
 
 

 مقدمه مؤلفین

و دارید ر کتابی که پیشخداوند متعال را سپاسگزاریم که توفیق تدوین این مجموعه را برایمان فراهم نمود. 
کتاب  پرداخته است. "Big Data" یا "داده هاي کالن" به نام مفاهیم نوین داده کاويیکی از   به شرح

اطالعات، مهندسی  فن آوريحاضر می تواند به عنوان راهنما براي دانشجویان مهندسی صنایع، مهندسی 
لی مقطع کارشناسی و تحصیالت تکمیو ... در  مدیریت اجراییکامپیوتر، مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی، 

استفاده شود. به عالوه این کتاب مورد کاربرد عموم محققین، مدیران، کارشناسان و تحلیلگران حوزه هاي 
هاي رایندفتحلیلگران کسب و کار  افرادي هستند که به معرفی، مدیریت و نظارت بر  است.کسب و کار مختلف 

اطالعات و یا برنامه ریزانی هستند که   فن آوريفراد عموماً متخصصان این ا. کسب و کار سازمان می پردازند
  .کسب و کار به اجرا در می آورند فرایندهاي کسب و کار را درون سیستم هاي مدیریت  فرایند

، مقـدماتی داده هـاي کـالن   مفـاهیم  بخـش اول بـه   تنظـیم شـده اسـت.     بخـش   شـت در هکتاب حاضر 
 تولیـد و دریافـت داده هـاي کـالن    سـوم بـه شـرح    و بخـش   وابسـته  هـاي  فـن آوري معرفی بخش دوم به 

 کــالن يهــا داده لیــتحلپــنجم  بخــشو در  ذخیــره داده هــاي کــالناختصــاص دارد. در بخــش چهــارم 
 حـل  مسـائل بـه   هفـتم  در بخـش  ،کـالن هـاي   داده يهـا  برنامـه بخـش ششـم بـه    ارائه شـده اسـت.  در   

 پرداختیم. نامه  واژهو در بخش آخر به بیان  انداز چشم و نشده

در خاتمه الزم می دانیم از تمامی بزرگوارانی که به نحوي ما را در تهیه و تألیف این کتاب یاري نمودند، 
امید است خوانندگان عزیز با ارائه نظرات و پیشنهادات سازنده خود  کمال تشکر و قدردانی را به عمل آوریم.

 ما را مورد لطف و عنایت خویش قرار دهند.
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 پیشگفتار

گون ري را دگرتغییرات سریع تکنولوژي در دهه اخیر و افزایش چشمگیر نقش اطالعات، نحوه مدیریت و رهب
محیط امروز، سازمانها و مدیران را با چالش  .ساخته و اداره سازمان ها به روش هاي سنتی تقریباً ناشدنی است

هاي جدیدي روبرو می سازد و هر روز پویاتر از قبل می شود. موسساتی که خواهان افزایش سهم خود در بازار 
 ات محیط تطبیق دهند.و کسب منافع بیشتري هستند باید خود را با تغییر

 يها چالش "کالن يها داده" اما .اند یمتک ها داده به يتجار يراهبرد ماتیتصم اتخاذ جهت سازمانها
 کالن يهاداده .شوند یبررس ،بگذارند يجا بر را خود یواقع اثر آنکه از شیپ ستیبا یم و دارد را خود خاص

 در يافزارنرم يابزارها ییتوانا از فراتر آنها پردازش و رلکنت ت،یریمد که شودیم اطالق ییهاداده مجموعه به
 هب هاآن با کار بودن مشکل ،کالن هايداده با مرتبط مسائل نیترمهم از یکی .است انتظار مورد زمان کی

 يزیروم يآمار يافزارهانرم و هاداده يرنگاریتصو يافزارنرم هايبسته و ايرابطه ايداده هايگاهیپا لهیوس
 تیقابل با شده يمواز شدت به يافزارهانرم به معقول زمان کی در شدنپردازش يبرا هاداده نیا که چرا. است
 .دارند ازین سرور هزاران ای صدها ها،ده يرو اجرا

 هايیگوش مانند( مختلف يابزارها و زاتیتجه از یبزرگ مجموعه از هاداده يآورجمع و دیتول دلیل بهامروزه 
 گرحس هايشبکه ،امواج رادیویی صیتشخ هايدستگاه ها،کروفونیم ها،نیدورب ،یطیمح يحسگرها ل،یموبا

 حال در ايکنندهرهیخ سرعت با پایگاه ها و انباره هاي داده در شدهرهیذخ هايداده حجم )غیره و میسیب
قرار  ما اریاخت در اکنون که هاییداده  درصد 90 که است آن نهیزم نیا در توجه جالب نکته .است شیافزا
 اندهاي عظیمی نداشتهگاه مانند اکنون دادههاي بزرگ هیچ! سازمانندا شده دیتول ریاخ سال 2 در تنها ،دارد

به همین دلیل، تعجبی ندارد که ابزارهاي ما در زمینه  .نده اآوري و استفاده از آن نبودیا حداقل به فکر جمعو 
  باشد!پیشرفت چندانی نکرده  کالنیهاي دادهچنین  یتمدیر

 

 

 

 

 


