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 بسمه تعالي

 

 Business Intelligenceدر  کيفيت داده ها

 

بر پايه آنها بايد داده ها در سازمانها، يکي از مهمترين دارايي هاي سازماني به شمار مي آيند زيرا تصميم گيري ها 

، سازمان ها، چيزي جز موتورهاي فرآوري داده ها نيستند براي مثال شرکت هاي بيمه، بانک  ITصورت گيرد. در نگاه مبتني بر 

ها و شرکت هاي خدمات مالي همگي سازمانهايي هستند که در دريايي از داده ها قرار دارند و اغلب کاري که آنها انجام مي 

است. در اين سازمان ها اگر سيستم هاي اطالعاتي آنها را کنار بگذاريم فرآيندهاي مهم سازمان مختل دهند، فرآوري داده ه

 خواهند شد.

 

( است. Data Management( به طور مشخص يکي از اجزاي اصلي در مديريت داده)Data Qualityکيفيت داده)

است، به طوريکه گام هاي بلندي در زمينه توسعه نرم افزارهاي  تمرکز تکنولوژي مديريت داده ها بر پايگاه داده ها و انبار داده

مديريت پايگاه داده ها و انبار داده ها، مونيتور تراکنش ها، سرويس هاي انعکاس داده ها، پشتيباني امنيت و سرويس بازيابي و 

 نگهداري از داده ها هستند. پشتيبان گيري صورت گرفته است. تمامي اينها تکنولوژي هايي جهت جمع آوري موثر، ذخيره و

 

و واقعيت کيفيت داده در بسياري از سازمان ها وجود دارد. در  تحقيقات نشان مي دهد که فاصله زيادي بين درک

اينگونه تحقيقات اشاره شده است که با اينکه تعدادي از سازمان ها اهميت داده هاي با کيفيت باال را مي دانند ولي بيشتر آنها 

داده هاي معيوب، ناقص و پائين تر از سطح استاندارد در فضاي کسب و کار خود بي توجه هستند. براي حل اين مسئله به اثر 

سازمان ها نيازمند آموزش هايي در مورد اهميت کيفيت داده و همچنين تکنيک هاي بهبود آن هستند. مسلما با توجه به اهميت 

هايي که به اطالعات صحيح و به روز دستيابي دارند منفعت قابل توجهي را نسبت  روز افزون اطالعات در دنياي امروز، سازمان

  به رقباي خود مي برند.

 

از منظري ديگر،داده ها، نيازمندي اصلي و بنيادين سيستم هاي تصميم يار يا پشتيبان تصميم، داده مي باشند. اين در 

توجهي داده غير صحيح هستند و سازمان ها نيز از فقدان دانش  حالي است که بيشتر سيستم هاي اطالعاتي شامل مقدار قابل

تشخيص و روش هايي براي بهبود کيفيت داده ها رنج مي برند. اين مسئله خود منجر به از دست دادن فرصت ها، هزينه هاي 

داده ها آگاه نيستند  اضافي براي تصحيح داده ها و تصميمات نادرست خواهد شد. برخي سازمان ها از هزينه هاي کيفيت پائين

 زيرا هزينه هاي کيفيت پائين داده ها معموال پنهان است و نياز به جستجو و تحقيق دارد.
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داده هاي صحيح در سيستم ها به خودي خود قابل دستيابي نيستند. جهت نيل به کيفيت داده بايد توجه دقيقي در 

تالش براي تصحيح مشکالت ايجاد شده و جلوگيري از توسعه داده مونيتورهاي مستمر بر جمع آوري داده، طراحي سيستم ها، 

 هاي غير صحيح صورت گيرد.

 

تعاريف مختلفي از کيفيت داده ارايه شده است که وابستگي کيفيت داده به فرآيند را بيش از پيش آشکار مي سازد 

مورد نظر را پوشش دهد. به عبارت ديگر، کيفيت  ولي به طور کلي داده اي داراي کيفيت است که الزامات مورد نياز براي استفاده

ان باشد. همچنين مي تو  "سازگار با کاربرد"داده وابستگي زيادي به استفاده مورد نظر از آن دارد. در واقع داده با کيفيت بايد 

 باشد. گفت داده اي داراي کيفيت باالست که براي استفاده در فرآيندها، تصميم گيري و طراحي مناسب و سازگار

 

(، همواره بر کيفيت داده هاي موجود در انبار داده ها تاکيد شده است. BIدر راهکارهاي هوشمندي کسب و کار)

 Dataفرايند  دسيستم هاي مکاينزه( سازمان به انبار داده ها بايداده ها ار پايگاه اطالعاتي ) ETLهمچنين در فرايندهاي 

Cleansing رد. پرداختن به مواري همچون : واره در دستور کار قرار گيمهmiss Data ،Invalid Data ،Duplicated 

Data .و .... حوزه هاي اصلي در کنترل کيفيت داده ها در انبار داده ها مي باشد 

 

 : انکات تخصصي در مورد کيفيت داده ه

 داده هاي با کيفيت داراي خصوصيات زير مي باشند:: خصوصيات داده های با کيفيت - 1

 .صحيح اند 

 .دقيق اند 

 .نامتناقض اند 

 .کامل اند 

 .قابل جمع شدن اند 

 ست.ارزش آنها در راستاي قوانين کاربرد ا 

 .ارزش آنها با دامنه اي که برايشان تعريف شده، مرتبط و متناسب است 

 .قابل فهم و خوش تعريف اند 

 

 

 : دسته بندی اشکاالت کيفي داده -2
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 الف( نقض دامنه:

 ي شوند.مقاديرمجازی )پيش فرض(، که موجب از بين رفتن امکان تحليل م 

 يد پرس و جوی مشخص از طرف کاربر را هوشمند )معنا دار(، که امکان تول مقادير پيش فرض

 فراهم نمي آورند.

 بدون مقدار. متغير 

 .فيلدهای چندمنظوره 

 .داده های رمز شده 

 .داده های رمز شده چند مقداری 

 تون غير ساختيافته، که بدليل نداشتن الگوی مشخص غير قابل تجزيه اند. م 

 ب( نقض جامعيت:

 .داده های با ارزش غلط 

 .نقض قوانين کاربرد 

 .عدم استفاده از کليد شناسايي يکتا 

  .استفاده از کليد شناسايي بطور مجدد 

 .گم شدن ارتباطات بين داده ها يا وجود ارتباطات بين داده ای نامناسب و اشتباه 

 فزونگي داده.ا 

  .وجود مقادير متناقض برای يک داده که باعث اتخاذ تصميمات نادرست مي شود 

 

م زير داراي عالئيک سيستم با داده هاي بدون کيفيت : مشخصات سيستم با داده های بدون کيفيت -3

 است:

 .نتايج حاصل از نرم افزار برای کاربر قابل فهم نيست 

 ر گزارشات مورد استفاده قرار نمي گيرد.قسمتي از داده های ذخيره شده هيچگاه برای ارائه د 

 .گزارشات در تحليل با نتايج متضاد همراه است 

 ا قابليت به اشتراک گذاشته شدن را دارد.داده بصورت اشتراکي استفاده مي شود و ي 

 .ادغام داده ها موجب اختالل درکار سيستم مي شود     

 

 



 BIکيفيت داده ها در 

 

     

 

www.farabar.net خط( فکس:  10) 88533266تلفن:  22پالک  –کوچه چهاردهم  - عشقيارشهيد خيابان  -خرمشهر )آپادانا(  خيابان

88533267  

@Farabar_BI 

 : اثرداده های بدون کيفيت بر روی سيستم -4

 .ارزيابي غلط 

 .عدم ارزيابي 

 .صرف زمان اضافي جهت برطرف کردن اشتباهات رخداده 

 صرف هزينه اضافي جهت برطرف کردن اشتباهات رخداده. 

 :جهت تصحيح دادهدوازده قدم  -5

 اطالع از اشکال 

 بول مسئوليتق 

 تصميم برای تغيير 

 کشف ريشة اشکاالت 

 کل دادههمکاری بين سازمان های توليدکنندة داده برای رفع مش 

 شناسايي عامل های تغيير  

 انتقال تکنولوژی تصحيح داده در کل سازمان 

  تهيّة برنامة تغيير روية جمع آوری داده، تصحيح داده، تعمير داده 

 يّت گذاری تغييراتاولو 

    اجرای برنامه تغيير بر روی اولويت های تهيه شده و آناليز آن 

 اندازه گيری اثر برنامة اجرايي 

 ( تغيير برنامه کاریPlan) 

 :پاکسازی دادهانواع  -6

 کشف اشکاالت داده ای به صورت تصادفي 

   داده ای با آناليز سطحيکشف اشکاالت 

 کشف اشکاالت ريشه ای داده 

  ازاستفادهEdit Rule ت جلوگيری کردن از ورود داده غلطپيشرفته و هوشمند جه 

(Enterprise Data Analysis) 

 ( بهينه کردن دادهOptimize) 

 
 

 
 


