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 بسمه تعالي

 

 ؟ ستیسازمان شما چ Big Data یاستراتژ

 
Big Data از آن  ایو  رندیسازمان ها از آن بهره نپذ دیدر کسب و کارها رخنه کرده است که شا يبا چنان قدرت و سرعت

زود در هر  ای ریاتخاذ نکنند. د يقیدق یو در مقابل آن استرتژ رندیبگ دهیتوانند آن را ناد يعنوان نم چیبه ه يکنند، ول یدور

که توانسته اند موضع  یيسازمان ها نیب نی. در ادیآن در سطح کالن به گوش خواهد رس راتیو تاث Big Data یرد پا يصنعت

 بقا و رقابت را خواهند داشت. یيتوانا رند،یبگ نینو یتکنولوژ نیدر مقابل ا يدرست

Big Data هستند: ریدارد که به شرح ز يمراحل بلوغ يدر هر صنعت 
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شوند.  يبرخوردار م یا ژهیو اریبس يرقابت تیاز مز يدهند، بعد از مدت يم یادیز تیاهم Big Dataکه به  یيها سازمان

 لیخود را تحل افتهیو ساختار ن افتهیساختار  یداده ها شرفته،یپ یکرده و با ابزارها یخود را جمع آور یسازمان ها داده ها نیا

 جادیشوند و با ا يکسب و کار م يسیو دچار دگرد رندیگ يابتکار عمل صنعت را بدست م يکسب و کار ها پس از مدت نی. اکنندیم

 شوند. يم لیتبد Big Dataپلتفرم  ایدر صنعت به بستر  يستمیاکوس

مبادله را کاهش  نهیتوانند هز يبستر ها م نیمناسب اتخاذ کنند. ا یبستر ها استراتژ نیدر مقابل ا دیبا گرید یها سازمان

بسترها ممکن است موجب  نیرقابت ا طیحال با سخت شدن شرا نیدهند. اما در ع شیرا افزا انیسازمان به مشتر يدسترس ایو 

 شوند.  دیمف یاز داده ها گرید یاریو بس انیرفتار مشتر رییافتن روند تغی ایو  انیاز دست رفتن کنترل بر مشتر

  

 شود: يم يممکن است به ذهن تداع Big Data یهنگام مواجهه با بسترها دیپرسش مف چند

 موجود استفاده کرد؟ یاز بسترها ایکرد و  جادیخود را ا يبستر اختصاص دیبا ای.      آ1

 در بلند مدت از دست نرود؟ يرقابت تیرد کرد تا مز دیبستر را با يژگیاستفاده کرد و کدام و دیبستر را با يژگی.      کدام و2

 

 ی. بسترها ممکن است مدل هامیرا شرح ده یا Big Data یترهاو بس ستمیاکو س نیا جادیا طیشرا میخواه يم ابتدا

 داشته باشند يمختلف
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 یبنا ریو ز هیهستند که به عنوان پا یيها یتکنولوژ ایسترها، محصوالت، خدمات : بيساخت ریو ز ینرم افزار یبسترها

 هستند. گرانیکامل توسط د یها یتکنولوژ ایساخت محصوالت ، خدمات، 

 تلفن زاتیتجه یشرکت کوال کام برا ی.ام.ای.ديس یشرکت سپ، فناور ،ي.آر.پیها: نرم افزار ا مصداق

 یجست و جو و مبادله برا نهیکاهش هز قیخود را از طر یهستند که بقا يبازار، موسسات یواسط: واسط ها یبسترها

 کنند. يم نیبازار تصم گرید یهاگروه

 askوگل، جست و جو مانند گ یها: موتورهامصداق

 يم اریهست در اخت زیاز صنعت را که عموما گلوگاه ن يبسترها عموما بخش خاص نیخدمت: ا کیارائه دهنده  یها بستر

 دارند. یبر نظارت بر نقطه تماس با مشتر يو سع رندیگ

 پخش ی، کافه بازار، شبکه هاItunesها: مصداق

 ریو غ یشبکه ا یگذار ریوابسته را با تاث ریغ ی: که هم واسطه بازار هستند و هم بستر و بخش هاهیچند سو یبسترها

 کنند. يم يبانیپشت میمستق

 مج دات کام تیآمازون دات کام، سا تیسا ،یو نتندویها: ن مصداق

از  يبال آن، خود بخشکنند و ممکن است در ق يم ریصنعت را به درون خود سراز یداده ها میبسترها به صورت حج نیا

 رهیذخ يمکان یداده ها اینقاط دن ياست که در آن در اقص یرا ارائه دهند. مثال نقشه گوگل بستر يخدمت خاص ایصنعت باشند و 

ممکن است  نی. همچنستندیاز صنعت ما ن يبخش يکه خود حت يدر حال ندیایب ماتوانند به کمک  يبسترها م نیشود. پس ا يم

مرکز توجه  انیبه مشتر يدسترس لیباشند و به دل یارتباط با مشتر یبرا يعرضه و کانال یبرا یبستر Itunesبسترها مانند  نیا

 .میباش ریو خواه ناخواه ما با آنها درگ باشندداشته  يدسترس انیمشتر يگوگل به تمام یجست و جو سیمانند سرو ایو  رندیقرار گ

داشته  اریها را در اختآن یهابسترها و تا چه حد اجازه دهند که داده نیاز ا کیبه کدام  دیها باکه سازمان دید دیبا حال

 باشند.

خود را در  زیبتواند تما نکهیا یبرا نینکدی. لدید توانیم نینکدیبسترها را در ل ریاز استفاده از سا يو موفق يجالب نمونه

آن فعال  يبستر اختصاص یاجازه داد رو Open socialاز  يمشخص یها و کاربردها تیحفظ کند تنها به قابل شیمقابل رقبا

 قابل استفاده است. نینکدیکاربران ل یکرد که تنها برا جادیرا هم خود ا ياختصاص یها يژگیو يشوند و برخ

 اشند:سه پرسش را در ذهن خود داشته ب دی، شرکت ها باBig Dataبستر  کیروش استفاده از  نییتع یبرا

 کرد؟ زیکنند متما يبستر استفاده م نیکه از ا یيرقبا گریتوان خود را از د ي.      چگونه م1

 کاهش داد؟ میکه قصد استفاده از آن را دار یبستر یاز سو يگرو کش سکیتوان ر ي.      چگونه م2

 سپرد؟ میبستر خواه نیکسب و کار و صنعت را به دست صاحب ندهیاز آ یيکار چه بخش ها نی.      با ا3
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استفاده کند تا مانند  یخود از نرم افزار یزمان بند نییتع یتهران بخواهد برا يرانیکه شرکت تاکس دیمثال فرض کن یبرا

برنامه را  نیخود ا يستاک یهوشمند راننده ها یها يگوش یاست رو يامر تنها کاف نیا ی. برادیعمل نما شرفتهیپ uberشبکه 

 يو در چه زمان یيرهایاز چه مس يدهد که که هر تاکس صیبتواند تشخ دیکار شا نیآن بهره مند شود. اما با ا جینصب کند و از نتا

 کند. جادیخود ا یبرا یشتریب یيدرآمد زا یها انیابتکار عمل داشته باشد و جر uberتواند مانند  ينم يعبور کرده است ول

 یبستر ممکن است سازمان ها مرتکب شوند اعطا کینحوه استفاده از  یبرا یریگ میتصم نیکه در ح ياشتباه نیبزرگتر

بر هم  نیگذارند. ا يم ندهیبر تعادل بازار چه در حال و چه در آ ازاتیامت نیاست که ا یریتاث لیبدون تحل يحیترج ازاتیامت

 دهد. يسوق م يآب انوسیبستر را به سمت اق یو سازمان هاشود  يم يرقابت تیخوردن تعادل است که منجر به مز

 


