
 شرکت التک
 

 

 

6 / 1 4 / 2 0 1 5 ه ح ف ص  | 1 

 

حلمعرفی راه  

  Big Data داده های بزرگحل اهر
  ها:چالش

 منابع ،IT عملیات تامین، زنجیره بازاریابی، از شما انجام می دهد سازمان چیزی که همه

 است. اطالعات تحت تاثیر مالی، امور وحقوقی  امور و امنیت انسانی،

این  سمت به بحث نقطه ،در حال گسترش می باشد  سازی ذخیرهملزومات  که حالی در

 به سپس و اطالعات به توان می را شده ذخیره های داده این چرخیده است که چگونه

 تبدیل کرد.وسیله ای برای هوشمند سازی 

 و تجزیهبه هم متصل و  سازمان تان را  خارج و داخل از متعدد های داده فورا شما اگر

 .کنید متحول کارتان را و بکس های مدل توانید می شما ،در اینصورت نمایید  تحلیل

 اطالعات بهتبدیل  برای راه یک کردن پیدا رشد، دنبال به سازمان یا صنعت یک برای

 :که است این چالش اما.است شده تبدیل ضرورت یک ابزار هوشمند سازی به

 وجود ندارند  مکان یک در دیگر اطالعات این. 

 78 کنند. برداری انسانی امروزی بهره العاتاط از کامل طور به توانند نمی شرکت ها از درصد 

 78 دستگاه سریع نیستند. های داده تحلیل و تجزیه برای کافی اندازه به ها حس می کنند آنها شرکت از درصد 

 29 نمی کنند. برداری به خوبی که باید بهره آنالین داده ها کلیک جریان از ها حس می کنند آنها شرکت از درصد 

 شرح راهکار:
تولید می  را آن اجتماعی های رسانه تبادل و دیجیتال فرایند هر. شود می تولید ها زمان همه در ما اطراف در چیز همه توسط بزرگ ایداده ه

 می دهند. انتقال همراه آن را تلفن های دستگاه و شبکه سنسورها، سیستم ها،. کنند

به شما برای استفاده در کسب و کار شما  داده   برای ردیابی الگوهایباشد که می  یک تحلیلگر  آن از پس ویک معماری  دارید نیاز شماآنچه که 

 .کند  کمک

پلتفرم  . کمک می کند تا حداکثر استفاده تجاری را از دیتای خود بکنند l;سازمانها  به التک، (Big data) داده های بزرگ های حل راه

 پیش کشف، تحلیل، و تجزیه ،سازی ذخیره ها امکان سازمان به کانات مدیریت دیتا تحلیلگر دیتا متناسب برای شرکتهای بزرگ و قوانین و ام

 مکان می دهد. یا و منبع، نوع، از نظر صرف ها را داده از ٪011 از محافظت و مدیریت، بینی،
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 اجزای داده های بزرگ

 تبدیل و می شود تحلیل و تجزیه و تمام اطالعات مدیریت، ذخیره، گردآوری،  مختلف های فرمت در ساختار بدون و یافته ساخت خام داده های

 به اقدامات عملی تبدیل می گردند  خدمات تحلیل، پلتفرم ها و و تجزیه افزار نرمسپس توسط  و اطالعات می گردد به

 داده های بزرگ افزار نرم - Big Data Software 

 سحت افزار زیرساخت  -  Infrastructure Hardware 

 های بزرگ داده دماتخ  - Big Data Services 

 شما اطالعات تمام از کار و کسب ارزش استخراج برای -ماشین و انسان کار، و کسب -اطالعات شما از ٪011 مهار بزرگ برای داده های حل راه

 .است شده فردا طراحی برای خدمات و ها برنامه بعدی نسل قدرت و امروز رقابتی مزیت آوردن دست برای

 :مانند دهد می ارائه بزرگ فروشندگان از را ها داده بزرگ های حل راه التک

 های بزرگ  داده حل راه HP (HAVEn) 

 داده های بزرگ حل راه IBM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:اصلی های ویژگی  

:از عبارتند ما های بزرگ داده حل راه کلیدی های قابلیت  

 مزایای تجاری 

  سخت افزار و الیسنس نرم افزار هزینه هایصرفه جویی بسیار باال در 

 .برابر داده بیشتر بر روی تجهیزات ذخیره نمایید  01الی  01در مقایسه با روشهای قدیمی  توانید می شما ها، بهینه داده سازی ذخیره با

 )بهبود عملکرد به ترتیب اندازه )بزرگی 

 برابر0111الی 81 جستجوی هکارهایی که در مقایسه با راهکارهای قدیمی، قابلیت را با اجرایها به صورت بالدرنگ   داده در مورد آگاهی کسب

 .را دارند  ها داده انباردر  تر سریع

 سازمانی مزایایو تیم وری بهره افزایش 

 میمان ساز انکاربر و تحلیل و تجزیه تیم بنابراین کشد، می طول چند ثانیه حاضر حال روزها بطول می انجامید در ه زمانیعملیات هایی ک

موثرتر عمل نمایند و به نیازهای سازمان به صورت بالدرنگ پاسخ دهند . توانند  

 اجرا و سازی پیاده های هزینه رساندن حداقل به 

مناسبتر  هودجببا  و کمتر، بازآموزی هزینه کمتر، و  اجرایی عوامل با صنعت، استانداردهای از پشتیبانی و در ساختار داخلی راهکار سادگی ایجاد با

 می توان این راهکار را در عرض چند روز نسب و راه اندازی کرد.

 

 

HAVEn

Social media IT/OT ImagesAudioVideo
Transactional 

dataMobile Search engineEmail Texts

Catalogue 

massive volumes 

of distributed data

Hadoop/

HDFS

Process and 

index all 

information

Autonomy

IDOL

Analyze at 

extreme scale 

in real-time

Vertica

Collect and unify 

machine data

Enterprise 

Security

Powering 

HP Software

+ your apps

n
Apps

Documents



 شرکت التک
 

 

 

6 / 1 4 / 2 0 1 5 ه ح ف ص  | 3 

 

فنیمزایای   

 
 

 مکان هر و فرمت هر منبع، هر از خود اطالعات از ٪011 تحلیل و تجزیه و درک: درک. 

 فایل های فرمتنوع  همه از یپشتیانو  محتوا مخزن در بر دارنده انواع شکل های صدها به اتصال: محتوا و مطالب همه به اتصال. 

 مجموعه از ترین جامع از شما را با استفاده نوآوری:  بعدی نسل افزار نرم ساخت API پیشرفته، تحلیل و تجزیه و بزرگ داده های 

 توانمند تر میسازد که همه این امور از طریق یک ابزار ارائه می گردد.  - چهره تشخیص تا متنی جستجو از اعم

 و ویدئو صدا، متن، مانند  ساختار بدون و ساختاریافته داده های داده از جمله اشکال تمام: ها فیلتر داده و تحلیل و تجزیه اعمال 

 را درک می نماید و از این دیتا برای اخذ تصمیمات صحیح  استفاده می نماید . تصاویر

 پشتیبانی Hadoop 

 01الی01ذخیره سازی) پتابایت مقیاس ،(سریعتر برابر0111ی ال 81 جستجوی) سرعت بی اندازه سریع: زمان واقعی تحلیل و تجزیه 

  ٪01به قیمت همه -(  غیره و ،BI / ETL، Hadoop ابزار هر از استفاده) سادگی و بودن باز و ،(سرور هر در بیشتر اطالعات برابر

 .سنتی داده انبار های حل راهازقیمت 

:مشتریان این راهکار  
فاده که قصد استفاده از دیتا و تبدیل آن به اطالعات مفید تجاری را دارند می توانند از این راهکار است تیهمه سازمان های میان رده و شرک

 نمایند :

التک خدمات و ها توانمندی  

.دهد می ارائه نیز .فردی نیازهای برای مناسب حل راه از حمایت و اجرا، تامین، طراحی، ارزیابی، برای جامع خدمات التک  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ندها:بر
 برندهای مورد پشتیبانی در این راهکارها عبارتند از: 

 


