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  دادهراهبری داده، بسترساز موفقیت هوش تجاری در عصر کالن

 

 2مجید عبدالرزاق نژاد، 1سید مجتبی بنائی

 ، ایرانقائن ،دانشگاه بزرگمهر قائنات، کامپیوترگروه مهندسی  1

 ، قائن، ایران، دانشگاه بزرگمهر قائناتمهندسی کامپیوتر گروه 2

 :چکیده

ها ساله، برای سازمانهای کالسیک و سنتی، راهکار اصلی تحلیل و اتخاذ تصمیمات مدیریتی براساس ای دههوش تجاری با پیشینه

های هوشمند، های اجتماعی، تلفنکههاست اما در سالیان اخیر و با رشد تولید داده و ظهور منابع مختلفی که به مدد شبداده

ها های سرور و مانند آن روز بروز در حال گسترش هستند، نیازمندیهای جدیدی را به سازمانهای نظارتی ، الگحسگرها، دوربین

 تحمیل کرده است. 

یی سازمان است. اگر هوش ترین بخش این نیازمندیها، مدیریت یکپارچه و هماهنگ داده از تولید تا مصرف توسط کاربران نهامهم

تجاری به عنوان بخشی از فرآیند پردازش داده نگریسته شود، به این مدیریت و راهبری داده در سطح کالن کامالً وابسته خواهد 

ا پردازد و بداده میهای عصر کالنهای گوناگون راهبری داده در یک سازمان نوین با تمام دغدغهبود. این مقاله به معرفی و جنبه

محور یک سازمان، نقش آن و های دادهدهی به سایر مولفهداده به عنوان بستر اصلی ذخیره و خدماتتمرکز بر مفهوم دریاچه

 چالشهای راهبری داده و استفاده از دریاچه داده را موشکافی خواهد کرد.
 

 کلمات کلیدی: 

  .محورسازمان داده ؛دادهکالن؛دریاچه داده ؛راهبری داده؛هوش تجاری

 مقدمه 1

 های تمام شرکتها وهای معاصر بشری، نیاز به تحلیل و پردازش آنها به صورت سریع و با کاربری آسان، جزء دغدغهبا داده محور شدن تمامی فعالیت

سنتی پایش سود و زیان  های امروزی شده است. سوددهی و برندسازی و ماندن در بازار با وجود رقابت بسیار فشرده بین شرکتها با ابزارهایسازمان

 ها و اخذ تصمیمات هوشمند هستند. ای برای تحلیل همه جانبه دادهها و شرکتها نیازمند یک چارچوب حرفهامکان پذیر نیست و سازمان

ی گذشته، با چالشهایرا نسبت به های جدیدی پیدا کرده است که تحلیل آنداده نامید، ویژگیاز طرفی، داده در عصر جدید که آنرا باید عصر کالن

 های نوینی دارد.های مدیریتی جدید و معماریکند و نیاز به رهیافتمواجه می

 باو پردازد های معاصر میاین مقاله با تعریف هوش تجاری و بررسی تاریخچه آن، به نیازمندیهای نوظهور در عرصه مدیریت داده و ویژگیهای داده

کننده هوش به عنوان پیشران و هدایترا  آندر  راهبری دادهلزوم پیاده سازی ، محوردر یک سازمان داده های مختلف مدیریت دادهبررسی جنبه

داده، لزوم توجه سازمانها به طراحی یک معماری کالن بررسی خواهد کرد. نهایتا با معرفی دریاچه داده به عنوان بستر ساز ذخیره و پردازش تجاری، 

مندان را با مزایا و معایب این مفهوم با بررسی چندین معماری پیشنهادی در این حوزه، عالقهرا مطرح نموده، مانی مناسب برای دریاچه داده ساز

 آشنا خواهد کرد.جدید مدیریتی و نقش آن در هوش تجاری معاصر 

 

 مروری بر ادبیات و پیشینه هوش تجاری 2

های موجود در فرآیندهای تصمیم ان با استفاده هوشمندانه و مناسب از دادههوش تجاری چیزی نیست جز فرآیند ارتقاء سود و علمکرد یک سازم

داری معروف های بازرگانی و با اقتباس از رویکرد بانکالمثلالمعارف ضربدونز در دائرهاز سوی ریچارد میالر 1865در سال هوش تجاری  [1]گیری. 

ای تخصصی به آن پرداخت، هام هنس پتر لون در مقالبیو زمانی که پژوهشگر برجسته آی 1958نام سر هنری به کار گرفته شد. اما این واژه در سال به
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ها در شهر رم کار خود را آغاز کرد. این کنفرانس تر دادهالمللی تحلیل سادهمیالدی کنفرانس بین 80ها قرار گرفت. اواخر دهه مورد توجه شرکت

  دقیقا چیست ؟ هوش تجاریاما  .]2[اولین گام مؤثر در زمینه تحلیل ساده هوش تجاری بود

دار و مفید های خام را به اطالعات معنیها، فرآیندها، معماری و فناوری که دادهای از روشمجموعه»تر هوش تجاری عبارتست از به صورت دقیق

 [3].« کندکردن موثرتر استراتژی تاکتیکی، استراتژی عملیاتی و بینش و تصمیم گیری تبدیل می برای فعال

به عنوان یک اصطالح عمومی و یک  1989در سال  را ، هوش تجاریمعتبر و قدیمی در حوزه فناوری اطالعات استکه یک سازمان تحقیقاتی گارتنر 

حلیل های سازمانی و تها، ابزار و تجربیاتی است که باعث دستیابی موثر به دادهها، چارچوبدربرگیرنده تمامی برنامهکه کند واژه چترگونه تعریف می
 [4].گرددها میشدن فرآیندها و نهایتا افزایش سود و رقابت پذیری سازمانگیری و بهینه د که باعث ارتقای روند تصمیمشوای میآنها به گونه

ی از بینی و پشتیبانکاوی، تحلیل آماری، پیشداده، دادهای، انبارههای داده رابطههای مرتبط با داده شامل پایگاههوش تجاری تمام فناوری بنابراین 

را که همه آنها قدمتی بیش از یک دهه در حوزه فناوری اطالعات را دارند، به یکدیگر مرتبط ها گیری از دادهتصمیم و نهایتاً تصویرسازی و گزارش

 .[5]کندمی

تجاری در سازمان، انباره داده است. مکانی متمرکز و مجتمع برای ذخیره  ترین مولفه و بستر اصلی هوشدر هوش تجاری سنتی و کالسیک، مهم

ازی سآوری، همگن و یکپارچهانباره داده، پایگاه اطالعاتی بزرگی است که جمعتر، شده و آماده برای گزارش گیری . البته به طور دقیقهای خالصهداده
های چند جانبه های مختلف با هدف تولید گزارشجانس به اطالعات قابل استفاده در زمینههای نامتو نیز ذخیره اطالعات متنوع، جهت تبدیل داده

 [6].و دقیق در یک سازمان را برعهده دارد

های معاصر است اما نگاهی گذرا به تجاری درسازمانهر چند هدف از این مقاله، بررسی فرآیند راهبری داده به عنوان بسترساز اصلی موفقیت هوش

 تواند ما را با ادبیات اصلی این حوزه آشنا کند.هوش تجاری سازمانی میسازی فرآیندهای اصلی در پیاده

 : [7]شود برای پیاده سازی هوش تجاری کالسیک در یک سازمان روند زیر طی می

مانند دارند. سایر ای و جدول(، ساختاری رابطهOLTPهای علمیاتی یک سازمان هستند ): این منابع که اکثراً داده شناسایی منابع داده .1

منابع نیمه ساختاریافته مانند فایلهای اکسل و یا بدون ساختار مانند فایلهای عکس و تصویر هم می تواند ورودی سامانه هوش تجاری ما 

 باشد.
2. ETL1  ها راداده نهایتا بارگذاری در انباره دادهو  تبدیل و پیش پردازش، استخراج اطالعات از منابع: در مرحله بعد با انجام سه عملیات 

 کنیم.برای تحلیل آماده می

                                                           
1 Extract,Transform,Load 

 (Slice of BIچرخه کار هوش تجاری در سازمان ) – 1شکل 
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( برای data martگرا )های تحلیلی موضوعداده سازمانی و ایجاد داده : این مرحله در حقیقت طراحی و کار انباره هاتحلیل برخط داده .3

 های مختلف سازمان است.بخش
: خروجی نهایی هوش تجاری یک سازمان در این مرحله، به کمک ابزارهای مختلف هوش تجاری و تصویرسازی  گیریتصویرسازی و گزارش .4

 سازد. گردد و اخذ تصمیمات مدیریتی را ممکن میها میخود را نشان داده، باعث انتفاع کاربران مختلف سازمانی از داده

 

 نیازمندیهای دنیای معاصر در حوزه هوش تجاری 3

اما در سالیان اخیر و رواج مفاهیمی مانند  [8]داده، به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته استنوین در حوزه هوش تجاری با رواج کالن رویکردهای

 .ای در حرکت، نیازمندیهای نوینی در عرصه هوش تجاری پدیدار گشته استههای سریع و دادهداده

 ترین آنها خواهند بود : اگر بخواهیم نیازمندیهای پیشران هوش تجاری معاصر را برشماریم، موارد زیر مهم

 های اجتماعی، به مدد شبکه ای کهسابقههای کالن، حجم آنهاست. حجم بی: یکی از ویژگیهای اصلی داده سابقه حجم دادهافزایش بی

سازمان افزوده خواهد شد و باید این های سرور و مانند آن، روز به روز بر میزان آن به ازای هر های نظارتی، تصاویر، الگحسگرها، دوربین

 های سازمانی هوش تجاری مدنظر قرار گیرد.حلحجم، در تمامی راه
 های های نوین مدیریتی است و سامانهو در هر حال ورود به سازمان، نیازمند فناوری 3حرکتهای در حال پردازش داده : 2های جریانیداده

. اگر بخواهیم در هنگام ورود داده، تصمیمات مدیریتی و [9]های بزرگ دنیا در این حوزه پیشنهاد شده استبسیار زیادی توسط شرکت

 ای با قابلیت به روزرسانی مداوم داشته باشیم، نیازمند راهکارهای نوینی خواهیم بود.دادهای مناسب بگیریم و یا انبارهلحظه
 سازمانها در مدیریت داده، منابع جدیدی است که سالیانه به منابع ورودی : یکی دیگر از چالشهای امروز  منابع جدید و انواع مختلف داده

بینید شوند. همانطور که در شکل زیر میذخیره میشود که اکثر آنها هم کامالً بدون ساختار بوده و به همان شکل هم آنها افزوده می

 اند. ، غیرساختیافته2017های تولید شده دنیا در سال حدود هشتاد درصد داده

تر این مساله را شرح دهیم، مثالی از یک فروشگاه بزرگ تحویل کاال می زنیم. در این فروشگاه برای بهینه سازی تحویل اگر بخواهیم دقیق

منابع جدید داده که شود. این های تحویل کاال نصب میو نیز مصرف سوخت روی ماشین GPSسرعت آن، حسگرهای  کاال و افزایش

 ای و به صورت مداوم، به سازمان ارسال شوند، نیازمندیهای هوش تجاری جدیدی را رقم خواهند زد. توانند لحظهمی

  های خودتر دادهها و نیز مدیریت یکپارچه و سادهجویی در هزینهرای صرفه: بسیاری از سازمانها، بگسترش رواج بسترهای رایانش ابری ،

ای هاند. این تغییر پارادایم در حوزه ذخیره و پردازش، نیاز به تغییر پارادایم در طراحی سامانهبه سمت بسترهای ذخیره و پردازش ابری رفته

 نوین هوش تجاری خواهد داشت. 

                                                           
2 data streams 
3 data in motion 

 (Oracleها در سالیان اخیر )وب سایت بررسی رشد داده – 2شکل 
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 ای یک های در تمامی جنبهامروزه به دلیل نیاز به اخذ تصمیمات مناسب به صورت هوشمند و لحظه :شین تحلیل پیشرفته و یادگیری ما

محور، نهادینه شده است. این امر هم باید در طراحی کسب و کار، استفاده از یادگیری ماشین برای مکانیزه کردن این امر در سازمانهای داده

 قرار گیرد.های هوش تجاری نوین، مد نظر سامانه

 نیازمندیهای مدیریتی داده 4

های مدیریتی داده هم باید عالوه بر نیازمندیهای نوینی که در عرصه تولید و پردازش و تحلیل داده، در سالیان اخیر به وجود آمده است، نیازمندی

 «انجمن مدیریت داده»منظور از راهنمای پیشنهادی برای این مدنظر کسب و کارها قرار گیرد تا بتوان یک سازمان کامالً مکانیزه و هوشمند داشت. 

ها را بیان تشر شده است، به صورت شماتیک این مولفهآن من 2. این راهنما که در حال حاضر نسخه [10]کنیمدر حوزه مدیریت داده استفاده می

 تک آنها پرداخته است. اجزای تشکیل دهنده مدیریت داده طبق این راهنما از قرار زیر است:کرده و به توضیح تک

 گذار دارد، نقش سیاستای یک سازمان کننده و محوری را در تمامی فعالیتهای داده: این بخش از مدیریت داده که نقش هماهنگ راهبری داده

 کننده یکپارچگی و جامعیت پردازش داده در یک سازمان است.و کنترل کننده را داشته و به نوعی تضمین
 ه حتما ها و قوانینی کمدیریت کیفیت داده : قوانین تضمین کننده کیفیت داده در این بخش قرار میگیرند. مواردی مانند دقت و سازگاری داده

ر موجودیت داده حفظ شود. به عنوان مثال، قوانین سازگاری و جامعیت برای دانشجو حاکی از این هستند که یک دانشجو حداکثر باید به ازای ه

ش پردازواحد مگر در شرایط فارغ التحصیلی . این قوانین که خیلی از آنها هنگام پیش 12واحد درسی باید داشته باشد و حداقل هم  24در هر ترم 

 شوند، تضمین کننده کیفیت داده در سازمان خواهند بود. و به روزرسانی، اعمال میداده، ذخیره 
 های اصلی باید نگه هستند که جدای از داده« هاکننده راجع به دادههایی توصیفداده»های راهنما، در حقیقت : داده 4های راهنمامدیریت داده

 داشته شوند. مثل اینکه یک داده، درچه تاریخی و توسط چه کسی ذخیره یا ویرایش شده است. 

 ها، صفحات وب و اخبار، فایلهای الگ سرورها های امروزی سازمان، مانند عکسها، فیلم: بسیاری از داده ساختارمدیریت اسناد و محتوای بدون

ها در پیش گرفت. نحوه ذخیره، ای برای هر این نوع از دادههای جداگانهشوند و باید سیاستاطالعاتی ذخیره نمیهای و مانند آن، درون بانک

 گردد.ای و ساختارمند سازمان در این بخش مشخص میهای رابطهجستجو، شاخص گذاری، دسترسی و همچنین تعامل آنها با سایر داده
 ای جدید و طراحی مدلهای داده موردنیاز و توضیع قوانین الزم : تحلیل نیازمندیهای سازمان و شناسایی منابع داده طراحی و مدلسازی داده

 برای ذخیره و جستجوی آنها در این بخش، لحاظ خواهند شد.

                                                           
4 Meta Data 

 مولفه های مدیریت داده )انجمن مدیریت داده( -3 شکل
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 الزم برای گرفتن  آوردن زیرساختداده و فراهم ها و ساخت انبارهگیری از دادههای تحلیل و گزارش: نیازمندی و هوش تجاری 5انبارش داده

 تصمیمات مدیریتی در این مولفه از مدیریت داده، دیده شده است.
 های مرجعمدیریت داده ( داده های مرجع :Master Dataبه داده )کنند ای یک سازمان را تعریف میهای دادهشود که موجودیتهایی گفته می

های خود را آن تطبیق دهند. به عنوان مثال، در فایل مرجع، توصیف کارمند و خصوصیات آن با ههای سازمان مکلفند کار با دادو تمامی بخش

شود و هر بخش از سازمان که نیاز به ذخیره و تعریف و کار با ذکر جزییات آن مانند نحوه محاسبه سابقه کار، مرخصی، ماموریت و ... آورده می

 ن و توصیف موجود در این فایل، مطابق باشد.موجودیت کارمند داشته باشد، باید با قوانی
 جنبه مهم دیگر از مدیریت داده که یک استراتژی درست راهبری داده، باید حتما برای آن برنامه داشته باشد، بحث  مدیریت امنیت داده :

ارند از جمله مواردیست که در این ها دسترسی دهایی به کدامین دادههاست. این که چه کسانی، تحت چه شرایطی ، در چه زمانامنیت داده

 ها هم درای مانند خراب شدن دیسک یا از کارافتادن شبکه، دزدی و هک شدن دادهبخش باید به آن رسیدگی شود. نحوه مقابله با حوادث داده

(، به این مولفه مهم اشاره [11]رود هم که در ادبیات مدیریت داده به کار می« 6نظارت بر مصرف داده»شود. عبارت اندیشی میاین قسمت، چاره

 دارد.
 ای هگیری، توزیع در شبکه و تقسیم بار بین گرهای و نحوه پشتیانهای رابطه: نحوه مدیریت فضای مورد نیاز برای داده مدیریت ذخیره داده

 ت.های تعیین شده در این بخش اسمحاسباتی حاوی یک بانک اطالعاتی، از سیاست
 گیرد که در ادامه مقاله با جزییات : معماری کالن داده در سازمان و ساختار آن در این قسمت، قرار می ها در سازمانمدیریت معماری کالن داده

 بیشتری در مورد آن صحبت خواهیم کرد.
 های آنها، چگونگی ترکیب کردن و داده ای، نحوه جمع آوری: نحوه تعامل بین منابع مختلف داده ها و تعیین چارچوب تعاملتجمیع داده

یرد. گهای یکدیگر، در این بخش مورد بازبینی قرار میهای مختلف از دادههایی برای تعامل و استفاده برنامهیکپارچه کردن آنها و تعیین مکانیزم

هاست، مبحث اصلی بعدی سازمان بر روی دادههای های مختلف که بسترساز تمامی فعالیتدریاچه داده به عنوان یک راه حل برای تجمیع داده

 این مقاله است که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

های جدید، در های اصلی مدیریت داده سازمانی در حال حاضر هستند و با پیشرفت فناوری و نرخ تغییر و سرعت تولید دادهده مورد فوق، حوزه

 ده و برخی نیز مورد بازبینی قرار خواهند گرفت.سالیان آینده به این موارد ، اقالمی اضافه ش

 

 ، شرط اصلی موفقیت هوش تجاری در یک سازمان7راهبری داده 5

کننده تمام امور مدیریتی داده در یک سازمان، فرآیند راهبری داده در آن خواهد بود که به یک علم همانطور که در بخش قبلی، اشاره شد، هماهنگ

ا تبدیل شده است. به دلیل اهمیتی که راهبری داده در موفقیت هوش تجاری یک سازمان خواهد داشت و بدون آن، با هجدید و الزامی در سازمان

 محور، امری محال و مشکل خواهد بود. حجم عظیم داده فعلی و وجود کاربران و روالهای مختلف پردازش داده، اخذ تصمیمات تجاری داده

ها و ها و اطالعات بر اساس روالهبری داده در یک سازمان اشاره دارد و با اعمال آن در یک حوزه، تمامی دادهراهبری داده به فرآیند مدیریت و را

به (، [12]استانداردهای راهبری داده سازمان، تولید، مصرف و ذخیره خواهند شد. این مفهوم را در تعریف موسسه ملی استاندارد و فناوری آمریکا

 کنیم : خوبی مشاهده می

 شود.حکمرانی داده به فرآیند اداره کردن یا استاندارد سازی تمام امور مربوط به مدیریت داده اطالق می

داند که یک سازمان برای تضمین کیفیت داده در تمامی فرآیندی تعریف شده می»ویکی پدیا به عنوان یک دائره المعارف غیر رسمی، راهبری داده را 
 [13]  [13]«درخه حیات داده، آنرا به کار می برچ

 یتی ارائه کرده است : تررا برای این حوزه نوین مدیر، تعریفی جامع[14]هانستیتوی راهبری داد 

                                                           
5 Data Warehouse 
6 Data Stewardship  
7 Data Governance 
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 شدهافقهای توگیری و اعمال انضباط کاری برای تمام فرآیندهای مرتبط با اطالعات تشکیل شده است که براساس مدلراهبری داده از قوانین تصمیم
چه شرایط و با استفاده از کدامین ای، در چه زمانی و تحت کند چه کسی، چه کاری را، روی چه دادهکند و تعیین میکار می و از پیش تعیین شده
 روش باید انجام بدهد.

شود وجود یک فرآیند از پیش تعیین شده که در تمامی فرآیندهای اطالعاتی سازمان، اعمال شود و سازگاری و جامعیت و همانطور که مشاهده می

 ها را تضمین کند، نکته اصلی در راهبری داده در یک سازمان است. کیفیت داده

« راهبری داده»ترجمه شده است اما از لحاظ بار معنایی عبارت « حکمرانی داده»در فارسی به صورت مصطلح به « data governance»ت عبار

رسد و در این مقاله هم به جای حکمرانی داده، عبارت راهبری داده را استفاده خواهیم کرد. در حقیقت برای حکمرانی داده در تر به نظر میمناسب

 .ن، به راهبری آن نیاز خواهیم داشتسازما

 

  های موجودفرآیند راهبری داده و چارچوب  6

ه سازی کرد، نیاز بگیرد و برای اینکه بتوان  آنرا در یک سازمان پیادههای وسیعی را در برمیهمانطور که تا اینجا مشاهده کردیم، راهبری داده، حوزه

های مختلف و استفاده بسیاری ها از دادههای مدیریت داده باشد، داریم. با رواج استفاده سازمانحوزه یک فرآیند دقیق و جامع که در برگیرنده تمام

داده دارد، نیاز به مدیریت یکپارچه های کالنهای خود که ناظر بر بلوغ فناوریداده در ذخیره و پردازش دادههای کالنحلها از ابزار و راهاز سازمان

 اند. را سال راهبری داده سازمانی معرفی کرده 2017، سال [15] ای که برخی مستنداتنوین تبدیل شده است به گونهبه یک ضرورت  داده

 زیادی داشته و هنوز همگرااند که البته تنوع ها و فرآیندهای مختلفی برای راهبری داده سازمانی، پیشنهاد شدهبنابراین در چند سال اخیر، چارچوب

پیشنهاد شده است و با دیدی کالن، فرآیندی چهار  [16]اند اما با این وجود، چهارچوب کلی زیر را که توسط و نهایی نشده و به بلوغ کامل نرسیده

 تواند مبنای اولیه کار در این حوزه قرارگیرد.کند که میای را برای پیاده سازی راهبری داده در سازمان پیشنهاد میمرحله

 (Karel 2014) داده یراهبر یکل ندیفرآ – 4 شکل
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توانند به مقاالت کنیم. عالقه مندان میپردازد به همین مقدار بسنده میاز آنجا که این مقاله، به طور خاص به راهبری داده با جزییات کامل، نمی 

 مراجعه کنند.  [19]و  [18]، [17]

 

کنید این فرآیند از چهار قسمت اصلی تشکیل شده است که برای پیاده سازی راهبری داده در یک سازمان، اقداماتی به همانطور که مشاهده می

 ترتیب زیر باید انجام دهیم : 

: وضعیت فعلی سازمان از لحاظ مدیریت داده و فرآیندهای درگیر تولید، پردازش واستفاده از داده، مشخص شده، مستند  کاوش و بررسی .1

ها که فاز دوم این فرآیند است، دارد و مکمل و پیشران آن شود. این مرحله ارتباط تنگاتنگی با مرحله تعریف استانداردها و سیاستمی

 شود.محسوب می
و ها ها، روالکند، سیاست: در این مرحله که نقش حیاتی را در فرآیند راهبری داده ایفا می هاها، استانداردها و سیاستتعریف روال .2

ا، هشود. در حین تعریف این سیاستهایی که در بخش قبلی به آنها اشاره کردیم، مشخص میاستانداردهای مختلف کار با داده طبق حوزه

 های کار داریم که درشکل هم رابطه بین این دو بخش، دو طرفه منظور شده است. تر حوزهنیاز به کاوش و بررسی دقیق
پردازیم و با بررسی تک تک ها در سازمان میبا تشکیل یک تیم مناسب، به پیاده سازی استانداردها و روال: در این مرحله،  پیاده سازی .3

 رسانیم.ها را در آن بخش، مشخص کرده و آنرا به انجام میهای سازمان، نحوه تطابق و اعمال این سیاستها و فعالیتروال
ها و بررسی های راهبری داده در سازمان، به سنجش مداوم فعالیتها و سیاست: در این مرحله، بعد از پیاده سازی روال سنجش و پایش .4

ای برای حل آن به سرعت ها، راه چارهپردازیم و در صورت یافتن مشکل یا عدول از سیاستتطابق آن با استراتژی راهبری داده سازمان می

 یابیم .می

سازی راهبری ای، وارد جزییات نشده است و فقط به صورت کلی، روالی منظم را برای پیادهکنید این فرآیند چهار مرحلهمشاهده می طور کههمان

  کند.داده در سازمان پیشنهاد می

  هادریاچه داده، راهکار سازمانی تجمیع داده 7

ای که تمام نیازهای ها است به گونهجامع در مدیریت ذخیره و پردازش دادهیکی از مسائل مهم در حوزه راهبری داده، وجود یک معماری مشخص و 

اده دیافته، چگونه ذخیره شوند، چه موتور و کتابخانه پردازشی کالنهای ساختیافته و غیرساختفعلی و آتی سازمان در آن دیده شده باشد. این که داده

های اجتماعی، چگونه پردازش های شبکههای جریانی و مداوم مانند دادهری استفاده شود، دادهدر سازمان استفاده شود، برای یادگیری ماشین چه ابزا

های زیادی را برای تعریف و طراحی معماری یک داده، راه حلهای کالنشوند و مسایل کالنی از این دست که امروزه به مدد رشد و بلوغ فناوری

 اتی دنیای معاصر در اختیار مدیران فناوری اطالعات نهاده است.سازمان با در نظرگرفتن تمامی نیازهای اطالع

 دهد : را نشان می Research Group 451 [20]شکل زیر نمایی از یک معماری پیشنهادی توسط 

 برای یک سازمان research group 451معماری داده پیشنهادی شرکت  – 5شکل 
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 بینید که به آن خواهیم پرداخت. داده میدر این معماری، راهبری داده را در کنار دریاچه 

 

 پیشنهاد شده است، ساختار زیر را دارد :  Blue Granite [21]معماری دیگری که توسط 

 
 برای یک سازمان مدرن Blue Graniteمعماری داده پیشنهادی  – 6شکل 

داده و توزیع تجاری معروف هدوپ یعنی توزیع هدوپ شرکت فناوریهای کالندر این معماری که به عنوان یک معماری مرجع با استفاده از 

HortonWorks  طراحی شده است، بخش مهم ذخیره و دسترسی داده آن تحت عنوانData Curation   ،از روی معماری دریاچه داده این شرکت

های موجود در دریاچه داده خواهید دید که نار تمامی این فناوریتر به آن نگاه کنید، بخش راهبری داده را در کطراحی شده است. اگر کمی دقیق

 های راهبری داده، کامالً وابسته به دریاچه داده یک سازمان است. اما دریاچه داده چیست ؟دهد اعمال سیاستمجددا نشان می

آشامیدنی که برای یک مقصود خاص تولید شده اند و های آب های داده یک سازمان به بطریآقای جیمز دیکسون با تشبیه انباره 2010در سال 

رانی، ماهیگیری و غیره ، مفهومی را با نام دریاچه توان انواع کارها را به کمک آن انجام داد مانند آبیاری، قایقمقایسه آنها با یک دریاچه آب که می

شوند و سپس برای هر کاربرد، از این مخزن داده، واکشی و به قالب ها به شکل اصلی وخام خود ذخیره میداده معرفی کرد که در آن، تمامی داده

 (.  [22]شوند میمورد نظر تبدیل 

و قالب های رایج ذخیره داده در  NoSQLهای دادهای و پایگاههای اطالعاتی رابطهترکیبی از بانکتواند این مخزن داده یا همان دریاچه داده می

 باشد.  AVROو  HDFS، Parquet ،ORCداده( مانند اکوسیستم هدوپ )بستر نرم افزاری کالسیک کالن

های خام اعمال خواهد کرد. قالب مورد نظر را روی این دادهگردد و هر کاربرد، در یک دریاچه داده، داده به صورت خام و بدون پردازش ذخیره می

 های آینده هم فراهم شود.شود بستری برای پردازشاین امر باعث می

 پذیرهای هوش تجاری مقیاسزیرساخت الزم در طراحی سامانهدریاچه داده  8

ها طبق اصول و استانداردی ذخیره و مورد سازی کنیم که دادهپیادههای سازمان های نظارتی و کنترلی را بر روی دادهزمانی خواهیم توانست سیاست

داده تبدیل شده است و شرکتهایی بزرگی مانند مایکروسافت، گوگل و آمازون دستیابی قرار گیرند. دریاچه داده که امروزه به مفهومی اساسی در کالن

 کند. ها را برطرف میاند، این نیاز به ذخیره یکپارچه دادهورزیدهها از طریق بستر رایانش ابری هم مبادرت به ارائه آن به سازمان
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ای طراحی شده است که پذیرای هر نوع داده با هر سرعت تولیدی باشد و از طرفی حجم باالی داده هم در آن تاثیری های داده به گونهساختار دریاچه

های ذخیره شده هم در آن لحاظ شده است. بنابراین داده های در حال حرکت و دادهنداشته باشد و کامال مقیاس پذیر باشد. موارد امنیتی هم برای 

ها و کند، بلکه بسیاری از دغدغهانتخاب یک راه حل دریاچه داده برای یک سازمان، نه تنها بستری برای اعمال هماهنگ سیاستها را فراهم می

سازی دارد، به طور خودکار پیاده سازی و از قبل موجود است. مواردی مانند به پیادههایی که توسط تیم راهبری سازمان تعریف شده و نیاز سیاست

های داده از قبل لحاظ شده است و تنها نیاز به های امنیتی، نحوه تجمیع و ارتباط بین منابع داده در این دریاچهپذیری و تحمل خطا، سیاستتوزیع

 های راهبری داده، قابل انجام خواهد بود .ها و استانداردلسازی خواهد داشت که آن هم بر اساس رواسفارشی

 ها و مالحظاتچالش 9

حمیل ها تهایی را به سازمانهای نوینی که پابه عرصه حیات میگذارند و تا رسیدن به بلوغ و تکامل الزم، خطاها و محدودیتمانند بسیاری از فناوری

داده، کامالً جوان و نورس هستند و استفاده از آنها در سازمانها، عالوه بر اینکه تطبیق سازمان و تربیت کنند، هر دو فناوری دریاچه داده و راهبری می

 هایی هم به همراه داشته باشد. بر است، ممکن است چالشها، امری زمانافرادی متخصص در این زمینه

گردد. ب و راهبری درست، باعث بوجود آمدن باتالق داده در یک سازمان میهای مناسداده بدون اتخاذ سیاستها در دریاچهاز طرفی صرف ذخیره داده

تر کرده، هزینه نگهداشت آنرا باال را سختمنظور از باتالق هم حجمی از داده بدون استفاده است که روزبروز حجم آن اضافه میگردد و مدیریت آن

 ها منفی خواهد کرد. امر هم نهایتاً نگاه مدیران را به این فناوریبرد بدون اینکه استفاده مناسبی از آن به عمل آید که این می

سازی های این حوزه برای پیادهشوند، از دیگر چالشوجود نرم افزارهای مختلف که توسط تولیدکنندگان مختلفی هم توسعه داده شده وپشتیبانی می

های درنظر که راهکار میان مدت آن، طراحی بانک اطالعاتی جامع بر اساس مولفهها خواهد بود دریاچه داده و نیز راهبری یکپارچه داده در سازمان

های های اطالعاتی مختلف سازمان به این بانکهای موجود در بانکگرفته شده در دریاچه داده و طراحی مکانیزمی برای انتقال مداوم بین داده

 اطالعاتی یکپارچه خواهد بود. 

داده، اده بخصوص مباحث مدیریتی آن و وجود شرکتهایی برای دادن مشاوره درخصوص مباحث نوین داده مانند کالنهای حوزه دبومی شدن فناوری

  رسد که خال آن در کشور به خوبی محسوس است.دریاچه داده و راهبری داده، امری ضروری به نظر می

 سخن نهایی 10

ها در جهت تصمیمات اصل پذیرفته شده است اما استفاده درست و موثر از این دادههای ایرانی، امری است که به عنوان یک وجود داده در سازمان

 های درست مدیریتینیازمند اتخاذ سیاست گوییم،که امروزه به آن هوش تجاری می کالن مدیریتی و بهبود روندهای یک سازمان و خلق ارزش از داده

 در حوزه داده است. 

تجاری در آن انجام دهیم، بهتر است افق دید خود را سازی هوشهای یک سازمان و یا پیادهرای مدیریت دادهاگر بخواهیم یک طراحی آینده نگر ب

اچه فاده از دریگسترش داده و ابتدا، فرآیند راهبری داده را در سازمان، درونی نماییم. حتی اگر راهبری داده، اهمیت چندانی برای ما نداشته باشد، است

 های آینده و حال یک سازمان خواهد بود.لداده، بسترساز تحلی
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