
 (Big Data)ّب دادُ كالى هؼشفي 

 دكتش احؼاى آسياًياى: اسائِ كٌٌذُ
 

 اطالػاتّيأت ػلوي پظٍّـگاُ استثاطات ٍ فٌاٍسي 
ٍ 

 سگَالتَسي كالى دادُ ّاهدشي پشٍطُ  
 
 96دي 



 فْشػت هطالة

 فلؼفِ ٍ تاسيخچِ ايداد فٌاٍسي كالى دادُ ّا–

 هفاّين ٍ هلاديك اكلي فٌاٍسي كالى دادُ ّا–

 هؼشفي هؼواسي هشخغ ٍ صيؼت تَم كالى دادُ ّا–

 هؼشفي كاستشدّا ٍ ًتايح تكاسگيشي فٌاٍسي كالى دادُ ّا–

 ظشفيت ّا ٍ هحذٍديت ّاي فٌاٍسي كالى دادُ ٍ آيٌذُ آى–
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 فٌاٍسيفلؼفِ ٍ تاسيخچِ ايداد 
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 ًَ اسائِ ؿذُ تَػط ؿشكت گاستٌشفٌاٍسيْاي  2011چشخِ تلَؽ ػال 
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 ًَ اسائِ ؿذُ تَػط ؿشكت گاستٌشفٌاٍسيْاي  2012چشخِ تلَؽ ػال 
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 ًَ اسائِ ؿذُ تَػط ؿشكت گاستٌشفٌاٍسيْاي  2015چشخِ تلَؽ ػال 
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 ًَ اسائِ ؿذُ تَػط ؿشكت گاستٌشفٌاٍسيْاي  2016چشخِ تلَؽ ػال 
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 ظَْس ٍ ًبپذيذ ضذى كالى دادُ ّب دس
 Gartner Hype Cycle 

 2011ػال هٌحٌي دس  Big Dataظَْس •
 2014ٍ  2013ٍ  2012ّاي دس ػال حشكت دس هٌحٌي •

 !2015دس ػال  Big dataًاپذيذ ؿذى •
تلكِ دس ًيؼتٌذ ًَظَْس ديگش يک فٌاٍسي  Big Dataاػت كِ ايي دس گضاسؽ گاستٌش ػلت –

 .اًذؿذُ ؿايغ افشاد صًذگي 

يادگيشي : ظاّش ؿذُ اًذدس هٌحٌي  Big Dataّا ٍ ػلَم هشتثط تا فٌاٍسي دس ػَم –
 .تحليل پيـشفتٍِ ّاي ؿْشًٍذي ، ػلَم دادُ هاؿيي
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 پيؾ تيٌي ّاي هدلِ اكًََهيؼت

9 



 

 

 هفاّين ٍ هلاديك اكلي فٌاٍسي كالى دادُ ّا

10 
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 دادُ ّا

 ًـذُ پشداصؽ ٍ خام اخضاي ّا دادُ•
 هٌذ لاػذُ تشكية اص كِ ّؼتٌذ اي
 .ؿَد هي حاكل اطالػات آًْا

• Turban, Information Technology for 
Management, Wiley, 2005 

  اي گًَِ تِ اطالػات تَكيف/تاصًوايي
 پشداصؽ ٍ تفؼيش اًتمال، لاتليت كِ

 .تاؿذ داؿتِ
ISO/IEC 2382:2015- Information technology 

Vocabulary 
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 DIKWّشم 

 سبختبس ٍ هؼٌب

 حجن

 دادُ

 اطالػات

 داًؾ

 خشد



13/65 

– –  
 ُدادُ ّا اخضاي خام ٍ پشداصؽ ًـذُ اي ّؼتٌذ كِ اص تشكية لاػذُ هٌذ آًْا اطالػات  –داد

 .حاكل هي ؿَد
 هتش 20دسخِ،  2ٍ تذٍى ّذف اػت هاًٌذ اػذاد، خام 

 تَكيف اطالػات تِ گًَِ اي كِ لاتليت اًتمال، تفؼيش ٍ پشداصؽ داؿتتِ  /تاصًوايي –اطالػات
 .تاؿذ
 دسخِ ػاًتيگشاد اػت 20دادُ تا هؼٌا اػت هاًٌذ دهاي اتاق ّواى. 

 داًؾ اػتٌتاج كشدى ٍ ؿٌاخت الگَّاي ًاهؼوَل، سًٍذّاي پٌْاى ٍ اػتثٌائات دادُ  –داًؾ
ِ اي اص . اػتاطالػات ٍ  داًؾ ايداد يک هذل رٌّي اص الگَ يا سًٍذ اػت كِ هي تَاًذ تا دسخ

 .لاتليت اػتواد ٍ پيؾ تيٌي دس يک صهيٌِ خاف تِ كاس گشفتِ ؿَد
اطالػاتي اػت كِ هي تَاى تِ آى ػول كشد. 

 ٍلتي كِ داًؾ تشاي تلوين گيشي ٍ تْثَد تلويوات، فشآيٌذّا ٍ تْتشُ ٍسي  –( هؼشفت)خشد
 .يا ػَدآٍسي تِ كاس گشفتِ هي ؿَد تثذيل تِ خشد هي ؿَد

  الذاهاتي دس خْت تلوين گيشي ٍ تْثَد 

ِتِ كاس تؼتي كحيح داًؾ دس تلٌذ هذت تا حلَل ًتيد 



ػاصي كؼة ٍ كاسٍ تْيٌِ دادُ ّا كالى   

14 
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 :دادُ ّباصلي كالى هٌبثغ 
ايٌتشًت اضيبء 
هَثبيلْبي َّضوٌذ 
ضجکِ ّبي اجتوبػي 
ِّبي حسگش ضجک 
حسگشّبي َّاضٌبسي 
 ُّبي پضضکي دستگب 
 ثيَاًفَسهبتيک 
 ّبي ثضسگ سبصهبى 
 ٍ... 
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 تؼشيف كالى دادُ ّا
Small Data => Big Data 

•Small Data: ِتحليلگش يک كِ ّؼتٌذ ّايي دادُ هدوَػ 
 .كٌذ اسصياتي ٍ تفْوذ سا آًْا كاهل تطَس هيتَاًذ

•Big Data: ِتٌَع ،حدن ًظش اص گؼتشدُ ّاي دادُ هدوَػ،  
 همياع هؼواسي يک ًياصهٌذ كِ پزيشي تغييش يا ٍ تَليذ ػشػت

 .تاؿٌذ هي تحليل يا دػتكاسي ،اًثاسؽ تشاي پزيش
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 ٍيظگي ّا ٍ هـخلِ ّاي كالى دادُ ّا

 حجن

 تٌَع سشػت

 اػتجبس صحت

 تغييشات

 اسصش

 ًوبيص

$ 

$$ 

$$$ 

 گيگبثبيت

 تشاثبيت

 پتبثبيت

 تؼبهلي

 ثالدسًگ

 ػذد دستِ اي

 ػکس

 ٍيذئَ هتي

 صذا

 سبل

 دقيقِ

 هبُ
 دٍ ثؼذي

 گشاف

 سِ ثؼذي

 سٍص

 ثبًيِ
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 بحجم دادٌ َ
 اگضاتايت 5: 2003حدن دادُ ّاي تَليذي اص اتتذاي خلمت تـش تا ػال •
 !  دس حال حاضش ّش دٍ سٍص يكثاس ايي حدن دادُ تَليذ هي ؿَد•
حدن دادُ ّا دس ػشاػش خْاى تا  (: IDC)پيؾ تيٌي تٌگاُ خْاًي دادُ •

 .صتاتايت هي سػذ 44هيالدي تِ تيؾ اص  2019ػال 
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 بحجم دادٌ َ

 يک داًِ تشًح: یک ببیت
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 بحجم دادٌ َ

 يک كاػِ تشًح: یک کیلً ببیت
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 بحجم دادٌ َ

 ّـت گًَي تشًح: یک مگب ببیت
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 بحجم دادٌ َ

 ػِ كاهيَى تشًح: یک گیگب ببیت
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 بحجم دادٌ َ

 كاًتيٌش تشًح 2: یک ترا ببیت
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 بحجم دادٌ َ

 ًيوي اص خضيشُ كيؾ پش ؿذُ اص تشًح: یک پتب ببیت
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 بحجم دادٌ َ

 ًيوِ ؿشلي ايشاى پش ؿذُ اص تشًح: یک اگسا ببیت



26/65 

 بحجم دادٌ َ

 الياًَع آسام پش ؿذُ اص تشًح: یک زتبببیت
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 بحجم دادٌ َ

 كشُ پش اص تشًح :یک یًتب ببیت
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 حدن

 ضشح  ػٌَاى كبسثشد

 ػال 75دس  تشاتايت 380 سشضوبسي

 دس سٍص تشاتايت دُ ّا   پشداصش تصبٍيش پضضکي

 دس هاُ   تشاتايت 1 سبصهبًذّي اسٌبد تحقيقبتي

 2013تا ػال  پتاتايت Netflix 2سشٍيس ٍيذئَي 



29/65 

 ػشػت

 ضشح  ػٌَاى كبسثشد

 دس كؼشي اص ثاًيِ گيگاتايتچٌذيي  ّبي ثبًکي تطخيص تقلت دس تشاكٌص

 تلَيش دس ػاػت  گيگاتايت  دُ ّاٍيذئَ ٍ  تشاتايت 1حذٍد  جستجَي ٍة

 دس ثاًيِ هگاتايت 20فشين تا حدن تمشيثي  30 سّگيشي اجسبم دس ٍيذئَ

 دس سٍص گيگاتايتچٌذ كذ  تَييتشاطالػبت  تجويغ

 ديجيکبال
 ًظش دّي افشاد دس خلَف هحلَالت ٍ كاالّا

 دس سٍص ًظش 1000
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 تٌَع

 ضشح  ػٌَاى كبسثشد

 ...اص خولِ فيلن، ػكغ، هتي ايويل ٍ  دادُ ّاطيف ٍػيؼي اص  تحقيقبت ثبصاسيبثي

اطالػبت  جستجَي رخيشُ، ثبصيبثي ٍ 
 دٍلتي

 ...هتي، تلَيش، اػٌاد اػكي ؿذُ ٍ 

 تحليل الگَي سالهت 
ػكؼْاي ساديَلَطي، گضاسؽ ّاي پضؿكي ٍ )دادُ ّاي تذٍى ػاختاس 

)... 

 تجويغ اطالػبت تَييتش
اطالػات هكاًي، هتي، فيلن، )ػاختاس يافتِ ٍ تذٍى ػاختاس  دادُ ّاي

 ...(كَت ٍ 
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 تغييشات

 ضشح  ػٌَاى كبسثشد

 كٌتشل سًٍذ ثيوبسي ديبثت
خضء هختلف  100000تا  100خوغ آٍسي ؿذُ هي تَاًٌذ اص  دادُ ّاي

 داؿتِ تاؿٌذ

ِ ّبيسٌجص احسبسبت دس    ضجک
 اجتوبػي

 يكؼاى هي تَاًٌذ هؼاًي هتفاٍتي داؿتِ تاؿٌذ دادُ ّاي

ُ ّبپشداصش َّضوٌذ   داد
هتغيش  پتاتايتتا چٌذيي  تشاتايتاص دُ ّا  هي تَاًذ دادُ ّاحدن ايي 

 تاؿذ
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 كحت

 ضشح  ػٌَاى كبسثشد

ثِ هٌظَس   ساداسپشداصش اطالػبت 
 GISكبسثشدّبي 

ّوچٌيي  اتضاسّاي . اهكاى آلَدُ ؿذى دادُ ّا تِ ًَيض ٍخَد داسد
تٌاتشايي هي تَاى گفت دسخِ كحت . ػٌدؾ دادُ ػذم لطؼيت داسًذ

 دادُ ّا پاييي اػت

رخيشُ، ثبصيبثي ٍ جستجَي اطالػبت  
 دٍلتي

ػذم لطؼيت دس دسيافت اطالػات دٍلتي ٍ ّويٌطَس اهكاى آلَدُ  
 ؿذى فايلْا تِ ٍيشٍع كحت دادُ ّا سا تحت تاثيش لشاس هي دّذ

 تحليل الگَي سالهت 

  

ٍ ّويٌطَس ػذم لطؼيت دس دػتگاُ ّاي  ًَيضاهكاى ٍخَد 
 هي ؿَد دادُ ّاػكؼثشداسي ٍ ػٌدؾ پضؿكي هَخة افت كحت 

 ًظش افشاد دس خلَف كاال يا هحلَل ديجي كبال
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 اػتثاس

 ضشح  ػٌَاى كبسثشد

 .دادُ ّاػتًـاًِ گزاسي دادُ ػاهل هَثشي دس افضايؾ اػتثاس  ٍةجستجَي 

 سّگيشي اجسبم دس ٍيذئَ
هؼتثش  دادُ ّايتلَيشي تشاي اػتخشاج  دادُ ّايالصم تِ پاكؼاصي 
 .اػت( ؿذُ سّگيشي ؿيءهكاى )

 اػتثاس تااليي داسًذ  ؿذُ اص تدْيضات ػياس دسيافت دادُ ّاي سشٍيس ّبي هجتٌي ثش هکبى 

 .تي اػتثاس ّؼتٌذ دادُ ّاتؼياسي اص  تَييتشاطالػبت 
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 ًوايؾ

 ضشح  ػٌَاى كبسثشد

ثِ هٌظَس   ساداسپشداصش اطالػبت 
 GISكبسثشدّبي 

 .هي ؿَد هلَسػاصيهَخة چالؾ دس  دادُ ّاحدن تاالي 

 تحليل الگَي سالهت 
ايي ًَع كاستشد اص چالؾ ّاي   دادُ ّايتٌَع ٍ ػذم ٍخَد ػاختاس دس 

 .دادُ ّاػتايي ًَع  هلَسػاصياػاػي دس 

 تَييتشاطالػبت 
دائوا دس حال تغييش اػت ٍ اص طشفي حدن  دادُ ّااص آًدايي كِ ايي 

 .تا چالؾ سٍتشٍػت هلَسػاصيتؼياس تاالػت  دادُ ّا



35/65 

 اسصؽ

 ضشح  ػٌَاى كبسثشد

 كٌتشل سًٍذ ثيوبسي ديبثت
دس ايي كاستشد   دادُ ّالزا . پضؿكي هٌاتغ هـخلي داسًذ دادُ ّاي

 .  ػوَها اسصؽ تااليي داسًذ

پشداصش اطالػبت ساداس ثِ هٌظَس  
 GISكبسثشدّبي 

تَليذ ؿذُ  دادُ ّايهٌثغ دادُ كاهال هـخق ٍ تاييذ ؿذُ اػت لزا 
 .دس ايي كاستشد اسصؽ تااليي داسًذ

 تَييتشاطالػبت  تجويغ
تِ كلي فالذ اسصؽ يا داساي اخضايي  دادُ ّاهوكي اػت تؼياسي اص  

 .فالذ اسصؽ تاؿٌذ
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 ظشفيتْبي حشكت ثِ سَي كالى دادُ ّب
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 ظشفيتْبي حشكت ثِ سَي كالى دادُ ّب

سؿذ ٍ فشاگيشي 
 ػَپشكاهپيَتشّا

 



پيؾ تيٌي ػْن تخؾ ّاي هختلف دس افضايؾ ػاالًِ تَليذ 
 كـَس آهشيكا 2020ًاخالق داخلي دس ػال 

38 



 ّا دادُ حَصُ كالىگزاسي دس  ػشهايِسًٍذ 

39 



 دس ؿشكت ّاي هختلف دًيا    ّا دادُ كالىهيضاى تكاسگيشي 

40 



 دس كٌايغ هختلف   ّا دادُ حَصُ كالىگزاسي دس  ػشهايِ

41 



 Big Dataدسآهذ ػالياًِ هتخللاى 

 42 ، هلطفي اهيٌي1396 ، اٍليي كٌفشاًغ تحَل ديديتالي ايشاى،«تحَل ديديتالي، سًٍك تخؾ  كؼة ٍ كاسّاي دادُ هحَس»: هشخغ



 

 

 هؼشفي هؼوبسي هشجغ ٍ صيست ثَم كالى دادُ ّب
 

43 
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 نمای منطقی

 نمای کارکردی

 نمای کاربری

 (ISO/IEC 20547)هشخغ هؼواسي 

REFERENCE 
ARCHITECTURE 
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 ًواي كاستشي
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 اًَاع هختلف تؼاهل تيي ًمؾ ّا

Data/SW/Control 

Data/SW/Control 

Data/SW/Control 

Data/SW/Control 

Data/SW/Control 

Data/SW/Control 

Data/SW/Control 
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 ًواي كاستشي تا خضييات

 (DP)فشاّن كٌٌذُ دادُ  

 (BDAP)فشاّن كٌٌذُ كاستشد كالى دادُ ّا 

 (BDFP)فشاّن كٌٌذُ چاسچَب كالى دادُ ّا 

 (BDC)هلشف كٌٌذُ كالى دادُ ّا 

ًمؾ ّاي هكول  
 كالى دادُ ّا

(BDSP)  
 

BDAP:  
 اسائِ دٌّذُ

BDSP:  
 ّوبٌّگ كٌٌذُ سبهبًِ

BDAP:  
 تحليل گش 

BDFP: 
 فشاّن كٌٌذُ پشداصش 

BDAP:  
 تجويغ كٌٌذُ

BDSP:  
ًبظش سبهبًِ/ثبصسس  

BDSP:  
 سبيش ًقص ّبي هکول

BDAP:  
 آهبدُ كٌٌذُ

BDAP:  
 هصَس سبص

BDFP:  
 فشاّن كٌٌذُ صيشسبخت

BDFP:  
كٌٌذُ سکَفشاّن   

BDSP:  
ِ دٌّذُ سبهبًِ  تَسؼ



 ًگاؿت ًمؾ ّاي هؼواسي هشخغ تِ تاصيگشاى
BDAP: 

Collection 
processor 

BDAP:  
Access 

processor 

BDAP: 
Collection 
processor 

BDAP: 
Preparation 
processor 

BDAP: 
Collection 
processor 

BDAP: 
Preparation 
processor 

BDAP: 
Collection 
processor 

BDAP: 
Analytics 
processor 

BDAP: 
Visualization 

processor 

BDAP:  
Access 

processor 

BDAP:  
Access 

processor 

BDAP:  
Access 

processor 

BDAP: 
Collection 
processor 

BDAP:  
Access 

processor 

BDAP: 
Analytics 
processor 

BDAP:  
Access 

processor 

Mashups 
49 



 

 

هؼشفي كبسثشدّب ٍ ًتبيج ثکبسگيشي فٌبٍسي كالى  
 دادُ ّب

50 
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 خذهات ٍ كاستشد هختلف كالى دادُ ّا
 حَصُ استجبطبت•
 حَصُ آهَصش•
 حَصُ سالهت•
 حَصُ اًشطي•
 خذهبت هبلي•
 اهٌيت هلي•
 َّاضٌبسي•
  ساٌّوبيي ٍ ساًٌذگي•
 هسبئل اًتظبهي•
 هسبئل صيست هحيطي•
 حَصُ كطبٍسصي•

ِ سبصي ضجکِ ثْيٌ  

 ًگْذاسي پيطگَيبًِ

 اسصيبثي َّضوٌذ

سضبيت هطتشيثْجَد   

 تطخيص تقلت

  هذيشيت سيسک

 ضفبف سبصي تؼبهالت

 پيص ثيٌي سفتبس هطتشي

 تطخيص َّيت افشاد 

 ضٌبسبيي افشاد هظٌَى

 سصذ اطالػبت 

 هذيشيت تشافيک

 ضْش َّضوٌذ

 ّبي قضبيي پشًٍذُ

 پيطگيشي اص ٍقَع جشم

 ضٌبسبيي الگَّبي ٍقَع جشم

 ثْجَد كوي ٍ كيفي تَليذات

 اجتوبػيّبي   تحليل ضجکِ
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دادُ  كالى فٌاٍسي تشخي كاستشدّاي 
 هـكالت خْاًيحل خْت  ّا

هحل اجشاي   ػٌَاى پشٍطُ

 پشٍطُ

 اّذاف هٌجغ دادُ ّبي ػظين سبل اجشا  

استفبدُ اص دادُ ّبي ضجکِ  

ّبي اجتوبػي جْت پيص ثيٌي  

ٍ گضاسش آًاليي قيوت هَاد 

 غزايي

تذػت آٍسدى يک  دادُ ّاي تَييتش 2014 اًذًٍضي

هذل آهاسي خْت  

تخويي ليوت سٍصاًِ 

 هَاد غزايي

هطبلؼِ سيگٌبلْبي ديجيتبل ٍ 

 دستشسي ثِ هٌبثغ هبلي

دادُ ّاي ػظين تاًک ّا ٍ  2013 كٌيا

 تٌگاُ ّاي التلادي

اهكاى دػتشػي 

ػادالًِ تِ هٌاتغ تاًكي  

 ٍ ٍام ّاي دٍلتي

ثشسسي تأثيش ثحشاى ّبي 

اقتصبدي ثش هْبجشت ّبي 

 غيشقبًًَي

آهشيكاي هشكضي ٍ 

 هكضيک

دادُ ّاي ػظين خوغ آٍسي   2011

 ؿذُ اص ٍضؼيت هْاخشاى

هثاسصُ تا ػَءاػتفادُ 

 اص هْاخشاى
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دادُ  كالى فٌاٍسي تشخي كاستشدّاي 
 هـكالت خْاًيحل خْت  ّا

سبل  هحل اجشاي پشٍطُ ػٌَاى پشٍطُ

 اجشا  

هٌجغ دادُ ّبي  

 ػظين

 اّذاف

ايجبد سيستن ّبي ًظبست ثش 

اهٌيت غزا ٍ تغزيِ ٍ آًبليض دادُ  

 ّبي آًْب

اًذًٍضي، هاداگاػكاس، 

 هاالٍي، ًپال ٍ صاهثيا

دادُ ّاي ػظين رخيشُ ؿذُ  2011

 دس دػتگاُ ّاي دٍلتي

افضايؾ اهٌيت غزايي كَدكاى 

 ٍ ًظاست تش تغزيِ

ثشسسي ثحشاى جْبًي ثش سالهت ٍ 

 فقش

تأثيشات تحشاى خْاًي تش  ًاهـخق 2011 كلوثيا، اسدى ٍ اتيَپي

 ػالهت ٍ فمش

جستجَ ٍ پباليص دادُ ّبي  

فيذثک دادُ ضذُ تَسط ضْشًٍذاى 

جْت ثْجَد تصوين گيشي ّبي 

 دٍلت هحلي 

دادُ ّاي خوغ آٍسي ؿذُ  2015 اًذًٍضي

 اص تاصخَسد  ؿْشًٍذاى

تْثَد فشايٌذ تلوين گيشي ّا 

 تشاي دٍلتْاي هحلي

استفبدُ اص فؼبليت ّبي گَضي 

ّبي تلفي هَثبيل جْت هذيشيت 

 سيلفبجؼِ دس صهبى ٍقَع 

دادُ ّاي ػظين تَليذ ؿذُ  2014 هكضيک

 دس گَؿي ّاي تلفي هَتايل

پيـگيشي اص افضايؾ تلفات دس 

 ػَاًح طثيؼي ًظيش ػيل ٍ صلضلِ
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دس  ّبكالى دادُ  كبسثشدّبي
 حَصُ ّبي كبسثشدي

 :دسهبىٍ  ثْذاضت
 ِهشدمتِ ػوَم خذهات تْتش اسائ 
  تيواساىتشاي دسهاى ؿخلي ػاصي ؿذُ ؿٌاػايي سٍؿْايي 
 ػالهت خاهؼِ افضايؾ 
 ٍاگيشداسالگَي گؼتشؽ تيواسيْاي ؿٌاػايي 

 :آهَصش
 يادگيشيفشايٌذ ؿخلي ػاصي 

 :تَليذ
  هـتشيًياصّاي كوک تِ تَليذ طثك 
 هحلَلصهاى تَليذ كاّؾ 
تا اػتفادُ اص ؿثيِ ػاصي تْيٌِ خط تَليذ  طشاحي 

 :خشدُ فشٍضي
 هـتشياىًياصّاي تْتش ؿٌاػايي 
 ِػفاسؿي ؿذُ  تثليغات ٍ تاصاسياتياسائ 
 كاالهختلف تَصيغ كاًالْاي تْثَد 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C
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دس  ّبكالى دادُ  كبسثشدّبي
 حَصُ ّبي كبسثشدي

 :دٍلت
 ؿفافيتايداد 
 هشدمتْتش تِ سػاًي خذهت 
 ُهحذٍداص هٌاتغ تْيٌِ اػتفاد 
تحشاى دس صهاى  هشدمتِ  كوک 
 ُخٌايتٍ  خشمٍ  فمشتا هثاسص . 

 :اجتوبػيػلَم 
  اختواػياػن اص سفتاسّاي فشدي ٍ پيچيذگي سفتاس اًؼاًْا تشسػي 
  اي خذيذ تشاي هطشح كشدى ػَالْاي خالة تش ٍ يافتي ايداد ِ الگَّاي اختواػي دسيچ

 ًاؿٌاختِ
 :  استجبطبت ٍ فٌبٍسي اطالػبت

 ٌِػياساپشاتَسّاي ثاتت ٍ ػاصي ؿثكِ تْي 
 ػشٍيؼْاكاستشاى كيفيت تدشتي تْثَد 

 :كطبٍسصي
  هلشفيهيضاى آب تْيٌِ ػاصي 
 هـتشياىتٌذي تمؼين 
 ؿذُاسائِ كيفيت هحلَالت تْثَد 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
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دس  ّبكالى دادُ  كبسثشدّبي
 حَصُ ّبي كبسثشدي

 :اهٌيت
 كالىدس همياع َّيت افشاد تـخيق 
 اهٌيتيتْذيذّاي تـخيق 
 هظٌَىافشاد ؿٌاػايي  . 

 :اًشطي
  اًشطيهلشف تْيٌِ ػاصي 
 ًادسػتالگَي هلشف هـتشياى تا تـخيق 
 َِّؿوٌذّاي ؿثك 

 :هبلي
  هـتشيتْثَد سضايت هـتشي  ٍ پيؾ تيٌي سفتاس 
 تملةاص خلَگيشي 
 گزاسي سيؼكْاي ػشهايِ كاّؾ 
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دس  ّبكالى دادُ  كبسثشدّبي
 حَصُ ّبي كبسثشدي

 َّاضٌبسي 
  خْاًيًاؿي اص گشهايؾ تغييشات الليوي تشسػي 
  ؿشايط آب ٍ َّاييسكذ تالدسًگ . 

 هحيط صيست
 لطثيتش سٍي يخْاي گشهايؾ خْاًي تاثيشات تشسػي 
 آىٍ چگًَگي تغييشات اليِ اصى ٍ كٌتشل تشسػي 
 الگَّاي ؿْشًـيٌيگؼتشؽ تشسػي 

 ساٌّوبيي ٍ ساًٌذگي
  تشافيکتْيٌِ ػاصي 
 ؿْش َّؿوٌذايداد 



 

 

 فٌبٍسي كالى دادُ ٍ آيٌذُ آىظشفيت ّب ٍ هحذٍديت ّبي 
 

58 
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 تأثيش ٍيظگيْاي كالى دادُ تش اهٌيت اطالػات

هطخصِ ّبي 
 كالى دادُ ّب

 حجن

 تٌَع

 سشػت

 تغييش صحت

 ًَسبى

 اػتجبس

 سبيجشيتَجِ ٍسيغ هجشهبى فضبي •

 ّب سبصي كٌتشل هقيبس پزيشي دس پيبدُ•

َّيتي فشدي  ّبي دادُ سبصي پٌْبى •
 سبختبسًيبفتِ ّبي دادُثيي 

ّبي اهٌيتي  ػذم ٍجَد هکبًيضم •
 هؤثش ثش كٌتشل دستشسي

 طشاحي هؼوبسي اهٌيتي هطتشک•

هذيشيت  فشايٌذّبيػذم ثلَؽ •
 جشيبى دادُ دس اليِ ّبي هختلف

ًجَد تَاًوٌذي كبفي دس هذيشيت حجن ػظين •
 دس صهبى اٍج تغييشات ّب دادُ

ّب ثشاي اػوبل هجشهبًِ دس  جزاثيت دادُ•
 تغييشاتصهبى اٍج 

 (ضذى فشاهَشحق )كبسثشدّبي هَقتي دادُ •
 دادُ آٍسي جوغگستشش سطح  •
آٍسي، جوغ سٌسَسّبي سدگيشي •

 گيشي ًوًَِ، گزاسي ًسخِ، كبليجشاسيَى

ثي ثجبتي ٍ كن دٍاهي تجْيضات •
 ٍ اثضاسّب ٍ هکبًيضم ّب

تغييشات حبكويت دادُ ٍ ًقص •
 سبصهبى ّبي هسئَل

ػَاقت ًبضي اص ثکبسگيشي هجوَػِ •
  ًبهؼتجشدادُ 
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لَاًیي ٍ همزرات هزتبط با حزین خصَصی  
ُ ّاٍ حوایت اس   داد

 تحليل دادُ ّا

 ًگْذاسي دادُ ّا

ِ كاسگيشي   ت
 دادُ ّا

اًتمال ٍ اهحاء   
 دادُ ّا

چشخِ حيات 
 دادُ ّا

ُاكل هحذٍديت تحليل داد 
 اًتخاباكل 
 سضايتاطالع اكل ٍ 

 هشتثطاكل پشداصؽ 
 افـاءهوٌَػيت اكل 
اكل سضايت دس كَست تغييش ّذف 

 اهحاءاكل 
 ػذم اًتمالاكل 

 اهٌيتاكل 
اكل ؿفافيت 
اكل دػتشػي 
 كحتاكل 
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 هطشح دس حَصُ كالى دادُحاکویتی ٍحمَلی ّاي  تشخي چالؾ 

 

22 

     
ُ ّاتحلیل با دٍلتی بْبَد خذهات ضٌاسایی فزصت ّاي ػذم •   کالى داد
ُ ّاحوایت در سیاست ّاي حاکویتی فمذاى •   اس تَسؼِ کالى داد
  ي بیي الوللیتحزین ّا•
ُ ّا ػذم تَاسى حك • ُ بزداري ّاي هطزٍع اس آى ّا  هالكیت داد   با بْز
ُ ّاي خصَصیػذم تؼادل حوایت ّاي لاًًَی اس •   ضْزًٍذاى  حزین داد
ِ بٌذي • ُ ّاي ػذم ضفافیت ًظام طبم  بِ آًْا  حك دستزسیتؼییي بِ هٌظَر ػوَهی داد
ُ ّا بِ ػٌَاى دارایی  ٍ ًظام حمَق التصادي ایزاى در ضٌاسایی ًاتَاًی •  سزهایِداد
ُ ّا در ارائِ خذهات ٍ تسْیل جْت الشام  لاًًَی ًبَد • ُ بزداري هٌصفاًِ اس داد بْز

 ػوَهیرفاُ 
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 دس حَصُ كالى دادُهطشح فزٌّگی ٍ التصادي ّاي  تشخي چالؾ 

 

22 

 
ُ ّافمذاى •   باسار ػزضِ ٍ تبادل داد
  سائیاضتغال بزاي کالى دادُ ّا پتاًسیل •
ُ ّاهَضَع با  فؼلی کسب ٍ کار هذل ّاي اًطباق ػذم •   کالى داد
ُ ّاارسش گذاري ًظام ٍجَد  ػذم •   داد
ُ ّاي هشایابا  خصَصیٍ دٍلتی کافی بخص ّاي  آضٌائیػذم •   کالى داد
 دادُ ّاهتَلیاى تَلیذ ٍ تَلیذ تٌَع ٍ هٌابغ ، هیشاىاس کافی ٍجَد اطالػات ػذم •

  در کطَر
 اس کالى دادُ ّا بزداريبْزُ بزاي در ساسهاًْا اًگیشُ تصوین گیزاى ٍجَد ػذم •

 



63/65 

 آيٌذُ ٍ تحَالت احتوبلي

 :پيص ثيٌي ّبي فَسثس•
 افسایص خًاَذ یبفتحجم دادٌ –

 بُبًد خًاَىذ یبفتآوبلیس دادٌ ريضُبی –

 برای تجسیٍ ي تحلیل دادٌ ظًُر خًاَىذ ومًدابسارَبی بیطتری –

 خیلی اَمیت پیذا خًاَذ ومًدآوبلیس دادٌ بصًرت برخط ارائٍ –

 یکی فىبيریُبی استراتژیک محسًة می ضًدیبدگیری مبضیه –

خًاَذ حریم خصًصی کالن دادٌ َبچبلطُبی فراياوی را در زمیىٍ –
 .داضت

را بکبر مسئًل بخص دادٌ ضرکتُبی بیطتری افرادی تحت عىًان –
 خًاَىذ گرفت

بٍ عىًان عًاملی کٍ کالن دادٌ َبرا ایجبد خًاَىذ اضیبء ًَضمىذ –
 ومًد در آیىذٌ گسترش خًاَىذ یبفت
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 (اداهِ)احتوبليآيٌذُ ٍ تحَالت 
 پيطجيٌي فَسثس•

 خًاَذ ضذَب بیطتر مبَر در زمیىٍ کالن دادٌ کمبًد ویريی اوسبوی –

 را ایجبد می کىذ آمًزشبٍ َب ویبز حل بحران داوص در زمیىٍ کالن دادٌ –

، یکی از مذلُبی تجبری مًفق در زمیىٍ کالن دادٌ َب دادٌ بٍ عىًان سريیس–
 .  است

 430بٍ میسان  2020تجبری بب استفبدٌ از کالن دادٌ َب تب سبل ضرکتُبی –
 میلیبرد دالر سًد خًاَىذ برد

 .جبیگسیه عببرت کالن دادٌ َب خًاَىذ ضذدادٌ سریع ي دادٌ عملی در آیىذٌ –
 .برای تجسیٍ ي تحلیل کالن دادٌ َب عرضٍ می گرددالگًریتمُبی جذیذی –

 



 اثش ٍ ثبساى
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