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 چکیده 

ر حوزه های مختلف علوم، فراگیر شدن ابزارهای با توجه به رشد روزافزون حجم داده ها و اطالعات د

یا  "هاابرداده"های اجتماعی و استقبال کاربران از این شبکه ها اصطالح دیجیتالی، رشد روزافزون شبکه

های عظیم یکی از مهمترین موضوعاتی است که امروزه در بستر موضوعات پژوهشی قرار به عبارتی داده

 .های عظیم وجود دارددر ذخیره سازی، انتقال، مدیریت و پردازش داده های فراوانیچالشگرفته است. 

ها تغییر اساسی در بستر دادههمگی باعث یک  هاابر داده تنوعسرعت و ،حجم افزایشمسائل مربوط به 

ها را نیز تحت دادهسازی، پردازش، مدیریت ابرمسئله ذخیره ،از طرفی این تغییرات عظیمشده است. 

های چالشهای آن معرفی شده، سپس ها معرفی و ویژگیابتدا ابردادهار داده است. در این مقاله الشعاع قر

 ها بررسی شده است.سازی، مدیریت و پردازش ابردادهدر زمینه ذخیرهها اصلی در ابرداده

 

 ابردادههای سازی ابرداده، پردازش ابرداده، چالشمدیریت ابرداده، ذخیرهابر داده، واژگان كلیدی: 

 

 

 
 

 مقدمه  -1

ها به معنای حجم ها درعلم کامپیوتر درهمان ابتدای انجام محاسبات باکامپیوتر شکل گرفت. عمدتا ابر دادهمفهوم ابر داده

ها در ها منظور حجمی از دادهباشد. ابر دادههای قدیمی قابل پردازش نمیها میباشند که توسظ ابزار و روشعظیمی از داده
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سازی درون خطی های ذخیرهسیستم ها ازمیزان حجمباشد.گاهی این حجم از داده( و بیشتر ازآن می8181) 1ایتحدود اگزاب

ها شود میزان دستیابی به دادهسازی جدیدی اختراع میشود. هربار که وسیله ذخیرههای درحال پردازش بیشتر میوسیستم

اند که بیشتر اطالعات باشد. اما پژوهشگران پی بردهیافته میساخت ایهشود. تعریف اصلی وعمده بر روی دادهتر میگسترده

آوری ها واطالعات باسرعتی که به اگزا بایت/سال نزدیک باشد ساخته و جمعدنیا اطالعات ساختار نیافته و حجیم هستند. داده

ها فقط یکی از رسد. حجم دادهها درطی چندسال به محدوده زتابایت/سال نیز میشوند اما ساخت وتراکم این دادهمی

سازی و توان به تنوع، سرعت، اندازه وپیچیدگی اشاره نمود. ذخیرهها است. ازدیگر پارامترها میپارامترهای موردنظر در ابر داده

جدیدتری  هایها ومدلسازیرسد به زودی قابل حل باشد امانیاز به پژوهشباشند که به نظر میانتقال از نتایج فناوری مدرن می

 دارد.

. این شودسازی، مدیریت و پردازش تعریف میهای فراتراز ظرفیت تکنولوزی قدیمی برای ذخیرهها بعنوان حجمی از دادهدادهابر

 (افزار، سخت افزار)نرم ابزارهای تحلیلیازها، پردازش،های صریح و استفادهنتایج تنها با آنالیزهای فنی پیچیده بر روی داده

تواند منجر به ایجاد یک نظریه جدید برای استفاده از ابزارآالت آیند. باوجود مسائل جدید نتیجه چگونگی پردازش مییبدست م

ایم سخت کار کنیم، به آنها دست هایی که بدست آوردهراه دیگر این است که بر روی داده تری شود.جدید و عملکردهای تازه

باشد. چالش اصلی برای آوری شده متناوب میهای جمعازش کنیم. نرخ رشد میزان دادهیابیم، مدیریتشان کنیم و آنها را پرد

 .Schroeck (2012)دهد پژوهشگران این است که نرخ رشد نیاز به دو توانایی را در ما افزایش می

 هااز داده ثرهای مناسب برای استفاده مؤ(طراحی سیستم8

ها.در این مقاله اهداف اصلی برای ذخیره سازی مدیریت تخراج مناسب دادهگیری صحیح برای اسجهت تصمیم(تحلیل آن 2

پردازش داده ها را تعریف میکنیم.هرچند با دانستن تمام مطالب مربوط به این بحث نیز نمیتوان اهداف را به صورت کامال مؤثر 

 .بیان نمود

 

 ها:دادهمشخصات ابر -2

ها توصیف شده است دارای سه دادهدرخصوص ابر (Gartner doug laneyی)هایی که توسط گارتنر داوگ النیکی از دیدگاه

ها یک نسل های مربوط به ابر دادهفناوری"نماید که:اینگونه تعریف می  IDCباشد: حجم، تنوع و سرعت. بنابراین بعد اصلی می

ها اده با حجم عظیمی از تنوع پهناور دادهالعفوق دهد که دارای ارزش اقتصادیها را ارائه میها وطراحیجدیدی از تکنولوژی

است که با استفاده از آنالیز و بررسی سریع قابل دستیابی هستند. دو مشخصه دیگر که که بهم وابسته هستند عبارتند از 

  .Schroeck (2012) کیفیت و پیچیدگی
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 ها:حجم داده -2-1

دهد که برای تک تک اعضای آن جهت ن را نشان میهای دردسترس در یک مجموعه و سازماها میزان دادهحجم داده

های گوناگون درطی مدت یابد ارزش دادهها افزایش میباشد. همانگونه که حجم دادههای ضروری نمیدسترسی به کلیه داده

 یابد.زمان معین و بسته به نوع کمیت ودیگر فاکتورهای مؤثر کاهش می

 ها:سرعت داده -2-2

دهد. بازرگانی الکترونیکی بسرعت درحال افزایش ها رانشان میها جاری شدن وتراکم دادهیجاد دادهها سرعت اسرعت داده

 باشد.های کاری مختلف میهای متفاوت مورد استفاده درتراکنشسرعت توانگری داده

 ها:تنوع داده-2-3

دهد. استفاده از یک پرسپکتیو یره رانشان میهای متنی، عکسی، ویدئویی، صوتی و غها میزان توانگری، ارائه دادهتنوع داده

-های ناهمهای ناسازگار دادهها است. فرمت دادهنمونه احتماال یکی از بزرگترین موانع برای استفاده از حجم عظیمی از داده

 د.توانند منجر به پراکندگی در آنالیز شوندهند که میهای بزرگی را ارائه میهای متناقض چالشپیمان و داده

 ها:ارزش داده-2-4

هدف از انجام محاسبات "دهد. نکته مهم این است که ها را نشان میگیریها در تصمیمها میزان سودمندی دادهارزش داده

ها دارد. اما علم  تجزیه و ها علمی است کامال اکتشافی و نیاز به آگاهی کامل از دادهایجاد کیفیت است نه کمیت. علم داده

 "ها است.دادهبینی ابرقدرت پیش تحلیل شامل

 پیچیدگی:-2-5

که یک تغییر دهد بطوریها را نشان میپیچیدگی در واقع میزان بهم پیوستگی و وابستگی متقابل درساختارهای ابر داده

کوچک را  تواند تغییراتیتواند تغییرات بزرگ را نتیجه دهد یا میکوچک یاترکیبی ازچند تغییر کوچک دریک یا چندعامل می

 کند.ایجاد کند که تاثیرات زیادی بر روی سیستم داشته باشد و یا اینکه اصال تغییری ایجاد نمی

 

 هااهداف بنیادی در ابرداده-3

اهداف  ,سازیاهداف ذخیره باشد:ها میها وجود دارد که نیاز به نشان دادن عملکرد ابر دادهسه هدف بنیادی در ابر داده

هرکدام از اینها یک مجموعه بزرگ از مسائل پژوهشی و فنی را درنوع خودش  .Sicular, S. (2013) پردازشی مدیریتی و اهداف 

 دهد.ارائه می
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 سازی و برآمدهای انتقال:ذخیره-3-1

های گردد. تفاوتی که اخیرا درمورد توسعهتر میها گستردهشود، کمیت دادهسازی جدیدی ابداع میهربار که رسانه ذخیره

سازی جدیدی در حال حاضر باشد( رخ داده است این است که رسانه ذخیرههای اجتماعی میدید )که عمدتا به سبب رسانهج

شوند که عمدتا توسط افراد متخصص وجود ندارد. عالوه بر این داده ها توسط هرکس و هرچیزی)مثل دستگاه ها(ساخته می

های رایج دربازار گیرد. اگر فرض کنیم تکنولوژی دیسکرد استفاده قرار میمانند دانشمندان نویسندگان پژوهشگران وغیره مو

دیسک نیاز دارد. حتی اگر یک اگزا بایت دیتا را بتوان بر  2011اگزا بایت درحدود  8ترابایت درهردیسک باشد،  4محدود به 

ها قابل استفاده نباشد. دستیابی سکروی یک سیستم کامپیوتر پردازش نمود امکان دارد که سیستم مستقیما برای تمامی دی

اگر فرض کنیم که اینترنت با سرعت یک گیگا   IBM. (2013) ها ممکن است باعث قطع اتصال به اینترنت شود.به این داده

مگابایت خواهد بود.  811داشته باشیم پهنای باند پایدار در حدود   % 11بایت در ثانیه با پایداری مؤثر در انتقال درحدود 

که فرض کنیم که انتقال پایدار بماند. البته ممکن کشد، درصورتیساعت طول می 2111بنابراین انتقال هر اگزابایت حدود 

ای از نقاط دسترسی انجام شود، زمان بیشتری نیز نیاز باشد. دو راه سازی یا مجموعهاست اگر انتقال داده ازیک منبع ذخیره

پردازش کرده و فقط نتیجه اطالعات داده را انتقال دهیم. دوم اینکه  2ها را درجانکه دادهبرای تشخیص آنها وجود دارد اول ای

های متا باید داده آنالیزی قرار دارد را انتقال دهیم. در هر دو مورد درستی و نیز منبع  3ای که در وضعیت بحرانیفقط داده

 .LaValle, S(2011) همراه با داده واقعی انتقال داده شوند

 مسائل مربوط به مدیریت:-2-2

علمی  بار در دهه گذشته درطرح های ها باشد. این مسئله اولینمدیریت شاید یکی از دشوارترین مسائل مربوط به ابر داده

شود. حل و فصل های مختلف مالکیت میها در سطح جغرافیایی یک کشور توزیع شده و توسط نهادانگلستان پیش آمد که داده

ها جزء مهمترین مسائل اند که  ابردادهرسانی و مرجع )در انتشارات( ثابت کردهبرداری، بروزها، بهرهسی ابر دادهمسائل دستر

 .Watson, H.J. and O. Marjanovic (2013c) هستند

تبار آیند و پروتکل های دقیق اغلب به منظور اطمینان از دقت و اعهایی که بصورت دستی بدست میبرخالف مجموعه داده

های شوند. غنای ارائه اطالعات دیجیتالی این است که روشهای دیجیتال بسیار ساده تر دنبال میدنبال میشوند، مجموعه داده

 های از دست رفته و نقاط ها اغلب تمرکز بیشتری روی دادهها را منع کرده است. صالحیت دادهآوری دادهجمع ی،دادقرار

های جدید برای باشد. باتوجه به حجم اعتباردهی به هر آیتم روشمی 4هابرای اعتبار همه مورد افتاده دارد که تالش آنورد

 .صالحیت داده و اعتبار مورد نیاز است

های دیجیتالی که دسترسی به آنها در آوری دادههای جمعروش .ها متفاوت هستند هم از لحاظ زمانی هم مکانیمنابع داده

 افزاری کاربر وغیره با های نرمتصاویر، صداها، ویدیوهای ضبط شده، مدلها، طرح ,هاتند از:اسناد نقاشیها راحت است عباررسانه

                                                           
2 IN place 
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 آوری ها چه زمانی، کجا، توسط چه کسی، چرا و چگونه جمعها توضیح اینکه این دادهوجود یا بدون وجود داشتن ابر داده

باشند. پیشرفت ها به آسانی قابل بررسی و تجزیه و تحلیل میین دادهاند ممکن است کمی مشکل باشد. با این حال تمام اشده

ای برای دهد که هیچ روش جهانی و پذیرفتهتذکر می 5ها و اطالعات یک هدف و مسئله بسیار مهم است. جیسونمنابع داده

ارد. بطور خالصه تاکنون هیچ راه ها و انتخاب پارامتری که بتواند تولید داده کند وجود ندهای داده، کاهش دادهذخیره ردیف

ها ها وجود نداشته است. این موضوع یک گفتگوی مهم را در سخنرانی پژوهشی برروی ابر دادهحل کاملی برای مدیریت ابر داده

 .Watson, H.J. and O. Marjanovic (2013c) کندارائه می

 اهداف پردازش-2-3

بلوک  1ها با داده نیاز به پردازش داشته باشد و برای سادگی فرض کنید که دادهکیلوپتایت(  اگر یک اگزا بایت )برابر با یک 

مگاهرتز پردازش کند، برای یک اگزابایت پردازش   0دستورالعمل را در یک بلوک در  811ای تقطیع گردد و پردازنده که کلمه

های جدید برای برای پردازش مؤثر یک یتمهای موازی و الگورسال نیاز است. بنابراین به پردازش  530نهایی در حدود 

 اگزابایت داده نیاز است.

 

 های طراحی پویا:چالش -3

 اینگونه استدالل  6ها دارد. هنگ و استوبریکرهای متعددی وجود دارند که نیاز به تحقیقات طوالنی مدت بر روی ابر دادهچالش

کنند، مفهوم صحیحی از نیازهای کاربران و تکنولوژزی است که می ها کاردادهکنند که طراحی سیستم و اجزایی که با ابرمی

اند، ها به تازگی ساخته شدهتواند برای حل این مشکل درحال بررسی مورد استفاده قرار گیرد. در این نمونه از آنجا که دادهمی

غلب طراحان سیستم نیستند یک چالش و آیکون را در نظر بگیرند. از آنجا که کاربران نهایی ا طراحان بایستی رابط،گرافیک

 ای وجود دارد که با هر افزایش در مقیاس و توسعه آنالیزی جدید افزایش های ناشناختهدهند. چالشطراحی را ارائه می

ها فقط پرسشی افقی به مجموعه های موجود قابل حل نیستند. این چالشها با ابزارها و تکنیکیابند. برخی از این چالشمی

 . LaValle (2011)باشدمی 7عات  با اندازه زتا بایتاطال

 ها:های ورودی و خروجی دادهپردازش -3-1

این مسئله را بسیار ظریف خالصه کرده  8ها مطرح شده پردازش خروجی است. ژاکوبزمسئله مهمی که در طراحی ابر داده

های پایگاه دهد که ورود اطالعات در ردیفاو نشان میهای پژوهش "ها از خروجی بسیار ساده تر استبدست آوردن داده"است:

 شود، انجام داد. اما ها استفاده میهایی که در حال حاضر در رابطه با پایگاه دادهتوان با فرآیندها را میسازی آنداده و ذخیره

                                                           
5 Jason 
6 6 Hang & stonebreaker 

 
7 Zettabyte 
8 Jacobs 
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جستجو و بازیابی اطالعات را دارند اند و قابلیت اضافه کردن، بروزرسانی، ها طراحی شدهابزارآالتی  که برای پردازش تراکنش

چگونگی .  Schroeck, M(2012)توانند در چند ثانیه یا دقیقه اجرا شوندها نیستند و نمیقادر به استخراج حجم عظیمی از داده

ه شده نیست. یافته و چگونگی استفاده از ابزارها هنوز کامال شناختساختنیافته یا نیمههای ساختاردسترسی به مقادیر زیاد داده

 حل نمود که ممکن است  9روشن است که این مسئله را میتوان با استفاده از مدلسازی ابعادی و پردازش تحلیلی آنالین

ها را آهسته کند. مالحظات فنی که باید در طراحی مد نظر قرار داد عبارتند از های آن را محدود یا خواندن تمام دادهقابلیت

دهد که دسترسی ی که بطور تصادفی در حافظه قابل دسترسی هستند. تکولوژی کنونی نشان میپدرهای پی:سرعت دیسک

 .Rose, S. (2013) تر از دسترسی ترتیبی استهزار بار آهسته 111/801تصادفی به حافظه

 كیفیت در مقابل كمیت :-3-2

های بیشتری را بدست آورده ر که کاربران دادهچالش در حال ظهور برای کاربران ابر داده کیفیت در مقابل کمیت است. همانطو

ها تبدیل به طلبند. برای برخی کاربران دستیابی به دادهو به مقادیرآنها دسترسی دارند، اغلب حتی بیشتر از این مقادیر را می

که به آن عالقه مندند، ای نوعی اعتیاد است. شاید به خاطر اینکه بر این باورند که با اطالعات کافی قادر به توضیح هر پدیده

تواند به ها میها تمرکز کند. اما داشتن مقدار زیادی از دادهای ممکن است بر کیفیت دادهدر مقابل یک کاربر ابر داده هستند.

کردن به این مشکل این است که کاربر چه سطحی از دقت را های نگاهیکی دیگر از راه. گیری دقیق و ارزشمند منجر شودنتیجه

ها های سنتی پایگاه داده نیاز به دقت باالیی ندارد. اما پردازش ابر دادهاز داد؟ به عنوان مثال روند تجزیه و تحلیل در سیستمنی

های بعدی در حیطه سیستم آنها نیازمند دقت باالیی است . این مشکل خود در چالش سرعت در مقابل مقیاس در قسمت

 شود.کامال تشریح می

D. Boyd (2012) های کمی و کیفی عبارتند از:برخی از چالش 

 های مربوطه است.چگونه تصمیم بگیریم که اطالعات مربوطه در مقابل انتخاب داده -8

 ها از یک داده قابل اعتماد و دقیق هستند ؟یا شاید کمی دقیق؟چگونه اطمینان حاصل کنیم که تمام داده -2

 ل دقت یک رویداد کافی است.؟بینی احتماچه مقدار اطالعات برای برآورد یا پیش -3

 هایمان را ارزیابی کنیم؟کدام راه حل بهتر است؟گیریها در تصمیمچگونه ارزش داده -4

 ها :ها در مقابل گسترش دادهرشد داده -3-3

ها و ژههایشان بیش از طول عمر آنها در زمینه خدمات کسب و کار شرکا و مشتریان، پروها انتظار دارند دادهبسیاری از سازمان

ها در غنای آنها دهد که سوابق دادهها و کارکنان رشد یابد. کسب و کار کافی از نظر گسترش داده زمانی رخ میامکانات آن

های های مختلف با دادهها در زمانها تکامل یابند. بیشتر دادههای جدید و فرایندرشد کند و در طول زمان به عنوان تکنیک

ها برای تحلیل گذشته به خصوص در برآورد و پیش آوری شوند. بسیاری از این دادهتوانند جمعتلف مییکسان و با مقادیر مخ

 .Russom, P. (2011) گیرندهای تحلیلی مورد استفاده قرار میبینی
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 سرعت در مقابل مقیاس:-3-4

های ویژه گرافیکی در طی ازش جلوهها نیز به همان میزان پردکند بزرگی و مقیاس دادههمانطور که حجم اطالعات رشد می

 ها مهمتر است.ها اغلب از پردازش تمام دادهیابد. بدست آوردن روش تجزیه و تحلیل دادهساعت افزایش می 24

ها برای خواندن  RFIDهای مستمر مانند شناسه فرکانس رادیویی) زمان دستیابی به اطالعات زمانی واقعی است که تولید داده

شود. یک سازمان باید تعیین ها در نظر گرفته می( و دیگر سنسورEZPassسیم از جمله با بر چسب ترونیکی بیهای الکداده

های موتورهای کند چه مقدار داده در تنظیم فاصله پردازش آن وجود دارد چرا که ساختار سیستم پردازش برای ویژگی

هاست. کند. همانطور که گفته شد، چالش بزرگ دیگرانتشار دادهیها کفایت مسازی آنمحاسباتی و ساختار الگوریتم و پیاده

یابد، سرعت های جدید افزایش میها با تکنولوژیافزارهای ارتباطی است. در حالی که سرعت سختافزاراین تنگنا در میان نرم

هایی مانند دادهط سیستم ابرباشد. محاسبه در مقابل دوگانگی ارتباط به طور کامل توسهای دستی در حال کاهش میپیام

HPFS   یاAccumolo های در سطح اگزابایت حل نشده استبرای داده Russom, P. (2011). 

 های ساختار نیافته:های ساختار یافته در مقابل دادهداده -3-5

های ساختار نیافته )مانند متن آزاد، گرافیک، شوند و دادهها ذخیره میهای ساختار یافته با تعاریف خوبی در پایگاه دادهداده

های پردازش موانع مناسب هستند. پیدایش غیر مستدل، توزیع تجزیه و ای و غیره( برای تجزیه و تحلیل عملکردچند رسانه

پذیری پویا در سازماندهی لینک شده انعطاف DBهای و داده  MONGDB,SCI DBماننده :   NOSQLهای تحلیل پایگاه

آوری کند. برخالف یک مجموعه داده ,منبع داده هیچ آغاز و پایانی ندارد. یک منبع داده شروع به جمعالعات فراهم میاط

ها با دهد. دادهکند و تا زمانی که یک داده به اندازه کافی رسید یا دیگر هزینه الزم برای پرداخت نداشت ادامه میاطالعات می

توانند از دو راه جریان پیدا ها میاین داده  Russom, P. (2011) یدگی مرتبط هستند.سرعت مختلف، فرکانس، حجم و پیچ

 کنند:

 ها دارد.ها که نیاز به تغییر در روش تجزیه تحلیل ترافیک دادهتغییر فرمت داده (8

ه این است که های پیچیدهای مختلف برای پردازش دارد. یکی از فاکتورها که نیاز به تجزیه و تحلیلتغییر خود داده (2

ها بستگی به رفتارها و ها را با چه رفتاری و با چه نوع اطالعاتی باید در جریان انداخت و در واقع جریان دادهداده

های مستمر در شود. شاید برای تأکید بر تجزیه و تحلیلاطالعاتی دارد که اغلب سبب ایجاد اختالل در داده می

 ده نیاز به یک تجدید نظر داشته باشد.های ناپیوسته و توزیع شجریان داده
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 ها:مالکیت داده-3-6

 دهد.های اجتماعی ارائه میویژه در عرصه رسانهها یک چالش مهم و درحال انجام را بهمالکیت داده

در واقع از آن خود آنها نیست.  12، تویتر11، مای اسپیس10های اجتماعی برروی سرور فیسبوکهای دادهدرحالی که پتا بایت

 13های کاربری)اگر چه ممکن است در آنجا به طور موقت وجود داشته باشد(.بدیهی است که صاحبان صفحات یا حساب

ها از آن آنهاست. این دوگانگی باید یا یک قضاوت صحیح حل و فصل شود. همراه با مالکیت اندکی حس معتقدند که این داده

 ضوع ممکن است برای همه افراد مورده نیاز نباشد، اما قطعا برای شود. این موتر میمسئولیت در حصول اطمینان دقیق

های عمومی مورد نیاز است. بااین حال اجرای چنین فرضی)با سیاست کمتر( بسیار دشوار است. توافق ها و سازمانشرکت

 ی سرور خویش نداردهای اجتماعی منبع مناسبی برای بررسی هر مورد روکاربردی ساده کافی نیست زیرا هیچ یک از رسانه

Wyllie, D. (2013). 

 ها عبارتند از :های مالکیت ابر دادهبرخی از چالش

 چه زمانی اعتبار داده )دسترسی برای عموم( به پایان می رسد؟ -8

 ها حذف شود؟های عمومی یا مجموعه دادهاگر اعتبار داده منقضی شد، آیا داده باید از وب سایت -2

 های منقضی شده است؟ آیا باید دو بار آرشیو کنیم؟مید که آرشیو دادهتوان فهاز کجا و چگونه می -3

 توان کاربران را مراقبت کرد؟ها را به عهده دارد؟یا میدقت و صحت داده مسئولیتچه کسی  -4

 توان کاربران را مراقبت کرد؟ها را به عهده دارد؟یا میدقت و صحت داده مسئولیتچه کسی  -0

 انطباق و امنیت: -3-7

های بسیار زیادی است و ترس از دست رفتن اطالعات در عات بهداشتی به تعداد افراد مسئول در آن سازمان دارای دادهاطال

های الکترونیکی های پروندهآوری شده در سیستمهای جمعها همیشه وجود داشته است. به عنوان مثال دادهاین سازمان

های زیادی در مورد نقض حریم خصوصی آنها وجود دارد. ت، نگرانیاس  HIPPAو   HITECHسالمت که مطابق با احکام 

های بزرگ به اندازه کافی برای اطمینان از حریم ها در مورد دادهدادههای شخصی در میان ابرهای تصادفی دادهتوسعه الگوریتم

ها توسط یر قابل نتظیم دادهترین تهدید برای امنیت شخصی، تجمع غخصوصی تحقیقات کلیدی انجام شده است. شاید بزرگ

دهنده نگرانی شدید امنیتی به ویژه هنگامی که بسیاری از ها نشان باشد. این دادههای اجتماعی متعدد میهای رسانهشرکت

 ها وجوددارد. بهباشد. سواالتی در مورد دقت، صحت، انتشار، تاریخ انقضا و دسترسی به دادهافراد تسلیم این اطالعات شوند می

ها به یک فرد ارائه کرده است. را برای انعکاس داده "سایه دیجیتالی  "( اصطالح IDCها )عنوان مثال شرکت بین المللی داده

توان حتی از اطالعات خودتان نیز گسترده تر باشد. مشکل اصلی این است که چه باشد که میاطالعات آن مربوط به شما می

 ماند.خواهیم خصوصی باقی میآنطور که ما می (کپی اصلی یا  )مقدار از این اطالعات 
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 "ها همه داده "در مقابل  "ها برخی داده "ارزش-3-8

های دیگر است. از لحاظ زمانی، مکانی، محتوا و غیره تر از دادهها با ارزشاند. برخی دادهها به طور یکسان ایجاد شدههمه داده

 . Manyika, J(2011) اندها داشتهگیری دادهها و تصمیمز به فیلتر کردن دادهسازی نیاهای ذخیرهپیش از این محدودیت

 ها عبارتند از : های پذیرش ابر دادهبرخی چالش

 ها ار منابع مختلف در مورد افراد داخل یک منبع وجود داشته باشد؟چه قوانین و مقرارتی باید در مورد ترکیب داده -8

 شود یا قسمتی که حاوی اطالعات است؟ها اعمال می( به کل دادهhippaآیا قوانین انطباق )مانند  -2

ها در مورد افراد وجود داشته باشد؟متمرکز یا توزیع آوری و ذخیره دادهچه قوانین و مقرراتی باید برای منع جمع -3

 شده؟

 ها در سطحی باالتر از عناصر تشکیل دهنده آن ایمن شوند یا خیر؟آیا باید تجمع داده -4

 دهد ها باید در یک رده قرار بگیرند؟ چه مکانیزمی اجازه میچه درصدی از داده  idcبندی امنیتی به طبفهبا توجه  -0

 ها حرکت کند.ها بین دستهداده

دهد که ما باید مکانیزم جدیدی برای تبدیل پنهان متن، تصویر و یا اطالعات صوتی نشان می "کمی-محاسبات کیفی"مفهوم 

ها پرداخت با فرض های تحلیلی پیشرفته، به نگه داشتن ابر دادهآنها بکار بریم. باید با استفاده از قابلیتهای عددی برای شاخص

 ها نیاز به تجزیه و تحلیل برای حال درهر نقظه از زمان مقدار دادهاینکه تحلیل درطول زمان اهمیت دارد. با این

 باشد.های موجود در یک منبع داده میاز تمام داده های خاص است که نشان دهنده یک بخش کوچکیگیریتصمیم

 یافته و پردازش آنها:های توزیعداده-3-9

و   Map Reduceنویسی موازیای همراه با سیستم برنامهافزار و سیستم گسترش توسظ محاسبات تودهجذابیت تکرار سخت

ستفاده ازیک رویکرد توزیع شده است.حتی با این رویکرد ها اشود. یک راه حل برای این چالش( ارائه میMPIپیام عبور رابط)

 I. Roy(2010) ها تخریب شوند.عملکردهای اصلی ممکن است بدلیل نیاز به ارتباطات بین گره

 است؟"Map Reduce"ها مربوط به دادهیک سوال تحقیقاتی باز این است که کدامیک از مسائل ابر

نیستند و ممکن است برای به حداقل رساندن   MPIیا نمودارهای  Map Reduceای های توزیع تخصصی لزوما برمبنالگوریتم

ها نیاز باشد. درنهایت اگر پردازش توزیع شده بعنوان یک جایگزین مطرح شود قابلیت اطمینان ارتباطات مورد نیاز بین گره

ه برای اطمینان ازعدم وجود خطا در های اولیهادوپ گام در Map Reduceهای یابد.گوگل وسیستمکلی سیستم افزایش می

 .I. Roy(2010) های اصلی را از کاربران گرفته استافزار، الگوریتمافزار ونرمسخت
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 های آنالیزی:ها و چالشپردازش ابرداده-4

تحلیل وجود ها و یا مدیریت آنها انواع بسیاری از تجزیه وها یک چالش عمده است. شاید بیشتر از ذخیره دادهپردازش ابرداده

تجزیه و  کایسلر شود.سازی میگیری و بهینهو تجویزی که منجر به انواع مختلف تصمیم بینیدارد. توصیفی، تخمینی، پیش

سنجی، نظریه بازی، نظریه های اقتصاددسته تقسیم کرده است. ازجمله مدل 85تحلیل را براساس رسیدگی به مشکالت آنها به 

ها تر است که به راحتی در انطباق با تغییر مجموعه دادهسازی نرمال جدید و پیشرفتهل شبیهمد کنترل محاسبات تکاملی،

 Eckerson, W ها، صنعت و دولت استسرتاسر دانشگاه وعملکرد دانش و اطالعات به منظور بهبود خدمات وعملیات در

(2011).. 

 گذاری:مقیاس -4-1

ی پردازش آنالیزی با افزایش مجموعه داده ها توسط دستورالعمل ها افزایش هایکی از مسائل اصلی این است که آیا مقیاس

شود. حل این مشکل نیاز به یک یابد یاخیر؟ هر الگوریتم دارای یک اهرم است که در آن نقطه عملکرد الگوریتم متوقف میمی

برای هر الگوریتم ارائه شده یک محدودیت  الگوریتم جدید یا بازنویسی الگوریتم دارد. یک سوال تحقیقاتی باز این است که آیا

های خاص و با مقیاس خاص قابل ها با اجرای خاص در ماشینپذیری آن وجود دارد؟ این محدودیتاساسی برای مقیاس

 ,LaValle های ساختار نیافته هنوز ناشناخته استهای کامپیوتری عمومی به ویژه با استفاده از دادهشناسایی هستند. راه حل

S(2011). 

 پیداكردن سوزن در انبار كاه : -4-2

کند. سازد تمرکز میگیری دریک محیط مشکل را فراهم میاین چالش در پیدا کردن اطالعات کلیدی که اهرمی برای تصمیم

در آن بسیار آسان است. مشکل سوزن در انبارکاه این است که پیداکردن جواب درست بسیار دشوار است اما تعیین کلیت 

پاسخ اشتباه است. همانطور   8111111ایم. پاسخ درست دریک استخر شامل ض کنید که ما آن را مشخص و پیداکردهفر

کند هرمنطقه تحقیق بستگی به رویکرد مسئله درتجزیه و تحلیل آماری دارد. فقط دو راه برای رهایی از اشاره می  feltenکه

 گیری.ر انبار یا بهبود جستجو، تجزیه و تحلیل و تصمیمهای موجود داین مشکل وجود دارد: کاهش حجم کاه

 ازعلف كاه تا طال: -4-3

ها توسط تجسم داده .های با ارزش باالتر تمرکز دارداین چالش در پردازش یک مجموعه بزرگ از نقاط داده گسسته به داده

ها مجموعه کوچک ازصدیک زیردهنده نشان 2188دوستانش در فیسبوک در دسامبر و"Kenneth freeman"کنت فریمن

یابد، پیچیدگی کلی مش غیرخطی نیز های مرکزی افزایش میهای ناشی ازگرههمانطور که تعداد لبه .باشدمی داده میلیون

ممکن است یک مشکل محاسباتی خطی با  هاخاصی از ویژگی ها در نمودار با مجموعهیابد. پیداکردن زیر گرافافزایش می

 ودار پیمایش و تجزیه و تحلیل بوجود آورد. استفاده از نم
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های مختلف با اتکای بیشتر به استدالل علوم اجتماعی و الگوریتم .یابی یکسان نیستطالیابی با داده برای ما روشن است که

اطالعات برای معنا و ،رفتاری ،منظور تفسیر واستخراج الگوهای عملیه ب "تصویر بزرگ"تجزیه و تحلیل مبتنی بر دامنه را برای 

 گیری آگاهانه ضروری میکند .تصمیم

 ها :تركیبی از تکنیک -4-4

چالش اصلی این است که داده را آنطور که هست به صورت یک شکل در ، های ناهمگون بسیار بزرگباتوجه به مجموعه داده 

های دیگر است. وعه بسیاری از دادهشامل مج، های ترکیبیبرخالف دو بخش قبلی مجموعه داده ن را آنالیز کنیم.آورده و آ

های غیر ها نیاز به تطبیق و تلفیق متعدد دارد. به عنوان مثال برای یافتن دانش جدید باید از روشلیل این دادهحتجریه و ت

 ها باشد.تواند شامل تمامی جوابمی  Ayresتحلیل آماری از نظر و های تجزیهخطی استفاده شود. این روشن است که روش

نشده ناشی از حوادثی که در خارج از قلمر و انتظارات بینیمستقیم و پیشپتانسیل اثرات غیر(Nassim Taleb ) نسیم طالب 

هایی اغلب تاثیر شدیدی حال اشاره کند. چنین رویداد بهتواند ایی در گذشته نمیکننده دهیچ چیز متقاع .دانداست را دروغ می

آن توانیم انتظار داریم می درنتیجه طبق آنچه کهتواند رفتارهای جدیدی را ایجاد کند. ه میمانند یک شوک به سیستم است ک

های بیشتر توانیم برای توضیح آنچه که در گذشته رخ داده است تالش کنیم. با دادهتنها می بینی کنیم. بنابراین ماپیشرا 

 Markکندبینی میبه ارزیابی مجدد یا بر آورد ابزار پیشرود و مارا مجبور احتمال شناسایی چنین رویدادهایی باال می

Earls(2013). 

 شناختن جهان : -4-5

توان آب و هوا ؟ یا میردهای جهانی را مدلسازی کتوان سیستمآید: آیا میها موجود یک سوال پژوهشی پیش میبا فراوانی داده

؟ در پس این چالش ردی جهان را در یک بازه زمانی پیش بینی کآیا میتوان ثبات سیاسی یا اقتصاد ؟ یا مثالرا مدلسازی کرد

درک چگونگی عملکرد  آید. مانندهای مختلف پیش میتعامالت اجتماعی و فرهنگی در مقیاس، سواالت مدلسازی علوم طبیعی

سواالتی برای کسب  چنین، جهان سرتاسردرک جوامع انسانی در تولید و مصرف منابع در  ،جهانی هایناآرامیجوامع به دالیل 

 .Healy, M. (2012) ها اهمیت دارندگذاری در زیر ساختو کار جهانی و تخصیص منابع و سرمایه

پذیر نیست. با این گیر جهان هنوز امکاناباشد. اما ایجاد مدل جامع و فرعلوم استاندارد می ءایجاد مدل در یک کامپیوتر جز

های مختلف برای پاسخ به ها را در دامنهی است که به ما اجازه درک سیستمهایوجود چالش اصلی شروع ساخت چنین مدل

های . اثرات بالیابی طبیعی )مانند سونامی( نارسایی سیستم اقتصادی، مسکن و بحراندهدمیسواالت اساسی علت و معلول 

 های اجتماعی (شود ) مانند ظهور رسانهرکود اقتصاد باعث ایجاد تحوالت عمده در دولت و نوآوری در آنها می و (آمریکابانکی 

Mills, S(2012). 
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 گیری و كارهای آینده :نتیجه -5

ها کسب و کار جدید مرز علوم اجتماعی هستند. میزان اطالعات و دانشی که بتوان از جهان دیجیتال استخراج شود به ابر داده

ها کافی نیست بلکه تنوع در ن شده است که داشتن دادهپردازد. عالوه بر این روشها میگسترش کاربران و پردازش داده

های بیشتری در دسترس خواهد بود کند که در چند سال آینده دادهاهمیت است. تکامل فناوری تضمین می حائزآنهاست که 

گا بایت داده در هر گی 01آوری کنند. اگر فیسبوک و توییتر در مجموع حدود ها را جمعتر از امروز آنتوانند سادهکه افراد می

ها سرو کار های بزرگ و واقعا بزرگ داده( در چند سال آینده با چالش0 -3ر شود )شاید ببراسه روز ایجاد کند و هر سال 

 خواهیم داشت.

ه یا بو ایی توزیع شده . دانش ما به طور گستردهاستمحور های دانشهای مرکزی به دادهجامعه جهانی در حال پیشرفت از داده

ها در یک یا حتی در داده ها و سیستم وسیعی نیاز دارند.محور دادههای شهروندی دولتهمان اندازه در دسترس است. سیستم

های خاص دارند و فقط یک یا نیاز به آنالیز و ها یک یا چند نوع خاص نیستندشوند. این سیستمچند مکان خاص ذخیره نمی

های مطرح شده در این مقاله یک تحقیق های مختلف وجود ندارد. حل مسائل و چالشهچند ارتباط متقابل میان عناصر داد

 .Gartner (2012) نگ است که در چند سال آینده انتظار داریمههما
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