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اهشٍصُ ّ ،ستِ هشکضی تغییشات دس ساصهاًْای بضسگ  ،اطالعات ساصهاًْا هی باضذ.

هذیشاى ٍکاسضٌاساى کلیِ ساصهاًْای سشهایِ

دستِ بٌذی اطالعات ٍ افضایص سشعت دستشسی بِ اطالعات ٍ افضایص قذست پشداصش

گزاس اص جولِ :

اطالعات ٍ افضایص اهٌیت ٍ افضایص دقت ٍ صحت اطالعات ّوگی باعث افضایص قذست



باًک ّا ٍ هَسسات هالی

هذیشاى تجاسی هی گشدد ٍ اص ایي سٍ اطالعات بِ عٌَاى ّستِ هشکضی دس تصوین
گیشیْای ًقص باصی هی کٌذ .ایي دٍسُ بِ هعٌای باصدّی اطالعات بِ ساصهاًْای



هشاکض باصسگاًی



سشهایِ گزاس کوک هی کٌذ تا بشداضت ّای سشیعتش ٍ دقیقتش اص اطالعات هَجَد

کاسخاًجات



ٍصاست خاًِ ّا

داضتِ باضٌذ تا تصوین گیشی ّای هْن ٍ استشاتژیک دس ساصهاى سا سادُ تش ًوایذ .

محتوای دوره:
پلتفشم ًشم افضاسی کوپاًی  HPبشای ساُ حل ّای  Big Dataبِ
ًام ً HAVENاهیذُ هی ضَد HAVEN .بِ عٌَاى پلتفشم دسجِ
یک  Big Dataدس صٌعت ضٌاختِ ضذُ است ٍ ضاهل سخت افضاس
ٍ ًشم افضاس ٍ سشٍیسْا ٍ هطاٍسُ ّای صیش جْت اًتقال ابضاسّای
کسب ٍ کاس بِ پالتفشهی جاهع هی باضذ.ایي دٍسُ ضاهل آهَصش
بخطْای ریل هی باضذ :
HADOOP دستِ بٌذی ًوَدى حجن صیادی اص اطالعات
پخص ضذُ دس ساصهاى
Autonomy 
ّوِ اطالعات سا پشداصش هی کٌذ ٍ ایٌذکس گزاسی هی ًوایذ.

Vertical 
عولیات آًالیض ًوَدى اطالعات بسیاس صیاد سا بِ صَست لحظِ ای
اًجام هی دّذ.
Arc sight 
عولیات جوع آٍسی ٍ یکپاسچِ ساصی الگْای اطالعاتی ٍ پشداصش
اهٌیتی آًْا سا اًجام هی دّذ.
n Apps 
ًشم افضاسّایی اص سایش ضشکتْا ّستٌذ کِ باعث قذستوٌذ ًوَدى
اپلیکیطي ّای ضوا ٍ ًشم افضاسّای  HPهی گشدد.
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