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هادهکاربردهای کالن دا  

 چکیده

هاا از  آوری دادهاقادا  باه ع ا    هاای متتفا    های بزرگ تجاری در زمینهی گذشته، سازماندر طول چند دهه

دادگان را به هم ارتباا  داده و بار   اند تا مج وعهاند و تالش ن ودههای متعدد کردههای متفاوت و در قالببتش

هاای موعاود   ، ناتوانی سیساتم اعرای این امراساس آنها تص ی ات با ارزش تجاری اتتاذ ن ایند. مان  کفیدی در 

 ها دارای ساختار و بتشی دیگر بدون ساختار هساتند. از این داده یی است که بتشهای بزرگبرای پردازش داده

اسات تاا    چند سال گذشاته توانساته   لهای بفند فناوری در طومشاهده شد، گا  های قبفیه انطور که در فصل

 .را فاراهم ن ایاد  هاای بازرگ   ده و توانایی کاوش و تحفیال داده را رف  کر دادگان بزرگناتوانی پردازش مج وعه

کااربران   ها هستند، این روند را به عنوان فرصت بزرگی در عهت ک ا  باه  ی انبار دادههایی که در حوزهشرکت

هاای خاود بدردازناد و بار اسااس دیادی کاه از کااوش         ی دادهکاربران بتوانند به کاوش پیشینهاند تا خود دیده

هاای تااکتی ی و   آورناد، باه کساب و کاار خاود ارزش     ها به دست مای ی خود در طول دهههای ع   شدهداده

چگونه کسب و کارهای متتف  به تحفیل های کفی را خواهیم دید که ما ن ونهاستراتژی  بیفزایند. در این فصل، 

هاای  دهند. ما چندین مثال در زمینهپردازند و با استفاده از آنها اهداف تجاری خود را ارتقا میهای خود میداده

خاواهیم   های اعت اعی، و مراقبت از ساالمتی اراهاه  فروشی، ساخت و تولید، ارتباطات، رسانهخدمات مالی، خرده

 داد.

 

بینای؛ تحفیال   ؛ ریزش مشتری؛ تحفیل مسیر؛ تحفیال پایش  کالهبرداریتحفیل سبد؛ تشتیص  :کلمات کلیدی

بندی ها؛ خوشهسازی دادهتحفیل ن وداری؛ تجسم و بصری ؛ایجاد نشست های اعت اعی؛احساسات؛ تحفیل شب ه

K-means 

 

 . مقدمه1

با فشار ثابت روبرو هستند تا ساودآوری را باا اساتفاده از     و رقابتیهای به شدت های بزرگ با محیطت ا  شرکت

شناسایی راه ارهای ع فیاتی افزایش دهند و در عین حال خطر کسب و کار را نیاز باه حاداقل برساانند. ت اا       

هایی ها در واق  دادهی دادهاند، پیشینهها پی بردهداده پیشینه و سوابقکسب و کارهای بزرگ به اه یت تحفیل 
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هاا باه بتشای    اناد، و تحفیال ایان داده   آوری کارده در طی ساالیان دراز آنهاا را ع ا     هاین شرکتاهستند که 

زیادی وعود  یانگیزهبنابراین  ها تبدیل شده است.ناپذیر برای گرفتن تص ی ات استراتژی  در این شرکتعدایی

های تحفیل بارای  اندازی شده و از هوش تجاری و روشها راهای برای مدیریت دادههای ی دارچهدارد که سیستم

  بهبود کسب و کار آنها استفاده شود.

هاای  ای را در کاربردهای متعدد و در حاوزه ها توعه گستردههای کالن دادههای گذشته، تحفیلدر سال          

ی گذشته پیشارفت  در دههمتتف ، هم در صنعت و هم در دانشگاه به خود عفب ن وده است. اگر چه این حوزه 

برانگیزی وعود دارد و باید بارای مسااهل عدیاد و    چش گیری داشته است، با این حال ه چنان مش الت چالش

های متتففی در مدلساازی، تحفیال آمااری،    هایی یافته شوند. روشحلپیچیده در بازار رو به رشد این حوزه راه

بینای رفتارهاای مشاتری ماورد     ویدادهای بعدی در آینده و پیشبینی رکاوی، و یادگیری ماشین برای پیشداده

ای برای حفاظت و ارتقای اهداف کسب و گیرند تا پس از آن بر اساس این موارد، اقدامات فعاالنهاستفاده قرار می

 کار انجا  شوند. 

های مطرح شده توسط صنای  متتف  اراهه خواهیم چالش های زیر، ما بررسی سطح باالیی بردر بتش            

هاای مرباو    ها در بتشبرای حل این چالش چگونه هاکالن داده کنیم کهه چنین در این مورد بحث میداد و 

ها پتانسیل استفاده شدن در صنای  های کالن دادهاگر چه تحفیلگیرد. به کسب و کار آنها مورد استفاده قرار می

ی باان ی و ماالی   هاا، یعنای حاوزه   را دارند، ولی ما بررسی خود را به تعداد ک ی از این حوزه یفهای متتفحوزه

های اعت ااعی )بتاش   (، رسانه5(، متابرات )بتش 4(، ساخت و تولید )بتش 3فروشی )بتش (، خرده2)بتش 

 کنیم.( محدود می7(، و مراقبت از سالمتی )سالمتی 6

 

 ها. معماری مرجع کالن داده2

دهاد کاه شاامل    هاا را نشاان مای   [ از ی  سیستم مع ولی کالن داده1چارچوب مع اری سطح باالیی ] 1ش ل 

 اعزای زیر است:

 ها از مناب  متتف ،آوری دادهع   .1

 ها،های گوناگون بر روی دادهزیرساختی برای انجا  تبدیل .2

 ها در متازن متتف ،سازی دادهذخیره .3
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 رد باال،اعرای موتورهای تحفیفی با ع ف  .4

 دهی و ن ایش نتایج و فرآیندها.مج وعه ابزار گزارش .5

 

 
 ها. معماری زیرساخت کالن داده1شکل 

هاا   های ع فیاتی باشند که ساختار خوبی دارناد )مانناد طارح   از سیستم برگرفته توانندها میمناب  داده          

هاای عریاان   هاای اعت ااعی، داده  های رسانهتوانند بدون ساختار باشند مانند دادهها  غیره( یا میعداول  ستون

هاای  یافتاه( در محایط  )سااخت  1با ساختار هایاکثر داده ای.های چندرسانهکفی ، رویدادهای ثبت شده، و داده

)غیار   3و بادون سااختار   2یافتاه سااخت هاای نی اه  شاوند و داده هاا ذخیاره مای   سازی دادهمع ولی برای ذخیره

هاا از  ی دادهکنناده آوریهای ع ا  ها در سیستمداده شوند.ذخیره می Hadoopهای یافته( نیز در خوشهساخت

توانند با استفاده از شوند، کاربران در این اماکن میها و انواع متتف  موتورهای تحفیفی توزی  میقبیل بازار داده

 هاا بدردازناد و اطالعاات   به پرس و عو )کوهری( بر روی این داده SQLبر اساس  دهیابزارهای تحفیفی و گزارش

های تحفیفی متتففی از قبیل تحفیل ه بستگی، تحفیال  بسته به کاربرد مورد نظر، روشموردنیاز خود را بیابند. 

ماتن بار روی   های زمانی، تحفیل گراف، تحفیل مسیر، و تحفیال  روند و الگو، فیفترسازی مشارکتی، تحفیل سری

هاا بار روی   گیرناد، ن اایش داده  ها انجاا  مای  های تحفیفی پیش از ن ایش دادهشوند و این روشها اعرا میداده

                                                 
1
 structured data 

2
 semi-structured data 

3
 non-structured data 
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بحث دقیقی بر روی این اعزاء در  گیرد.سازی و ن ایش صورت میهای متعدد بصریپیشتوان با استفاده از روش

 فصول قبفی اراهه شده است.

 دهند، کاه هایی را بر اساس مع اری مرع  فوق اراهه میحلی زیادی هستند که راهندههای فروششرکت         

Teradata  وIBM دهد که متعفق داده را نشان میبستر تحفیل کالن 2باشند. ش ل ها میدو ن ونه از این شرکت

 ر را دارد:  های زی[ و قابفیت2شود ]واحد نامیده میداده است و بستر مع اری  Teradataبه شرکت 

یافته، یا بادون سااختار   ساختها از انواع مناب  متتففی که به صورت با ساختار، نی هضبط و تبدیل داده .1

 هستند.

هاا و ادغاا  ذخاایر    به ه راه کشا  داده  Hadoopها با استفاده از توانایی پردازش حجم عظی ی از داده .2

 ها.داده

هایی به صورت تحفیل مسیر، تحفیال خوشاه، تحفیال    در دستهپشتیبانی از تواب  تحفیفی از پیش آماده  .3

 ای، و تحفیل گراف.بینی، تحفیل متن، تحفیل رابطهآماری، تحفیل پیش

 پذیری و ع ف رد باال.مقیاس .4

 
 Teradataی واحد شرکت . معماری داده2شکل 
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 [ اراهه شده است.2ها در مرع  ]دادههای کالنحلعزهیات بیشتر بر روی راه          

پاردازد  هایی میی کامفی از قابفیتی مج وعهبه اراهه 1اگر چه مع اری مرع  نشان داده شده در ش ل           

هاای  ها موردنیاز هستند، با این حال الز  به ذکر است که ت ا  زیرسیستمدادهی کاربردی کالنکه در هر برنامه

و داشاتن ت اا  ایان     ی کاربردی حضور داشته باشاند رع  الز  نیست که در هر برنامهن منشان داده شده در ای

هاا و اعازای آن بارای    ی چاارچوب های زیار باه اراهاه   الزامی نیست. در ادامه در بتش کاربردهااعزاء برای ت ا  

                پردازیم.کاربردهای خاص صنعت می

 

 در بانکداری و صنایع مالی هادادهی کالن. کاربردها3

هاای  ها از طریق سرویسها توسط صنای  مالی و بان داری در حال تولید هستند، این دادهمقادیر عظی ی از داده

هاای اعتبااری و بادهی،    انداز حسابرسی، بان داری ه راه، کارتهای پسشوند، از قبیل حسابمتتففی تولید می

اکثار ایان    شاوند. ها توسط این صنای  اراهه میگذاری که ه گی این سرویسههای سرمایها، بی ه، و سرویسوا 

هاا دارای  ه چنین، اکثار ایان ساازمان   یافته( هستند. های با ساختار )ساختهای تولید شده به صورت دادهداده

از ایان   نیاز  هادادهدهی و بازاریابی بهتری را اراهه دهند که مقادیر زیادی از تا سرویسباشند میشعب آنالین نیز 

هاا  آوری دادهی ع ا  هاکانال داده شده است، برخی از نشان 3شوند. ه انطور که در ش ل آوری میطریق ع  

 عبارتند از:

 های ثبت شده؛های ال ترونی ی و چتتعامالت مشتری از طریق پست 

 ها فیدهای ها و پُستهای اعت اعی از طریق توییتشب هFacebook؛ و 

 یافته از طریق ساخت-ای نی ههدادهlogها. های ثبت شده از وب و عقاید مشتری 
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 [.3ها در صنعت بانکداری ]دادههای کالنتحلیل. 3شکل 

 

گیرند، و صنعت باه دنباال فنااوری عدیادی در     آوری شده مورد استفاده قرار ن یهای ع  اکثر داده            

هاای عدیاد   کاوی و تحفیل تجاری است تا به درک و شناسایی نیازهای مشتری و پیشنهاد سرویسی دادهزمینه

سود خاالص و میازان سودبتشای را افازایش      و دادههای کسب و کار آنها را ارتقا ک   کند، که این امر فرصت

نیاز   کالهبارداری  صی مدیریت خطر و تشتیهایی در زمینهحلخواهند داد. ه چنین صنعت مالی به دنبال راه

هاای ماورد عالقاه بارای     ی تجاری را به حداقل برساند. ی ی دیگار از زمیناه  باشد تا افشای اطالعات محرمانهمی

 .باشدها میهایی برای حفظ مشتریها، یافتن استراتژیدادههای کالنصنعت در استفاده از تحفیل

های مهم با ها در برخی از این حوزهدادههای کالناز تحفیل ی استفادههای زیر، ما در مورد نحوهدر بتش         

   کنیم. عزهیات بیشتری بحث می
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 . تشتیص کالهبرداری3-1

تف ، های مالی و بان داری در میان صنای  متدهند که صنعت سرویس[ نشان می4ها و مطالعات متعدد ]بررسی

هایی که به طور گسترده در صنعت بان اداری  از کالهبرداری باشد. برخیمی قربانی بسیاری از موارد کالهبرداری

 شوند، عبارتند از:  شناخته می

این نوع کالهبرداری شاامل کالهبردارانای اسات کاه دسترسای باه حسااب         بان ی:آنالین  کالهبرداری .1

های آنهاا خاار    دهند تا وعوه بان ی را از حسابهایی را انجا  میقربانیان را در دست گرفته و تراکنش

 ن ایند. 

این نوع کالهبرداری شامل کالهبردارانی است که اطالعات کارت بان ی را ربوده و  در کارت: کالهبرداری .2

 دهند. های تقفبی را انجا  میتراکتش

هایی است کاه توساط کارکناان بانا      این نوع شامل کالهبرداری در داخل سیستم بان ی: کالهبرداری .3

 شوند. انجا  می

باشاد تاا از ایان طریاق     هاای خاارعی مای   هایی ع دتا با بان عُرمی است که شامل تراکنشولشویی: پ .4

 های غیرقانونی را پنهان کنند. های ثروتریشه

موارد، گزارش به صورت دستی و استفاده از قوانین متتفا  اسات   ایج و مع ولی برای غربال این روی رد ر        

و برای تشتیص کالهبارداری و متوقا  کاردن     پذیرش ع فیات بان ی مفید بودهد تنها برای رون این روی رد که

انجاا  شاود تاا     1درنا  صنعت مالی نیاز دارد که تشتیص کالهبرداری باه صاورت بای   باشد. خسارت مفید ن ی

  [.5درن  شناسایی شده و اعرای آنها متوق  شود ]های مربو  به کالهبرداران به صورت بیتراکنش

ها برای تشتیص الگوهای رفتار کالهبرداری، عنصر کفیدی در تشتیص کالهبرداری استفاده از تحفیل            

هاا دارد تاا بتاوان    ی مشاتری از لحاام ماهیات تاراکنش    است. این امر نیاز باه درک روشانی از رفتاار گذشاته    

تف یا  ن اود، ایان کاار باا تحفیال        های مربو  به کالهبرداری را به طور ماوثری های سالم و تراکنشتراکنش

که م  ن است شامل ی  ن ره منفی )امتیاز  هایی، تراکنشگیردها بر اساس پروفایل مشتری صورت میتراکنش

هاا بار   بینی باودن تاراکنش  ها نیاز دارد که ماهیت غیرقابل پیشامتیاز دادن به تراکنش این فرآیند خطر( باشد.

                                                 
1
 real-time 
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هاا شاامل مشاتریان عاادی و     ی مشاتری نظر گرفته شود، چرا که مج وعاه  های متتف  دراساس رفتار مشتری

 مُجرمان است.

 ای است که عبارتند از:از این رو تشتیص کالهبرداری شامل ی  فرآیند دو مرحفه           

هایی کاه منجار باه کالهبارداری     ها و شناسایی الگوی تراکنشایجاد پروفایل مشتریان بر اساس سوابق تراکنش

 شوند.می

تعری  ها   رویدادها با الگوهای از پیشیا تطابقی از توالی 1ی پَرتشناسایی هر گونه ن ونه یپروفایل مشتریان برا

پیشاگیری  کالهبارداری   مرتبط بااحت اال های مورد استفاده قرار گرفته و از انجا  تراکنش های کالهبرداریشده

 .شود

ی میاانگین آمااری،   های آماری با استفاده از محاسابه صورت استفاده از روشایجاد پروفایل مشتریان به          

های مع اولی  ها است تا ترکیبی از تراکنشمقادیر بیشینه و ک ینه، انحراف معیار و غیره بر روی سوابق تراکنش

ها میان شش ل دیگری از ایجاد پروفایل مشتریان به صورت به دست آوردن روابطی است که تراکن به دست آید.

گیرند و برای ثبت روابط موعود در شب ه مورد استفاده قرار می[ 6های گرافی ی ]روشاند. چه کسانی انجا  شده

هاای پرداخات اساتفاده    دهناد کاه از روش  ها بین مشاتریانی انجاا  مای   این کار را با استفاده از انطباق تراکنش

 دهد. پروفایل مشتریان را نشان میعریان ایجاد این الگوها و  4اند. ش ل کرده

 
 . ایجاد پروفایل مشتری برای تشخیص کالهبرداری4شکل 

                                                 
1
 outlier 
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درن  کالهبرداری و عداسازی آن در حاین اعارای یا  تاراکنش را نشاان      عریان تشتیص بی 5ش ل          

تراکنش، و غیره با پروفایل مشتری مطابقت ندارد، دهد. اگر تراکنش انجا  شده از نظر مقدار تراکنش، اتصال می

ی پارت بار اسااس ساوابق     شود. تشتیص آماری ن ونههایی در سطوح باالتر تشتیص داده میآنگاه برای بررسی

 های تشتیص تراکنش مش وک است. آماری در پروفایل مشتری ی ی از روش

 
 کالهبرداری با استفاده از پروفایل مشتریدرنگ . تشخیص بی5شکل 

هاای  ی فعالیات تعریا  شاده  ی آن با الگوهاای از پایش  ها و مقایسه[ در رویداد تراکنش7تحفیل الگو ]          

درن  هار گوناه مشاتری کالهباردار ماورد اساتفاده قارار        شناسایی بیدر  ی است کهوش محبوب، رکالهبرداری

شود که آیا فعالیت [ نیز برای شناسایی این مورد به کار گرفته می8های زمانی ]های تحفیل سریروش گیرد.می

   اند، مطابقت دارد یا خیر.  مشتری با قوانین تجاری که عنوان کالهبرداری تعری  شده

 

 . پولشویی3-2

تار و ادغاا    انادازی مراحال پیچیاده   تری است، و تشتیص آن نیاز باه راه پیچیده کالهبرداری نوع پولشویی ی 

ها نیز از مناب  متتفا  مانناد   دادههای هر ی  از این پایگاهدارد که دادهرا ها دادهبُعدی پایگاه-های چندسیستم

 .اندآوری شدهو غیره ع   های بان ی و اعرای قانونهای تراکنشدادهپایگاه

شاده بار   هاای تولیاد   پیوند دادن داده ده ازمیان اعزای متتف  با استفا ای از روابطهای پیچیدهشب ه            

شاوند و بادین ترتیاب    شناساایی مای   و غیاره  از قبیل تففن، ای یل، مرورگر وب، سوابق سفرروی مناب  متتف  

هاایی از موسساات متصال باان ی،     شوند. گرافتشتیص داده می آشنا و ناشناسبین بازیگران  پیوندهای موعود
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های خاص با اساتفاده از وساایل خااص    بان ی در زمانی انجا  شدههای تراکنش، و هاهای بان ی مشتریحساب

هاا از  هاای تحفیال داده  روش پولشویی ک   ن ایند.بالقوه های شناسایی گیرند تا به روشمورد استفاده قرار می

توانناد بارای   مای  نیز[ 9ها ]سازی دادهرت، و ابزارهای بصریهای پَبندی، شناسایی دادهبندی، دستهقبیل خوشه

عایی پاول  حجم عظی ی از عابههایی که شامل ها مورد استفاده قرار گیرند، تراکنشتشتیص الگوها در تراکنش

کفیدی  یهافعالیت بین ها پتانسیل شناسایی الگوها و روابطها هستند. این روشی خاصی از حساببین مج وعه

   رد مش وک عهت تحقیق و رسیدگی بیشتر ک   ن اید.  تواند به شناسایی موارا دارند که این امر می

 

 . تحفیل خطر3-3

گیاری میازان خطار و کااهش آن دارناد. نیروهاای       هایی برای اندازهها و موسسات مالی روشبه طور کفی، بان 

متتف  بازاری با انواع متتف  خطرها روبرو هستند، و درک درساتی از ضاررهای احت االی بارای ت اا  شارایط       

 م  ن مورد نیاز است. 

هاای کاارت   بینای اعتباار دادن وا  و حسااب   [، پایش 10عالوه بر انواع متتف  خطرها در صنای  مالی ]          

ها و کاهش ضاررهای ناشای از   های مه ی است که به عفت گستردگی این گونه حساباری نیز ی ی از حوزهاعتب

بینی عوامل متتففی کاه در دادن اعتباار   آنها، به ی ی از مساهل اساسی در کسب و کارها تبدیل شده است. پیش

ایی که مربو  باه انتتااب ویژگای و    هشوند، روشکاوی انجا  میهای دادهنقش اساسی دارند با استفاده از روش

توانناد مشاتریانی را   هاا مای  هاا، بانا   (. بر اساس نتایج به دست آمده از تحفیال 6ارتبا  ویژگی هستند )ش ل 

باه مشاتریان    قابال قباولی را   مناسب و خطر هستند یا مبالغ پرداخت-ی کمشناسایی کنند که متعفق به دسته

 هند.   پیشنهاد د
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 . چارچوب تحلیل خطر مالی6شکل 

 

 فروشی . کاربردها در صنعت خرده4

ها برای ع فیات متتفا   از کالن داده Amazon، و Costco ،Wal-Mart ،Targetفروشان بزرگ مانند اکثر خرده

ردیابی و مدیریت شناسی مشتریان، و ه چنین ی محصوالت، ردیابی ع عیتخود از ع فه مدیریت اموال، توصیه

هاا  های مرتبط باا مشاتری  داده از نیز فروشانکنند. برخی از خردهتاثیرات منفی یادآوری محصوالت استفاده می

 اند.  برای بهبود کیفیت سرویس خود و ارتقای وفاداری مشتریان استفاده ن وده

 

 محصوالت . پیشنهاد4-1

فروشای بارای افازایش درآماد خاود از آن اساتفاده       خارده  هایای که شرکتهای شناخته شدهی ی از استراتژی

توصایه  کنند، پیشنهاد محصوالت به مشتریان است، این محصاوالت پیشانهاد شاده بار اسااس محصاوالتی       می

و از ایان رو م  ان اسات عالق ناد باه خریاد        باشاد در حال حاضر مشغول خرید آنها مای  که مشتری شوندمی

هاای  فروشی ال ترونی ی اسات کاه در آن، سیساتم   مورد نوعی از ی  خرده این نیز باشد. یمحصوالت پیشنهاد

پردازند، این موتورها با استفاده از ارعاعات متقابل میان ی محصوالت میکنندهپایانی به اعرای موتورهای توصیه

د که قصاد  دهنکاالهای فروخته شده به مشتریان متتف ، پیشنهاد خرید ه ان کاالها را به مشتریان دیگری می

    خرید کاالهای مشابهی را دارند.  
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آوری های ع  توانند از دادهدارند، می (1فروشانی که حضور آنالین و آفالین )تجارت خشت و مالتخرده           

 های متتف  استفاده کنند و الگوهای خرید را یافته و محصوالت را به صورت آنالین پیشنهاد دهند.شده از کانال

گیارد  های متتف  مورد استفاده قرار میی رفتار خرید مشتری در کانالتحفیل پیشینه برایمسیر و الگو  تحفیل

ی خریادهای یا    های فیفتر کاردن مشاارکتی بار روی پیشاینه    روش د.نشوهایی با کیفیت باال تولید تا توصیه

هاای بعادی   توصایه  ،دیگار مشاتریان  تا با مقایساه باا رفتاار     شوند،مشتری و الگوهای عستجو به کار گرفته می

   بینی شود.  پیش

[ از قبیل 11فروشان ال ترونی ی ]گر توسط خردههای توصیهدر سیستمفیفتر کردن مشارکتی  هایروش          

Amazon هاای فیفتار کاردن مشاارکتی     گیرناد، ه چناین روش  برای پیشنهاد محصوالت مورد استفاده قرار می

ها از این روش کند.استفاده میاز آن  Netflix، ه انطور که شودبه کار گرفته میگر فیفم نیز توسط موتور توصیه

ها، یا تبفیغ بار  های آخر هفته، تبفیغات بر روی رسید فروششوند تا تراکتبه کار گرفته می نیز به صورت آفالین

   ی محصوالت به منظور ارتقاء فروش به درستی ایجاد شوند.روی بسته

 

 بینی گرایشات . پیش4-2

حاین  در  آنهاا را  از ع فه م ان، عنسیت، و سان  ی خودهادر مورد مشتری فروشان اطالعات بسیار زیادیخرده

تواناد باه شناساایی    فروشای مای  های خارده کاوش دادهکنند. آوری میهای متتف  معامالت خود ع  تراکنش

ی خود به شناسایی نیازهای مشتری برای این امر به نوبهالگوهای خرید مشتریان و گرایشات آنها ک   کند که 

 .[12] ن ایاد ریزی موثر در عهت تبفیغ محصوالت و عذب مشتریان بیشتر و افزایش درآمد سود ک   میبرنامه

بینی مورد استفاده قرار گیرناد تاا   تواند برای پیشدادگان میسازی مج وعهبُعدی و ابزارهای بصری-تحفیل چند

  ریزی تدارکات ح ل و نقل کاالهای مورد نیاز شرکت ک   کنند. به برنامه بتوانند

 

 

 

 

                                                 
1
 brick and mortar 
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 در ساخت و تولید های کالن داده. کاربردها5

در کسب و کار تجاری روز به  1نهایی سود خالصاند و های تولیدی در سراسر عهان به شدت رقابتی شدهشرکت

ها هستند و در های در حال اعرای کارخانهسازی هزینهنهیبه یابد. تولیدکنندگان ه یشه به دنبالروز کاهش می

هاا  هاای کاالن داده  شاود، تحفیال  ه انطور که در ادامه شرح داده مای  د.نیابافزایش می ی نهاییاههزینهنتیجه 

  [. 13توانند در چندین حوزه مورد استفاده قرار گیرند ]می

 

 . تع یر و نگهداری پیشگیرانه5-1

خودکار ساخت و تولید، حسگرها در هر عای م  ن برای نظارت بر خاط مونتاام ماورد اساتفاده قارار      در دنیای 

توانند به سرعت شناسایی و تع یر شوند تا مادت زماانی کاه خاط     ها میگیرند و بدین ترتیب خرابی سیستممی

  یاا چناد پاارامتر متعادد     تواند به یها میعفت اصفی خرابی سیستمکند، به حداقل کاهش یابد. تولید کار ن ی

ها به خط مونتاام متصال   اند که این زیرسیستمهای کوچ تری پتش شدهبستگی داشته باشد که در زیرسیستم

ی در حاال  هستند که از سطح کارخانه یهای بدون ساختارهای حسگر ه گی دادههستند. مقدار زیادی از داده

هاای  هاای متتفا  نیاز باه صاورت داده     نگهداری از زیرسیساتم  سوابق تع یر و اند.آوری شدهاعرا و تولید ع  

وری نسبت به حداکثر ظرفیت نیز به ه راه سوابق شوند. مستنداتی مربو  به بهرهآوری مییافته ع  ساختنی ه

  شوند.  آوری میهای حسگرها ع  تع یر و نگهداری و داده

هاای حساگرهای مرباو  باه آن     متتف  بار اسااس داده   هایهای زمانی بر روی زیرسیستمتحفیل سری         

شاود.  ها اعرا میهای احت الی بر روی این دادهگیرد و ع ل تطابق الگو برای یافتن خرابیها انجا  میزیرسیستم

گیرناد  نیز برای ضبط رویدادهای بحرانی مورد استفاده قرار می های ایجاد نشسته چنین، تحفیل مسیر و روش

های خواناده شاده توساط حساگرها، ساوابق تع یار و نگهاداری، و        های موعود بین دادهه بستگیتا بر اساس 

کناد تاا اقادامات    هاای احت االی بدردازناد. ایان امار ک ا  مای       بینی خرابیآوری شده به پیشمستندات ع  

و ه چناین باه    باشاد در حال اعارا  برای مدت زمان طوالنی و بدون وقفه خط مونتام انجا  شود تا  ایپیشگیرانه

   کند. های در حال اعرا نیز ک   میبهبود ای نی ع فیات

 

                                                 
1
 margins 
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 بینی تقاضا . پیش5-2

روز به صورت پویاا در حاال تغییار هساتند، مه تارین عامال در کساب و        -به-با توعه به این که سفارشات روز

اساتفاده شاود. وقتای کاه     کارهایی که با صنعت تولید در ارتبا  هستند، این است که از مناب  به صورت بهیناه  

ریزی برای مواردی از قبیل به دست آوردن به بینی فروش و زمانبندی به درستی انجا  گیرد، آنگاه به برنامهپیش

موق  مواد اولیه، افزایش یا کاهش تولید، مدیریت انبار، و تدارکات ح ل و نقل ک   خواهد کرد. در کوتاه مدت، 

ای مواعاه  سازنده را با محصوالت باه فاروش نرفتاه    آنگاه ،در نظر گرفته شود زیاد بیش از حد اگر تت ین تقاضا

بیش از حد کم  تت ین تقاضا اگر تواند تتفیه و خسارت مالی شدیدی به وی وارد ن اید، ه چنینکند که میمی

بینای  شهای فروش زیادی خواهد شد. در بفند مدت، پیدر نظر گرفته شود، آنگاه منجر به از دست رفتن فرصت

های استراتژی  و رشد کسب و کار است. از این رو، اعرای ماوثر  گذاریریزی بر روی سرمایهتقاضا نیازمند برنامه

    . بینی نیاز داردی  سیستم عام  پیش بهی  کسب و کار با حداکثر سودآوری 

ها در آینده مورد اساتفاده  بینی تقاضابینی مشهور است که برای پیشهای زمانی ی  روش پیشسری            

باشد. وقتی که محیط با عوامفی مانند نیازهای در حال تغییر های سوابق فروش میگیرد و بر اساس دادهقرار می

بینای درساتی از آیناده    تواند پیشهای زمانی ن یی سریمشتری و تاثیر رقابت به صورت پویا است، روش ساده

 داشته باشد. 

تر است که توانایی در نظار گارفتن ت اا     تر و دقیقی  روش پیشرفته[ 14] 1کنندهبینیمدلسازی پیش         

گذارند. این روش ه چنین آزمایش سناریوهای متنوع را متغیرهایی را دارد که بر روی تقاضاهای آینده تاثیر می

تاثیر آنهاا بار روی تقاضاای پایاانی نیاز ک ا         نیز م  ن ساخته و به درک روابط بین عوامل تاثیرگذار و نحوه

 کند.  می

 

 مخابراتدر  هادادهی کالن. کاربردها6

هاای  ی سارویس های متابراتی در سراسر عهان، صنعت متاابرات در تاالش اسات باا اراهاه     با گسترش سرویس

هاای  هاا و سارویس  ی فنااوری با توسعه ها به بازارهای متتف  وارد شود.صدا، ویدهو، و داده یزمینه گوناگون در

                                                 
1
 Predictive modeling 
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کننادگان  عدید در میان کشورهای متتف ، بازار این صنعت نیز به سارعت در حاال رشاد اسات و باین فاراهم      

 متتف  سرویس به شدت رقابت ایجاد شده است. 

ی ا، کاه باه عناوان پایاه    دهدی متابراتی نشان میها را برای حوزهدادهچارچوبی از تحفیل کالن 7ش ل           

هاای تجااری بارای    دیادگاه گیارد.  مورد استفاده قرار مای  ها برای کسب و کار بهتربرای فرموله کردن استراتژی

 اناد. آوری شاده ع ا   متنوعشود که از بسترهای هایی استترا  میهای متتف  کسب و کار بر اساس دادهبتش

 برخی از این موارد عبارتند از:

 کننده.ی رابطه با فراهمو پیشینه های مشتری   مشترک: اطالعاتداده

 الگوهای مصرف.

 .1های اضافی و بازخوردسوابق سرویس مشتری: ش ایات مربو  به سرویس یا درخواست برای سرویس

 های اعت اعی.اظهارنظرهای نوشته شده در رسانه
 

 
 ی مخابراتها در حوزهداده. چارچوب کالن7شکل 

 

ها دادهصنعت با استفاده از کالن در آنها، هایی خواهیم پرداخت کههای زیر، ما به بررسی حوزهدر بتش            

    هایی را برای حفظ و تولید درآمد شناسایی کند.  در تالش است تا راه
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 . ریزش مشتری6-1

کننادگان سارویس متاابراتی    به خوبی مشتص شده است که ریزش مشتری ی  مش ل بزرگ برای ت ا  فراهم

کنناد کاه باعاث    نا  مای ی سرویس موعود را ترک ن وده و در شرکت رقیب ثبتکنندهباشد. مشتریان فراهممی

شود. به دست آوردن مشتریان عدید با استفاده از تبفیغات عدید، ی  کار پُر هزینه خسارت مالی و سوددهی می

ی خود بر روی سودآوری شارکت تااثیر خواهاد    ی تاثیر دارد که به نوبههای بازاریاباست و بر روی افزایش هزینه

 داشت.

ی مطالعات نشان داده است که شناسایی عوامال کفیادی ریازش مشاتری باه صاورت فعاال و توساعه                   

پاس از آن،  کناد.  های حفظ مشتری، برای به حداقل رساندن کااهش درآماد و ساوددهی ک ا  مای     استراتژی

بر روی ارتقای زیرساخت شب ه در عهت کیفیت بهتر سرویس و پشتیبانی بهتر  تواندی سرویس میکنندهفراهم

   ها برای حفظ و رشد پایگاه مشتریان ت رکز کند. از سرویس

هاا و اع اال ایان عوامال بار روی      آمیز در ریزش مشاتری به طور مع ول برای شناسایی عوامل تحری            

های متعدد تحفیل روش ،ی دیگرکنندهسرویس آنها به فراهم و انتقال های لغوارزیابی فرصتمشترکان موعود و 

های متتفا   های رفتار مشتری که از کانالبا استفاده از داده .دنگیرمورد استفاده قرار می[ 15های آماری ]داده

ال ترونیا ، و  رنظرها از طریق پسات های ش ایات مشتریان با مراکز ت اس، اظهاهای ت اس، ت اسمانند پروفایل

بینی ریزش بهتری برای شناسایی مشاتریان باا ریسا  بااال     توان پیشاند، میآوری شدهبررسی بازخوردها ع  

های تحفیل مسایر  شوند، روشبه منظور تشتیص الگوهای رویدادهایی که منجر به ریزش مشتری می انجا  داد.

شاود تاا   بند نایو بیزین برای تحفیل متن، یا  مادل ایجااد مای    تفاده از دستهگیرند. با اسمورد استفاده قرار می

 مشتریان با ریس  باال شناسایی شود.

کند تا اتصاالت بین کااربران را بار اسااس    [ استفاده می16ی  روش مشهور دیگر از موتورهای گراف ]           

 تاثیرگذار را در میان عواما  کااربران شناساایی کناد.    سوابق عزهیات ت اس ن ایش دهد و سدس عوام  و افراد 

از اقدامات اصالحی برای مقابفه با این مش ل، متعهد کردن مشتریانی اسات کاه احت اال ریازش آنهاا بااال       ی ی 

       باشد و ه چنین ایجاد انگیزه و ت دید قرارداد آنها برای مدت زمان بیشتر است.  می
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 ها. ارتقاء سرویس6-2

کنندگان سرویس متابراتی به طور مداو  به دنبال افزایش درآمد خود هساتند و ایان کاار را باا پیشانهاد      فراهم

گیارد کاه   دهند، و این پیشنهاد بار ایان اسااس صاورت مای     های ک  ی و بیشتر به مشتریان انجا  میسرویس

یز عالق ناد باشاند. ایان    های پیشنهاد شده نمشتریان بر اساس طرح اشتراک فعفی آنها م  ن است به سرویس

های مشابهی دارناد.  گیرد که پرفایلپیشنهاد ه چنین بر اساس تحفیل ارعاع متقابل میان مشتریانی صورت می

هاایی  های تحفیال داده استراتژی دیگر، ارتقاء سرویس به بهترین طرح م  ن با افزایش اندک قی ت است. روش

هاایی اسات کاه    [، به طور اساسی مشابه روش17گیرند ]استفاده قرار میگر مورد که برای این موتورهای توصیه

   شوند.      ( به کار گرفته میe-tailingفروشی ال ترونی ی )برای کسب و کار خرده

 

 های اجتماعی در رسانه هادادهی کالن. کاربردها7

وان از رشد پایگاه کاربران فعال و مقدار تهای اعت اعی آنالین در حال رشد و توسعه هستند، این امر را میرسانه

، Facebookهاایی از قبیال   شوند. در این روزهاا ساایت  ها تولید میهایی مشاهده ن ود که توسط این رسانهداده

Twitter ،Google+ ،LinkedIn ،Reddit  وPinterest       برخی از ام ان اعت ااع کااربران آنالیان هساتند. حتای

اناد و ایجااد   های اعت اعی را به عنوان ی  کانال کسب و کار آغاز ن اوده استفاده از رسانههای بزرگ نیز شرکت

ها برخی از این موارد است. ، و وبالگ شرکتTouTubeهای ، کانالTwitterهای ، حسابFacebookهای حساب

، ایجااد رواباط عدیاد   های اعت اعی برای ه ه عهت شنیدن و گوش دادن به نظرات آنهاا و  باز بودن ذاتی رسانه

ها را در بررسی های باارزش به وعود آورده است. این امر توعه متتصصان دادهمسیر ه واری را برای ایجاد داده

      های متتف  به خود عفب ن وده است. های اعت اعی در حوزهاستفاده از رسانه

[ با اعزای اصفی 18های اعت اعی ]رسانهی  چارچوب مع ولی را برای کاربردهای شامل تحفیل  8ش ل          

های عظی ی است که از طریق آوری و تحفیل دادههای اعت اعی شامل ع  تحفیل رسانهدهد. متتف  نشان می

اهاداف ایان    .گرفتاه شاود   بر اساس این تحفیال  اند تا تص ی ات تجاری مناسبیهای اعت اعی تولید شدهرسانه

بازاریابی محصول، ارتقاء برند، شناسایی مسیرهای عدید فروش، توعاه باه مشاتری،    های تحفیل شامل استراتژی

  ی کسب و کار عدید، و غیره است. بینی رویدادهای آینده، توسعهپیش
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 های اجتماعی برای تحلیل رسانه . یک چارچوب معمول8شکل 

ی تحفیال، و داشابورد   هاا، مرحفاه  ی تبدیل دادهها، مرحفهداده آوریی ع  مرحفهعریان کاری شامل            

های نوشته که از پُست های بدون ساختاری هستندهای اعت اعی ع دتا شامل دادههای رسانهن ایشی است. داده

ر د 1های مجددها و توییت، توییتFacebookو نظرات نوشته شده برای آنها، پیوند دوستان در  هاشده در وبالگ

Twitterبا توعه به هدف خاصی که قرار اسات تحفیال بار اسااس آن صاورت گیارد،        اند.، و غیره به دست آمده

های تعامالت عامعه مورد تحفیال  بینی ساختار و پویاییشوند و سدس برای درک و پیشهای خا  فیفتر میداده

از [ و مدیریت شهرت، برخی از این کاربردها هستند که بارای انجاا  آنهاا،    19گیرند. تحفیل احساسات ]قرار می

های تحفیل گراف نیز برای شناساایی  روش .شودمیها و نظرات استفاده پردازش زبان طبیعی برای کاوش وبالگ

       گیرند. عوام  و افراد با نفوذ در داخل این عوام  مورد استفاده قرار می

 

 های اعت اعی . بازاریابی از طریق رسانه7-1

های اعت اعی، به خوبی مشتص است که افراد متتف  به دلیل عوامل متعددی در ساطوح متتففای از   در رسانه

های اعت ااعی ماورد   ی افراد متتففی به دالیل متعددی در رسانهتاثیرگذاری بر دیگران قرار دارند )یعنی صفحه

هاای  شود کاه فارد در رساانه   گیرد( و این مورد با استفاده از تعداد اتصاالتی مشتص میقرار میتعقیب دیگران 

                                                 
1
 tweets/ retweets 



19 

 

کااربر در  -باه -اتصاالت کاربرکنند(. وی را دنبال می یصفحه اعت اعی با دیگران دارد )یعنی با تعداد افرادی که

[، سادس از ایان   20کناد ] ک   مینشان داده شده است که به شناسایی افراد تاثیرگذار  9ی  گراف در ش ل 

رسانی در ماورد ناا    توان برای اطالعاز این مورد می توان برای تبفیغ محصوالت استفاده ن ود.افراد تاثیرگذار می

  ( و ک   به بازاریابی ویروسی محصوالت عدید استفاده ن ود. 1تجاری )برند

که تاثیر و نفوذ زیادی در عامعه دارناد، و باا اساتفاده از    هایی ه چنین، با ایجاد انگیزه در میان مشتری          

 توان ریزش مشتری را محدود یا از آن پیشگیری ن ود.تاثیر و نفوذ آنها می

 
 K-meansبندی های خوشهبا استفاده از روش افراد تاثیرگذار . شناسایی9شکل 

 

 

 

                                                 
1
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 های اعت اعی . توصیه7-2

ماورد   LinkedInهاای اعت ااعی از قبیال    ای شب ههای حرفهای در سایتپیوند به طور گسترده تحفیل گراف و

ای دیگری را که کاربر م  ن است عالق ند به برقراری ارتبا  با آنها باشد، را گیرند تا افراد حرفهاستفاده قرار می

 د. از طریق ترکیب اتصاالت موعود شناسایی ن وده و به کاربر پیشنهاد دهن

باه  ی کاربر باشند، های عدیدی که شاید مورد عالقهبه منظور پیشنهاد مقاالت و نوشته Redditسایت            

پردازد که ها و مواردی میهای ایجاد شده با استفاده از مقاالت  نوشتهبررسی و تحفیل شباهت موعود میان گراف

. لیسات مقااالت موعاود در    های آن حوزه اعال  ن اوده اسات  ی مقاالت و نوشتهی خود را به مطالعهکاربر عالقه

هایی گیرند تا پیشنهادات و توصیهداده، پروفایل کاربر، و پروفایل عالیق کاربر مورد بررسی و تحفیل قرار میپایگاه

روش تحفیفای اساتفاده شاده بارای     در واقا    K-meansبنادی  الگاوریتم خوشاه  به کاربران متتف  اراهه شاود.  

ه اشاتراک گذاشاته شاده    هاای با  بر اساس ویژگی که هستند هاییها یا خوشهها به صورت گروهسازماندهی داده

   . دباشنان میتوسط کاربر

 

 در مراقبت از سالمتی هادادهی کالن. کاربردها8

این اه یت  ها اه یت زیادی در صنعت مراقبت از سالمتی به دست آورده است، عفتدادهاستفاده از تحفیل کالن

ی سارویس باا   اراهاه  های ال ترونی ی افاراد، ی عظی ی از پروندهدادهنیز به مشتصات این حوزه از قبیل مج وعه

 شود.  ک ترین هزینه، نیاز به پشتیبانی از اخذ تص ی ات مهم و بحرانی، و غیره مربو  می

ا در صانعت مراقبات از ساالمتی نشاان     ها دادهی  چارچوب مع ول را برای کاربردهای کاالن  10ش ل           

هاای  دهد که اعزای متتف  ی  بستر مع ولی در آن ن ایش داده شاده اسات. مقادار بسایار زیاادی از داده     می

ی های آزمایشاگاهی، نساته  های بالینی از قبیل پروندهی مراقبت از سالمتی شامل دادهآوری شده از حوزهع  

 باشاند. هاا مای  هاا، و هزیناه  هاا(، درخواسات  EMR) 1ی ال ترونی ی پزشا ی هادکترها، م اتبات پزش ی، پرونده

هاا در  ها برای بهبود حفظ مشتری و نتایج، افازایش کاارایی، و حفاظ هزیناه    های پیشرفته بر رو این دادهتحفیل

 ها ه چنین برای انجا  تحقیقات کامل و تشتیصگیرند. این تحفیلک ترین سطح م  ن مورد استفاده قرار می

                                                 
1
 Electronic Medical Records (EMRs) 
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سارعت  آوری داروهای مضر رد صالحیت و ع  به گیرند که این امر داروها مورد استفاده قرار میعوارض عانبی 

     بتشد. می

 
 . چارچوب تحلیلی برای مراقبت از سالمتی10شکل 

 شود:سالمتی بیان میها در صنعت مراقبت از دادههای کالندر ادامه چند مثال از تحفیل           

 های عدید درمانیافتن روش

کنناد کاه شاامل ت اا  مقااالت      داری مای هایی را نگاه داده[ در ایاالت متحده پایگاه21موسسات مفی بهداشت ]

در دسترس ت ا  محققان  این مقاالت را باشند وهای متتف  مراقبت از سالمتی میپزش ی منتشر شده در حوزه

دار و ی متش ل از اسناد، بسیار بزرگ است و کاوش اطالعات معنیدادهند. حجم این مج وعهدهعالق ند قرار می

 مفید در آن به ی  چالش تبدیل شده است.

ها اند تا روابط عدیدی را بین درمانداده استفاده کردهمحققان از عستجوهای معنایی بر روی این پایگاه          

گیارد کاه بار روی سارطان     [ توسط محققانی مورد استفاده قرار می6تحفیل گراف ]و نتایج آنها به دست آورند. 

درمانی در برخی از موارد خااص سارطان   اند که ای ونوتراپی بهتر از شی یت رکز دارند و به این حقیقت پی برده

 گیرد.   میها مورد استفاده قرار [ نیز برای یافتن سری  ه بستگی2] 1های ن ایش بصریکند. روشع ل می
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 Visualization 
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 رویدادی برای عراحی-مسیر چند

های درمانی ی بی ارانی با رویههای به دست آمده از پروندههای تحفیل مسیر و الگو بر روی دادهاستفاده از روش

های گران قی ت شناسایی شود )یعنی این اه  آورد تا توالی رویدادها برای عراحیمتتف ، این ام ان را فراهم می

کدا  ع ل در ابتدا و کدامی  باید در ادامه انجا  شود، و بدین صورت ترتیب رویدادهایی که بایاد   مشتص شود

ی بهتاری بارای عفاوگیری از    هاای پیشاگیرانه  با استفاده از این اطالعات، مراقبات  انجا  شوند، مشتص گردد(.

 توانند اراهه شوند. های پزش ی میهای پر هزینه و ک   به کاهش هزینهعراحی

 کاهش بازبینی ادعا

ای صورتحسااب اسات،   ی دکترها، مدارک پزش ی، و مستندات رویهارزیابی ادعاهای پزش ی شامل بررسی نسته

گیر و های متعدد است، انجا  این کار بسیار وقتی درمان پیچیده و شامل پروسهبه خصوص در مواردی که رویه

هاای تحفیال   که باید به صورت دستی انجا  شود، روشمنظور کاهش چنین تالشی به باشد. فرآیند دشواری می

هاای  های پرداخت نادرست و ه چنین سوءاساتفاده ( برای تعیین شیوهFuzzyMatchمتن، یعنی نگاشت فازی )

     شوند. های ناخواسته به کار گرفته میاحت الی، کالهبرداری، یا فعالیت

 

 هاکاربردی تحلیل کالن دادههای  ی برنامه . توسعه9

هاای کااربردی   هاا از نظار مفهاومی مشاابه برناماه     دادههای کاربردی تحفیل کالنچارچوب موردنظر برای برنامه

 های زیر را دارند:هوش ند تجاری است ولی تفاوت

  فصل  های با ساختار و بدون ساختار چگونه به صورتی که دردادهتفاوت اصفی بر روی این مورد است که

های رایاج و  ( نشان داده شده است، ذخیره و پردازش شوند. برخالف مدل2ها )فصل دادهچارچوب کالن

BIمع ول که در آنها ابزار 
ی های با ساختار و ع دتا بر روی ی  گاره )ابزار هوش تجاری( بر روی داده 1

هاا،  پاردازش مقیااس بزرگای از داده   ها باه منظاور   دادههای کاربردی کالنشوند، برنامهمستقل اعرا می

هایی که باه طاور محفای باه     کنند، گرههای متعدد تقسیم میها را بر روی گرهپردازش و اعرای تحفیل

 های موعود دسترسی دارند. داده

                                                 
1
 Business Intelligent (BI) 
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   برخالف ابزار کالسیBI ،)نویسای  پیچیده و نیازمند برناماه ها دادهابزارهای تحفیل کالن )هوش تجاری

  ها را داشته باشند.های متتف  دادهو ه چنین باید توانایی تحفیل فرمتزیاد هستند 

 است که از مزیت اعرای تعداد زیادی از وظای  باه  ی برنامه کاربردی ی  چارچوب متفاوت برای توسعه

 برد. های متتف  بهره میصورت موازی بر روی گره

نیازمند آگاهی از مشتصات خاص بساترهای متتفا  اسات از    ها دادههای کاربردی کالنی برنامهتوسعه         

 قبیل:

  که از  باشدمیی پردازشی که شامل چندین گره است باال بسیار ی  بستر با ع ف رد –بستر محاسباتی

 اند.ی با سرعت باال به هم متصل شدهطریق ی  شب ه

 دادگاان بسایار   به مج وعاه پذیر برای رسیدگی سازی مقیاسی  سیستم ذخیره –سازی سیستم ذخیره

 ها است؛بزرگ در انجا  اموری مانند ثبت، تبدیل، و تحفیل داده

 داده؛ سیستم مدیریت پایگاه 

 یاا   موعاود  بااز متن استفاده از الگوریتم از ابتدا یا هاو ایجاد این الگوریتم توسعه –های تحفیفی الگوریتم

 افزارهای تجاری؛مج وعه نر 

 پذیریقیاسنیازهای ع ف ردی و م 

ی بستر کفی در مورد مع اری شناختی که بایدبه غیر از ها دادههای کاربردی کالندهندگان برنامهتوسعه         

دهنادگان  سازی شوند، این توساعه ها قرار است در آن بستر پیادهدادهداشته باشند که کاربردهای موردنظر کالن

شوند، نیاز آشانایی   هایی که توسط بستر پشتیبانی میدادهکاربردی کالنهای های مشهور برنامهباید با چارچوب

ساازد،     هاا را م  ان مای   دادهی کاالن افازاری کاه توساعه   ی نار  داشته باشند. مشهورترین چاارچوب  مج وعاه  

Apache Hadoop باشد. چارچوب باز میی متنای از چندین پرومهاست که مج وعهHadoop های شامل قابفیت

Hadoopی های فایل توزی  شدهی سیستمتتففی است که بر پایهم
1 (HDFSو ی  مدل برنامه )    نویسی باه ناا

MapReduce  ایان ماوارد شاامل     .کنناد باشد که چارچوب را پشتیبانی میدیگر اعزای متتف  زیرساخت میو

PIG ،HIVE ،JAQL و ،HBase .هستند 

                                                 
1
 Hadoop Distributed File Systems (HDFS) 
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هاای  هاا و الگاوریتم  پیچیده نیاز به تتصص باال در به کاارگیری روش  تحفیفیهای کاربردی ایجاد برنامه          

های کاربردی برای آن چارچوب و مع ااری در  کاوی بر روی چارچوب و مع اری بستری است که این برنامهداده

ساازی  دهو برخی نیز باه صاورت پیاا    1بازهای مشهور به صورت متنهای الگوریتمسازیپیاده اند.نظر گرفته شده

   باز عبارتند از: های متنسازیهایی از پیادهاختصاصی )با مال یت معنوی( در دسترس هستند. ن ونه

 R ،برای تحفیل آماری 

 Lucene  ،برای عستجو و تحفیل متن 

 ی کتابتانهMahout – های تحفیفی است که به طور گسترده مورد استفاده قارار  ای از الگوریتممج وعه

اند تا بارای  سازی شدهپیاده Hadoopبر روی بسترهای  2و با استفاده از الگوی کاهش  نگاشتگیرند می

هاای فیفتار کاردن مشاارکتی،     های کاربردی به کار گرفته شاوند. ایان ماوارد شاامل روش    ایجاد برنامه

 .باشندمیکاوی، و تحفیل سبد خرید بندی، متنبندی، دستههای خوشهالگوریتم

شاود و واساطی متصاوص    بااز اراهاه مای   ثالث یا متن-فروشندگان شتص سازی تواب  تحفیل توسطپیاده        

ی کاربردی، پیچیدگی موعود در برخای از  دهندگان برنامههای اصفی توسعهنویسان را دارند. ی ی از چالشبرنامه

 ند از:ها عبارتی کاربردی است. این چالشها در برنامهAPIعناصر کفیدی در استفاده از 

 دهندگان ها در معرض توسعهباز با سیستم کفی و این که چگونه کتابتانهافزاری متنهای نر ادغا  بسته

 قرار گیرد.

   های خاا ، و  های داده، فایلهای ورودی موردنیاز برای تواب  از عداول پایگاهآوری دادهپشتیبانی از ع

 غیره.

 ها، و غیره، ول، بافرهای موقتی، فایلی نتایج تواب  در عداپشتیبانی از ذخیره 

 های های تحفیل متعدد به صورت ی  توالی زنجیری )یعنی توانایی اعرای روشتوانایی پیوند دادن روش

، به طوری که خروعی ی  تاب  باه عناوان ورودی تااب  بعادی در نظار      تحفیل به صورت پشت سر هم(

 تر شود.کفی و نهایی سادهی سازی برنامهگرفته شود و بدین ترتیب پیاده

اند و [ اراهه شده2] Teradata[ و 23] IBMهایی مانند ها توسط شرکتدادههای بستر تجاری کالنحلراه        

بااز متتفا  و   افازاری ماتن  هاای نار   ها هستند. ادغا  بستههای اختصاصی متعفق به این شرکتشامل چارچوب

                                                 
1
 open source 

2
 map/reduce 
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بااز فاقاد قابفیات ماوردنظر     ی ماتن های اختصاصی در عایی که کتابتانهتهسازی  پشتیبانی از بسه چنین پیاده

ی تجااری باا توعاه باه     هاای ادغاا  شاده   حال است، از عوامل کفیدی برای توانایی فروش بستر هستند. ایان راه 

شاوند و ه چناین در هنگاا  بازاریاابی بساترها نیاز       های ذکر شده، باعث سادگی در استفاده از بستر میچالش

                شود.   باز به عنوان ی ی از نقا  قوت مطرح میهای متنحلتفاده از راهاس

 

 گیری . نتیجه10

ها روبرو هستند، حجم عظی ی از با مش ل پیدا کردن مقادیر در میان حجم زیادی از داده های بزرگشرکت اکثر

کسب و کاری که تجارت مورد نظر باا آن ساروکار   اند. بسته به بتش آوری کردهها ع  ها که در طول سالداده

وری ساازی بهاره  عدیاد، بهیناه   ها عهت شناساایی کساب و کارهاای   های متتففی برای تحفیل دادهدارد، روش

 تا فروش کل را افزایش دهند. اندغیره مورد استفاده قرار گرفتهع فیاتی و 

ها را اراهه دهیم که کاربردهای کالن داده یصنای  متتفف در این مقاله سعی کردیم تا چندین حوزه ازما               

های عدید و بررسای  شناسایی حوزه اند.ها مورد استفاده قرار گرفتههای آن به طور موثری در این حوزهو تحفیل

 گاذاری بار روی  ارزش را در سرمایهها تواند مسیر ت رکز مطالعاتی برای آینده باشد. شرکتهای عدید میحلراه

  یا  هاا استراتژی کاالن داده برای پیشرفت در میدان رقابت، اند که محور دانسته و پی برده-های دادهاستراتژی

    عزء کفیدی در کسب و کار است. 


