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   دهیچک

ی بـا  هـای  دادهتا بـه   گیرد میخام صورت  هاي دادهکه روي  پردازشی است کند میآنچه که داده را ارزشمند  ها دادهدر کالن 

در روند توسعه اجتماعی مدرن، تجزیه و تحلیل کالن داده به تدریج در برنامه ریزي توسعه آینده، ارزیـابی  . ارزش افزوده برسیم

تغییـرات فنـاوري در دنیـاي کنـونی      ترین مهمکالن داده و هوش مصنوعی . شود میریسک و ادغام وضعیت توسعه بازار اعمال 

در حال حاضر، بـا توسـعه سـریع اینترنـت، و     . اند داشتهتأثیر بسزایی در تمام مراحل زندگی ما  ها يفناورهستند، و این  ها رایانه

منبـع اطالعـاتی امـروز تبـدیل      تـرین  مهـم بـه   هـا  دادهو  کننـد  میهر روز مقادیر زیادي داده تولید  ها شبکهاینترنت اشیاء، این 

هـوش   هـاي  روشبیشتر باشد، نتایج تحلیـل بـا    ها دادههر چه تعداد  که در بسیاري از موارد، دهند میمطالعات نشان . شوند می

یک مساله را بر اساس  ها مقالههر کدام از  دراز دو مقاله است که  اي خالصهاین مقاله . شوند میمصنوعی داراي کارایی بیشتري 

نالین را بر اساس الگـوریتم  یک روش هوش مصنوعی تحلیل خواهیم نمود، خط مشی اصلی این نوشتار یک الگوریتم مشتري آ

و از آن در سـناریوهاي تحلیـل کـالن داده     کنـد  میپیشنهاد  4بدون ساختار IOT3 2براي تحلیل کالن داده 1یادگیري ماشین

ترافیک شهري را بر اساس یک مدل ترافیکی را در یک منطقه شهري  بینی پیشدر کنار این مساله، تحلیل و  د وکن میاستفاده 
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 مقدمه . 1

براي اتصال به اینترنت، در  CocaColaفروش  هاي دستگاهمدل بهینه شده از  یک ارائۀمیالدي با  1982اولین بار در سال 

و بعد از آن در ابتداي دهه نود  [16]هوشمند ارائه گردید  هاي ماشیناز  اي شبکهآمریکا، مفهوم  Carnegie Mellonدانشگاه 

یی که به غیر از ها شبکهمفهومی از » کامپیوتر براي قرن بیست و یک«: تحت عنوان اي مقالهدر  Mark Weiserمیالدي، 

  [17]. را ارائه نمود شوند میکامپیوتر، دیگر وسایل الکترونیکی و الکتریکی نیز به آن متصل 

به  ها گرهبه مجموعۀ بزرگی از  ها دادهکوچک از  هایی بسته«: که با عنوان اي مقالهجی در رادر اواسط دهه نود میالدي رضا 

به چاپ رساند مفهوم » IEEE١طیف «که در نشریه » خانگی تا کل کارخانه منظور ادغام و اتوماسیون همه چیز از لوازم

  [12]. ي غیر کامپیوتري را با شرح بیشتري ارائه نمودها شبکه

  [1]. را به کار برد» اینترنت اشیاء«بود که در سال پایانی قرن بیستم عبارت  Kevin Ashtonاما در نهایت این 

که  ٢اءیاز اش اي شبکهب نفوذ آن در جوامع و به تبع آن به وجود آمدن یش ضریو افزا ،نقاط جهان ینترنت در اقصیبا گسترش ا

از  یار بزرگیحجم بس یعیبه طور طب ،باشد میکه در حقیقت همان اینترنت اشیاء گر متصل هستند یکدینترنت با یق ایاز طر

ز فراهم یبا حجم باال ن هاي داده يره سازیت ذخیقابل ،دادهت مراکز یش ظرفیبا افزا آنجایی کهشده و از  يجمع آور ها داده

 یزندگ هاي زمینهدر همه  ی کهمدام ينوآور لیکالن داده به دلو  گویند میبه این حجم عظیم از داده، کالن داده  .دهیگرد

ان یب  Toffler توسط میالدي 1980مفهوم کالن داده در سال  .شود میداراي ارزش بیشتري انسان  يبرا جیبه تدروجود دارد 

بر  یاسیو س يدرست تجار يهایریم گیاز تصم ياریدارد و بس يادیز يرهایما تأث یزندگ هاي جنبهد و امروز در همه یگرد

  [13]. خواهد بود ها دادهن کالن یا یلیتحل هاي روشاطالعات استخراج شده از  يمبنا

  

  کارهاي مشابه . 2

معمول کاري ساده نیست و  هاي روشبدون ساختار باشد، با  هاي داده، به ویژه اینکه از نوع ها دادهبررسی جزء به جزء کالن 

معمول براي آنالیز  هاي روشحتی در حالت ساخت یافته و نیمه ساخت یافته نیز، شاید در جائیکه مسأله زمان مطرح باشد، 

در این زمینه، یعنی . راهکاري براي این مهم اندیشیده شود الزم را نداشته باشند و لذا باید کار آییاولیه ممکن است  هاي داده

بدافزار، خرید اینترنتی، ترافیک  تشخیص هاي سیستممالی،  هاي فعالیتی همچون های زمینهدر  ها دادهدر مواجهه با کالن 

و  Martin-del-Brioمیالدي،  1993در سال که در این راستا،  ی صورت گرفته استهای فعالیتنیز ... شهري و هاي خیابان

  [10]. ندمالی ارائه داد هاي دادهبراي تجزیه و تحلیل یک سري  هایی روش ٣ي عصبیها شبکههمکارش با استفاده از 

که اصطالحاً به آن هرس  باشد می فایده بیباید صورت بگیرد، حذف اطالعات  ها دادهیک از اتفاقاتی که در مواجهه با کالن 

متعددي به ویژه با استفاده هوش مصنوعی صورت گرفته، و به عنوان نمونه  تحقیقات، در این زمینه نیز شود میگفته  ها داده

و همکارش ارائه  Stepniewskiي عصبی توسط ها شبکهبا استفاده  ها دادهکه جهت بهینه سازي و هرس  هایی روشاز  توان می

  [14].شد اشاره نمود

ی که از منابع مختلف دریافت های دادهدیگر براي ادغام  هایی روشو همکارش  Hernandez، توسط ها سالهمچنین در همان 

  [8] .زاید در نظر گرفته نشوند و یا به عبارتی دادده هاي تمیزي به دست آید هاي دادهارائه شد که نحوي که  شوند می

ی براي بررسی های شیوه، گرفت میکه بحث اینترنت اشیا، هم کم کم پا  هایی سالبا گسترش استفاده از اینترنت و در همان 

ارتباطی  کاوي دادهو همکارانش ارائه شد که اگرچه به صورت مستقیم با  Cooleyالگوهاي وبگردي کاربران اینترنت توسط 
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ینترنت، یعنی عامل انسانی بسیار مرتبط با ا هاي دادهندارد اما در تبیین شناخت ما از یک عامل بسیار تاثیر گذار در تولید 

 [2]. کارگشاست

هوش  هاي شیوهمقاالت بسیاري را یافت که در زمینۀ تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از  توان میبعدي نیز  هاي سالدر 

، اما اینترنت اشیاء تا اواخر دهه اول قرن بیست و یکم در گستره جهانی تاثیر گذار نبود و در سال درآمدهبه نگارش  مصنوعی

ضمن تحلیل و  »بعد چه؟! اینترنت اشیاء« :با عنوان عجیب اي مقالهدر  Gillمیالدي با فراگیر شدن اینترنت اشیاء،  2013

و به صورت تلویحی  کند میاشاره  شود میینترنت اشیاء تولید به حجم زیاد داده که به واسطۀ ا ،بررسی عصر اینترنت اشیا

  [7] .کند میرا بیان  ها دادهاهمیت چگونگی برخورد ما با این نوع 

و همکارانش صورت گرفت، مباحث مدیریت حجم عظیم دیتا که به  Juکه توسط  اي بررسیمیالدي طی  2013در سال 

مطرح شده بودند را طی یک » ١مپوزیوم مدیریت و عملیات شبکۀ آسیا پسیفیکس«و در  شوند میواسطۀ اینترنت اشیاء تولید 

  [9]. و ارائه نمودند بندي جمعمقاله 

Zhou  هاي سرویس، ها دادهمیالدي، مواردي نظیر منابع تولید داده، ترافیک تولید شده توسط این  2016و همکارانش در سال 

  [18]. را مورد بررسی قرار دادند ٢اشیاء و حتی مباحثی نظیر محاسبات ابري محتواهاي تولید شده در اینترنت مورد استفاده،

، را شاید بتوان بر اساس متدهاي چند شود میخام و حجیمی که توسط اینترنت اشیاء تولید و جمع آوري  هاي داده

و همکارانش  Dalčekovićبا توجه به تحقیقاتی که توسط  که در پردازش ابري مورد تجزیه و تحلیل قرار داد ٣مستأجري

  [3]. کاربردي خواهد بود ٤صورت گرفت نشان داده شد که این روش محاسبۀ ابري در موارد غیر بحرانی

 هاي دادهسازي  نهیبه، تخمین هزینه کنیم میدر اینترنت اشیاء با آن برخورد  ها دادهیکی از مساله هایی که در مواجهه با کالن 

که این خود موضوع تحقیقی هست که توسط  باشد میاء به وسیلۀ محاسبات ابري به دست آمده توسط اینترنت اشی

Femminella  [5]. میالدي صورت گرفت 2018و همکارانش در سال  

حاصل از  هاي دادهکالن  بر اساسبراي تصمیم سازي آنی  هایی روشو همکارش  Eddaoudyمیالدي توسط  2019در سال 

امراض  بینی پیشو در  کنند میاستفاده  ٥از هوش مصنوعی با روش یادگیري ماشین ها روشاینترنت اشیاء ارائه شد که این 

  [4]. کاربرد دارند

در مواردي نظیر انجام خرید اینترنتی توسط کاربران و اطالعات استحصال شده از آمارهاي کنونی نیز باید پارامترهایی بررسی 

به  دهد میباشد، تحقیقات صورت گرفته نشان  نزدیکرفتار خریدکنندگان تا حدود زیادي به واقعیت  بینی پیششوند که نتایج 

جمع آوري شده حجیم بوده و داراي ساختار مشخصی نباشد استفاده از هوش مصنوعی در این زمینه  هاي داده زمانی کهویژه 

  [13]. کارگشاست

، عوامل آید میشهري عالوه بر اینکه از سنسورهاي ترافیکی به دست  يها خیاباناطالعات ترافیک خودروها در  در زمینه

که بخواهیم بر اساس اطالعات موجود  بینی پیشخارجی مثل رفتار انسانی و شرایط جوي نیز بر نوع اطالعاتی که داریم و 

گیرد، باید همه جوانب را در  باید مورد استفاده قرار بینی پیشانجام دهیم تأثیرگذار خواهد بود و بدیهی است روشی که در 

زمینه نیز استفاده از هوش مصنوعی نتایج  نیدر انظر داشته باشد و به ویژه باید به صورت آنی نتایج تحلیل را به ما بازگرداند 

  [15] .مثبتی در پی داشته است
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    روش پیشنهادي. 3

  [13]یادگیري ماشین . 3.1

را  ها رایانهکلی الگویی از فرآیندهاي شناختی انسان و فرآیندهاي یادگیري است که قدرت محاسباتی  به طوریادگیري ماشین 

توسعه یادگیري  .کند میمهارت ترکیب  هاي الگوریتمبراي انجام شبیه سازي رفتارهاي انسانی و به دست آوردن دانش جدید یا 

مطالعه  ،اصلی تحقیق مکانیسم یادگیري محور :مطالعه مکانیسم یادگیري ،اول :ماشین عمدتاً شامل دو جهت تحقیق است

نیازهاي کاربردي باالیی در  ها داده لتجزیه و تحلی .ها دادهبا توسعه و تغییر در محیط کالن  .یادگیري ماشین است هاي تکنیک

ت دانش مربوطه را به دست آورد و توسعه به سرع توان می ،از طریق یادگیري ماشین .جامعه دارد هاي زمینهتوسعه بسیاري از 

   .فناوري ماشین را ارتقا بخشید

هر چه اطالعات بیشتر  .موجود و مفید باشد هاي دادهوظیفه یادگیري ماشین کشف اطالعاتی است که بر اساس حجم کالن 

 ترین نزدیک Kیادگیري  هاي روشبه عنوان مثال در  .مزایاي آن را نشان دهد تواند مییادگیري ماشین بیشتر  ،پردازش شود

 .اصلی مقایسه خواهد شد هاي نمونهی، ابتدا یک نمونه طبقه بندي یا تست خواهد شد و سپس با مطابق با قوانین خاص همسایه

تعداد دفعات چه در  Kکه کدام داده نمونه  شودمحاسبه بعد باید و  شدهرا از نتایج مقایسه انتخاب  Kین نمونه تر نزدیکسپس 

هر که  مشکل تشخیص الگو �� ,  … ,��  ,�� .کالس c، تعداد باید طبقه بندي شود اي دادهسپس چه نوع  .شود میظاهر 

  :را دارد که   Niۀ نوع نمونه از دست

 Ni(i = 1, 2, ... , c) .را مشخص کند این است   �� تواند میکه  تابع تفکیک کننده:  

��(�) = min�� − ��
��         k= 1,2,…,�� 

    :شناخته شده را مقایسه کنید دستهاز  Nو  x هاي نمونهبین  ١ماهاالنوبیسفاصله  ،به سادگی ،xناشناخته  هاي نمونهبراي 

d=�(�� − �)����(�� − �) 

این  .برابر با نمونه نزدیک به آن است xه گردیده کمشخص  .است s انسیکوواربه ترتیب میانگین و  cو   mکه در آن 

 .و اجراي آن بسیار آسان است ؛نیازي به مدل سازي و آموزش نیست .درك ساده و آسان است :الگوریتم مزایاي زیر را دارد

نیز با این حال الگوریتم همچنین داراي کاستی  .براي طبقه بندي رویدادهاي نادر مشکالت طبقه بندي بسیار مناسب است

مقدار  ،شود میهنگامی که نمونه آزمون طبقه بندي  .استحافظه باال مصرف و با  ٢نبلاین الگوریتم یک الگوریتم ت .باشد می

الگوریتم  .تفسیر ضعیف است و درخت تصمیم گیري و قوانین دیگر قابل ارائه نیست .محاسبه بزرگ است و عملکرد کم است

یادگیري کالسیک ماشین است و در هر دو روش تحلیل تئوریک و کاربردهاي  هاي الگوریتمماشین بردار پشتیبانی یکی از 

این خط به عنوان یک  .شود میبه دو دسته استفاده  ها دادهیک خط مستقیم براي تقسیم  .علمی نتایج خوبی کسب کرده است

(�)�: گردد می بیانصورت ن یاو به  شود میتابع تمایز خطی استفاده  = ��� + � 

  :به شرح زیر خواهد بود رده بندي هایپرپالنبهینه معادل یک هایپرپالن است و معادله  رابطهاین 

  ��� + � = 0 
نمونه از فضاي نمونه کم بعدي به بعد خطی از  هاي دادهو  شود مینمونه با استفاده از نقشه برداري غیر خطی تبدیل به مکان 

به  تواند میعملکرد طبقه بندي  ت،یدر نها .آیند میخطی به دست  و سپس اهداف از طبقه بندي شوند میبعد ویژگی تبدیل 

  :صورت زیر بیان شود

�(�) = � ���(��)

�

���

+ � 
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 Lazy algorithm 
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ن یبه ا شود میکه توسط محصول فرم ارائه  اي نمونهعملکرد طبقه بندي براي به دست آوردن  ،Perceptron طبق نظریه

  :صورت خواهد بود

 �(�) = ∑ ���� < �(��)
�
���  ,           �(�) > +� 

براي یادگیري ماشین یک الگوریتم خوشه بندي طبقه  K-meansالگوریتم خوشه بندي کالسیک  ،SVMعالوه بر الگوریتم 

این الگوریتم فاصله بین هر شیء و نقطه مرکز  .نیز استفاده شود ها دادهبراي تجزیه و تحلیل  تواند میبندي شده است که 

تا بهترین نتیجه خوشه بندي را به  کند میو مختصات نقطه مرکز را مطابق با الگوریتم بهینه  کند میتعریف شده را محاسبه 

 : دست آورد

�� = � � ‖� − ��‖�
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انتخاب نوع تجربه آموزش براي ارائه بازخورد مستقیم و غیر ) 1( ،یادگیري ماشین به طور عمده شامل مراحل زیر است

  .يانتخاب عملکرد هدف براي بهبود عملکرد یادگیر )2( .گیري سیستممستقیم براي تصمیم 

  اینترنت اشیا 3-2

ارتباطی  هاي فناورياینترنت اشیا یک الگوي کاربردي جدید در زمینه فناوري براي دستیابی سریع اطالعات از راه دور از طریق 

یعنی اطالعات با بارگیري اطالعات در یک  .اشاره دارد "اتصاالت  ۀاینترنت از طریق هم "به  اینترنت اشیا .مدرن است سیم بی

از  تواند می ،که هوشمندانه اطالعات همه جا را شناسایی کند اي شبکه .آید میبه دست  RFIDدستگاه سنجش اطالعات مانند 

جمع آوري اطالعات فراگیر مانند  هاي دستگاهمبتنی بر ، فناوري يمدل کاربرد .همه جا انتقال یابدبه طریق اتصاالت اینترنتی 

   .استارتباط و همکاري  :، براي رسیدن به هدف نهاییهمراه هاي تلفندرایوها و  ،سنسورها ،RFID  هاي برچسب

و به اشتراك گذاري منابع اطالعاتی و سایر  سازي شبکهفناوري  ،استفاده از محاسبات ابري ،در توسعه علم و فناوري مدرن

باال به منظور ارتقاء مؤثر سطح هوش و سطح سود مدیریت شهري در سطح شهر و بهتر شدن زندگی ساکنان  هاي فناوري

بهترین نمونه استفاده از  .شهرهاي هوشمند است شیوة نهادها،اقتصاد و  ،جامعه ،این روند نفوذ به دولت شهري. شهري است

 ،است که براي تطبیق RFIDشناسایی بیماران توسط فناوري  ،شتیبهدا هاي مراقبتدر زمینه  IOT هاي فناوريو  ها دادهکالن 

 ملزمبیماران را قضیه به طور خاص این  .شود میجمع آوري عالئم حیاتی و مدیریت نظارت استفاده  ،موقعیت یابی بیمار

در پوشش  .لع شوندساعت الکترونیکی داشته باشند تا از اطالعات هویتی بیمار مط ،که هنگام پذیرش در بیمارستان کند می

ردیابی و ثبت هویت بیمار  ،سازماندهی ،ند از فناوري شناسایی فرکانس براي شناساییتوان میپزشکان  ،شبکه شناسایی فرکانس

   .جدا نشدنی دارند اي رابطهاز ابتدا  ها دادهاینترنت اشیاء و کالن  .در هر زمان و هر مکان استفاده کنند

 [15] EDCB١ »نرانندگا يجو رفتار«مدل  3-3

                                                           
1
 Environment-driven commuter 

behavioural 



 

 
۶ 

 

 يک شهریتراف ينه روان سازیدر زم يج مطلوب تریم به نتایکه بر اساس آن بتوان پردازیم می یمدل ارائۀبه  در این قسمت

و  یراحت يکه برا شود میم یتقس یآن يرفتار روزمره و رفتارها :به دو بخش عمدة يرانندگان شهر يمدل رفتار. میابیدست 

ا ی» رانندگان يجو رفتار«به نام  دهیم میارائه  فوق يدو مدل رفتار دهندةک مدل به عنوان پوشش ی يم بعدیدرك بهتر مفاه

ن مدل و بخش ی، بخش ثابت اگیرد میاز رفتار رانندگان که به صورت روزمره صورت  یبخش طبیعی استکه  EDCBهمان 

ن مدل یدرك بهتر ا ين مدل خواهد بود، برایا يای، بخش پوکند می يریم گیکه راننده در آن به صورت بالدرنگ تصم يگرید

 هاي چراغ ،ها خیابانط خودرو، وضع یکه شامل رفتار رانندگان، شرا :یکیجو تراف) 1( :میرین موارد را در نظر بگید ایبا

الت یتعط ،یالت عمومیر تعطینظ یعوامل :یخارج یطیعوامل مح) 2( باشد می، انواع جاده و چهار راه ها و امثالهم ییراهنما

 يط رفتاریل بالدرنگ شرایتحل :يز رفتاریآنال  )3(ن دست عوامل یو از ا..  ،يرات جاده ای، تعمیاجتماع يدادهایمدارس، رو

م برد فراهم یکه در ادامه از آن نام خواه ییرا با استفاده از ماژولها EDCBح از مدل مورد اشارة یت برداشت صحیقابل یکیتراف

ز یچه رفتاري از خود نشان داده ن یطیعالوه بر موارد ذکر شده، سابقۀ راننده که در چه شرا: ل رانندهیفاپرو) 4. (خواهد ساخت

   .نشان داده شده است EDCB يشنهادیک مدل پیدر شکل . شود ينگهدار یآت هاي گیري تصمیم يد برایبا

ه ین الیکه در ا :تایۀ مدل دیال) 1(ۀ است یکه شامل سه ال گردد میشنهاد یپ ١هوشمند رفتار يل سازیک قالب پروفایدر ادامه 

ۀ هوش یال )2( .شوند می يگر عوامل جمع آوریا و دینترنت اشیاز ا یگوناگون مبتن هاي روشاز،از یمورد ن هاي دادهۀ یکل

« ن دو ماژول عبارتند از یه صورت خواهد گرفت، این الیدر ا ها داده لیتحل فر آیندول است و که خود شامل دو ماژ :یمصنوع

 يه الگوهاین الیکه در ا :ل رفتار رانندهیۀ پروفایال) 3(» ر آمد و شد یل مسیماژول تحل« و » ک یان ترافیل جریماژول پروفا

  .اند شدهه در شکل دو نشان داده ین سه الیا. دیخواهند گرد ییشناسا EDCBرانندگان بر اساس مدل  يرفتار

  

 

  [13] ها دادهتجزیه تحلیل کالن  3-4

                                                           
1
 intelligent behaviour profiling 

framework 

  [15] قالب پروفایل سازي هوشمند رفتار –شکل دو 

 OTA [15]دیاگرام  –شکل یک 
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و تجزیه و تحلیل  اي خوشهتجزیه و تحلیل  :عمدتاً شامل دو استراتژي تجزیه و تحلیل است ها دادهتئوري تجزیه و تحلیل کالن 

عمدتاً شامل  ها دادهپردازش کالن  هاي فناوري ،در حال حاضر .استهاینبر مبتنی  بینی پیشو روش تجزیه و تحلیل  وابستگی،

   .فناوري محاسبات حافظه و فناوري پردازش جریان هستند ،فناوري محاسبات توزیع شده

فناوري رایانه  ،کند میدسترسی پیدا  ها آناصلی از طریق پایگاه داده جمع آوري و به  هاي دادههنگامی که مقدار زیادي از 

 ،)موبایل(با این حال براي بهینه سازي ارتباطات سیار  .را انجام دهد ربط بی هاي دادهترکیب و فیلتر مقادیر زیادي از  ،تواند می

 Bihuangشبکه ارتباطات سیار در منطقه  .ارائه پشتیبانی تصمیم گیري اولیه و تعیین شده براي بهینه ساز ضروري است

از روش درخت تصمیم گیري براي پردازش مقدار زیادي از  ،در اینجا .ن داده بسیار زیاد استصدها میلیون کاربر دارد و میزا

گوریتم درخت تصمیم گیري با ال. شود میسازي روزانه استفاده و محل مشکل در کار بهینه  ها دادهپردازش تجزیه و تحلیل 

با استفاده از یک  توان میبزرگترین مزیت این است که  .کند میپیدا  درستی رااطالعات  اي زمینه هاي دادهطبقه بندي هدفمند 

   .بهره گرفتدر مقیاس بزرگ  ها دادهبراي تحلیل و پردازش سریع و مشروح سازي مناسب، طبقه بندي  زبان ساده،

  [13]بدون ساختار  هاي داده 3-5

 رو روبهو پیچیدگی  ها دادهقدرت پردازش و محاسبه معماري سیستم تحلیلی سنتی موجود با تأثیر رشد سریع مقیاس کالن 

اندازه  ها دادهمختلف در حال گسترش است و مقیاس گردآوري  هاي زمینهدر  ها دادهحجم  ،بر اساس گزارش تحقیق ،است

متنوع  ها دادهانواع  ،از منابع داده اي گستردهعالوه بر طیف  .فته استافزایش یا ZBو  EBبه  TBو  GBاز  گیري شده است

این امر باعث  .شوند میشامل نیز را ساختار  بدون هاي دادهبلکه  ،ساختار سنتیبا  یهای دادهنه تنها  ها دادههستند و ساختار 

بدون ساختار  هاي دادهمحتواي . اسب نباشدبراي ساختارهاي داده فعلی من ها دادهسنتی ذخیره سازي  هاي حل راهکه  شود می

آینده در اطالعات بازیابی این مسأله براي  .مربوطه باز شوند افزار نرمو باید توسط  قابل درك نیستندمعموالً به طور مستقیم 

استاندارد سازي شوند و  توانند نمی ،ساختار مشخصی ندارند ،بدون ساختار هاي داده .آورد میمشکالت زیادي را به همراه 

بدون ساختار به یک سیستم  هاي دادهبه روز رسانی و استفاده از این  ،ذخیره ،بنابراین جستجو ،مدیریت آنها آسان نیست

  .بدون ساختار هستند هاي داده ها قالبتصاویر و اطالعات صوتی و تصویري در همه  ،متن ،اسناد اداري .هوشمندانه نیاز دارد

 

  آزمایش . 4

ارائه شده در این مقاله به الگوریتم آنالیز ترمینال آنالین  ،مبتنی بر ماشین IOTالگوریتم تجزیه و تحلیل کالن داده مبتنی بر 

تا نتیجه  شوند میالگوریتم آنالیز ترمینال آنالین به مدل و فرم داده ورودي وارد  :طراحی خاص به شرح زیر است .تعلق دارد

براي سناریوهاي مستقیم  .کاربرد داردبدون ساختار  هاي دادهعمدتاً براي طراحی که این روش را به دست آورد  ها دادهنهایی 

از فاصله گره مجاور به عنوان  OTA .بدون ساختار است هاي دادهاز  OTAنمونه مجموعه آموزش انتخاب شده  ،برنامه محور

روند خواندن پرونده الگوریتم آنالیز ترمینال آنالین را نشان  سهشکل  .کند مییک پارامتر وزنی براي ارزیابی همبستگی استفاده 

  .دهد می



 

 
٨ 

 

 
  

این مقاله  ،مورد بررسی قرار گرفته است جابه منظور تجزیه و تحلیل عمیق عملکرد الگوریتم آنالیز ترمینال آنالین که در این 

با توجه به  .پردازد میاصلی مبتنی بر حسگر اینترنت اشیا براي تجزیه و تحلیل کالن داده  هاي دادهبه تجزیه و تحلیل عملکرد 

و سپس پیکربندي این پلت فرم ایجاد شده  ها دادهیک بسته بزرگ داده براي آزمایش  ،حجم زیادي از اطالعات داده کاربر

 و کند میاستفاده  Hadoop 1.03 , Ubuntu linux 10.04 , SunJava6از  ،رم کالن دادهپلت فساختار این  .است

مورد  هاي گرهزمان و تعداد  1در جدول  .محلی را مدیریت کند هاي گرهاز راه دور و  هاي گره تواند می SSHق یهدوپ از طر

  [13] .استفاده براي هر تجزیه و تحلیل نشان داده شده است

  

  بحث. 5

   بدون ساختار هاي دادهپردازش  :الف

 OTA [13]دیاگرام  –شکل سه 

   [13] جدول یک



 

 
٩ 

 

حسگر و زمان  هاي گرهتعداد  ،ها دادهدر چهار آزمایش تجزیه و تحلیل 

با افزایش تعداد  شود میمشاهده چهار همانطور که از شکل  .نشان داده شده است چهاراستفاده شده در آزمایش در شکل 

افزایش یافته  240000به  ها گرهنیز افزایش یافته است به ویژه زمانی که تعداد  ها دادهزمان صرف شده براي پردازش  ،ها گره

الگوریتم آنالیز  هاي ادهدکه نتایج تجزیه و تحلیل  اي گونهزمان پردازش از پیشرفت بسیار باالیی برخوردار است به  .است

جامع ارزیابی شود و آزمایش به تجزیه و تحلیل گره نام و گره داده ادامه  به طور تواند میاجرا  فر آیندترمینال آنالین در طی 

که اندازه گره نام با اندازه گره داده  شود میمشاهده  ششدر شکل  .نشان داده شده است پنجنتایج در شکل  .دهد می

از  .ارزیابی کرد توان میرا  OTAآمده توسط اجراي  به دست هاي دادهثبتی دارد و میزان نتایج تجزیه و تحلیل همبستگی م

 4همانطور که از شکل  .است 1در چهار مرحله برابر با تعداد گره هاي جدول  ها گرهتعداد  ،نظر تعداد عملیات پردازش در ثانیه

به ویژه  .ترمینال آنالین است هاي الگوریتمدر پایگاه هاي داده سنتی کمتر از  ها دادهکارایی تجزیه و تحلیل  شود میمشاهده 

 هاي دادهترمینال آنالین بسیار بیشتر از پایگاه  هاي الگوریتمکارایی  ،ي حسگر زیاد باشدها شبکهدر  ها گرههنگامی که تعداد 

  [13] .شود میسنتی است و منجر به نتایج خوبی 

  يک شهریمرتبط با تراف هاي دادهپردازش  :الف

 یبا بررس توان مین به آنها اشاره شد یشیو در بخش پ الذکر فوق هاي مدلدر  محاسباتی که هاي روشو  ها مدلبا استفاده از 

ان یجر يبه دست داد که به روان ساز یی، الگويک منطقه شهریرفت و آمد خودرو در  يرهایت گذشته و حال حاضر مسیوضع

ز رفتار یآنال) 4( منتخب ینواح) 3( ها داده سازي مدل) 2( .١ها دادهمجموعه ) 1(ت با استفاده از یک کمک شود و در نهایتراف

) 6(تردد و  يرهایل مسیه و تحلیر با استفاده از تجزیتداب)5(دار راننده یپا

ک یوضع تراف ينه سازیدر به یج مطلوبیل نوسان رفتار راننده به نتایتحل

  [15] .افتیدست 

  

                                                           
١
 Dataset  

  [13] زمان و تعداد گره هاي آزمایش –شکل چهار 

  

  [13] نام و دیتا و اندازة گره هاي آزمایش –شکل پنج  

و  یسنت یبانک اطالعات نیب جینتا سهیمقا -شکل شش 

  [13] نیآنال نالیترم زیآنالالگوریتم 
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  بندي جمع .6

یافته ایجاد شده و اکنون به تکامل رسیده  ساخت هاي دادهسال بر اساس فناوري مدیریت  ها ده اي رابطهاطالعاتی  يها بانک

 ساخت هاي دادهپیچیدگی آن بسیار باالتر از  .دهند میبدون ساختار تقریباً کل اطالعات را تشکیل  هاي دادهبا این حال  .است

بدون  هاي دادهمدیریت  .است ها دادهاولویت اصلی مدیریت  .بدون ساختار هاي دادهچگونگی مدیریت موثر  ،یافته است بنابراین

توسعه  فر آینددر  ،در کل .ناهمگن یک روش بسیار موثر است هاي دادهحاصل از تبدیل  یافتۀ ساخت هاي دادهساختار از طریق 

الزامات  تواند نمیو الگوریتم یادگیري سنتی تک دستگاه  ،مقدار اطالعات داده به سرعت در حال افزایش است ،ها دادهکالن 

عه عصر کالن سنیازهاي تو تواند میالگوریتم یادگیري گسترده ماشین به صورت موازي  .اساسی توسعه جامعه را برآورده کند

ترویج نوسازي اجتماعی  .به طور موثر با نیازهاي اساسی توسعه هوش مصنوعی سازگار باشد تواند میرا برآورده کند و  ها داده

 هاي دادهیادگیري ماشین در تجزیه و تحلیل  هاي الگوریتمدر این مقاله کاربرد  .محور توسعه آینده یادگیري ماشینی است

و فناوري پردازش کالن  ها دادهفناوري تجزیه و تحلیل کالن  ،ها دادهن ساختار از طریق پشتیبانی از فناوري ذخیره کالن بدو

  .مورد بررسی قرار گرفته است ها داده
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