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 چکیده

گر ابیگ دیتا یا کالن داده چندسالیست که در ادبیات فناوری اطالعات به یک اصطالح فراگیر تبدیل شده است. 

هایی بدانیم که اندازه آنها فراتر از حدی است که با نرم بخواهیم تعریفی از کالن داده ارائه کنیم می توانیم آنرا مجموعه داده

در این پژوهش، ابتدا به  افزارها و روشهای معمول بتوان آنها را در یک زمان قابل قبول، دریافت، ذخیره، مدیریت و پردازش کرد.

حجیم و کاربردهای آن و تجارت الکترونیک و مباحث مربوطه پرداخته، سپس به کاربردهای داده های حجیم  بررسی داده های

( ، نظارت بر شبکه های Explore Trendsمی توان گفت با کمک کاوش موضوعات داغ )در تجارت الکترونیک می پردازیم. 

( Keep Better Track of Your Own Business( ، حفظ مسیر کسب و کار )Monitor Social Mediaاجتماعی ) 

و جلوگیری از کالهبرداری  ( و پیگیری عالیق و سالیق مشتریانTrack People’s Preferences، اولویت های مشتریان )

 می توان بهترین نتیجه را از داده های حجیم در تجارت الکترونیک داشت.ها، 

 

(، مشتری E-Commerceتجارت الکترونیک )(، E-Commerceت )ارتج(، Big Dataداده های حجیم ) واژه های کلیدی:

(Customer ،)( داده کاویData Mining) 
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 مقدمه

بیگ دیتا یا کالن داده چندسالیست که در ادبیات فناوری اطالعات به یک اصطالح فراگیر تبدیل شده است. اگر 

هایی بدانیم که اندازه آنها فراتر از حدی است که با نرم بخواهیم تعریفی از کالن داده ارائه کنیم می توانیم آنرا مجموعه داده

در یک زمان قابل قبول، دریافت، ذخیره، مدیریت و پردازش کرد. دراین تعریف، حجم داده افزارها و روشهای معمول بتوان آنها را 

سازی و پردازش اطالعات روز به روز و های ذخیرهمشخص نشده است چون میزان کالن بودن داده همزمان با پیشرفت فناوری

های موبایل، حسگرهای حال افزایش است. گوشی توسط تجهیزات و ابزارهای مختلف دیجیتال در خاطر تولید دادهعموماً به

های سیم، ایستگاههای حسگر بی، شبکهRFIDهای تشخیص ها، دستگاهها، میکروفونافزارهای مختلف، دوربینمحیطی، الگ نرم

جوم، اطالعات های نهای اجتماعی آنالین، متون و اسناد اینترنتی، دادههای امواج رادیویی، مبادالت شبکههواشناسی، سامانه

ها در هایی از دادهشناسی و غیره نمونههای زمینها، پژوهشهای خرید از فروشگاهپزشکی و سالمت بیماران، اطالعات سامانه

 مقیاس کالن هستند. مقیاسی که امروزه از گیگابایت و ترابایت به پتا بایت و اگزا بایت و زتا بایت در حال حرکت است .

IBM  سال اخیر تولید شده  5از داده ها در  09اگزا بایت داده تولید میشود و همچنین % 5.2نشان داد که هر روز

بایت( داده نگه میدارد ، بنابراین برای ذخیره سازی همه داده  0به توان  09گیگا بایت ) 299است. یک کامپیوتر شخصی حدود 

سال وقت میگرفت ، هم اکنون  09گذشته پروسه آشکارسازی ژنهای بشر تقریباً نیاز است. در  PCمیلیارد  59های دنیا به حدود 

 5902در سال  09بیشتر از یک هفته نمیشود. داده های چند رسانه ای وزن بزرگی در ترافیک اینترنت دارند و انتظار میرود به %

د اشتراک موبایل در دنیا وجود دارد و هر روز میلیار 6بیش از یک میلیون سرور در دور جهان دارد.  googleافزایش یابد. فقط 

میلیارد دستگاه به شبکه ها و اینترنت متصل خواهند  29،  5959( ارسال میشود. در سال messageمیلیارد متن پیام ) 09

 بود. 

به عنوان یک پروژه جهانی انجام شد با مرکزیت مجموعه ای بالدرنگ که  big dataمواجهه بشر با  5905در سال 

، نهصد  Facebookمقدار بزرگی از داده ها را نمایش میدهد و تحلیل میکند. بر اساس این پروژه خیلی آمارها نتیجه گرفته شد. 

میلیارد اتصاالت  052میلیارد تصویر آپلود شده است ،  049زبان دارد ،  09و نود و پنج میلیون حساب کاربری فعال ماهانه با 

ساعت ویدئو  44ارسال میشود. هر دقیقه  commentو  likeمیلیارد  5.0قطعه های با محتوا و  میلیارد 29دوستها و روزانه 

خدمات بسیاری را پشتیبانی میکند از جمله  Googleاجرا میشود.  YouTubeدر  viewمیلیارد  4آپلود میشود و هر روز 

زبان ترجمه  66بایت( داده را روزانه به  02ه توان ب 09پتا بایت ) 59را هر روز مونیتور میکند و همچنین  pageمیلیارد  0.5

وبسایت جدید در هر  200داریم.  Twitterمیلیون کاربر فعال در  049ساعت از بیشتر از  05هر  Tweetمیکند. یک میلیارد 

تکنولوژی اطالعات  برابر افزایش پیدا خواهد کرد اما تعداد متخصصان 29دقیقه ساخته میشود. در حدود دهه بعد ، تعداد اطالعات 

 برابر افزایش پیدا خواهد کرد. 0.2که همه آن اطالعات را کنترل میکنند ، 

 نمونه هایی از داده های حجیم

در دسترس از داده های حجیم عبارتند از : در ستاره شناسی ، علوم جوی ، ژنومیک)علم تجزیه ی انمونه های واقع

)شیمی زیستی جغرافیایی( ، علوم و تحقیقات زیستی ، دولت ، حوادث طبیعی ، منابع وتحلیل داده های ژنتیکی( ، بیوژئوشیمی 

مدیریت ، بخش خصوصی ، مراقبت نظامی ، خدمات مالی ، جزئیات ، شبکه های اجتماعی ، وبالگها ، متون ، اسناد ، عکاسی ، 

، اطالعات اعتباری ، شناسایی فرکانس  صوت ، ویدئو ، جریان کلیک کردن ، جستجو ، اندیس گذاری ، سوابق جزئیات تماس

( ، تلفنهای همراه ، شبکه های حسگر و ارتباطات از راه دور. سازمانها در هر صنعتی که دارای داده های حجیم RFIDرادیویی)

هستند ، میتوانند از تحلیل های دقیق خود در کسب بینش و دقیق بینی جهت حل مشکالت واقعی نفع ببرند.مؤسسه جهانی 

McKinsey  موضوع اصلی مشخص کرده است:  2پتانسیل داده های حجیم را در 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

(: سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری بالینی ، تجزیه و تحلیل فردی به کار برده healthcareبهداشت و درمان ) -

ی رشده برای مشخصات بیمار ، پزشکی شخصی ، عملکرد مبتنی بر ارزشگذاری برای پرسنل ، تحلیل الگوهای بیما

 ، بهبود سالمت عمومی.

(: ایجاد شفافیت به واسطه داده های وابسته در دسترس ، کشف نیازها ، بهبود public sectorبخش عمومی ) -

عملکرد ، اقدامات سفارشی برای محصوالت مناسب و خدمات ،تصمیم گیری با سیستمهای اتوماتیک برای کاهش 

 ریسکها ، نوآوری در محصوالت جدید و خدمات.

(: در تحلیل رفتار ذخیره سازی ، بهینه سازی قیمت و تنوع ، طراحی تبلیغ محصول ، توسعه retailئی )جز -

 . webعملکرد ، بهینه سازی ورودی کار ، بهینه سازی تدارکات و توزیع ، بازارهای مبتنی بر 

،  پشتیبانی فروش(: توسعه پیش بینی تقاضا ، برنامه ریزی زنجیره تأمین)ذخیره( ، manufacturingساخت ) -

 . webتوسعه عملیات تولید ، برنامه های کاربردی مبتنی بر جستجو در 

(: مسیر یابی هوشمند ، تبلیغات جغرافیایی هدفمند یا personal location dataداده های مکانهای شخصی) -

 واکنش های اضطراری ، برنامه ریزی شهری ، مدلهای کسب و کار جدید.

Web رصت ها را برای داده های حجیم فراهم میکند. به عنوان مثال ، تحلیل شبکه های اجتماعی همچنین نوعی از ف

جهت درک هوش کاربر برای تبلیغات هوشمندتر ، کمپینهای بازاریابی و برنامه ریزی ظرفیت ، رفتار مشتری و الگوهای خرید و 

وای خود را و تدبیر توصیه خود را بهینه سازی میکنند. همچنین تجزیه و تحلیل احساسات. بر اساس این استنتاجها، شرکتها محت

برخی از شرکتها نظیر گوگل و آمازون، مقاالت مربوط به کار خود را چاپ میکنند. با الهام از نوشته های چاپ شده ، توسعه 

را  HBaseو  Lucene  ،Solr  ،Hadoopاز قبیل  open sourceدهندگان تکنولوژی های مشابهی نظیر نرم افزارهای 

 توسعه دادند.

بنابراین نیازمند توسعه زیرساخت های فنی برای مدیریت داده و رشد آن در بخش هایی نظیر جمع آوری، ذخیره 

هنگامی “سازی، جستجو، به اشتراک گذاری و تحلیل می باشیم. دستیابی به این توانمندی معادل است با شرایطی که مثال بتوانیم 

ی در شرایطی که خطرات امنیت“، ”در حوزه سالمت مواجه باشیم، با بازدهی بیشتری سالمت را ارتقا دهیمکه با اطالعات بیشتری 

وقتی که با رویدادهای بیشتری از نظر آب و هوایی مواجه باشیم، “، ”افزایش پیدا میکند، سطح امنیت بیشتری را فراهم کنیم

تعداد “، ”ی با خودروهای بیشتر، آمار تصادفات و حوادث را کاهش دهیمدر دنیای“، ”توان پیش بینی دقیقتر و بهتری بدست آوریم

یشتر و با منابع طبیعی کمتر، به انرژی ب“، ”تراکنش های بانکی، بیمه و مالی افزایش پیدا کند، ولی تقلب کمتری را شاهد باشیم

 کالن داده را نشان می دهد. و بسیاری موارد دیگر از این قبیل که اهمیت پنهان” ارزانتری دسترسی داشته باشیم

 چالشها و خصوصیات کالن داده

تا کنون چالشهای زیادی در حوزه کالن داده مطرح شده است که تا حدودی از جنبه تئوری ابعاد مختلفی از مشکالت 

طرح شدند ولی در م ۳V’sاین حوزه را بیان میکنند. این چالش ها در ابتدا سه بعد اصلی حجم داده، نرخ تولید و تنوع به عنوان 

 ادامه چالش های بیشتری در ادبیات موضوع توسط محققان مطرح شده است:

(: حجم داده های درون سازمان و خارج آن به مدد پدیده اینترنت، دستگاه های الکترونیکی Volumeحجم داده ) -

شده است که تا سال و موبایل ها، زیر ساخت های شبکه و سایر منابع هر ساله رشد نمایی دارد و پیش بینی 

 ما ده زتابایت داده در جهان خواهیم داشت. ۰۲۰۲

(: داده ها از طریق برنامه های کاربردی و سنسورهای بسیار زیادی که در محیط وجود Velocityنرخ تولید ) -

 .دارند با سرعت بسیار زیاد و به صورت بالدرنگ تولید می شوند که اغلب باید در لحظه پردازش و ذخیره شوند
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(: انواع منابع داده و تنوع در نوع داده بسیار زیاد می باشد که در نتیجه ساختارهای داده ای بسیار Varietyتنوع ) -

ها امروزه در بانکهای ساختار و بسیار متنوع است. بخشی از دادهزیادی وجود دارد و بیشتر حجم داده دنیا هم بی

و بقیه نیز در فایلها با قالب های متفاوت  JSONو  XMLاطالعاتی، بخشی در صفحات وب، بخشی به صورت 

 کند.ذخیره شده اند که عمل پردازش آنها را پیچیده می

(: با توجه به اینکه داده ها از منابع مختلف دریافت میشوند، ممکن است نتوان به همه آنها Veracityصحت ) -

دی در خصوص یک موضوع خاص ارائه شود. اما اعتماد کرد. مثال در یک شبکه اجتماعی، ممکن است نظرهای زیا

اینکه آیا همه آنها صحیح و قابل اطمینان هستند، موضوعی است که نمیتوان به سادگی از کنار آن در حجم بسیار 

 زیادی از اطالعات گذشت

بارت ع(: با فرض اینکه دیتا صحیح باشد، ممکن است برای برخی کاربردها مناسب نباشد یا به Validityاعتبار ) -

 دیگر از اعتبار کافی برای استفاده در برخی از کاربردها برخوردار نباشد.

(: سرعت تغییر ارزش داده های مختلف در طول زمان میتواند متفاوت باشد. در کاربردهایی Volatilityنوسان ) -

ا از دست میدهند نظیر تحلیل ارز و بورس، داده با نوسان زیادی مواجه هستند و داده ها به سرعت ارزش خود ر

و مقادیر جدیدی به خود می گیرند. اگرچه نگهداری اطالعات در زمان طوالنی به منظور تحلیل تغییرات و نوسان 

داده ها حائز اهمیت است. افزایش دوره نگهداری اطالعات، مسلما هزینه های پیاده سازی زیادی را دربر خواهد 

 داشت که باید در نظر گرفته شود.

(: یکی از کارهای مشکل در حوزه کالن داده، نمایش اطالعات است. اینکه بخواهیم Visualizationنمایش ) -

کاری کنیم که حجم عظیم اطالعات با ارتباطات پیچیده، به خوبی قابل فهم و قابل مطالعه باشد از طریق روش 

 های تحلیلی و بصری سازی مناسب اطالعات امکان پذیری است.

هزینه ای که برای نگهداری داده و پردازش آنها میشود، ارزش آن را از نظر تصمیم گیری  (: آیاValueارزش ) -

 دارد یا نه و ارزش و فایده موردنظر را برای یک سازمان خواهند داشت؟

 کاربردهای کالن داده

حیح قیمت صتنظیم  کشف خطا و یا کشف نفوذ به شبکه با ذخیره و آنالیز الگ شبکه در یک سازمان یا وب سایت.

محصول در جهت فروش بیش تر، طراحی محل قرارگیری محصوالت در فروشگاه با توجه به اطالعات آماری حرکت خریداران، 

کشف راه کارهای ترغیب مشتری در خرید مجدد از فروشگاه، مدیریت زنجیره عرضه، تقسیم بندی مشتریان ، پیشنهاد دقیق 

 فاده از کالن داده با تجزیه و تحلیل اطالعات مربوط به سبد خرید مشتریان خواهد بود .کاال در زمان مناسب از جمله موارد است

پیش بینی میزان ریسک مرتبط با یک طرح اقتصادی و تشخیص الگوی شک برانگیز در استفاده از کارت اعتباری در 

دیگر  یه و تحلیل تراکنشهای مالی مشتریان باحوزه بانکداری. کشف نفوذ و یا تقلب، کالهبرداری و یا پولشویی با استفاده از تجز

 منابع اطالعاتی نیز، امروزه بسیار کاربردی شده است.

شخصی سازی خدمات از دیگر حوزه های فعال کاربرد کالن داده است و بسته به رفتار قبلی کاربر و داده هایی که از 

 برای پیشنهاد وام به یک مشتری ، نمایش تبلیغات، پیشنهاد او داریم ، پیشنهاد خود را به او کامال اختصاصی ارائه دهیم مثال

 خودرو ، نمایش نوع خروجی جستجوهای کاربر و مثالهایی از این دست، می توان از کالن داده استفاده کرد

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 (KDDکشف دانش از داده های حجیم)

 از مجموعه های داده پیچیده  کشف دانش از داده های حجیم عبارت است از تعدادی عملگر که برای دریافت اطالعات

 ، طراحی شده اند.رئوس کلی اکتشاف دانش از داده های حجیم: 

 .دامنه برنامه کاربردی مقدم به اطالعات و تعریف هدف از پردازش از دیدگاه مشتری 

 .ایجاد زیر مجموعه ای از داده ها که به کشف دانش اشاره میکنند 

  از بین بردنnoise های داده گمشده ، جمع آوری اطالعات مورد نیاز جهت مدلسازی و محاسبه ها، اداره کردن فیلد

 زمان اطالعات و تغییرات اصلی.

 .پیدا کردن خصوصیات مفید جهت نشان دادن وابستگی داده به هدف از کار 

 .نگاشت اهداف به روشهای داده کاوی دقیق 

 .انتخاب الگوریتم داده کاوی و تابع جهت جستجوی الگوهای داده 

 ستجوی الگوها به شکل گویا.ج 

  جهت تکرار و بازگویی ، همچنین این مرحله میتواند شامل تصویرسازی از الگوها باشد. 0تا  0بازگشت به هر مرحله 

  استفاده از اطالعات به شکل مستقیم ، ترکیب اطالعات در سیستم دیگر یا گزارش گیری و استفاده از اطالعات به شکل

 ساده.

اطالعات مشتریان، عالقه ها،  بدست آمده به کمک نظرسنجی ها و جمع آوریانشی که از داده های کالن ما با توجه به د

 تجارت خود را بهبود بخشیده و نقاط ضعف آن را بطرف نماییم.می آوریم، می توانیم بدست آن ها سفارشات و ... 

 1مقدمه ای بر تجارت الکترونیکی

های دیجیتالی دورة صنعتی را پشت سر گذاشته و وارد دورة فراصنعتی شده است. تکنولوژیاقتصاد جدید دنیا از طریق 

گیری از خدمات، اطالعات و هوشمندی دیجیتالی سوق در این اقتصاد جدید عالیق مشتریان از اجناس فیزیکی به سمت بهره

 ونیک در دنیای تجاری امروز شده است.پیدا کرده است. این مسائل منجر به ایجاد مفهوم جدیدی به نام تجارت الکتر

 پردازیم :تجارت الکترونیک چند ویژگی اصلی دارد که در زیر به آن می

دهد. این تبادل اطالعات راهی است تجارت الکترونیک تبادل اطالعات دیجیتالی بین بخشهای مختلف را مورد بحث قرار می 

کاالها و خدمات و یا انتقال سفارشات بین دو سازمان، بین سازمان و افراد و در جهت تسهیل ارتباطات و هماهنگی جریان مواد 

 یا بین افراد با یکدیگر.

گیرد و به آن وابسته است. استفاده مرورگرهای اینترنتی در شبکه گسترده جهانی تجارت الکترونیکی از تکنولوژی بهره می 

آورد بهترین مثال در این زمینه است. اگرچه ابزارهای دیگر فراهم می که امکان ارتباط با مشتریان را برای سازمانهای تجاری

های بین سازمانی، بانکداری الکترونیکی از طریق تلفن نیز در همین حیطه قرار دارند. سازمانهای مانند ماشینهای خودپرداز، شبکه

 کنند.ت مدیریت و راهبری میآوری اطالعاهای مختلف فنتجاری حجم مبادالت خود را با استفاده از تکنولوژی
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شود. عالوه بر اینکه تجارت الکترونیکی برای ثبت و نگهداری و تسهیل تجارت الکترونیک از طریق تکنولوژی انجام می 

گیرد بلکه فرآیند ارتباط با مشتری و انجام تبادالت نیز از طریق ابزارهای الکترونیکی صورت تراکنشهای خود از تکنولوژی بهره می

پذیرد. بدین صورت که سازمان از طریق ابزارهای الکترونیکی خود با مشتریان در ارتباط است و نیاز به حضور فیزیکی مشتریان می

 تر شده است.رنگبسیار کم

کنند. حیطة تجارت شود که از تبادالت حمایت میای میتجارت الکترونیکی شامل فعالیتهای درون و برون سازمانی 

یم از ای است که به صورت مستقیم و یا غیرمستقبر گیرنده تمامی فعالیتهای الکترونیکی درون و برون سازمانی الکترونیکی در

کنندگان، کند. در واقع تجارت الکترونیکی هم بر نحوة ارتباطات با بخشهای خارجی مانند مشتریان، تأمینتبادالت بازار حمایت می

 اطی.های ارتبهم بر نحوة عملکرد داخلی سازمان در مدیریت فعالیتها، فرآیندها و سیستمشرکاء، رقبا و بازار تأثیرگذار است و 

یل ها و ابزارهای تکنولوژی برای تسهتوان گفت تجارت الکترونیکی عبارتست است از استفاده از رسانهطور خالصه میبه

الیتهای الکترونیکی درون و برون سازمانی برای طور فعمبادالت بین بخشهای مختلف )اشخاص، سازمانها و یا هر دو( و همین

 تسهیل چنین مبادالتی.

 های مختلف تجارت الکترونیکیطبقه  -1

 چهار طبقه جداگانه در تجارت الکترونیک قابل شناسایی است :

  (B2B) –سازمانهای تجاری با سازمانهای تجاری 

 (B2C)کنندگان سازمانهای تجاری یا مصرف

 (C2C)کننده کننده با مصرفتجارت الکترونیکی مصرف

 (C2Bکننده با سازمان تجاری )تجارت الکترونیک مصرف

 تفاوت تجارت سنتی و الکترونیک

 .فروشگاه همیشه باز است 

 ارتباط با مشتری از طریق ابزارهای الکترونیکی 

 .مشتریان تعامالت انجام شده را تحت کنترل دارند 

 بر این اساس الگوریتمی بهتر برای بهتر نتیجه گیری جستجوی مشتری انجام می دهیم( شناخت رفتار مشتری( 

گام در شکل دهی و داده کاوی موقعیت کسب و کار ، شناسایی ناحیه ی کسب و کاری است که قصد ورود به آن را  اولین

شوند. چون تحلیل موقعیت بازار یک ابزار درصد از شرکت ها در زمینه تجارت الکترونیک با شکست موجه می  49داریم. بیش از 

ضروری و حیاتی برای کارآفرینان و مدیران ارشدی است که قصد راه اندازی یک کسب و کار جدید را دارند. در حالی که یک 

تحلیل موقعیت خوب تضمینی برای موفقیت در راه اندازی کسب و کار جدید نیست ولی این کار باعث افزایش احتمال موفقیت 

 واهد بود.خ
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 واسط مشتری

 هفت عنصر طراحی برای واسط مشتری

واسط مشتری که در تجارت الکترونیک در قالب یک وب سایت شکل می گیرد یک بازنمایی مجازی )و تصویری(از ارزش 

پیشنهادی منتخب شرکت است. همانند ویترین یک مغازه خرده فروشی یک وب سایت اطالعات قابل مالحظه ای را برای 

 مشتریان فعلی و محتمل آینده فراهم می آورد

ت مختصر مورد اشاره قرار می در زیر هفت عنصر مهم و اولیه که در طراحی یک نقطه واسط اثربخش موثرند را به صور 

 :دهیم

 

 ( زمینهContext) 

 ( محتویContent) 

 ( تشکل هاCommunity) 

 (سفارشی کردنCustomization) 

 ( ارتباطاتCommunication) 

 ( اتصالConnection) 

 ( ایجاد تناسب و تقویتFit and Reinforcement) 

هرچه واسط مشتری جذابتر، زیباتر )جلوه های بصری زیبا، قدرتمند و پویا( باشد، جذب مشتری قوی تر می باشد. از 

ن بهترین نتایج در طریق نظرسنجی در وبسایت و جمع آوری داده های مشتری از طریق بازخوردهای مشتریان با سایت می توا

به دلیل اینکه این داده ها بسیار زیاد هستند، با داده کاوی در این داده های حجیم، می توان از آن ها  داده کاوی را بدست آورد.

 نتایج بسیار مطلوبی در زمینه رفع مشکالت فعلی و همچنین گسترش خدمات آتی در عرصه تجارت الکترونیک کسب نمود.

 

 مفید باشند: E-commerceراه تجزیه و تحلیل داده های بزرگ که می توان در  کسب و کار تجارت الکترونیک  5

(: با توجه به داده هایی که بدست آمده است، می توانیم مشتریان personalized offeringپیشنهادهای شخصی ) -0

تبلیغات در زمینه عالیقی که مشتریان با توجه به جستجوی قدیمی )وفادار( و جدید را شناسایی کرد. می توان با ارائه 

خود داشته اند و یا سفارشی کردن محصوالت و یا اولویت بندی در خدمات، مشتریان وفادار خود را نگه داشت. همچنین 

 یبا در نظر گرفتن تخفیف های ویژه و یا سفارشی کردن محصوالتی را که مشتریان جدید با توجه به سالیق خود م

 خواهند، آن ها را به مشتریان وفادار خود تبدیل کرد.

(: به دلیل وجود رقابت بسیار شدید و نزدیک رقبا، نیازمند دانستن قیمت Dynamic pricingقیمت گذاری پویا ) -5

های رقبا، انواع محصوالت، عملکرد مشتریان هستیم. این مراحل حتماً باید به طو منظم و مرتب تجزیه و تحلیل گردد 

 تا بتوان نتایج مطلوبی بدست آورد.

( : گاهی اوقات ممکن است که مشتریان Improved Customer Servicesبهینه سازی سرویس دهی مشتریان ) -2

در نظرسنجی ها و یا ارائه شکایت ها که در سایت وجود دارند، شرکت نکنند. اما در اجتماع طبق برداشت هایی که از 
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ر گذار باشند. می توان با نظرسنجی هایی که در وب سایت قرار می دهیم و داده های سیستم سرویس دهی دارند، تأثی

 بسیار زیادی که از عالیق و سالیق مشتریان کسب می کنیم، در کاهش این شکایت ها، بهینه شویم.

موقعیت  (: با بررسی داده های حجیم موجود و با شناسایی مکان ها،Fraud Preventionجلوگیری از کاله برداری ) -4

هایی که بیشتر در آن ها کاله برداری رخ می دهد و یا این که مثالً پرداخت در محل هایی که توسط یک سری از 

 مشتریان انجام نمی گردد، می توان از این اتفاقات جلوگیری نمود.

ما از (: داده های حجیمی که Interested products Of Costumersمعرفی محصوالت مورد عالقه مشتریان ) -2

ها بدست آورده ایم، می تواند  3ها، نظر سنجی ها، رسانه های مختلف و یا انجمن 2روش های مختلفی مانند کانال

عالقه های مشتریان مختلف را به یک محصول خاص آشکار نماید. مثالً در بحث هایی که در بعضی انجمن ها اتفاق 

اری که می توان بدست آورد، اطالعات خوبی را کسب نمود و می افتد، می توان با جمع اوری داده های مختلف و بسی

 از آن ها در پیشرفت و بهبود مشکالت و یا بهینه سازی های مختلف تجارت خود استفاده نمود.

 

 گیری نتیجه

حجم داده ها افزایش پیدا کرده است وتجزیه و تحلیل مجموعه داده ها ، رقابتی تر شده است. چالش فقط جمع آوری 

و مدیریت حجم وسیعی از انواع مختلفی از داده نیست ، بلکه استخراج ارزش معنادار از داده است. همچنین نیاز است به مدیران 

ه میتوان داده های حجیم را به کار برد. شرکتها باید در بکارگیری برنامه ها شتاب کنند و تحلیلگرانی با بینش عالی از اینکه چگون

درحین اینکه سرمایه گذاری های قابل توحهی در آموزش و پرورش پرسنل کلیدی انجام دهند.با توجه به نتایج تجزیه وتحلیل 

یابی هدفمندتر ، بینش درون بینی کسب و کار بطور ، مزایای داده های حجیم عبارتند از: بازار TDWIداده های بزرگ توسط 

صریح تر ، تقسیم بندی مبتنی بر مشتری ، تشخیص فروشها و شانس بازار ، خود کاری سازی تصمیم گیری ، تعریف رفتارهای 

یش زی و پمشتری ، بازگشت بیشتر سرمایه گذاری ، تعریف خطرها و روند بازار ، فهم تغییر تجارت و کسب و کار ، برنامه ری

 بینی بهتر ، شناسایی رفتار مصرف کننده از جریان کلیک و گسترش عملکرد تولید. 

نتایج نشان دادند که حتی اگر داده ها و ابزارها و تکنیکها واقعًا در دسترس باشند ، نکات بسیاری جهت رسیدگی ، 

 .بحث ، بهبود ، توسعه ، تجزیه و تحلیل و ... وجود دارند

دانشی که از داده های کالن بدست آمده به کمک نظرسنجی ها و جمع آوری اطالعات مشتریان، عالقه ما با توجه به 

 ها، سفارشات و ... آن ها بدست می آوریم، می توانیم تجارت خود را بهبود بخشیده و نقاط ضعف آن را بطرف نماییم.

( ، نظارت بر شبکه های اجتماعی ) Explore Trendsمی توان به طور خالصه گفت با کمک کاوش موضوعات داغ )

Monitor Social Media( حفظ مسیر کسب و کار ، )Keep Better Track of Your Own Business اولویت ، )

( و پیگیری عالیق و سالیق مشتریان و جلوگیری از کالهبرداری ها، می Track People’s Preferencesهای مشتریان )

 ه های حجیم در تجارت الکترونیک داشت.توان بهترین نتیجه را از داد
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