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آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ ﺑﯿﺶ از آنﭼﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ روﻧﺪ اﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت
ﺻﺤﯿﺢ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ آن آﮔﺎه
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺸﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺷﺪه و ﭼﺸﻢاﻧﺪازی روﺷﻦ از آﯾﻨﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را روی ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن از
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در آنﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و از ﻃﺮﻓﯽ رﯾﺴﮏ ﺷﮑﺴﺖ ﭘﺮوژه در آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺰرگ
دادهﻫﺎ ﭼﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد؟ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب
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ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ آنرا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ از ﺳﻮی دو ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺣﻮزه ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ
آﻗﺎﯾﺎن آرن ک ﺳﻤﺎﻧﯽ و ﮔﺎﻧﺶ ﭼﺎﻧﺪرا دﮐﺎ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ در آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ دو ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ و ﻧﺤﻮه ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .ﺑﺮای داﻧﻠﻮد اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ اﯾﻦ
آدرس ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﮐﺘﺎب
ﻣﺎ در ﺣﺎل ورود ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﺳﯿﻄﺮه ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ ﻗﺮار دارد .ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ اﻧﻔﺠﺎری دادهﻫﺎ در زﻣﺎن ﺣﺎل اﺷﺎره دارﻧﺪ .دادهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺪون
وﻗﻔﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﺪون ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ در ﻋﻠﻢ ژﻧﻮﻣﯿﮏ ،ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﯽ ﯾﮏ ژﻧﻮم ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻢ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﺑﯿﻮﻣﺪﯾﮑﺎل،

آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ،ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺻﺪق
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﮕﻮی ﺟﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻌﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ارزان و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ در ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
دادهﻫﺎ دوﭼﻨﺪان ﺷﻮد .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﮔﺎه ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﻘﺎ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آنﻫﺎ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ .ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﯿﻨﺶ ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺨﺼﺺ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ ﺿﻤﻦ آنﮐﻪ دربﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ روی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ
وﺟﻮد ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت در راس آن ﻗﺮار دارد «.در ﻓﺼﻞ اول اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪای از ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ،
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دارد ،ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص در
ﺣﻮزهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﺎﻟﯽ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ ،ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯽﻫﺎ ،اﻧﺒﺎﺷﺖ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺰرگدادهﻫﺎ ﺑﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ،
ﻣﺪلﺳﺎزی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .در ﻓﺼﻞ دوم ،ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دادهﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی،
ﺣﺠﻢ زﯾﺎد دادهﻫﺎ ،ﺗﻨﻮع داده و ﻋﺪم ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﺷﺘﺎب ذﺧﯿﺮه و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ دادهﻫﺎ ،ﺗﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ دادهﻫﺎ،
ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ،ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ،ﻫﺎدوپ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺎدوپ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ،ﺑﺎ ﻣﺪل ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ ،ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺪل ﻣﺮﺟﻊ  ،IVIS4BigDataﻧﺤﻮه ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻧﻤﺎی ﺑﺼﺮی
دادهﻫﺎ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺪل ﻣﺮﺟﻊ  CRISP4BigDataآﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم،
ﺑﺎ ﺗﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درون ﺣﺎﻓﻈﻪای ،ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ آﺷﻨﺎ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .در ﻓﺼﻞﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ دادهﻫﺎ ﮐﻪ در ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻗﺮار دارﻧﺪ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺠﺎری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ،ﭼﻬﺎرﭼﻮبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
رﺳﺎﻧﺪن ﻧﺸﺘﯽ دادهﻫﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ،اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ از ﺳﻮی
ﺑﻨﯿﺎد آﭘﺎﭼﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺪلﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی اﺑﺰارﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﻧﮑﺎت آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
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