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 توانيد مشتريان اصلي خود را عام قيد نماييد.گيرد، ميميعام مورد مصرف قرار  صورتبهفاقد مشتري خاص بوده و  در صورتيكه کاال/خدمت، .1

  CoCo نام کاال/ خدمت

 

 تحلیل داده –فناوری اطالعات  حوزه کاال/خدمت

 3 شماره یا نام نسخه

 10/01/0311 تاریخ انتشار/ ورود به بازار

 تکاال/خدم شیوه دستیابی به

 بازتحقیق و توسعه/نوآوری  -

 طراحی و ساختمهندسی معکوس/  -

 و خرید فناوری از غیر انتقال فناوری/ همکاری -

 کاریکپی -

 بازرگانی )واردات و خرید و فروش( فعالیت -

 1مشتریان اصلی

 )پنج مصرف کننده عمده(

 متخصصان بازاریابی دیجیتال 

 کسب و کارهای کوچک و متوسط 

  افراد فعال در شبکه های اجتماعی 

  فعال در زمینه تحلیل دادهشرکت های 

 آژانس های تبلیغاتی 

  معرفی کاال/خدمت

 معرفی نمایید. کلمه( 052کلمه و حداکثر در  022حداقل در )صورت توصیفی، کاال/خدمت مورد نظر را لطفاً به
 گذار  ریو کانال ها و افراد تاث یاجتماع یصفحات شبکه ها زی: آنال دهیعنوان ا

 یشر افراد در زندگق نیا ی( و نفوذ نسبنفلوئنسرهایشبکه ها )ا نیدر ا رگذاریتاث یتهایشخص دآمدنیو پد یاجتماع یتوجه به رشد استفاده مردم از شبکه ها با
در  ییرسانه با سرعت باال نیاکسب وکارها از  رانیاستفاده مد زانیافراد باال رفته و م نیخدمات و محصوالتشان توسط ا یکسب وکارها به معرف لیمردم، تما

و فروش  یابیبازار رانیبزرگ مد یاز چالشها یغاتیفرد جهت استفاده تبل نیبهتر افتنیافراد و کمبود داده ساختارمند،  نیا یحال رشد است. با توجه به تعداد باال
حس  افراد در بازار کسب وکار کامل نیا ییجهت شناسا یبوم زاراب یخال یدهد. جا یقرار م ریرا تحت تاث غاتیتبل نگونهیا یشرکت ها است که اغلب بهره ور

فتار دنبال ر نفلوئنسرها،یرفتار ا زیو آنال سهیتوان عالوه بر مقا یداده م لیتحل یها کیتکن یریو به کارگ یاجتماع یداده از شبکه ها یشود. با گرداور یم
وب  کیو در دسترس قراردادن  نستاگرامیا یداده از شبکه اجتماع یسامانه با هدف جمع آور نیرا محاسبه نمود. ا غاتیتبل یبازده نیکنندگان آنها و همچن

 باشد. یدر دسترس م coco.glآدرس  قیسامانه هم اکنون از طر نیباشد. ا یشرکت ها م یابیبازار رانیمد اریدر اخت شنیکیاپل
 مختلف یها هینرم افزار به ال کی یمعمار نیآمد. در ا یبه شمار م ینرم افزار یها شنیکیدر اپل یمعمار نیمحبوب تر هیچند ال یمعمار ریاخ یسالها در

است. در  هیسه ال یرمعما ،یمعمار نیاز انواع محبوب ا یکیباشد.  ریمختلف نرم افزار به طور مستقل امکانپذ یبخش ها یتا توسعه و نگهدار شودیم میتقس
طق من هیشوند. معموال ال یم یمستقل از هم توسعه و نگهدار یبه داده به صورت ماژول ها یو دسترس یطقپردازش من ،یسه واحد واسط کاربر یمعمار نیا

محسوب  هیدالچن یمعمار نهیدر زم یساز نهیبه کی سیکروسرویم یمحقق کند. معمار شتریشود تا ماژوالر بودن نرم افزار را ب یشکسته م هیال نیخود به چند
رت تواند به صو یم سیشود. هر سرو یارائه م سیسرو کیبه صورت  یهر کارکرد تجار یمعمار نیمحصول از آن استفاده شده است. در ا نیشود که در ا یم

 شود. عیو توز یزبانیم گرید یها سیکامال مستقل از سرو
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 Specification   /خدمتکاال فنی مشخصات
 

 خط و به صورت بولت( 12)حداکثر در 
 

 معماری میکروسرویس 

  استفاده از زبان برنامه نویسیJava  در برنامه نویسیBackend 

  استفاده از زبان برنامه نویسیReact  در برنامه نویسیFrontend 

  استفاده از الگوریتم های تحلیلBig Data 

 استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی 

 عیاستفاده از موتورهای کاوشگر وب و شبکه های اجتما 

  استفاده ازAPI های شبکه های اجتماعی 

 

  )در صورت وجود( اخذ شدهاستانداردهای جوایز، تاییدیه و  گواهینامه،
 توضیحات مدت اعتبار مرجع صادرکننده تاریخ صدور عنوان

- - - - - 
 


