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داده هايى كه ما ذخيره مى كنيم؛ از آدرســى كه پشــت يك پاكت 
ــته مى شــود تا اعداد و ارقامى كه يك محقق از آزمايش هايش به  نوش
دســت مى آورد و حتى فهرســت تماس هايى كه همه ما در تلفن هاى 
همراه مان داريم، به صورت كلى تنها براى يك منظور به كار مى روند 

و آن نظم بخشيدن به دانسته هايمان است. 
در اين راستا، برقرارى ارتباط ميان دو يا چند چيز است كه امكان 
ــا فراهم مى كند؛ دفترچه تلفنى كه  ــيدن به هدفى خاص را براى م رس
تعدادى عدد و رقم را به تعدادى انسان پيوند مى زند و آدرسى كه يك 

محل را به مجموعه اى از نام هاى خيابان ها متصل مى كند. 
ــن مجموعه  ــن الگوهاى مشــابه در ميان اي از ســوى ديگــر يافت
ــان خواهد آورد.  ــوان پيش بينى را براى ما به ارمغ ــاى منظم، ت داده ه
ــند و ارتباط و نظم آن  ها دقيق تر و مفصل تر  هرچه داده ها بيشــتر باش
ثبت شده باشد، يافتن رابطه هاى جديد و نظم هاى پنهان بسيار ساده تر 
ــاد دارند كه در پرونده  ــد شــد. خوانندگان قديمى تر مجله به ي خواه
ــماره 93 ماهنامه گفتيم كه در  ــا پايانى بر دانش» در ش ــش 2 ت «از دان
ــما بتوانيد تمام يا حداقل بخش عمده داده هاى مربوط  صورتى كه ش
ــع آورى كنيد، ديگر در آن حوزه به نظريه هاى  ــه يك موضوع را جم ب
ــه داده هاى  ــازى نخواهد بود چرا ك ــق ني علمــى و آزمايــش و تحقي
ثبت شــده، خــود به خود نظــم حاكم و قوانين علمــى را؛ كه پيش تر 
بايد با آزمايش و خطا و تحقيق جســت وجو مى شــدند، به شما نشان 

خواهند داد.
در دنياى كنونى ما افزايش جمعيت، پيشرفت دانش، افزوده شدن 
مداوم تعداد و كيفيت حســگرها، ارزان شدن تجهيزات ذخيره سازى 
ــه يافتن نظام هاى پيچيده تر و جديدتر،  و عالقه روزافزون نوع بشــر ب
باعث شــده اســت كه حجم داده هايى كه در حال ذخيره آن ها هستيم 

به شدت افزايش يابد. 
ــاده از دنياى ديجيتال آشناى ما، سايت آمازون است.  يك مثال س
اين ســايت اكنون تقريبا هر روز به اندازه كل ظرفيت ذخيره ســازى 
ــتفاده قرار مى داد، به ظرفيت مراكز داده  كه در ســال 2001 مورد اس
خود مى افزايد! اما در اين ميان شايد معضل كمبود فضا و ناكارآمدى 
فناورى هاى سنتى ذخيره سازى براى اين حجم عظيم اطالعات، چالش 
اصلى Big Data نباشــد بلكه چالش اصلى را بايد در نحوه كندوكاو 

داده ها و يافتن ارتباط ها و نظم هاى پنهان در البه الى اين حجم عظيم 
داده جســت وجو كرد. نظمى كه مثًال ممكن اســت با تحليل داده هاى 
خريدهاى شما و دوستان تان در يك فروشگاه آنالين، شما را به جامعه 
ــك محصول خاص و از آنجا به قلب يك كارخانه  ــدگان ي مصرف كنن
ــد بزند. يافتن چنين رابطه اى به يقين مى تواند به افزايش  ــى پيون صنعت
توليد كارخانه و افزايش ميزان فروش محصول منجر شــود. در مثالى 
متفاوت و در صورت وجود چنين داده هايى، نظمى ديگر ممكن است 
ارتباط ميان بيماران مبتال به يك بيمارى خاص با مســافرت به محلى 
ــيوع يك عامل بيمارى زا  معين را آشــكار كرده و از اين طريق محل ش

را يافته و از همه گير شدن آن پيشگيرى كند.
به هر حال، اين افزايش انفجارى در ميزان داده ها و نياز روزافزون 
ــن داده هاى  ــا و ارتباطــات پنهان در البه الى اي ــتخراج نظام ه به اس
موجود، كارايى سيســتم ها و مدل هاى سنتى ذخيره سازى و كندوكاو 
ــه محركى براى  ــه چالش كشــيده اســت. همين امر تبديل ب داده را ب
توســعه سيستم هايى شده اســت كه از ابتدا براى كار با چنين حجمى 
از داده ها طراحى و بهينه ســازى شــده اند. سيســتم هايى كه مى توانند 
توانايى هاى چندين هزار ماشين موازى را براى زير و رو كردن داده ها 
ــب و غريب را از دل اين توده داده ها  ــد و روابطى گاه عجي بســيج كنن

بيرون بكشند. 
دنيايى كه در آن و در كمتر از ســى ســال پيش حجم يك فالپى 
ديسك براى ذخيره تمام داده هاى يك كاربر كافى بود، دنيايى كه در 
آن نيازى به تعبيه هاردديسك براى كامپيوترهاى خانگى ديده نمى شد، 
ــنتر و انبار داده ها سخن مى گويد و اعداد  امروز از ســرورفارم، ديتاس
ــيده است. ــته و به اگزابايت و زتابايت رس و ارقامش از پتابايت گذش

 و اين موضوع پرونده ويژه اى است كه پيش رو داريد.

درباره ويژه نامه 
اين پرونده ويژه، خود به دو بخش قابل تفكيك است. بخش اول 
به بررسى پديده Big Data مى پردازد. در اين بخش و در مقاله نخست 
ــوآورى، رقابت و توليد» به طرح  ــى «Big Data، مرزهاى جديد ن يعن
مسئله پرداخته و توضيح مى دهيم كه داده هاى عظيم يا Big Data اصوال 

چيست و چرا به چالشى بزرگ در دوره حاضر تبديل شده است. 

نظم پنهاننظم پنهان
 احمد شريف پور
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پس از آن در اينفوگرافى انفجار داده ها، به صورتى ساده و بصرى 
با ابعاد اين پديده و بخش هاى درگير با آن آشنا شده و ديدى كلى از 
عظمت داده هايى كه از آن  ها صحبت مى كنيم به دست خواهيد آورد. 
و در نهايت، مقاله «ديســك ذخيره سازى بزرگ در آسمان» به تفصيل 
به بررســى راهبرد شــركت هاى بزرگ و پيشرو اينترنتى نظير گوگل و 
آمازون و مايكروســافت براى غلبه بر چالش داده هاى بزرگ پرداخته 
اســت و سيســتم هاى فايلى و ابزارهايى را كه براى اين كار توســعه 

داده اند معرفى خواهد كرد.
ــاى داده  مى پردازد  ــد پايگاه ه بخش دوم به بررســى نســل جدي
ــاختار  ــراى كار با حجم عظيمى از داده هاى بدون س ــه از اســاس ب ك
طراحى و پياده ســازى شــده اند. در مقاله نخست اين بخش، چيستى 
ــن پايگاه هاى داده مورد بحث قرار مى گيرد. مقاله بعدى نخســتين  اي
ــا و معايب هر يك را  ــى را معرفى و مزاي ــن ابزارهاي ــاى چني نمونه ه

شرح مى دهد.  
در مقاله «فيل، بيرون از تاريكى» به معرفى تاريخچه و كاربردهاى 
فريم ورك هادوپ مى پردازيم كه چگونه و از كجا شكل گرفت و چه 
شــد كه به يكى از محبوب ترين ابزارهاى كار با داده در مقياس عظيم 
تبديل شــد. شايستگى هاى اين فريم ورك تا آن حد زياد بود كه حتى 
مايكروســافت را به روى آوردن به هادوپ و به قولى آشــتى با دنياى 
اپن ســورس وادار كرد و اين موضوعى است كه در مقاله بعدى مورد 

بررسى قرار گرفته است. 

ــنايى بيشــتر با پايگاه هاى داده NoSQL در سه  در ادامه، براى آش
ــتفاده از  ــازى، پيكربندى و اس مقاله كاربردى به معرفى نحوه پياده س
ــاندرا و MongoDB پرداخته ايم.  ســه نمونه مشهور يعنى Redis، كاس
ــا چند كتاب مشــهور در حــوزه NoSQL و يك  ــما ب ــا نيز ش در انته
ــاده، مى توانيد به دانش خود در اين زمينه  ــگ لغت تخصصى س فرهن
ــات و پژوهش در اين  ــراى ادامه مطالع افزوده و مســير مناســب را ب
حــوزه بيابيد. مشــكل ما با جنبه هاى مختلــف موضوعاتى چنين مهم 

ــد ابتدايى ترين  ــر، دقيقًا همانن و فراگي
مشــكل غول هاى بزرگ اينترنتى با 

حجم عظيم داده هايشــان، مسئله 
كمبود فضا است و به همين دليل 
مى دانيم كه اين پرونده هيچ گاه 
ــب نخواهد بود.  ــل و بى عي كام
ــم اين پرونده نيز  تنها اميد داري
توانســته باشد وظيفه خود را در 

ــن چالش جديد  مطــرح كردن اي
ــم و برانگيختن حساســيت  و عظي

ــى انجام داده باشــد. به  ــما به خوب ش
ــما  ــايد نظم و ارتباطى كه ش ــر حال ش ه

ــردا را به كل  ــد، دنياى ف ــان مى يابي در داده هايت
دگرگون كند...


