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خالصه مقاله:
در عصر داده های بزرگ با توجه به حجم باالی اطالعات سازمان ها با اینکه با مشکالت فراوانی رو به رو

بوده اند, با به کارگیری تحلیل داده های بزرگ تا حد زیادی توانسته اند کارایی خود را بهبود بخشند و با
یکپارچه سازی اطالعات در زنجیره تامین توسط مبحث محاسبات ابری و داده های بزرگ هماهنگی بین

اجزا و بهبود ارتباطات را حاصل کند. این مقاله به ضرورت شناخت و درک داده های بزرگ در فرایند های
کسب و کار و استفاده از اطالعات یکپارچه در عصر فناوری پرداخته تا در این راستا بتوان در بخش های

مختلف زنجیره تامین از جمله ارتباط با مشتری , بازاریابی, بهینه سازی موجودی و کنترل تامین کنندگان و
پیش بینی تقاضا با استفاده از کاربرد های تحلیل بیگ دیتا به نتایج رضایت بخشی رسید. در این مقاله

مباحث مربوط به ویژگی و کاربرد داده های بزرگ و عدم درک تحلیل داده های بزرگ توسط سازمانها
مورد بررسی قرار گرفته و پیرو آن به ارایه مدل بلوغ می پردازد. در ادامه با بررسی چالش های پیش رو،

توصیه هایی در این خصوص منتج خواهد گردید.
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لینک ثابت ثبت مقاله در پایگاه سیویلیکا:
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این صفحه به معنای تاییدیه نمایه سازی مقاله در پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد. در هر لحظه به
منظور تایید اصالت این گواهی می توانید وضعیت ثبت مقاله را از طریق لینک فوق به صورت آنالین کنترل

نمایید.
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