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  چكيده 
ادي از اطالعـات در سالهاي اخير، با توجه به فراگير شدن استفاده از خدمات الكترونيكي و همچنين استفاده از شبكه هاي اجتماعي، حجم زي

ال و توليد مي شود كه اين اطالعات عالوه بر حجم زياد، از انواع گوناگوني از قبيل فيلم، عكس، متن و .... تشكيل شده اند . به دليل حجم با
ز راهكارهاي عدم ساخت يافتگي اين اطالعات ، پوشش آنها از طريق پايگاه داده هاي سنتي و روشهاي رابطه اي امكان پذير نيست و بايد ا

  نوين براي پردازش آنها استفاده شود، به گونه اي كه سرعت پردازش نيز تحت پوشش قرار گيرد.
ذخيره سازي اطالعات براي پردازش و نحوه ي دسترسي به آنها در حافظه ، ارتباطات شبكه اي ، پوشش ويژگي هاي مورد نيـاز بـراي 

ذخيره سازي داده هاي بزرگ، از جمله مواردي است كه بايد مورد پوشش قـرار گيـرد . در  سيستم توزيع شده در راهكارهاي مورد استفاده در
اين مقاله مجموعه اي از مزيتها و چالشها در داده هاي بزرگ، ويژگي هاو خصوصيات خاص آنها فراهم شده است و با معرفي تكنولوژيهـاي 

  يرند و فرصتهاي تحقيقاتي براي ادامه راه ، معرفي خواهند شد.مورد استفاده ، راهكارهاي ذخيره سازي مورد بررسي قرار مي گ
 
  

 Big Data ،Hadoop، داده هاي بزرگ،رايانش ابري، هادوپ،تجزيه و تحليل داده هاي بزرگ :كلمات كليدي

  
  
  
  ه مقدم - 1

بر اساس افزايش ساليانه ي  فرمونت رايدر ، در مقاله اي در مورد آبنده كتابخانه ي دانشگاه يل ، پيش بيني ارائه كرده بود كه
، دويست ميليون جلد كتاب موجود خواهد بود كه اگر قرار باشد به صورت كاغذي نگه داري شود ، 2040منابع تخقيقاتي، در سال 

مقادير داده اي كه توليد مي شوند و مورد پردازش قرار مي  قفسه هاي آن ، مسافتي در حدود ششصد مايل را پوشش خواهد داد.
 اي افتهيساخت صورتبه كه شوديم گفته هاداده از يامجموعه به بزرگ يهاداده، روز به روز در حال افزايش است. گيرند
اولين خصوصيت داده هاي .اندشدهليتشك گوناگون ابعاد از كه هستند يادهيچيپ يهاداده و شونديم رهيذخ افته،ي ساختغير
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نها برمي گردد و به دليل حجم باال، مديريت، تجزيه و تحليل آنها متفاوت است و به بزرگ، حجم آنهاست كه به مقدار و كميت آ
واسطه ي پايگاه داده هاي سنتي انجام نمي شود. اگر از تعداد كمي گره هاي پردازشي استفاده شود، با توجه به اين حجم باال، 

هاي بيشتر و همچنين قدرت پردازش بيشتري  پردازش با سرعت كمتري صورت مي پذيرد. براي افزايش سرعت پردازش، گره
مورد نياز است كه هزينه ي باالتري را طلب مي كند. يكي از راههاي اوليه كه در اين زمينه پيشنهاد مي شود ، فشرده سازي داده 

ت . اين داده هاست. اين امر در داده هاي بزرگ چندان كارساز نيست، زيرا يكي ديگر از خصوصيات داده هاي بزرگ، تنوع آنهاس
ها از انواع مختلفي از قبيل فيلم، عكس، متن و ..... تشكيل شده اند كه اين غير ساخت يافتگي، فشرده سازي آنها را دشوار كرده 
و در بعضي از  شرايط به گونه اي است كه همان زماني كه براي پردازش آنها به واسطه ي روشهاي سنتي صرف مي شود، براي 

ي رود و از طرفي به دليل اين گوناگوني نوع، پيچيدگي خاص خود را دارد.به همين دليل فشرده سازي فشرده سازي هدر م
در نظر گرفته شود، اين موضوع بزرگ كاربردي در پردازش داده هاي بزرگ ندارد. مورد ديگري كه بايد در پردازش داده هاي 

كه به صورت آنالين اطالعات را رد و بدل مي كنند و يا بايد در است كه اين داده ها در برنامه هاي كاربردي به كار مي روند 
حالتي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند كه پاسخ افراد را در زمان معيني بدهند. بنابراين در امر پردازش ، زمان بندي به گونه اي 

 پاسخگو بزرگ يهاداده تيريدم يبرا داده، تيريمد يسنت يهاوهيش است كه پاسخگويي به صورت بالدرنگ انجام شود. 
 ساختار عدم و ياداده مختلف ابعاد گوناگون، ياداده يساختارها ازجمله موارد يهمه ديبا بزرگ، يهاداده تيريمد در ستندين

  [3]شود گرفته نظر در هاآن

  در مديريت داده هاي بزرگ، بايد مواردي خاص در نظر گرفته شود: 

مي شود ، بايد گره ها در خوشه ها به گونه اي عمل كنند كه در صورت رخداد شكست  اگر از پردازش موازي استفاده -1
 در هر گره ي خاص، اختاللي در پردازش داده هاي بزرگ پيش نيايد.

فايل سيستمهايي كه براي داده هاي بزرگ به كار مي روند، بايد به گونه اي باشند كه حجم باالي    داده هاي بزرگ  -2
 يا باالتر باشد.دهند و ظرفيت آنها در حد گيگابايت  شش قراررا تحت پو

عمليات خواندن و نوشتن در بسياري از برنامه هاي كاربردي به صورت پي در پي اجرا مي شوند و براي پاسخگويي به  -3
 حالت بالدرنگ و سرعت پاسخگويي بهتر، بايد بهينه شوند .
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مه هاي كاربردي انتقال داده شوند و براي رهايي از سازگاري برخي از عمليات براي پاسخگويي بهتر بايد به سمت برنا -4
 امكانات سخت افزاري و نيازهاي ارتباطي، بهتر است از محيط هاي ابري براي پوشش اين مورد استفاده شود.

در  نگراني هاي مشتركيري نيز مطرح مي شود.چرا كه زماني كه بحث داده هاي بزرگ مطرح مي شود، تا حد زيادي رايانش اب
بين هر دو مسئله وجود دارد. در هر دو، منابع سخت افزاري و نرم افزاري در يك شبكه قرار گرفته اند و زير ساحتهاي فيزيكي 
براي كاربران، شبيه سازي شده اند تا بر اساس تقاضاي افراد، فضاي به ظاهر نامحدود، در اختيار آنها قرار گيرد.پايگاههاي داده ي 

صحيح منابع در  داده هاي بزرگ به كار گرفته مي شوند و از طرف پارامترهايي مانند مقياس پذيري و در ابري، براي تخصيص 
  . دسترس پذيري، براي محيط هاي ابري نيز به عنوان يك چالش مطرح مي شوند

ر اين داده ها در اين مقاله، ابتدا كارهاي پيشين در زمينه ي داده هاي عظيم ذكر خواهند شد و سپس به خصوصيات اصل د
 خواهيم پرداخت و چالشهاي پيش رو استخراج مي شود و در نهايت ارزيابي از آينده ذكر خواهد شد.

  
  كارهاي پيشين - 2

، مفاهيم اوليه ي پايگاه داده، مطرح شد. در ابتدا براي ذخيره سازي داده ها از آنها استفاده مي شد 1970در سالهاي دهه ي 
روش هاي جستجو و پرس وجو در داده تجزيه و تحليل داده ها نيز،  ايگاه داده هاي رابطه اي، براي و سپس با گسترش مفاهيم پ

ها، گسترش يافتند كه امكان پردازش داده ها نيز فراهم گرديد.هنگامي كه به مرور زمان، حجم داده ها افزايش يافت ، امكان 
، امكان استفاد از چندين سيستم و به اشتراك گذاري داده 80ل دهه ي استفاده از يك كامپيوتر براي پردازش وجود نداشت.در اواي

ها فراهم گرديد و هر سيستم، پردازشگر و حافظه ي خاص خود را دارد و به صورت مستقل، پردازش را انجام مي دهد. با توجه به 
متفاوتي براي داده هاي بزرگ در نظر  افزايش حجم داده هاي به هم مرتبط و نياز به پردازش همزمان اين داده ها ، راهكارهاي

گرفته شده است. زماني كه گوگل، با مشكل كمبود حافظه و مشكالت تحليل مقادير زيادي از صفحات وب روبه رو شد، فايل 
سيستم هاي مورد استفاده را توسعه داد و از مدل تجزيه و تجليل و پردازش توزيع شده، بهره مند شد. همراه با اين پردازش 

ناميده مي شد. اين نوع پايگاه داده، قادر بود   BigTableهمقياس پذيري باال، طراحي كرد ك ازي، گوگل، پايگاه داده اي بامو
كه اطالعات را نمايه سازي و برچسب گذاري كند، به همين دليل دسترسي به اطالعات، با سرعت بيشتري صورت مي گرفت و 

گوگل به عنوان يك نقطه ي شروع براي پردازش داده هاي بزرگ مطرح شد و پس  با توجه به استفاده در محصوالت و خدمات
از گسترش محيطهاي ابري، به عنوان يك استاندارد بالقوه در زمينه ي پردازش و پرس و جوي داده هاي بزرگ در محيط هاي 

براي گسترش اين پايگاههاي داده بر ابري به كار گرفته شد.تكنولوژي گوگل، تكنولوژي متن باز نبود و به همين دليل، ياهو 
بر اساس اين امر مطرح شده  Hiveو   HBaseاساس چاچوبهاي متن باز مانند هادوپ اقدام كرد كه پايگاههايداده اي مانند 

  است. 
 داده تيريمد يهاروش از استفاده ها، BigTable از استفاده ليقب از يمختلف يكردهايرو ،عظيم يهاداده تيريمد در

  .دارد وجود ،]9[داده مختلف ابعاد يمبنا بر صفت جاديا و] 7[تيموجود صورتبه داده تيريمد اي و] 8[ يارابطه ريغ صورتبه
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 تيقابل هاآن اساس بر كه برنديم بهره ييهاروش از Amazon مانند ،يفعل يابر يسازرهيذخ يهاسيسرو در نيهمچن
. رنديگيم قرار مورداستفاده شدهعيتوز يهاستميس يبرا هاسيسرو نيا و روديم باال اريبس شده،رهيذخ يهاداده مورد در نانياطم

 يريپذانعطاف و يريپذدسترس در ها،داده انسجام ياصل تيخصوص سه اگر].. 10[ است Dyamo ها،سيسرو نيا ازجمله
 است، معتقد كه CAP يهيقض ساسا بر و ميريبگ نظر در را هستند  مهم ،يابر يهاطيمح در كه اطالعات يبندقسمت

 م،يده قرار يموردبررس را هاآن دهند،يم قرار پوشش تحت را مورد سه نيا از مورد دو فقط يحالت هر در ،يافزارنرم هاستميس
 در فقط د،يكل بر يمبتن يهامدل. كننديم يبانيپشت را يريپذدسترس در و يكپارچگي فقط ياسهيمقا و يارابطه يهامدل

 يريپذقسمت و يكپارچگي ها، Big Table بر يمبتن يهامدل و دهنديم قرار پوشش تحت را يريپذقسمت و يريپذسترسد
 تحت را يريپذقسمت و يريپذدسترس در كه كننديم عمل ياگونهبه سند، بر يمبتن يهاروش و دهنديم قرار پوشش تحت را

  .دهنديم قرار پوشش
  

  تعريف داده هاي عظيم - 3
داده هاي عظيم داده هايي هستند با حجم باالي داده اي ، كه تركيبي از داده هاي ساخت يافته و غير ساخت يافته را تحت 
پوشش قرار مي دهند و پردازش آنها با روشهاي سنتي پايگاه داده هاي رابطه اي امكان پذير نيست و به همين دليل براي 

مي شود. سه ويژگي خاص داده هاي عظيم هستند كه به عنوان يك معيار براي  مديريت آنها از تكنيك هاي خاصي استفاده
و سرعت پردازش   2، نوع1معروف هستند  و شامل مقدار 3Vشناسايي داده هاي عظيم، استفاده مي شوند. اين سه ويژگي به 

  [3]مي شوند كه در ويژگي هاي داده هاي عظيم آنها را تعريف خواهيم كرد.3
  
  داده هاي عظيم ويژگي هاي -4

، باالست. اين حجم يكي از ويژگي هايي عظيمحجم داده ها : مقدار داده ها در مجموعه هاي داده اي داده هاي  -
، به عنوان يك خصيصه اصلي شناسايي مي شود. همان طور كه در بخش هاي  عظيماست كه براي داده هاي 

است و در پردازش داده ها ، بايد در نظر گرفته شود.  پيشين ذكر شد، حجم داده ها در جهان امروز رو به افزايش
چرا كه در بسياري از موارد نياز به پااليش و فيلتر اطالعات است و همچنين بايد طرق دسترسي و ذخيره سازي 

 [3]اطالعات نيز، بر مبناي اين حجم، شخصي سازي شود.

د به گونه اي باشد كه متناسب با ويژگي سرعت پردازش : سرعت خلق، جريان ، پردازش و تجميع اطالعات باي -
هاي گروههاي داده اي امروزي عمل كند. با توجه به سرعت توليد اطالعات در دنياي امروز و نياز به پاسخگويي 
بالدرنگ در بسياري از برنامه هاي كاربردي و شبكه هاي اجتماعي، سرعت عمل و پردازش روي داده ها بايد به 

معموال به صورت توزيع  عظيمب با اين ويژگي ها انجام شود. از طرفي ، چون داده هاي گونه اي باشد كه متناس
 شده، نگه داري مي شوند، برقراري ارتباطات و نحوه دسترسي به حافظه نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.

                                                           
1 Volume 
2 variety 
3 velocity 
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مل انواع مختلف انواع داده اي گوناگون: داده هايي كه در گروههاي داده اي داده هاي عظيم قرار مي گيرند،شا -
داده اي از قبيل عكس، متن، ويدئو و .... هستند كه از منابع گوناگوني به دست آمده اند. فرمتهاي مختلف دارند و 
دسته بندي آنها بسيار مشكل است و نمي توان قالب يا ساختار خاصي براي آنها تعريف كرد و داده هاي عظيم از 

 [4]د.اين رو ، غير ساختارمند ناميده مي شون

ارزش داده ها :  به دليل حجم باالي داده هاي عظيم،مثالهاي گوناگوني براي ارزيابي در اختيار قرار مي گيرد كه  -
با توجه به اين حجم باال اگر در زبرگروهي از اين داده ها، مشكل يا ناقصي مشاهده شود، مي توان داده ها را 

كه در نتايج به دست آمده از ارزشيابي نيز مشكل داشته باشد ، مجددا پااليش و انتخاب كرد و اين امر در زماني 
كاربرد دارد. همچنين بايد در نظر گرفت كه مقدار داده اي در مجموعه هاي داده اي تا چه زماني، مورد اطمينان 
است و نتايج آن درست است. اين امر در داده هاي عظيم بسيار اهميت دارد ، چرا كه بسياري از تصميمات و 

 برنامه ريزي ها ، در حوزه ي صنايع مختلف؛ بر اساس پردازش اين داده ها صورت مي پذيرد.

صحت و يكپارچگي داده ها، به دليل توزيع پذير بودن داده هاي حجيم اهميت زيادي پيدا مي كند ، چرا كه بايد  -
، يكپارچه باشند و بخش هاي مختلف از يك مجموعه داده اي روي سرويس دهنده اي مختلف قرار گرفته اند

آخرين نسخه ي به روز شده ي آن نيز در قسمتهايي كه ممكن است اين مجموعه داده اي روي سرويس دهنده 
 [6]هاي مختلف ، كپي شده اند ، وجود داشته باشد.

  
 
  ابزارهاي مفيد در تحليل داده هاي عظيم - 5

  
ابزاري كه براي تجزيه و تحليل داده ها به كار مي روند ، روز به روز در حال گسترش و توسعه هستند تا بتوانند بر مبناي 
انواع داده اي گوناگون، به جمع آوري و تجزيه و تحليل داده ها ، در هر نوعي كمك رساني كنند و در داده هاي عظيم به دليل 

  يژه به كار مي روند كه با ابزارهاي سنتي مبتني بر رابطه ي اجزا، متفاوت هستند.ويژگي هاي خاص آن ، ابزارهايي و
  

  1ابزار موازي سازي هادوپ -1- 5
 

تكنولوژي هاي بسياري هستند كه در زمينه ي پردازش داده هاي عظيم مطرح شده اند ، اما هادوپ يكي از معروفترين آنها 
ردازش و ذخيره سازي اطالعات از انواع مختلف به كار مي رود كه صنايع است كه براي پ3ي كد باز 2است. هادوپ يك سكو

مبتني بر داده را در دسترسي سريع به ارزشهاي نهان در داده ها و پردازش و كاوش آنها، ياري مي كند. ويژگي هاي اصلي اين 
  ابزار به شرح زير است :

 كتابخانه ها و توابع به راحتي در دسترس است. اين ابزار به صورت متن باز است و به همين دليل منابع آن و -

                                                           
1 Hadoop 
2 Platform 
3 Opensource 
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 اليه ها و اجزاي آن به صورت مستقل عمل مي كنند و يكپارچه نيستند -

 از دسترسي به فايلهاي خارجي پشتيباني مي شود. -

در هنگام بار زياد سيستم ، هادوپ، عمليات انجام يك دستور را به چندين گروه وظيفه مي شكند. و به همين  -
 مه ريزي براي كارهايي كه نياز چندين گروه عمليات دارنئ، ساده تر صورت مي گيرددليل برنا

 برقراري تعادل خودكار باردر هركدام از گره هاي سيستم توزيع شده، در هنگامي كه ترافيك داده افزايش مي يابد -

 پشتيباني از جايگزيني ماشين ها و گره ها در هنگام خرابي -

اي دارد. درپايين ترين سطح يك اليه ي حافظه اي مبتني بر ركورد قرار دارد و اين مجموعه  اين ابزار، يك معماري اليه
ي داده اي به صورت سطري و ستوني مديريت مي شود و در هر ماشين موجود در خوشه هاي توزيع شده، يك مدير حافظه 

يه ي اجراي جريان كاري است كه در آن وجود دارد كه حافظه ي موجود در سيستم را مديريت مي كند. اليه ي وسط، يك ال
عملگرهاي رابطه اي براي انجام عمليات بر روي مجموعه ي داده ها ، وجود دارند. در پايين ترين سطح نرم افزاري هادوپ، يك 

اي از ناميده مي شود. هر فايل در اينجا بخش بندي شده و در دنباله  HDFS1فايل سيستم توزيع شده وجود دارد كه به اختصار 
مكانهاي حافظه آدرس پذير و ادامه دار قرار مي گيرد و به صورت دسته اي پردازش مي شود. در اليه ي وسطي نرم افزاري 
فايلها، تقسيم بندي و بخش بندي شده و هر قسمتي از پردازش در اختيار يك گره قرار مي گيرد و در نهايت نتايج نيز از گره ها 

يا  Map-Reduceوجي نهايي خواهد شد. اين تقسيم بندي و جمع بندي، بر اساس تابع جمع آوري شده و تبديل به خر
  [12].كاهش انجام مي شود  -نگاشت
    
  فايل سيستم توزيع شده هادوپ  - 1-1- 5
مي ناميم  HDFSهمان طور كه در قسمت معماري هادوپ اشاره ي كوچكي به اين فايل سيستم شد ، به اختصار آن را   

سيستم اصلي حافظه را در هادوپ در بر مي گيرد. زماني كه اطالعات وارد مي شود ، اين فايل سيستم، آنها را به و اين قسمت 
قسمتهاي كوچكتري تقسيم مي كند و اين بخشها را بين سرويس دهنده هاي مختلف كه به عنوان يك گره در سيستم قرار 

وچكي از اطالعات اصلي را نگه مي دارد و بر روي آن پردازش انجام گرفته اند، توزيع مي كند هر سرويس دهنده ، فقظ قسمت ك
مي دهد و هر كدام از اين بخش ها براي تحمل پذيري در مقابل خطا، بر روي چندين سرويس دهنده ، كپي شده اند. گره ي 

و گره هاي مختلف كه ناميده مي شود  Nameمركزي كه وظيفه ي نظارت و تقسيم بندي و جمع آوري نتايج را بر عهده دارد 
ناميده مي شوند و اليه ي مياني كه به آن در معماري اشاره شد  Dataاطالعات را نگه داري مي كنند، گره ي  اطالعاتي يا 

  به كار مي رود كه براي ارتباط بهتر داده اي به كار مي رود. HDFSبراي بهينه سازي عملكرد 
  
  
  كاهش-تابع نگاشت - 1-2- 5

                                                           
1 Hadoop Distributed File System 
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اي پردازش موازي در سيستمهاي محاسباتي توزيع شده است. در اين مدل، داده ها به قسمتهاي يك مدل معماري بر
كوچكتر تقسيم شده و هر فرايند نيز به دستورات كوچكتر شكسته مي شود و گره هاي مختلف در سيستمهاي توزيع شده، بخشي 

  شود كه قدرت پردازش باال برود . از عمليات را بر مبناي اين قسمتها مديريت مي كنند. اين امر، باعث مي
بخش اوليه اين الگوريتم، يعني نگاشت، براي تقسيم داده ها استفاده مي شود و زير مجموعه اي از دستورات و وظايف را 
به هركدام از گره هاي محاسباتي اختصاص مي دهد. در اين مرحله از الگوريتم، ابتدا اطالعات ورودي خوانده مي شود و مجموعه 

از ركوردهاي مياني براي محاسبات توليد مي شود و برچسب گذاري مي شود و اين ركوردها، در ميان گره هاي محاسباتي، بر  اي
، توزيع مي شود و گره ها هركدام فرآيند مربوط به خودشان را به صورت جداگانه و مستقل آغاز  Hashاساس استفاده از توابع 

ه ي خود را به عنوان خروجي به گره ي مركزي انتقال مي دهند در اين زمان، گام دوم مي كنندو هر كدام نتيجه ي توليد شد
الگوريتم يعني كاهش آغاز خواهد شد. اين تابع نتايج را جمع آوري كرده و نتيجه ي اصلي را بر مبناي فرمت درست خروجي 

  [12]توليد خواهد كرد.
  

  NOSQLپايگاه داده  -2- 5
ده است كه مي تواند در محيط هاي ابري و براي داده هاي غير رابطه اي استفاده شود. در يكي از سيستمهاي مديريت دا

اين سيستم، داده ها بر اساس روابطشان شناسايي نمي شوند. انواع پايگاه داده اي آن مي توانند مي توانند متفاوت باشند ولي 
رهاي متفاوت مي تواند در ذخيره سازي داده هاي عظيم، نقطه ي اشتراك آنها اين است كه غير رابطه اي هستند و اين ساختا

تاثير زيادي داشته باشد. همچنين در اين سيستمها، راهكاري انديشيده شده است كه در صورت افزونگي در مورد بعضي از داده 
 [11]نجام داد.ها، داده ها فقط يك جا ذخيره شوند و در حالت ديگر با دسترسي به آنها، بتوان بر روي آنها، پردازش ا

  
   چالش ها در داده هاي عظيم -6

به دليل عدم ساختار داده ها، فيلتر كردن داده ها و تعيين سطوح دسترسي مختلف براي كاربران بسيار مشكل و  -
 هزينه بر است. براي حل اين مشكل ، معموال از برچسب گذاري اطالعات استفاده مي شود 

ر داده هاي عظيم نيازمند استفاده از تكنيكهاي خاصي است ، چرا كه داده ها توليد اطالعات مربوط به داده ها ، د -
بايد مورد تفسير قرار گرفته و  به دليل حجم داده اي باال و همچنين ساختارهاي گوناگون و منابع اطالعاتي 

  [6]مختلف، تعيين معيار، ارزش و نحوه به دست آوردن اطالعات مشكل است.

افزاري: از آنجايي كه داده هاي عظيم به صورت توزيع شده نگه داري مي شوند ،  ناهمگني در منابع سخت -
چارچوبهاي سخت افزاري متفاوت در سمت سرويس گيرنده ها ، مي تواند مشكل ساز شود كه با استفاده از منابع 

 مشترك تامين نرم افزاري ، اين سازگاري تا حد زيادي برقرار مي شود.

ه ها ساختار مند نيستند ، تعيين معيار براي سنجش آنها، و استخراج مناسب دسته هاي به دليل اينكه اين داد -
مختلف داده اي كه در تصميم گيري هاي مربووط به كسب و كار به كار آيد ، مشكل است  و بر اساس 

 ديدگاههاي مختلف مي توان معيارهاي گوناگوني را در نظر گرفت.
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گوناگوني انجام مي شود كه مسائلي مانند تعيين سطح دسترسي و مديريت مديريت داده هاي عظيم، به شكلهاي  -
منابع به دليل متفاوت بودن منابع و توزيع شدگي سيستم ، بايد درنظر گرفته شود. الگوريتمهاي مختلفي در اين 

منابع زمينه به كار گرفته مي شوند . اطالعات بلوك بندي شده و روي سيستمهاي گوناگون قرار مي گيرند نا 
 سخت افزاري و نرم افزاري بيشتري در دسترس باشد.

به دليل حجم باالي داده ها، پااليش آنها در يك موضوع خاص ، زمان بر است . بايد اين امر سنجيده شود كه آيا  -
داده ها، همان داده هايي است كه در تصميم گيري ، مورد استفاده قرار خواهد گرفت يا خير و همچنين بايد 

ان حاصل شود كه مقدار داده اي آنها ، هنوز درست است و قابليت اطمينان براي اين مقدار وجود دارد . اطمين
همچنين اين امر كه چه مقدار داده الزم است كه بتوان پيش بيني هاي الزم را براي احتماالت پيش رو انجام داد، 

 [9]بايد در پااليش داده ها، مورد توجه قرار گيرد.

داده ها نيز در داده هاي عظيم بايد مورد توجه قرار گيرد . چرا كه همان طور كه در ويژگيهاي  سرعت پردازش -
داده هاي عظيم ، ذكر شده است ، سرعت پردازشي ، يكي از عواملي است كه داده هاي عظيم ، به واسطه ي آن 

 شناخته و سنجيده مي شوند.

، تعيين اين مسائل كه چه كسي مسئول دقت و صحت به دليل تجميع داده هاي عظيم از چندين منبع مختلف -
اطالعات است و همچنين تعيين اينكه سطوح دسترسي چگونه بايد تعيين شود و براي تنظيمات امنيتي، چه كسي 

 صاحب اطالعات محسوب مي شود، چالش برانگيز است.

هاي داده اي عظيم وجود دارد كاهش افزونگي و فشرده سازي: به طور كلي، سطح بااليي از افزونگي در مجموعه  -
و براي كاهش هزينه ها به صورت غير مستقيم الزم است ، اين افزونگي، بدون آسيب به اطالعات اصلي، به 

 [7]صورت نسبي كاهش يابد.

مكانيزمهاي تجزيه وتحليل در داده هاي عظيم، بايد به گونه اي باشند كه داده هاي غير ساخت يافته را مورد  -
ل قرار دهند و همچنين بتوانند در زمان محدود پاسخگو باشند.راهكارهايي كه در پايگاه داده هاي تجزيه و تحلي

سنتي و رابطه اي به كار مي روند ، در اينجا قابل توسعه نيستند، از طرفي در پايگاه داده هاي غير رابطه اي نيز 
  اين دو مسئله به كار گرفته شود. بحث عملكرد مطرح مي شود. به همين دليل بايد راهكارهايي تركيبي از

  
  نتيجه گيري  -7

با توجه به افزايش حجم داده ها به صورت روزافزون و همچنين اهميت استفاده از آنها در حوزه هاي مختلف، مديريت داده 
داده اي و حجم آنها نيست، بلكه انواع مختلف  عظيم، مسائل خاص خود را مي طلبد. تنها چالش مديريت داده هاي عظيمهاي 

، مورد توجه قرار گرفته اند . در اين عظيمسرعت پردازش در داده ها ، مسائل بسيار مهمي هستند كه حتي در تعريف داده هاي 
، مورد توجه قرار گرفت و مسائل ارتباطي، شبكه اي ، ذخيره سازي مورد عظيممقاله؛ چالشهاي ديگر مطرح در مديريت داده هاي 

  ، به عنوان خروجي مقاله استخراج گرديد.عظيموصيات؛معايب و مزاياي داده هاي بررسي قرار گرفت و خص
، امر مهمي است كه به واسطه عملكرد درست در آن، مي توان دانش مورد نياز در حوزه هاي عظيممديريت داده هاي 

  .ده هاي حجيم باشدمختلف را استخراج كرد.اين مقاله مي تواند نقطه شروعي براي تحقيقات گسترده، در زمينه دا
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