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 چیست؟ 1داده کالن-1

ای بسیار بزرگ و پیچیده است به طوری که پردازش کردن های دادهای از تجمیع مجموعهداده، گونهکالن

که  باشد. چالشی ها از طریق ابزارهای مدیریت پایگاه داده معمول یا ابزارهای پردازش داده سنتی، دشوارآن

دست آوردن، ی بهشود: نحوهای مطرح میگانهها وجود دارد، پیرامون محورهای کلیدی هشتدادهدر مورد کالن

ی ی انتقال، نحوهگذاری، نحوهکاشترای بهوجو، نحوهی جستسازی، نحوهی ذخیرهی گزینش، نحوهنحوه

تواند دارای چهار بعد داده میاند، کالنداده IBMمندان بر اساس گزارشی که دانش ی نمایش.تحلیل و نحوه

 .اصلی حجم، تنوع، سرعت، و صحت به شرح زیر باشد

 

 حجم -1-1

ها های مبتنی بر تراکنشکنند. برای مثال، دادهها کمک میعوامل بسیاری وجود دارند که به افزایش حجم داده

های اجتماعی جریان دارند ای که در رسانهیافتههای غیرساختدادهسازی شود یا توانند ذخیرهها میطی سال

آمد اما با سازی به حساب میها، یک مشکل از بُعد ذخیرهاز این دسته هستند. در گذشته، افزایش حجم داده

توان ی این مشکالت میسازی، مشکالت دیگری در این زمینه پدیدار شدند. از جملههای ذخیرهکاهش هزینه

 رزش اشاره کرد.اها به منظور ایجاد ها و چگونگی تحلیل آنه تشخیص میزان ارتباط بین دادهب

 تنوع 1-2

ددی، اطالعات ایجاد ع-های ساختاریتوانند قرار بگیرند. دادههای مختلفی میها در انواع و فرمتامروزه داده

های سهام و معامالت یل، ویدئو، صوت، دادهبتنی بدون ساختار، ایممهای کاربردی برخط، اسناد شده از برنامه

توانند به انواع مختلفی هایی است که در پیرامون ما وجود دارند و میمالی از جمله انواع مختلف داده

 سازی شوند. ذخیره

 سرعت 1-3

ود و ها رسیدگی شبایست در به صورت به موقع به آنای جریان دارند و میسابقهها امروزه در سرعت بیداده

های هوشمند گیری، سنسورها یا اندازهRFIDهای ها استخراج گردد. برای مثال، دادههای مرتبط از آنتحلیل
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های ها یکی از چالشدهی به سرعت دادهنیاز دارند تا به صورت بالدرنگ مورد رسیدگی قرار گیرند. پاسخ

 باشد.ها میاساسی سازمان

 صحت 1-4

ای اشاره دارد. پرسش اصلی در این حوزه آن های دادهها، نویزها و ناهنجاریگیریها به جهتدادهصحت کالن

ی مورد تحلیل دارند؟ به شدن هستند، ارتباط معناداری با مسئله هایی که در حال ذخیرهاست که آیا داده

دیگر نظیر حجم و  ها در مقایسه با مواردیها یکی از بزرگترین چالشدادهبیان دیگر، اعتماد در تحلیل کالن

بایست تیم کاری برای حفظ ی مربوط به راهبردهای کالن داده، میباشد. برای این منظور، در حوزهسرعت می

ها برای حذف اطالعات کثیف تشکیل شود و به طور مداوم این پردازش آناطالعات به صورت تمیز و پیش

 موضوع را مد نظر داشته باشد.

 

 کند؟ایجاد می کالن داده را چه کسی -2

های هوشمند، ی افراد از دستگاهها و استفادهی مردم در این رسانههای اجتماعی و حضور عامهظهور رسانه

سبب شده است تا منابع تولید کالن داده متنوع شده و محدود به طیف خاصی از کاربردها نباشد. بنابراین، 

های های مربوط به دانش، دستگاهای اجتماعی، زیرساختهها یا شبکهتوان از طریق رسانهکالن داده را می

نیز از تجهیزات « های دانشزیرساخت»های مربوط به سنسور تولید نمود. ها و فناوریهوشمند و شبکه

شود. باید توجه نمود که امروزه توانمندی در های فضایی را شامل میآزمایشگاهی تا ابزارهای رصد و ماهواره

آید و توانمندی در مدیریت، تجزیه و تحلیل، مانعی برای پیشرفت و نوآوری به حساب نمیآوری داده، جمع

ها از جمله عوامل کلیدی برای نوآوری و پیشرفت به خالصه کردن، تصویرسازی و کشف دانش از بین داده

  آیند.حساب می

 

 هادادهدلیل اهمیت کالن -3

گیرد و همانطور که لی پیرامون دریافت مقدار زیاد داده شکل نمیی اصها مسئلهدادهدر رابطه با موضوع کالن

آید. اهمیت ها به وجود میی مدیریت، تجزیه و تحلیل و نمایش این دادهگفته شد، سؤاالتی در رابطه با نحوه

انداز ها مشخص شود. چشمی استفاده از آنها و نحوهگیرد که کاربرد آنها آنجایی شکل میدادهکالن

داده را از هر منبعی تهیه کنند و آن را برای توانن کالنها مییدوارکننده در این زمینه آن است که سازمانام

کند تا ها در نهایت به سازمان کمک میهای خود مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. این پاسخیافتن پاسخ

وکار گیری کسبدهد و فرایند تصمیم های مالی و زمانی خود را کاهش دهد، محصوالت جدید را توسعههزینه



 
 

ها با ابزارهای تجزیه و تحلیل امکانات زیر برای دادهرا هوشمندانه پیگیری نماید. به بیان دیگر، با ترکیب کالن

 ها و افراد به وجود خواهد آمد:سازمان

ها یونجویی میلها به صورت نزدیک به بالدرنگ و صرفهعلل اصلی شکست، مسائل و نقص  شناسایی -

 دالر به طور ساالنه

 ای که در مسیر هستند.ی نقلیهی هزاران وسیلهسازی مسیرها برابهینه -

 .برای تعیین قیمت و به حداکثر رساندن سود SKU 2ها تجزیه و تحلیل میلیون -

 ی مشتری.بر اساس خریدهای گذشته 3ی فروش فروشی در نقطههای خردهتولید کوپن -

ی مشخصی قرار ها در منطقهسازی شده به مشتریان در حالی که آنشخصیی پیشنهادهای ارائه -

 دارند.

 محاسبه مجدد ریسک کلی سبد سهام در عرض چند دقیقه. -

 آیند.شناسایی سریع مشتریانی که جزء خریداران و مشتریان مهم به حساب می -

 فتارهای جعلیها برای شناسایی راستفاده از تحلیل جریان کلیک داده -

 

 داده چقدر بزرگ است؟کالن -4

های که یکی از شرکت IDC 4ی ی یک نرخ رکورد است. بر اساس مطالعهها در حال تجربهخلق و ایجاد داده

های دیجیتالی داده 2020تا  2009های بینی شده است که بین سالباشد، پیشی داده میبرجسته در حوزه

تر از این حجم بزرگ، شناسایی این موضوع مهم جربه کنند.را تدر سال  5زتابایت  35برابری تا  44رشدی 

ها ی شبکههایی است که در محدودهی رشد انفجاری دستگاهاهمیت دارد که این رشد انفجاری داده نتیجه

ها اشاره کرد. های هوشمند و تبلتشده، گوشی توان به سنسورهای یکپارچهها میی آنقرار دارند که از جمله

ها خواهد شد. پرسشی که های جدیدی برای تحلیل دادهها و فرصتها موجب ایجاد ارزشن دادهی ایهمه

ها در پنج سال بعدی است. ها و حجم آندادهشود پیرامون حجم فعلی کالنهمواره در این زمینه مطرح می

مه دارد. باید توجه ها برای تخمین دقیق اداای است که همچنان تالشپاسخ دادن این موضوع، امر پیچیده

ی تنها نیست. اما بر اساس داده مربوط به یک فناوری واحد، معماری مشخص یا یک مورد استفادهکرد که کالن

توان برخی آید(، میداده به حساب می)که مبدأ تولد کالن 6در بازار محاسبات سطح باال  IDCبرخی مشاهدات 

 ها برای آن را ذکر کرد:شاخص

                                                           
ها قابل دهد و به طور معمول توسط ماشینباشد که یک کد معرف محصوالت و خدمات را ارائه میمی Stock Keeping Unit (SKU)مخفف  2

 خواندن است.
3 Point of sale 
4 International Data Corporation 

 باشد.بایت )یک میلیارد ترابایت( می 1021زتابایت  5
6 High-performance 



 
 

سازی مربوط به محاسبات سطح باال میلیارد دالر برای تجهیزات ذخیره 12.4حدود  2010در سال  -

میلیارد دالر افزایش یافته است. با در نظر  17به حدود  2014خرج شده است و این رقم در سال 

توان گفت داده اختصاص داشته باشد، میگرفتن آنکه تنها سی درصد از این تجهیزات به موضوع کالن

سازی این حوزه خرج شده میلیارد دالر برای تجهیزات ذخیره 3.7چیزی حدود  2010ل که در سا

 28.8تونز( حدود بوک، یوتیوب، فلیکر و آیسازی ابری )مانند فیساست. از سوی دیگر فضای ذخیره

را شامل  2014از ظرفیت در سال  48.6و حدود  2010سازی در سال درصد از کل ظرفیت ذخیره

داده در نظر بگیریم، این ظرفیت از این ظرفیت را برای کالن %5توان گفت که اگر تنها شود. میمی

 پتابایت در نظر گرفته خواهد شد. 250بیش از  2010در سال 

سازی و میلیارد دالر برای تجهیزات ذخیره 14.7تخمین زده است که حدود  IDCنیز  2011در سال  -

های داده و امور تحلیل داده اختصاص یافته است. این عدد، گیری شامل انبارهسرور جهت امور تصمیم

 باشد.ی داده در کل بازار میهای خرج شده برای سرورها و منابع ذخیرهاز کل هزینه %17بیش از 

اند که جا کردهی پردازشگر را جابهمیلیون هسته 51کنندگان سرور بیش از توزیع 2010در سال  -

 باشد.ی خود میر پنج سال گذشتهرقمی بیش از سه برابر مقدا

جایی میلیون سرور مورد جابه 1.9بیش از  2015تخمین زده است که در سال  IDCبر اساس موارد گفته شده، 

 باشد. می 2010بیش از مقدار سال  %13کل سرورها و  %21و توزیع قرار بگیرد که این رقم، بیش از 

سازی در کل های ذخیرههایی از قبیل ظرفیتبایست به شاخصمی هادادهبینی حجم کالنبنابراین، برای پیش

ی عموم از ابزارهای هوشمند و روزمره های اجتماعی و میزان استفادهها و رسانهجهان، حجم مخاطبان شبکه

داده زتابایت کالن 35چیزی در حدود  2020بینی کرده است در سال پیش IDCاستناد نمود و همانطور که 

ی پیچیده داشته یافتههای عددی تا اسناد غیرساختتواند انواع مختلفی اعم از دادهته باشد که میوجود داش

 باشد.
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