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Big Data Pros and Cons: 
Two Sides of the Same Coin



 سفید و سیاه کالن داده

ریف 1. دیتا بیگو منابع ) داده مِه/داده های حجیم/کالن داده( دیتا بیگت
 کاربردها2.
 ها الگوریتمسلطه 3.
 نظام سالمت4.
 امنیت اطالعات، حریم خصوص و تحت نظر بودن5.
)GDPR(مقررات کل حمایت از داده ها اتحادیه اروپا 6.
 سفیدهامروری بر سیاه و 7.
 )و ترسناک تر فردا؟(دنیای ترسناک امروز 8.
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ریف بیگ  )داده مِه/داده های حجیم/کالن داده( دیتات

حجم.1

تنوع. 3

سرعت.2

یر بودن4.   مت
)Variability( 

 )Veracity(صحت 5.

 )Visualization(تجسم 6.

)Value(ارزش 7.
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)Volume( 

)Velocity( 

)Variety( 



دیتا بیگمنابع تولید 

اینترنت اشیا

فضای مجازی

ه فروشگا: فضای حقیق
...ها، بانک ها و 
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 ظرف یک دقیقه، در اینترنت چه
میگذرد؟



نفت جدید
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 اکتشاف1.
 استخراج2.
 پاالیش3.
 توزیع4.
 درآمد5.



انیم با تحلیل بیگ دیتا به چه سواالت میتو
پاسخ دهیم؟

 رگرسیون•

ات و فروش؟•  ارتباط بین بودجه، تبلی

 اعتبار مشتریان؟•

 عالقه مشتریان؟/میزان مصرف•
 طبقه بندی•

 کدام مشتری به پیشنهاد پاسخ م دهد؟•

 کدام مشتری به برند ما عالقه یا از آن تنفر دارد؟•
 تشابه سنج•

 ؟کدام شرکت شبیه ترین شرکت به مشتریان خوب فعل است•
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 خوشه بندی•

 دسته بندی های طبی در مشتریان؟ •
 اتفاق همزمان•

 کدام محصوالت با یکدیگر خریده م شوند؟•
پروفایل سازی•

 کالهبرداری است؟ Yتوسط مشتری  Xآیا تراکنش •
 تحلیل ارتباطات•

؟• ارتباط بین افراد با توجه به شبکه دوست
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 با تحلیل بیگ دیتا به چه سواالت م
)ادامه(توانیم پاسخ دهیم؟ 



 چه باید شودتا چه شد از : تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیلتفکر انسان

دادهمتصمیاقدام

چه باید شود؟: تجویزی

چه خواهد شد؟: پیش گویی

 :تشخیص
چرا اینگونه شد؟ 

 :توصیف
چه شد؟ 

یبان سیستم پشت
تصمیم

سیستم تصمیم خودکار
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 بخش بندی بازار، انتخاب بازار هدف و جایگاه سازی

توده ای هدفمند گروه شخص
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 در پروسه فروش دیتاتحلیل بیگ 
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ریزش مشتریقیمت گذاری و سود

اری، رفت(سامانه توصیه گر 
...)شبکه ای، مکان و 

عالقهعالقه تشابه



ات در عصر   دیتا بیگتبلی
ت که برای تولید تبلیغ مناسب، نیاز به بدست آوردن داده هایی اس

 .نشان دهد چه چیزی توجه مخاطب را به خود جلب م کند
ات را برای چه کس خرج کنیم؟  بودجه محدود تبلی

 فرد مناسب 
مکان مناسب 
زمان مناسب 
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ها الگوریتمسلطه 
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)ادامه(ها  الگوریتمسلطه 
شفافیت: 

 ها الگوریتمبازی خوردن 
ر نظرات کارمندان در مورد تصمیمات یک اداره ب: جلوگیری از بی عدالت

   الگوریتماساس 
 محاکمه گر در پنسیلوانیا الگوریتمدسترس عموم به یک
اعتماد بیشتر با شفافیت بیشتر
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نظام سالمت 
63 %المت و انگلیس ها از ثبت اطالعات بیماریشان برای بهبود سیستم س

 )  2018( ناخوشنودندبکارگیری هوش مصنوع به جای پزشکان و پرستاران 
83 %ولید دانشجویان پزشک در آلمان نسبت به کاربرد هوش مصنوع در ت

 .تندنسبت به تشخیص قطع به کمک آن بدبین هس% 56دارو خوشبین ول 
ها الگوریتمنقش داده ها و : دوگانه بهبود سالمت یا ایجاد سود 
 ،اشند ها و نتایج آگاه ب الگوریتمپزشکان باید نسبت به محدودیت داده ها

 )  مشکالت ژنتیک در یک نژاد(
محرمانه بودن اطالعات بیمار؟ 

 الگوریتمهابیمار از  مندیثبت الکترونیک منجر به بهره 
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)ادامه(نظام سالمت 
؟لگوریتمهاابیمارستان؟ پزشکان؟ یا توسعه دهندگان : مسؤول تصمیم اشتباه 
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را درمان  Bبیماری  Aداروی 
کند نم

را درمان   Bبیماری  Aداروی
کند، اما به عنوان یک  نم

ه گزینه درمان در نظر گرفت
م شود

)خطای نوع اول( 
را درمان م   Bبیماری  Aداروی

ه کند، اما به عنوان یک گزین
 ودش نمدرمان در نظر گرفته 

)خطای نوع دوم(

را درمان  Bبیماری  Aداروی 
م کند



امنیت اطالعات
هر بار آنالین شدن یک ردپای جدید
 قبل دیتایدر لحظه و  دیتای: در جای امن دیتا بیگنگهداری 
نگهداری تجزیه و تحلیل ها در جای امن 

 

19



ریسک حریم خصوص
داشتن کنترل بر روی در معرض بودن اطالعات خصوص: حقوق مردم 

 Privacy: Protection of an individual and the right “to be let alone." 
 بدون وقفه از طرق...) نام، دین، نژاد، آی پی و (جمع آوری اطالعات خصوص 

 ...)ردپای آنالین، ساعت هوشمند و (مختلف 
91 %آمریکایی ها احساس عدم کنترل بر اطالعات شخص خود دارند 
رضایت آگاهانه؟
شترخطر شناسایی شدن بی: هر چه اطالعات بیشتر، خصوص تر و عمیقتر!
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ریسک تحت نظارت بودن
 و حت شرکتهای  غولهارویه های جدید و حجم باالی جمع آوری داده توسط

 کوچک
Alexa, Google Home, and Google Maps 
 نه تنها جمع آوری بلکه مورد تجارت قرار گرفتن: خطر 

Surveillance Capitalism
ه داده به مثاب: تجارت نظارت بر جامعه به جای افراد برای دور زدن قوانین

 کاالی خام
 Data value: What they can do, not who they are about 

Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism: The fight for a 
human future at the new frontier of power. Profile Books. 
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، اخالق و مسئولیت اجتماع حریم خصوص
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، اخالق و مسئولیت اجتماع  حریم خصوص

23

M

S

M

F

M

M



حریم خصوص مشتریان، اخالق و مسئولیت 
)ادامه(اجتماع 

24

زلزله کرمانشاه

زلزله ایتالیا



قانون اتحادیه اروپا
General Data Protection Regulation (GDPR)

 1995کننده مقررات  ملغو  2018اجرا شده از سال 
برای ) کدام که بیشتر باشدهر(درآمد جهان % 4میلیون یورو یا  20: جریمه

 !فاحشدرآمد جهان برای خالف غیر% 2میلیون یورو یا  10خالف فاحش و 
 :جمع آوری داده1.

حداقل داده 
“limited to what is necessary in relation to the purposes for which [it is] 
processed” (Art. 5.1.C). 

ممنوعیت برای اطالعات خاص مگر در موارد خاص 
“reveals racial or ethnic origin, political opinions, religious or 
philosophical beliefs, trade-union membership, and the processing of 
data concerning health or sex life” 
except for in a narrow range of highly controlled circumstances that 
involve explicit consent (Art. 9.2a), reasons of substantial public 
interest or public safety (Art. 9.2i), or for special medical treatment 
(Art. 9.2 h). 
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)ادامه(قانون اتحادیه اروپا 
General Data Protection Regulation (GDPR)

 :فرآوری داده2.
 و زمان محدود(هدف مشخص( 

 “specific, explicit and legitimate” purpose and not further “processed” 
(a term broadly defined) in ways that are not “compatible” with the 
original purpose. 

تصمیم گیری ماشین 
 شود جمع م اطالعاتشانامکان استفاده صرفا با اجازه صریح افرادی که 

 “meaningful information about the logic involved, as well as the 
significance and the envisaged consequences of such processing for the 
data subject” if requested (Art. 13.2f). 
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)ادامه(قانون اتحادیه اروپا 
General Data Protection Regulation (GDPR)

 داده های غیرقابل شناخته شدنDe-identified Data 
 Anonymizedروش ناشناس کردن داده ها 1.

 “data [is] rendered anonymous in such a way that the data subject is 
not or no longer identifiable” by “all the means reasonable” and that 
this modification must be irreversible (Directive 95/46/EC). 

روش استاندارد ارایه نشده است : نقص )“careful engineering” and 
“constant monitoring”( 

 “regulation does not … concern the processing of … anonymous 
information,” 

ارسازیروش 2.  Pseudonymized Dataداده ها  مست
ییروش ترجیح داده شده توسط قانون گذار اما همچنان با ریسک شناسا 

 “the processing of personal data in such a way that the data can no 
longer be attributed to a specific data subject without the use of 
additional information.” 

 Article 6(4) (e) permits the processing of pseudonymized data for 
uses beyond the purpose for which the data were originally collected. 
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سفیدهامروری بر سیاه و 
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!از توجه شما سپاسگزارم
Q&A 

hamid.shirdastian@concordia.ca
+1 438 403 7700
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