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 چكیده

و  یاختصاصه  یفضها  مهت، یقگهران  یمحاسهاات  یافزارهها سهتت  یمربوط بهه نهههدار   یازهاین یسازاست که با هدف مرتفع یتکنولوژ کی یابر انشیرا

و در دسهتر  بهودن    یریپه  عطهاف ، انرساختیدر نظر گرفتن مسائل مرتاط با ز نتا بدو سازدیها را قادر مسازمان. این تکنولوژی افزار به وجود آمدنرم

و  بهوده بزرگتهر   اریبس یمعمول یهاکه حجم آنها از دادهشود اطالق می ییهاداده واژه کالن داده نیز به خود متمرکز شوند. یکار اصلوکسب یمنابع، رو

 یهها دادهو  ییویدیه و یهاپیکل ،ریجمله متون، تصاو از یشامل موارد متعدد دنتوانیم هااین داده. ستین ریپ امکان یآنها به سادگ یپردازش و نههدار

منظور از اینترنهت اشهیاء اتصهاش اشهیاء فیزیکهی بهه اینترنهت و        های متنوع تولید شده توسط اینترنت اشیاء باشند. بسیاری از جمله دادهشده  یگردآور

و  په  از معرفهی ادبیهات مو هوع     مقالهه در ایهن  سازد. مکن میسیم است که نتیجه آن کنترش دنیای فیزیکی را مهای بیهای حسهردستیابی به داده

قهرار خواههد    یگوناگون مهورد بحهو و بررسه    یهااز جناه ترکیباین  یریکارگبه یهاو چالش یابر انشیها در راظهور و رشد کالن داده، تعاریف اولیه

 شود.ارائه می نهیزم نیدر ا ندهیآ یقاتیتحق یهافرصتو شیاء اینترنت اایجاد شده توسط  خصوص کالن دادهتو یحاتی در نیز  در ادامه .گرفت

 
 رایانش ابری، کالن داده، اینترنت اشیاء، ارتااط مفاهیم. کلیدی: هایواژه
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 مقدمه -1
اسهت.  فنهاوری اطالعهات    کهامپیوتر و  علهوم  دهد، مو وعی شناخته شده درکه ارائه میخدمات ارزشمندی به جهت  1رایانش ابری

افزار و مسهلله  افزار و نرمهزینه ستتکاهش های محاسااتی سنهین، توان به عنوان پاستی برای نیاز به انجام فرآیندرایانش ابری را می

 دههد استفاده از اینترنت ارائهه مهی  راهکارهایی برای مصرف و ارائه خدمات فناوری اطالعات با به صورت کلی  ت کهدانساطالعات امنیت 

و ابعهاد  حجهم   شیافهزا به  است 3بازیابی اطالعاتشاخه مو وعات تحقیقاتی مطرح در از  که 2اطالعات سرریزاز سوی دیهر مسلله . [1]

کهاهش قیمهت و   تهوان  ترین آنها مهی از مهم شده کهدر دنیای پیرامون ما ها ساب رشد روزافزون داده یاریبس عواملها اشاره دارد. داده

ههای  بهانکی، و،، شهاکه   هایتراکنشها که ممکن است مربوط به هداداین . را برشمرد کامپیوترهاسازی یرهذخظرفیت قدرت و افزایش 

آوری یکهی از منهابع جمهع    .[2] شهوند نامیهده مهی   4حجم باالیی که دارند کهالن داده پیچیدگی و اجتماعی و امثاش آن باشند به جهت 

بدیهی است که در صهورت  . [7] شودپدیدار میهای حسهر هستند که با مطالعه آنها مفهومی به نام اینترنت اشیاء شاکه هادادهگونه این

مهوانعی نیهز    میانیافت، اما در این توان به دانش ارزشمندی دستمیاز منابع گوناگون  آوری شدههای جمعدادهصحیح  5وتحلیلتجزیه

 .شدخواهد بحو  میان آنهاو در خصوص ارتااط  مورد بررسی قرار گرفتهموارد ذکر شده مسائلی هستند که در ادامه تحقیق  وجود دارد.

 مفاهیم پایه -2
زئیات رایانش ابری، کالن داده و اینترنت اشهیاء  ج ی ارائه شده وهایبندطاقه ،در این بتش پ  از مروری بر اصوش و تعاریف اولیه

 شوند.بررسی می

 رایانش ابری -2-1

محاسهاات   یاجهرا  به منظهور در حالت کلی است که  یابر انشیاطالعات، را یفناور نهیدر زم پراستفاده یهایاز تکنولوژ یکی

 یبهه نهههدار   ههای مربهوط  ازسهازی نی بها ههدف مرتفهع    یتکنولهوژ  نیه . اگیردمورد استفاده قرار میبزرگ  یهاا یدر مق دهیچیپ

 جههت  کهه اسهت   یمهدل در حقیقهت   یابر انشیرابه وجود آمد.  افزارنرمو  یاختصاص یفضا مت،یقگران یمحاساات یافزارهاستت

 6از منهابع  یابهه مجموعهه   ( یکننده سهرو فراهم میدخالت مستق ای تیریبه مد ازین نیکمتر)با  سانآ یدسترس سازی امکانفراهم

کاربر به  یتقا ا اسا  بر ها( یسروسایر و  یکاربرد یهانامهبر ،یسازرهیذخ ی)مانند: شاکه، سرورها، فضا رییقابل تغ محاسااتی

هها را  سهازمان  شود. ایهن تکنولهوژی  محسو، میی یک تکنولوژی مطلو، های بسیاررایانش ابری از جناه .استسرعت فراهم شده 

کار اصهلی  وو در دستر  بودن منابع، روی کسب 8پ یری، انعطاف7سازد تا بدون در نظر گرفتن مسائل مرتاط با زیرساختقادر می

جههت انجهام    یمناسها  ن شهرایط تهوا مهی توسهط آن،   خدمات ارائه شده ی ازغن ایمجموعه وسیلههمچنین به خود متمرکز شوند.

 .[2]سازی تحقیقات علمی فراهم نمود آزمایشات و پیاده

و  12یعمهوم  ی، ابرهها 11یانجمنه  ی، ابرهها 10یخصوصه  ی، ابرها9یاستاندارد و تکنولوژ یالملنیموسسه ب یبنداسا  طاقه بر

 .تعرف آنها به شرح زیر است که هستندچهار حالت ابر  13ترکیای یابرها

                                                 
1 Cloud Computing 
2 Information Overload 
3 Information Retrieval 
4 Big Data 
5 Analysis 
6 Resources 
7 Infrastructure 
8 Flexibility 
9 National Institute of Standards and Technology 
10 Private Cloud 
11 Community Cloud 
12 Public Cloud 
13 Hybrid Cloud 
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 ههر یبا د یت اشتراکساخ ریز ایافزار ستت و بودهسازمان  کی تحت تملکاست که  یابر یبر خصوصمنظور از اابر خصوصی: 

 وکننهده دارد  شرکت کهه چنهد مصهرف    کی یاستفاده انحصار یبرااست  یساخت ریز یابر خصوصبه عاارتی دیهر ندارد.  هاشرکت

هها و اطالعهات داخلهی سهازمان مهورد      و محافظت از فرآینهد  15آتش ، دیوار14در مسائل امنیتی از جمله بهاود تحمل خطا تواندیم

 .[3]استفاده قرار بهیرد 

ای از ی( مجموعهه ته یامن یازهاینها و سیاست، هایتمامور )مانند انجاممشترک  یهایشامل نهران یابر انجمن کیابر انجمنی: 

 .[4] باشد داشتهوجود  سازمانخارج از  ای داخلدر  تواندیمها است و سازمان

کهار گرفتهه   هبه  یاسهاات ابهر  مح انجهام  یهها بهرا  از سازمان یاریتوسط بس کهترین نوع ابر است شایع یابر عمومابر عمومی: 

 هرید یهاسازمانبه اده استف یرا برا خود یهارساختی( ز17و آمازون 16گوگل مانند) یابر عموم  یفراهم کننده سرو کی .شودیم

دهد. بدیهی است که توجه به مسائل امنیتی، مرکز ارائه می 20استفاده یازاه و پرداخت ب 19ا براسا  تقا ،18 یخود سرو صورتهب

ههای گونهاگون   دهی به سهازمان در ارائه چنین خدمتی، به جهت سروی  ریپ انعطاف یهارساختیزهمچنین و  21پ یرداده مقیا 

 .[3]ز اهمیت است بسیار حائ

کامهل کهردن   های اسهتراتییک و امنیتهی و   با هدف پاستهویی به نیاز انواع معرفی شده فوق راسروی  ابری  این ابر ترکیبی:

اش یک سازمان ممکن است از یک ابر عمومی برای ارساش اطالعات به یک ابهر خصوصهی اسهتفاده    . برای مثکندترکیب میسیستم 

 .[3]کند 

دههی در  تا بتوان آنها را به عنوان خدمت شناسایی نمود. مدش سروی دارند  یهای خاصدهی، نیاز به وییگیهای سروی خدمات ابر و یا مدش

های ابری را بهر اسها    توان تمام سروی می، بنابراین شودواقع نوع منابعی است که در این فناوری از طریق اینترنت در اختیار کاربران گ اشته می

 پردازیم.اند که در ادامه به بررسی آنها میارائه شده SaaS24و  IaaS22 ،PaaS23های مدش بندیبرای این تقسیم. نمودبندی طاقه مناعنوع 

IaaS : معموال منابعی را که مهدیریت شهده و بهه آسهانی قابلیهت      . این مدش شودست که به عنوان یک سروی  ارائه میامنظور زیربنایی

و دیهر  26کننده بارها، متعادشهای آتشدیوارسازی، ع ذخیره، مناب25های مجازیشامل ماشین IaaS در هامولفهکند. بزرگنمایی دارند مهیا می

  IaaSیکی از بزرگترین فراهم کنندگان. های دلتواه را اجرا کندافزارنرمتواند که مشتری با استفاده از آنها می هستندمنابع بنیادی محاسااتی 

 .[5، 4] است 27خدمات و، آمازون

PaaS :واژه PaaS های. مولفهاست "به عنوان یک سروی  28سکو" خالصه جمله PaaS  اجرای پایهاه داده، سرور و،، ابزار گسهترش ،

هها،  کتابتانهه  )شهامل  مشهتری  29برنامهه کهاربردی   ی را جههت اجهرا و اسهتفاده   زیربنهای  فراهم کننده ابهر، هستند. این مدش و غیره  زمان اجرا

بهرای توسهعه    30های این مدش شامل موتور برنامه کاربردی گوگهل دهد. نمونهغیره( ارائه مینویسی و های برنامهزبانه داده، های پایهاسروی 

 .[5، 4]است  31افزارهای تحت و، و سروی  وییه مایکروسافت برای پایهاه داده با نام ازورنرم

                                                 
14 Fault Tolerance 
15 Firewall 
16 Google 
17 Amazon 
18 Self-Service 
19 On-Demand 
20 Pay-Per-Use 
21 Scalable Data Center 
22 Infrastructure as a Service 
23 Platform as a Service 
24 Software as a Service 
25 Virtual Machines 
26 Load Balancers 
27 Amazon’s Elastic Compute Cloud 
28 Platform 
29 Application 
30 Google’s App Engine 
31 Azure 
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SaaSاژه: و SaaS است. در واقع "ی به عنوان یک سروی افزارنرم" نیز برگرفته از کلمات SaaS  را برای مشهتریان فهراهم   امکان این

 32های ماتنی بر مرورگرو این قابلیت عمومی از طریق روش در حاش اجرا روی زیر بنای ابری استفاده کنندافزارهای کاربردی نرم کند تا ازمی

 33کننده ابر است و مشهتری تنهها از طریهق واسهط    ی کامال بر عهده فراهمافزارنرمافزاری و مسلولیت مااحو ستت SaaSدر  شود.سر میمی

توسهط   یادار یهها مجموعهه  نیتامو  35سیلزفور  34توان به سیستم مدیریت ارتااط با مشتریمی)مرورگر( با خدمات ارائه شده تعامل دارد. 

 .[5، 4]هایی از این طاقه اشاره نمود شعنوان مثابه گوگل

. مورد توجه قرار گرفته استبیش از پیش  یمحاساات ابرمو وع  همراه،هوشمند  یهاو دستهاه میسیب یهاشاکه تیمحاوب شیبا افزاامروزه 

ارائهه  امکانهات  از  و اسهت  دهش یالهو از محاساات ابر کیمنجر به ظهور  هادستهاه یو طوش عمر باتر یسازرهیذخ تیمحدود پردازش، ظرف تیقابل

، 36بهاک  دراپ. نمهود اشهاره  همهراه   ههای خارج از دسهتهاه  سازیها و امکام ذخیرهدهدا پردازشمسلله  به توانمیابر همراه توسط  رانبه کاربشده 

بهر اسها  آمارههای موجهود، تحقیقهاتی       .هسهتند ابر همهراه  موفق و شناخته شده  یکاربرد یهابرنامهجمله  از 39درایوو وان 38کلود، آی37میلجی

های همراه و همچنهین  اند و شاید بتوان دلیل اصلی آن را بهاود عملکرد دستهاهادهها را گزارش دافزایش استفاده کاربردان از این سروی متعددی 

 .[2] مسائل امنیتی دانست

 کالن داده -2-2

 سهت ین ریپ امکان یآنها به سادگ یبزرگتر است و پردازش و نههدار اریبس یمعمول یهاآنها از داده حجمکه  ییهامعموال داده

فعاش در زمینه مهندسی کهامپیوتر و  ها توجه پیوهشهران کالن داده یریکارگ. استفاده و بهمینامیمکالن داده  ایبزرگ  یهادادهرا 

های تحقیقاتی بسیاری که در این زمینه وجهود دارد شهاهد رونهد رو بهه     نموده و به جهت فرصترا به خود جلب عات فناوری اطال

 یهها پیه و کل ری، تصهاو ونمته  از جملهه  یشامل موارد متعهدد  تواندیم بزرگ یهادادههستیم.  در این زمینهرشد تحقیقات علمی 

 شدهانجام  ی، جستجوهایارسال یهالیمی(، ا42و،یوتی ،41ترییتو ،40ساوکیف)مانند  یاجتماع یهاشاکه یمنتشر شده رو ییویدیو

. باشهند  ههر یو صهدها مهورد د   کیه تراف یهانی، اطالعات دورب43حسهر یهاشده از شاکه یگردآور یهاجستجو، داده یدر موتورها

 یریگمیتصم ندیبه فرآدر نهایت قرار دهد و ما  اریرا در اخت زیادی رزشمندااطالعات  تواندیها مداده نیا یرو وتحلیلتجزیهانجام 

جسهتجو متوجهه شهود کهه      یاطالعهات جسهتجو شهده در موتورهها     یبا بررس تواندیمگ ار سرمایه کی به عنوان مثاشکمک کند. 

ز شهده ا  یآورجمهع  یهها داده وتحلیهل تجزیهبا  تواندیم یخار تیسا کی ایهستند  محصوالتیچه  دیدنااش خربه شتریب انیمشتر

 .[2] مند هستندعالقه یبه چه مسائل شتریمتوجه شود که افراد ب یاجتماع یهاشاکه

در ههر یهک دقیقهه    در یوتیو، مثاش فقط  یبرا ؛به سرعت در حاش رشد است ینترنتیا یهامربوط به شرکت امروزه کالن داده

شهاید بتهوان نتیجهه     نیبنهابرا  کنهد. داده ثاتی تولید مهی  44پتابایت 10بیش از ماهیانه شود یا فیساوک ساعت ویدیو آپلود می 72

 شکل نیبه ا .میهست مواجه 45شدهعیتوز و گوناگون از منابع داده میعظ یهاداده یسازچهکپاریو  یآورما با چالش جمعگرفت که 

 یافزارساخت ستتریز مجموعه اطالعات در تیریو مد رهیذخ مسلله اصلیو  هستند افزایشدر حاش  یاندهیها به طور فزاکه داده

                                                 
32 Browser-based Techniques 
33 Interfaces 
34 Customer Relationship Management 
35 Salesforce 
36 Dropbox 
37 Gmail 
38 iCloud 
39 OneDrive 
40 Facebook 
41 Twitter 
42 YouTube 
43 Sensor Networks 
44 Petabyte 
45 Distributed 
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برخهی  به بررسهی  وجود دارد که در ادامه ها کالن داده یکاربرد یهادر رابطه با برنامه ییهاچالش نیهمچن .[6] ی استافزارو نرم

 پردازیم.میاز موارد کلیدی 

 و دسترسهی  و سهازمان  یدر نوع، ساختار، معن یاز ناهمهن یسطح خاص یها دارااز مجموعه داده یاریبس: 46هاداده ارائه

انسهان آمهاده   توسهط   تفسیردر نهایت  و وتریکامپتوسط  پردازش و تحلیل یها را برااست که داده نیداده ا ارائههدف  .هستند

 خواهد شد. آنموثر  وتحلیلتجزیهمانع  و شده یصلداده نامناسب موجب کاهش ارزش داده ا شینما کی کند چرا که

. داده وجهود دارد  ههای در مجموعهه  یاز افزونهه  ییسطح باال یکل طوربه ها:داده 48یسازو فشرده 47یافزونگ کاهش

مثهاش   یبرا .موثر است ستمیس میمستقریغ یهانهیکاهش هزلقوه داده( در ا)در صورت صدمه نزدن به ارزش ب یکاهش افزونه

 شوند. سازیفشرده ای لتریفتوانند دارای افزونهی هستند که میحسهر  یهاشده توسط شاکه دیاز اطالعات تول یاریبس

بایهد از مجموعهه    ،حهاش  یهها مجموعهه داده در عین پیشهتیاانی از  کالن داده  یلیتحل ستمیس :49یریذپاسیمقبسط و 

 باشد. دهیچیپدر حاش رشد و  یهاقادر به پردازش مجموعه داده دیبا یلیتحل تمیالهور. کند پشتیاانی نیز ندهیآهای داده

 مزیمکهان ، 50عمهر داده  چرخهه  تیریمهد  :عاارتنهد از  دادهی کهالن  کهاربرد  یهابرنامهی هادر بحو چالشاز جمله موارد دیهر 

 .[6] 54مدیریت انرژی متتصصین علوم گوناگون و 53، همکاری52اطالعات هیمحرمان، 51یلیتحل

 اینترنت اشیاء -2-3

کهه  گوینهد  اینترنهت اشهیاء مهی    ،میسه یب یهاحسهر یهابه داده یابیو دست نترنتیبه ا یکیزیف اءیاشانواع گوناگون اتصاش به 

های اخیر توجه محققین بسیاری را به خود جلب نموده و به اطراف ما است. اینترنت اشیاء در ساش یکیزیف یایآن کنترش دن جهینت

 یایه آالت متتلهف دن  نیهها و ماشه  درون ابهزار  حسهر یادیتعداد ز شود. در اینترنت اشیاءآینده در نظر گرفته میعنوان بتشی از 

( یو فضهانورد  ییایه جغراف ،یطه یمح سهت یانهواع اطالعهات ز   یجمهع آور  ها )ماننهد با طیف وسیعی از کاربردو  ردیگیقرار م یواقع

، 55ههای مراقاهت سهالمت   ز موارد استفاده از اینترنت اشیاء در حاش حا ر در زمینهه باشند. برخی اتوانند با یکدیهر تعامل داشتهمی

   شود.ونقل و صنایع خودروسازی مشاهده میحمل

کهه همههی از    هها اسهت  توسعه اینترنت اشیاء شامل بسیاری از مسائل مانند زیرساخت، ارتااطات، واسط، پروتکل و اسهتاندارد 

با این حاش در تحقیقی که با هدف مروری بر اینترنت اشیاء از گ شته تهاکنون انجهام    .شوندیروز محسو، ممو وعات تحقیقاتی به

 محهیط و  و تعامهل انسهان بها ماشهین     57جاحا هر ، محاساات همه56های تحقیقاتی مطرح در این زمینه سنجشتیتربرخی از شده 

وکار )با توجهه بهه   های کسبو  مدش 60های ناهمهنهمیان دستها 59قابلیت همکاری ،پ یری، مقیا 58پ یری. توسعهاندمعرفی شده

های مهمی هستند که در طراحی معماری اینترنت اشهیاء  از جمله مولفهیندها( آماهیت متحرک بودن اشیاء و غیر متمرکز بودن فر

   .[7] باید در نظر گرفته شود

                                                 
46 Data Representation 
47 Redundancy 
48 Compression 
49 Scalability 
50 Data Life Cycle Management 
51 Analytical Mechanism 
52 Data Confidentiality: 
53 Cooperation 
54 Energy Management 
55 Healthcare 
56 Sensing 
57 Ubiquitous Computing 
58 Extensibility 
59 Interoperability 
60 Heterogeneous 
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شود. شناخته میگان خدمت و کاربران در اینترنت اشیاء دهندبه عنوان یک مو وع پراهمیت برای ارائه 61گرامعماری سروی 

. کنهد تضهمین مهی  هن را های ناهمقابلیت همکاری میان دستهاهنمایش داده شده است  1که شمای کلی آن در شکل این معماری 

افزاری حسهر و عیت(، الیه شاکه )شامل زیرسهاختی  از: الیه سنجش )شامل اشیاء ستتعاارتند  در این معماریچهار الیه اصلی 

ههای کهاربردی( و   افزاراشیاء(، الیه سروی  )جهت ایجاد یا مدیریت خدمات مورد نیاز کاربران یا نرم سیمباسیم یا بی جهت ارتااط

 .[7] افزار کاربردی(های تعامل با کاربر یا نرم)شامل روش الیه واسط
 

 
 [7]گرا اینترنت اشیاء معماری سروی  -1شکل 

 فاهیمارتباط م -3
صهورت کهه    نیه است. به ا یابر انشیو را دادهمسلله کالن  بیترک د مورد بحو قرار گیردتوانیکه م علمی مو وعات جالباز  یکی

از جمله  نیسنه یافزارهاافزار و نرمستت وجودو  داشته ییباال نهیها هزدادهحجم عظیم از  نیا یسازرهیو ذخ یچون پردازش، نههدار

کلهی  رونهد  تهر شهدن   باعهو آسهان  . نتیجه این کار میرا به ابرها منتقل کن فایوظسازی این فراهم، شودمحسو، میآن زومات اصلی مل

 کیه و  وجهود دارد  هها کهالن داده ههای بسهیاری در بحهو    چهالش تر اشهاره شهد،   همانطور که پیش. خواهد شد نهیو کاهش هز سیستم

 بسیار موثر خواهد بود. هاداده زیآمتیموفق وتحلیلتجزیهاز پردازش و  نانیبه منظور اطم میعظ یمحاساات رساختیز

هدف کهالن داده عملکهرد   . توانند به راحتی با یکدیهر ترکیب شونداشته و مییکدیهر دبا  یکیو کالن داده ارتااط نزد یابر انشیرا

 یاستفاده از منابع محاسهاات  یابر انشیرا یهدف اصل است درحالی که ستمیس یسازهریذخ تیبر حجم و ظرف هیو تک یفشرده محاساات

 یمحاسهاات  تیه اطالعات گسترده بهه ظرف  نیا کارگیریبهکه  یبه طور ،متمرکز است تیریمد در نظر گرفتنبا  یسازرهیگسترده و ذخ

 ی. تکنولهوژ شده استه فراهم و پردازش اطالعات گسترد هریامکان ذخ یدارد. با گسترش محاساات ابر یبسته اتییبه همراه جز قیدق

محاسهاات   رآن د ریه نظ یمحاسهاات  تیه است و ظرف میحج یهاموثر داده تیریمحاساات ابر قادر به مد یبر مانا یسازرهیگسترده ذخ

   .[6] بهتر کندبه مراتب داده را  تجزیه و تحیل ریتاث تواندیم یابر

پهردازش   امکانهات اسهت کهه    ییهها افزارهها و کتابتانهه  از نرم یامجموعه ای 64نویسی ماتنی بر جاوابرنامه 63چارچو، کی 62دوپه

 یجسهتجو  یهاچهارچو، به شرکت نیا شیدایپ یمنشاء اصلدر برخی مراجع . سازدمیشده را فراهم  عیتوز و میعظهای مجموعه داده

 یپردازشه  دیه جد یبهه ابهزار و مهدش هها     ازیه نآنها  یکردن صفحات و، و جستجو ندک یا یکه برا گرددیو گوگل باز م اهوی ینترنتیا

متتلف  یهانیماش یها را بر روداد کالنشده تا بتواند  یکه طراح نمود هیعامل تشا ستمیس کیتوان به یرا م هدوپدر واقع  داشتند.

   .[2] کندهدوپ عمل می یبرا یمانند موتور یابر انشیرابنابراین  .کند تیریو مد ردازشپ 65هادر سراسر خوشه

                                                 
61 Service-Oriented 
62 Hadoop 
63 Framework 
64 Java 
65 Clusters 
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 ؛متفاوتنهد  هریکدیبا  ویو کالن داده وجود داشته باشد باز هم از دو ح یابر نشایدر بتش را یادیمشابه ز یهایاگر تکنولوژ یحت

 ریتاث یریگمیکالن داده بر امر تصم کهی حال در معماری فناوری اطالعات است یابر انشیرامسلله اصلی در که  چرا ،مفهوماوش از نظر 

اینکهه   دوم وابسته است. پایه رساختاریبه عنوان زابری  انشیلکرد به راعم لحاظکالن داده از  . همچنین باید در نظر داشت کهگ اردیم

حل فناورانه پیشهرفته  عنوان یک راهرایانش ابری در حقیقت یک تکنولوژی است که به رایانش ابری و کالن داده کاربران متفاوتی دارند.

از آنجها  وکار با مدیر اجرایهی ارتاهاط دارد.   بر عملیات کسب که کالن داده با هدف تمرکزشود. درحالیبه مدیر ارشد اطالعات مربوط می

 یهها به گونه یتجار یبا رقاابرای بقای خود  دیبا ،رندیگیفشار رقابت بازار قرار م ریتاث تتح میاحتماال بطور مستق رندگانیگمیکه تصم

 تهوان یمه  یابهر  انشیه کالن داده و را تیبا توجه به مز د.های موجود به خوبی بهره بارنز تکنولوژیرو باید ااز ایند. رقابت کنن یموثرتر

دهنهده منهابع سهطح    هئه ارا توانهد یمه  سیسهتم عامهل  به  هیشا یبا عملکرد یابر انشیرامکمل یکدیهر هستند. دو  نیکه ا نتیجه گرفت

ههای  ظرفیهت  قهادر اسهت   داده ههاه یبهه پا  هیشها  یدر سطح بهاالتر و عملکهرد  با قرارگیری کالن داده  ، در چنین شرایطیباشد ستمیس

 یسهاز رهیه ذخ ههای یتکنولهوژ  در ترکیب بها رایهانش ابهری قهادر خواهنهد بهود از       هاکالن دادهبنابراین  .ارائه دهد کاربردیپری پردازش

بهر   دیه استفاده از کهالن داده با  خی محققین معتقدندها، برشده بسیاری از کالن دادهبا توجه به ماهیت توزیع استفاده کنند. رمتمرکزیغ

   .[6] باشد یابر انشیرا یمانا

گفتهه   66سهازی مجهازی  ،به داشتن یک پردازنده و تظاهر به وجود بیش از یک پردازندهترین حالت در ساده و عاملدر بحو سیستم

سازی در رایانش ابهری بها،   های مجازیوجود تکنولوژی ؛[8] بسط داد نیز بزرگتر یهامحیطمنابع و توان به شود. این مسلله را میمی

 .ها گشوده استکالن دادهماحو جدیدی را در 

هها  نوتحلیهل آ جهت تجزیه یها و قدرت پردازشو تنوع انواع داده یدگیچیپ مو وعدر این زمینه به  در یکی از تحقیقات انجام شده

ههای  داده و پهردازش  رهیه ذخسکو و ساختار بسیار مناسای جهت ، یابر انشیکه را تحقیق معتقدنداین نویسندگان  .است شده پرداخته

کار گرفته متفاوت دیهری نیز باید به یهایتکنولوژمحیط ابر، الن داده در پردازش ک گیدلیل پیچیداست که به روشنالاته  است.کالن 

هها  های ذخیره شده روی خوشهه دادهکه پردازش مجموعه است 67ریدیو ، مَپابر طیپردازش کالن داده در محهای یکی از مثاش شوند.

ای( در سهازی و ارتااطهات شهاکه   ذخیهره تهوان   قهدرت محاسهااتی،   از لحهاظ ) عملکهرد مناسهای  ای سازد. محاساات خوشهرا ممکن می

 .[2] دهندشده ارائه میهای توزیعسیستم

توان به عنوان یکی از مولدهای کالن داده در نظر گرفته شهود. بایهد توجهه    میاشاره شد، اینترنت اشیاء  3-2همانطور که در بتش 

ه نهوع  د کهه به  نه دار یمتفهاوت  یگه ییو معمهوش  ههای کهالن داده با  سهیدر مقا اینترنت اشیاء شده توسط جادیا میحج هایدادهداشت که 

 و 69اغتشاش ، غیرساختیافته هایخصیصهتنوع،  ،68عدم یکنواختی ارتند از:اع یهایگییو نی. اشودمیشده مربوط  یآوراطالعات جمع

ههای اینترنهت اشهیاء بهه     ها به یهک تریلیهون خواههد رسهید و داده    تعداد حسهر 2030تا ساش  70پیبینی اچبر اسا  پیش افزونهی باال.

الهف(  : داردمشهت    ییگیسه و در اینترنت اشیاءکالن داده ،  71گزارشات اینتل ند شد. براسا هداده تادیل خوا مهمترین بتش کالن

 .، به شرط تحلیلج( مفید ساختیافتهغیرساختیافته/نیمه یهاداده،(  داده کنندهدیراوان تولف یهاناشیرمت

فراگیهر   .وابسته است  یابر انشیرا موثر کالن داده و وندیبه پآن  تیموفق معتقدند اینترنت اشیاءکنندگان خدمت بسیاری از فراهم

بهتر است اینترنت اشیاء را نهوعی مولهد کهالن داده     وارد شوند. هابه عصر کالن داده یادیز یساب گشته تا شهرها اینترنت اشیاء شدن

باعو  اینترنت اشیاء و توسعه کارگیریبه طرف کیاز ه صورت کهستند؛ به اینوابسته  هریکدیبه  کامال یدو تکنولوژ نیدر واقع ابدانیم. 

کهالن داده مطهرح    اسهتفاده و توسهعه   ههای جدیهدی در بحهو   فرصهت  بیترت نیشده که بد (نوعو  کمیتاز لحاظ )ها داده رشد سریع

                                                 
66 Virtualization 
67 MapReduce   
68 Heterogeneity 
69 Noise 
70 HP 
71 Intel 
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 وکهار کسهب  یهها و مدش یتقایتحق یهاشرفتیپتسریع در باعو  اینترنت اشیاءکالن داده در  فناوریاستفاده از  هرید سویاز  د،نشویم

 .[6] شودیم آن

 گیرینتیجه -4

امکاناتی نظیر منابع مجهازی، پهردازش    ارائهعالوه بر شکل محسوسی موانع ورود به عصر دیجیتاش را کاهش داده و رایانش ابری به

های زیرساخت و زینه و رفع محدودیتبا کاهش هداده قادر است پ یر سازی مقیا سازی خدمات داده و ذخیره، یکپارچهموازی، امنیت

ههای ارائهه   به این ترتیب عالوه بر سودآوری شهرکت  کند. فراهممدیریتی کارآمد  ،پ یریمحاسااتی و همچنین توجه به مسلله دستر 

و بهه افهزایش   هها ر داده ،با پیشهرفت فنهاوری   شود.پاسخ داده میبه شکل مطلوبی دهنده این خدمت، به نیازهای محاسااتی کاربران نیز 

 کیه معموش آنها را در  افزارهایو نرم هاکه بتوان با روش باشد یکه اندازه آنها فراتر از حد ییهاه دادههستند و در حالت کلی به مجموع

و  73تیه بااگهزا  ،تیه بابهه پتها   72تیه کهه از ترابا  یاسه یقمگوییم. می کالن دادهد و پردازش کر تیریمد ره،یذخ افت،یزمان قابل قاوش، در

تواند دانش ارزشهمندی ارائهه   . این حجم باالی اطالعات اگر به شکل صحیحی مورد تحلیل قرار گیرد میدر حاش حرکت است 74تیبازتا

هها  وتحلیل موثر آن هستیم. یکی از منابع تولید ایهن کهالن داده  و تجزیه تیریمد یبرا یفن یهارساختیتوسعه ز ازمندین نیبنابرا دهد.

هایی نیز همراه است. با چالش ،رغم ارائه اطالعات زیاد و پتانسیل باال جهت پردازشاینترنت اشیاء هستند که علی حسهرهای موجود در

 موارد فوق از جمله مااحثی بودند که در این تحقیق به آنها پرداخته شد و ارتااط میان مفاهیم موجود در آنها مورد بحو قرار گرفت.

بعالوه اینترنهت اشهیاء    .است در کالن داده 75کاویهای دادهکاربرد تکنیک ،این زمینه مرتاط با عات جالب تحقیقاتیواز دیهر مو 

 کمک کند. این مو وعتواند به توسعه های آن میروز بوده و بحو در خصوص چالشنیز از مو وعات تحقیقاتی به
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