سرفصل درس تحلیل داده های حجیم
(دکتر عباس عکاسی)

مقدمه:
داده های حجیم به داده هایی اطالق می شود که فراتر از حجم متداول ذخیره سازی ،ظرفیت پردازش و محاسبات بانک های اطالعاتی و یا الگوریتم های تحلیییل
داده ای باشند .امروزه با گسترش روز افزون تکنولوژی و ابزارهای آن (بانک های اطالعاتی بزرگ ،شبکه های اجتماعی ،وب و اینترنت) با انبوهی از داده های تولید
شده توسط این ابزارها مواجه هستیم .در واقع در داده ها غرق شده و از کمبود دانش رنج می بریم .کالن داده ها امروزه تبدیل به عنصری جیدا ناپیذیر در حیوزه
فناوری ارتباطات گردیده است علی الخصوص با توسعه مرتب شبکه های اجتماعی در دنیای امروز بصورت روزانه حجم بسیار بزرگی از داده ها تولید می گردد کییه
عالوه بر نیاز به ذخیره سازی نیازمند پردازش و مدیریت می باشند .فناوریهای کالسیک معموال در مواجهه با حجم بسیار بزرگ داده ها یییا بسیییار کنیید عمییل می
کنند و یا اینکه توانایی مدیریت حجم وسیعی از داده ها با انواع گوناگون را نخواهند داشت.آنچه که کالن داده ها و بدنبال آن فناوریهای مرتبط با آن را از مفییاهیم
متداول در حوزه ی داده مانند انبار داده ،هوش تجاری ،متمایز میسازد ،امکان پاسخگویی به چالشهایی است که تا کنییون یییا وجییود نداشییته انیید و یییا امکییان
پاسخگویی به آنها وجود نداشته است .شکل زیر چالشهای مهم مطرح در حوزه ی کالن داده ها را نشان میدهد .سه مییورد  Volume, Velocityو  Varietyبییه
عنوان سه چالش اصلی حوزه ی کالن داده ها مطرح میشوند و بقیه ی موارد در طول سالیانی که محققین بر روی این حوزه کییار میکردنیید میورد توجیه و همیت
قرار گرفته اند.
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حجم داده (  :) Volumeحجم داده ها به صورت نمایی در حال رشد می باشد .منابع مختلفی نظیر شبکه های اجتماعی ،الگ سییرورهای وب ،جریییان
های ترافیک ،تصاویر ماهواره ای ،جریان های صوتی ،تراکنش های بانکی ،محتوای صفحات وب ،اسییناد دولییتی و  ...وجییود دارد کییه حجم داده بسیییار
زیادی تولید می کنند.
نرخ تولید( :) Velocityداده ها از طریق برنامه های کاربردی و سنسورهای بسیار زیادی که در محیط وجود دارند با سرعت بسیار زیییاد و بییه صییورت
بالدرنگ تولید می شوند .بسیاری از کاربردها نیاز دارند به محض ورود داده به درخواست کاربر پاسخ دهند .ممکن اسییت در بییرخی مییوارد نتییوانیم بییه
اندازه کافی صبر کنیم تا مثال یک گزارش در سیستم برای مدت طوالنی پردازش شود.
تنوع( :) Varietyانواع منابع داده و تنوع در نوع داده بسیار زیاد می باشد که در نتیجه ساختارهای داده ای بسیار زیادی وجود دارد .مثال در وب ،افراد
از نرم افزارها و مرورگرهای مختلفی برای ارسال اطالعات استفاده می کنند .بسیاری از اطالعات مستقیما از انسان دریییافت میشییود و بنییابراین وجییود
خطا اجتناب ناپذیر است .این تنوع سبب میشود جامعیت داده تحت تاثیر قرار بگیرد .زیرا هرچه تنوع بیشتری وجود داشته باشد ،احتمال بروز خطییای
بیشتری نیز وجود خواهد داشت.
صحت ( :) Veracityبا توجه به اینکه داده ها از منابع مختلف دریافت میشوند ،ممکن اسیت نتیوان بیه همیه آنهیا اعتمیاد کیرد .مثال در ییک شیبکه
اجتماعی ،ممکن است نظرهای زیادی در خصوص یک موضوع خاص ارائه شود .اما اینکه آیا همه آنها صحیح و قابل اطمینان هستند ،موضییوعی اسییت
که نمیتوان به سادگی از کنار آن در حجم بسیار زیادی از اطالعات گذشت .البته بعضی از تحقیقات این چالش را به معنای حفظ همه مشخصییه هییای
داده اصلی بیان کرده اند که باید حفظ شود تا بتوان کیفیت و صحت داده را تضمین کرد .البته تعریییف دوم درمولییدهای کالن داده صییدق میکنیید تییا
بتوان داده ای تولید کرد که نشان دهنده ویژگی های داده اصلی باشد.
اعتبار( :) Validityبا فرض اینکه دیتا صحیح باشد ،ممکن است برای برخی کاربردها مناسب نباشد یا به عبارت دیگر از اعتبار کافی برای اسییتفاده در
برخی از کاربردها برخوردار نباشد.
نوسان( :) Volatilityسرعت تغییر ارزش داده های مختلف در طول زمان میتواند متفاوت باشد .در یک سیستم معمولی تجییارت الکترونیییک ،سییرعت
نوسان داده ها زیاد نیست و ممکن است داده های موجود مثال برای یک سال ارزش خود را حفظ کنند ،اما در کاربردهایی نظییر تحلییل ارز و بیورس،
داده با نوسان زیادی مواجه هستند و داده ها به سرعت ارزش خود را از دست میدهند و مقادیر جدیدی به خود می گیرند .اگرچه نگهییداری اطالعییات
در زمان طوالنی به منظور تحلیل تغییرات و نوسان داده ها حائز اهمیت است .افزایش دوره نگهداری اطالعات ،مسلما هزینه های پیاده سازی زیادی را
دربر خواهد داشت که باید در نظر گرفته شود.
نمایش ( :) Visualizationیکی از کارهای مشکل در حوزه کالن داده ،نمایش اطالعات است .اینکه بخواهیم کاری کنیم که حجم عظیم اطالعات بییا
ارتباطات پیچیده ،به خوبی قابل فهم و قابل مطالعه باشد از طریق روش های تحلیلی و بصری سازی مناسب اطالعات امکان پذیری است.
ارزش( :) Valueاین موضوع داللت بر این دارد که از نظر اطالعاتی برای تصمیم گیری چقدر داده حائز ارزش است .بعبیارت دیگیر آییا هزینیه ای کیه
برای نگهداری داده و پردازش آنها میشود ،ارزش آن را از نظر تصمیم گیری دارد یا نه .معموال داده ها میتوانند در الیه های مختلف جابجا شوند .الیییه
های باالتر به معنای ارزش بیشتر داده می باشند .بنابراین برخی از سازمانها میتوانند هزینه باالی نگهداری مربوط به الیه های باالتر راقبول کنند.

مدیریت داده های حجیم شامل سه بخش مهم است :ذخیره سازی ،پردازش و تحلیل داده های حجیم .مورد آخیر ،موضوع اصلی این درس میباشد که کلیییدی
ترین مرحله پیاده سازی داده های عظیم در سازمان است .در این مرحله ،ارزش واقعی بر اساس تحلیل پیشرفته و داده کاوی از داده های آمییاده شییده خلییق می
شود.در این مرحله ،خدمات مختلفی می تواند به سازمان ارائه شود:
•
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•
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گزارشات آماری
بصری سازی داده ها
تحلیل های پیشرفته و یادگیری ماشین
طراحی داشبوردهای اختصاصی

ارزش افزوده اصلی در این بخش ،رساندن سازمان به توانایی انجام تحلیل های پیشرفته ،ورای آنچه تا امروز شاهد آن بوده اسییت ،از داده هییای موجییود می باشیید.
آنچه که در این بخش انجام می شود ،شناساسی الگوریتم ها و ایجاد مدل های تحلیلی برای پاسخگویی به نیازهای سازمان خواهد بود .گوشه ای از خروجی هییای
ناشی از تحلیل پیشرفته داده ها را می توان به شرح زیر بیان کرد:
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تشخیص و پیش بینی خروج مشتریان سازمان
افزایش رضایت مشتریان با ارتقاء تجربه مشتری
کشف تقلب در حوزه های مختلف
مبارزه با پولشویی
تحلیل وضعیت بازار
طراحی محصوالت و خدمات جدید و یا بهبود محصوالت فعلی
بهینه سازی عملیات شعب و کاهش هزینه ها
پایش وضعیت شبکه ارتباطی و پیش بینی خرابی
تشخیص رفتارهای غیر متعارف در شبکه
تغییر رفتار مشتریان/پذیرندگان

نکته :با فرض آشنایی کسانی که این درس را گرفته اند با مباحث مرتبط با داده کاوی و همچنین در نظر گرفتن ارزش و اهمیت پییایتون در حییوزه ی علییوم داده
ای ،محوریت این درس بر روی استفاده از کتابخانه های پایتون برای سرفصل دروس خواهد بود.
رئوس مطالب:
 .1مقدمه ای بر پایتون
 .2آشنایی با ساختارهای داده ای پیشفرض پایتون و کار با فایلها
 .3مفاهیم پایه ای Numpy
 .4شروع کار با Pandas
 .5بارگذاری ،ذخیره سازی و فرمت بندی فایلها
 .6پاک سازی و پیش پردازش داده
 .7تبدیل داده
 .8مصور سازی داده
 .9تجمیع داده و اپراتورهای گروهی
 .10سریهای زمانی
 .11مفاهیم پیشرفته در pandas
 .12مفاهیم پیشرفته در Numpy
نکته :کالسها به شکل عملی برگزار خواهد شد فلذا بهتر است لپتاپ متصل به اینترنت همراه داشته باشید( با یک انشعاب برق!)
زمان برگزاری :جمعه ها ساعت  17تا  ( 20امکان تغییر و یا تکثیر کالس با هماهنگی با دانشجویان وجود دارد)
نحوه ی ارزیابی 10 :نمره پروژه ( مهلت تحویل تا روز امتحان)  5 +نمره (پایانترم)  5 +نمره فعالیت کالسی
منابع کمکی:

راه ارتباطی با مدرس :از طریق ایمیل

)Big Data For Dummies - WSU EECS (book
)Data science and Big Data Analytics (book
)Big data Analytics (book
All the matreials for Pandas and Numpy
abbas .akkasi@gmail.com .akkas .akkasi@gmail.comi@gmail.com.com
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