بسمه تعالي

مقدمهای بر کالن داده و فناوریهای مرتبط
 .1مقدمه
بیگ دیتا یا کالن داده چند سالی ست که در ادبیات فناوری اطالعات به یک ا صطالح فراگیر تبدیل شده ا ست و در این
مقاله سعي شده است ،این حوزه نوین ،به صورت اجمالي معرفي گردد.
اگر بخواهیم تعریفي از کالن داده ارائه کنیم ميتوانیم آنرا مجموعه دادههایي بدانیم که اندازه آنها فراتر از حدی استتت
که با نرم افزارها و روشتتهای معمول بتوان آنها را در یک زمان قابل قبول ،دریافت ،ذخیره ،مدیریت و پردازش کرد .دراین تعریف،
حجم داده مشخص نشده است چون میزان کالن بودن داده همزمان با پیشرفت فناوریهای ذخیره سازی و پردازش اطالعات روز
به روز و عموماً بهخاطر تولید داده توستتتج تجهیزات و ابزارهای مختلف دیجیتال در حال افزایش استتتت .گوشتتتيهای موبایل،
حسگرهای محیطي ،الگ نرمافزارهای مختلف ،دوربینها ،میکروفونها ،دستگاههای تشخیص ، RFIDشبکههای حسگر بي سیم،
ای ستگاههای هوا شنا سي ،سامانههای امواج رادیویي ،مبادالت شبکههای اجتماعي آنالین ،متون و ا سناد اینترنتي ،دادههای نجوم،
اطالعات پزشتکي و ستالمت بیماران ،اطالعات ستامانههای خرید از فروشتگاهها ،پژوهشهای زمینشتناستي و غیره نمونههایي از
دادهها در مقیاس کالن هستند .مقیاسي که امروزه از گیگابایت و ترابایت به پتا بایت و اگزا بایت و زتا بایت در حال حرکت است
برای ایجاد یک دید مناسب در خصوص کالن داده و اهمیت آن ،جامعه ای را تصور کنید که در آن جمعیت بطور نمایي
در حال افزایش است ،اما خدمات و زیرساخت های عمومي آن نتواند پاسخگوی رشد جمعیت باشد و از عهده مدیریت آن برآید.
چنین شرایطي در حوزه داده در حال وقوع است.
بنابراین نیازمند توستتعه زیرستتاخت های فني برای مدیریت داده و رشتتد آن در بخش هایي نظیر جمع آوری ،ذخیره
ستتازی ،جستتتجو ،به اشتتتراا گ اری و تحلیل مي باش تیم .دستتتیابي به این توانمندی معادل استتت با شتترایطي که مثال بتوانیم
“هنگامي که با اطالعات بیشتتتری در حوزه ستتالمت مواجه باشتتیم ،با بازدهي بیشتتتری ستتالمت را ارتقا دهیم”“ ،در شتترایطي که
خطرات امنیتي افزایش پیدا میکند ،سطح امنیت بی شتری را فراهم کنیم”“ ،وقتي که با رویدادهای بی شتری از نظر آب و هوایي
مواجه باشیم ،توان پیش بیني دقیقتر و بهتری بدست آوریم”“ ،در دنیایي با خودروهای بیشتر ،آمار تصادفات و حوادث را کاهش
دهیم”“ ،تعداد تراکنش های بانکي ،بیمه و مالي افزایش پیدا کند ،ولي تقلب کمتری را شاهد با شیم”“ ،با منابع طبیعي کمتر ،به
انرژی بیشتر و ارزانتری دسترسي داشته باشیم” و بسیاری موارد دیگر از این قبیل که اهمیت پنهان کالن داده را نشان مي دهد.
 .2چالشها و خصوصیات کالن داده
تا کنون چالشهای زیادی در حوزه کالن داده مطرح شده است که تا حدودی از جنبه تئوری ابعاد مختلفي از مشکالت
این حوزه را بیان میکنند .این چالش ها در ابتدا سه بعد اصلي حجم داده ،نرخ تولید و تنوع به عنوان V’s ۳مطرح شدند ولي در
ادامه چالش های بیشتری در ادبیات موضوع توسج محققان مطرح شده است:


حجم داده  (Volume):حجم داده های درون سازمان و خارج آن به مدد پدیده اینترنت ،د ستگاه های الکترونیکي و
موبایل ها ،زیر ساخت های شبکه و سایر منابع هر ساله رشد نمایي دارد و پیش بیني شده است که تا سال  ۲۰۲۰ما
ده زتابایت داده در جهان خواهیم داشت.
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نرخ تولید  (Velocity):داده ها از طریق برنامه های کاربردی و سنسورهای بسیار زیادی که در محیج وجود دارند با
سرعت بسیار زیاد و به صورت بالدرنگ تولید مي شوند که اغلب باید در لحظه پردازش و ذخیره شوند.



تنوع  (Variety):انواع منابع داده و تنوع در نوع داده ب سیار زیاد مي با شد که در نتیجه ساختارهای داده ای ب سیار
زیادی وجود دارد و بی شتر حجم داده دنیا هم بي ساختار و ب سیار متنوع ا ست .بخ شي از دادهها امروزه در بانکهای
اطالعاتي ،بخشي در صفحات وب ،بخشي به صورت  XMLو  JSONو بقیه نیز در فایلها با قالب های متفاوت ذخیره
شده اند که عمل پردازش آنها را پیچیده ميکند.



صحت  (Veracity):با توجه به اینکه داده ها از منابع مختلف دریافت می شوند ،ممکن ا ست نتوان به همه آنها اعتماد
کرد .مثال در یک شبکه اجتماعي ،ممکن ا ست نظرهای زیادی در خ صوص یک مو ضوع خاص ارائه شود .اما اینکه آیا
همه آنها صحیح و قابل اطمینان ه ستند ،مو ضوعي ا ست که نمیتوان به سادگي از کنار آن در حجم ب سیار زیادی از
اطالعات گ شت



اعتبار  (Validity):با فرض اینکه دیتا صحیح باشد ،ممکن است برای برخي کاربردها مناسب نباشد یا به عبارت دیگر
از اعتبار کافي برای استفاده در برخي از کاربردها برخوردار نباشد.



نوسان  (Volatility):سرعت تغییر ارزش داده های مختلف در طول زمان میتواند متفاوت باشد .در کاربردهایي نظیر
تحلیل ارز و بورس ،داده با نوستتان زیادی مواجه هستتتند و داده ها به ستترعت ارزش خود را از دستتت میدهند و مقادیر
جدیدی به خود مي گیرند .اگرچه نگهداری اطالعات در زمان طوالني به منظور تحلیل تغییرات و نوستتان داده ها حائز
اهمیت ا ست .افزایش دوره نگهداری اطالعات ،م سلما هزینه های پیاده سازی زیادی را دربر خواهد دا شت که باید در
نظر گرفته شود.



نمایش  (Visualization):یکي از کارهای مشتتکل در حوزه کالن داده ،نمایش اطالعات استتت .اینکه بخواهیم کاری
کنیم که حجم عظیم اطالعات با ارتباطات پیچیده ،به خوبي قابل فهم و قابل مطالعه باشتد از طریق روش های تحلیلي
و بصری سازی مناسب اطالعات امکان پ یری است.



ارزش  (Value):آیا هزینه ای که برای نگهداری داده و پردازش آنها میشود ،ارزش آن را از نظر تصمیم گیری دارد
یا نه و ارزش و فایده موردنظر را برای یک سازمان خواهند داشت؟

به طور کلي ،تفاوتهای اصلي کالن داده و داده های سنتي در جدول زیر بیان شده است.
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جدول  :1مقایسه داده های کالسیک با کالن داده
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 .3ابزار های ذخیره و پردازش در حوزه کالن داده
رهیافتهایي که امروزه در بخش پردازش کالن داده مطرح هستند ،دارای چندین خاصیت مشترا هستند:


اجرا بر روی ستتخت افزار موجود که باعم ميشتتود بتوان با هزینه کم امکان پردازش موازی و ارتقای ستتخت افزاری را
فراهم کرد.



استفاده از ابزارهای تحلیل و مصورسازی پیشرفته برای سهولت کاربر نهایي.



استفاده همزمان از ابزارها و کتابخانه های مختلف که معماری داده یک سازمان را شکل مي دهند.



استفاده از بانک های اطالعاتي غیر رابطه ای ) (NoSqlبه عنوان جزئي از معماری و بسترداده سازمان

دو رهیافت اصلي که امروزه در پردازش و تحلیل کالن داده بیشترین رواج را دارند عبارتند از :
هدوپ و بانکهای اطالعاتيNoSQL
3-1

هدوپ

هدوپ یک چهارچوب متنباز برای پردازش ،ذخیره و تحلیل حجم عظیم داده های توزیع شده و بدون ساختار است.6
منشتتاا اصتتلي پیدایش این چهارچوب پردازش تي به شتترکتهای جستتتجوی اینترنتي یاهو و گوگل باز ميگردد که برای ایندکس
کردن صفحات وب و جستجوی آنها نیاز به ابزار و مدل های جدید پردازشي داشتند .این چهارچوب برای پردازش موازی داده ها
در سطح پتابایت و اگزابایت که بر روی رایانههای معمولي توزیع شده اند ،به گونهای طراحي شده ا ست که کال ستر ت شکیل
دهنده آن به راحتي و بسته به نیاز ،قابل گسترش است.
هدوپ چگونه کار می کند
در این ستتامانه فایلهای داده ای با حجم باال مانند فایلهای ثبت تراکنش ،خوراا خوان شتتبکه های اجتماعي و ستتایر
منابع داده ای ابتدا بخش بندی شده و در شبکه توزیع مي شوند.
وظیفه تقستتیم ،ذخیره و بازیابي فایلهای حجیم بر روی یک کالستتتر هدوپ را ستتیستتتم فایل توزیع شتتده آن به نام
 HDFSبر عهده دارد .برای باالبردن ضریب اطمینان سیستم  ،هر بخش از فایل در چندین رایانه توزیع مي شود تا در صورت از
کارافتادن یک سیستم ،آن فایل باز هم قابل بازیابي باشد.
در هدوپ ستته نوع گره محاستتباتي یا رایانه داریم  .مدیر نام  ،وظیفه تقستتیم فایلها و ذخیره آدرس هر بخش از آن را
برعهده دارد .برر سي دورهای گره ها و تعیین از رده خارج شدن آنها هم جزا وظایف این مولفه از سی ستم مدیریت فایل هدوپ
است.
گره داده که تک تک رایانه های عضو هدوپ را در بر مي گیرد ،بالا های فایل را در بردارد که برای مدیریت بهتر آنها،
به ازای مجموعه ای از این گرههای داده  ،یک گره مدیریت نام در سامانه هدوپ وجود دارد .نوع سوم  ،گره نام ثانویه ا ست که
یک رونوشت از اطالعات گره مدیریت نام بر روی آن قرار دارد تا در صورت از کار افتادن آن گره  ،اطالعات آن از بین نرود .شکل
 1شمایي کلي از مولفه مدیریت فایل هدوپ را نشان مي دهد.
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شکل  : 1ساختار سیستم فایلHDFS
بعد از توزیع داده ها در سامانه هدوپ  ،تحلیل و پردازش آنها بر عهده بخش نگا شت و تجمیع آن ا ست .شکل  ۲این
فرایند را به صورت ب صری نمایش مي دهد .در مرحله اول،کاربر درخوا ست خود را که معموالً یک پرس و جو به زبان جاوا ست را
به گرهي که وظیفه اجرای درخواست ها را بر عهده دارد (مدیر درخواست ) – Job trackerارسال ميکند .در این مرحله مدیر
درخواست بررسي مي کند که به چه فایل هایي برای پاسخ به پرس و جوی کاربر نیاز دارد و به کمک گره مدیریت نام  ،گره های
داده حاوی آن بخش ها را در کالستر مي یابد (عمل نگاشت).
ستت س این درخواستتت به تک تک آن گره ها ارستتال میگردد .این گره ها که هنگام پردازش به آنها مدیر وظیفه مي
گوئیم مستقالً و به صورت موازی کار پردازش داده های خود را (اجرای تابع نگاشت) انجام مي دهند.

شکل  : ۲ساختار عملیاتي هدوپ و فرآیند نگاشت و تجمیع
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پس از اتمام کار هر مدیر وظیفه ،نتایج در همان گره ذخیره مي گردد .پس از آماده شدن نتایج میاني که طبیعتا چون
واب سته به داده های موجود در روی یک گره ا ست  ،محلي و ناقص خواهد بود  ،مدیر درخوا ست ،فرمان تجمیع را به این گره ها
ار سال مي کند تا پردازش نهایي را بر روی نتایج انجام داده و نتیجه درخوا ست کاربر در یک گره محا سباتي نهایي ذخیره گردد.
در این مرحله  ،نگاشتتت و تجمیع به اتمام رستیده استتت و پردازش بعدی بر روی نتایج حاصتتل بر عهده تحلیل گران حوزه کالن
داده استتت  .این پردازش مي تواند به صتتورت مستتتقیم بر روی نتایج انجام شتتود و یا با انتقال داده های حاصتتله به بانک های
اطالعاتي رابطه ای و یا انباره های داده ،از روشهای کالسیک تحلیل داده استفاده شود.
مثالي از نحوه شمارش کلمات در یک کال ستر هدوپ با روش نگا شت و تجمیع در شکل زیر نمایش داده شده ا ست .
فایلهای ورودی در  HDFSذخیره شده اند و عملیات نگا شت در هر گره محا سباتي بدین صورت انجام میگیرد که به ازای هر
کلمه که از فایل خوانده میشتتتود ،یک زوج (کلمه  ،تعداد) ایجاد مي کند که تعداد اولیه آن یک خواهد بود .در مرحله بعدی این
زوجهای ایجاد شده مرتب سازی مي شوند و در مرحله تجمیع ،کلمات کنار هم که یکسان هستند با هم ادغام شده و اعداد آنها با
هم جمع میشود و سرانجام فایل نهایي که شمارش تعداد هر کلمه در آن آمده است ،ایجاد مي گردد.

مزایا و معایب هدوپ
مهم ترین مزیت هدوپ توانایي پردازش و تحلیل حجم عظیم دادههای بدون ساختار یا شبه ساختار که تاکنون امکان
پردازش آنها به صورت بهینه (هزینه و زمان ) مقدور نبوده است.
مزیت بعدی هدوپ به امکان گ سترش ساده و مقیاس پ یری افقي ( سهولت افزودن سی ستم به کال ستر هدوپ بدون
نیاز به ارتقاا سخت افزاری یک سیستم ) آن بر مي گردد که به راحتي مي توان تا سطح اگزا بایت داده ها را مورد تحلیل قرار داد
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و دیگر الزم نیست شرکتها بر روی داده های نمونه و زیرمجموعه ای از داده های اصلي کار کنند و به کمک هدوپ امکان بررسي
تمام داده ها فراهم شده است.
مزیت دیگر هدوپ هم هزینه راه اندازی اندا آن استتت که دلیل اصتتلي آنهم رایگان بودن آن استتت و نیز عدم نیاز به
ستتتخت افزار حرفه ای و گران  .بخصتتتوص با رواج رایانش ابری و قیمتهای مناستتتب آن برای پردازشتتتهای موردی و نیز ابرهای
خصوصي ،راه اندازی یک سامانه هدوپ به فرآیندی چند ساعته تبدیل شده است.
از طرف دیگر هدوپ و زیر مجموعه های آن همگي در مراحل اولیه توستتعه هستتتند و غیر بالغ و نوپا هستتتند .این امر
خود باعم تغییر و اصالح مداوم این چهارچوب مي شود که هزینه آموزش مداوم را به سازمانها تحمیل مي کند.
از ستتوی دیگر نوپا بودن این مدل نرم افزاری باعم مي شتتود افراد کمي مهارت الزم برای ایجاد و کار با ستتامانه های
مبتني بر هدوپ را دارند و برای بسیاری از شرکتها کمبود نیروی انساني متخصص مهمترین چالش آنها در استفاده از این سامانه
خواهد بود.
م شکل دیگر هدوپ که ماهیت ذاتي دارد ،عدم توانایي پردازش بالدرنگ داده ها ست .چون مدیر درخوا ست باید منتظر
تکمیل کار تک تک گره های محاستتباتي ستتامانه بماند تا بتواند جواب نهایي را به کاربر تحویل دهد  .هر چند با رشتتد ستتریع
فناوریهای بانکهای اطالعاتي  NoSQLو تلفیق آن با هدوپ  ،این مشکل نیز تا حدی رفع خواهد شد.
امروزه نستتخه دوم هدوپ با بهبود فرآیند مدیریت منابع ،الیه ای جدید به ستتامانه هدوپ اضتتافه کرده استتت با نام
YARNکه وظیفه مدیریت منابع سیستم مانند حافظه ،دیسک  ،شبکه و غیره را بر عهده دارد که با این توصیف ،در الیه پایین
هدوپ ما سی ستم  HDFSرا برای ذخیره داده ها داریم و در الیه میاني YARN ،وظیفه مدیریت منابع سی ستمي را برعهده
دارد و در الیه باال هم عملیات پردازش داده با مکانیزم نگاشت و تجمیع انجام مي پ یرد.

مي توان به جای الیه فوقاني یعني روش کال سیک و سنتي نگا شت و تجمیع ) (Map/Reduceدر دنیای کالن داده
از روشهای نویني مانند آپاچي تز ) (TEZو یا اس ارا استفاده کرد که بسته به کاربرد ،اس ارا سرعتي ده تا صد برابری نسبت
به روش معمول نگاشت و تجمیع دارد.
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 3-2بانکهای اطالعاتی NoSQL
هدوپ به طور خاص برای پردازش کالن داده شکل گرفته است و نیازهای ذخیره و بازیابي کالن داده در آن دیده نشده
است .شرکتهایي مانند گوگل  ،فیس بوا  ،آمازون ،توئیتر و مانند آن که روزانه نیاز به ذخیره چندین گیگابایت تا چندین ترابایت
بایت داده را دارند و نیز بازیابي سریع و موثر اطالعات برایشان امری حیاتي است ،دست به ابداع نوع جدیدی از بانکهای اطالعاتي
زده اند که به طور خاص برای ذخیره و بازیابي خودکار و حرفه ای کالن داده طراحي شده اند.
این نوع از بانکهای اطالعاتي که دیگر مفاهیم کال سیک پایگاه داده مانند جدول و رکورد در آنها معنای خود را از د ست
داده است ،به بانکهای اطالعاتي  NoSQLیا  Not Only SQLمعروف شده اند و به عنوان یکي از روشهای اصلي ذخیره کالن
داده در دنیای فناوری اطالعات مطرح هستند .امروزه بیش از  1۲۰بانک اطالعاتي در زمره این گروه قرار گرفته اند.
وجود این بانکهای اطالعاتي به تحلیلگران ستتازماني این امکان را مي دهد تا بدون درگیر شتتدن در جزئیاتي مانند مدل
نگاشت و تجمیع ،داده ها را ذخیره کرده و با امکاناتي که خود بانکهای اطالعاتي در اختیار آنها مي گ ارند به تحلیل آنها ب ردازند.
بعضي از این بانکهای نوین مانند کاساندرا و  HBaseمي توانند همراه به هدوپ به کار گرفته شوند.
مشکل اصلي در استفاده از این بانکهای اطالعاتي عالوه بر نوپا بودن و توسعه سریع آنها ،عدم پشتیباني آنها از مفاهیم
تراکنش ،جامعیت و سازگاری داده و استقالل عملیات است که به خاطر افزایس بهره وری و سرعت انجام گرفته است.

 .4کاربردهای کالن داده


کشف خطا و یا کشف نفوذ به شبکه با ذخیره و آنالیز الگ شبکه در یک سازمان یا وب سایت.



تنظیم قیمت صتتحیح محصتتول در جهت فروش بیش تر ،طراحي محل قرارگیری محصتتوالت در فروشتتگاه با توجه به
اطالعات آماری حرکت خریداران ،کشف راه کارهای ترغیب مشتری در خرید مجدد از فروشگاه ،مدیریت زنجیره عرضه،
تقستیم بندی مشتتتریان ،پیشتتنهاد دقیق کاال در زمان مناستتب از جمله موارد استتتفاده از کالن داده با تجزیه و تحلیل
اطالعات مربوط به سبد خرید مشتریان خواهد بود.



پیش بیني میزان ری سک مرتبج با یک طرح اقت صادی و ت شخیص الگوی شک برانگیز در ا ستفاده از کارت اعتباری در
حوزه بانکداری .کشف نفوذ و یا تقلب ،کالهبرداری و یا پولشویي با استفاده از تجزیه و تحلیل تراکنشهای مالي مشتریان
با دیگر منابع اطالعاتي نیز ،امروزه بسیار کاربردی شده است.



شخصي سازی خدمات از دیگر حوزه های فعال کاربرد کالن داده است و بسته به رفتار قبلي کاربر و داده هایي که از او
داریم  ،پیشتتنهاد خود را به او کامال اختصتتاص تي ارائه دهیم مثال برای پیشتتنهاد وام به یک مشتتتری  ،نمایش تبلیغات،
پیشنهاد خودرو  ،نمایش نوع خروجي جستجوهای کاربر و مثالهایي از این دست ،مي توان از کالن داده استفاده کرد.
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