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بیــگ دیتــا چیســت؟بیگ دیتــا یــا کالن داده )Big Data( مبحثــی نســبتًا جدیــد در 

بازاریابی هــای مــدرن امــروزی اســت کــه بــه جمــع آوری، تجزیــه و تحلیــل اطالعــات 

ــت  ــرار اس ــروب ق ــایت مدی ــه از س ــن مقال ــد. در ای ــاه می باش ــی کوت ــم در زمان حجی

ــم. ــب آن را بررســی کنی ــه و جوان ــه ویژگی هــای ایــن موضــوع انداخت نگاهــی ب

از ســال  ها پیــش، تجارت  هــای مختلــف بــا جمــع  آوری اطالعــات متعــدد بــه منظــور 

دســتیابی بــه اهــداف متفــاوت اســتفاده می  کردنــد. یکــی از مهم  تریــن ایــن اهــداف 

ــر  ــای اخی ــی دهه  ه ــث ط ــن مبح ــد. ای ــات می  باش ــی اطالع ــز و بررس ــث آنالی بح

ــود.  ــا کالن  داده شــناخته می  ش ــا ی ــگ دیت ــوان بی ــا عن ــازمان  یافته شــده و حــاال ب س

اگرچــه اســتفاده از ایــن عنــوان بــرای چنیــن موضوعــی در ســال  های گذشــته رونــق 

بیشــتری پیــدا کــرده، امــا پایــه و اســاس کلــی آن چیزی  ســت کــه چندیــن دهــه بــه 

ــا،  ــی م ــای دیجیتال ــوژی و دنی ــم  گیر تکنول ــرفت چش ــا پیش ــاال ب ــیده و ح ــات رس اثب

تکامــل قابــل توجهــی پیــدا کــرده اســت.

بیشتر بدانید: نقشه سفر مشتری، نحوه طراحی و کاربرد آن در کسب و کارها

بیگ دیتا چیست؟
همانطــور کــه از ایــن نــام یــا بهتــر اســت بگوئیــم اصطــالح مشــخص اســت، مبحــث 

بیــگ دیتــا بــه حجــم عظیمــی از دیتــا )اطالعــات( اطــالق می  شــود کــه در زمانــی کوتاه 

ــد  ــات می  توان ــن اطالع ــل می  شــود. ای ــه و تحلی ــی تجزی ــت باالی ــا ســرعت و دق و ب

ــا غیرســاختاریافته )اطالعــات  ســاختاریافته )اطالعــات منظــم و دســته  بندی شــده( ی
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ــد،  ــر می  رس ــه نظ ــه ب ــزی ک ــالف چی ــا برخ ــد. ام ــی( باش ــم و تصادف ــی نامنظ حجم

ــتفاده و  ــوع اس ــه ن ــت دارد؛ بلک ــت و اولوی ــه اهمی ــت ک ــات نیس ــم اطالع ــن حج ای

بهره  بــرداری از یــک بخــش یــا تمــام ایــن اطالعــات توســط ســازمان  ها و تجارت  هــا 

اســت کــه مهــم می  باشــد. بیــگ دیتــا در حقیقــت عنــوان و سیســتمی جامــع بــرای 

ــا بتواننــد از طریــق اطالعــات  کســب  وکارها بــه ویــژه کســب  وکارهای بــزرگ اســت ت

حجیــم بــه دســت آمــده از ایــن سیســتم، بــرای آینــده کاری خــود تصمیمــات بهتــری 

بگیرنــد.

ــود را  ــز خ ــگفت انگی ــر ش ــم تأثی ــت و یک ــرن بیس ــل ق ــا در اوای ــگ دیت ــث بی مبح

ــا  ــرفت صنعت  ه ــا پیش ــت ب ــرد. درس ــروع ک ــروزی ش ــدرن ام ــای م روی تجارت  ه

ــاد را  ــات زی ــد اطالع ــه بتوان ــد ک ــتم کارآم ــک سیس ــی ی ــای خال ــا، ج و تکنولوژی  ه

ــود.  ــوس ب ــدت محس ــه ش ــاند ب ــل برس ــردازش و تحلی ــه پ ــه مرحل ــم ب ــان ک در زم

ــد  ــای جدی ــتفاده از راهکاره ــه اس ــت ب ــزرگ دس ــای ب ــر کمپانی  ه ــن خاط ــه همی ب

زدنــد و کــم کــم سیســتم یکپارچــه Big Data بــه مرحلــه بهره  بــرداری رســید. البتــه 

بایــد اذعــان داشــت کــه ایــن سیســتم یــک سیســتم یکســان و مشــابه در تمامــی 

تجارت  هــا نیســت و صرفــًا عنــوان و پایــه و اســاس آن بــه یــک شــکل اســت. ایــن 

یعنــی شــاید یــک کمپانــی از روشــی انحصــاری بــرای ایــن مــورد اســتفاده کنــد کــه 

ــد. ــار ندارن ــا آن را در اختی ــر تجارت  ه دیگ
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ویژگی  ها و تعاریف مربوط به مبحث بیگ دیتا
مبحــث بیــگ دیتــا بــه صــورت تعریفــی بــه شــکل 3V یــا ســه حــرف V کــه حــرف 

ابتدایــی چهــار ویژگــی اصلــی ایــن موضــوع شــناخته می  شــوند معرفــی شــده اســت 

کــه در ادامــه آن  هــا را بازگــو خواهیــم کــرد:

ــا  ــه ب ــت ک ــدار آن اس ــم و مق ــا حج ــگ دیت ــی بی ــن ویژگ ــا Volume: اولی ــم ی حج

ــا جمــع آوری  ــون ب ــه Volume شــناخته می شــود. ســازمان ها و نهادهــای گوناگ کلم

اطالعــات از منابــع متنــوع و متفــاوت اقــدام بــه ایجــاد یــک پایــگاه داده می کننــد. 

ایــن اطالعــات می توانــد شــامل مــواردی مثــل اطالعــات مربــوط بــه حجــم معامــالت 

ــات  ــا اطالع ــی ی ــبکه های اجتماع ــده از ش ــت ش ــات دریاف ــاری، اطالع ــادالت تج و تب
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ــی از  ــات یک ــاد از اطالع ــم زی ــن حج ــد. ای ــر باش ــده دیگ ــدی ش ــینی و طبقه بن ماش

چالش هــای کســب وکارهای قدیمــی بــود چــون نمی دانســتند چطــور و در چــه 

ــن  ــه یم ــا ب ــد؛ ام ــات کنن ــن اطالع ــازی ای ــع آوری و ذخیره س ــه جم ــدام ب ــی اق جای

ــکل  ــن مش ــمند، ای ــای هوش ــری از تکنولوژی ه ــد و بهره گی ــای جدی ــداع روش ه اب

برطــرف شــده اســت.

ســرعت یــا Velocity: دومیــن ویژگــی مهــم بیــگ دیتــا بحــث ســرعت فرآیندهــای 

ــی انجــام شــود و ایــن  ــا ســرعت بســیار باالی ــد ب ــادالت اطالعــات بای آن اســت. مب

ــی  ــه خوب ــن مســئله را ب ــا ای ــگ دیت ــد بی ــت اســت. فرآین ــز اهمی ــه بســیار حائ نکت

ــًا نزدیــک بــه صفــر( اطالعــات  هنــدل می کنــد و بــا کمتریــن ضریــب اشــتباه )تقریب

بــا ســرعت بســیار باالیــی پــردازش و تحلیــل می شــوند. برخــی از تکنولوژی هــای بــه 

ــتم های  ــی و سیس ــورهای ارزیاب ــای RFID ، سنس ــورد تگ ه ــن م ــرای ای ــه ب کار رفت

ــت،  ــات را دریاف ــریع اطالع ــی س ــی خیل ــه در زمان ــتند ک ــمند هس ــری هوش اندازه گی

ــد. ــالم می کنن ــه آن را اع ــردازش و نتیج پ

تنــوع یــا Variety: فرمــت و نــوع اطالعــات بــا یکدیگــر تفــاوت دارنــد. ایــن اطالعــات 

ــک  ــر و ی ــای صف ــی کده ــا حت ــی ی ــری، صوت ــی، تصوی ــورت متن ــه ص ــد ب می توانن

ــع آوری و  ــرای جم ــددی ب ــته بندی های متع ــا دس ــده ت ــث ش ــوع باع ــن تن ــند! ای باش

ــود. ــه ش ــر گرفت ــات در نظ ــازی اطالع ذخیره س

پیچیدگــی یــا Complexity: ویژگــی آخــر بــه موضــوع پیچیدگــی بیــگ دیتــا مربــوط 
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می شــود. از جایــی کــه اطالعــات از منابــع متعــدد و گوناگونــی بــه دســت می آینــد، 

فرآینــد مرتبط ســازی، تطابــق و هماهنگ ســازی آن هــا بــا یکدیگــر پیچیــده می شــود. 

ایــن مســئله باعــث شــده تــا خیلــی از ســازمان ها بــا مشــکالت زیــادی رو بــه رو شــوند. 

بــرای جلوگیــری از ایــن مســئله بایــد سیســتم های جامــع و یکپارچــه ای ترتیــب داد 

کــه مانــع ایجــاد ایــن مســائل شــود. بــه همیــن خاطــر اســت کــه کمپانی هــای موفــق 

ــد. ــرای کنتــرل اطالعــات اســتفاده می کنن از دســته بندی های مرتــب و کاربــردی ب

چرا بیگ دیتا مهم است؟
ــار  ــات را در اختی ــادی از اطالع ــم زی ــًا حج ــه صرف ــل ک ــن دلی ــه ای ــا ب کالن داده ه

دارنــد اهمیــت چندانــی ندارنــد؛ بلکــه همانطــور کــه گفتیــم، ایــن اســتفاده و نحــوه 

بهره بــرداری شــما از ایــن اطالعــات اســت کــه اهمیــت دارد. امــا بــه طــور کل می تــوان 

گفــت کــه بــه خاطــر اینکــه بیــگ دیتــا منابــع مناســبی از اطالعــات زیــاد در زمینه هــای 

مختلــف اســت، شــما می توانیــد از بیــن ایــن منابــع اقــدام بــه جمــع آوری اطالعــات 

مهــم و حیاتــی کنیــد. اطالعاتــی کــه هــزاران کمپانــی و شــرکت تجــاری از آن هــا بــرای 

ــد. اهــداف خودشــان اســتفاده می کنن

شــما بــا بررســی، تحقیــق و مقایســه ایــن اطالعــات در وهلــه اول می توانیــد اطالعــات 

فعلــی خــود را بــا آخریــن اطالعــات روز دنیــا بــه روز کنیــد تــا از ترندهــا و تکنیک هــای 

بازاریابــی جدیــد عقــب نمانیــد. در مرحلــه دوم، می توانیــد بــا بررســی دقیــق و آنالیــز 

ــا کنیــد.  ــان دســت و پ ــرای خودت ــردی ب ایــن اطالعــات راه و روش هــای بســیار کارب

ــان و توســعه و  ــا، کاهــش صــرف زم ــه کاهــش هزینه ه ــد ب ــا می توانن ــن روش ه ای

گســترش کاربــردی فعالیت هــای اقتصــادی و تجــاری شــما منجــر شــوند.
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نتایــج نشــان داده انــد کــه کمپانی هایــی کــه از بیــگ دیتــا بــرای پیشــرفت تجــارت 

خــود اســتفاده کرده انــد نــه تنهــا هزینه هــای خــود را از ایــن طریــق کاهــش داده انــد، 

ــری  ــب بهینه ت ــه مرات ــرویس های ب ــوالت و س ــات محص ــن اطالع ــک ای ــا کم ــه ب بلک

تولیــد کــرده و بــه دنبــال آن فــروش خــود را چندیــن برابــر افزایــش داده انــد.

بیــگ دیتــا بــه شــما کمــک می کنــد تــا بــا اطالعــات مفیــدی کــه بــه دســت می آوریــد 

تصمیمــات هوشــمندانه بگیریــد. همچنیــن اگــر بتوانیــد بــه طــور مناســب و اصولــی 

از ایــن اطالعــات اســتفاده کــرده و بــه صــورت سیســتماتیک آن هــا را آنالیــز کنیــد، 

ــدا  ــریع تر پی ــی س ــز خیل ــود را نی ــل شکســت های خ ــف و دالی ــاط ضع ــد نق می توانی

کنیــد و بــا همیــن اطالعــات ایــن مشــکالت را برطــرف کنیــد.

شــما بــا کمــک Big Data می توانیــد شــناخت خیلــی خوبــی از مشــتریان و 

مصرف کننــدگان نیــز بــه دســت بیاوریــد. ایــن شــناخت یکــی از چنــد نکتــه اساســی 

بــرای کســب موفقیت هــای چشــم گیر در حــوزه بازاریابــی B2C اســت.
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چه سازمان هایی از بیگ دیتا استفاده می کنند؟
بــا اینکــه کالن داده هــا بــرای هــر صنعــت و کســب وکاری قابــل اســتفاده هســتند، امــا 

ــب اســت  ــه ایــن سیســتم هســتند. جال ــه نوعــی وابســته ب بعضــی از ســازمان ها ب

بدانیــد اغلــب تجارت هــای بــزرگ صرفــًا یــک دپارتمــان مجــزا بــرای همیــن منظــور 

ــگ  ــه بی ــاء کاری ب ــرای بق ــه ب ــن ســازمان هایی ک ــه مهم تری ــد. در ادام ایجــاد می کنن

دیتــا نیــاز دارنــد را معرفــی خواهیــم کــرد.

سیستم های بانکداری
بانک هــا و مؤسســات مالــی یکــی از مهم تریــن اســتفاده کنندگان از کالن داده هــا 

ــل شمارشــی اطالعــات از  ــه مقــدار غیرقاب ــای مــدرن مــا در هــر ثانی هســتند. در دنی

ــاتی  ــی از مؤسس ــا یک ــد. بانک ه ــدل می باش ــال رد و ب ــادی در ح ــیار زی ــع بس مناب

ــن  ــه همی ــد. ب ــادی دارن ــت ســهم زی ــات هنگف ــن اطالع ــه همیشــه در ای هســتند ک

خاطــر آن هــا همــواره بــه دنبــال راهــی بــرای مدیریــت ایــن حجــم عظیــم از اطالعــات 

می باشــند.

ایــن ســازمان های مالیاتــی دنبــال راهــی هســتند تــا بتواننــد در عیــن حالــی کــه از 

ــران  ــک های جب ــر ریس ــد، خط ــب می کنن ــود را جل ــتریان خ ــت مش ــق آن رضای طری

ناپذیــر را نیــز بــه حداقــل برســانند. ایــن پروســه بســیار حســاس اســت و بــه همیــن 

ــد.  ــا می کنن ــه بانک هــا ســرمایه گذاری خاصــی روی بحــث بیــگ دیت ــل اســت ک دلی

ــا  ــا اطالعــات کامــل در ایــن حــوزه فعالیــت داشــته باشــند و ب ــد ب آن هــا می خواهن

چالش هــای مالــی آشــنا باشــند. بــرای همیــن بــه ســراغ بیــگ دیتــا می رونــد و بــا 
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ــاده  ــخت آم ــای س ــرای چالش ه ــا ب ــه تنه ــان را ن ــرفته، خودش ــق و پیش ــز دقی آنالی

می کننــد، بلکــه راهکارهــای نوینــی بــرای ایجــاد ارتبــاط و تعامــل بهتــر بــا مشــتریان 

ــد. ــدا می کنن پی

سیستم های آموزشی
اطالعــات یعنــی آمــوزش و وقتــی بحــث به ســازمان تخصصــی این مــورد مثــل وزارت 

ــه وضــوح مشــخص می شــود.  ــز ب آمــوزش و پــرورش می رســد، اهمیــت داده هــا نی

ســازمان های آموزشــی مثــل مــدارس، مؤسســات آمــوزش عالــی، دانشــگاه ها، 

ــد.  ــی دارن ــث آموزش ــروز در مباح ــات ب ــه اطالع ــدیدی ب ــاز ش ــگاه ها و ... نی آموزش

ــاء  ــی خودشــان را ارتق ــگاه اطالعات ــه پای ــد هــر لحظــه و هــر ثانی ــع آن هــا بای درواق

داده و بروزرســانی کننــد تــا متدهــای جدیــد، مباحــث جدیــد و تکنیک هــای آموزشــی 

ــار داشــته باشــند. مــدرن را در اختی

ــود را  ــص کاری خ ــا نواق ــه تنه ــی ن ــات آموزش ــن مؤسس ــا ای ــگ دیت ــک بی ــا کم ب

ــد  ــی جدی ــای آموزش ــتم ها و راهکاره ــد از سیس ــه می توانن ــد، بلک ــش می دهن پوش

ــتم های  ــرای سیس ــا ب ــت دوم کالن داده ه ــد. مزی ــتفاده کنن ــی اس ــه درس ــرای برنام ب

آموزشــی ایــن اســت کــه آن هــا می تواننــد بــا آنالیــز و رفتارشناســی کارشناســی شــده، 

ــا در خطــر خاصــی هســتند را  ــه هــر شــکلی مشــکل داشــته ی ــه ب ــی ک دانش آموزان

شناســایی کننــد.

بیــگ دیتــا یــک رونــد اصولــی ایجــاد می کنــد و باعــث می شــود تــا ایــن مؤسســات 
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بتواننــد رونــد پیشــرفت دانش آمــوزان را بــا رونــد پیشــرفت تحصیلــی کلــی مطابقــت 

دهنــد و بــا برطــرف ســازی کــم و کاســتی ها از ایــن طریــق، سیســتم آموزشــی خــود 

را بهبــود ببخشــند. ایــن حرکــت در نهایــت باعــث افزایــش بهــره وری و بهبــود هرچــه 

ــر  ــز طــی ســال های اخی ــران نی ــر سیســتم آموزشــی یــک کشــور می شــود. در ای بهت

ــرای الگوبــرداری از سیســتم های آموزشــی موفــق در کشــورهای  تالش هــای زیــادی ب

دیگــر صــورت گرفــت. ایــن اقــدام از طریــق آنالیــز بیــگ دیتــا انجــام شــده اســت.

بیشتر بدانید: گیمیفیکیشن چیست و چه تاثیری بر کسب و کار شما می گذارد؟

 

ارگان های دولتی
ــه  ــًا هم ــه تقریب ــوان گفــت ک ــی دارد. می ت ــور دولت ــا ســهم عظیمــی در ام ــگ دیت بی

دولت هــای جهــان رابطــه بســیار تنگاتنگــی بــا مســئله کالن داده هــا دارنــد. آژانس هــا 

و مؤسســات دولتــی از ایــن حجــم اطالعات بــرای اهــداف مختلفــی اســتفاده می کنند. 

درواقــع شــاید بهتــر باشــد بگوئیــم بیشــترین اســتفاده غیرمــادی از بیــگ دیتــا توســط 

ــده در  ــط ش ــی ضب ــای داخل ــات و رخداده ــام اتفاق ــرد. تم ــورت می گی ــا ص دولت ه

ــن  ــط همی ــات توس ــن اطالع ــوند. ای ــازی می ش ــه ذخیره س ــتم یکپارچ ــک سیس ی

ــت  ــوند. دول ــع آوری می ش ــی جم ــرکت های نیمه دولت ــا ش ــی و ی ــای دولت آژانس ه

نیــز بــا کمــک ایــن اطالعــات اقــدام بــه بررســی شــرایط اقتصــادی، سیاســی و دیگــر 

ــد. ــور می کن ــرح در کش ــائل مط مس
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ــد  ــا بتوانن ــد ت ــه دولت هــا می کنن ــی بزرگــی ب ایــن اطالعــات و تحلیل هــا کمــک خیل

بــا قــدرت بیشــتری بــه مدیریــت اوضــاع یــک کشــور بپردازنــد و حتــی بــا اطالعــات 

کافــی کــه دارنــد بتواننــد جلــوی تهدیــدات مختلــف را نیــز قبــل از وقــوع بگیرنــد! الزم 

بــه گفتــن نیســت کــه اهمیــت اطالعــات بــرای ســازمان های نظامــی بــه چــه مقــدار 

ــای  ــا و ارتش ه ــه دولت ه ــت ک ــا اس ــگ دیت ــان بی ــن هم ــع ای ــت. درواق ــاد اس زی

نظامــی آن هــا را از تهدیــدات و مســائلی از ایــن قبیــل آگاه می ســازد.

سازمان های بهداشتی و سالمتی
بیمارســتان ها و دیگــر مراکــز درمانــی و بهداشــتی نیــز ســهم خیلــی زیــادی از اطالعــات 

حجیــم روزانــه دارنــد. بــه همیــن خاطــر در همــه کشــورها وزارت بهداشــت و درمــان 

ــگ  ــتم بی ــق سیس ــروز از طری ــاز و ب ــورد نی ــات م ــع آوری اطالع ــرای جم ــی را ب بخش

ــا فراهــم مــی آورد. پرونده هــای پزشــکی، آموزش هــای درمانــی، لیســت داروهــا  دیت

و مســائل مشــابه از جملــه اطالعاتــی هســتند کــه ســازمان های بهداشــتی و ســالمتی 

بــه دنبــال آن هــا هســتند.

ــا آئین نامه هــای جدیــد و جهانــی  ــد ت کالن داده هــا بــه مراکــز درمانــی کمــک می کنن

را بــه صــورت ســریع و مؤثــر بــه لیســت دســتورالعمل های خــود اضافــه کننــد. همیــن 

ــفیات  ــات و کش ــادل اطالع ــرای تب ــه ب ــتم یکپارچ ــک سیس ــاد ی ــث ایج ــئله باع مس

جدیــد نیــز می شــود و بــه بهبــود وضعیــت ســالمت و بهداشــت مــردم کمــک زیــادی 

خواهــد کــرد.
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کارخانه ها، فروشگاه ها و شرکت های تجاری
آمــار و ارقــام واقعــی و جالبــی طــی ســال های پیــش از ســوی مراکــز آمــاری معتبــر 

منتشــر شــده اســت کــه نشــان می دهــد اطالعــات حجیــم چــه تأثیــر شــگفت انگیزی 

ــن کمپانی هــای  ــد پیشــرفت تجارت هــا و کارخانه هــا داشــته اســت. موفق تری در رون

جهــان تمرکــز زیــادی روی بیــگ دیتــا گذاشــته اند تــا آخریــن تغییــرات بــازار، آخریــن 

تکنولوژی هــا و از همــه ایــن مــوارد مهم تــر، دغدغه هــای جدیــد مشــتریان و 

ــد. ــف کنن ــدگان را کش مصرف کنن

ــه ســبک کاری  ــی اینک ــا کوچــک؛ حت ــزرگ اســت ی ــم نیســت کســب وکار شــما ب مه

شــما ســنتی اســت یــا بــه صــورت بازاریابــی اینترنتــی فعالیــت می کنیــد نیــز فرقــی 

نــدارد. بیــگ دیتــا بــه هــر تجارتــی کمــک می کنــد کــه در دنیایــی مملــو از اطالعــات 

ــه  ــادی ک ــای زی ــید. کارخانه ه ــته باش ــاده ای داش ــتراتژی های فوق الع ــده، اس پیچی

در معــرض ورشکســتگی قــرار داشــتند توانســتند بــا کمــک Big Data مجــددًا خــود 

ــد  ــک می کن ــاغل کم ــن مش ــه صاحبی ــن روش ب ــد. ای ــد بازگردانن ــه تولی ــه چرخ را ب

ــه باعــث کاهــش ســرعت پیشــرفت می باشــد را  ــًا همــان نقــاط ضعفــی ک ــا دقیق ت

کشــف کننــد. از طــرف دیگــر، بیــگ دیتــا بــه ایــن افــراد نشــان می دهــد کــه رقبــای 

ــد. ــت یافته ان ــا دس ــن موفقیت ه ــه ای ــی ب ــه راه ــا از چ ــق آن ه ــد و موف قدرتمن

ایــن سیســتم حتــی بــه خرده فروش هــا و کســب وکارهای کوچــک نیــز کمــک 

ــروز باشــید  ــر شــخصی ب ــی اگ ــه رشــدی داشــته باشــند. حت ــد رو ب ــا رون ــد ت می کن

و مطالعــه کافــی هــم داشــته باشــید بــاز هــم بیــگ دیتــا اطالعاتــی در اختیــار شــما 

ــد! ــیده باش ــم نرس ــان ه ــه فکرت ــاید ب ــه ش ــد ک ــرار می ده ق
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منابع اصلی دسترسی به اطالعات بیگ دیتا
بــه طــور کل Big Data از چندیــن روش قابــل دســترس اســت امــا ســه منبــع اصلــی 

آن شــامل مــوارد زیــر اســت:

1. جریان داده های آنالین
ــی از چندیــن  ــا ایجــاد یــک شــبکه اطالعات اولیــن روش کســب اطالعــات بیــگ دیت

دســتگاه مختلــف اســت کــه بــه شــکل یکپارچــه بــه هــم متصــل شــده باشــند. بــه 

چنیــن سیســتمی اصطالحــًا جریانــه داده هــا یــا Streaming Data گفتــه می شــود. 

ــارزی از ایــن  ــا یکدیگــر مثــال ب سیســتم ها، ســرورها و کامپیوترهــای شــبکه شــده ب

نــوع اســت. منبــع اصلــی تبــادل اطالعــات در ایــن شــبکه ها می توانــد اینترنــت و یــا 

یــک سیســتم جامــع بــزرگ و متشــکل از صدهــا سیســتم اپراتــوری باشــد.
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ــیاء(  ــت اش ــا Internet of Things )اینترن ــتم IoT ی ــی سیس ــا معرف ــن ب همچنی

ــن سیســتم، شــما  ــه اســت. در ای ــن سیســتم بیــش از پیــش گســترش یافت ــز ای نی

ــا(  ــک نرم افزاره ــا کم ــودکار )ب ــورت خ ــه ص ــده را ب ــت ش ــات دریاف ــد اطالع می توانی

ــد. ــت کنی ــد و آن هــا را مدیری ــل کنی ــز و تحلی ــه صــورت دســتی آنالی ــا ب ی

2. شبکه های اجتماعی
ــی  ــن و حت ــی آنالی ــث بازاریاب ــگفت انگیزی در مبح ــر ش ــی تأثی ــبکه های اجتماع ش

ــع  ــن مناب ــی از پرانفعال تری ــه یک ــبکه ها ب ــن ش ــته اند. ای ــنتی گذاش ــای س بازاریابی ه

ــات  ــورد اطالع ــا م ــده اند. میلیارده ــل ش ــات تبدی ــع آوری اطالع ــرای جم ــردی ب کارب

ــا ایــن  ــه روز در ایــن شــبکه ها منتشــر شــده اســت و ایــن مســئله ســبب شــده ت ب

ــوند. ــل ش ــی تبدی ــع اطالعات ــانه ها و مناب ــن رس ــی از بزرگتری ــه یک ــبکه ها ب ش

بــا فعالیــت صحیــح و درســت در شــبکه های اجتماعــی می توانیــد حجــم عظیمــی از 

اطالعــات مــورد نیــاز خــود را مســتقیمًا از طــرف خــود مخاطبیــن بــه دســت بیاوریــد. 

ــد  ــوده و بای ــه صــورت ســازمان یافته نب ــات ب ــن اطالع ــه ای ــه اینجاســت ک ــا نکت تنه

ــد. ــازی کنی ــا پیاده س ــدی آن ه ــرای طبقه بن ــه ای ب برنام

3. منابع در دسترس عمومی
ــد از  ــد کــه می توانی ــادی وجــود دارن ــع عمومــی زی ــه شــده، مناب ــه جــز مــوارد گفت ب

طریــق آن هــا مقــدار زیــادی اطالعــات کســب کنیــد. بــرای مثــال آژانس هــای خبــری 

ــا حتــی ســایت ها و پایگاه هــای اطالعاتــی و آمــاری دولتــی برخــی از ایــن مــوارد  ی
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هســتند کــه بــا مراجعــه بــه آن هــا می توانیــد بــه آخریــن اطالعــات روز دســت پیــدا 

ــه فعالیــت  ــا زمین ــط ب ــر مرتب ــژه اگ ــه وی ــن اطالعــات ب ــی از مــوارد ای ــد. در خیل کنی

شــما باشــند می تواننــد کمــک زیــادی بــه شــما کننــد.

بیشتر بخوانید: هک رشد چیست و چه جایگاهی در بازاریابی دارد؟

 

بیگ دیتا دقیقًا چطور کار می کند؟
ــات  ــار و اطالع ــل و بررســی آم ــا موضــوع تحلی ــگ دیت ــه مبحــث بی ــن نکت اصلی تری

اســت. شــما بعــد از اینکــه از طریــق پایگاه هــای داده و منابــع مختلــف اطالعــات الزم 

را بــه دســت آوردیــد، وقــت آن می رســد تــا آن هــا را مــورد بررســی و تجزیــه و تحلیــل 

قــرار دهیــد. در ابتــدای ایــن مقالــه هــم گفتیــم کــه ویژگــی اصلــی بیــگ دیتــا حجــم 

زیــاد و ســرعت بــاالی پــردازش و تحلیــل اطالعــات اســت و مســلمًا مــا نمی توانیــم 

بــه صــورت دســتی و تــک بــه تــک ایــن حجــم زیــاد از اطالعــات را بررســی کنیــم.

بــرای ایــن کار بایــد از سیســتم های کامپیوتــری و ابزارهــای مربوطــه مثــل نرم افزارهای 

مخصــوص اســتفاده کنیــم. یکــی از معروف تریــن ایــن نرم افزارهــا، مجموعــه ابزارهــای 

ــن  ــما ای ــه ش ــوره، ب ــه چندمنظ ــک برنام ــب ی ــه در قال ــت ک Apache Hadoop اس

امــکان راه می دهــد تــا مقــدار زیــادی از اطالعــات را بــه شــیوه های خــاص بررســی و 

آنالیــز کنیــد. درواقــع Hadoop یــک پلتفــرم از مجموعــه ای از ابزارهــا می باشــد. نحوه 

ــل  ــرای تحلی ــر ب ــن کامپیوت ــوان پردازشــی چندی ــن ابزارهــا اســتفاده از ت ــرد ای عملک

ــا  ــل داده ه ــه و تحلی ــرای تجزی ــی ب ــای مختلف ــتم متده ــن سیس ــت. ای ــا اس داده ه
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ــت کاهش  ــی نگاش ــدل برنامه نویس ــتفاده از م ــا اس ــن آن ه ــی از مهم تری ــه یک دارد ک

)MapReduce( اســت.

ــزار  ــن نرم اف ــی ای ــف و معادالت ــای ظری ــتفاده از الگوریتم ه ــه ای و اس ــزم حرف مکانی

ــه و  ــز تجزی ــت نی ــاس پتابای ــات را در مقی ــد حجــم اطالع ــا بتوان ــادر می ســازد ت را ق

تحلیــل کنــد! بزرگتریــن کمپانی هــای اینترنتــی دنیــا مثــل یاهــو از ایــن ابــزار اســتفاده 

ــوند.  ــناخته می ش ــز ش ــروژه نی ــن پ ــارکت کننده ای ــوان مش ــه عن ــه ب ــد و البت می کنن

ــه  ــًا ب ــه صرف ــار دارد ک ــاری در اختی ــابه و انحص ــتمی مش ــز سیس ــوگل نی ــی گ کمپان

منظــور اهــداف تجــاری همیــن کمپانــی یــا شــرکت های همــکار اســتفاده می شــود.

ــاالً  ــیاری دارد و احتم ــای بس ــا پیچیدگی ه ــگ دیت ــئله بی ــه مس ــت ک ــد گف در کل بای

کســب وکارهای کوچــک نمی تواننــد بــدون مشــاوره یــا کمــک گرفتــن از ســازمان های 

ــن خاطــر شــرکت های خاصــی  ــه همی ــد. ب ــدام خاصــی کنن ــن مســیر اق ــر در ای دیگ

ــد. اگرچــه مبحــث  ــه می دهن ــه مشــتریان ارائ ــدازی شــده و ایــن ســرویس را ب راه ان

بیــگ دیتــا هنــوز در ایــران آنطــور کــه باید شــناخته شــده نیســت و ســرویس دهندگان 

ــن  ــه ای ــتند ک ــرکت هایی هس ــایت ها و ش ــال س ــن ح ــا ای ــا ب ــم دارد، ام ــی ه کم

ســرویس را بــرای کاربــران ایرانــی فراهــم کننــد.

جالــب اســت بدانیــد شــرکت بــزرگ دیجــی کاال نیــز قــرار اســت بــه ایــن حــوزه وارد 

شــده و قصــد دارد تــا بــه دیگــر شــرکت ها خدمــات بیــگ دیتــا ارائــه دهــد )اطالعــات 

بیشــتر در ایــن لینــک(. ایــن شــرکت ها هرآنچــه کــه شــما در ایــن مــورد الزم داشــته 

باشــید را در اختیارتــان قــرار خواهنــد داد.
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ــه  ــه ســه نکت ــد ب ــد شــدن از کالن داده هــا بای ــرای بهره من ــد گفــت ب در حقیقــت بای

ــی  ــل و بررس ــای تحلی ــم، ابزاره ــات حجی ــازی اطالع ــای ذخیره س ــی فض ــی یعن اصل

ــی  ــن یعن ــرد. ای ــت ک ــا دق ــه و تحلیل ه ــج تجزی ــح از نتای ــتفاده صحی ــوه اس و نح

شــما بعــد از اینکــه نتیجــه نهایــی را گرفتیــد، وارد مرحلــه اجــرا و عملیاتــی کــردن آن 

می شــوید. بــرای ایــن بخــش هــم بایــد اســتراتژی های مخصوصــی را بــه کار ببریــد.
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چند مثال از کاربردهای بیگ دیتا طی سال های اخیر
سونامی مهیب ژاپن – 2011

بعــد از اتفــاق مهلــک و ســونامی غــول آســایی کــه در ژاپــن رخ داد، رســانه های زیــادی 

از سرتاســر دنیــا دســت بــه کار شــده و بــا بــه اشــتراک گذاری اطالعــات و اســناد یــک 

شــبکه اطالعاتــی )بیــگ دیتــا( ایجــاد کردنــد. بــا ایــن کار آن هــا نــه تنهــا اطالعــات 

لحظــه ای از ایــن رویــداد را در ســطح جهــان مخابــره کردنــد، بلکــه مســائل حاشــیه ای 

ــات روز  ــن اطالع ــا آخری ــت ممکــن ب ــن حال ــز در دقیق تری ــی را نی ــن رخــداد طبیع ای

دنیــا بررســی کــرده و جوانــب مختلــف آن را تجزیــه و تحلیــل کردنــد.

ــه  ــد ب ــات مفی ــادی از اطالع ــم زی ــا حج ــد ت ــث ش ــئله باع ــن مس ــا در ای ــگ دیت بی

بخش هــای مختلفــی ارســال شــود و راهکارهــا و پیشــگیری های خوبــی بــرای 

مقابلــه بــا تهدیــدات ایــن چنینــی در نظــر گرفتــه شــود. مــردم نیــز بــه نوبــه خــود 

در ایــن رخــداد ســهیم بودنــد و بــا جمــع آوری اطالعــات و بــه اشــتراک گذاری آن هــا 

در شــبکه های اجتماعــی و بالگ هــا ســهم مناســبی در اطالع رســانی های مفیــد 

ــتند. داش

کمپانی آمازون
چنــد ســال پیــش آمــازون بنــا بــه سیاســت های خاصــی مدتــی فعالیت همیشــگی اش 

را محــدود کــرد. ایــن مســئله درســت بــا پیشــرفت کــردن چشــم گیــر فروشــگاه های 

ــن  ــد. ای ــان ش ــی eBay هم زم ــازون یعن ــی آم ــای اصل ــی از رقب ــژه یک ــه وی ــر ب دیگ

اقــدام باعــث شــد تــا همــه فکــر کننــد آمــازون در حــال ورشکســت شــدن اســت و 

17

https://modireweb.com


کالن  داده یا بیگ دیتا چیست و چه کاربردهایی برای تجارت  ها 
دارد؟

www.modireweb.com

ــا  ــد. ام ــای آن را بگیرن ــت ج ــرار اس ــل AliBaba ق ــر مث ــگاه های دیگ eBay و فروش

ــی  ــز اصل ــاه تمرک ــی کوت ــرای مدت ــود. آمــازون ب ــز دیگــری ب ــرده ماجــرا چی پشــت پ

خــود را از روی فعالیت هــای همیشــگی روی چیــز دیگــری معطــوف کــرد و آن بیــگ 

دیتــا بــود!

آمــازون چنــد وقــت روی ایــن مســئله کار کــرد و بعــد از مدتــی بــا اطالعــات تکامــل 

ــی  ــرض مدت ــار در ع ــن ب ــت و ای ــت بازگش ــای اینترن ــه دنی ــده ب ــل ش ــه و تحلی یافت

کوتــاه بازدیــد، فــروش و ســودآوری خــود را چنــد برابــر کــرد! ایــن کمپانــی از مبحــث 

Big Data بــه بهتریــن شــکل ممکــن بهره منــد شــد و توانســت از اطالعــات، آمــار و 

الگوهــای دیگــر بــه خوبــی درس بگیــرد و کــم و کاســتی های خــود را برطــرف کــرده و 

هرآنچــه کــه مخاطبینــش نیــاز داشــتند را ارائــه دهــد. مثــال مشــابهی از ایــن اتفــاق 

ــازی رخ داد. ــای خودروس ــی از کمپانی ه ــرای یک ب

یک مرکز درمانی )بیمارستان( در سوئد
یــک بیمارســتان در کشــور ســوئد بــا بهره منــد شــدن از بیــگ دیتــا بــه شــکل مؤثــری 

توانســت خیلــی از مــوارد موجــود در ایــن بیمارســتان را بهبــود بدهــد. مســئولین و 

پزشــکان ایــن بیمارســتان توانســتند از طریــق بیــگ دیتــا اطالعــات جامعــی در مــورد 

ــی آن هــا و  ــا هزینه هــای اضاف ــن کار باعــث شــد ت ــد. ای ــاری کســب کنن ده هــا بیم

همچنیــن بیمــاران بــه حداقــل برســد.

ــای  ــرف زمان ه ــرای ص ــازی ب ــتند و نی ــی داش ــات کامل ــا اطالع ــر، آن ه ــرف دیگ از ط
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ــًا  ــود و صرف ــی از بیماری هــا نب ــرای خیل ــرای انجــام آزمایش هــای گوناگــون ب ــاد ب زی

ــا  ــی از بیماری ه ــات کامل ــده اطالع ــه ش ــر توج ــم کمت ــی و عالئ ــای معمول معاینه ه

بــرای آن هــا نمایــش مــی داد. اســتفاده از کالن داده هــا باعــث شــد تا ســرعت پــردازش 

رســیدگی بــه بیمارهــا چندیــن برابــر بیشــتر شــده و همچنیــن مراحــل درمــان نیــز بــا 

ســرعت و دقــت بیشــتری انجــام شــود.

 

 

نتیجه گیری
بیــگ دیتــا مبحثــی نیســت کــه بتــوان از آن خیلــی ســاده عبــور کــرد. چــون مخاطبین 

اصلــی بیــگ دیتــا کمپانی هــای بــزرگ هســتند نمی تــوان گفــت کــه Big Data بــرای 

ــدارد. شــما حتــی می توانیــد از روش هــای  ــرد ن ــی و کوچــک کارب تجارت هــای معمول

معمــول و متدهــای کاربــردی رایــج ایــن سیســتم بــه صــورت رایــگان و بــدون واســطه 
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اســتفاده کنیــد. الزم نیســت تجزیــه و تحلیل هــای پیچیــده داشــته باشــید؛ کافیســت 

یــک محــل مناســب بــرای جمــع آوری اطالعــات از منابــع در دســترس مثــل شــبکه های 

ــد را در  ــان بیای ــه کارت ــه ممکــن اســت ب ــی ک ــد و هــر اطالعات ــی ایجــاد کنی اجتماع

ایــن محــل جمــع آوری کنیــد و ســپس بــه بررســی و کســب اطالعــات مفیــد از آن هــا 

بپردازیــد. اگــر هــم می خواهیــد ایــن کار را حرفــه ای انجــام دهیــد، شــاید بهتــر باشــد 

پروســه ایــن کارهــا را بــه دســت شــرکت های فعــال و ســرویس دهندگان ایــن حــوزه 

ید. ر بسپا
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