وده است.  پیوتر از روزهای اولیه کامپیوتر شایع بمفهوم کالن داده در علوم کام

زش شود. هر بار که یک  تواند )به صورت کارامدی( توسط ابزارها و متدهای پایگاه داده سنتی پردااز داده است که نمی 

از حد میشودمی رسانه ذخیره سازی جدید اختراع   قابل دسترسی بیش  به    ها چرا که این رسانه   ،شود، مقدار داده 

ما بیشتر پژوهشگران و متخصصان  امتمرکز است،    12. تعریف اصلی بر داده ساختار یافته هستند دگی قابل دسترسی  اس 

متوجه شده اند که بیشتر اطالعات جهان به صورت اطالعات ساختارنیافته و حجیم، و تا حدی در فرم متن و تصویر در  

 ذخیره سازی جدید ندارد.   هاربطی به رسانه دسترس هستند. انفجار داده  

فراتر از قابلیت ز نظر ذخیره، مدیریت و پردازش کارآمد  کنیم که ارا به عنوان مقداری داده تعریف می   "کالن داده "ما  

  ی ابزارهاهای  است. موارد گفته شده تنها توسط یک تحلیل قوی بر خود داده، بیان نیازهای پردازشی، و قابلیت تکنولوژی  

دید،  با بوجود آمدن هر مشکل ج  )سخت افزار، نرم افزار و متدهای( استفاده شده برای تحلیل آن، کشف شده است.

نتیجه چگونگی ادامه دادن ممکن است به این توصیه منجر شود که برای اجرای وظایف جدید باید ابزارهای جدیدی  

 داشته باشیم.  

کردیم. امروزه، ما سال پیش، ما تنها به فضای ذخیره حدود صدها گیگابایت برای کامپیوترهای خود فکر می   5تقریبا  

کنیم. بنابراین، کالن داده یک هدف رو به رشد است. به بیان دیگر، این مقدار داده  تا صدها ترابایت فکر می ها  به ده 

است مدیریت آن، و پردازش آن، نیاز  فراتر از درک آنی ما است؛ به عبارت دیگر، برای ذخیره کردن آن، دسترسی آن،  

 که سخت کار کنیم.  

این است  ITاصلی پژوهشگران و متخصصین  نرخ رشد فعلی مقدار داده جمع آوری شده وحشتناک است. یک چالش

( تحلیل  2مناسب برای مدیریت موثر داده و )های  ( طراحی سیستم1که این نرخ رشد خیلی سریع از توانایی ما برای )

مقاله مسائل مهم مرتبط با ذخیره، مدیریت  گیرد. در اینسبقت می   ، برای استخراج معانی متفاوت برای تصمیم گیری

 
12 structured data 



دانیم، ادبیات موضوعی پژوهشی خیلی به صورت موثری این مسائل را  کنیم. تا انجا که می می   بررسی و پردازش داده را  

 بررسی نکرده اند.  

 

 اهمیت کالن داده   1.1

های بهداشتی و امنیت ملی؛  در زمینه مراقبتاعالم کردند که    OSTP، و  OMB، کاخ سفید،  2010در آگوست سال  

، سازمان زمین شناسی ایالت ، موسسات ملی بهداشت. بنیاد ملی علوم [1]دار است  کالن داده یک چالش ملی و اولویت  

انرژی  ، متحده و  پوزارت دفاع  آژانس  و  را در مارس   R&Dفاعی یک طرح  دتحقیقات پیشرفته  های  وژه ر ،  مشترک 

و ابزارهای جدید کالن داده سرمایه گذاری  ها  توسعه تکنیک   برمیلیون دالر را    200اعالم کردند که بیش از    2012

پیشرفت  کردند  این طرح  تکنولوژی". هدف  از  ما  برای دستکارهای  ... درک  نیاز  مقادیر  مورد  کاووش گسترده  و  ی 

حفاظت از سالمت های  و همچنین بررسی اهداف ملی در عرصه   "یمعلهای  مینه ؛ استفاده از دانش برای دیگر زاطالعات

 .  [14] "انرژی، آموزش و پرورش است

ارزش از    .شودمی ایجاد    –ها  و دامنه های  در طول دوره –  "ارزشمند "تاکید دولت بر این است که چگونه کالن داده  

اید. بررسی ما بر ادبیات موضوعی فنی پنج روش عمومی را  بوجود می ل داده برای توسعه اطالعات عملی  یتوانایی تحل

 (. 1کند )جدول  بیان می  را  پشتیبانی کند ها تواند از ایجاد ارزش برای سازمان که کالن داده می 

 

 

 

 

 

 

 



 ارزش ایجاد شده از کالن داده : 1جدول 

ایجاد شفافیت با در دسترس ساخت کالن داده برای تحلیل عملیاتی و  

 تجاری )کیفیت، هزینه کمتر، کاهش زمان عرضه به بازار و غیره(. 

موقعیت  در  آزمایشی  تحلیل  از  می پشتیبانی  افراد  که  توانند هایی 

 های بازاری خاص تست کنند. تصمیمات یا رویکردها را، مانند برنامه 

ارزیابی، بر اساس اطالعات مشتری، در تعریف بخش بندی بازار در یک  

 سطح دقیق تر 

های پیچیده  پشتیبانی از تحلیل و تصمیمات بالدرنگ بر اساس تحلیل 

برای مجموعه  شده  تعبیه  استفاده  و حسگرهای  مشتریان  از  داده  های 

 شده

اساس حسگرهای   بر  در محصوالت  کامپیوتر  به کمک  نوآوری  تسهیل 

 محصول تعبیه شده است که نشان دهنده واکنش مشتری هستند.

 

و تاثیرات متمایزی در بسیاری    باشند   بهره ورتر   و  ن داده موفق تر که کاربران کال  بود زمانی که دولت به دنبال این فرض  

عدم وجود ابزارها و پرسنل آموزش دیده برای کار کردن متناسب با کالن  ها  ، نگرانی اصلی آن داشته باشند ها  از صنعت

تحلیل جن که  کردند  بیان  سایرین  بود.  پرونده داده  اجتماعی،  رسانه  تعامالت  و  های  سالمتی، الگ های  ریک،  تلفن؛ 

حریم خصوص و بازاریابی    بلکه مجموعه جدیدی از تهاجم بهکنند،  خدمات و ابزار بهتری تولید نمی   ، پروندهای دولتی

ه  متضاد دیدگاه رقابتی در مورد اینکه چگونه با کالن دادهای  ، این نگرانی [3]کنند  تهاجمی و ناخواسته را ایجاد می 

 کند. برخورد کنیم را تحریک می 

اشند. جدید ممکن است سودمند بهای کند که چگونه و چرا کالن داده و تحلیل یک مثال از زمینه پزشکی تشریح می 

Fox  [6]    پزشکی بیماران و وضعیت سالمتی فعلی برای برنامه  های  لی در پروندهفعهای  داده تشریح کرد که چگونه

برنامه  بیماران در  بیماری استفاده می های  ریزی و مشارکت  ادعا کرد که دکترها ) و    Foxشود.  مدیریت سالمت و 

رفتاری  های  داده "   -راای  ید داده ا بها  درک کنند. برای انجام این کار، آن بیمه( باید به جای بیماری، بیمار را  های  شرکت

رفتاری و  های  عمومی با داده های  داده   ، سطح مشارکت، و تناسبتخاب بیمار برای مشارکتو اجتماعی مهمی که بر ان

وری و تحلیل کند. بنابراین،  جمع آ   "فراتر از موارد مربوط به شرایط پزشکی بیمار  -تاثیر داشته اند را  اطالعات سالمتی



پیش بینی کننده که  های  با تحریک مدلها  ممکن است تعیین کنند که چگونه هدف بهتر، افراد را در برنامه ها  برنامه 

 توانند دکترها و مدیرانی که به دنبال تاثیر مثبت رفتار بیمار بر بیماری مزمن هستند را حفظ کنند. می 

 

 کالن داده های مشخصه  1.2

 .حجم، تنوع، سرعت  بیانگر این است که کالن داده سه بعد دارد:  Doug Laneyیک دیدگاه، حمایت شده توسط  

رای استخراج  بکنولوژی و معماری طراحی شده  تاز    د کالن داده یک نسل جدیهای  فناوری " کرد که    بیان  IDCبنابراین،  

  را   شف و یا تحلیل سرعت باالک، با فعال سازی اتخاذ، گی از طیف وسیعی از دادهاز حجم بسیار بزر  مند ارزش اقتصادی  

این دو مشخصه را در جدول    . رسند: ارزش و پیچیدگینیز به نظر مرتبط می   . دو مشخصه دیگر [8]  " کنند می تشریح  

 خالصه کردیم.   2

 

 کجاست؟  -کالن داده   1.3

(. بخشی از مسئله این است که،  3)جدول  ، اما کالن داده ما را احاطه کرده استنباشیمن متوجه آ اگر چه ممکن است 

با توجه به عدم    داده در زندگی روزانه خود سر و کار نداریم.  ی ازبه جز در شرایط غیر معمول، بیشتر ما با حجم زیاد 

شویم.  ن داده با شکست روبرو می بوجود آمده توسط کالهای  و چالشها  ، اغلب در درک فرصت ایوجود همچین تجربه 

 مواجه هستیم.   مشکالتیبا ، در بررسی این شرایط بوجود آمده همین دلیلبه 

 

 مسائل   1.4

کنیم که سه مسئله اصلی وجود دارد که نیاز است که در سر و کار داشتن با کالن داده بررسی شوند: مسائل  بیان می 

پردازشی. هر یک از این موارد مجموعه بزرگی از مسائل پژوهشی فنی را به  ذخیره سازی، مسائل مدیریتی، و مسائل  

 دهد.نوبه خود نشان می 

 



 کالن داده های مشخصه  : 2جدول 

(: حجم داده مقدار داده در دسترس برای یک سازمان  Data Volumeحجم داده) 

یار  هایی که در اختگیرد، چرا که ضرورتا سازمان همیشه به همه داده را در نظر می 

دارد دسترسی ندارد. با افزایش حجم داده، ارزش رکوردهای متفاوت داده متناسب  

 یابند. با سن، نوع، دسترسی، و مقدار و فاکتورهای دیگر کاهش می

(: سرعت داده سرعت ایجاد داده، جریان یافتن  Data Velocityسرعت داده ) 

گیرد. تجارت الکترونیک خیلی سریع سرعت و غنی سازی  آن، تجمع را اندازه می 

های کلیکی برای  های تجاری متفاوت )وب سایتداده استفاده شده برای تراکنش

دهد. مدیریت سرعت داده خیلی بیشتر از مسئله پهنای باند  مثال( را افزایش می 

 است.    ingestت؛ این یک مسئله اس 

 ( داده  داده  Data Varietyتنوع  نمایش  بودن  معیار غنی  داده یک  تنوع   :) –  

است. از یک چشم انداز تحلیلی، احتماال این    – متنی، تصویر، ویدیو، صدا و غیره  

های داده ناسازگار،  بزرگترین مانع برای استفاده موثر از حجم زیاد داده است. فرم 

ترازهای  داده   ساختمان هم  داده غیر  و  معنایی ،  چالش   های  قابل  ناسازگار  های 

 شود. منجر می پراکندگی تحلیلی دهند که به توجهی را نشان می 

ارزش داده سودمندی داده در تصمیم گیری را نشان  (:  Data Value) ارزش داده  

اشاره می می  که  دهد.  اعداد" کند  نه  است،  بینش  رایانش  علوم  "هدف  در  .  داده 

از قدرت پیش بینی کننده   "علوم تحلیلی"داده اکتشافی مفید است؛ اما  نفهمید 

 کالن داده تشکیل شده است. 

درجه   (:Complexity)پیچیدگی و  ای  پیچیدگی  بزرگ(  )بسیار  همبستگی  از 

در ساختارهای کالن داده مانند یک تغییر کوچک ) یا ترکیبی از    متقابلوابستگی  

تواند تغییر بسیار  گیرد که می تغییرات کوچک( در یک یا چند عنصر را اندازه می 

کوچکی را حاصل کند که در سراسر سیستم به صورت پی در پی  ر  ایبزرگ و بس

 شود.گذارد، یا به هیچ وجه عوض نمی بر رفتار تاثیر می 

 

 مربوط به ذخیره سازی و انتقال  لمسائ 1.4.1

آنچه که در مورد انفجار    .رودداده رو به سمت انفجار می شود مقدار  هر بار که رسانه ذخیره سازی جدیدی ابداع می 

. عالوه  در آن دخیل نبودیدی د این است که هیچ رسانه ذخیره ج متفاوت بود  -های اجتماعیتا حدی در رسانه  –اخیر



ان، روزنامه  مانند دانشمند ای  نه فقط، توسط افراد حرفه   -)مانند دستگاه ها(توسط هر کسی و هر چیزی این، داده  بر  

 شود. ایجاد می -نگاران و نویسندگان 

 ده کالن داهای  : برخی از مثال3جدول 

 مجموعه داده/دامنه  تشریح

هادرونی   2010پتابایت در سال   13-15 برخورددهنده 

ذرات   فیزیک  بزرگ/ 
(CERN) 

 (Cisco)ارتباطات اینترنتی  2013اگزابایت در سال   667

توییت   -12 از  بایت  حال  تی  در  و  روزانه  هایی 

به ازای هر    144رشد. میانگین ریتوییت ها برابر  

 توییت است. 

 رسانه اجتماعی

1.7 Zbyte (2011  )- > 7.9 Zbyte    در سال
2015 

 دیجیتال انسانی  جهان

~  110  TBytes    ازای هر خزنده دامنه که به 

 باید آرشیو شود. 
 وب سایت کتابخانه انگلستان

RFID،هوشمند برقی  متر  تلفن    4.6،  میلیارد 

 w/GPSدوربینی  
 سایر موارد 

 

دیسک    25000اگزابایت نیازمند  1ترابایت در هر دیسک است. لذا،    5تکنولوژی دیسک فعلی حدود  های  محدودیت 

پیوست به  قادر  پردازش شود،  واحد  کامیپوتری  سیستم  یک  در  بتواند  داده  اگزابایت  یک  اگر  تعداد    به   است. حتی 

شود. فرض کنید که یک  ارتباطی فعلی می های  دسترسی به آن داده باعث قطعی شبکه   مورد نیاز نیست.های  دیسک

بنابراین،    مگابایت است.  100، پهنای باند پایدار حدود  باشد %  80گیگابتی در ثانیه دارای نرخ انتقال پایدار موثر    1شبکه  

کشد، اگر فرض کنیم که انتقال بتواند به صورت پایداری حفظ شود.  ساعت طول می   2800انتقال یک اگزابایت حدود  

به دلیل توانایی پردازشی، بیشتر   دیگر،   ست انتقال داده از یک نقطه تجمعی یا ذخیره سازی به نقطه پردازشی ممکن ا

 طول بکشد!



وارد کردن کد   " به عبارت دیگر،    ،و انتقال اطالعات نتیجه  "در محل "خورد. ابتدا، پردازش داده  دو راه حل به چشم می 

که برای  هایی  دوم، انجام تریاژ بر روی داده و تنها انتقال داده   و" اده به کد وارد کردن د"متد سنتی    در برابر   "به داده

 باید در زمان انتقال داده حقیقی رعایت شود.فراداده   یکپارچگی و اصل تحلیل پایین دستی مهم هستند. در هر مورد، 

 

   یتیر یمسائل مد 1.4.2

علوم الکترونیکی  های  شاید، سخت ترین مشکل در بررسی کالن داده باشد. این مسئله از یک دهه پیش در طرح   ،مدیریت

UK    و به نهادهای    "مدیریت شده"که در آن داده به صورت جغرافیایی توزیع شده است و توسط نهادهای متعدد

و ارجاع )در کل(   ، اده، به روزرسانی، مدیریته دسترسی، فرا داده، استفلل مسئدیده شده است. ح  ،متعددی تعلق دارد

 یک مسئله بزرگ ثابت شده است. 

دقیق اغلب به منظور تضمین دقت و اعتبار دنبال  های  ف جمع آوری داده با متدهای دستی، که در آن پروتکل بر خال 

استفاده  ه دیجیتال  . غنی سازی نمایش دادشودانجام می جیتال خیلی راحت تر  ی مجموعه داده دجمع آوری  شوند،  می 

از  های  اغلب بیشتر بر داده داده  سنجی  صالحیت    برای جمع آوری داده را ممنوع کرده است.  قراردادی یک روش  از  

  clickstreamاست مانند    جزئیکند. داده اغلب  دست رفته یا پرتی به جای تالش برای اعتبارسنجی هر آیتم تمرکز می 

  ، برای سنجش  ی . با توجه به حجم، اعتبارسنجی هر آیتم داده غیر عملی است: رویکردهای جدید های سنجشیداده یا  

 داده نیاز هستند.  سنجی  و صالحیت  اعتبار

دیجیتال  های  افراد در اشتراک گذری داده   .فرمت و متد جمع آوریی،  از نظر زمانی و فضای  -متغیر استا  همنبع داده 

ها، رفتارهای  اویر، ضبط صدا و تصویر، مدل راحت است، سهم دارند: مستندات، تصها ان  دسترسی بهکه هایی در رسانه 

ه کافی که توضیح دهد که چه چیزی، چه زمانی، کجا، چه کسی،  د دا  ارائه با و بدون    -ی، طراحی واسط کاربررنرم افزا

به آسانی برای بررسی و تحلیل در دسترس ها  ست. هنوز هم این داده یچها  چرا و چگونه جمع آوری شده اند و منبع آن 

 هستند.



اشاره کرد که    JASON  [10]شود.  مسئله مهم تبدیل می   اطالعات و داده به یک   حفظ اصل،  رویمهر چه جلوتر می 

ب پارامتر وجود ندارد که  ا... کد و انتخ.... داده کاهش یافته، و،.هیچ روش پذیرفته شده کلی برای ذخیره داده خام"

برای این مسئله  ما از هر راه حل مقاوم، متن باز، مستقل از پلت فرم  "نوشتند:  ها  . عالوه بر این، آن "داده را تولید کند 

کند. برای خالصه، هیچ راه حل مدیریت کالن داده  دانیم، این قضیه امروز هم صدق می . تا انجا که می "آگاه نیستیم 

نیاز است که    ، و د ندهیک شکاف مهم را در ادبیات پژوهشی بر کالن داده نشان می   مسائل  مناسبی وجود ندارد. این 

 این شکاف پر شود. 

 

 مسائل پردازش  1.4.3

های  کنید که یک اگزابایت داده نیاز است که در تمامیت خود پردازش شود. برای سادگی، فرض کنید داده به بلوک فرض  

دستور را در    100فرض کنید که یک پردازنده    است.  1K petabytesاگزابایت برابر    1تقسیم شود، لذا  ای  کلمه   8

نانوثانیه است. برای    20کند، و زمان مورد نیاز برای پردازش انتها به انتها برابر  گیگاهرتزی پردازش می   5یک بلوک  

سال هستیم. بنابراین، پردازش   635نیازمند مجموع زمان پردازش انتها به انتهای تقریبا    1K petabytesپردازش  

تحلیلی جدید برای ارائه اطالعات به موقع و عملی  های  گزابایت داده نیازمند پردازش موازی گسترده و الگوریتمموثر ا

 است. 

 

 طراحی پویا های چالش . 2

  Hongو   Stonebreakerبسیاری وجود دارد که نیازمند پژوهش بلند مدت بر کار با کالن داده هستند. های چالش

نوز هم نیازمند درک  هکنند  که با کالن داده کار میهایی  و مولفه ها  استدالل کردند که طراحی برای سیستم   [18]

برای مثال، همه    -ه بررسی شده استفاده شوند توانند برای حل مسئلهستند که می هایی  نیازهای کاربران و تکنولوژی 

داده به تازگی ایجاد شده است این نوع  در این نمونه، از آنجایی که    یکی نیست.ها  کالن و پیش نیازهای آن های  داده 

نه به درستی شناخته شده و نه درک شده است، طراحان نیاز دارند که واسط ها، و  )پیش بینی و جمع اوری شده(،  



را در نظر بگیرند. چرا که کاربران  ها  و قابلیت ها  مفهومی، استعاره های  سازمان کاربردی و مدل   ، و آیکون هاا  هگرافیک 

 دهد.  نهایی اغلب طراحان سیستم هستند، این یک چالش طراحی اضافی را ارائه می 

با ابزارها و  ها کنند. برخی از این چالش بروز می ای های ناشناختهچالش  با هر افزایش در مقیاس و توسعه تحلیل جدید 

  zettabyteهایی با اندازه  یم هستند. باور داریم که با رفتن به افق فراتر از مجموعه داده در دست قابل تنظهای  تکنیک 

 .شویم هایی مواجه می با چالش

 

 فرآیندهای ورودی و خروجی داده   2.1

این مسئله را    Jacobs  [9]است.  طراحی کالن داده باید در نظر گرفته شود فرآیند خروجی  یک مسئله اصلی که در  

دهد . کار او نشان می ".... دریافت اطالعات خیلی ساده تر از خروج اطالعات است"  –بسیار مختصر توضیح داده است  

شوند استفاده می   13رابطه ای های  تواند با فرآیندهایی که در حال حاضر برای پایگاه داده که ورود و ذخیره داده می 

تراکنش  .یت شودمدیر برای پردازش  ابزارهای طراحی شده  به  توانند مقدار ک، می اما،  م تا زیاد داده را اضافه کنند، 

تواند در عرض چند ثانیه تا  که برای حجم زیاد داده قابل انجام نیست و نمی  ،روزرسانی کنند، جستجو و بازیابی کنند 

 چند دقیقه انجام شود. 

به مقادیر زیاد داده   گیچگون از طرح   ، ساختارنیافته یا نیمه ساختاریافتههای  دسترسی  ابزار  اهو چگونگی استفاده  ی 

اند. شفاف است که مسئله ممکن است ناشناخته  با پردازش تحلیلی    مجهول هنوز  نه  با مدل سازی بعدی و  نه  که 

داده (OLAP)  14آنالین که  باشند،  محدود  یا  آهسته  عملیاتی  لحاظ  از  است  ممکن  که  حافظه    ،  از  سادگی  به  را 

پی در  های  . مالحظات فنی که باید در طراحی اعمال شود شامل نسبت سرعت خواندن دیسک نشودخوانند، حل  نمی

دهد که دسترسی تصادفی به حافظه  پی متناسب با سرعت دسترسی تصادفی به حافظه است. تکنولوژی حاضر نشان می 

های  ، یک پیش نیاز مفروض حجم بزرگ داده پیوندیهای  است. جدول  ترتیبیهسته تر از دسترسی  آبرابر    150000

 
13 relational databases 
14 online analytical processing 



 ,Jacobs)عملکردی زیادی داشته باشند های هزینه  ن،اپراکنده اما تا حدی مرتبط است، شاید مشاهدات در طول زم

2009) . 

 

 کیفیت در برابر کمیت    2.2

برابر کیفیت"یک چالش بوجود آمده برای کاربران کالن داده   از آنجایی که ک  "کمیت در  به  ااست.  های  اده دربران 

جمع آوری داده به یک اعتیاد  ربران، اخواهند. برای برخی از کبیشتری)کمیت( دسترسی دارند، اغلب چیز بیشتری می 

ح دهند یباور دارند که با داده کافی، قادر هستند که به صورت مناسبی توضها  شود. شاید، به دلیل اینکه آن تبدیل می 

 هستند. ای که به دنبال چه پدیده

ا در دسترس رها  برعکس، یک کاربر کالن داده ممکن است بر کیفیت تمرکز کند که به معنی این است که همه داده 

ستفاده  استنتاج نتایج دقیق و با ارزش ا  توانند برایاال دارد که می بما مقدار زیادی )خیلی زیادی( داده با کیفیت  ندارد، ا

 (. 3شوند )جدول  

برای مثال، تحلیل روند ممکن   . روش دیگر نگاه کردن به این موضوع این است که، کاربر به چه سطح دقتی نیاز دارد

در یک محیط  نباشد، اما نیازمند پردازش حجیم  داشته باشند؛  سنتی باید    DBهای  که سیستم  دقتی ند  ماست نیاز

 کند.  بحث شده در زیر آشکار می  "سرعت در برابر مقیاس "کالن داده باشد. این مسئله خود را در چالش 

 

 

 

 

 

 

 



 کمیت و کیفیت های : برخی از چالش 4جدول 

گیریم که کدام داده بی ربط است و مرتبط ترین داده را  چگونه تصمیم می 

 کنیم؟ انتخاب می 

ها از یک نوع مشخص قابل اعتماد و  کنیم که همه داده چگونه تضمین می 

 دقیق هستند؟ یا، شاید تقریبا دقیق باشد؟

چقدر داده برای ایجاد یک تخمین یا پیش بینی احتمال خاص و دقت یک  

 رویداد مشخص نیاز است؟

 کنیم؟ لزوما بهتر است؟ داده در تصمیم گیری را ارزیابی می   "ارزش "چگونه  

 

 هاگسترش داده رشد کالن داده در برابر   2.3

ها، شرکا و  با افزایش خدمات آن ها، کسب و کار آن ها  آن در طول عمر آن های  انتظار دارند که داده ها  بیشتر سازمان 

فی گسترش  اها، افزایش یابد. چند کسب و کار به صورت کها، و کارمندان آنو تاسیسات آنها  ها، پروژه ارباب رجوعان آن

کند، و زمانی که در طول  دهد که غنی سازی رکوردهای داده رشد می داده را در نظر گرفتند، چرا که زمانی رخ می 

بیشتر این   یابد.جدید، فرآیندها و تقاضا برای اطالعات تکامل میهای  زمان با اطالعات اضافی همراه با تکامل تکنیک 

تواند بیشتر و بیشتر با مقادیر متفاوت بر اساس مهر زمانی جمع  اده مشابه می دهای  آیتم  -متغیر زمانی هستند ها  داده 

تخمینی و  های به خصوص موارد استفاده شده در تحلیل   - برای تحلیل گذشته نگر  ها  آوری شوند. بسیاری از این داده 

 نیاز هستند.پیش بینی کننده 

 

 سرعت در برابر مقیاس   2.4

ای  نسبت به مقدار داده   هااز مقیاس انبار داده ای  ممکن است استعاره   "15کالن "رشد؛    ه رو ب های  به عنوان حجمی از داده 

ساعت برای مثال، پردازش شود. کسب بینش در مورد مسائل تحلیل    24در    ، تواند در یک بازه مشخصکه می   باشد 

نفر فرآیندهای بالدرنگ )یا است. نسبت زمان به اطالعات در زمانی که یک  ها  شده اغلب مهم تر از پردازش همه داده 

 
15 big 



  - RFID)  16شناسه فرکانس رادیویی کند، مانند  داده تقریبا پیوسته را تولید می   ود  گیرا در نظر میتقریبا بالدرنگ( ر

مهم است.   ( و دیگر انواع حسگرهاEZPassهای  شود، مانند تگ الکترونیک استفاده می های  برای خواندن بی سیم داده 

  ،چقدر داده در تنظیم بازه پردازش کافی است چرا که این معماری سیستم پردازشی  که  د یک سازمان باید تعیین کن

 د. نکمشخصه موتورهای محاسباتی، اجرا و ساختار الگوریتم را تحریک می 

. در حالی که  شونی دیده می مانند گلوگاه میان افزارهای ارتباطی    داده است.  انتشارشود، چالش اصلی دیگر  گفته می 

رو به کاهش    جدید در حال افزایش است؛ سرعت انتقال پیام به آرامیهای  سرعت سخت افزارهای ارتباطی با تکنولوژی 

با  ها یا مجموعه داده  HDFSمانند   کالن داده ذخیره  های  است. محاسبات در مقابل دوگانگی ارتباطات توسط سیستم

 کامال برطرف نشده است.   Exabyteاندازه 

 

 نیافته های ساختارداده ساختاریافته در مقابل های داده   2.5

تفسیر بین داده ساختار یافته با داده به خوبی تعریف شده )اغلب در جدول ها( به عنوان داده ذخیره شده در پایگاه 

رابطه  و داده ساختتعریف می ای  داده  از متن،  یرناشود،  ) مستثنی  تحلیل  افته  ای( که مناسب  گرافیک، چند رسانه 

تحلیلگرا و  غیر رابطه ای، توزیع شده،  های  توانند عملکرد پردازش انتها به انتها را مانع شوند. ظهور پایگاه داده هستند می

یی را در نمایش و سازمان  اپیوندی انعطاف پذیر پویهای  های داده DBو    NoSQL, MongoDB, SciDBمانند  

 کند.فراهم می   دهی اطالعات

شود و همچنان تا  هیچ آغاز و هیج انتهایی ندارد. جمع اوری داده آغاز می   برخالف یک مجموعه داده، یک منبع داده

داده با  های  یابد. جریانزمانی که داده کافی وجود دارد یا دوره انتظار به سر رسد یا پول تمام شود یا هر دو، ادامه می 

غییر  تکنند. جریان داده ممکن است به طور پویایی در دو جهت  تغییر می   ، حجم و پیچیدگی متغیرسرعت، فراوانی،  

های  ( تغییر خود داده نیازمند تحلیل 2( تغییر فرمت داده؛ تغییرات الزم در نحوه تجزیه و تحلیل داده، یا ) 1کند: )

داده به خوبی  های  یده یک فرض ضمنی است مبنی بر اینکه جریان یک فاکتور پیچ  متفاوت برای پردازش آن است.

 
16 radio frequency identifiers 



کنند و  داده خیلی هم خوب رفتار نمی های  رسد. در واقعیت، جریان و داده به ترتیب بیشتر یا کمتر می   د کننرفتار می 

تفکر مجدد بر پرازش شوند. نیاز به یک  مورد نظر تجربه می   بی ربط به دادههای  داده   ،ترکیبی و اختلالتیهای  اغلب داده 

 داده توزیع شده و گسسته خود داریم.  های جریان داده، برای تاکید بر تحلیل پیوسته جریان 

 

 مالکیت داده   2.6

  petabytesمقدار  دهد، در حالی که  نشان می، ، به خصوص در عرصه رسانه اجتماعیرا یک چالش مهم   مالکیت داده

تعلق ندارد  ها  ، در حقیقت به آن Facebook, MySpace, and Twitteرسانه اجتماعی در سرورهای  های  از داده 

مالک داده  ها  باور دارند که ان ها  صفحات یا حساب   "مالکان")اگر چه ممکن است ادعای آن را داشته باشند(. اساسا،

این مسئله را با توجه به    Kaisler  ،Money and Cohen  [12]. رسی شوداین دوگانگی باید در دادگاه برهستند.  

  کردند.قانونی بررسی های رایانش ابری و همچنین دیگر جنبه 

، اما تقریبا  برای افراد زیاد مهم نباشد اید. این ممکن است  با مالکیت حداقل مسولیت برای اطمینان از صحت بوجود می

)با سیاست کمتر( به شدت ای  ل، اجرای همچین فرضیه عمومی و کسب و کارها به آن نیاز دارند. به هر حاهای  سازمان

ر سرورهای خود نیست،  رسانه اجتماعی منبعی برای بررسی هر آیتم داده د  تامین کننده هیچ   از انجا کهمشکل است.  

 توافقات ساده کاربر کافی نیست.

اول شخص،  های  رکیب داده رسانه اجتماعی، روندی در تحلیل کالن داده به سمت تهای  با پیشرفت بسیاری از سایت

خارجی عمومی و سوم شخص بوجود امد، که تا حدی توسط هر متدلوژی رسمی اعتبارسنجی و  های  با داده   ، معتبر

افتد؛ ممکن است نهادهای غیرمرتبط به خطر می ها  مجموعه داده وفاداری    :تایید نشدههای  شدند. عالوه بر داده تایید نمی

استنتاج    موارد   است به پیوندهای بیشماری در میان نهادها منجر شود. در نتیجه، دقت نتایج ازرا معرفی کند؛ و ممکن  

 کنند.  ترکیبی به صورت گسترده تغییر می های شده از پردازش این داده 

 

 



 مالکیت کالن داده های : برخی از چالش 5جدول 

 شود؟ چه زمانی اعتبار داده )در دسترس( منقضی می 

سایت وب  از  باید  داده  آیا  شود،  منقضی  داده  اعتبار  های  اگر 

های  های داده حذف شود؟ کجا و چگونه دادهعمومی یا مجموعه 

 ها را آرشیو کنیم؟  کنیم؟ آیا باید آن منقضی را آرشیو می 

شوند؟ آیا باید های منقضی شده در کجا و چگونه آرشیو می داده 

 ها را آرشیو کنیم؟ آن

ئول وفاداری و دقت داده است؟ آیا کاربر باید از  چه کسی مس

 آن مطلع شود ؟ 

 

 و امنیت  تطبیق  2.7

سالمت و بهداشت، هر چه داده بیشتری در مورد  های  اصلی، مانند رسانه اجتماعی و اطالعات مراقبتهای  در دامنه 

رس این وجود دارد که آن سازمان اصلی اطالعات بیشتری در مورد افراد داشته باشد. برای  تافراد جمع آوری شود،  

  HIPAA/HITECHمطابق با مقررات  ثبت الکترونیکی سالمت  های  جمع آوری شده در سیستمهای  مثال، داده 

صی را در  خدر حال توسعه که داده ش های در مورد نقض حریم خصوصی بروز داده اند. الگوریتم   را هایی  تاکنون نگرانی 

کنند یک مسئله  میان یک مجموعه داده به اندازه کافی بزرگ برای تضمین حفظ حریم خصوصی تصادفی سازی می 

 پژوهشی کلیدی هستند.  

اجتماعی  های  رسانه های  اده توسط بسیاری از شرکتشاید بزرگترین تهدید برای امنیت شخصی جمع آوری غیرقانونی د

یک نگرانی امنیتی شدید را، به خصوص در زمانی که افراد بسیاری تمایل دارند اطالعات خود را ارائه  ها باشد. این داده 

مایلند اولین ایالتی  دهد. سواالتی از دقت، انتشار، انقضا و دسترسی فراوان وجود دارند. برای مثال، ایالت  دهند نشان می 

شغلی  های  ماعی در طول مصاحبه تاجهای  است که بنا به قانون کارمندان را از پرسش رمزعبور فیس بوک و دیگر رسانه 

 منع کرد.   ، و بعد از آن



را برای انعکاس مقداری از داده جمع آوری شده، سازمان    "17سایه دیجیتال "عبارت    (IDC)  داده   شرکت بین المللی

تفاده کرد. اطالعاتی که در  تجمعی از فرد، اس   "تصویر " رای تشکیل یک  بشاید تحلیل شده مربوط به یک فرد،  یافته و  

کنید. یک مسئله کلی  مورد شما وجود دارد بسیار بیشتر از اطالعاتی است که شما در مورد خود ایجاد و یا منتشر می 

 خواهیم که خصوصی باقی بمانند؟ می  –اصلی یا بدست آمده   -این است که چقدر از این اطالعات

  IDCباید با توجه به قوانین و مقررات امنیت و حفظ حریم شخصی امن بمانند. ها واضح است که، برخی از کالن داده 

. پژوهش  مستندسازیو  نگهداری، محرمانگی  ،  : حریم شخصی، سازگاری[8]بیان کرده است    ا پنج سطح افزایش امنیت ر

جاری نیاز است. برای  های  در برابر قوانین فعلی و تحلیلها  فاف این سطوح امنیت و نگاشت آنبیشتری برای تعریف ش 

خود محدود کرد. اما، اگر فیس بوک یک تحلیل را بر روی پایگاه   " دوستان"توان صفحه را به مثال، در فیس بوک، می 

بسط اجرا کند، در چه سطح امنیتی این تحلیل  داده خود برای استخراج همه پیوندهای دوستانه در یک گراف در حال  

یتی مشخصی، نشانه گذاری کرده باشند، چقدر باید صورت گیرد؟ به عبارت دیگر، اگر فرد این دوستان را در سطوح امن

 از دوستان وی باید در تحلیل شرکت داشته باشند؟ 

 

  "همه داده ها"در برابر  "برخی از داده ها" ارزش  2.8

از لحاظ زمانی،    -دیگرهای  نسبت به داده ها  د؛ برخی داده نشوبرابر ایجاد می به صورت  ها  همه داده   توجه داشته باشید که 

فضای ذخیره نیازمند فیلتر کردن داده و تصمیم گیری بر این های  مفهومی و غیره، ارزشمندتر هستند. قبال، محدودیت

خواستیم  نمی و انچه که    کردیم خواستیم استفاده می می ، از آنچه که  در گذشتهد.  نباید حفظ شو  یهایکه چه داده   بود 

 . انداختیمرا دور می 
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 کالن داده  سازگاریهای  برخی چالش : 6جدول 

چه قواعد و مقرراتی باید با توجه به ترکیب داده از منابع متعدد در مورد افراد  

 در یک مخزن واحد وجود داشته باشد؟

)مانند   قوانین سازگاری  انبار داده اعمال می HIPAAآیا  بر کل  یا  (  شوند 

 های مرتبط هستند؟ فقط بخشی که حاوی داده 

چه قوانین و مقرراتی باید برای ممانعت از جمع آوری و ذخیره داده در مورد  

 باید وجود داشته باشد؟  -به صورت متمرکز یا توزیع شده – افراد 

با داده  تجمع  آن،  آیا یک  تشکیل دهنده  عناصر  از  باالتر  در یک سطح  ید 

 امنیت داشته باشد؟

، چه درصدی از داده باید در هر گروه  IDCبا توجه به گروه بندی امنیت  

ها حرکت  هایی به داده اجازه میدهند که بین گروه قرار گیرد؟ چه مکانیزم 

 کند؟

 

نهان، متون ساختارنیافته، تصویر یا    هایداده   برای تبدیلبیانگر این است که ما    " محاسبات کمی و کیفی  " مفهوم  

هایی  عددی برای اینکه از لحاظ محاسباتی قابل ردیابی باشند، نیازمند مکانیزم های  صویر به شاخصتاطالعات صوتی و  

همیت تحلیلی افزایش یافته ما، روند به سمت حفظ هر چیزی با این فرض که اهای  هستیم. با کالن داده و قابلیت

که نیاز است که به تصمیات ای  رویم. به هر حال، در هر نقطه زمانی مقدار داده یابد؛ میتحلیلی در طول زمان افزایش می 

دهند و  در دسترس را در یک منبع داده نشان می های  خاصی تحلیل شوند تنها یک کسر بسیار کوچک از همه داده 

 شوند. بدون تحلیل رها می ها بیشتر داده 

 

 ه ازش توزیع شده و داده توزیع شدپرد  2.9

های برنامه نویسی  جذابیت تکرار سخت افزار و قابلیت ارتقای سیستم همانطور که توسط رایانش ابری همراه با سیستم 

با استفاده از یک  ها  لشاراه حلی برای این چ  هنشان داده شد   (MPI)  18واسط تبادل پیام   و    MapReduceموازی  
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رخ  ها  تواند به دلیل نیاز به ارتباط بین گره است. حتی با این رویکرد، تضعیف قابل توجه عملکرد می رویکرد توزیع شده  

 دهد.  

 ارزش داده های : برخی از چالش 7جدول 

تشریح،   برای  نیاز  مورد  داده  حجم  حداقل  مشخص،  مسئله  یک  دامنه  برای 

با یک دقت خا بینی و تحلیل تحویزی و مدلسازی تصمیم  ص  تخمین، پیش 

 چیست؟

برای تضمین دقت   برای یک سرعت داده مشخص، چگونه حجم داده خود را 

 مستمر و پشتیبانی از پردازش )تقریبا( بالدرنگ به روزرسانی کنیم؟ 

های غیر عددی ایجاد  برای یک دامنه مسئله مشخص، چه علم تحلیلی برای داده

 شود؟می 

 دهیم چیست؟می کار بعدی که انجام   –  " اگر همه چیز را بدانیم؟"

 

توزیع شده  های  است؟ الگوریتم   ”MapReducible“یک سوال پژوهشی باز این است که، کدام مشکل کالن داده  

پارادایم  اساس  بر  برای    MapReduceیا    MPIهای  خاص، ضرورتا  تکمیلی  وظایف  نیازمند  است  ممکن  نیستند، 

باشند. سرانجام؛ اگر پردازش توزیع شده به عنوان یک گزینه دیده شود،  ها  حداقل سازی ارتباطات مورد نیاز بین گره 

یا ارتباط مورد نیازی با شکست مواجه  ای  ه هیچ گره ساده یستم نیاز است که برای تضمین اینک اد کلی س مقابلیت اعت

مراحل آغازینی را برای تضمین   Hadoop’s MapReduceو    Googleهای  شود افزایش یابد. هردو سیستمینم

در نرم افزاری کاربردی کاربر، اتخاذ  هایی  برای الگوریتم   ،تحمل خطا برای سخت افزار، نرم افزار سیستم، و تا حدی

 کنند. می 

 

 تحلیلی  های پردازش کالن داده: چالش. 3

داده یک چالش اصلی است، شاید چیزی بیشتر از مسائل مربوط به مدیریت و ذخیره سازی. انواع بسیاری  پردازش کالن  

تصمیم و بهینه سازی  های  وجود دارد: توصیفی، تخمینی، پیش بینانه، و تجویزی، که به انواع گوناگون مدلها  از تحلیل 

دیگر تجزیه    Kaisler  [11]نشان داده شده اند.    1کسب و کار مشترک در شکل های  شود. برخی از تحلیلمنجر می 



اقتصادی،  های  گروه بر اساس انواع مسائلی که باید بررسی شود را نشان داد، که شامل مدل   16به   تحلیل تجزیه شده

لیل چابک، پیشرفته،  شبیه سازی است. مورد نرمال جدید تحهای  ، و مدل کنترل، محاسبات تکاملی  نظریه بازی، نظریه

شود و اطالعات و دانشی  در حال تغییر منطبق می های  و جریانها  پیش بینی کننده است که به راحتی با مجموعه داده 

 کند.  را برای بهبود خدمات و عملیات در سرار دولت، صنعت و دانشگاه حاصل می

 

 مقیاس بندی   3.1

شود. هر الگوریتم  گ می بزر   بزرگی،مجموعه داده با مرتبه    تحلیلی با افزایشیک مسئله مهم ایت است که آیا یک فرآیند  

یابد و از  که در آن عملکرد الگوریتم به صورت خطی با افزایش منابع محاسباتی افزایش می ای  نقطه   - دارد  " زانو" یک  

و بر.. شروع به کاهش می .نقطه اوج، پیک  الگوریتم جدید  نیازمند یک  بازنویسی  ای مسئله،  کند. حل این مسئله  یا 

زانو بیشتر از مقیاس است. یک سوال پژوهشی باز این است که آیا برای هر الگوریتم    "تفسیر "الگوریتم فعلی برای  

خاص با اجرای خاص  های  برای الگوریتم ها  محدودیت  ت مقیاس پذیری آن وجود دارد. اینیمشخص، محدودیتی در قابل

محاسباتی عمومی، به خصوص موارد  های  خاص شناخته شده هستند. راه حل های  خاص در مقیاس های  بر ماشین

از رویکردهای تحلیلی ارائه  هایی  مثال   8، هنوز شناخته شده نیستند. جدول  ساختارنیافتههای  کننده از داده   استفاده

تواند به یکی از سه روش نشان داده  به راحتی، پردازش کالن داده می   که ممکن است در مقیاس خطی نباشند.  دهد می 

 مشخص شود.   9شده در جدول  

 

 هااز انواع تحلیلهایی : مثال 1شکل 



 نرسند  Zettabytesکه ممکن است به مقیاس هایی از تحلیل هایی : مثال 8جدول 

 های یادگیری ماشین تکنیک 

 ساختارنیافته تحلیل ویدیو/تصویر/متن 

 بصری سازی  

 رایانش ابری 

 داده کاوی 

 های مش و گراف الگوریتم 

 های ساختار یافته  های داده های مشترک در مجموعهالگوریتم 

 

 

 : سوزن در انبار کاه 2شکل 

 پردازش کالن داده : 9جدول 

هدف کشف و استخراج یک بخش مهم اطالعات  

 شرایطی غلبه کند.کند بر  است که کاربر را قادر می 
 یافتن سوزن در انبار کاه  .1

هیچ راه حل نهایی وجود ندارد، اما ترکیبی از راه  

می حل ارائه  مسئله  چگونه  اینکه  به  سته  شود  ها 

ضرورتا   نه  و  بهترین،  انتخاب  هدف  دارد.  وجود 

 بهینه ترین، راه حل ممکن است.

 تعمیم کاه به طال  .2

سوال   همگرایی  با  همزمان  پاسخ  همگرایی  هدف 

، اما احتمال دارد  outer-inیک استراتژی    -است

 های بسیاری را حاصل کند. که پاسخ

 هاترکیبی از تکنیک  .3

 

 



 یافتن سوزن در انبار کاه    3.2

است. یک  کند که اهرمی برای تصمیم گیری در یک فضای مسئله  کلیدی تمرکز می های  این چالش بر یافتن داده 

شود، اما زمانی که  ص می ر ان پاسخ درست بسیار به سختی مشخمسئله سوزن در انبار کاه یکی از مواردی است که د

. فرض کنید که ان مسئله را به عنوان یافتن یک پاسخ [5]شود  بدانید که سوزن در کجا است، خیلی راحت پیدا می 

باشد، سپس    % مواقع اشتباه 0.1ر فرآیند تصمیم  کنیم. اگ پاسخ اشتباه مشخص می   1000000درست در یک مخزن از  

از آن   101  پاسخ پیشنهادی پردازش شده؛   100از   تنها یکی  است. همانطور که    " درست"ها  پاسخ وجود دارد، که 

Felten  برد، به خصوص اگر بر تحلیل آماری  اشاره کرد، هر عرصه پژوهشی بسته به این رویکرد از این مسئله رنج می

ا بهبود رویه تصمیم گیری،  ئله وجود دارد: کاهش اندازه پشته علف، یی باشد. تنها دو روش برای مقابله با این مسمتک

 جستجو و تحلیل.

 

 تعمیم کاه به طال   3.3

کند. به شدت ارزشمند تمرکز می های  این چالش بر پردازش یک مجموعه بزرگ از نقاط داده گسسته به درون داده 

  در دسامبر    Freemanاز دوستان فیس بوک    Kennethبصری سازی داده    یک  -نظر بگیرید را در زیر در    3کل  ش 

کنند را نشان  . این زیر مجموعه کوچکی از صدهای میلیون یا افرادی که از فیس بوک استفاده می [7]است  2011

یابد.  پیچیدگی کلی مش به صورت غیرخطی افزایش می   ، "اصلی"های  از گره ها  افزایش حذف تعداد یالدهد. با  می 

خاص ویژگی ممکن است یک مسئله به لحاظ محاسباتی قابل ردیابی  های  با مجموعه  هادرون گراف ها  یافتن زیرگراف 

 .باشد تحیلی و پیمایش گراف استاندارد های با استفاده از الگوریتم 

پیوندی با استفاده از  های  تار یافته پراکنده و تبدیل آن به داده یک رویکرد برای حل مسائل نمایندگی متن نیمه ساخ

های  است. انفجار متن نتیجه شده اغلب با توجه به استفاده از تگ   (RDF)  19چارچوب توصیف منابع فرمت سه گانه  

RDF   یک ساختار  های  برای شناسایی مولفهRDF ،    متون نیمه  هستند. این مسئله را از پردازش    10:1دارای مرتبه
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مش  بر  روابطی  یافتن  به  یافته  متصلهای  ساختار  حدی  تا  واقعی،  جهان  بزرگ،  می   ،بسیار  استخراج  تفسیر  کند. 

الگوتساخهای  ویژگی  شناسایی  برای  آنومالیها  اری مش  زیرساختارهها  و  در  استنتاج  است.  به  امهم  گناه  "ی مش 

مصرف مواد باشد، احتمال دارد که دوستان او نیز اینگونه باشند.    شباهت دارد، برای مثال، اگر یک فرد معتاد به  "جمعی

 .  [13]دهد باورهای منتشر شده در مش در انفجار داده بیشتر نتیجه می

یک اسنپ شات است. تعیین تغییر    Freemanبسیار بزرگ است. گراف  های  چالش دیگر ماهیت متغیر زمان گراف 

مسئله انفجاری  از نظر محاسباتی یک  یک    - به صورت ایستا یا به صورت پی در پی در فاصله معین  - بین دو اسنپ شات

شبکه،    بهحمله  بر  نند نظارت  اتقریبا بالدرنگ مهای  دهد، اما در زمان اعمال در تحلیل است. این نوع مسئله غالبا رخ می 

 جدید و محاسبات فشرده تر است.  های تم نیازمند الگوی

متفاوت با اعتماد بیشتر بر استدالل )یادگیری  های  برابر داده کاوی نیست! الگوریتم   استخراج طال برای ما، واضح است که:  

به منظور   " تصویر بزرگ" سمبلیک نه اماری(، علوم اجتماعی محاسباتی، و تحلیل مبتنی بر دامنه برای دیدن  -ماشین

 رفتار، معانی و قطعات هوشی برای تصمیم گیری آگاهانه ضروری هستند.  -ر و استخراج الگوهای عملیتفسی

 

 هایک ترکیب از تکنیک   3.4

یل  لباید تحای  با توجه به یک مجموعه داده ناهمگن بزرگ، یک چالش اصلی تصمیم گیری بر این است که چه داده 

ترکیبی ترکیب شده از بسیاری از دیگر  های  قبلی، مجموعه داده شود و چگونه باید تحلیل شود. برخالف دو بخش  

نیازمند ادغام و  ها  موارد جالب تری در خود دارند. برای تحلیل این داده   ،بالفصلهای  نسبت به پاسخها  مجموعه داده 

شویم که دانش جدید به عبارت دیگر، متوجه می   هستیم،   ”ها دیدن گوشه “تحیلی متعدد برای  های  پذیریش تکنیک 

آماری، همانطور که   تحلیل  متدهای  که  نیست  واضح  کند.  بروز  روش غیرخطی  در یک  دارد    Ayres  [2]احتمال 

 استدالل کرد، کل پاسخ باشند. 

Nassim Taleb  [19]   منشا   پتانسیلی را برای اثرات غیرمستقیم و پیش بینی نشده بروز کرده از رخدادهایی که

تواند به صورت در خارج از قلمروی انتظارات معمول هستند را بررسی کرده اند، چرا که هیچ چیز در گذشته نمی ها  آن



برای    "شوک"یک    –اشاره کند. همچین رخدادی اغلب یک تاثیر نهایی دارد    ی آنهابه امکان پذیرای  متقاعد کننده 

توانیم آن را پیش بینی  به دلیل اینکه همچین انتظاری نداریم، نمی   تواند رفتار جدید را بوجود آورد.سیستم که می 

کنیم. با داده بیشتر، احتمال شناسایی همچین کنیم. بنابراین، تنها برای توضیح اینکه چه اتفاقی افتاده است تالش می 

کننده و تخمینی خود را ارزیابی  دارد که مجدد ابزارهای تحیلی پیش بینی  کند و ما را بر آن می بروز می   رویدادهایی 

 کنیم. 
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 جهان را بشناسید    3.5

توانیم سیستم جهانی را،  در دسترس ما، یک سوال پژوهشی اصلی این است که : آیا می های  با فراوانی بیش از حد داده 

یا جهانی    توانیم پایداری اقتصادی، آیا می برای مثالبه منظور تمایل به مدل سازی و پیش بینی آب و هوا، مدل کنیم؟  

در مورد مدلسازی علوم طبیعی، تعامالت هایی  سوالها  را در یک بازه زمانی مشخص پیش بینی کنیم؟ اساس این چالش

ناگوناگون،  های  فرهنگی در مقیاس   اجتماعی نحوه عملکرد جوامع و علل  اینکه چگونه  راآدرک  و درک  می جهانی؛ 

برای تعیین ها  کنند هستند. این سوال ندان انسانی منابع و جریان منابع در اطراف جهان را تولید و مصرف می دانشم

 شود مهم هستند.  تخصیص داده می های  به زیرساختای  ل گذر به سمتی که منابع و سرمایهاانی و در حهکسب و کار ج



تشکیل دهدنده جهان )یا حتی، محدود به  های  یجاد مدل ایجاد مدل در یک کامپیوتر یک علم استاندارد است. اما، ا

را در  ها دهند که سیستم است که به ما اجازه می ها ز این مدلادامنه ( هنوز امکان پذیر نیست. با این وجود، چالش آغ

 برای پاسخ به سواالت اصلی علت و معلول درک کنیم.   هردو دامنه و گرانولیته الزم

شکست در سیستم   ، تاثیر گذاشت(ای نند سونامی که بر تصمیمات ژاپن در زمینه انرژی هسته اثرات بالبای طبیعی )ما

امریکا( بانک و مسکن  بحران   ( /    ،اقتصادی  تکامل عمده  بهار عربی و  بحران  رکود  نوآوری    ،در دولت هاای  باعث  یا 

می  اجتماعیتکنولوژیکال  رسانه  افزایش  )مانند  گیرندگان(شود  تصمیم  از  بسیاری  برای  کلیدی  سوال  تجاری،    -. 

 .  "احتمال دارد که بعدا چه اتفاقی رخ دهد؟"و سپس  "منظور از این موارد چیست؟  "این است که  -آکادمیک، دولتی

یکی از مواردی    Ritcheyتعریف شده است. یک    cheyRit  [16]هستند که توسط    "20مسائل بدخیم " همه  ها  این

متقابل پیچیده عناصر    . به دلیل وابستگی[17]است که دارای پیش نیازهای ناقض، متناقض و اغلب در حال تغییر است  

ین، در زمان تالش برای حل  ااید سخت است. عالوه بر  آن، اغلب تشخیص اینکه حتی یک راه حل جزئی بدست می 

اصلی ظهور  های کند. سیستم دهد یا ایجاد می، راه حل جزئی اغلب مسائل پیچیده تری را نشان می مسئله بدخیم  یک

فتار و توانایی تطبیق با شرایط ر است که سیستم به صورت چشمگیری    تطبیقی به معنی این های  کنند، سیستم می 

به منظور پشتیبانی از آگاهی بخشی  ای  باید به صورت پیوسته ها  دهد. مدلسازی این نوع سیستم جدید خود را تغییر می 

 از شرایط عرصه گسترده تصمیم گیرنده تکامل یابد.  
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تواند از جهان دیجیتال  ار اطالعات و دانشی که می د ست. مقا   "جدید "کالن داده مرز علوم اجتماعی و کسب و کار  

د ارسال پیام و پردازش داده، رو به گسترش است. عالوه  جدیهای  استخراج شود همچنان با آشنا شدن کاربران با روش 

متفاوت   به معنی چیزهای   داده بیشتر"، بلکه  "داده بیشتر تنها به معنی داده بیشتر نیست  " بر این، واضح است که  

 . "استتری 
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داده بیشتری  کند که در عرض چند سال  تنها آغاز مسئله است. تکامل و جایگزینی تکنولوژی تضمین می   "کالن داده"

بیشتر از آن چه از آغاز بشریت جمع اوری شده است. اگر فیس بوک و  ای  داده   ،در یک سال در دسترس خواهد بود

ری کنند، و این حجم هر سال سه برابر شود، در طی  آوگیگابایت داده را در هر روز تولید کنند، جمع    50توییتر حدود  

 شویم.  مواجه می " شودن داده واقعا کالن داده می کال "( براستی با چالش  5- 3چند سال )شاید 

یابیم. دانش ما به صورت جوامع داده محور به سمت جوامع دانش محور تکامل می  از -به عنوان یک جامعه جهانی -ما

تعامل معنایی جامعه  گسترده توزیع شده است و به همان اندازه قابل دسترسی است. یک برنامه بررسی این مسئله  

دانند، که می هایی  سیستم   -کند: دولت شهروندیاست که از مدل در حال تکامل پشتیبانی می   (SICoP)  فمنیسم

ها ستم یکنند. این س که استدالل می هایی  سیستم   – گیرند؛ و عملیات هوشمند  ی که یاد می هایسیستم   -تحلیل پیشرفته 

ستند؛ تنها یک یا  یتنها در یک یا چند فرمت نشود؛  نیازمند کالن داده هستند. داده در یک یا چند محل ذخیره نمی 

شود؛ و در میان عناصر داده متفاوت تنها یک یا چند پیوند برقرار نیست. بنابراین، این اعمال نمیها  چند تحلیل بر آن 

بررسی شده در این های  کنیم. حل این مسائل و چالشاله بررسی می یک مثال از برخی از مسائلی است که در این مق

 بر چیزی که انتظار داریم که در چند سال آینده تکامل یابد.   -پژوهشی متمرکز استهای مقاله نیازمند تالش 

از مسائل    کند. برخی کالن داده آغاز می های  این مقاله یک تالش پژوهشی همکارانه را برای آغاز بررسی مسائل و چالش 

در فضای ذخیره  را  از چالش  ،اصلی  برخی  کردیم.  داده شناسایی  پردازش کالن  و  را    –ده  نآی  -اصلیهای  مدیریت 

کالن داده ما در    minitrackشناسایی کردیم که باور داریم که باید در دهه بعد بررسی شوند و چارچوبی را برای  

رتبط با کالن داده متمرکز  مکند. پژوهش آینده ما بر توسعه یک درک کامل از مسائل  آینده ایجاد می   HICSSجلسات  

د. ما بررسی راه  ناست، و این فاکتورها ممکن است در نیاز به تحلیل کالن داده و طراحی متدلوژی سهم داشته باش 

 کنیم. ز می اانه بروز کرده است را آغپژوهشی همکارهای ی برخی از مسائلی که در این مقاله با تالش هاحل



 


