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چکیده :
در عصررری که ما در ن زندگی می کنیم اعاعاو و هوشررمندی نه به سررزایی را در زندگی روزمره مان
بازی میکند و ما ناگزیر به پذیرش نه اعاعاو و کاربرد های ن در ابعاد مختلف زندگی و کسرررب و کار
خود هستیم .در این میان فرصت ها و چالشهایی ناشی از جهانی شدن در برابر کسب و کار ها و سازمان ها
قرار دارد  .به عور کلی در فر یند جهانی شدن و با نگاهی به روند تغییراو در ر شد فناوری اعاعاو و تغییر
فر یند های کسررب و کار انترار میرود که حجم اعاعاو تولید شررده در سررازمان ها بی از پی باشررد .
حجمی از دادهها که این روزها میتواند ذخیره و پردازش شده و نتایج تحلیل ن مورد ا ستفاده قرار گیرد در
گذشته نه چندان دور قابل تصور هم نبود.
در دوره ای که ما با انفجار اعاعاو رو به رو هسرررتیم و همین مسرررئ له الزاماو تازه ای را برای مدیران و
رهبران به ارمغان می ورد  ،مدیران و فعاالن حوزه فناوری اعاعاو بر این باورند که حجم انبوه اعاعاو
میتواند برای سررازمان ها و عملکرد مالی ن ها فرصررت ها و تهدید های زیادی را ایجاد کند  .از یک جهت
,میتوان اذعان کرد که توانایی برای تجمیع ومدیریت و تحلیل داده ها میتواند سررازمان ها را برای تصررمیم
گیری ها موثرتر و ایجاد مزیت رقابتی سررود دهد و در واقع اعاعاو برای سررازمان هاهمانند عا و یا پو
ارز شمند ا ست.اما از جهت دیگر,تمام اعاعاتی که در سازمان ها وجود دارد ضروری نی ست و در ظاهر برای
ایجاد مزیت رقابتی احتیاجی به ن ها نیست.
از اینرو مفهوم جدیدی به نام داده های بزرگ 1با هدف پردازش ,ذخیره سازی و تحلیل داده ها وارد دنیای
فناوری شد ه ا ست که نه موثری در ت صمیم گیری های سازمانی و ک سب و کار دارد .در این مهاله به
بررسی فرصت ها و چال های پی رو سازمان ها با وجود حجم زیاد اعاعاو و تعامل داده های سازمانی
و راه حل هایی در برخورد با داده های بزرگ خواهیم پرداخت .
بیان مسئله :
برابر نچه شرح داده شد سواالو ذیل قابل عرح و بررسی می باشد .
 سازمان های بزرگ چه نوع چال

هایی با داده های سازمان خود دارند ؟

 تعامل داده های سازمانی با محیط کسب و کار به چه میزان می باشد ؟
Big Data 1
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روی چه مفاهیمی تمرکز دارد ؟

یا سازمان ها با سیستم های معمو می توانند در دنیای رقابت ینده به اندازه کافی موثر باشند ؟

 چه نوع راهبرد  ،ابزار و سیستم هایی می تواند سازمان را به اهداف

نزدیکتر نمایند ؟

کلید واژه ها
-1داده های بزرگ-2سازمان-3دولت-4فناوری اعاعاو-5بهره وری-6مزیت رقابتی

بررسی گزینه ها
برای بررسرری گزینه ها ابتدا واقعیت های وضررعیت موجود و پیشرربینی های حوزه فناوری اعاعاو در زمینه
تولید و نگهداری و پردازش اعاعاو را در نرر خواهیم گرفت .
واقعیت ها: 2
امروزه ما در سیلی از اعاعاو غرد شده ایم  .در گذشته سازمان ها ی بزرگ مانند اکنون با حجم وسیعی از
اعاعاو رو به رو نبوده اند و در فکر جمع وری و سررازماندهی اعاعاو نبوده اند .اما امروزه اسررتفاده از داده
ها برای درک بهتر وبهبود بخشیدن به کسب و کار ،سازمان ها را به این جهت هدایت میکند تا دادهای خود
را جمع وری  ،ذخیره  ،پردازش و تحلیل کنند تا در محیط رقابت پیروز شوند .
دادههایی که از عملیاو گشررت و گذار در وب حاصررل می شرروند ،از عریح حسررگرهای راه دور 3جمع وری
می شوند یا از عریح فعالیت کاربران در شبکههای اجتماعی 4بهدست می یند .این دادهها ،هرچه که باشند و
با هر حجمی که به دسررت یند ،شرررکتها و تجاروهای مختلف تنها با یک هدف به نها مینگرند " .چگونه
از ن ها برای خود ارزش تجاری ایجاد کنند" .در سرررا  2004فروشرررگاه وا مارو 5ادعا کرد که بزرگترین

Facts 2
Remote Sensors 3
Social Networks 4
 – Wall Mart 5بزرگترین فروشگاه های زنجیره ای در ایالت متحده رجوع شود به wallmart.com
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2009شررررکت  8ebayبالغ بر 8

دو سا بعد انباره داده شرکت یاهو 9بی از  170پتا بایت 10داده را در خود ذخیره کرده بود.در سا 2012
شرکت گوگل 11بی از  100پتابایت و بی از  1ترا بایت شاخص های درس 12تولید کرده است  ،همچنین
شرکت های بزرگی مانند فیس بوک 10013پتا بایت و بی از  750پتا بایت داده تولید کرده با روند افزاینده
جمعیت داده هایی که در سرررا های متمادی ایجاد می شرررود ،بی از این خواهد بود  .حجم داده های
ذخیره شده در مجموعههای دادهای  ، Big Dataعموماً بهخاعر تولید و جمع وری دادهها از مجموعه بزرگی
از تجهیزاو و ابزارهای مختلف مانند گوشرریهای موبایل ،حسررگرهای محیطی ،الگ 14نرمافزارهای مختلف،
دوربینها ،میکروفونها ،دسررتگاههای تشررخیص ، RFIDشرربکههای حسررگر بیسرریم وغیره با سرررعت خیره
کنندهای در حا افزای ا ست ،به عوری که در هر روز 2.5 ،کوادریلیارد بایت (هر کوادریلیارد 15برابر 1027
ا ست) داده در حا تولید ا ست .نکته جالب توجه در این زمینه ن ا ست که  90در صد دادههایی که اکنون
در اختیار ما است ،تنها در  2سا اخیر تولید شده است .در عصر حاضر به خاعر تولید فزاینده داده ها و رشد
شررتابنده فناوری های اعاعاتی نمی توان تعریف مشررخصرری از دادههای کان به دسررت داد ،اما هم اکنون
مجموعه داده های چند ترابایتی (هر ترابایت =  1000گیگابایت) تا چند پتابایتی (هر پتابایت = 1000
ترابایت) را دادههای کان می نامند.
به عبارو دیگر برای اشررراره به مجموعه های دادهای بزرگی اسرررتفاده میشرررود که به قدری بزرگ و حجیم
ه ستند که با ابزارهای مدیریتی و پایگاههای داده سنتی و معمولی قابل مدیریت نی ستند .م شکاو ا صلی در
کار با این نوع دادهها مربوط به برداشرت و جمع وری  ،ذخیرهسرازی  ،جسرتوجو ،اشرتراکگذاری ،تحلیل و
نمای نها است .این مبحث ،به این دلیل هر روز جذابیت و مهبولیت بیشتری پیدا میکند که با استفاده از
تحلیل حجمهای بیشتری از دادهها  ،میتوان تحلیلهای بهتر و پیشرفتهتری را برای مهاصد مختلف ،از جمله
مهاصد تجاری ،پزشکی و امنیتی ،انجام داد و نتایج مناسبتری را دریافتکرد.
بیشررتر تحلیلهای مورد نیاز در پردازش دادههای بزرگ ،توسررط دانشررمندان در علومی مانند هواشررناسرری،
ژنتیک ،کانکتومیک (علوم مرتبط با نگا شت سی ستمع صبی) ،شبیه سازیهای 16پیچیده فیزیک ،تحهیهاو
Data warehouse 6
Terra Byte 7
 – Ebay 8بازار خرید و فروش اینترنتی رجوع شود به ebay.com
Yahoo 9
Peta Byte 10
(Placeholder1) 11شرکت فعال در زمینه های گوناگون فناوری اطالعات و دارنده رتبه اول در میان موتور های جستجو
URL Index 12
 Facebook 13یک شرکت فعال در زمینه شبکه های اجتماعی و دارنده شبکه اجتماعی Facebook.com
Logs 14
Quadiriliard 15
Simulations 16
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زی ست شنا سی و محیطی ،ج ستوجوی اینترنت ،تحلیلهای اقت صادی و مالی و تجاری مورد ا ستفاده قرار
میگیرد .حجم دادههای ذخیره شرررده در مجموعههای دادهای بزرگ  ،بیشرررتر به خاعر تولید و جمع وری
دادهها از مجموعه بزرگی از تجهیزاو و ابزارهای مختلف مانند گو شیهای موبایل ،ح سگرهای محیطی ،الگ
نرمافزارهای مختلف ،دوربینها ،میکروفونها ،د ستگاههای ت شخیص ، RFIDشبکههای ح سگر بی سیم وغیره
با سرعت خیرهکنندهای در حا افزای است.
(عکس)

این سوا برای ب سیاری از مدیران اجرایی ک سب و کار ها پی مده ا ست که یا منرور از  Bigdataهمان
تجزیه و تحلیل داده ها اسرررت؟ یا به عبارو دیگر جنب  Bigdataمانند تجزیه وتحلیلگر داده, 17به دنبا
جمع وری اعاعاو از داده ها و انتها ن ها درجهت مزیت کسب و کار است؟
جواب ری ا ست اگرچه سه تفاوو کلیدی نیز دارند.در  Bigdataصرفا م سله مهدار داده ها مطرح نی ست و
مسایلی مثل نوع داده و سرعت نیز حایز اهمیت است  .به همین منرور به بررسی تفاوو دیدگاه در داده های
بزرگ خواهیم پرداخت .
حجم:18
در سا , 2012هر روز تهریبا  2.5اکزا بایت 19داده تولید می شد و پی بینی می شود که تا سا  2015این
حجم داده به  8زتا بایت 20برسررد ,و این عدد هر  40ماه دو برابر میشررود  .داده یی که در هر ثانیه از گذر از
اینترنت بوجود می ید بی شتر از داده ها یی ا ست که در  20ساله گذ شته در گذر از اینترنت ذخیره شده
22
است Bigdata.این فرصت را برای سازمان ها فراهم میکند تا با پتابایت هایی 21از داده در داخل داده ست
های منفرد کار انجام دهند .به عنوان مثا  ,تخمین زده شده ا ست که فرو شگاه وا مارو در ساعت 2.5پتا
بایت داده از تراکن مشرررتریان  23جمع وری میکند که این داده میتواند معاد  20میلیون کابینت پر از
کاغذ باشررد .در واقع حجم داده ها بدون در نرر گرفتن اندازه سررازمان در حا بزرگ شرردن اسررت .در حا

Data Analysis 17
Volume 18
Exa Byte 19
Zetta Byte 20
Petta Bytes 21
Datasets 22
Customers Transactions 23
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حا ضر خیلی از سازمان ها حجم مجموعه داده (داده ست) ن ها ترابایت یا پتا بایت ا ست که بزودی به اگزا
بایت ویا زتا بایت خواهد رسید.
سرعت:24

برای بسیاری از برنامه های کاربردی سرعت بوجود مدن داده از حجم ن مهمتر است .اعاعاو به موقع این
امکان را برای سررازمان ها فراهم میکند تا سررریع تر از رقبا شرران عمل کنند.سرررعت داده ها از نرر تولید و
تحویل ن یکی از مشخصه های big dataمی باشد.درک متعارف از سرعت ,به عور معمو درباره چگونگی
سرعت رسیدن وذخیره و بازیابی اعاعاو در نرر میگیرد.با توجه به سرعت جریان اعاعاو ابزار های سنتی
نمیتواند جوابگو باشد.
تنوع داده:25

 Bigdataاشررکا مختلفی از پیام ها  ،به روز رسررانی ها،تصرراویر فرسررتاده شررده به شرربکه های اجتماعی
،اعاعاو حسررگرها و سرریگنا  26GPSتلفن های همراه و خیلی چیزهای دیگر را شررامل میشررود .خیلی از
منابع مهم  Big dataنسبتا جدید هستند که همه ن ها شامل پایگاه داده های سنتی رابطه ای 27نیستند
برخی از ن ها داده های نیمه سرراختار یافته هسررت یا سرراختار نیافته می باشررند .بنابراین پایگاه داده های
ساختار یافته که تا این اواخر حجم وسیعی از اعاعاو را ذخیره میکرد مناسب عبهه بندی و پردازش Big
 dataنمی باشد.
کاه تدریجی مولفه های رایان (انباره,حافره,پردازش,پهنای باند و غیره)به این معنی اسررت که اعاعاو
فشرده گرانبها گذشته به سرعت به سمت اقتصادی شدن پی میرود.هنگامی که فعالیت های کسب و کار
ها بیشررتر و بیشررتر به سررمت دیجیتالی شرردن می روند  ،منابع جدید اعاعاو و ابزارهای ارزان قیمت با هم
ترکیب میشوند تا مارا به عصر جدید اعاعاو ببرند.

Velocity 24
Variety 25
Geograhic Point 26
Relational Databases 27
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تلفن های همراه ،فرو شگاه های اینترنتی  ،شبکه های اجتماعی ،ارتباعاو الکترونیک  GPS،و ما شین الو
حجم وسرریعی از داده ها را به عنوان محصررو فرعی از عملیاو عادی ایجاد میکنند .هرکدام از ما میتوانیم
تولید کننده داده باشیم که این داده ها لزوما ساختار یافته نیستند.

(عکس)
داده ها در حا حاضر به هر بخ و کارکرد در اقتصاد جهانی بافته شده اند و مانند سایر عوامل اصلی تولید
از جمله دارایی های سخت و سرمایه ان سانی ،ب سیاری از فعالیت های اقت صادی مدرن به سادگی بدون نها
صورو نمیگیرد .استفاده از داده های بزرگ  -استخرهای زیادی از اعاعاو 28که می تواند تشخیص الگوهاو
تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری های بهتر به ارمغان بیاورد  -اساس رقابت و رشد برای شرکت های فردی،
افزای بهره بهره وری و ایجاد ارزش قابل توجهی برای اقتصرراد جهانی با کاه ضررایعاو و افزای کیفیت
محصوالو و خدماو خواهد شد.
تا به حا  ،جریان شدید سیل داده های جهان ما پدیده ای بوده ا ست که احتماال تعداد کمی از افراد ن را
درک میکردند اما ما در حا حاضرررر در نهطه عطف هسرررتیم  .با توجه به تحهیهاو موسرررسررره جهانی مک
کینزی )MGI( 29و شررررکت دفتر فناوری کسرررب و کار ،حجم گسرررترده از اعاعاو که تولید ،ذخیره و
استخراج شده اند از لحاظ اقتصادی با کسب و کار ،دولت ،و مصرف کنندگان مرتبط شده اند.
تاریخ روند قبلی در سرررمایه گذاری  ITو نو وری و تاثیر ن بر رقابت و بهره وری قویا مشررخص نموده اسررت
که داده ها بزرگ می تواند قدرو مشابه داشته باشند  ،یعنی داده های بزرگ قابلیت دگرگون گردن زندگی
ما دارند ..به عنوان مثا  ،نو وری های فن وری از خاقیت و نو وری در مدیریت به عنوان مکمل اسرررتفاده
میکند .
ما از تامین کنندگان 30فن وری اعاعاو بزرگ و قابلیت های تحلیلی پیشررررفته انترار داریم که حداقل
تاثیر زیادی مانند تولید کنندگان انواع دیگر فناوری  ،برروی بهره وری داشته باشند .

Data Pools 28
Mc kinsy 29
Suppliers 30
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همه شرررکت ها در صررورتی که بخواهند به رقابت بپردازند  ،نیاز به داده های بزرگ و بالهوه خود دارند تا به
عور موثر ایجاد ارزش کنند .به عنوان مثا  ،برخی از فروشندگان با استهبا از داده های بزرگ امکان افزای
حاشیه سود خود را با  60درصد را خواهند دید .

داده بزرگ  :مزیت رقابتی جدید
داده های بزرگ در حا تبدیل شدن به روش مهمی می شوند که شرکت ها را در جهت بهتر شدن ن سبت
به همتا های خود هدایت می کنند .در اکثر صنایع,رقبا و تازه واردین از اهرم راهبردی داده محوری برای نوع
وری ,رقابت و بدست وردن ارزش استفاده خواهند کرد .در واقع ما نمونه های اولیه ای که از داده در بخ
های مختلف استفاده می کنند را مورد بررسی قرار داده ایم.
در زمینه مراقبت های پزشکی 31پیشگامان داده در حا تجزیه و تحلیل نتایج سامت دارو هایی بودند که به
عور گسترده تجویز میشد ودر حا کشف خطراو و منافعی بودند که توسط زمایشاو محدود بالینی مشهود
نبود .دیگر حامیان اولیه داده های بزرگ در حا استفاده از داده هایی هستند که در سنسور های محصوالو
– از اسباب بازی کودکان تا کاالهای صنعتی-تعبیه شده بود تا تشخیص دهند که این محصوالو در دنیای
واقعی چگونه عمل میکنند .چنین دان بدسرررت مده از این داده ها سررراختن سررررویس ها و یا عراحی
محصوالو جدید را تحت تاثیر قرار میدهد.
داده های بزرگ برای ایجاد فرصت های جدید رشد ودسته بندی 32کاما جدیدی از شرکت ها ،مانند نهایی
که داده های صررنعت را جمع وری وتجزیه تحلیل میکنند کمک خواهد کرد .خیلی از ن ها شرررکت هایی
خواه ند بود که در م یان انبوهی از اعا عاو قرار گرف ته ا ند ،اعا عاتی مربوط به محصررروالو و خد ماو،
خریداران و تامین کنندگان ،ترجیحاو وهدف م صرف کنندگان ه ستند که جمع وری وتحلیل شده ا ست.
رهبران ینده نگر در سررراسررر بخ ها باید به شرردو شررروع به سرراخت قابلیت داده های بزرگ سررازمانی
خودشان کنند.
عاوه بر مه یاس گسرررترده از داده های بزرگ  ،بادر نگ بودن 33و تکرار باال 34ماه یت داده ها 35نیز مهم
ه ستند .به عنوان مثا  '،nowcasting' ،به منرور بر ورد سریع معیارهای مانند ضریب اعمینان م صرف
Medical Care 31
Categorize 32
RealTime 33
High-frequency 34
Data Context 35
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کننده ,توانایی دارد چیزی که در گذشته با نگاه به سابهه انجام می شد .درحا حاضر به صورو گسترده ای
استفاده میشود بعاوه دارای قدرو پی بینی نیز هست .به عور مشابه ،تکرار باال داده ها به کاربران اجازه
تست تئوری به صورو بادرنگ را میدهد ,سطحی که در گذشته امکان پذیر نبود.
در پنج حوزه  -بهداشرررت و درمان و خرده فروشررری 36در ایاالو متحده ،بخ دولتی در اروپا  ،و تولید و
سررکوهای اعاعاو شررخصرری(مکان داده های تولید شررده توسررط تلفن همراه یا هر ابزار سرریار) -وبرخی از
روشهای گسترده که از نهوذ داده های بزرگ پدید مده است  ،به عور عمیح مطالعه کرده ایم.
.
پنج راه برای نفوذ داده های بزرگ
 -1داده های بزرگ میتواند مهادیر قابل توجهی را از عریح شررفاف سررازی اعاعاو صرررفه جویی کند.
هنوز هم مهدار قابل توجهی از اعاعاو است به شکل دیجیتالی گرفته نشده است ،به عنوان مثا ،
داده هایی را که بر روی کاغذ هسررتند که به راحتی از عریح شرربکه در دسررترس ویا قابل جسررتجو
نی ستند.ما دریافتیم که  25در صد تاش دان شورها 37صرف ج ستجوداده و انتها ن به محل دیگر
میشود.که این تا ش ها نشان از ناکارامدی یک منبع قابل توجه است.
 -2هر چه سازمان هابه ایجاد و ذخیره داده های تراکن شی در شکل دیجیتا بپردازند ،نها می توانند
اعاعاو دقیح تر و عملکرد دقیح ارائه شررده در همه چیز  ،از موجودی محصررو تا روزهای بیمار
جمع وری کن ند و در نتی جه در معرض تغییر پذیری و افزای عملکرد قرار میگیر ند  .در واقع،
برخی از شرررکت های پیشرررو در حا اسررتفاده از توانایی خود را برای جمع وری و تجزیه و تحلیل
داده های بزرگ برای انجام زمای های کنتر شده برای تصمیم گیری مدیریت بهترهستند.

 -3داده های بزرگ فا صله با م شتری را کم میکند ودرنتیجه مح صوالو و یا خدماو منا سب تر را ارایه
میدهند .
 -4تجزیه وتحلیل در سطح باال به عور قابل ماحره ای تصمیم گیری را بهبود می بخشد.خطراو را به
حداقل میرساند وبین ارزشمند را هویدا میکند درغیر این صورو به صورو مخفی باقی میماند .

Retail 36

knowlage worker 37
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 -5داده ها بزرگ می تواند به منرور توسعه نسل بعدی از محصوالو و خدماو مورد استفاده قرار گیرد
 .به عنوان مثا  ،تولید کنندگان از اعاعاو به دست مده از سنسورهای تعبیه شده در محصوالو
برای ایجاد نو ورانه ارائه خدماو پس از فروش از قبیل تعمیر و نگهداری برای جلوگیری از خرابی
در محصوالو جدید استفاده میکنند.
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ارزش ایجاد شده با استفاده از داده های بزرگ
اگر سیستم مراقبت های بهداشتی مریکا از داده های بزرگ به صورو خاقانه و موثربرای پیشبرد بهره وری
و کیفیت استفاده کند می تواند در هر سا بی از  300میلیارد دالر رادر سا صرفه جویی کند .دوسوم ن
کاه و  8درصد در هزینه های بهداشت خواهد بود .در اقتصادهای توسعه یافته اروپا ،مدیران دولتی می
تواند بی از  bn ($ 123bn)100 €در بهبود بهره وری عملیاتی به تنهایی با اسررتفاده از داده های بزرگ
ایجاد کنند و این شررامل اسررتفاده از ابزارهای تحلیلی پیشرررفته برای کاه کاهبرداری و خطاها و افزای
مجموعه ای از در مدهای مالیاتی نمیباشد.
اما فهط شرکت ها و سازمان ها نی ستند که از ارز شی که داده های بزرگ ایجاد میکند ا ستفاده میکنند.
مصرف کنندگان نیز می توانند مزایای بسیاری بدست بیاورند .به عنوان مثا  ،سرویس هایی که توسط مکان
شخصی داده ها فعا شده حدود  600میلیارد دالر برای کاربران بدست ورده است .
نگاهی به مسرریر یابی هوشررمند 38با اسررتفاده از ترافیک اعاعاو بادرنگ ،که یکی از برنامه های کاربردی
محل شخ صی اعاعاو که به شدو مورد ا ستفاده قرار میگیرد  .با افزای نفوذ تلفن های هو شمند  ،و
برنامه های کاربردی راهبری رایگان که در این دسررتگاه ها گنجانده شررده اسررت ،اسررتفاده از مسرریریابی
هوشررمند به احتما زیاد رو به رشررد خواهد بود  .تا سررا  ،2020انترار می رود که بی از  70درصررد از
گو شی های تلفن همراه قابلیت GPSرا دارا با شند که عدد در سا  2010حدود  20در صد بود. ،با تمام
این گفته ها ،ما بر ورد میکنیم که ارزش جهانی بالهوه مسرریریابی هوشررمند را در قالب صرررفه جویی زمان
وسرروخت 39حدود  500میلیارد دالر تا سررا 2020خواهد شررد .این برابر با صرررفه جویی در رانندگان 20
میلیارد ساعت در جاده ها ،یا  10تا  15ساعت در هر سا برای هر م سافر ،و در مورد  150میلیارد دالر در
مصرف سوخت است.
40

برخی از پتانسرریل های قابل توجهی برای تولید ارزش از داده بزرگ از ترکیب جداگانه اسررتخرهای داده
بد ست می یند .به عنوان مثا  ،سی ستم بهدا شت و درمان ایاالو متحده ،دارای چهار ا ستخر بزرگ داده -
بالینی؛ فعالیت های و هزینه؛ محصوالو پزشکی و دارویی تحهیح و توسعه و اعاعاو در مورد رفتار بیمار و
احساساو  -که هر کدام ابتدا بدست می یند و سپس توسط حوزه های مختلف مدیریت میشوند .

Smart Navigation 38
Time & Fuel 39
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 41MGIتخمین می زند که اگر سررازمان بهداشررت در ایاالو متحده به عور کامل از همه روش های موجود
در داده های بزرگ اسرررتفاده کند ،به عنوان مثا تجزیه و تحلیل رکورد های مداوا  ،هزینه ها ونتایج
سررامت  .پزشررکان را می تواند به سررمت مداوا با بهترین هزینه ها و نتایج هدلیت کند .بهره وری سرراالنه
می تواند بی  0.7درصررد رشررد کند .اما دسررتیابی به این افزای بهره وری نیازمند ترکیبی از
بخ
اعاعاو منابع مختلف ا ست -اغلب سازمان هایی که تاریخچه ای از به ا شتراک گذاری داده ها ندارند.
مجموعه ای از داده ها مانند سوابح بیمار و بالینی با بکدیگر یکپارچه میشوند.
حساسیت های درباره حفظ حریم خصوصی 42و امنیت داده ها . 43فهط یک مانع است که شرکت ها و دولت
ها برای بدسرررت وردن منافع اقتصرررادی داده های بزرگ نیاز دارند به ن غلبه کنند  .یکی از مهم ترین
چالشررهای کمبود چشررمگیر افراد با مهارو های تجزیه و تحلیل داده های بزرگ اسررت .در سررا ،2018
ایاالو متحده به تنهایی با کمبود افراد موزش دیده تحلیلگر از  140،000به  190،000و  1.5میلیون
نفر دیگر با مهارو های مدیریتی که قادر به ایجاد چارچوب و تفسیر موثر تحلیل ها که پایه تصمیم گیری
ها می باشد  ،مواجه خواهد بود .
همچنین بسیاری از مسائل فنی وجود دارند که برای استفاده بهتر از داده های بزرگ نیاز به اصاح و تغییر
دارند .سی ستم های قدیمی و ا ستانداردهای نا سازگار و فرمت هایی که اغلب مانع از ادغام داده ها و برنامه
های تحلیلی پیچیده که ایجاد ارزش میکند  .در نهایت ،اسرررتفاده ازمجموعه داده های 44بزرگ دیجیتالی
نیاز به مونتاژ تکنولوژی ذخیره سازی و محاسباو از عریح برنامه های تحلیلی و نرم افزار بصری دارد.
مهمتر از همه ،دسترسی به داده ها به صورو گسترده است .به عور فزاینده ،شرکت نیاز به دسترسی داده
ها را از عریح ا شخاص ثالث ،به عنوان مثا  ،شرکای تجاری و م شتریان ،و ادغام نها با خود شان خواهند
داشرررت .مهارو حیاتی برای سرررازمان های اعاعاو محور در ینده  .توانایی ایجاد ارزش برای دیگران ،از
جمله م صرف کنندگان ،تامین کنندگان و به عور بالهوه حتی رقبا ،ازعریح به ا شتراک گذاری داده ها خواهد
بود .اگرچه به اشرررتراک گذاری داده ها بعید به نرر می رسرررد اما بطور بالهوه قانونگذاران برای منفعت
اجتماعی مجبور هستند که وارد ن مرحله شوند.
زمانی که شررررکت ها و دولت ها قدرو داده های بزرگ در جهت ارائه بهره وری باالتر ،ارزش بهتر برای
مصرف کنندگان ،و موج بعدی رشد در اقتصاد جهانی درک کنند  ،انگیزه الزم برای مهابله با موانع استفاده
از داده های بزرگ خواهد داشررت .با انجام این کار نها راه را برای رقابت جدید در میان شرررکت ها و بهره
 41موسسه مطالعات مک کینزی
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وری باالتر در بخ دولتی باز خواهند کرد ،که قادر خواهند بود سرررویس های بهتر با هزینه های محدود
تر ارایه دهند که سبب بهروری بهتر شرکت ها و حتی تمام اقتصاد ها خواهد شد .

داده های بزرگ یک معامله بزرگ است
عصررر داده بزرگ می تواند محصررو اصررو مدیریت جدید دانسررت  .در روزهای اولیه مدیریت حرفه ای
شرررکت های بزرگ ،رهبران کشررف کردند که حداقل مهیاس کار مدی ،عامل اصررلی درموفهیت رقابتی می
باشرررد .به همین ترتیب ،منافع رقابتی ینده به احتما زیاد فهط بدسرررت وردن داده های بیشرررتر و بهتر
نخواهد بود بلکه اسررتفاده بهینه از داده ها اسررت  .ما امیدواریم که با انعکاس این مس رله  ،مدیران اجرایی
قادر باشند به تشخیص چگونگی تاثیر داده های بزرگ بر روی اهدافی که در پشت راهبردهایشان قرار دارد
.
 چه چیزی در راه است ؟

 چه اتفاقی برای داده هایی که به صورو گسترده دردسترس هستند می افتد؟
همانطور که اعاعاو به سانی در سراسر بخ ها مورد دسترسی قرار میگیرند  ،می تواند عامل تهدید برای
شررکت هایی که به داده اختصراصری به عنوان دارایی رقابتی تکیه میکنند باشرند .به عنوان مثا صرنعت
اماک ،معامله روی اعاعاو نا متهارن اتفاد میافتاد مانند امتیاز دسررترسرری به داده های معامله و نگاه
داشتن دان مزایده ودرخواست خریداران .کسب هر دو نیاز به هزینه و تاش قابل توجه دارد .در سا های
اخیر ،با این حا  ،متخصصان دنیای سایبر در داده های اماک و تحلیلگران شروع به گذشتن از واسطه ها
کرده اند و اجازه دادند خریداران و فروشرررندگان درباره ارزش ملک دیدگاهشررران را با هم مبادله کنند ودر
همین زمان منبع موازی برای داده های اماک ایجاد کنند .
هزینه و قیمت گذاری اعاعاو در سراسر عیف های صنایع به سمت قابل دسترسی شدن پی می روند.
یکی از راه های دسترسی به اعاعاو اختصاصی تصاویر ماهواره ای است که توسط برخی از شرکت ها جمع
وری میشود  .وقتی این تصاویر پردازش و تحلیل میشوند اعاعاتی راجع به امکاناو فیزیکی رقبا را به همراه
دارند .این کار گاه های ماهواره ای دیدگاه ها را در برای برنامه های تو سعه و یا محدودیت های ک سب و کار
که توسط ظرفیت تسهیاو ،جنب های حمل و نهل  ،و مانند ن مشخص میشود از این سو ن سو جمع
میکنند
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یکی از چال های بزرگ این واقعیت است که کوهی از اعاعاو که بسیاری از شرکت ها به صورو مخفیانه
در سیلوهای دپارتمان گرد وری میکنند مانند  ،R & Dمهندسی ،تولیدی ،یا خدماو عملیاو از بهره برداری
به موقع اعاعاو ممانعت میکند .اعاعاو جمع وری در واحد کسررب و کار همچنین می تواند یک مشررکل
باشد :بسیاری از موسساو مالی ،به عنوان مثا  ،از شکست های خود را برای به اشتراک گذاری داده ها بین
خطوط متنوع کسرررب و کار ،از جمله بازارهای مالی ،مدیریت پو و وام دهی رنج می برند .اغلب ،همین
م سئله مانع شرکت ها از ت شکیل یک دیدگاه من سجم م شتریان فردی و یا فهم ارتباعاو در بازارهای مالی
میشود.
برخی از تولید کنندگان در حا تاش برای کاوش کردن در دپارتمان تحهیح و توسررعه 45هسررتند  ،نهادر
حا یکپارچه سرررازی داده ها از سررریسرررتم های مختلف ،دعوو همکاری میان واحدهای عملیاتی که قبا
مح صور بودند ،و حتی به دنبا اعاعاو از تامین کنندگان خارجی و م شتریان به شرکت تولید مح صوالو
هستند  .در بخ های پیشرفته تولید مانند خودرو ،به عنوان مثا  ،تامین کنندگان از سراسر جهان هزاران
قطعه را میسازند .بسیاری از سیستم اعاعاو تجمیع شده در حا حاضر به شرکت و شرکای زنجیره تامین
خود برای همکاری در فاز عراحی اجازه می دهد -تعیین قیمت نهایی تولید
 اگر شما می توانستید تمام تصمیم گیری های خود را امتحان کنیدچگونه روش های رقابتی ن را
تغییر میدهد؟
داده های بزرگ انواع مختلفی از تصمیم گیری ها را هدایت میکند  .با استفاده از زمای های کنتر شده،
شرررکت ها می توانند فرضرریه ها زمای کنند و نتایج تجزیه و تحلیل را برای هدایت کردن تصررمیماو
سرمایه گذاری و تغییراو عملیاتی به کار میگیرند .در واقع ،زمای شاو می تواند به مدیران در شنا سی علت
ها کمک میکند  ،این سبب کاه تنوع نتایج ودر حا بهبود مالی و بهروری می شود
زمون ا ستحکام می تواند شکل های مختلفی دا شته با شد .شرکت های ناین پی شرو  ،برای مثا  ،زمون
کنندگان مداوم هستند .در برخی از موارد ،نها بخشی از صفحه نمای وب سایت خود را به انجام زمای
هایی که عوامل که تعامل بیشترین کاربر یا سود فروش باالتر را نشان دهد اختصاص می دهند .شرکت های
فروش کاالهای فیزیکی نیز از زمای شاو برای کمک به ت صمیم گیری ا ستفاده میکنند  ،اما داده ها بزرگ
می تواند این رویکرد به یک سطح جدید تغییر دهد .به عنوان مثا  .در مک دونالد 46برخی از فرو شگاه ها
با دستگاه ها یی که داده های عملیاتی جمع وری های میکرند تا تعامل مشتری ،ترافیک در فروشگاه ها و
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الگوهای سفارش پیگیری کنند مجهز شده بود .محههان می تواند تاثیر تغییراو در منوها ،عرح ر ستوران ،و
موزش ها ،در میان چیزهای دیگر ،روی بهره وری و فروش مد کنند.
در جاهایی چنین زمای های کنتر شده عملی نی ست ،شرکت ها می توانند زمای های "عبیعی" را
برای شررناسررایی منابع عملکرد متنوع اسررتفاده کنند به عنوان مثا  ،یک سررازمان دولتی ،داده های روی
گروه های مختلف کارکنان که کار م شابه در سایت های مختلف انجام میدهند جمع وری کند .درد سترس
قراردادن داده ها ،کارکنان کاهل را تحریک میکند تا کاراییشان را باال ببرند .
 چگونه ک سب و کار شما تغییر خواهد کرد اگر از داده های کان برای سفار شی سازی گ سترده و
بادرنگ استفاده کنید؟
شرکت های مشتری محور مدو زمان عوالنی است که از داده ها برای بخ بندی و هدف گذاری مشتریان
استفاده میکنند.داده های بزرگ امکان شخصی سازی بادرنگ 47را فراهم میکند .نسل بعدی خرده فروشان
قادر خواهند بود که رفتار م شتریان خود را از عریح اینترنت گردی و ا صاح اولویت ها ومد رفتاری نها به
صورو بادرنگ پیگیری کنند .بعاوه ,زمانی که مشتری قصد خرید محصولی دارد با معرفی بسته بندی های
مختلف از ن محصو میتواند برای مشتری ارزش ایجاد کند و حاشیه سود خود را باال ببرد
خرده فرو شی یک صنعت شکار برای سفار شی سازی داده محوری ا ست.به این علت که حجم و کیفیت
اعاعاو دسررترس از خرید اینترنتی ،گفتگو های اجتماعی ،شرربکه ،و ،اخیرا ،مکان خاص تعاماو تلفن های
هو شمند روز به روز در حا افزای ا ست.اما بخ های دیگر نیز میتوانند از برنامه های کاربردی داده بهره
الزم راببرنددر واقع ن ها میتوانند با رشررد ابزارهای پیچیده تحلیلی میتوانند مشررتریان را خود به گروه های
مشخصی تهسیم کنند.


یا داده های بزرگ میتواند قدرو مدیران را افزای

دهد یا جایگزین ن هاشود؟

داده های بزرگ حوزه های مختلف نرم افزار برای الگوریتم ها و ماشرررین های تحلیلگر را گسرررترش میدهد.
الگوریتم ها  ,سررنسررور داده های خطوط تولید ،ایجاد فر یندهای خود تنریم که سرربب کاه ضررایعاو،
جلوگیری از (و گاهی اوقاو خطرناک) مداخاو هزینه بر بشررر ،و در نهایت خروجی تحلیل میکند .پیشررتر،
"دیجیتا " ر شته های نفت ،ابزارها به عور مداوم داده ها را در سرچاه نفت  ،خطوط لوله و سی ستم های
مکانیکی میخواندند .این اعاعاو توسرررط کامپیوترهای خوشررره ای تحلیل می شرررود که نتایج را برای
عملیاو بادرنگ مراکز که تنریم جریان نفت را به منرور بهینه سرررازی تولید و به حداقل رسررراندن خرابی
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تغذیه میکند .یکی از شرکت های بزرگ نفتی با  10تا  25در صد هزینه های عامل و نیروی ان سانی کاه
داده است ،در حالی که تولید  5درصد افزای یافته است .
محدوده محصررروالو از ماشرررین های کپی گرفته تا موتور های جت جریانی از داده تولید میکنند که قابل
پیگیری هسرررتند .تولیدکنندگان میتوانند داده های ورودی را تحلیل کنند و در برخی موارد میتوانند به
صورو خودکار اشکاالو نرم افزاری را اصاح کند و یا سرویس ها را برای تعمیر ن ارسا کنند.
برخی از شرکت های رایانه و سخت افزار در حا جمع وری و تحلیل داده هایی مانند تعمیراو پیشگیرانه
قبل از خرابی یا مختل شررردن عملیاو مشرررتریان هسرررتند .داده ها همچنان برای پیاده سرررازی تغییراو
محصوالو برای پیشگیری از مشکاو بعدی و یا ورودی مورد استفاده مشتری برای پیشنهاداو نسل بعدی
استفاده میشود.
خط تولید با بهره وری باال  ،مدیریت ریسررک بهتر و توانایی برای شررکار سررازی مشررکاو که در غیر این
صورو پنهان باقی خواهد ماند بهینه می شود .هر چه قیمت سن سورها  ،د ستگاه های ارتباعی و نرم افزار
تحلیلی شرکت ها سهوط می کند شرکت ها بیشتر و بیشتر به این انهاب مدیریتی خواهند گروید .
جمع بندی :
داده های بزرگ 48بذر د سته ای از شرکت های داده محور را می پا شد .ب سیاری از این ک سب و کارها نه
واسرررطه را در زنجیره ارزش 49نهایی بازی میکنند که نها خود موجب ایجاد ارزش "داده های خروجی"50
تولید شده توسط معاماو کسب و کار می شوند .
شرکت های پی رو از تحلیل داده های خود به عنوان بخ شی از چرخ تولید مطالب زیادی یاد گرفتند و
تصمیم گرفتند که کسب و کار برای انجام کار های مشابه برای شرکت های دیگر ایجاد کنند .درحا حا ضر
شرررکت ها اعاعاو کارخانه ها و زنجیره تامین 51را برای تعداد زیاد مشررتریان تولید ،جمع وری میکنند و
نرم افزارهایی برای بهبود عملکرد را به فروش می رسررانند .این خدماو کسررب و کار از کسررب و کار تولید
شرکت ها بهتر است .
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بنا به نچه در این مهاله به ن اشاره شده است  ،جایگاه داده های بزرگ در رشد سازمان ها و همچنین ایجاد
مزیت رقابتی در حا حاضر و ینده نه چندان دور (تا سا  2020میادی) تبیین گردید .
نچه مسررلم اسررت رشررد حجم  ،تنوع و سرررعت پردازش اعاعاو در سررا های ینده موجب می شررود که
سازمان ها ناگزیر از بکارگیری ابزار های مبتنی بر داده های بزرگ با شند و این حوزه از ک سب و کار فناوری
اعاعاو جایگاه بسیار خوبی در سبد اعاعاتی و تصمیم گیری سازمان ها به خود اختصاص خواهد داد .
با توجه به قرار گرفتن سازمان ها و ک سب و کار ایران در م سیر جهانی شدن 52پی
مطالعه و بررسی پیامد های ناشی از مفاهیم داده های بزرگ احساس می شود .
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