


دنیــای امــروز دنیــای داده هاســت .هــدف از بــه کارگیــری علــم داده 
کمــک بــه فرآینــد تصمیم گیــری براســاس داده هاســت. گرایــش بــه 
اســتراتژیک  جهت گیری هــای  از  یکــی  بــه  تصمیم  گیــری  نــوع  ایــن 
ســازمان ها تبدیــل شــده اســت. هرجــا کــه داده ای وجــود دارد دیتــاک 
ــی  ــت .دانش ــاده اس ــش آم ــه دان ــل آن ب ــیدن و تبدی ــامان بخش ــرای س ب
ــش  ــک ها را کاه ــد. ریس ــک کن ــا کم ــه تصمیم گیری ه ــد ب ــه می توان ک
تحقــق  و  خدمــات  کیفیــت  تــا  کنــد  شناســایی   را  مشــکالت  دهــد، 

ماموریــت را بهبــود و ارتقــا بخشــد.







شــرکت دیتــاک بــر پایــه علــم داده بــا بررســی شــبکه های اجتماعــی کــه در بعضــی از بســتر ها در 

ــیوهای  ــم داده، ش ــق عل ــا تلفی ــد و ب ــش می ده ــور را پوش ــال کش ــت فع ــی از جمعی ــدود نیم ح

علمــی نظرســنجی و علــم آمــاری، نتایــج انتخابــات را مبتــی بــر اظهــار نظــر کاربــران در کشــور 

ایــران و دیگــر کشــور ها پیش بینــی کــرده اســت. ایــن تکنیــک بــا بررســی شــبکه های اجتماعــی 

صــورت می پذیــرد، جامعیــت و امــکان تطبیق پذیــری آن بــا فضــای حقیقــی در چنــد انتخابــات و 

مــوارد افــکار ســنجی مشــابه بــا همیــن تکنیــک و روش اثبــات شــده اســت.

دیتــاک ایــن تواتمنــدی را دارد مبتنــی بــا همیــن روش در موضوعــات مختلــف افکارســنجی 

تخصصــی و عمومــی انجــام دهــد تــا از یــک ســو بســیار بــه روز تــر از دیگــر روش های افکار ســنجی 

اقــدام کنــد در عیــن حــال تعــداد بیشــتر از افــراد را در دایــره ســنج قــرار دهــد و همچنیــن بســیار 

ــد. ــل کن ــج را تحلی ــد نتای ــر بتوان ــر و واقع ت نزدیک ت

یکی از کاربردهای تحلیل شبکه های اجتماعی در تصمیم گیری 
و خط مشی گذاری های سیاسی  و اجتماعی است.
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اتاق رصد و فرماندهی فضای مجازی یا اتاق جنگ )War Room( سامانه ای است که مجموعه 
نالیز و همچنین ارتباط موثرتر با مخاطبان را در  خدمات مربوط به مانیتورینگ و رصد، تحلیل و آ

فضای مجازی و رسانه های اجتماعی فراهم می آورد.
مراکز خدمات دولتی: 

برای واکنش سریع و مدیریت بحران؛ 
سازمان های امنیتی: 

برای رصد و تحلیل اطالعات، آنالیز فعالیت ها و بررسی رفتارهای مشکوک؛ 
رسانه ها: 

برای مانیتورینگ وقایع در اتاق خبر و بهبود فرآیند اطالع رسانی؛ 
کاندیداهای انتخابات: 

برای رصد فعالیت های رقبا، کنترل گفتگوهای اجتماعی و جذب رای دهندگان بیشتر؛ 
شرکت های تبلیغاتی: 

برای یافتن بازارها و مشتریان جدید، بررسی میزان اثربخشی کمپین های تبلیغاتی و همچنین 
بازاریابی از طریق افراد موثر؛

شرکت  های تولیدی و خدماتی: 
نظرات  تحلیل  منفی،  اخبار  با  مقابله  و  سریع  واکنش  جدید،  محصول  یا  خدمات  معرفی  برای 
برند،  تحلیل  و  بررسی  و  بازار  تحقیقات  خود،  خدمات  و  محصوالت  درباره  مخاطبان  و  مشتریان 

قبا استفاده می کنند. تحلیل ر

معرفی سرویس
 اتاق جنگ



اتاق جنگ ) War Room( اصطالحی جهانی است که در شرکت هایی 
به ماننده فیس بوک، گوگل، سیسکو و ... نیز استفاده می شود.



مشتریان دیتاک



مجمع تشخیص مصلحت نظام

تپ لیغ

آپارات

کمیته امداد

مرکز ملی فضای مجازی

خبرگزاری ایرنا

تابناک

خبرگزاری فارس

سازمان برنامه و بودجه

قوه قضاییه

اسنپ تریپ

خندوانهاسنپ

نهاد ریاست جمهوری

فیلیمو

صباویژن
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