کيفيت داده و لزوم طراحي پلتفرم داده
بزرگ در هوشمندي کسب و کار
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کيفيت داده
• از زماني که مفهوم "کيفيت" ،ميان رشتهاي شده هيچ تعريف
مورد توافقي براي کيفيت وجود ندارد.
• اگرچه کيفيت داده معموال به مناسب بودن داده براي استفاده
اطالق ميشود .
• "مناسب براي استفاده" يک مفهوم چند بعدي است که هر دوي
مفهوم ذهني و معيار عيني بر اساس مجموعه دادههاي مورد
درخواست را داراست.
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کيفيت داده
• بيکيفيت شدن دادهها علل گوناگوني مانند خطاي انساني ،فقدان
منابع داخلي ،استراتژي نامناسب ،عدم کفايت تکنولوژي مرتبط
در حال استفاده ،فقدان تکنولوژي مرتبط ،فقدان مهارت مورد نياز
براي استفاده صحيح از تکنولوژي موجود ،فقدان ارتباطات داخلي
بين واحدها ،ناکافي بودن حمايت مدير ارشد و بودجه ناکافي
دارد.
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کيفيت داده
• براي کسبوکارها تبديل دادهها به دانش مطلوبيت دارد ،اگر
دادهها کيفيت بااليي داشته باشند اين مطلوبيت افزايش مييابد.
• هوش تجاري ،نه به عنوان يک محصول و نه به عنوان يک
سيستم ،بلکه به عنوان يک معماري و رويکردي جديد موردنظر
است که البته شامل مجموعه اي از برنامه هاي کاربردي و تحليلي
است که به استناد پايگاههاي داده عملياتي و تحليلي به اخذ و
کمک به تصميم گيري براي فعاليتهاي هوشمند تجاري و کسب و
کار مي پردازند.
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داده بزرگ
• داده بزرگ اصطالحي است که براي توصيف حجم وسيعي از
داده هاي ساختاريافته ،بدونساختار و دادههاي نيمه ساختاريافته
استفاده ميشود.
• چالشهاي داده بزرگ شامل ذخيرهسازي ،مديريت ،تجزيه و
تحليل و بصريسازي است.
• بر طبق نظر شرکت  ، IBMدر مقايسه با دادههاي ساختيافته در
کاربردهاي تجاري امروزي ،داده بزرگ شامل سه ويژگي عمده
تنوع ،حجم و سرعت است.
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سواالت تحقيق
• فرايند طراحي پلتفرم داده بزرگ چيست و چه تاثيري بر کيفيت
داده دارد؟
• آيا با طراحي پلتفرم داده بزرگ تمامي چالشهاي بيکيفيتي داده
مرتفع ميشوند؟
• آيا هوشمند ساختن کسب و کار ،بدون طراحي پلتفرم داده
بزرگ امکانپذير است؟
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مباني نظري پژوهش
-

-

-
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حدود نيمي از شرکتهايي که در دادههاي بزرگ سرمايهگذاري
کردهاند ،انتظار بازگشت سرمايه بيش از  22درصد را داشتهاند.
هرچند فعاليتهاي فروش و بازاريابي بيشترين سرمايهگذاريها را
در دادههاي بزرگ انجام دادهاند ،اما بخشهاي تدارکات و
عملکردهاي مالي بيشترين بازگشت سرمايه را خواهند داشت.
چالشهاي فرهنگي و سازماني به عنوان بزرگترين مشکل در
طرحهاي داده بزرگ مطرح شدهاند.
طرحهاي مرتبط با دادههاي خارجي و بدون ساختار منجر به
بازگشت سرمايهي بيشتري براي شرکتها شده است.

استراتژي دادههاي باکيفيت
• داليلي مانند افزايش کارايي ،بهبود رضايت مشتري ،توانايي
تصميمگيري آگاهانهتر ،کاهش هزينهها ،حفظ اعتبار سازمانها،
افزايش نوآوري در داده ،کشف فرصتهاي بازار از طريق
پروفايل مشتري و کاهش ريسک تقلب سازمانها را واميدارد تا
براي ايجاد استراتژي دادههاي باکيفيت برنامهريزي کنند
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چالشهاي داخلي و خارجي براي بهبود کيفيت داده
چالشهاي داخلي سازمان
مهارتها  /دانش
نيروي انساني
شناخت ابزار کيفيت داده
تدوين استراتژي بلند مدت
بودجه  /سرمايه
بازگشت سرمايه
حسابرسي
انسجام داده
عدم شناخت
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چالشهاي خارجي سازمان
جمعآوري داده
امنيت داده
مصورسازي داده
مديريت حجم داده
مديريت تنوع داده
مقررات حاکم
آمادهسازي داده
عدم شناخت
-

نمونههايي از کاربرد دادهي بزرگ
کاربرد داده بزرگ
مانيتورينگ و بهينهسازي
شبکهي انرژي
تشخيص تقلبها در
کارتهاي اعتباري
پروفايل اطالعات
خوشهبندي و طبقهبندي
مشتريان
موتورهاي توصيهگر

مدلسازي قيمت
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مشخصات

منابع داده

گلوگاه داده
گلوگاه محاسبات
حجم زياد داده
گلوگاه داده
گلوگاه محاسبات
حجم زياد داده
موازي سازي
تنوع و گوناگوني دادهها
حجم زياد دادههاي موازي

دادههاي حسگر حاصل از کنتورهاي هوشمند

گلوگاه داده
گلوگاه محاسبات
حجم زياد داده
موازي سازي
تنوع و گوناگوني دادهها
گلوگاه داده
گلوگاه محاسبات
حجم زياد داده
موازي سازي
تنوع و گوناگوني دادهها
گلوگاه داده
گلوگاه محاسبات
حجم زياد داده
موازي سازي

دا دههاي نقطهي فروش يا کارتخوانها ()POS
پروفايل مشتريان/اطالعات مشتريان
سوابق تراکنشها
مدلها و الگوهاي پيشبيني شده
منابع منتخب براي پيشنهادهاي تجاري
پروفايل مشتريان/اطالعات مشتريان
سوابق تراکنشها
مجموعه دادههاي افزايش يافته/ارتقاء يافته

پروفايل مشتريان/اطالعات مشتريان
سوابق تراکنشها
مجموعه دادههاي افزايش يافته/ارتقاء يافته
دادههاي مربوط به شبکههاي اجتماعي
دادههاي نقطهي فروش يا کارتخوانها ()POS
پروفايل مشتريان/اطالعات مشتريان
سوابق تراکنشها
مدلها و الگوهاي پيشبيني شده

ميزان قابليت پذيرش داده بزرگ از سوي سازمان
• ميزان قابليت پذيرش داده بزرگ از سوي سازمان با توجه به
معيارهايي مانند:
• امکانسنجي ،توجيهپذيري و معقوليت ،ارزش ،قابليت و
يکپارچگي ،نگهداري مستمر و توسعه پايدار مورد ارزيابي قرار
ميگيرد.
• هنگامي که براساس شرايط بازار ،موانع کمتري براي پيادهسازي و
استفاده از راهحلهاي داده بزرگ وجود دارد ،به اين معنا نيست
که پيادهسازي و بهکارگيري اين تکنولوژيها و فرآيندهاي
کسبوکار اين حوزه کاري آسان و بدون مشکل است.
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ميزان آمادگي سازمان جهت پذيرش و تعيين مشخصات پلتفرم

• سوال(1امکان سنجي) :آيا کسب و کار تکنولوژيهاي جديد و
نوظهور را مورد پذيرش ،بررسي و آزمايش قرار ميدهد؟
• سوال(2امکان سنجي) :آيا کسب و کار منابع سازماني خود را
براي رويارويي با چالشهاي پيش رو در حوزه تکنولوژي دادهي
بزرگ درنظر ميگيرد؟
• سوال(3توجيهپذيري و معقوليت داده) :آيا کسب و کار رويکرد
داده محور (محوريت داده) و استفاده از منابع دادهاي بيشتر جهت
تحليل و گزارشدهي را در آينده در دستور کار قرار خواهد داد؟
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ميزان آمادگي سازمان جهت پذيرش و تعيين مشخصات پلتفرم

 سوال(4ارزش) :آيا شاخصها و روشهاي مشخصي براي اندازهگيريدستاوردهاي حاصل از بهکارگيري و پيادهسازي دادهي بزرگ تعيين
و تعريف شده است؟
 سوال(5قابليت يکپارچگي) :چه مراحل و گامهايي براي سنجشيکپارچگي دادهي بزرگ با ساير اجزا در کسب و کار وجود دارد که
بايد طي شود؟
 سوال(6نگهداري مستمر و توسعه پايدار) :چه برنامهاي براي شناساييدقيق محدوديتها و موانع به منظور مديريت مستمر و نگهداري پايدار
جهت پيادهسازي هرچه بهتر دادهي بزرگ ميتوان تدوين کرد؟
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يافتههاي پژوهش
• در ادبيات پژوهش بيان شد که چالشهاي بيکيفيتي دادهها به دو
دسته خارجي و داخلي تقسيم ميشود:
• چالشهاي داخلي که با فرهنگ سازمان مرتبط است اهميت
بيشتري دارند.
• در طراحي پلتفرم داده بزرگ پيشنهادي با توجه به مباني نظري
ابتدا و در مرحله اول حوزه دادههاي هر کسب و کار شامل
الزامات نهفتگي و ساختار آن بررسي و شناسايي شوند.
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يافتههاي پژوهش
• سپس در مرحله دوم ميزان قابليت پذيرش داده بزرگ از سوي
کسبوکار با توجه به معيارهايي مانند امکانسنجي ،توجيهپذيري
و معقوليت ،ارزش ،قابليت و يکپارچگي ،نگهداري مستمر و
توسعه پايدار مورد سنجش قرار ميگيرد.
• ميتوان چالشهاي داخلي بيکيفيتي داده را با ميزان قابليت
پذيرش داده بزرگ از سوي کسبوکار برآورد کرد .در مرحله
پاياني با توجه به دستهبندي معرفي شده از فناوريهاي داده
بزرگ ،نتايج حاصل از دو مرحله قبلي و هوشمند ساختن کسب و
کار نرمافزارهاي مناسب بررسي و پيادهسازي ميشوند.
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يافتههاي پژوهش
• فناوريهاي داده بزرگ در فرآيند طراحي پلتفرم داده بزرگ در
اين پژوهش شامل زيرساختهاي رايانش و ذخيرهگاه ،الگوهاي
تحليل ،امنيت و حريم خصوصي دادهها و بصريسازي ميباشد.
• تمامي چالشهاي خارجي بيکيفيتي داده با برنامهريزي و استقرار
پلتفرم داده بزرگ مرتفع خواهند شد.
• همچنين زيرساختهاي ذخيرهگاه و انتخاب الگوهاي تحليل،
الزمه هوشمندسازي کسب و کار است.
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مدل طراحي پلتفرم داده بزرگ و تاثير آن بر
کيفيت دادهها و هوشمندسازي کسب و کار
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جمعبندي و نتيجهگيري
• با توجه به همپوشاني چالشهاي خارجي بيکيفيتي دادهها و فناوريهاي
داده بزرگ در اين پژوهش نشان داده شده است با طراحي پلتفرم داده
بزرگ ميتوان چالشهاي خارجي سازمان را در کيفيت داده مرتفع و
هوشمندي کسب و کار را نتيجه گرفت.
• در اين پژوهش مراحل طراحي پلتفرم داده بزرگ پيشنهاد شده است .به اين
منظور پس از شناخت حوزههاي داده در کسب وکار و سنجش ميزان
آمادگي کسب و کار« ،فناوريهاي داده بزرگ» شامل مجموعهاي از
زيرساختهاي رايانش داده ،ذخيرهسازي داده ،رويکرد تجزيهوتحليل
داده ،مصورسازي داده (انتقال مفاهيم دادهها از طريق اشکال و نمودارها)،
خودکارسازي داده (مانند :دادههاي هوشمند حاصل از سنسورها و،)...
امنيت و حريم خصوصي شناسايي شده است.
18

جمعبندي و نتيجهگيري
•ريسکهاي کيفيت داده ،مجموعهاي از خطاهاي انساني ،فقدان
منابع داخلي ،استراتژي نامناسب ،عدم کفايت تکنولوژي مرتبط
در حال استفاده ،فقدان تکنولوژي مرتبط ،فقدان مهارت موردنياز
براي استفاده صحيح از تکنولوژي موجود ،فقدان ارتباطات داخلي
بين واحدها ،ناکافي بودن حمايت مديريت ارشد ،بودجه ناکافي،
عدم وجود مديريت داده (حجم،تنوع و سرعت توليد) ،عدم
وجود زيرساختهاي امنيتي داده ،فقدان مقررات مناسب (به دليل
وجود ساختارهاي بوروکراتيک) بيان شده است.
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جمعبندي و نتيجهگيري
•اگرچه مهمترين چالش در پيادهسازي طرحهاي داده بزرگ
چالشهاي فرهنگي و سازماني شناخته شدهاند که از نظر مشابهت در
دسته چالشهاي داخلي مربوط به کيفيت داده قرار ميگيرند با اين
حال چالشهاي خارجي ريسک در کيفيت داده با فناوريهاي
دادهبزرگ در ادبيات پژوهش همپوشاني داشته و ميتوان نتيجه گرفت
با طراحي پلتفرم داده بزرگ در کسب و کارها ميتوان چالشهاي
خارجي ريسک داده در کسب و کار را مرتفع نمود .همچنين تاثير
مستقيمي نيز بر هوشمند ساختن کسب و کار دارد چراکه دادههاي
رقيبان و مشتريان در پلتفرم طراحي شده جمعاوري ،رايانش ،ذخيره،
تحليل ،استفاده ،خودکارسازي ،مصورسازي و انتشار مييابد و در
زمينه صنعت ،بازار و مشتريان جداسازي و هدفگذاري ميشوند.
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