بسمه تعالي

هوش تجاری ،دادههای بزرگ و کاربردهای موبایل ،پیشبینیها و روندهای آینده

معرفی
از دید متخصصان در حوزه تولید ،مالي و بازار که به دنبال ایجاد دید وسیع تری نسبت به بازار و کاهش زمان رسیدن به مشتری
هدف و افزایش کیفیت کاالها هستند ،تحلیل کسب و کار به عنوان عنصر جدایي ناپذیر در بازار رقابتي امروزی تلقي مي شود و
حرکت ساختارها به سمت داده محوری بیشتری ملموس شده است .شرکت ها و کسب و کار ها برای ارایه داده های آني برای
تصمیم گیری در حوزه های مختلف با کوهي از داده های مختلف روبرو هستند که از منابع متفاوتي به آنها رسیده است .از سوی
دیگر در کسب و کارهای نوظهور داده ها باید به سرعت و در زمان آني در برنامه های کاربردی موبایل مشتریان قابل رویت باشد.
این رویکرد باعث شده است که شرکت ها به سمت کسب ارزش و هوشمندی با تحلیل داده های بزرگ برای ارایه خدمات موبایل
حرکت کنند تا بتوانند جوابگوی حرکت سریع در فرآیند کسب و کار خود باشند .بدین ترتیب سه حوزه نوظهور هوش تجاری ،داده
های بزرگ و برنامه های موبایل برای ارایه راه حل های مبتني بر فناوری کنار هم آمده اند .حال سوال اساسي اینجاست که چگونه
هوش تجاری و داده های بزرگ مي توانند موجب دامن زدن به توسعه کاربردهای تلفن های همراه شوند؟

هوش تجاری
اولین بار در سال  1971واژه «سامانه های تصمیم یار» ) (Decision Support Systemدر دانشگاه  MITبه کار برده شد که
تمرکز اصلي آن بر اتخاذ تصمیمات نیمهساخت یافته و ناساخت یافته عنوان گردید.
در سال ،1989گروه گارتنر ) (Gartnerهوش تجاری را به عنوان یک واژه چترگونه ) (Umbrella Termمعرفي نمود که شامل
مفاهیم و روش هایي مي شد که به بهبود تصمیم گیری در کسب و کار مبتني بر واقعیت ها تاکید داشت.
در سال  2008موسسه فارستر ) (Forresterهوش تجاری را مجموعه از متدلوژی ها ،فرآیندها ،معماری ها و تکنولوژی هایي
تعریف کرد که داده های خام را به اطالعات مفید و معنادار تبدیل مي کند.
توماس داونپورت ) (Thomas Davenportدر سال  2010هوش تجاری را شامل تحلیل های کسب و کار (Business
) ،Analyticsپردازش تحلیلي بر خط) ، (OLAPپرس و جوها) ، (Queriesگزارش ها ) (Reportsو ابزارهای هشدار (Alert
)Toolsتعریف کرد.
رویکردهایي که در اکثر تعاریف از هوش کسب و کار به آنها اشاره شده است ،ناظر بر سه حوزه در این مفهوم مي باشد که شامل
رویکردهای مدیریتي -فرآیندی ،رویکردهای تکنولوژیکي و رویکرد محصول که در جدول ذیل به آنها اشاره شده است.
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جدول  -1رویکردها به هوش کسب و کار
رویکرد

مدیریتي  /فرآیند

تعریف

تمرکز بر روی فرآیند جمع آوری داده تمرکز بر روی ابزارها و توصیف هوش تجاری به عنوان یک
از منابع داخلي و خارجي ،و تحلیل آنها تکنولوژیهایي که ثبت ،ترمیم ،محصول نوظهور که نتیجه تحلیل
به منظور تولید اطالعات مرتبط برای دستکاری و تحلیل اطالعات را عمیق دادههای دقیق کسب و کار،
و همچنین شیوههای تحلیل با
ممکن ميسازند.
بهبود در تصمیم گیری.
استفاده از ابزار هوش تجاری.

نویسندگان

تکنولوژیکي

;)Whitehorn & Whitehorn (1999
Business Objects (2007); Cognos
;)(2004); SAS Institute (2007
;)Moss & Hoberman (2005
;)Hostmann (2007); Oracle (2007
Turban et al. (2007); Markarian,
Brobst & Bedell (2007).

Moss & Atre (2003); Moss
;)& Hoberman (2004
;)Adelman & Moss (2000
;)Turban et al. (2007
Oracle (2007); Hostmann
(2007).

محصول

& Chang (2006); Gangadharan
& Swami (2004); Kulkarni
King (1997); Turban et al.
(2007).

داده های بزرگ
داده های بزرگ معموال به مجمعه از داده ها اطالق مي شود که اندازه آنها فراتر از حدی است که با نرم افزارهای معمول بتوان آنها
را در یک زمان معقول اخذ ،دقیق سازی ،مدیریت و پردازش کرد ( . )2012Snijders,مفهوم «اندازه» در داده های بزرگ بطور
مستمر در حال تغییر است و به مرور بزرگ تر مي شود.

روند تولید داده های بزرگ

شکل  -1روند تولید داده های بزرگ
داده های بزرگ مجموعه از تکنیک ها و تاکتیک هایي است که نیازمند شکل جدیدی از یکپارچگي هستند تا بتوانند ارزش های
بزرگي را که در مجموعه های بزرگ ،وسیع ،پیچیده و متنوع داده پنهان شده اند ،آشکار سازند.
تعاریف داده های بزرگ
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در سال  2001موسسه گارتنر)( ،(Gartnerگروه متا) سه بعد از چالش ها و فرصت های پیش رو در حوزه رشد داده ها را مطرح
کرد که عبارت بودند از:


افزایش حجم  (Volume):افزایش در میزان داده



سرعت و شتاب  (Velocity):افزایش سرعت تولید داده های ورودی و خروجي



تنوع  (Variety):افزایش محدوده تنوع و منابع داده ها

که این ویژگي ها ( )Vs3بعد از آن به عنوان ویژگي های اصلي و معرف داده های بزرگ مطرح شدند .در سال  2012موسسه
گارتنر تعریف جدیدی را ارایه کرد:
«داده های بزرگ ،حجم باال ،سرعت و شتاب باال و تنوع باالیي از داده های اطالعاتي هستند که نیازمند شکل جدیدی از پزدازش
هستند تا بتوانند تصمیم گیری را غني تر سازند ،بینش جدیدی را کشف کنند و نیز فرآیندها را بهینه نمایند ».
عالوه بر این مفهوم جدیدی به نام «صحت )» (Veracityنیز به ویژگي های داده های بزرگ افزوده شد تا بتواند ان را بهتر
توصیف نماید.
تعریف دیگر نیز وجود دارد« :داده های بزرگ حجم باالیي از داده های غیر ساخت یافته هستند که با سیستم های مدیریت داده
های استاندارد قابل مدیریت و بهره برداری نیستند».
با این توضیحات ویژگي ها و مشخصات ارایه شده برای داده های بزرگ را مي توان به شرح ذیل برشمرد:
الف .حجم :مقدار و میزان داده تولید شده در حوزه داده های بزرگ بسیار مهم است .در واقع حجم داده تعیین مي کند که
آیا میزان خاصي از داده ها در چهارچوب داده های بزرگ قرار مي گیرد یا نه چرا که نام «داده های بزرگ» خود مفهوم
بزرگي را به دنبال دارد.
ب .تنوع :تنوع داده ها برای کساني که با تحلیل داده ها سر و کار دارند بسیار مهم است ،چرا که به آنها کمک مي کند تا به
طور موثرتری بتوانند داده ها را در جهت مزیت های خود به کار بگیرند.
ج .سرعت و شتاب :شتاب و سرعت در حوزه داده های کالن به سرعت تولید داده ها و نیز به چگونگي سرعت تولید و پردازش
داده ها برای اهداف پیش روی توسعه و رشد اشاره دارد.
د .تغییرات پذیری :این ویژگي مشکل بزرگي را برای تحلیل گران داده ها ایجاد مي کند چرا که با گذشت زمان تناقضاتي را
در داده ها ایجاد مي کند که مانع مدیریت و پردازش موثر آنها مي شود.
هـ .صحت :کیفیت داده هایي که از حوزه های مختلف به دست آمده است مي تواند بسیار مهم باشد .دقت تجزیه و تحلیل
داده ها به صحت اطالعات منابع داده ای وابسته است.
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و .پیچیدگي :مدیریت داده ها مي تواند به یک فرآیند پیچیده تبدیل شود ،مخصوصا زماني که حجم زیادی از داده ها از منابع
متعدد آمده باشد .این داده ها باید با همدیگر متصل شوند و ارتباط درستي بین آنها ایجاد گردد تا بتواند درک درستي از
اطالعات به وجود آورد .از این وضعیت در داده های بزرگ به پیچیدگي یاد مي شود.

شکل  -2داده های بزرگ

تفاوت داده های بزرگ و هوش تجاری
با توجه به آنچه که گفته شد ،بین داده های بزرگ و هوش تجاری ) (Business Intelligenceنیز تفاوت هایي وجود دارد.
هوش تجاری از آمار توصیفي از داده های با چگالي باال برای اندازه گیری و نیز تشخیص روندهای موجود استفاده مي کند.
داده های بزرگ از آمار استقرایي و مفهومي برای ارایه قوانین (رگرسیون ،روابط غیرخطي و  )...در مجموعه بزرگي از داده ها که
چگالي اطالعاتي کمتری دارند ،استفاده مي کند تا روابط ،وابستگي ها و پیش بیني هایي را از رفتارها و خروجي ها ارایه نماید.
معماری داده های بزرگ
در سال  2000شرکت سیزینت ) (Seisintچهارچوب اشتراک فایل توزیع شده را مبتني بر  C++برای ذخیره سازی و جستجو
در داده ها توسعه داد که مي توانست داده های ساختاریافته ،نمیه ساخت یافته و غیرساخت یافته را در چندین سرور توزیع شده
ذخیره و توزیع کند.
در سال  2004شرکت لکسیزنکسیز ) (LexisNexisشرکت سیزینت و در سال  2008شرکت چویزپوینت )(ChoicePoint
را به همراه پلترفرم های پردازش موازی قدرتمند آنها را خرید و با ترکیب آنها سیستم  HPCCرا ارایه کرد که در سال 2011
تحت گواهي آپاچي  2به صورت بازمتن ارایه گردید .در حال حاضر  HPCCو نیز  Quantcast File Systemتنها سکوهایي
هستند که به صورت عمومي در دسترس مي باشند که قابلیت تحلیل هزاران ترابایت از داده ها را دارا هستند.
گوگل نیز در سال  2004سندی را برای پردازشي با نام  MapReduceمنتشر کرد که از همان معماری استفاده مي کرد .این
چهارچوب نیز مدلي از پردازش موازی را ارایه مي کند که مي تواند پردازش ها و جستجوها را تجزیه کرده و در نودهای مختلف
خیابان خرمشهر (آپادانا)  -خیابان شهید عشقیار  -کوچه چهاردهم – پالک  22تلفن 10( 88533266 :خط) فکس88533267 :
www.farabar.net

هوش تجاری ،دادههای بزرگ و کاربردهای موبایل،

@Farabar_BI

پیشبینیها و روندهای آینده
مورد پردازش قرار دهد (مرحله ) Mapو سپس آنها را جمع آوری کند (مرحله. ) Reduceاین چهارچوب بسیار موفق بود و
موجب شد تا دیگران نیز از همین الگوریتم استفاده کنند .بدین ترتیب پروژه ای بازمتن به نام  Hadoopبا به کارگیری این
الگوریتم متولد شد .این چهار چوب از معماری) Hadoop Distributed File System (HDFSبهره مي گیرد.

معماری )Hadoop Distributed File System (HDFS

شکل  - 3معماری)Hadoop Distributed File System (HDFS

تکنولوژیهای دادههای بزرگ
داده های بزرگ به تکنولوژی های فوق العاده ای برای پردازش داده های عظیم در مجموعه های بزرگ نیازمند است تا بتواند در
زماني معقول پاسخگوی نیازها و اهداف تحلیل و پردازش داده ها باشد .در سال  2011موسسه مک کینزی )(McKinsey
تکنولوژیهایي را برای داده های بزرگ پیشنهاد داد که جمع سپاری ،گداخت و یکپارچه سازی اطالعات ،الگوریتم ژنتیک ،یادگیری
ماشین ،پردازش زبان طبیعي ،پردازش سیگنال ،شبیه سازی ،تحلیل سری های زماني و مصورسازی از جمله آنها بوده است.
دارپا )) (Defense Advanced Research Projects Agency (DARPAنیز در سال  2008تحت عنوان شرکتي به
نام  Ayasdiاز تکنولوژی خود که به دنبال ساختارهای بنیادی در مجموعه های وسیع داده و تحلیل آنهاست ،رونمایي کرده است.
بازار داده های بزرگ تحلیلي بر اساس دسته بندی کسب و کارها
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شکل  -4بازار داده های بزرگ تحلیلي بر اساس دسته بندی کسب و کارها

موبایل
دستگاه های موبایل و برنامه های آن و نیز فناوری هایي که در طول زمان رشد یافته و قابلیت های جدیدی را به عرصه رسانده
است ،اکنون در باالترین سطح حرکت فعالیت های تکنولوژیک بشر امروزی قرار گرفته است .اگر نگاهي به تکامل این حرکت در
حوزه های مختلف انداخته شود ،این امر به خوبي نمایان خواهد شد.

شکل  -5تکامل دستگاه ها و تکنولوژی ها
تعداد این دستگاه ها و نیز ترافیک تبادالت بین آنها در حال افزایش است و این در حالي است که تبادالت اطالعاتي آنها نیز از
تبادل اطالعات با دستگاه ها و سرورهای دیگر به تبادل اطالعات بین موبایلي تمایل دارد.

خیابان خرمشهر (آپادانا)  -خیابان شهید عشقیار  -کوچه چهاردهم – پالک  22تلفن 10( 88533266 :خط) فکس88533267 :
www.farabar.net

هوش تجاری ،دادههای بزرگ و کاربردهای موبایل،

@Farabar_BI

پیشبینیها و روندهای آینده
پیش بینی رشد تنوع اتصال دستگاه ها

شکل  -6پیش بیني رشد تنوع اتصال دستگاه ها

پیش بینی رشد ترافیک بین موبایلی

شکل  -7پیش بیني رشد ترافیک بین موبایلي
از سوی دیگر زماني که از فعالیت هایي نظیر زنجیره تامین شرکت های بزرگي مثل اَپل ) (Appleصحبت مي کنیم ،هنوز برای
برخي مدیران در شرکت های دیگر جای سوال است که این زنجیره چگونه مي تواند این گونه سریع عمل نماید و مکانیزم های
مورد استفاده توسط مدیران این شرکت چگونه است؟
اما آنچه که در این میان به اَپل کمک مي کند هوش تجاری مبتني بر داده های بزرگ است که از طریق ابزارهای متعددی قابلیت
اساسي در هوشمندی را در اَپل ایجاد مي کند و به آنها برای پیش بیني ها و اقدامات سریع در مقابل تغییرات را امکان مي دهد.
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پاسخ هایي که آنها به سواالتي از قبیل:
بر اساس دانسته های ما چه اتفاقاتي ممکن است در آینده بیافتد؟اقدام ما در برابر این اتفاقات چگونه و کدام است؟مي دهند به کمک ابزارها و امکاناتي است که به آنها این امکان را مي دهد که از قابلیت های خود برای تحلیل های پیش بیني
کننده استفاده کنند.
از سوی دیگر مي توانید زماني را تصور کنید که شرکت های بزرگ برای رساندن محصوالت خود به مشتریان خود در کشورهای
مختلف و استفاده از ابزارها و امکانات حمل و نقل خود باید پیش بیني های متفاوتي را از آب و هوا گرفته تا فعالیت های شهری
و قوانین و مقررات عبور و مرور وضع شده توسط پلیس و  ...انجام دهند .این در حالي است که سازمان داخلي خود را نیز باید
مدیریت کنند و با تغییرات مقابله نمایند.
راهکار در ابزارهای موبایل است که در عصر جدید با دسترسي به داده های بزرگ و تحلیل های پیش بیني کننده پاسخ خود را
یافته است .ابزارهای مختلف موبایل مي توانند اطالعات الزم را در همه دنیا برای ایجاد تحلیل های مناسب جمع آوری نمایند.
بدین ترتیب شرکت های مختلف در همه جا امکان دسترسي به اطالعات و همکاران آنها در همه جای دنیا قابلیت دسترسي به
سیستم ها و سامانه های تحلیلي داده های شرکت را خواهند داشت.
این راهکار امکان ایجاد یک جاده دوطرفه برای ترافیک اطالعات را فراهم مي کند ،به نحوی که همزمان در حالي که اطالعات
تحلیلي جدید از شرکت به همکاران آن در جای جای دنیا انتقال ميیابد ،در عین حال اطالعات جدید را از همکاران خود در نقاط
مختلف دریافت مي کند و با پردازش برخط ،دوباره امکان دسترسي به تحلیل های جدیدتر و بر خط فراهم شده و چرخه دوباره
ادامه پیدا مي کند.

تبادالت داده ها در حوزه ها و ابزارهای مختلف

شکل  -8تبادالت داده ها در حوزه ها و ابزارهای مختلف

خیابان خرمشهر (آپادانا)  -خیابان شهید عشقیار  -کوچه چهاردهم – پالک  22تلفن 10( 88533266 :خط) فکس88533267 :
www.farabar.net

هوش تجاری ،دادههای بزرگ و کاربردهای موبایل،
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پیشبینیها و روندهای آینده
همه این فرآیند تنها زماني امکان دارد که داده های بزرگي از اتفاقات از طریق موبایل های هوشمند جمع آوری شده و هوش
تجاری بر روی این داده ها اجرا گردد .بدین ترتیب این نوع از هوشي که برای شرکت ها ایجاد مي شود ،در لحظه بازسازی مي
شود و در هر لحظه تحلیل ها و پیش بیني های مبتني بر آخرین اطالعات را منتشر مي کند.

ارتباط سامانه های مختلف در طراحی سیستم تحلیلی داده های بزرگ در موبایل

شکل  -9ارتباط سامانه های مختلف در طراحي سیستم تحلیلي داده های بزرگ در موبایل
در این بین شاید برخي نگران اندازه در دادههای بزرگ باشند ،باید گفت که زماني که ما در مورد دادههای بزرگ صحبت ميکنیم،
هدف اصلي ما دادهها نیستند بلکه هدف اصلي کسبوکاری است که باید از انواع دادهها ،ساخت یافته یا غیرساختیافته ،برای
توسعه سیستمهای تحلیلي خود استفاده کند ،چرا که با گذشت زمان تکنولوژی بر بزرگي اندازة دادههای بزرگ فائق خواهد آمد.
آنچه که در این بین الزم است تا کسبوکارها بدانند این است که حرکت به سمت دادههای بزرگ در دستگاههای موبایل و استفاده
از تحلیلهای هوشمندانه در آنها ،ابزار رقابت کسبوکارها در آیندهای نهچندان دور است که بدون آن امکان بقا در بازار نخواهد
بود.
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پیشبینیها و روندهای آینده
پیش بینی ترافیک جهانی داده های بزرگ در موبایل

شکل  -10پیش بیني ترافیک جهاني داده های بزرگ در موبایل

چالش های تحلیل داده های بزرگ در موبایل
با توجه با آنچه که اشاره شد ،حرکت به سمت استفاده از داده ها در موبایل ها و دستگاه های همراه با توجه به هوشمندی ایجاد
شده در این دستگاه ها امری بدیهي به نظر مي رسد که از فرصت هایي که مي تواند ایجاد نماید ،ناشي شده است این در شرایطي
است که در عین حال هنوز سازمان های زیادی هستند نميدانند که چگونه داده های اندک خود را به کار گیرند.
در این بین چالش هایي وجود دارد که الزم است برای استفاده از فرصت های ایجاد شده ،چاره اندیشي شوند تا بهره وری حداکثری
برای استفاده از فرصت ها فراهم گردد .در ادامه به برخي از این چالش ها اشاره مي شود:
محرمانگی
بخش زیادی از داده های عظیم را داده های شخصي و خصوصي افراد جامعه تشکیل مي دهند .حفظ محرمانگي و حریم خصوصي
افراد جامعه همواره یکي از چالش های بزرگ در داده های عظیم بوده است .این موضوع در دو بخش قابل بررسي است.
اول تامین امنیت داده ها در فرایندهای داده های بزرگ .هرچند امروزه روشهای مختلف احراز هویت ،رمزنگاری و ایجاد موانع
سخت افزاری و نرم افزاری و غیره برای جلوگیری از دسترسي های غیرمجاز به داده ها طراحي شده است ،اما این موضوع هم چنان
به عنوان یکي از دغدغه های مهم به شمار ميرود
مورد دو حفظ حریم خصوصي افراد در خروجي ها و نتایج طرح های داده های بزرگ است .تحلیل داده های شخصي افراد ممکن
است به اطالعات محرمانه ای منجر شود که فرد راضي به افشای آن نباشد .این موضوع نیز از سال ها پیش موجب نگراني منتقدان
و تحلیلگران بوده است .به طور ی که در منابعي ،از داده های بزرگ به عنوان «برادر بزرگ در ظاهری موجه» یاد شده است .
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پیشبینیها و روندهای آینده
یکي دیگر از عواقب بهره برداری از داد ه های بزرگ نقض عدالت در اجتماع است .تحلیل داده های بزرگ قدرت تصمیم گیری
باالیي را در اختیار گروهي از افراد جامعه قرار مي دهد و سایر افراد از این حق محروم خواهند بود.

امنیت
یکي دیگر از چالش های مهم در پایگاه داده تحلیلي ،مدیریت و حفظ امنیت داده در پایگاه داده تحلیلي است زیرا حجم عظیمي
از داده هایي که در تصمیم گیری های استراتژیک سازمان مؤثر هستند ،و در نتیجه ،برای سازمان بسیار حیاتي مي باشند ،در
پایگاه داده تحلیلي ذخیره شده اند.
از دیگر نگراني های مدیران ارشد سازمان ها در تصمیم گیری برای انتخاب یک بستر مناسب برای استقرار پایگاه داده تحلیلي بر
روی آن ،امنیت داده ها است  .همواره در هر سازماني ،داده های حساس و حیاتي ،مانند داده های مالي یا اطالعات شناسایي افراد،
وجود دارد .بستر مورد نظر بایستي قابلیت ذخیره سازی را به گونه ای ارائه دهد که با استفاده از روش های مختلف ذخیره سازی
داده ،این نگراني مدیران را برطرف نماید.
نتیجه گیری
با گسترش ابزارهای ارتباطي و کاربرد آنها در حوزه های مختلف و توسط افراد در همه جای جهان و با کاربردهای متنوع ،از یک
سو داده های زیادی در حال تولید است و از سوی دیگر این داده های زیاد فرصتي را فراهم مي آورد که امکان استفاده از آن را
برای تحلیل ها و پیش بیني های دقیق تر فراهم مي آورد .برای استفاده از این داده ها ،امکانات و تکنولوژی های مختلفي در کنار
هم جمع مي شوند که از مهمترین آنها سه حوزه هوش تجاری ،داده های بزرگ و موبایل است.
استفاده از پایگاه های تحلیلي در داده های بزرگ و امکان ایجاد ارتباطات دو سویه با ابزارهای موبایل این امکان را فراهم مي کند
که سازمان ها و شرکت ها بتوانند تصمیمات خود را به صورت لحظه ای اتخاذ کنند و از اثر بخشي و کارایي آنها اطمینان کافي
داشته باشند چرا که اطالعات کافي و الزمي را از طریق ابزارهای موبایل که مورد نیاز آنها بوده است جمع آوری شده است .این
راهي است که امروز داده ها ،تحلیل ها ،و ابزارهای موبایل به سمت آن حرکت مي کنند..
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