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شده    نی متوجه ا  د یسازمان بزرگ باش  کیدر    تیم مشغول فعالاگر شما ه
مفهوم   قیاما به صورت دق  د؛یاز داده ها رو به رو هست  یاد یکه با انبوه ز  دیا
ها   نشیب  یتوان برا  ی کالن را م  یها   داده  ست؟یکالن داده چ  ای  تاید  گیب

آگاه تصم  یی ها  ی و  به  منجر  ها  یر ی گ  میکه  و حرکت    ک ی استراتژ  یبهتر 
به دنبال تحول در تجارت خود   اگر  .کرد  لیو تحل  هیشوند، تجز  ی م  یتجار 
 دیما همراه باش  با  د،یدار   کی استراتژ  مات یتصم  یبه دانش برا  ازیو ن  دیهست

 . میآن بپرداز یها ی ژگ یکالن و و یتاید ی مقاله به بررس نیتا در ا

 

 ( Big Data) ست؟یکالن داده چ ای  تای د گیب 1#
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Big Data  از اطالعات اشاره دارد که  یمتنوع و گسترده ا  یبه مجموعه ها 
ز  ممکن با سرعت فزا  یادیاست حجم  باشند و    .رشد کنند  یا  نده یداشته 

به   ی مختلف  یهستند و در قالب ها  یاصل داده کاوها معموال ح  تاید  گیب
  ت ی ر یاست که مد  ادیز  یمجموعه داده ها به قدر   نیا  حجم  .ندیآ  ی دست م 

  ن یا  اما  ست؛ین  ر ی پردازش داده امکان پذ  ی سنت   یآن ها توسط نرم افزارها
مورد استفاده   یمرتفع کردن مشکالت تجار   یتوانند برا  یم   میحج  یداده ها

تواند به   ی داده ها م  کالن .مشکالت قابل حل نبودند نی که قبالً ا رندیقرار گ
ها داده  که  فیتعر   یی عنوان مجموعه  از   ای  اندازه  شوند  فراتر  ها  آن  نوع 

و پردازش داده ها    تیر یضبط، مد  یبرا  ی سنت   ی ارتباط  یها  گاهیپا  یی توانا 
است بالدرنگ  ب  از  .به صورت  م   اتید  گیمشخصات  به حجم،    ی ها  توان 

 .اشاره کرد ادیسرعت و تنوع ز

 رایز  شوند؛  ی تر م  دهیچیپ  ی سنت  یها نسبت به داده ها  Big Data منابع 
و   ی اجتماع  یتلفن همراه، رسانه ها  یدستگاه ها  ،ی توسط هوش مصنوع

عنوان مثال، انواع داده ها از حسگرها،    به  .شوند  ی م   تی هدا  اءیاش  نترنتیا
  ، ی معامالت   یگزارش، برنامه ها  یصدا، شبکه ها، پرونده ها/لمیدستگاه ها، ف

 ی آن ها در زمان واقع   شتر ی ب  که  رندی گ  ی نشأت م   ی اجتماع   یوب و رسانه ها
(real-time) شوند ی م دیبزرگ تول اریبس اسیو در مق. 
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 Big data خچهی تار  2#

 

به دهه   Big Data شیدا یاست؛ اما پ  نینو   بایاگرچه مفهوم کالن داده تقر
  تا ید  نی اول  جادی داده ها به مرور با ا  یایکه دن  ی زمان   .گردد  ی برم   1970و    1960

پا (Data Centre) سنترها ا  گاه یو  رابطه   Relational)  ی داده 
Database ) شد ی آشنا م. 

  ی کاربران از طرق مختلف  یداده ها  دی تول  زانی، رفته رفته م2005از سال    بایتقر 
ف سا  وبیوت ی بوک،    سیمانند  آنال  ریو  درک شد  نی خدمات  مردم  . توسط 

(Hadoop  و   هیو تجز رهیذخ یاچهارچوب منبع باز که به طور خاص بر کی
 .در همان سال ساخته شد(  ت شده اس  جادیا Big Data مجموعه  لیتحل

ا  زین NoSQL تی محبوب شد  نیدر  شروع  مرور  به   افتن ی  توسعه  .مدت 
ها مانند  یچهارچوب  باز  جد)Hadoop متن  و    یبرا (Spark  دایو  رشد 

  ره یو ذخ  کار با آن ها را سهل تر  رایز  بود؛  یالزم و ضرور  Big Data توسعه
 .کند ی آن ها را مقرون به صرفه تر م
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  کاربران   .است  دهیپس از آن، حجم کالن داده ها سر به فلک کش   یسال ها  در
 ن ی که ا  ستندیفقط افراد ن  نیکنند؛ اما ا  ی م   دیداده تول  یاد ی هنوز هم مقدار ز

 یشتر یب  یو دستگاه ها  ایاش  ا،یاش  نترنتیظهور ا  با  .دهند  ی کار را انجام م
 یاستفاده مشتر   یمربوط به الگو  یها  داده  شوند و  ی متصل م   نترنتیبه ا

  ی ر یادگیاست که ظهور    ی در حال  نی ا  .کنند  ی و عملکرد محصول را جمع م 
ز  نیماش اطالعات  ب  ی درحال   .نکرده است  دیتول  یادی هنوز  ها    تاید  گیکه 
اما سودمند  ادیز  اریبس اند؛  آمده  آغاز شده است  یبه دست  تازه  ها   .آن 
  .گسترش داده است  شیاز پ  شیب  ی را حت Big Data امکانات   یابر   انشیرا

که توسعه   یی جا  دهد،  ی را ارائه م  ی قابل ارتجاع  یر یپذ  اسیمق (Cloud) ابر
از   یا  رمجموعهی ز  شیآزما  یرا برا  یمورد  یتوانند بخش ها  ی دهندگان م 

از    ینمودار   یداده ا  گاهیپا  نیهمچن  .جمع کنند  یداده ها به صورت خوشه ا
 .شود ی برخوردار م یشتر یب تیاهم

 

 کالن داده ای  تای د گی انواع ب 3#

ا  تا از چه زمان  ستیکالن داده چ  میمتوجه شد  ی به خوب  نجایبه   نی ا  ی و 
را بررس   جیمفهوم  ادامه  آ  میکن  ی م  ی شده است، در  از   ی انواع متنوع   ایکه 

 کالن داده ها وجود دارد؟ 

  Big Dataبه انواع    ینگاه  د ییایب  م،یکالن داده هست  یکه در جستجو   اکنون
 :میندازیب
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 افته یساختار •

توانند    ی م شود که  ی گفته م   یا  افتهیسازمان    اریبه اطالعات بس  افتهیساختار
آسان طر  کپارچهیو    ی به  الگور   گاه یپا  قیاز  توسط  موتور   یها  تمیداده 
 .کنند دایپ ی آن ها دسترس  به شده و رهیساده ذخ  یجستجو

شرکت به    کیداده    گاهیساختار جدول اطالعات کارمندان موجود در پا  مثال
به   رهیحقوق و غ  ،یو  ی شغل  تیکارمند، موقع  ات مشخص  است که  یگونه ا

 .در آن وجود دارد افتهیصورت سازمان 

 بدون ساختار  •

  ایشود که فاقد هرگونه فرم  ی گفته م  یی بدون ساختار به داده ها یها داده
بدون ساختار را   یداده ها  لیامر پردازش و تحل  نیا  .باشند  ی ساختار خاص
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بدون ساختار    یاز داده ها   ینمونه ا  لیمی ا  .کند  ی م   ریدشوار و وقت گ  اریبس
 .دو نوع مهم داده کالن هستند یرساختار یو غ  افتهیساختار .است

 افته یساختار مهین •

 یساختار   مهین  ی ها  داده  .است Big Data نوع  نیسوم  افتهیساختار  مهین
  ی داده ها   ی عنی   باال،  هر دو قالب ذکر شده در  یحاو  ی مربوط به داده ها

اشاره دارد   ییبه داده ها  ق،یطور دق به  .هستند  یرساختار یو غ  افتهیساختار
 اما  نشده اند؛  یداده( طبقه بند  گاهیمخزن خاص )مانند پا  کیکه اگرچه در  

هستند که عناصر جداگانه را در    یی برچسب ها  ایمهم    اریاطالعات بس  یحاو
 .کنند  ی م  کیداده ها تفک

 

 تای د گیب اتیخصوص 4#

لن2001سال    در به  Big Data تیگارتنر، سه خصوص  لگریتحل  ،ی ، داگ  که 
تنوع، سرعت    ات ی خصوص  نیا  .شوند را فهرست کرد  ی شناخته م   3vعنوان  

 .میکالن داده ها بحث کن اتیدرباره خصوص دیی ایب .و حجم بودند
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 تنوع  •

  یساختار   مهیو ن  افتهیبدون ساختار، ساختار  یبه داده ها Big Data تنوع در
که    ی حال  در  .شده اند  یمنبع مختلف جمع آور   نیچند  از   شود که  ی گفته م 

پا و  گسترده  از صفحه  فقط  ها  داده  گذشته  آور   گاهیدر  جمع    ی م  یداده 
  لم، ی، عکس، فPDF  ل،یمیاز جمله ا  یا   هیداده ها به صورت آرا  امروزه  شدند،

مهم کالن    ات یاز خصوص  ی کی  تنوع  .شوند  ی ارائه م  گریصدا، پست و موارد د
 .داده ها است

 سرعت  •

 .اشاره دارد  ی داده ها در زمان واقع  جادیسرعت در اصل به سرعت ا  مفهوم
دادن مجموعه داده    ندویپ  ر،ییموضوع شامل تغ  نیتر، ا  عی چشم انداز وس  در
 .است تی فعال یمختلف و انفجارها یبا سرعت ها ی افت یدر یها

 حجم  •

 Big Data که  میدان   ی از قبل م  ما  .کالن داده است  یها  ی ژگیاز و   ی ک ی  حجم
طور روزانه از منابع مختلف    به  از داده ها است که  ی مینشان دهنده حجم عظ
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  نیماش  ،یتجار   یندها یفرآ  ،یاجتماع  یرسانه ها  یعامل ها  ستمیمانند س
  ی ادیمقدار ز   نیچن   .شود  ی م   دیتول  ره یو غ  ی آالت، شبکه ها، تعامالت انسان

 .شوند  ی م  رهیداده ذخ یاز داده ها در انبارها 

 

 کالن داده لیو تحل هی تجز  5#

 

در برابر   ی لیتحل  شرفته ی پ  یها  کیکالن داده، استفاده از تکن  لیو تحل  هیتجز
 افته،یساختار  یداده ها   شامل  متنوع است که  اریکالن داده بس  یمجموعه ها

مختلف    یو بدون ساختار، از منابع مختلف و در اندازه ها افتهیساختار  مهین
  یم  تیها، در نها  تاید  گیب  لیو تحل  هیتجز  با  .است  تی تا زتابا  تیاز ترابا

انجام   یبهتر   یساز   مدل  د،یتر داشته باش  ع ی بهتر و سر  ی ر یگ  میتصم  دیتوان
  ت یرا تقو  یو هوش تجار   د یداشته باش  یتر   قیدق  جینتا  ی نیب  شیپ  د،یده
 .دیکن
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منبع   یافزارها  نرم  د،یکن  ی م   جادیکالن داده خود را ا  یطور که استراتژ   همان
مانند اکوس  Apache Hadoop ،  Apache Sparkباز  کل   ستمیو 
Hadoop  ی ساز   رهیو مقرون به صرفه ذخ  ریانعطاف پذ  یعنوان ابزارها  به   را  

 ی امروز   دشدهیتول  یحجم داده ها  یبرا   که  دیریدر نظر بگ  و پردازش داده ها
 .شده اند ی طراح 

 

 ست؟یچ تای د گی ب یفناور  6#

نرم افزار   کیتوان آن را به عنوان    ی م   سی کالن داده چ  یپاسخ به فناور   در
پردازش و استخراج اطالعات از   ل،یو تحل  هیتجز  یبرا  کرد که  فی تعر  ی کمک

بس  کی داده  بزرگ طراح  دهیچیپ  اریمجموعه  که  ی و  است  افزار    نرم  شده 
  ما   .تواند با آنها سر و کار داشته باشد  ی هرگز نم   ی سنت  یپردازش داده ها 

 جه یو ارائه نت  ی زمان واقع   یاز داده ها  میمقدار عظ  نیا  لیو تحل  هی تجز  یبرا
 پردازش  یها  ی به فناور   نده،یکاهش خطرات در آ  یبرا  ی نیب  شیو پ  یر یگ

Big Data میدار  اجیاحت. 

  Big Data  یها  یکه فناور   میندازیب  یی ها  یبه دسته بند  ی نگاه   دییایب  حال
 شده اند. یدر آن ها طبقه بند
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 :عبارتند از تاید گیب یها یانواع فناور 

 Big Data  یاتیعمل یها یفناور  1-6#

هستند که ما روز به    یعاد  ی ها مربوط به داده ها  تاید   گیب  ات یعمل  اوالً، 
 ن، یتواند مربوط به معامالت آنال   ی م   ینوع فناور   نیا  .میکن  ی م  دیروز تول

 ی حت  .باشند  رهیسازمان خاص و غ  ک ی  یداده ها  ای  ی اجتماع  یرسانه ها
 هی تغذ  یبرا  که  دیریداده خام در نظر بگ  ی را نوع  یفناور   نی ا  جهینت  دیتوان  ی م

 .شود ی استفاده م Big Data لیو تحل  هیتجز یها یفناور 

 :است ریبه شرح ز Big Data ی ات یعمل یها ی نمونه از فناور  چند

 ره یو غ  لمیف  طیپرواز، بل  طیقطار، بل  طیکه شامل بل  نیآنال  طیرزرو بل •
 .است
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و     Flipkart،Walmart ،Snappکه معامالت آمازون،    نیآنال  دیخر •
 .است  گریموارد د یار یبس

ها • ها  یها  تیسا   یداده  ف  یاجتماع  یرسانه  بوک،   سی مانند 
 .گریو موارد د یکاربرد یبرنامه ها نستاگرام،یا
 .ی تیمشخصات کارمندان هر شرکت چند مل •

 ی لیتحل  یها  یفناور   ی سبه برر  یفناور   نی با استفاده از ا  دیاجازه ده  نیبنابرا
Big Data میبپرداز. 

 Big Data یلیتحل یفناور  2-6#

پ Big Data ی لیتحل  یفناور  نسخه    یم  Big Data یفناور   شرفتهیمانند 
طور خالصه،   به  .است Big Data ی اتیعمل  یتر از فناور   ده یچیپ  ی باشد و کم

 ر ی عملکرد به تصو  ی است که قسمت واقع   یی جا Big Data ی لیتحل  یفناور 
  یاتیعمل  لیو تحل  هیبا تجز  نسیزیب  ی مهم و واقع   مات یتصم  و  دیآ  ی در م 

 .شوند ی اتخاذ م  تاهاید گیب

 :است ریبه شرح ز Big Data لی و تحل هیتجز  یها ی نمونه از فناور  چند

 سهام  ی ابیبازار •
 ن هابا اطالعات مهم موجود در آ یی فضا یها  تیانجام مأمور •
 آب و هوا  ینیب شی اطالعات پ •
 خاص مارانیسالمت ب تی کنترل کننده وضع ی پزشک  یها نهیزم •
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 ست؟ی کالن داده چ یای مزا 7#

 

و چه   ستیداده شد مفهوم کالن داده چ  حیتوض  نکهیاحتماال با توجه به ا 
 یایمزا  ن یاز بزرگتر  ی ک ی  شد که  دیرا متوجه خواه  نی ا  ی دارد به خوب   ی انواع

Big Data  کالن داده ها   لی و تحل  هی تجز  یابزارها  .است  ی نیب  شی پ  زیآنال
به کسب و   بیترت  نی بد  .کنند  ی نیب   شیپ  قیرا به طور دق  جیتوانند نتا   ی م

 ییحال کارا  نیع  در  .دهند  ی بهتر را م   یر یگ  میکار ها و سازمان ها اجازه تصم
 .دهند ی کنند و خطرات را کاهش م  ی م نهیخود را به ی ات یعمل

 ی رسانه ها   یعامل ها  ستمیشده از س  یجمع آور   یاستفاده از داده ها  با
 مشاغل   شوند،  ی انجام م Big Data لیو تحل  هی که توسط ابزار تجز  ی اجتماع

استراتژ  جهان،  سراسر  برا  تالی جید  ی ابی بازار  یها  یدر  را    ش یافزا  یخود 
 .نندک ی مصرف کننده ساده م  ی تجربه کل 

Big Data  شرکت   به  دهد و  ی ارائه م  یرا درباره نقاط درد مشتر   ی اطالعات
م  امکان  بخشند  ی ها  بهبود  را  و خدمات خود  و    هی تجز  .دهد محصوالت 
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  شتر یتواند به شرکت ها کمک کند تا منجر به فروش ب  ی م  Big Data لیتحل
که از   مشاغل  .درآمد است  شیافزا  یبه معنا   ی عیطور طب  به   آن ها شود 

تحل  هی تجز  یابزارها م  Big Data لیو  که   ی استفاده  کنند  درک  تا   کنند 
چگونه    انی کنند و مشتر  ی خدمات آن ها در بازار چگونه کار م   ای  محصوالت 

توان درک کرد که بهتر است کجا    ی بهتر م  ن یبنابرا  دهند؛  ی به آن ها پاسخ م 
 .کنند یگذار  هی وقت و پول خود را سرما

از   نشیب  اب رقبا    کی   دیتوان  ی م  شه ی، همBig Data  حاصل  از  قدم جلوتر 
 غات یشما چه نوع تبل  ی رقبا  دیتا بدان  دیبازار را بشناس  دیتوان   ی م  شما   .دیباش
  ی برا یبهتر  یشنهادهای پ دیتوان  ی م  سپس دهند و ی را ارائه م یشنهادیو پ

 .دیخود ارائه ده انی مشتر


