ﺑﺰرگ داده ﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ

ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺣﻮزه ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ در ﺳﺎل  2017و ﭘﺲ از آن ﭼﯿﺴﺖ؟

اﺻﻄﻼح ﮐﻼن دادهﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﯾﻦ روزﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ
ﮐﺴﯽ از آن ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ ﻓﻮرﺑﺲ ،ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ در ﺣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﻧﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ آیﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.
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ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ .ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه را از روی ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ :ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه دادهﻫﺎی ﺑﺰرگ؛ ﻓﺮدای ﺑﺰرگﺗﺮ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ در اﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دادهﻫﺎ اﺷﺮاف ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎدی در ﺣﺎل رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ از دادهﻫﺎ
ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﯽدرﻧﮓ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در
اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ از اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه
ﺑﺎزار ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﭼﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ وﺟﻮد
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ آن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ و ﭼﻪ آﯾﻨﺪهای ﺑﺮای آن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﻣﯽﺷﻮد؟
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ  IDCﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ارزش ﺑﺎزار ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ ﺗﺎ
ﺳﺎل  2018ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ رﻗﻢ  46.36ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻃﯽ  5ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﮔﺴﺘﺮدهای در
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ،ﻧﺮماﻓﺰار و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ IDC ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻓﻨﺎوری ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ و ﺑﺎزار ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن از رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ  23.1درﺻﺪ در ﺧﻼل ﺳﺎلﻫﺎی  2014ﺗﺎ 2019

ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻃﺒﻖ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺰارش ،ﻣﯿﺰان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن در ﺳﺎل  2019ﺑﻪ رﻗﻢ  48.6ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻫﺎدوپ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﺮادف ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  2013ﺗﺎ 2020
رﺷﺪی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  58.2درﺻﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی  IDCﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻮشﺑﯿﻨﺎﻧﻪ و ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ آﻟﮑﺲ روﺳﯿﻨﻮ ،ﯾﮑﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان و ﻣﺤﻘﻘﺎن ارﺷﺪ دﻟﺘﮏ،
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در دوﻟﺖ ﻓﺪرال در ﺣﺎل ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻫﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ادارات ﺑﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی و ﺑﺰرگ داده ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،آﻣﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﺘﮏ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯿﺰان ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﻮد روی ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی را اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ و آن را از رﻗﻢ  2.4ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل  2015ﺑﻪ  6.2ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﺎ ﺳﺎل  2020ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﺎﻧﺪ .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ
ﮐﻪ  IDCﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن و ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ و آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮑﺲ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮ
ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻫﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ .ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻬﺎرت ﺧﺎص و رﺷﺪ آن
ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ.

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ارزش ﺑﺎزار ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل  2018ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ رﻗﻢ 46.36
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻃﯽ  5ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﮔﺴﺘﺮدهای در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ،ﻧﺮماﻓﺰار و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد
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ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ ﺑﻌﺪی اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ دادهﻣﺤﻮر ﭼﯿﺴﺖ؟
اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﯾﻊ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ دادهﻫﺎ ،ﻣﻌﺪن ﻃﻼی ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ

ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ
ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  Knowledgentﺑﺮ روی ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی واﺿﺤﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺑﯿﺎنﮐﻨﻨﺪه ﺧﺮوج ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ از ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮﺳﺶﺷﻮﻧﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ادارت از ﺑﺰرگ داده در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺣﺪود  60درﺻﺪ آنﻫﺎ ﻫﻢ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺰرگ داده اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آنﻫﺎ دارد .از ﺑﯿﻦ ﭘﺮﺳﺶﺷﻮﻧﺪﮔﺎن،
ﺑﯿﺸﺘﺮ از  25درﺻﺪ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ادارات ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻫﻢ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻃﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﺶ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﻐﻞﻫﺎی ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ در ﺳﺎل  2017و ﺳﺎلﻫﺎی آﺗﯽ
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻓﻮرﺑﺲ 5 ،ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺑﺰرگ داده ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ،
آیﺗﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ ،ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺑﯿﻤﻪ و ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺮاف زﯾﺮ ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ در ﺑﺨﺶﻫﺎی
اﺷﺎره ﺷﺪه در ﭘﺎراﮔﺮافﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻓﻮرﺑﺲ ﻫﻢ ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮوﺷﯽ
ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮوش راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ داده ﺗﺨﺼﺺ دارﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ و اﯾﻦ روﻧﺪ در
ﺳﺎل  2017و ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ از آن ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺷﻐﻞﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺰرگ داده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ اﻣﻨﯿﺖ
اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪﺷﺪت ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ ﺑﺎزﯾﮕﺮ اﺻﻠﯽ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻓﺮدا
ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ دﻫﯿﻢ؟

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻣﻬﺎرتﻫـﺎی ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ
از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ  ،EMCآیﺑﯽام و اوراﮐﻞ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ  WantedAnalyticsﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و  10ﺷﻐﻞ ﭘﺮﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﻮزه
ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﺑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ داده ،ﻣﻬﻨﺪس داده ،ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺰرگ
داده ،داﻧﺸﻤﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی داده ،ﻣﻬﻨﺪس ﻫﻮش ﮐﺴﺐ
و ﮐﺎر ) ،(BIﻣﻌﻤﺎر راﻫﮑﺎرﻫﺎی  ،BIﻣﺘﺨﺼﺺ  ،BIﻣﺪﯾﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﻣﻬﻨﺪس ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﻣﺘﺨﺼﺺ آﻣﺎر اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻬﺎرت
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ارزش ﺑﺎﻻی داده و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﮔﺎه ﺷﺪهاﻧﺪ؛ از ﻫﻤﯿﻦ رو ،ﺑﻪدﻧﺒﺎل
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺒﺤﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ دادهﻫﺎ را درک و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺮﺗﺎلﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ  Indeed ،Glassdoorو ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ واﺿﺤﯽ از ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺷﻐﻞﻫﺎی ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ،ﺑﺰرگ داده ﯾﮏ اﺻﻄﻼح ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺎدی ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ً در
ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺎزه ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم در ﮐﻨﺎر ﻧﺎمﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ داده ،داﻧﺸﻤﻨﺪان داده و
ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻐﻞﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ داده ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  WantedAnalyticsﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،در ﻃﯽ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  2015ﺑﯿﺸﺘﺮ از  112ﻫﺰار و  469ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﺑﺰرگ داده اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل  2014ﯾﮏ اﻓﺰاﯾﺶ  118درﺻﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﺎدوپ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺰرگ
داده ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺻﻄﻼح در ﺷﺶ ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  31ﻫﺰار و  274ﺑﺎر ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  118درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ و
ﮐﻠﻤﺎت و اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺧﺘﺼﺎص دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺑﺰرگ داده ﮐﻪ
ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ اواﺧﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮد ،ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﯽدرﻧﮓ داده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺑﺰرگ داده ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎم آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﮑﺴﺘﯿﻮن ﯾﮏ اﺳﺘﺎرتآپ ﻣﺴﺘﻘﺮ
در ﺳﯿﺎﺗﻞ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ  500ﻫﺰار ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺰرگ داده ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  IDG Enterprise Big Data Researchاﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﻃﯽ  12ﺗﺎ  18ﻣﺎه آﯾﻨﺪه،
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺴﺘﺮدهای را ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺰرگ داده ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺸﻤﻨﺪ داده ،ﻣﻌﻤﺎر داده ،ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ داده ،ﻣﺠﺎزیﺳﺎز داده ،ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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دادهﻫﺎی ﺑﺰرگ؛ ﻓﺮدای ﺑﺰرگﺗﺮ
دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن دادهﻫﺎ ﺣﺮف اول و آﺧﺮ را ﻣﯽزﻧﻨﺪ

از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺷﮑﺎف ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺑﺰرگ داده
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺑﺰرگ داده وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن اﯾﻦ
ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﮑﺎف ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻓﻨﺎوری ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻮد
درﺻﺪد رﻓﻊ اﯾﻦ ﺷﮑﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮﻓﻪایﻫﺎ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻈﯿﻢ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﮔﻠﻮﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش  ،Knowledgentﺑﯿﺸﺘﺮ از  55درﺻﺪ از ﭘﺮﺳﺶﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر
دﺷﻮاری اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ.

ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﻬﺘﺮ
اﮔﺮ ﺑﻪدﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ را ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﮐﺎرﯾﺘﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،دﻻﯾﻞ زﯾﺎدی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر
وﺟﻮد دارد .ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  O’Reillyدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺰرگ
داده در ﺻﺪر ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻗﺮار دارد .ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ  ،Indeedﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻘﻮق ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺮﻓﻪایﻫﺎی ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ ﭼﯿﺰی ﺣﺪود 114
ﻫﺰار دﻻر اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ رﻗﻢ  98درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
اﺳﺖ.
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ﻓﺎرﺳﺘﺮ ﺑﻪاﺑﻌﺎد اﺳﺘﻔﺎده از  IoTدر زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ ﻣﯽﭘﺮدازد
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ روشﻫﺎ ،ارزش ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ را ﭼﻨﺪﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ Glassdoor ،ﻫﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ ﻣﻬﺎرت دارﻧﺪ را  104ﻫﺰار و
 850دﻻر و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ را  115ﻫﺰار دﻻر اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻓﻮرﺑﺲ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ
اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن  124ﻫﺰار دﻻر اﺳﺖ .در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ درآﻣﺪ ﺑﯿﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ ،ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﮐﺎری ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺣﺮﻓﻪایﻫﺎی آیﺗﯽ ﮐﻪ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮردار
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪﺷﺪت ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
زﻣﺎن ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺟﻬﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺧﻮب اﺳﺖ .ﺑﺪون ﺷﮏ ،ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ
ﺷﺪن ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﮐﺎری ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در ﺑﺎزار آیﺗﯽ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ.
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