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 خالصه

م، مثالً را نام ببری خواهیم تعدادیبای زندگی روزمره که اگر های شخصی یا حرفهساخته ها و دستهای عظیم به موقعیتی اطالق می شود که جنبهاساساً، داده

ه طور بها د و دادهال وجود دارنها به شکل دیجیتهای خرید، سوابق سالمت در آنهای اجتماعی و وبالگها، تاریخچههای فرد یا شرکت، اعالنات شبکهویژگی

رکتهای زیادی جود دارند. شوای مختلف ها با ترکیبهشوند و امروزه ابزار و فنونی برای ارزیابی و تحلیل تمام دادهفزاینده و پویا در اینترنت و وب تولید می

 اشند را پیششته بجاری داتانی و هوش توانند بر تبلیغات، بازرگهای عظیم میاثیراتی که طرحهای تحلیلی مبتنی بر دادهتاثیرات بزرگ کسب و کار و بنابراین ت

 کنند.بینی می

جربی توش شناختی و ، تنوع ربه طور کلی، متوجه شدیم که ریز و متالشی شدن این داده های بزرگ، در مراحل اولیه در حوزه ی پژوهش به لحاظ اصول نظری

شبرد دگان برای پیهای بزرگ دولتی در تحقیقات معاصر، به پیشرفت بیشتر دانشمندان و تصمیم گیرنگرایی کاربرد دارد این چالش برای بهبود درک داده

  .کندتری خدمت میتحقیقات آینده در شیوه ای سازنده

 بیق، و استدالل جریان را ارائه خواهیم داد. ها و تطسازی دادهوجوهای پیوسته، خالصهای مانند پرسهای زمینهروش

 توصیف می کنیم.را شرکت ها ر در کاو کسب ش هوی یی سیستم هاراکاد بهبون مکااین مقاله در ا

 

 

  تیهوشمند کسب و کار، مدل موفق یها ستمیکسب و کار، س لیتحل ،یهوش تجار م،یعظ های دادهکلمات کلیدی: 
 
 

 

  مقدمه .1

 
 

. دانکرده پیدا افزونی روز میتاه نیز شخصی حوزه در بعدها و کار و کسب حوزه در ابتدا اساساً دیجیتال هایداده دیجیتال، عصر آغاز زمان از

 یک از استفاده با تا کشیدمی طول یزیاد زمان: بیاورید یاد به 1980 دهه اوایل و 1970 دهه اواخر در را الکترونیکی پست از استفاده اوایل مثالً

 ارسال را آن و تایپ سفید و سیاه ایصفحه روی بر ویرایشگر کمک به را پیامی سپس کنیم، برقرار اتصالی پایین، سرعت دارای و معمولی مودم

 مقایسه در دادندمی تشکیل را مپیا که هایی بایت و حروف تعداد یعنی واقعی هایداده که حالی در. کردیممی قطع را اتصال آخر در و کردیممی

 مشخص اینقطه از بتوان ار کاری چنین که نمیکرد فکر کسی اما بودند، کوچک دهیم قرار الکترونیکی پست داخل امروز توانیممی که آنچه با

 .]1 [داد انجام هوشمندی گوشی با بیشتری، بسیار محتوای و باالتر بسیار سرعتی با و
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های اجتماعی، ها، شبکهلساختار، اسناد، ایمیهای بدون گیری است، ما دادهها به دانش برای یک فرایند تصمیمهدف اصلی تبدیل داده

ها، یکپارچه شوند را به دههای ذخیره شده در پایگاه دا، دادهCRMهای ساخت یافته کالسیک مانند اطالعات تماس را که نیاز دارند با داده

 .]2[کنند خواهند اطالعات را بدون جستجوی زیاد پیدادارند و می ایم. کاربران انتظار بازخورد فوریمقدار زیادی دستکاری کرده

(، اندازه گیری IS( / سیستم های اطالعاتی )ITبدیهی است به طور کلی مهم ترین پرسش پژوهشی در زمینه فن آوری اطالعات )

مند ستم های هوشیری، سییبانی از تصمیم گارزش کسب و کار آنها ، موفقیت آنها و شناسایی عوامل کلیدی موفقیت آنهاست . در زمینه پشت

ی ختلف سازمانمن در سطوح ( راه حلهای تکنولوژیکی هستند که یکپارچه سازی داده ها و قابلیت های تحلیلی رابرای ذینفعاBISکسب و کار )

معموال  BISموفقیت  رزیابیالیاتی، ارائه می کنند، و اطالعات ارزشمندی را برای تصمیم گیری فراهم می آورند .در مقایسه با سیستم های عم

وار گیری آن دش وده و اندازهبها، سیستم های سازمانی گسترده ای هستندکه در آنها بیشتر سود، بلند مدت و غیرمستقیم  BISمشکل تراست زیرا 

 .]3[است 

 
 

 بزرگ یداده ها یمعرف .2
 

ست و یا ه به تجزیه و تحلیل با دکهای بزرگ به عنوان مجموعه بسیار زیادی از اطالعات برخی به داده  داده های عظیم یک شعار با تعدادی از معانی است

جمله  ابع مختلف ازا در منهمراجعه می کنند.حجم انبوهی از داده  از طریق روش های سنتی غیر ممکن است و برایشان مانند یک صفحه گسترده هستند ،

رعت در س.داده ها به میشود نسورهای آب و هوا تولید، که فقط نام چند نمونه از آنهاست بکار بردهژنتیک، رسانه های اجتماعی، ورزش حرفه ای، و س

نوع، و تعریف سرعت داده های تمشهور هستند که عبارتند از:حجم،  3حال حرکت به سوی تجزیه و تحلیل، مورد استفاده است.این تعریف که به نام تقابل 

 عظیم.

 زرگ را تعریفمندان داده های بت پژوهش در مورد داده های بزرگ در تحقیقات تجارت متوجه می شویم به اینکه چگونه دانشبا نگاه به وضعی          

مخرب  نوآوری" ز یکامثال  می کنند.جایی که آنها در حال بررسی آن، و یا در حال پیدا کردن داده های بزرگ، می باشند.داده های عظیم جدید ترین

 مه زیرساخت های تجارت سر و صدای زیادی ایجاد کرده است.است.که براساس ه

 

 .تعداد نشریات و مجالت منتشر پژوهش در داده های بزرگ در سال است -1 شکل
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 مجموع درصد تعریف مقاالت داده بزرگ است -2 شکل

انسیل زیاد ندازیم که پتافاده مینگاهی به چندین مورد استهای عظیم است، از آنجایی که هدف مقاله، ارایه ارزیابی خالصه از وضعیت کنونی حوزه داده

 .دهندهای عظیم را با مثالهای مختلف و موارد استفاده نشان میپردازش داده

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتیبر ادب یمرور -1جدول 

 

 ردیف نام نویسنده و سال نام مجله عنوان تمرکز نتایج ابزار
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 مدل کسب و کار بزرگ داده ها .3
 

وجوهای پرس

پیوسته، 

 سازی خالصه

 ها وداده

تطبیق، و 

استدالل 

 جریان

 توانایی برای تجزیه و تحلیل 

بالدرنگ این مقدار مداوم و در حال رشد از 

 هاداده

های وب معنایی به طور از فناوری

برداری از روابط فزاینده برای بهره

ها و شود. دادهها استفاده میبین داده

ارتباط بین آنها به شدت در حال 

چنین وسعت پیدا کردن هستند. 

 ها نیاز به تجزیهمقدار زیادی از داده

و تحلیل، پردازش و همچنین ذخیره 

 شدن در صورت لزوم دارند.

های عظیم یک اتصال جریان داده

چالش علمی و یک نگرانی صنعتی 

واقعی است. اما با حجم فعلی 

 عت وهای داده، سرجریان

From Business 

Intelligence 

 to semantic data 

stream 

 management 

از هوش تجاری تا مدیریت 

های بزرگ معناییجریان داده  

Elsevier 

Future 

Generation 

Computer 

Systems 

Marie-Aude 

Aufaure 

Raja Chiky 

Olivier Curé 

Houda Khrouf  

Gabriel Kepeklian 

2015 

1 

استفاده از 

 مقاله بازارهای 

داده: بررسی 

 اولیه

ر داده های خام را مثال دیک بازار داده اغلب 

مورد موضوع مشخصی عرضه میکند و نیز 

راههای متنوعی را ارائه میکند که میتوان 

. کرد پردازش شدن، فروخته از قبل را ها¬داده

 داده بازار یک سهام، بازار خالف بر هرحال به

 و باشد دسترس در همگان برای است ممکن

 ار وعنوان فروشنده یا خرید به میتوانند کاربران

 یا هردو، فعالیت کنند.

تکنیک ها و کاربردهای داده های 

 عظیم 

را با تاکید بر معماری آیندۀ هوش 

 کند¬تجاری بررسی می

Big data as the new 

enabler 

 in business and other 

 intelligence 

داده های عظیم بعنوان یک 

توانمندساز نوین در هوش 

ها¬سایر هوشمندیتجاری و   

REGULAR 

 PAPER 

Vietnam J 

Comput Sci 

Gottfried Vossen 

2013 
2 

روش های 

Lean  وSix 

Sigma 

( سیستم را نسبت 1دستیابی به سه هدف اصلی )

 (2به هر گستره تجاری آگنوستیک نگه دارند، )

فراهم سازی اطالعات تجزیه و تحلیل عملکرد 

های رویدادی ( ادغام داده3در زمان مقرر، )

های داخلی گسترده بدون در نظر گرفتن نگرانی

 های مربوط به سیستم

زیرساختی مبتنی بر تکنولوژی ابری 

ل با قابلیت پشتیبانی از تجزیه و تحلی

فرایندهای تجاری ارائه داده است 

که هدف آن بهبود عملکردهای 

 باشد¬تجاری می

Real-time business 

activity monitoring 

 and analysis of 

process performance 

 on big-data domains 

نظارت بی وقفه کسب و کار و 

تجزیه و تحلیل عملکرد در 

 حوزه داده کالن

Elsevier 

ScienceDirect 

Alejandro Vera-

Baquero 

Ricardo Colomo-

Palacios 

Owen Molloy 

2016 
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مطالعات  شده از یجمع آور کیستماتیس ی. مقاالت پژوهش مجموعه اافتی شیدر بحث مربوطه در مجالت در طول شش سال گذشته به سرعت افزا قاتیتحق

 یکنولوژت یبردهاکار نیدر آخر ی دیجد یها نشیتر و ب یکل ینما کیاز  یارائه ارزشمند کیمقاالت  نیا هیمطالعه ثانو لیو تحل هی. تجزکندیم یرا بررس هیاول

  .میام دادشاغل انجمبزرگ در سراسر  یدانش موجود در مورد داده ها یمرور نظاممند، در عمق بررس کیکند. ما  یم هیتجارت ارا نهیداده ها در زم

 

 
 (.219بزرگ در هر سال )مجموع:  یهادر داده اتیاز نشر یتعداد -3 شکل

 

  ( برنامه نویسی3( جمع آوری داده ها، )2( طرح پژوهش، )1تعدادی از مراحل مربوط به انجام بررسی سیستماتیک وجود دارد: ) 

ه عبارتند از: چگونه را ببینید (. ک2شمارهسوال پژوهشی برای تنظیم تجزیه و تحلیل ایجاد میکند.)جدول  10)طرح پژوهش(  1ز در بررسی فا -3-1

رگ در داده های بز بزار دردر ادبیات تعریف شده اند)و یا تعریف نشده است(؟ نسبت مقاالت مفهومی به مقاالت تجربی چیست؟ چه نوع از ا داده های بزرگ

ش های ی اصلی و چالز مزایاامطالعات استفاده شده است؟ کدام یک از انواع سازمان ها، صنایع، بخش مشاغل، و کشور در مطالعات نشان داده شده است؟برخی 

 داده های بزرگ برای شرکت ها چیست؟

)جمع آوری داده ها(، از چند تن پژوهشگر در زمینه مشاغل و کتابداران مشاغل برای شناسایی باالترین داده های کسب و  2ر فاز د -3-2

زه (، که اجاBSCر کامل )در منبع کسب و کا بود. برای اولین بار انجام یک جستجوی پیشرفته "داده های بزرگ"کارنظرخواهی شد. مدت جستجوی به سادگی 

ورنال ها در فهرست ژ 5117به عنوان یکی از جامع ترین پایگاه های داده با  BSCرا میداد.552 ، بازده 2014-2009محدود کردن جستجو در نتایج مقاالت مجالت 

ارجاع برای اطمینان از نتایج  ، به عنوان یک 2013مجالت تجارت در سال  ( به عنوان باالترینJCRمجله گزارشهای استنادی ).و خالصه مجالت به شمار می آید

 مورد بررسی قرار گرفت. هکه آنها به صورت جداگان JCRعنوان فهرست شده درمجله 111مجالت جهت رتبه بندی عوامل تاثیرگذار مورد استفاده قرار گرفت. 

ر نتایج گسترده ای د ستادیار، کاندیدای دکترا و دو دانشجوی کارشناسی ارشد، بررسیمه نویسی و آنالیز، چهار پژوهشگرشامل اقبل از برنا -3-3

حث قرار گرفت و تجزیه و تحلیل ب( هر اختالف مورد %96.9  :جستجو انجام دادند و بصورت دستی به ارزیابی مقاالت مرتبط پرداختند.)با امتیاز ضریب اطمینان

سته هبه عنوان  "گاده بزرد"ر نمیگرفت در این نمونه حذف گردید.مالک اصلی برای ورود به استفاده از اصطالح شد.هریک از مقاالتی که مورد موافقت قرا

چند مورد  ابت گردید.درثکلیدی  تکنولوژی  تجزیه و تحلیل و یا بخشی از بحث های اصلی توسعه در این مقاله، توسط تأکید آن در عنوان، چکیده و / یا کلمات

ودند،  ده ی جمعیت بمونه سانت به صراحت داده های بزرگ در حوزه های که شامل یک بحث قابل توجهی درموضوع این مقاله است؛ و در نتیجه استثنایی؛ مقاال

ایگاه لیست شده یزهایی کهدر هر دو پمقاله فرعی فراتر از آن چ JCR 35 مقاله شناسایی شدند که متناسب با معیار ماست؛ و از 184؛ BSC اشاره ای نشده است. از 

عه شناخته شده است.الزم به مقاله در جام 219که در مجموع  JCRمقاالت منحصر به فرد فرعی در  35و  BSCمقاالت منحصر به فرد در  184شناسایی شده است.

پنجه نرم  تماتیک دست وای سیسام بررسی هذکر است که با استفاده از رویکرد داده های بزرگ به روند جستجو  با چالش های جدید از داده های بزرگ برای انج

 ]4[ میکنیم.
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 سواالت تحقیق -2جدول

RQ1 اند(اند؟ )یا نشدههای بزرگ در این ادبیات تعریف شدهچگونه داده 

RQ2 

RQ3 

RQ4 

RQ5 

RQ6 

RQ7 

RQ8 

RQ9 

RQ10 

 نسبت مقاالت مفهومی به تجربی چیست؟

 نسبت مطالعات کمی، کیفی و روش مخلوط چیست؟

 های بزرگ در تحقیقات ارائه شده است؟نوع از ابزار دادهچه 

 اند؟ها در تحقیقات معرفی شدهکدام نوع از سازمان

 اند کدامند؟لوازمی که در این پژوهش نشان داده شده

 اند کدامند؟شده کشورهایی که توسط تحقیقات نشان داده

 احساسات کلی در هر مطالعه چیست؟

 های بزرگ برای کسب و کار چیست؟دهبرخی از مزایای باالی دا

 های بزرگ برای کسب و کار چیست؟های عمده دادهبرخی از چالش

 
 

 

 ابزار پژوهش .4
 

عتبار آن، پیش از ا نبرای اطمینا برای اطمینان از اعتبار محتوای پرسشنامه ساختار آن را بر اساس نظریه هایی که در قبل ذکر شد توسعه دادیم.

ادیکه در شده از افر گان انتخاباستفاده از یک گروه شامل دانشگاهیان همین رشته و مصاحبه های نیمه ساختار یافته با شرکت کنند[ با 5تستی ]

[ 6یی ]تفاوت معنا فت نقطهاین پژوهش درگیرنبودند انجام شد. ما از یک پرسشنامه ساختار یافته با ترکیبی از مقیاس هفت نقطه لیکرت و ه

 . معرفی نامه ای که اهداف و روش مطالعه را شرح داده بود در اختیارشرکت کنندگان قرار گرفت. استفاده کردیم

 
 

 های معناییداده سازیجریان .5
 

، تعداد و تنوع آنها، داده یهاانیجر ی. اما با حجم فعلشودیمحسوب م یصنعت یو نگران یچالش علم کی میعظ یهاداده انیپردازش جر

 یها، مشکالت داده RDFقیثال از طربه عنوان م ،یی. ابزار وب معناستندین یکاربرد یهابرنامه یازهایبه ن ییقادر به پاسخگو یفعل یهاکیتکن

 یبا برچسب زمان افتهیگانه بست سه RDF ه ازبا استفاد ییمعنا یاداده یهاانیبه جر یاداده یهاانیجر ن،ی. بنابراکنندیم یدهرا آدرس نناهمگ

د یبا SPARQL  یوجوزبان پرس م،یشو ییمعنا یهاداده یهاانیاستدالل در جر ایو  نگیلتریجو، فوقادر به پرس نکهیا ی. براشوندیم لیتبد

 .ردیر بگبرا در   DSMS یهاداده انیجر تیریمد یهاستمیدر س یقبل یبر اساس کارها ،یسازمانند پنجره یمیوسعت داده شود تا مفاه

ها . عناصر دادهشوندیم یها طراحداده انیجر یرو وستهیپ یوجوهاانجام پرس یبرا (DSMS)هاداده انیجر تیریمد یهاستمیس

به طور مستمر و  وستهیپ ی، پرس و جوهاDSMS کی. در مانندیم یمحدود در حافظه باق یدوره زمان کی یو تنها برا شوندیوارد م نیآنال

از  یبکاربردن برخ یبرا یسازپنجره یهاکیاز تکن کندیاستفاده م DSMS شوندیها وارد مکه عناصر داده یهنگام شوندیم یابیارز یجیتدر

مکن است پنجره م کی. ن قرار گرفته استمورد توجه در هر زما اری)پنجره( بس انیجر کیاز  یادهیبه عنوان تنها گز یسازمانند تجمع هااتیعمل

عنصر   20ال به عنوان مثتاپل ) یدتعدا یبر مبنا یبه طور منطق ایشود،  فیمثال هفته گذشته( تعر ی)برا یزه زمانبا کی یمبنا بر یکیزیاز لحاظ ف

 .]7[شود فیآخر( تعر

تحت وب، و  یکاربرد یهامهسنسورها، برنا نگیتوری)مان ژهیحوزه و کیاز آنها در  ی. برخاندافتهیها توسعه  DSMS نمونه از چند

 .]8[اندافتهیتوسعه  یاستفاده عموم یبرا گرید یاند، و برخشده ی( تخصصرهیغ
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   CQELS  طیمح کیدر  یبوم کردیرو کی RDF یپردازش و عملگرها یهامدل کرد،یرو نی. اباشدیم د،یجعبه سف یبر مبنا 

-C گری. به عبارت د]9[کندیوجو، فراهم مپرس ییمعنا یعملگرها ای یاپنجره یمثال، عملگرها یبرا ها،انیمقابله با جر یخود را برا

SPARQL   یهاو پردازنده دادیرو /انیمانند موتور پردازش جر گرید یکه پردازش را به موتورها "اهیجعبه س" کردیرو کیبا استفاده از 

 .]10[کندی، محول مفراهم شده یها، با ترجمه به زبانSPARQL  یوجوپرس

در  یهااز داده یادیر زوجود دارند که قادرند مقدا ستمیهستند، تنها چند س SPARQL زبان یتمام موتورها بر مبنا بایچه تقر اگر

ود زمان و بهب یدازشپر یارهاکه اجازه دهند آنها، ک کنندیرا مشخص نم یابزار چیموتورها ه نیا ن،یحال عبور را پردازش کنند. عالوه بر ا

 توانندیها مخالصه نی. امیآور را به دست انیاز جر یجمع و جور یخالصه دیبا ،یکاربرد یهااز برنامه یاریبس یدهند. برا اهشپردازش را ک

 .درا اجازه ده [ است،11] یاصل انیبه پاسخ درست بر جر کیکه نزد ن،یوجوها را با تخماز پرس یقیدق ییپاسخگو

 

 هاسازی دادهخالصه -5-1

. پایگاه مواجه هستیم های پویای بزرگما با مشکل همیشگی در حال رشد از نحوه مدیریت و تجزیه و تحلیل مجموعه داده، هادر بسیاری از زمینه

با هزینه کم با  هاعه دادهکردن عملکرد روی این مجمو( با اثر بزرگ روی مقیاسهاکاوی اغلب از اختصار )یعنی خالصهها و محققان دادهداده

ن باشد. یک مزایای کلیدی از چنیهای جریان میها یک نمونه از عنصرجریان داده یترین خالصهکنند. شاید اساسییدقت باال، استفاده م

های جریان وریتمباراتی را برای الگتواند از خود نمونه ساخته شود. بقیه این بخش عهای دیگر میپذیری آن است: خالصهانعطاف اینمونه

 کند.ها خالصه میداده

 ، ما همچنینبر این در درجه اول روی مشکالت ایجاد ساختارهای نمونه برای یک جریان داده واحد تمرکز خواهیم کرد، عالوه ما

در  ]12[ یاه داده سنتای پایگهای خالصه برشود را ارائه خواهیم داد. بسیاری از این ساختارهای که در یک محیط توزیع شده استفاده میتکنیک

 ها است.دهبا مدل جریان دا هااند. چالش انطباق برخی از این تکنیکنظر گرفته شده

  ها:سازی جریان دادهنمونه -5-1-1
به ویژه در  ز دارد،های جدید قابل توجهی نیاسنتی است، اما نوآوری سازیهای نمونهها بر مبنای تکنیکسازی جریان دادهنمونه 

ها: تنها هاز داد شوند برای بکاربردن ماهیت نامحدودیاستفاده می سازیهای پنجرهطولی نامحدود. تکنیک هایبرخورد با مشکل جریان

ف شده زمانی تعری ای بازهای از یک جریان )پنجره( در هر زمانی مورد توجه بوده است. یک پنجره ممکن است فیزیکی باشد، که بر مبنگزیده

ها عنصر گذشته(. این پنجره 20به عنوان مثال ها )(، و یا منطقی باشد، که تعریف شده بر مبنای تعداد تاپلاست )به عنوان مثال، هفته گذشته

 .حرکت کنند هادر طول زمان یا تاپل "نقطه پایانی متحرک"تثبت شوند، و یا با  "نقطه انتهایی ثابت ''توانند با می

 سازیای برای نمونهطور گسترده پیشنهاد شد و به ]13[ 1985در سال   Vitterتوسط  "سازی منبعینمونه"الگوریتم آنالین سنتی 

ها نیاز ندارد. ادهکند و به دانش قبلی از طول جریان دشود که آن یک نمونه با اندازه ثابت تولید میاستفاده می ایداده هایکردن جریان

شوند، نقضی میممتحرک. چون عناصر وقتی که  اما نه برای حذف در مورد پنجرهمفید است ها ها و به روز رسانیسازی منبعی برای درجنمونه

کاری یتم برای دستآید، بنابراین حفظ یک نمونه با اندازه مشخص غیر بدیهی است. چندین الگورباید از نمونه حذف شوند مشکل به وجود می

 اند.موقتی توسعه یافتههای منطقی و پنجره

هنگامی  کند.ها را نگهداری میالگوریتم یک نمونه منبع برای اولین پنجره از جریان داده پیشنهاد شده است.  ]14[یک روش ساده در 

گه ولین پنجره نشود. این الگوریتم یک نمونه تصادفی یکنواخت برای اشود، آن با یک عنصر تازه وارد جایگزین میکه یک عنصر منقضی می

 .نمونه نیاز دارد زیسادارد و حافظه کمی برای ذخیرهمی

 سازینمونه ''مانند ها موقتیبه پنجره، ]15[ای سازی زنجیرهنمونه ''منطقی مانند هایهای دیگر برای اعمال به پنجرهبسیاری از الگوریتم

جریان  هاکه همه این تکنیکها بخش دانش ما، این است توسعه یافتند. بهترین "]16[مختصر  سازینمونه ''و یا برای استفاده ویژه مانند "اولیه
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و  هااز امکانات محاسبه در سنسورها، و ارتباط دو طرفه بین سنسور هاعالوه بر این، این تکنیک کند.سازی میها را به صورت جداگانه نمونهداده

  .کنندسرور مرکزی استفاده نمی

 

 :شدهتوزیع هایسازی جریان دادهنمونه -5-1-2

شوند. شده تولید میعها به طور مداوم توسط تعداد زیادی از سنسور توزیبسیاری وجود دارد که در آن دادههای کاربردی برنامه 

است مربوط به  هایی که ممکنن دادهتوسعه داده شده است تا منابع محدود را مدیریت کند. آنها با فیلترکرد هاسازی تطبیقی برای این برنامهنمونه

 شوند.ط میها، پویا و سازگار با محیدهاند. نرخ مجموع داسازی رسیدهپهنای باند شبکه و حافظه ذخیره متن جریان نباشند به حفظ

 سازیسازی موقتی(. یک طرح نمونهکنند )نمونهسازی میها را از هر منبع نمونهتطبیقی موجود، داده سازیهای نمونهاغلب تکنیک

شود تا ر کالمن در هر سنسور استفاده میارائه شده است. فیلت]17[کند در ه محتوای جریان تنظیم میها را در پاسخ بتطبیقی که نرخ مجموع داده

اگر  شود.بینی تنظیم میای پیشبر اساس خط SI سازیی نمونهبینی کند. بازهشود پیشارزش آینده را بر اساس آن چه در حال حاضر دیده می

برای سرور  جدید  SIشود اضافه شود، یک مجاز می سازی معینمورد نیاز برای یک سنسور که توسط یک رنج بازه نمونه سازیبازه نمونه

 دهد. یت منبع جریان تحویل میهای جدیدی بر حسب پهنای باند در دسترس، تراکم شبکه و اولوSIشود. سرور مرکزی درخواست می

کند. پذیر میطبیقگیری در هر سنسور را پویا و تهاند که فرکانس اندازخوردی پیشنهاد دادهنویسندگان یک مکانیزم کنترل باز]18[در 

 شود.دهند. مقدار خطا بر مبنای مقایسه محاسبه میشوند در مقابل یک مدلی که محیط را نمایش میهای نمونه مقایسه میداده

اند؛ این کار ادهیشنهاد دهای حسگر اطالعات زائد ارسال کنند په گره، نویسندگان این مقاله یک روش برای جلوگیری از این ک]19[در

ال برخی از وری انرژی به وسیله جلوگیری از انتقشود. بهرهبینی میپیش ARIMAکننده )مرکزی( از یک مدل پیشگویی توسط یک گره جمع

. گیرندشان قرار میه نسبت به مقادیر واقعیز پیش تعریف شددرون یک مقدار تلرانس ا ARIMAبینی شود، که مقادیر پیشها انجام مینمونه

سورها و سرور دهد که کاهش ارتباط بین سنپیشنهاد شده است. نتایج آنها نشان می Garofalakisو  Cormodeیک روش مشابه توسط 

رکزی با تواند توسط یک سرور موجوها میپرسای از بینی مناسب کافی باشد. طیف گستردهتواند با استفاده از یک مدل پیشمرکزی می

 .]20[تقریبی پاسخ داده شود هایاستفاده از طرح

وسیله   به Backcastingکند. استفاده می Backcastingفضایی به نام روش  برداریاز یک تکنیک نمونه  ]21[از سوی دیگر، 

کند. این کار دهند، عمل میعات خود را به یک مرکز فیوژن ارتباط میهای حسگر که اطالیک زیر مجموعه کوچکی از گره سازی اولیهفعال

ن به یک سطح کند برخی از سنسورهای ممکن است نیاز به فعال شدن برای رسیدآورد، که اشاره مییک تخمینی از محیط حس شده فراهم می

کنند و به طور انتخابی سنسورهای می Backcastingکه مورد نظر از دقت نداشته باشد. سپس مرکز فیوژن اطالعات را بر مبنای تخمین شب

 سازیسط فعالتواند انرژی را توبرداری تطبیقی میکنند. در این روش، نمونهاضافی را برای به دست آوردن یک سطح خطای هدف فعال می

 کسری از حسگرهای موجود ذخیره کند.
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ه بین باشند، و رابطهای پردازش میهای کاربردی وب در حال تبدیل شدن به یک مشکل برای سیستمهای تولید شده در حال رشد از برنامهداده

یک فرمت از سیستم پاسخ بالدرنگ پیشنهاد  ]22[شود. بنابراین،می ها،باعث ایجاد مشکالتی، هنگام تالش برای استخراج از مخازن داده هاداده

دهند یمپیشنهاد  برداری رادهد تا اجازه دهد وظایف پردازش و فضای مورد نیاز حافظه کاهش پیدا کند. نویسندگان اجرای عملگرهای نمونهمی

استفاده شوند.  ،شوندمیته های معنایی موجود که به عنوان یک موتور جعبه سیاه در نظر گرفوانند در رابطه با موتورهای جریان دادهکه بت

 ای.برداری زنجیرهبرداری مخزنی و نمونهت، نمونهبرداری تصادفی یکنواخعبارتند از: نمونه اندکه اجرا شده برداریهای نمونهروش

های معنایی، شامل تنها اجرا شده است فقط زمانی جالب توجه است که به جریان داده ]23[، این رویکرد آنچنانکه در با این حال

االتری ها از یک سطح معنایی بشود. استفاده از چنین رویکردی کمتر موفق است وقتی که جریان دادهمستقل، اعمال می RDFگانه سه

معنایی که سازنده  هایی ارتباطدر واقع، این رویکرد منجر به نابود مرتبط هستند. RDFبه نمودارهای  RDFگانه برخوردارند که در آن سه

 .شوندهای معنایی و موثر، میباشند، و در نتیجه کاهش سطح انسجام دادهساختار این نمودارها می

 RDFکوچکی از طرح  یمعنایی از یک مجموعه ایادهد هایدهد که جریاناخیراً، دو کار ویژه انجام شده است که مزیتی را نشان می

سازی که یک الگوریتم برای فشرده zlib بر مبنای  RDFساز جریان دیفرانسیلی )فشرده   RDSZ. در اولین کار، نویسندگان اندساخته شده 

 .]24[دهندباشد را پیشنهاد میاتالف کم می RDFجریان با 

دهد. این کار از پیشنهاد می ] 25[ کارآمد(  RDF)قالب تبادلی RDFجریان   ERIد برای رویکرد دوم یک قالب تبادلی کارآم

های شرح گیرد که ماهیتاصول این کار از این حقیقت نشأت می .اقتباس شده است (EXI)کارآمد  XMLمکانیزم  رمزگذاری قالب تبادلی 

های های ساختاری )طرح( و ارزش )دادهاطالعات روی کانال ERIاغلب یک طرح مشترک به دنبال دارد.  RDFداده شده در یک جریان 

جه سازی باال و جریان پردازش موثر نتیفشرده هایشود، و نسبتدر هر کانال استفاده می Zlibساز کند. سپس فشردهمی  برابر را چند سخت(

 ]26 . [شودمی

 
 

 

 شرکتدر  رکاو  کسب شهو ییراکا دبهبو یهاراه  .6
 

 داده تحلیل و تجزیه مرسوم یها روش با و کنیم سانیروزر به منظم رطو به را آن که ستا زمال رکا و کسب شهو ییراکا مستمر دبهبو رمنظو به

 د:آور می ستد به یرز اردمو توسط نتیجه در و هدد می یشافزا را سیستم ییراکا  BI.کنیم مغااد ها

 پشتیبانی سیستم در هشد تعبیه ارفزا منر ئهارا 

 اههمر تلفن یها هستگاد مغااد 

 مختلف یها داده دازشپر ایبر ژیتکنولو مغااد 

 

 منیتیا پشتیبانی ارفزا منر -6-1

 دبهبو ایرب زینیا پیش جدید ارفزا منر یاه حل راه ینا. دشو می دیجاا ها داده ئهارا و ماندهیزسا ایبر یجدید ارفزا منر یجرتد به ار،فزا منر و ارفزا سخت توسعه در

 .ندا همدآ دجوو هب هغیر و نقل و حمل سهولت ،فیکیاگر یها ارشگز ،ها داده سیربر جدید تمکاناا سطهوا به هعمد رطو به و باشند می BI ییراکا

 سرعت توسط ارفزا منر ینا. SAP Lumira ارفزا منر از ستا رتعبا SAP مفر پلت بر مبتنی رکا و کسب شهو سیستم ایبر اریفزا منر یها حل راه از مثالی

 منر رد بطهرا یها داده هپایگا از مستقیم رطو به یا و کسلا سافتومایکر برنامه از ننداتو می ها داده. دشو می مشخص دمتعد طالعاتیا منابع فیکیاگر ارشگز صخا

 . ساخت دیبررکا یها برنامه OLAP تحلیل و تجزیه سساا بر فیکیاگر و یبصر یها ارشگز ایبر انتو می. شوند ثبت ارفزا
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 OLAPتحلیل و تجزیه سساا بر SAP Lumira فیکیاگر خالصه -5 شکل

 توسط کافی نشدا شتندا مدع یعنی ،باشد تحلیل و تجزیه ورودی یها یژگیو و دهسا دهستفاا شامل نداتو می نیز اریفزا منر یها حل راه یگرد ییاامز

 از رییابس و  SAP Lumiraتحلیل و هتجزی نتایج رنتشاا نمکاا اه،همر تلفن یها هستگاد به لینک ،نالینآ یها داده دازشپر ،نویسی برنامه یها نباز رهبادر بررکا

 .  یگرد اردمو

 تصمیم ایبر هتولیدشد یهاشارگز به سترسید ،هدد یشافزا را نکنارکا ریکا دعملکر نداتو می رکا و کسب شهو در جدید ارفزا منر یها حل راه ایجرا

 .هدد دبهبو فهم قابل و هیژو فیکیاگر یها ارشگز طریق از را انمدیر تتصمیما کیفیت قلاحد و ،هدد یشافزا را یگیر

 

 اههمر تلفن یها هستگاد مغااد -6-2

 یم یگرد یها برنامه و هوشمند یها گوشی ،ها تبلت مانند اههمر تلفن یها هستگاد نکنوا هم اه،همر تلفن ارفزا منر و ارفزا سخت وریفنا یها پیشرفت خاطر به

 .گیرند می ارقر دهستفاا ردمو رکا و کسب ییندهاافر در ننداتو

 شتهدا سترسید فترد از رجخا در یارگذ سرمایه یها ارشگز و ها داده به دموجو تمکاناا طریق از هدد می زهجاا انمدیر به اههمر تلفن یها هستگاد با BI مغااد

 اههمر تلفن یها هستگاد طریق از. ادد رواج ها نماز متما در شرکت انتحلیلگر و انمدیر بین را طتباار-تطالعاا جدید لکانا یک دیجاا انتو می ترتیب بدین. باشند

 .دکر دیجاا را BI سیستم در هشد شتهاگذ اکشترا به Y-ردشبودا ر،کا و کسب رتنظا دعملکر ظلحا از انتو می زمال یها برنامه و

 



 
 

 

11 

 

 

 یدروندآ مفر پلت ایبرBI (SAP  )سیستم رکا محل -6شکل

 نمکاا با ضحوا فیکیاگر ارشگز کی یعنی ،کنند دهستفاا  BIسیستم مانند مشابه فیکیاگر تحلیل و تجزیه از ننداتو می انبررکا ،موبایل دیبررکا یها برنامه در

 .  ندآور دجوو به را قعیوا نماز در ها داده منبع و مترهاراپا تغییر

 مختلف یها داده دازشپر ایبر ها وریفنا مغااد -6-3

 ینا ایبر. ستا هشد شرکت یها داده اردمق در ساالنه یصددر 50-40 یشافزا باعث ه،شد ثبت خیرا یها لسا در که تتباطاار و تطالعاا وریفنا سریع توسعه

 یها فرصت و ها هیدگاد(باشد ایتب تاز 35 ها داده حجم ،2020 لسا تا رود می رنتظاا. نددار ظرفیت رمچها یک تنها ها شرکت وزهمرا ،ها داده از حجم و ارمقد

Big Data .(وریضر و زمال انمدیر یگیر متصمی یندافر دبهبو ایبر و هستند مهم شرکت ایبر طالعاتیا به ستیابید ،ها داده از دییاز حجم تحلیل و تجزیه با 

 خاطر ینا به قیقاد. Big Data (BD( - دارد دجوو ها داده دیاز حجم ایبر هایی وریفنا وزهمرا داده، ارمقد از موثر دهستفاا نظر از. دشو می پذیر نمکاا هستند

 . ستا دمفی و مناسب رگبز یها داده با ردبرخو در  BIحل راه مغااد ،یافتهرساختا نیمه و رساختاون بد یها داده از تطالعاا اجستخرا

 یا ها داده دازشپر یها زینهگ در اول جهدر در مغااد و زیسا چهریکپا یها حل راه. نددار رکاوسر BD و BI مغااد با تخدما نهندگاد ئهارا از ریبسیا

 .  نددار وتتفا هم با ستا زمال هغیر و قعیوا نماز تحلیل و تجزیه ایجرا ایبر که ها داده هپایگا رساختا در

 

 IBM توسط BD و  BIمغااد -7 شکل
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 شهو یها حل راه با اهمره Big Data یهااربزا از دهستفاا. دبر رکا به رکا و کسب یها بخش و مناطق متما در تقریبا انتو می را Big Data وریفنا

 :  جمله از ،باشد شتهدا ها شرکت ایبر مختلفی ییاامز نداتو می رکا و کسب

 قابتیر مزیت یک آوردن ستد به، 

 ها هزینه در جویی صرفه، 

 ر،کا و کسب ییندهاآفر زیسا بهینه 

 ن،کنندگا فمصر خرید رفتار بینی پیش 

 تقلب تشخیص، 

 یابیزاربا بهتر فهد یها کمپین 

 ن،مشتریا یطاشر و هازنیا قیقد درک 

 ص،خا نمشتریا به صخا تخدما و تمحصوال ئهارا 

 27[هغیر و ،یطاشر اتتغییر به پذیر فنعطاا یها پاسخ ئهارا ایبر قعیوا نماز در ها هپدید تحلیل و تجزیه[ 

 

 

 م؟یکنیاستفاده م میعظ های چگونه از داده .7
 

 آن چگونه. اردد را ها داده ستفاده ازقصد ا ،ینهاد ایکه شرکت  میریگیرا در نظر م یتیو موقع ماندازی یم ینگاه  میعظ های داده یاکنون ما به بعد سازمان

د؟ ما کن رییتغ دیاب یزی، چه چکرده است جادیا شهای داده لیاهداف تحل برای را ها نهاد آن را انجام دهد و اگر آن شرکت قباًل انبار داده ای شرکت

 یهایدازمنین قیتطب ه هدف آن،ک میکنیم هارای ها انبار داده کیاز ساختار کالس یو سپس اصالح ماندازی یبه توسعه راهبردها م یمنحصراً نگاه مختصر

  .است  میعظ های داده

 وژه دادهپر ایکه  هددینا قرار مرا مب یمیساختار تصم نیا اند، افتهی شیچند سال افزا طی که ها داده یحوزه فناور ماتیاز تصم یاریمانند بس به

کمک  تواندیم SWOT لیحلمانند ت یمنظور، فنون نیا. به میو درست، استفاده کن قیدق یبا بررس  میعظ های داده یاز فناور ایو  میرا آغاز کن  میعظ های

فاده از آن است یریگ میر تصمد توانیکه م یگری. ابزار دمیکن دایپروژه خاص را پ ای یفناور کی های کند تا بتوان نقاط قوت و ضعف، فرصتها و سرنخ

 لیو تحل SWOT .کندیم یمناسب آن باشد را بررس ستیبایکه پروژه م یکل طیو مح نهیاضافه شده، زم یاست که اهداف، ارزشها نهیزم لیکرد، تحل

نسبت به   میعظ های داده یراهبرد برا کی توسعه. اند¬کسب و کار موفق بوده ندیفرآ یساز-هر دو معروف هستند و به عنوان مثال در مدل نهیزم

 .دهدینشان م 8باشد که شکل  یزیچ هیشب تواندیخاص، جامعتر است و م یلهایتحل

 

 
 میعظ های داده یانتساب برا یاستراتژ کی -8شکل

 

 دگاهیو د جینتا .8
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به مفهومی   عظیم هایاً دادهنیم. اساساند، بررسی کهای عظیم  را که در سالهای اخیر بروز کردهدر این مقاله سعی کردیم ابعاد مختلف مرتبط با حوزه داده

ت کنترل حجم درستی قابلی ها، بهدهوجود دارد که هرگز در گذشته شناخته نشده بودند و اینکه فناوری پردازش داها اطالق میشود که امروزه فراوانی داده

د کسب و کار در ندهای هوشمنفهوم فرآیها وجود دارد. مها را دارد و بنابراین، فرصتهای اقتصادی بزرگ و اصولی برای استفاده از این دادهباالیی از داده

دها را از طریق ریان و درآمط به مشتاوی )اولیه( به عنوان تعریفی از این حقیقت به وجود آمد که کسب و کار میتواند فرآیندهای هوشمند مربوکزمینه داده

ه به شکل و بیشتری ک ای بیشترههای آنها بهبود یا افزایش دهد تا مشخص کند که مجهوالت وارد مرحله بعدی میشوند. البته دادهتحلیل و پردازش داده

-در حوزه های جدیدتهمدن یافدیجیتال موجود هستند، نه تنها به کسب و کارها کمک میکنند تا بینشهای جدیدی به دست بیاورند، بلکه موجب به وجود آ

های عظیم  یتوان دادهمر، نه تنها اسب و کهایی مانند فیزیک یا مراقبت سالمت میشوند که الزاماً از نوع اصلی کسب و کار نیستند. بنابراین با در نظر گرفتن ک

ه ما توانایی وری موجود با( و فناها)نه فقط حجم خالص آنهرا به عنوان عامل توانمندسازی نوین فرآیندهای هوشمند در نظر گرفت، بلکه گسترده شدن داده

 ام دهیم.دادند تا  تحلیل کنیم،ارتباطات را در نظر بگیریم و پیش بینی های غیر قابل تعمقی را انج

ر خواهند انشگاهی تاثیتحصیالت د های عظیم  بربینی هستند. اول اینکه، دادهکنیم که در آینده نزدیک قابل پیش در آخر به دو پیشرفت اشاره می

ز علم کامپیوتر، روند در مر ینیم که ااند. انتظار دارهایی را برای آموزش کارشناسان داده آغاز کردهگذاشت. البته، تعدادی از مدارس در آمریکا، برنامه

 ها مانند علوم ارتباطات، علوم اجتماعی و یا پزشکی است.آمار، یادگیری ماشینی و احتمااًل سایر حوزه

)مجازی( ارهای اهد ظهور بازند، ما شها تبدیل به کاال میشودوم اینکه، همانطور که برای سایر کاالها در گذشته اتفاق افتاده است، زمانی که داده

کتها را میفروشد نها سهام شرکه نه ت ها خواهیم بود، همانطور که در گذشته بازارهای دیگری مثل بازار سهام به وجود آمد. حقیقت بازار سهام این استداده

خام را  هایلب دادهاده اغد بلکه محصوالت متنوع دیگری را عرضه میکند که ممکن است مربوط به سهام اصلی باشد یا نباشد. به همین شکل، یک بازار

رحال بر هزش کرد. به دن، پرداها را قبل از فروخته شمثال در مورد موضوع مشخصی عرضه میکند و نیز راههای متنوعی را ارائه میکند که میتوان داده

 لیت کنند. ا هردو، فعادار و یروشنده یا خریخالف بازار سهام، یک بازار داده ممکن است برای همگان در دسترس باشد و کاربران میتوانند به عنوان ف

 

 هامفهوم بازار داده -9شکل

 

ها و ها به خوبی انبارهای فراداده است که دادهدر مقایسه با ساختار یک انبار داده، این طرح شامل اجزایی برای استخراج، تبدیل و بارگذاری داده

ها ارایه میکنند مثالً از سازی دادهها و روشهایی را برای بهینهها سطوح مشترکی را برای بارگذاری دادهدهبراین، بازار داالگوریتمها را توصیف میکنند. عالوه

تفاده عملگرهایی که دارای عملکرد تعریف شده توسط کاربر هستند و همچنین اجزایی برای تجاری کردن و قانونی کردن استفاده از این عملگرها، اس
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ننده عملکرد تعریف شده توسط کاربر، هزینه مصرف )عالمت یورو آن را نشان میدهد( را از خریداران دریافت میکند. به عالوه، میکنند. در عوض، ارایه ک

 . ]28[گیری استناد میکندها، به زیرساخت قابل اندازهکه از وب دریافت میشود، بازار داده برای پردازش و فهرست بندی داده هادر مورد حجم بزرگ داده
 

 مراجع -9
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