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رزومه کوتاه



(مه داده ها)تعریف کالن داده 



سرمایه گذاری در حوزه تحلیل پیشرفته

اولویت اول سرمایه گذاری در حوزه تکنولوژی برای 2015و 2014طبق بررسی گارتنر در سال های •
CIO بوده استتحلیل پیشرفته داده ها بانک ها، سرمایه گذاری روی مبحث.

بانک ها  سرمایه گذاری های اعالم شده توسط %72در دو سال گذشته تجزیه و تحلیل پیشرفته داده ها  •
.در حوزه تحلیل را به خود اختصاص داده اند



مجموعه تکنولوژی های پردازش کالن داده



تعریف کالن داده

امیرحسین پی براهدکتر 



!!غیررسمی-دادهتعریف کالن 



راهکارهای افزایش توان پردازشی



راهکارهای افزایش توان پردازشی

توان پردازشی داشت، هزینه اقتصادی شود افزایشتا بی نهایت نمی:افزایش عمودی
.باالیی دارند

.…توزیع شده، مدیریت خراب شدن کالستر و / نیاز به برنامه نویسی موازی: افزایش افقی 

راه حل چیست؟



(هادوپ)کاهش -نگاشت





Logistic regression in Hadoop and Spark

اسپارک



تاریخچه



(ادامه)تاریخچه



(ادامه)تاریخچه



داده های موجود می تواند حجم عظیم موسسه چه استفاده ای از /بانک /شرکت
داشته باشد؟

 برای شرکت در برداشته باشد؟خلق ثروتمی تواند مه داده هاچگونه



تفاوت کالن داده با هوش تجاری چیست؟





یادگیری ماشین چیست؟

.ری استسیستم های کامپیوتیادگیری و ادراک شاخه ای از هوش مصنوعی است که به دنبال قابلیت •

.می باشدداده ها در استخراج دانش و یادگیری الگوها هدف در روشهای یادگیری ماشین •

:مثال 

برنزی / نقره ای/ طالییداده های حساب مشتری                             بر مبنای 

تشخیص مشتری/ اصالت مشتریصدا                                 / عنبیه/ اثر انگشتبر مبنای 

نرمال/ تقلب POS/ATMتراکنش های بر مبنای 



انواع تکنیک های یادگیری ماشین



Classification( طبقه بندی)دسته بندی 

ساخت مدل-آموزش

.ندیاد می گیرداده ها وجود دارد و سیستم های هوشمند بر مبنای داده ها و برچسب آن ها برچسبدر دسته بندی 



Classification( طبقه بندی)دسته بندی 

:بعضی از کاربردهای دسته بندی در موسسات مالی 

(appمخصوصا در ) عنبیه / صدا / تشخیص هویت مشتری با اثر انگشت•

تشخیص تراکنشهای متقلبانه در سیستم های تشخیص تقلب•





سامانه تشخیص تقلب پایا-نمونه انجام شده



سامانه تشخیص تقلب پایا-نمونه انجام شده



clustering-خوشه بندی

.داده ها وجود نداردبرچسبدر خوشه بندی 
.خوشه ها باید با یکدیگر تفاوت داشته باشند. در یک خوشه قرار می گیرندشبیه به یکدیگر داده های 



RFMخوشه بندی مشتریان با ویژگی های 

خوشه بندی مشتریان شبیه به یکدیگر، تحلیل رفتار مشتریان: هدف تکنیکی •
ارایه خدمات خاص به هر مشتری با توجه به ویژگی های مشتری: هدف تجاری •

M :های اوجمیانگین مانده حساب هفته

F :های اوجتعداد هفته

R : اوجشماره آخرین هفته

R-prim : شماره هفته جاری-R



RFMخوشه بندی مشتریان با ویژگی های 

سطرشماره شماره  
مشتری

شماره هفته R-prim F M

1 010000 20 5 4 100000

2 010001 20 10 1 200000

3 010000 120 23 50 میلیون100

4 010001 120 79 40 میلیارد20

…

…

200 
میلیون ام

... 500 .... .... ....
:چالش ها 

نمودن تعداد بهینه خوشهپیدا •

انتخاب روش خوشه بندی•

انتخاب معیار فاصله •

باال بودن حجم جدول برای خوشه بندی•





.یدبرنزی استخراج گرد-نقره ای تعامل باال-نقره ای تعامل پایین-رویگردان-خوشه های وفادار و ماندگار•
جذب مجدد مشتریان رویگردان•
.....اعمال بسته های خاص برای مشتریان وفادار •

RFMخوشه بندی مشتریان با ویژگی های 



رابطه کالن داده و یادگیری ماشین

.معموال برخوردار می باشندپردازش سنگینی  تکنیک های یادگیری ماشین از •

.برخوردار هستندحجم بسیار باالیی داده های بانکی  نیز از •

.نمی توان تکنیک های یادگیری ماشین را بکار بردحجم واقعی برای سرورهای معمولی با : نتیجه 

!راه حل چیست؟
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شبکه مالی پیچیده چیست؟
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1 3 5

2 3 22
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3 4 37



(1)استخراج کرد؟مالی پیچیده چه دانشی می توان از شبکه 

مشتریان تاثیر گذار در شبکه اجتماعی چه افرادی هستند؟
 (شایعه ورشکستگی، سهام بانک ) قدرت جریان سازی در بانک دارند...
Page rank algorithm

بانک چه مشتریانی هستند؟  ( ویژه)مشتریان مهم 

پارامترهای ارزیابی شبکه اجتماعی؟  
چگالی کل شبکه-
درجه ورودی گره-
درجه خروجی گره-
فاصله بین گره ها-
مرکزیت سنجی-
-00000



(2)استخراج کرد؟مالی پیچیده چه دانشی می توان از شبکه 

مشتریان که به صورت قوی همبند هستند چه افرادی هستند؟
Strongly Connected Component
 ذینفع واحد، اعتبارسنجی و تشخیص تقلب: کاربرد

انتشار گروه در بانک چگونه انجام شود؟
Label Propagation
 پولشویی، گروه بندی مشتریان: کاربرد
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داده های موجود می تواند حجم عظیم موسسه چه استفاده ای از /بانک /شرکت
داشته باشد؟

 برای شرکت در برداشته باشد؟خلق ثروتمی تواند مه داده هاچگونه



Big dataطرح کلی 
شدانبا تمرکز به استخراج 

داده های سامانه 
بانک/شرکت

بانکیداده  های -

داده های عملیاتی
Log ، سیستم های عملیاتی-
Log- تجهیزات شبکه

یسامانه های رقابتسامانه های منفرد

:هدف
در جهت بهبود  Logاستخراج دانش نهفته در 

سیستم ها، کاهش هزینه هافرایند عملیاتی 

:هدف
جهت ایجاد در دادهاستخراج دانش نهفته در 

خلق ثروت و خدمات جدید هوشمند

:ویژگی
الگوهای رخدادهای پنهان، ، logزیاد حجم بسیار 

...اطالعات غیر ساختاری و 

:ویژگی
...حجم بسیار باال داده، شبکه اجتماعی و 

یسامانه های رقابت سامانه های منفرد



دالیل شکست پروژه های مه دادهها



معماری های گوناگون در تحلیل پیشرفته کالن داده



معرفی

نادر قاسمی

دانشگاه ملبورن              دانشکده مهندسی برق و الکترونیک –دکترا 
Wireless Sensor Networkکنترل فرایندهای تصادفی در بستر شبکه های -پردازش سیگنال : موضوع تز

دانشگاه سیدنی    ITدانشکده –فوق لیسانس 
در نودهای شبکهSelf-Similarترافیک Numericalآنالیز :  موضوع پایان نامه

شرکت خدمات انفورماتیک–رئیس واحد پژوهش و نوآوری 
واحدمدیریت:کلیدیهایمسئولیتR&D،کسب وکارتوسعهعالیکمیتهعضو
برذاراثرگتکنولوژی هایتغییراتروندتحلیلوبررسیکار،وکسبهایطرحتدوین:مدیریتفعالیتحوزه

بانکینوآوری هایپروتوتایپتوسعهجدید،تجاریهایفرصتایجادمنظوربههابانکومالیموسسات



عناوین

پیشرفت عملیاتی شدن

(روند زمانی، برحسب اندازه سازمان و نوع صنعت)

برنامه بکارگیری

(روند زمانی، برحسب نوع صنعت)

تکنولوژی بکار رفته

نوع داده

(روند زمانی)

محیط عملیاتی

(برحسب اندازه سازمان)

کاربرد حوزه کسب و کار

(روند زمانی، برحسب نوع صنعت)

چالش ها

(روند زمانی)



پیشرفت عملیاتی شدن

(روند زمانی، برحسب اندازه سازمان و نوع صنعت)

برنامه بکارگیری

(روند زمانی، برحسب نوع صنعت)

تکنولوژی بکار رفته

نوع داده

(روند زمانی)

محیط عملیاتی

(برحسب اندازه سازمان)

کاربرد حوزه کسب و کار

(روند زمانی، برحسب نوع صنعت)

چالش ها

(روند زمانی)



فاز عملیاتی شدن



به تفکیک صنعت–فاز عملیاتی شدن 



روند زمانی–شدن فاز عملیاتی 



بر حسب اندازه سازمان–فاز عملیاتی شدن 



پیشرفت عملیاتی شدن

(روند زمانی، برحسب اندازه سازمان و نوع صنعت)

برنامه بکارگیری

(روند زمانی، برحسب نوع صنعت)

تکنولوژی بکار رفته

نوع داده

(روند زمانی)

محیط عملیاتی

(برحسب اندازه سازمان)

کاربرد حوزه کسب و کار

(روند زمانی، برحسب نوع صنعت)

چالش ها

(روند زمانی)



روند زمانی–برنامه بکارگیری 



به تفکیک صنعت–برنامه بکارگیری 



پیشرفت عملیاتی شدن

(روند زمانی، برحسب اندازه سازمان و نوع صنعت)

برنامه بکارگیری

(روند زمانی، برحسب نوع صنعت)

تکنولوژی بکار رفته

نوع داده

(روند زمانی)

محیط عملیاتی

(برحسب اندازه سازمان)

کاربرد حوزه کسب و کار

(روند زمانی، برحسب نوع صنعت)

چالش ها

(روند زمانی)



انتخاب تکنولوژی



پیشرفت عملیاتی شدن

(روند زمانی، برحسب اندازه سازمان و نوع صنعت)

برنامه بکارگیری

(روند زمانی، برحسب نوع صنعت)

تکنولوژی بکار رفته

نوع داده

(روند زمانی)

محیط عملیاتی

(برحسب اندازه سازمان)

کاربرد حوزه کسب و کار

(روند زمانی، برحسب نوع صنعت)

چالش ها

(روند زمانی)



روند زمانی–نوع داده 



آتیروند –نوع داده 



پیشرفت عملیاتی شدن

(روند زمانی، برحسب اندازه سازمان و نوع صنعت)

برنامه بکارگیری

(روند زمانی، برحسب نوع صنعت)

تکنولوژی بکار رفته

نوع داده

(روند زمانی)

محیط عملیاتی

(برحسب اندازه سازمان)

کاربرد حوزه کسب و کار

(روند زمانی، برحسب نوع صنعت)

چالش ها

(روند زمانی)



محیط عملیاتی



بر حسب اندازه سازمان–عملیاتی محیط 



پیشرفت عملیاتی شدن

(روند زمانی، برحسب اندازه سازمان و نوع صنعت)

برنامه بکارگیری

(روند زمانی، برحسب نوع صنعت)

تکنولوژی بکار رفته

نوع داده

(روند زمانی)

محیط عملیاتی

(برحسب اندازه سازمان)

کاربرد حوزه کسب و کار

(روند زمانی، برحسب نوع صنعت)

چالش ها

(روند زمانی)



کاربرد حوزه کسب و کار



روند زمانی–کار کاربرد حوزه کسب و 



به تفکیک صنعت–کارکاربرد حوزه کسب و 



پیشرفت عملیاتی شدن

(روند زمانی، برحسب اندازه سازمان و نوع صنعت)

برنامه بکارگیری

(روند زمانی، برحسب نوع صنعت)

تکنولوژی بکار رفته

نوع داده

(روند زمانی)

محیط عملیاتی

(برحسب اندازه سازمان)

کاربرد حوزه کسب و کار

(روند زمانی، برحسب نوع صنعت)

چالش ها

(روند زمانی)



چالش ها



روند زمانی–چالش ها 



(ROI)بازگشت سرمایه 



به تفکیک صنایع–(ROI)بازگشت سرمایه 



...موفقیت یا : کالن داده در یک نگاه



با تشکر
شرکت خدمات انفورماتیک



Survey Participants by Geography



Survey Participants by Organ. Sector & Size


