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 اًَاع دادُ

•Feed 
 ؿثکِ ّای اختواػی•
 تصاٍیش•
 ٍیذئَّا•
 فایل ّای هتٌی•
 اػٌاد•



 



 ؟حدن فقظ







 چِ حدوی؟

 
 

 تشاتایت 30تیؾ اصدادُ ّای تا حدن 



 سازمانی/ هوش تجاری



 تداسی/َّؽ ػاصهاًیٍیظگی ّای 

 
 توام دادُ ّا دس یک ػشٍس•
 تحلیل آفالیي•
 هؼوَال پایگاُ دادُ ّای ساتغِ ای•
 دس اًثاس دادُ اًدام هی ؿَد•



 تضسگ دادٍُیظگی ّای 

 
 دس ػشٍسّای هتفاٍت تَصیغ ؿذُ اًذ•
 دادُ ّا تا ػاختاس هتفاٍت•
 تحلیل ّای آًالیي ٍ تالدسًگ•
 پشداصؽ تصَست هَاصی•
 تَاتغ پشداصؿی تِ ػوت دادُ ّا هی سًٍذ ًِ تشػکغ•



2015ػال   



 
 
 
 

 هیـِ کشد؟ چکاسّا تا ایي دادُ خة 



تیٌؾاػتخشاج   

 
 سضایت هـتشیاى•
 کؼة ػَد تیـتش•
 افضایؾ ٍفاداسی هـتشیاى•

insight 







هثالتؼٌَاى   

 
 ؿشکت ّای تاهیي اًشطی•
 ًوایؾ تثلیغات تلَیضیًَی ٍ ایٌتشًتی•
 ػیؼتن ّای تـخیص خشم ٍ خغا•
 تْثَد ػیؼتن ّا•
 تحلیل هحتَای ؿثکِ ّای اختواػی•



دادُ ای خذیذهٌاتغ   

 ػٌؼَسّا•
 الگ ّا•
 فؼالیت ّای کلیکی کاستشاى•
 تَیت ّا•
 چت ّا•
 پیاهک ّای هَتایلی•
 ایویل ّا•



 تذٍى ػاختاسدس دادُ ّای  تحلیل

 ؿٌاػایی الگَ دس هتي•
 ؿٌاػایی الگَ دس فیلن•
 ؿٌاػایی الگَ دس تصَیش•
 الگَّای تکشاس ؿذُ دس اػٌاد، ایویل ّا، گفتگَّا•



 ی پیؾ سٍچالؾ ّا

 فْویذى دادُ ّا ٍ اٍلَیت تٌذی دس ٍسٍد تِ ػیؼتن•
 اص تیي تشدى اختالل هَخَد دسٍى دادُ ّا•
 هحل رخیشُ ػاصی ٍ ًگْذاسی دادُ•
 هذت صهاى ًگْذاسی دادُ ّا•
 هْاست کاس تا اتضاسّای تضسگ دادُ ای•
 هذیشیت ػیؼتن ّای تضسگ دادُ ای•



 Cloud Computing پردازش ابری



رخیشُ ػاصیالیِ   

 
 .تَصیغ ؿذُ اػت•
 .تِ کاستشاى قَل تحول خغا هی دّذ•
تا هَاصی ػاصی اهکاى اخشای الگَسیتن ّای پشداصؿی تَصیغ ؿذُ سا •

 .هی دّذ



 NOSQLپایگاُ دادُ ّای 



 CAPًظشیِ



 کاستشدّای تداسی سایح هختلف



 ّادٍج

 
 
 
 

یک چاسچَب هتي تاص اػت کِ تِ ها اخاصُ رخیشُ ػاصی حدن تاالی  
 .دادُ تش سٍی هاؿیي ّای اسصاى قیوت سا هی دّذ



 ّادٍج

 
اص تالک ّا تشای رخیشُ ػاصی فایل یا قؼوتی اص فایل اػتفادُ هی •

 .کٌذ
 سٍیکشد یکثاس ًَؿتي ٍ چٌذیي تاس خَاًذى•
تایذ اص ػیؼتن ّای تَصیغ ؿذُ خذیذ ٍ غیشساتغِ ای تشای •

 .دػتشػی تِ دادُ ّای سٍی آى اػتفادُ کشد



 

 

Hadoop = HDFS + MapReduce 



HDFS 

 Hadoop Distributed File Systemهخفف •

 تشای اخشا تش سٍی ػخت افضاسّای اسصاى قیوت  •
 هٌاػة ًشم افضاسّای تا هدوَػِ دادُ ّای تضسگ•
 ؿاهل صذّا یا ّضاساى هاؿیي هختلف تشای رخیشُ ػاصی•
 تشای پشداصؽ ّای دػتِ ای تَػظ کاستشاى عشاحی ؿذُ اػت•
 تشای کاّؾ تاخیش صهاى دػتیاتی تِ دادُ ّا عشاحی ؿذُ اػت•



HDFS 

•Write once read many 



HDFS 

 !هحاػثات هتحشک تْتش اص دادُ ّای هتحشک•



HDFS 
 
 قاتل حول تَدى تش سٍی ػیؼتن ّا ٍ پلت فشم ّای هختلف•
   Master-Slaveهؼواسی •
   DataNodeٍ چٌذیي گشُ تٌام  NameNodeیک گشُ تٌام •



MapReduce 
 .تشای اخشای هدوَػِ ای اص تَاتغ سٍی حدن دادُ تاال اسائِ ؿذ•

 
•Map  تؼذاد صیادیtask سا سٍی ػیؼتن تَصیغ هی کٌذ. 

 
توام ػٌاصش سا تاّن   reduceپغ اص اًدام هحاػثات تَصیغ ؿذُ، •

 .تشکیة ٍ یک ًتیدِ تَلیذ هی کٌذ
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 یکی از بخش های پرطرفذار



 تصشی ػاصی
 

حدن تاالی دادُ ّا فْن آى ّا سا هـکل هی کٌذ دسصَستیکِ دس حالت  
 .دیذاسی هی تَاى تْتش ایي حدن دادُ آًالیض ؿذُ سا دسک ًوَد





 شروع به کار
!تا حاال فقظ آؿٌا ؿذین  



 شروع به کار

•IBM BigInsights 

 

•Hortonworks 

 

•MapR 

 

Microsoft Windows Azure 



 

 کاربرد در علوم مختلف



 هالی ٍ اقتصادی

 خلَگیشی اص ػَء اػتفادُ ّای هالی•
 تحلیل سفتاس هـتشی•
 تحلیل چگًَگی تخصیص ٍام•
 ػیؼتن ّای پَلی ًَیي•
 تحلیل دقیق ػَد ٍ صیاى•



 صهیي ؿٌاػی

 پیؾ تیٌی صلضلِ•
 هغالؼِ ػٌگ ّا ٍ ًوًَِ ّای یافت ؿذُ گزؿتِ•
 تحلیل سفتاس آتؾ فـاى ّا ٍ تغییشات صهیٌی•



 ًدَم ٍ ػلَم فضایی

 
دػتیاتی تِ دقت ّای تاالتش دس تصَیشتشداسی اص ػیاسُ ّا ٍ کشات •

 دیگش
 کـف هٌظَهِ ّای خذیذ•
 تحلیل هذل ّای تشخَسد ؿْاب ػٌگ ّا•



 اًشطی پاک

 
 تحلیل دادُ ّای ػٌؼَس خَی ٍ هحیغی تشای تَستیي ّای تادی•
 تحلیل تاتؾ ّای فشاخَسؿیذی دس فصَل هختلف•
 هَقؼیت یاتی ًصة ػلَل ّای خَسؿیذی دس ًقاط هختلف•



 هذیشیت کـَسی ٍ ػیاػی ٍ ًظاهی

 پیؾ تیٌی ًتایح اًتخاتات، خوغ آٍسی ٍ ؿواسؽ ػشیغ آساء•
تحلیل ٍ خوغ آٍسی دادُ ّای آسایؾ ًظاهی ٍ سفتاس ػشتاصاى دس •

 ع اص هشصّای کـَساخْت دف
 خوغ آٍسی دادُ ّای سفتاس ؿْشًٍذاى ٍ کٌتشل ػثَس ٍ هشٍس ؿْشی•



 استثاعات ٍ هخاتشات

 
 ایداد تؼتشّا ٍ ؿثکِ ّای تا اهٌیت ٍ قاتلیت اػتواد تاال•
 ؿثکِ ّای دادُ گشا ٍ دادُ هحَس•
 ّای ایٌتشًتیتحلیل ؿثکِ ّای اختواػی ٍ ػایت •



 سػاًِ ٍ خثش

 
دػتِ تٌذی ٍ ًوایؾ خثشّا ٍ تشًاهِ ّای هَسد ػالقِ ّش تیٌٌذُ ٍ •

 اٍ تشعثق تشًاهِ ّا ٍ خثشّای هـاّذُ ؿذُهٌذی تحلیل ػالقِ 

 



 پضؿکی ٍ داسٍػاصی

 
 تدَیض دقیقتش داسٍ تش عثق هذل صًذگی، تغزیِ ٍ تیواسی ّای اسثی•
 تحلیل ػَاقة خاًثی داسٍّا•
 کـف ػشعاى•
 ًقـِ تشداسی طًَم اًؼاى ٍ ؿٌاخت ػاختاس هغض•



 فشٍؽ هحصَل

 
ؿخصی ػاصی فشٍؿگاُ تشاػاع ػالقِ هٌذی ّا ٍ کاالّای هـاّذُ  •

 ؿذُ ٍ پیـٌْاد کاالّای هشتثظ



 ًفت، گاص ٍ پتشٍؿیوی

 
 تحلیل دادُ ّای ػٌؼَسّای لشصُ ای تشای کـف چاُ ّای ًفتی•
 افضایؾ دفت دس حفش چاُ ّای ًفتی•
 تحلیل دادُ ّای خغشافیایی ٍ صهیي ؿٌاػی دس خْت کـف گاص•



 َّاؿٌاػی

 
 تحلیل ٍضؼیت آب ٍ َّا تِ صَست دقیق تش•
 پیؾ تیٌی احتوال ٍقَع ػیل•
 پیؾ تیٌی تغییشات خَی دس ػال ّای آایٌذُ•



 دوست داریذ بیشتر بذونیذ؟



!کٌیذ لگَگ  

• Apache Hcatalog 

• Apache Flume 

• Apache Hive 

• Apache PIG 

• SPARK 

• Mahout 

• Apache Avro 

• Apache Storm 

• HBase 

• Kafka 

• R 

• Zookeeper 
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!ّذیِ 3تا  ػَال 2  
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