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کیفیت داده ها پیش نیاز مدیریت منابع سازمان

 عباس محجوب
حمیدرضا سیمه ساز

چکیده:
تاریخ دریافت: 94/06/23
تاریخ پذیرش: 94/09/24

ســازمان ها می تواننــد بــا مدیریــت و برنامه ریــزی منابــع خــود بــه بهــره وری رســیده و هزینه هــا را کاهــش دهنــد. منابــع اطاعاتــی به عنــوان 

ــا  ــت داده ه ــد. کیفی ــرآورده کنن ــازی ها ب ــا و تصمیم س ــازمان را در برنامه ریزی ه ــای س ــد نیازه ــد بتوانن ــازمانی بای ــع س ــن مناب ــی از مهم تری یک

مبحثــی اســت کــه بــه شــیوه های بهبــود و مدیریــت منابــع ســازمان و منابــع اطاعاتــی مرتبــط بــا آن هــا می پــردازد. اســتاندارد ISO  8000 بــا موضــوع 

کیفیــت داده هــا و اســتاندارد ISO  22745 بــا موضــوع یکپارچگــی و سیســتم های اتوماســیون صنعتــی  در ایــن مقالــه مــورد بحــث واقــع می شــود.

واژگان کلیدی:
داده های اصلی، مدیریت کیفیت داده های اصلی، کدینگ انبار، بهبود کیفیت داده ها، پاک سازی داده ها، الگوی شناسایی اقام، کاتالوگ اقام.

1. مقدمه
بیشــتر ســازمان ها به دنبــال کســب ســود بیشــتر و کاهــش 
هزینه هــا هســتند. ســود بیشــتر و کاهــش هزینه هــا همــواره 
بــا موضــوع کیفیــت در ســازمان آمیختــه اســت. اگر ســازمان 
از مــواد اولیــه ی بــا کیفیــت اســتفاده کنــد و توســط نیــروی 
انســانی متخصــص و ابــزارآالت و تجهیــزات بــا کیفیــت بــه 
ــه انجــام برســاند  بهتریــن روش1، فرایندهــای ســازمانی را ب
ــت،  ــد یافت.کیفی ــت خواه ــت دس ــا کیفی ــی ب ــه محصول ب
ــش  ــازمان نق ــزای س ــه ی اج ــه در هم ــت ک ــی اس مفهوم
پررنــگ و مهمــی دارد. افــزون بــر آن کــه بخــش مهندســی 
ــد،  ــده باش ــت تشکیل ش ــا کیفی ــزای ب ــد از اج ــازمان بای س
ــزای  ــودن اج ــه کیفی ب ــاز ب ــم نی ــتیبانی ه ــای پش بخش ه
خــود دارنــد. تمامــی ایــن مــوارد، ســازمان ها را بــر آن 
داشــته اســت تــا از ابــزار کیفیــت داده هــا به عنــوان ابــزاری 
کــه صحــت، دقــت و ســرعت را در اجــرای فرایندهــای 

ــد.  ــود ببرن ــد، س ــل می کنن ــازمانی دخی س
داده هــا به عنــوان موجودیــت اصلــی در بحــث فنــاوری 
اطاعــات در ابــزار کیفیــت داده هــا اســتفاده می شــوند. 
ــان از  ــرای فرایندهایش ــرای اج ــازمان ها ب ــام س ــروزه تم ام
ــا توســط  داده هــا اســتفاده می کننــد. داده هــای ســازمانی ی
ــری  ــازمان های دیگ ــا س ــده اند ی ــد ش ــازمان تولی ــود س خ
ــد. در  ــرار داده ان ــان ق ــرده و در اختیارش ــاد ک ــا را ایج آن ه

ــای  ــات(، داده ه ــا و خدم ــول )کااله ــات محص ــه حی چرخ
ــول  ــرگ محص ــس از م ــوند و پ ــا آن زاده می ش ــول ب محص
همچنــان باقــی می ماننــد. داده هــا و اطاعــات محصــول در 
طــول زنجیــره ی تأمیــن حرکــت کــرده و  نقــش اساســی در 
ــد.  ــازمانی دارن ــای س ــرد فراینده ــا و عملک تصمیم گیری ه
به همیــن دلیــل داده هــا، بخشــی از منابــع ســازمان و شــاید 
ــت  ــوند. کیفی ــوب می ش ــازمان ها محس ــع س ــن منب مهم تری
داده هــای ســازمانی، اصلــی مهــم بــرای رســیدن به بهــره وری 

سازمان هاســت.
2- داده ها و اطاعات

امــروزه داده هــا و اطاعــات مربــوط بــه موجودیت هــا، 
ــا خــود موجودیت هــا  ــر ب ــم بیشــتر، براب ارزشــي اگــر نگویی
ــاي ســازمان  ــوان بخشــي از دارایي ه ــا به عن ــد. داده ه یافته ان
تصمیم گیري هــاي  بــراي  مبنایــي  و  آمــده  به حســاب 
ــات  ــت اطاع ــازماندهي و مدیری ــا س ــتند. ب ــازماني هس س
ــه  ــتفاده بهین ــت اس ــي در جه ــات صحیح ــوان تصمیم مي ت
از موجودیت هــاي ســازماني گرفــت. ســازمان ها عاوه بــر 
گــردآوري داده هــا و اطاعــات بــه پــردازش و فــرآوري داده ها 
نیــز اقــدام مي کننــد. امــروزه داده هــا اغلــب بــا سیســتم هاي 
اطاعاتــي مرتبــط هســتند و طــي انجــام فرایندهــاي کاري 
ــت مي شــوند،  ــي مدیری ــه به وســیله سیســتم هاي اطاعات ک
ایجــاد مي گردنــد. ســودآوري بیشــتر و پرهیــز از هزینه هــاي 

1. best practice
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غیرضــروري یکــي از اهــداف اصلــي ســازمان هاي تولید کننــده اســت و ایــن مهــم محقــق نمي شــود مگــر بــا تولیــد محصــوالت 
بــا کیفیــت کــه بــا اســتفاده از سیســتم هاي کارا و برنامه ریزي هــاي صحیــح قابــل دســتیابي هســتند. الزمــه ي تحقــق تمــام ایــن 
مــوارد داشــتن داده هــاي بــا کیفیــت اســت. مدیریــت داده هــا بــا اســتفاده از ابزارهــاي مرتبــط بــا فنــاوري، پیشــرفت چشــمگیري 
داشــته اســت؛ امــا کیفیــت داده هــا به عنــوان بخــش مهمــي از مقولــه مدیریــت داده هــا در ســازمان ها زیــاد مــورد توجــه قــرار 
نگرفتــه اســت. ســازمان ها بــراي مدیریــت داده هــا هزینــه مي کننــد؛ امــا تمرکــز اصلــي آن هــا بــر ابزارهــاي مبتنــي بــر فنــاوري 
ــط  ــد توس ــه بای ــت ک ــه اي اس ــت، مقول ــا کیفی ــاي ب ــتن داده ــر در داش ــل مؤث ــوان عام ــواي داده به عن ــت محت ــت و مدیری اس

ــرد. ــرار گی ــورد توجــه ق ســازمان ها بیشــتر م
3. ابزارهاي مدیریت داده ها

ــردازش،  ــردآوري، پ ــات گ ــت. عملی ــاوري اس ــر فن ــي ب ــزاري مبتن ــخت افزاري و نرم اف ــاي س ــد ابزاره ــا نیازمن ــت داده ه مدیری
پشــتیبان گیري، بازیابــي، تبــادل و نگهــداري از داده هــا همگــي نمودهایــي از مدیریــت داده هــا هســتند که بــا به کارگیــري ابزارهاي 
ســخت افزاري و نرم افــزاري بــه انجــام مي رســند. نرم افزارهــاي جامــع ســازماني، سیســتم هاي رایانــه ای، زیرســاخت هاي 
انتقــال داده هــا، تجهیــزات و نرم افزارهــاي پشــتیبان گیري و بازیابــي اطاعــات نمونه هایــي از ابزارهــاي مدیریــت داده هــا هســتند. 
ســازمان ها بــا صــرف هزینه هــاي هنگفــت نســبت بــه تأمیــن ابزارهــاي مدیریــت داده هــا اقــدام مي کننــد؛ امــا بررســي و تحلیــل 
داده هــاي آن هــا کــه در اثــر اســتفاده از ابزارهایــي ماننــد پایگاه هــاي داده و نرم افزارهــاي کاربــردي بســیار پرحجــم هــم شــده اند 
نشــان مي دهــد کــه داراي کیفیــت پایینــي هســتند. کیفیــت پاییــن داده هــاي ســازماني باعــث ناکارآمــدي ابزارهــا و روش هــاي 
مدیریــت داده هــا مي شــود و درنهایــت عــاوه بــر اینکــه منجــر بــه تولیــد محصــوالت بي کیفیــت مي شــود هزینه هــاي بســیاري 
را هــم بــه ســازمان تحمیــل مي کنــد. همان طــور کــه گفتــه شــد مدیریــت محتــواي داده هــا مهم تریــن بخــش مدیریــت داده هــا 
بــراي دســتیابي بــه داده هــاي بــا کیفیــت اســت. داشــتن روش و ابزارهــاي کارآمــد بــراي مدیریــت محتــواي داده هــا مي توانــد 

ســازمان ها را بــراي رســیدن بــه داده هــاي بــا کیفیــت امیــدوار کنــد.
4. کیفیت داده ها

کیفیــت داده هــا1 بــا مــورد اســتفاده ي آن داده هــا در فرایندهــا و تصمیم گیري هــا ارتبــاط دارد. داده اي بــا کیفیــت در نظر گرفتــه 
مي شــود کــه بــراي اســتفاده در فرایندهــا و تصمیم گیري هــا مناســب باشــد و الزامــات مــورد نیــاز بــراي اســتفاده ي مــورد نظــر 

را بــرآورده کنــد. بــراي ســنجش کیفیــت داده هــا معیارهایــي تعریف شــده کــه برخــي از مهم تریــن آن هــا در پــي آمــده اســت.
4-1 معیارهاي کیفیت داده ها

4-1-1 - صحت2
ــش داده  ــتي نمای ــوده و به درس ــح ب ــر صحی ــورد نظ ــي م ــوزه عملیات ــا در ح ــه داده ه ــت ک ــاي آن اس ــه معن ــا ب ــت داده ه صح

می شــوند. شــکل )1( نشــان دهنده ي ویژگي هــاي داده هــاي صحیــح اســت.

شکل 1: داده هاي صحیح

1. data quality
2. accuracy
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ایــن شــکل نشــان مي دهــد کــه داد ه هــاي صحیــح عاوه بــر 
آنکــه بایــد مجــاز و معتبــر باشــند، بایــد بــه درســتي و بــدون 

ابهــام نمایش داده شــوند.
فــرض کنیــد از شــما پرســیده اند کــه ارتفــاع میــز کارتــان را 
ارائــه کنیــد. شــما مي توانیــد ســه پاســخ بدهیــد: اول اینکــه 
ــرده ام  ــري نک ــز را اندازه گی ــاع می ــي ارتف ــم” یعن “نمي دان
ــاي  ــواب، داده ه ــن ج ــه ای ــم. ب ــم نمي دان ــدود آن را ه و ح
مفقــود یــا نامشــخص1مي گویند کــه بــه لحــاظ معیــار صحت 
ــن اســت. پاســخ دوم شــما  ــت ممک ــن وضعی ــا بدتری داده ه
ــد  ــا بگویی ــد؛ مث ــر2 باش ــر نامعتب ــان مقادی ــد از می مي توان
ارتفــاع میــز کار “کوتــاه” اســت. حالــت ســوم ایــن اســت که 
جــواب شــما از میــان مقادیــر معتبــر3 بــراي ارتفــاع میــز کار 
ــت  ــان ســه حال ــانتي متر. از می ــد 70 س ــا بگویی باشــد؛ مث
فــوق کامــا واضــح اســت کــه فقــط داده هایــي کــه از دســته 
ــي  ــاي صحیح ــند، داده ه ــر باش ــر معتب ــي مقادی ــوم یعن س
ــوان  ــر، مي ت ــر معتب ــا مقادی ــا ی ــان داده ه ــتند. در می هس
ــت و  ــاي درس ــرد. ارزش ه ــدا ک ــم ج ــخ را از ه ــوع پاس دو ن
ــز  ــاع می ــؤال ارتف ــخ س ــًا در پاس ــت. مث ــاي نادرس ارزش ه
کار، اگــر مقــدار اعام شــده بــا ارتفــاع واقعــي میــز کار برابــر 
ــدار  ــر مق ــک داده ي درســت اســت و اگ ــن داده، ی باشــد، ای
ــر نباشــد، داده ي  ــا ارتفــاع واقعــي میــز کار براب اعام شــده ب
ــي  ــط داده های ــه فق ــود. واضــح اســت ک ــد ب نادرســت خواه
صحــت دارنــد و ایــن معیــار کیفــي بــراي آن هــا رعایت شــده 
ــه  ــراي رســیدن ب ــا واقعیــت منطبــق باشــند. ب اســت کــه ب
ــرد،  ــت ک ــه و ثب ــود را یافت ــاي مفق ــد داده ه ــت، بای صح
ــر نادرســت را  ــار را حــذف نمــوده و مقادی داده هــاي بي اعتب

اصــاح کــرد.
دقــت، پارامتــر دیگــري اســت کــه در اینجــا مي توانــد مــورد 
توجــه قــرار گیــرد. بــراي مثــال اگــر پاســخ بــا یکصــدم دقت 
ــر از 70  مــورد نظــر باشــد مقــدار 70.00 ســانتي متر دقیق ت

ســانتي متر اســت.
4-1-2  کامل بودن4 

کامل بــودن بــه معنــاي آن اســت کــه تــا چــه انــدازه 
فراهم شــده اند.  داده  انتظــار  مــورد  ویژگي هــاي 

بــراي مثــال داده هــاي مربــوط بــه مشــتري، زمانــي به عنــوان 
کامــل در نظر گرفتــه مي شــود کــه:

ــات  ــایر اطاع ــاس و س ــات تم ــاني ها و جزئی ــی نش •تمام

ــد. ــترس باش ــتري در دس مش
•داده هاي مربوط به همه ي مشتریان در دسترس باشد.

انتظــاري کــه از آن داده هــا  کامل بــودن، بســتگي بــه 
ــترس  ــا در دس ــت داده ه ــن اس ــي ممک ــي رود، دارد. یعن م
نباشــند؛ امــا هنــوز به عنــوان داده هــاي کامــل در نظرگرفتــه 
 شــوند؛ چــون آن داده هــا هنوز انتظــارات کاربــران را بــرآورده 
مي کننــد. الــزام مربــوط بــه داده هــا داراي دو جنبــه ي 
ــراي مثــال نشــاني پســت  “الزامــي” و “اختیــاري” اســت. ب
ــا  ــت؛ ام ــترس اس ــي و در دس ــتریان، الزام ــی مش الکتریک
ــاري اســت درصــورت  ــر مشــتریان چــون اختی نشــاني دفات

ــتند. ــل هس ــا کام ــان داده ه ــترس نبودن همچن دردس
ممکــن اســت داده هــا کامــل باشــند؛ امــا صحیــح نباشــند. 
بــراي مثــال نشــاني تمــام مشــتریان در دســترس اســت؛ امــا 

برخــي از آن هــا نادرســت هســتند.
4-1-3 سازگاري5 

ســازگاري داده هــا بــه ایــن معناســت کــه داده هــا در سراســر 
ــا یکدیگــر هماهنــگ باشــند. مثال هایــي از  ــد ب ســازمان بای

داده هــاي ناســازگار :
ــا هنــوز حســاب مشــتري  • یــک کارگــزار غیرفعال شــده ام

مربوطــه اش را فعــال نگــه داشــته اســت.
ــت  ــا وضعی ــده ام ــو و غیرفعال ش ــاري لغ ــک کارت اعتب • ی
صــورت حســاب مشــتري مربــوط بــه آن کارت “قابــل 

پرداخــت” نشــان داده مي شــود.
داده ها مي توانند صحیح اما ناسازگار باشند.

ــگ  ــازمان هماهن ــي از س ــت در بخش ــن اس ــا ممک داده ه
باشــند؛ امــا در سراســر ســازمان هماهنــگ نباشــند. در ایــن 

ــتند. ــازگاز هس ــا ناس ــورت داده ه ص
داده ها مي توانند کامل اما ناسازگار باشند.

4-1-4 به هنگام بودن6
به هنگام بــودن داده هــا معیــار دیگــري بــراي ســنجش 
ــا  ــر ب ــا براب ــه ی داده ه ــر در ارائ ــت. تأخی ــت داده هاس کیفی
انــکار داده هاســت. به هنگام بــودن داده هــا بســیار مهــم 
ــاي  ــه کااله ــوط ب ــاي مرب ــر داده ه ــه اگ ــراي نمون ــت. ب اس
ــن  ــگاه ای ــان روز کاري ثبــت شــوند آن خریداري شــده در پای
ــي روز از  ــار در ط ــفارش کاال از انب ــت س ــراي ثب ــا ب داده ه

ــتند. ــوردار نیس ــب برخ ــت مناس کیفی

1. missing value
2. invalid value
3. valid value
4. completeness
5. consistency
6. timeliness
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4-1-5  اصالت1
ــه ایجــاد، اصــاح، گــزارش،  در دســترس بودن ســوابق هرگون
انتقــال و همــه تراکنش هــاي قابــل انجــام روي داده هــا 
به طوري کــه قابلیــت ردیابــي تــا منشــأ ایجــاد داده هــا 
وجــود داشــته باشــد را اصالــت داده مي گوینــد. اصالــت داده 
ــراي مثــال  ــراي ســنجش کیفیــت داده اســت. ب شــاخصي ب
ــه  ــي ک ــماره ي قطعات ــه ش ــودرو ب ــه ي خ ــماره بدن ــر ش اگ
بدنــه ي خــودرو از آن هــا ساخته شــده اســت پیوســته باشــد، 

ــت. ــت اس ــه داراي اصال داده ي مربوط
5. بهبود کیفیت داده ها

همان طــور کــه گفتــه شــد، داده هــا در تصمیم ســازي 
ــي  ــش اساس ــازمان ها نق ــوالت س ــت محص ــود کیفی و بهب
ــت و  ــاي باکیفی ــراي ایجــاد داده ه ــدام ب ــن اق ــد. بنابرای دارن
بهبــود کیفیــت داده هــاي موجــود بایــد به عنــوان کاري 
ــش  ــوالت و کاه ــت محص ــود کیفی ــت بهب ــن در جه بنیادی
ــراي  ــرار گیــرد. ب ــژه ق هزینه هــاي ســازمان مــورد توجــه وی
رســیدن بــه ایــن هــدف، استانداردســازي ایجــاد، نگهــداري، 
پــردازش و انتقــال داده هــا اهمیــت به ســزایي دارد. بــا توجــه 
بــه اهمیــت موضــوع، ســازمان هاي بین المللــي ماننــد 
ســازمان ناتــو ســعي نمودنــد تــا بــا تدویــن اســتانداردهایي 
نســبت بــه بهبــود کیفیــت داده هــاي ســازماني اقــدام 
نماینــد. برآینــد کوشــش هاي چندیــن ســاله در ایــن 
ــا عنــوان  ــن اســتاندارد ISO 8000 ب ــه تدوی ــه منجــر ب مقول
 ISO 8000 کیفیــت داده هــا” شــده اســت. اســتاندارد“
به طورکلــي بــه مقولــه کیفیــت داده هــا مي پــردازد. ســازمان 
ــه کیفیــت  ــن اســتانداردهاي دیگــري در زمین ــزو همچنی ای
ــي در  ــاي عملیات ــه جنبه ه ــت ک ــرده اس ــن ک ــا تدوی داده ه
ــوده  ــر ب ــورد نظ ــتر م ــا بیش ــي در آن ه ــاي صنعت محیط ه
ــازي  ــوان “یکپارچه س ــا عن ــتاندارد ISO 22745 ب ــت. اس اس
ــي  ــاي فن ــي- فرهنگ ه ــتم هاي صنعت ــیون سیس و اتوماس
 بــاز و کاربــرد آن هــا در داده هــاي اصلــي” و اســتاندارد

ISO 29002 بــا عنــوان “یکپارچــه ســازي و اتوماســیون 

سیســتم هــاي صنعتــي- تبــادل داده هــاي مشــخصاتي” دو 
ــات  ــا هســتند و الزام ــت داده ه ــا کیفی ــط ب ــتاندارد مرتب اس
ــاي  ــا داده ه ــط ب ــي مرتب ــاي صنعت ــازي نرم افزاره پیاده س
اصلــي ســازمان را تشــریح مي کننــد. در ایــران، ســري 
اســتانداردهاي IDS 306 توســط ســازمان اســتاندارد دفاعــي 

ــت. ــده اس ــه تدوین ش ــن زمین ــران در ای ای
ISO 8000 5-1 استاندارد

ــا” در انجــام  ــت داده ه ــاي ناشــي از “کیفی ــرات و پیامده اث
کارهــا، فعالیت هــاي کســب وکار، فعالیت هــاي دولتــي و 

ــت. ــت اس ــه داراي اهمی ــي در جامع به طورکل
ــتري،  ــي مش ــث نارضایت ــن باع ــت پایی ــا کیفی ــي ب داده های
به دلیــل  هزینه هــا  افزایــش  و  عایــدات  از دســت دادن 
صــرف زمــان بیشــتر بــراي تطبیــق داده هــا مي شــوند. 
داده هایــي بــا کیفیــت پاییــن ممکــن اســت باعــث کاهــش 
ــا  ــق ب ــدم تطبی ــاالي ع ــک ب ــتم و ریس ــک سیس ــار ی اعتب
مقــررات شــود. داده هــاي بــا کیفیــت پاییــن باعــث افزایــش 
ــات، کاهــش ســود  ــش مالی ــده، افزای هزینه هــاي مصرف کنن
ســرمایه گذاران و شکســت مأموریــت ســازمان مي شــود. 
ــردآوري  ــد گ ــت فراین ــه کیفی ــته ب ــا وابس ــت داده ه کیفی
داده هــا و فراینــد ذخیــره، نگهــداري، انتقــال و نمایــش 

داده هاســت.
اســتاندارد ISO 8000 بــه کیفیــت داده هــا مي پــردازد و 

ــد: ــث مي کن ــر بح ــوارد زی ــون م پیرام
• اصول کیفیت داده ها،

• مشــخصاتي از داده هــا کــه کیفیــت آن هــا را تعییــن 
، می کنــد

• فرایندهایي براي تضمین کیفیت داده ها.
 ISO 8000 ــه ي بخــش 100 اســتاندارد ــر در دامن ــوارد زی م

قــرار دارنــد:
• داده هاي اصلي،

• توصیف معماري کیفیت داده هاي اصلي.
5-1-1 داده هاي اصلي

در هــر ســازمان، داده هــاي اصلــي بــراي شناســایي و توصیف 
ــه کار  ــتند، ب ــم هس ــازمان مه ــراي آن س ــه ب ــي ک چیزهای

ــوند.  ــه مي ش گرفت

1. provenance
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شکل 2: داده هاي اصلی
5-1-1-1  داده هاي مرجع

ــي  ــاي اصل ــتفاده در داده ه ــراي اس ــا ب ــع آن ه ــط مرج توس
دیگــر ســازمان ها تعییــن مي شــوند.

5-1-1-2  داده هاي مشخصاتي
ــا را  ــه آن ه ــي ک ــخصات موجودیت های ــه مش ــه ب ــا توج ب

تعییــن مي شــوند. توصیــف مي کننــد، 
بــراي  برنامه هــاي کاتالوگ ســازي، داده هــاي اصلــي  در 
ــه  ــد ک ــرار مي گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــي م ــف چیزهای توصی

ــد. ــام” مي نامن ــا را “اق آن ه
مثال هایي از داده هاي اصلي در اینجا ذکر شده است:

ــن  ــدگان(: ای ــن کنن ــندگان )تأمی ــي فروش ــاي اصل *داده ه
داده هــا نوعــاً یــک فروشــنده را بــا اشــاره بــه مــکان و وضعیت 
ــروري  ــاي ض ــب داده ه ــد. اغل ــف مي کنن ــي اش توصی حقوق
بــراي توصیــف یــک فروشــنده در قانــون مشخص شــده 
اســت، همچنــان کــه یــک الــزام عمومــي بــراي یــک شــرکت 
ــاز  ــورد نی ــاي م ــه موجودیت ه ــد هم ــه بتوان ــت ک ــن اس ای

ــد. ــراي داد و ســتد را شناســایي کن ب
*داده هــاي اصلــي مشــتریان: ایــن داده هــا نوعــا بــه توصیــف 
یــک مشــتري به عنــوان موجودیتــي تجــاري مي پردازندکــه 
ــراي  ــاز ب ــورد نی ــاس م ــات تم ــامل اطاع ــه ش ــد کمین بای
اســت شــامل  و ممکــن  باشــد  ارســال صورت حســاب 
اطاعــات محرمانــه، ماننــد اطاعــات کارت اعتبــاري باشــد.

ــه  ــا ب ــا نوع ــن داده ه ــام: ای ــا اق ــواد ی ــي م ــاي اصل *داده ه
ــا  ــار مي شــوند ی ــي و انب ــام فیزیکــي کــه ردیاب توصیــف اق
ــا وجــود  ــد. ب به طــور منظــم خریــداري مي شــوند، مي پردازن
اینکــه ایــن اقــام اغلــب محــدود بــه مــوارد خاصــي هســتند 
کــه بــراي مثــال اقــام خریداري شــده تحــت قــرارداد ماننــد 
مــواد تولیــدي را مي تــوان نــام بــرد، امــا بــراي بهبــود تجزیــه 

و تحلیــل مصــارف و هزینه هــا بــراي هزینه هــاي نگهــداري، 
ــوند.  ــرده مي ش ــه کار ب ــز ب ــات MRO(1( نی ــر و عملی تعمی
 )BOM(2 داده هــاي اصلــي مــواد اغلــب در ســیاهه هاي مــواد
ــر آن در طراحي هــا،  ــه مي شــوند، عــاوه ب ــه کار گرفت هــم ب
ــورد  ــات م ــت قطع ــا فهرس ــات ی ــوگ قطع ــوان کاتال به عن
اســتفاده هســتند. یکــي از گونه هــاي داده هــاي اصلــي مــواد، 
کاتالــوگ مصــور قطعــات IPC(3( یــا فهرســت قطعــات یدکي 

اســت.
ــن  ــا: ای ــا فراینده ــا ی ــات، رویه ه ــي خدم ــاي اصل * داده ه
ــز در  ــاب هســتند به ج ــوز نســبتا کمی ــي هن ــاي اصل داده ه
ــا،  ــرات خودروه ــع تعمی ــان و صنای ــت و درم ــش بهداش بخ
کــه صــدور خــودکار صورتحســاب بــراي خدمــات یــا 
پرداخــت حــق بیمــه متــداول شــده اســت. بــا ایــن داده هــا 
ــي  ــد به خوب ــا فراین ــه ی ــک روی ــورت ی ــت به ص ــک خدم ی

توصیف شــده اســت.
* داده هــاي اصلــي دارایي هــاي ثابــت یــا امــوال: ایــن 
داده هــاي اصلــي عمومــا بــراي ردیابــي اقامــي بــه کار 
مي رونــد کــه قیمــت خریــد آن هــا از مبلــغ مشــخصي 
باالتــر اســت یــا هزینــه آن هــا طــي چنــد ســال مســتهلک 
ــط  ــا مرتب ــک شناســه ی یکت ــا ی ــوال معمــوال ب مي شــود. ام
ــي  ــل جابه جای ــام قاب ــا اق هســتند )شــماره ســریال( و غالب
هســتند کــه گاهــي الزم اســت مــکان آن هــا مــورد بررســي 
و اعتبارســنجي قــرار گرفتــه و گــزارش شــود. یــک مســئله 
عمومــي در مدیریــت امــوال این اســت کــه مشــخصات اموال 
در طــي دوره عمــر آن هــا تغییــر مي کنــد. تصمیم گیــري در 
مــورد زمــان تغییــر مشــخصات یــک قلــم امــوال و تعریــف 
آن به عنــوان نــوع جدیــد معمــوال موضوعــي چالــش برانگیــز 

اســت. 
1. maintenance and Repair Operations
2. Bill Of Materials 
3. Illustrated Parts catalog
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* داده هــاي اصلــي مــکان هــا: بــا وجــود اینکــه در خدمــات تحویــل بــه نــدرت مي بینیــم کــه فهرســت جداگانــه اي از داده هــاي 
اصلــي مکان هــا مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه باشــد، بــا ایــن وجــود فهرســتي از داده هــاي اصلــي مــکان فروشــندگان و مشــتریان 
مي توانــد ســبب بهبــود داده هــا شــود. مــدل داده هــا بــراي داده هــاي اصلــي مکان هــا اساســا ســاده بــوده و یــک مــکان فیزیکــي 
را بــا شــماره مرجــع سراســري )ماننــد کــد پســتي( معرفــي مي کنــد. در عمــل شــاید کــه توضیحــات دیگــري ماننــد یــک آدرس 

پســتي بــراي انجــام خدمــات تحویــل نیــاز باشــد. 
* داده هــاي اصلــي نقــاط تمــاس، کارکنــان یــا منابــع انســانيHR(1(: ایــن داده هــاي اصلــي نوعــا یــک فــرد را توصیــف مي کننــد. 
عمومــا ایــن داده هــا شــامل اطاعــات مرتبــط بــا روابــط ســازمان اســتخدامي کارکنــان هســتند؛ امــا بهتــر اســت بــه جــاي اینکــه 

به عنــوان داده هــاي اصلــي بــه کار بســته شــوند، ماننــد داده هــاي تراکنشــي اســتفاده شــوند.
5-1-1-3 معماري کیفیت داده هاي اصلي

ISO 8000 شکل 3 : مدل معماری کیفیت داده های اصلی در 

 ،ISO 8000 در معمــاري کیفیــت داده هــاي اصلــي اســتاندارد
ــراي ســنجش  ــار ب ــه معی ــودن س ــت، صحــت و کامل ب اصال

کیفیــت داده هــاي اصلــي هســتند.
ــده ي  ــه اي از واژگان استاندارد ش ــا2، مجموع ــگ داده ه فرهن
عناصــر  مفاهیــم  ایــن  اســت.  مفاهیــم  بــه  مربــوط 

هســتند.  اصلــي  داده هــاي  توصیف کننــده ي 
میــز  “پایــه ي  “طــول”،  “ســانتي متر”،  واژگان  مثــال: 
ــا  ــگ داده ه ــا در فرهن ــف آن ه ــینه” و تعاری ــر”، “بیش تحری
هرکــدام بــا کــد یکتــاي منحصر به  فــرد ثبــت شــده اند.

مشــخصات داده هــا3، مشــخص کننده ي الزاماتــي بــراي 
کدکــردن داده هــاي اصلــي4 بــا اســتفاده از عناصــر فرهنــگ 

ــم اســت. مفاهی
ــراي  ــوگ ب ــاد کاتال ــان ایج ــت در زم ــده اس ــال: الزام ش مث

درج مقــدار مشــخصه ي “انــدازه ي قابــل قبــول پایــه ي میــز 
ــپس  ــینه”، س ــدازه ي “بیش ــر ان ــدا توصیف گ ــر”، ابت تحری
یــک داده ي مقــداري، ســپس واحــد انــدازه ي “ســانتي متر” 

ــود. آورده ش
ــخص کردن  ــي ، مش ــاي اصل ــمي داده ه ــگارش رس ــن ن آیی
واژگان، کلمــات و جمــات معتبــر از لحــاظ نوشــتاري و 

ــت. ــمي اس ــان رس ــک زب ــي در ی ترکیب
مثــال: در زبــان رســمي فارســي، ســند “دســتور خــط 
فارســي” مصــوب فرهنگســتان زبــان و ادب فارســي ویرایــش 
1384، مي توانــد به عنــوان آییــن نــگارش رســمي داده هــاي 
اصلــي قــرار گیــرد. بــراي نمونــه ممکــن اســت در ایــن آییــن 
نــگارش الــزام شــده باشــد کــه واحــد انــدازه ي “ســانتي متر” 
بــه ایــن صــورت نوشــته شــود و به کاربــردن “ســانتیمتر” و 

1. Human Recources
2. data dictionary
3. data specification
4. formal syntax for master data
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»cm« و غیــره نادرســت هســتند.
ــش  ــاي از پی ــا، قالب ه ــگ داده ه ــر فرهن ــد عناص ــئله مانن ــوزه مس ــف ح ــم مختل ــذاري مفاهی ــیوه ي کدگ ــایي، ش ــرح شناس ط

ــد. ــخص مي کن ــي را مش ــاي اصل ــاي داده ه ــا و کاتالوگ ه ــخصات داده ه ــده ي مش تعیین ش
 ISO/TS 22745 5-2 استاندارد

استاندارد ISO/TS 22745 سیستمي را براي فناوري توصیفي مشخص مي کند که شامل موارد زیر است :
• فرهنگ فني باز1،

• راهنماهاي شناسایي2،
• داده هاي اصلي3،
• طرح شناسایي4،

• دستورالعمل هایي براي نگهداري از فرهنگ فني باز،
ــا  ــط ب ــاز مرتب ــي ب ــاز، شــامل پرس وجــوي عناصــر فرهنــگ فن ــي ب ــات از فرهنــگ فن ــراي پرس وجــوي اطاع • واســط هایي ب

یــک مفهــوم مفــروض.
5-2-1  فرهنگ فني باز

ــزو” و  ــر، “ای ــف نظی ــاي مختل ــاع بدنه ه ــق اجم ــه از طری ــده اي اســت ک ــم تعریف ش ــه  مفاهی ــاز، مجموع ــي ب ــگ فن ــر فرهن  ه
“آي اي ســي” تشــکیل شــده  و در حــال توســعه هســتند. هــر فرهنــگ فنــي بــاز شــامل اصطاحــات، تعاریــف و تصاویــِر مفاهیــم 

مــورد اســتفاده بــراي توصیــف افــراد، ســازمان هــا، مــکان هــا، کاالهــا و خدمــات اســت.
مثــال: “پیــچ سرشــش گوش”، “گام پیــچ”، “قطــر اســمي پیــچ”، “بیشــینه 10 میلي متــر”، “میلي متــر” و “بیشــینه” 

نمونه هایــي از مفاهیــم تعریف شــده در فرهنــگ فنــي بــاز هســتند.
5-2-2 راهنماي شناسایي

راهنمــاي شناســایي عبــارت اســت از قالــب و الزامــات داده هــا بــراي یــک کاتالــوگ به گونــه اي کــه نیازهــاي یــک دریافت کننــده 
داده را بــرآورده کنــد.

5-2-3 کاتالوگ
ــک کاس و  ــا ی ــش ب ــیله ارتباط ــه وس ــم ب ــر قل ــتاندارد، ه ــن اس ــت. در ای ــام اس ــات اق ــتي از توصیف ــامل فهرس ــوگ ش کاتال

مجموعــه اي از زوج هــاي خصیصــه- ارزش توصیــف مي شــود.
5-2-4 معماري کیفیت داده ها

ISO/TS 22745 شکل 4: مدل معماری کیفیت داده های اصلی در
1. open technical dictionary
2. identification guide
3. master data
4. identification scheme
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نکتــه: اســتاندارد ISO/TS 29002 اســتاندارد مکملــي بــراي اســتاندارد ISO/TS 22745 اســت و در بســیاري مــوارد از اســتاندارد 
ISO/TS 22745 بــه اســتاندارد ISO/TS 29002 ارجــاع داده شــده اســت.

 IDS 306 5-3 استاندارد
 ISO 8000 ، ــي ــران تدوین شــده از اســتاندارهاي بین الملل ــي IDS 306 کــه توســط ســازمان اســتاندارد دفاعــي ای اســتاندارد مل

ــه اســت. ــو سرچشــمه گرفت ISO/TS 22745 و ISO/TS 29002 و آموزه هــاي ســازمان نات

5-3-1  معماري داده ها
بانــک اطاعاتــي محصــول، ماننــد هــر بانــک اطاعاتــي دیگــر حــاوي اطاعــات مرتبــط بــا موضوعــي اســت کــه بــراي آن توســعه 
مي یابــد. اطاعــات مربــوط بــه اقــام در ایــن بانــک ذخیــره مي شــود. در حــوزه نیروهــاي مســلح، منظــور از اقــام و محصــوالت 
ــا  ــده و ی ــده1، استفاده ش ــم تدارک ش ــا قل ــول ی ــوان محص ــوزه به عن ــن ح ــه در ای ــتند ک ــي هس ــی موجودیت های ــي، تمام دفاع
ــي  ــده ي مفهوم ــد داشــت، تداعي کنن ــروکار خواهن ــا آن س ــه ب ــاني ک ــن کس ــم2 در ذه ــر قل ــد. ه ــرار مي گیرن ــه ق ــورد معامل م
مشــخص خواهــد بــود. مفهــوم، خــود شــامل اجزایــي اســت کــه به وســیله آن اجــزا شناســایي مي شــود. ایــن اجــزاي اطاعاتــي 
از تداعي شــدن ماهیت هــاي مختلــف در ذهــن، تحــت عنــوان یــک مفهــوم جلوگیــري مي کننــد. اجــزاي اصلــي مفهــوم عبارتنــد 
از: اصطــاح، تعریــف و تصویــر. ایــن اجــزا، مؤلفه هــاي اصلــي بــراي شناســایي مفهــوم هســتند. ســایر اجــزا عبارتنــد از: کوتــه 
نوشــت، نمــاد نوشــتاري و نمــاد تصویــري. اگــر اجــزاي مفهــوم بــه درســتي انتخــاب و تعریــف نشــوند، شناســایي مفهــوم دچــار 

ابهــام خواهــد شــد. در ارتبــاط بــا مفاهیــم و اجــزاي اطاعاتــي مرتبــط بــا آن هــا، رعایــت مــوارد زیــر الزامــي اســت: 
ـ بــراي هــر مفهــوم یــا جــزو اطاعاتــي مرتبــط بــا آن، یــک شناســه3 کاراکتــري تعیین شــده )بــا توجــه بــه طــرح شناســایي( و 

بــه آن تخصیــص داده شــود.
ـ در سراسر حوزه ي نیروهاي مسلح براي شناسایي اقام از شناسه هاي تخصیص یافته به مفهوم استفاده شود.

ـ هــر مفهــوم بایــد دســت کم داراي یــک اصطــاح و یــک تعریــف باشــد )داشــتن تصویــر بــراي ایــن منظــور الزامــي نیســت؛ امــا 
بــراي شناســایي کامل تــر مفهــوم، اســتفاده از تصاویــر توصیــه مي شــود(.

ـ همــه ي طرف هــاي درگیــر بــا مفهــوم کــه قصــد شناســایي و به کارگیــري اقــام را دارنــد، بایــد بــراي شناســایي اقــام مــورد 
نظرشــان از اجــزاي مفهــوم موجــود در فرهنــگ مفاهیــم اســتفاده کننــد.

ـ مفاهیــم و اجــزاي اطاعاتــي مرتبــط بــا آن هــا در یــک پایــگاه اطاعاتــي )فرهنــگ مفاهیــم( کــه ســازمان مدرســکا، مســئول 
نگهــداري آن اســت، درج شــده و دسترســي بــه آن هــا بــراي همــه نهادهایــي کــه بــا شناســه ها ســروکار دارنــد امکان پذیــر باشــد. 
ـ ســازمان ها بــراي توســعه داده هــاي اصلــي و شناســایي محصوالتشــان، بایــد از اطاعــات مفاهیــم و اجــزاي آن، کــه در فرهنــگ 

مفاهیــم گــردآوري شــده اند، اســتفاده کننــد.
ـ فرهنگ مفاهیم به صورت متمرکز مدیریت شده و توسعه یابد. 
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6- پاک سازي و کیفي سازي داده ها 
بي کیفیتــي داده هــا ریشــه اصلــي شکســت ها و ناکامي هــاي 
ســازمان اســت. پاک ســازي داده هــا عامــل کیفیــت داده هــا 
ــاي  ــز دارد. داده ه ــي تمرک ــاي اصل ــر روي داده ه ــوده و ب ب
اشــخاص، ســازمان ها،  اصلــي داده هایــي هســتند کــه 
ــن و  ــا و قوانی ــا، رویه ه ــات، فراینده ــا، خدم ــا، کااله مکان ه
ــداول  ــف مت ــد. تعری ــریح مي کنن ــف و تش ــررات را تعری مق
ــر  ــذف عناص ــامل ح ــا ش ــه تنه ــور نمون ــه ط ــازي ب پاک س
ــا در پاک ســازي  ــد چــرک و خــاک اســت ام ــوب مانن نامطل
داده هــا، شــامل ســاختاردهي بــه داده هــا و همچنیــن افزودن 

داده هــاي مفقــود و از دســت رفتــه اســت.
فروشــنده ها،  اصلــي  فهرســت  کســب وکاري،  هــر  در 
خریــداران، کارکنــان، دارایي هــا، کاتالــوگ کاالهــا و خدمــات 
فروختــه شــده و کاتالــوگ مــواد و خدمــات خریــداري 
ــن رکوردهــاي داده هــاي اصلــي  شــده را خواهیــد یافــت. ای
ــا یــک  در پایــگاه داده هــا ذخیــره شــده و به طــور معمــول ب
کــد مشــخص مي شــوند. اگــر ایــن کدهــا شــفاف و بي ابهــام 
نباشــند، شــما بــا نرم افزارهــاي مدیریــت کننــده ي داده هــاي 

ــد. ــدا مي کنی ــکل پی ــي مش اصل
6-1 چرا پاک سازي داده ها

پاک ســازي داده هــا زمانــي کــه داده هــا جوابگــوي نیازهــاي 
مــا نباشــند الزم اســت. روشــن اســت کــه گــردآوري داده هــا 
بــراي بــرآورده شــدن نیازهــاي خاصــي انجــام شــده اســت. 
ــردآوري  ــاي گ ــت داده ه ــت آن اس ــاي باکیفی ــه داده ه الزم
ــایر  ــدد در س ــتفاده مج ــل اس ــد، قاب ــک فراین ــده در ی ش
ــر  ــخصه ي دیگ ــع مش ــند. در واق ــازماني باش ــاي س فرآینده
داده هــاي اصلــي آن اســت کــه در ســایر فرآیندهــاي 

ــند. ــتفاده مجــدد باش ــل اس ــازماني قاب س
ــتفاده  ــل اس ــه قاب ــراي این ک ــا ب ــه تنه ــي ن ــاي اصل داده ه
ــه در  ــر اینک ــه بخاط ــد، بلک ــت دارن ــتند، اهمی ــدد هس مج
تبــادالت تجــاري به عنــوان داده هــاي مرجــع مــورد اســتفاده 
ــاي  ــتن داده ه ــن داش ــد. بنابرای ــز مهم ان ــد نی ــرار مي گیرن ق

ــه روز بســیار مهــم اســت. اصلــي جامــع و ب
ــه  ــان ازاین ک ــت اطمین ــي جه ــاي اصل ــازي داده ه  پاک س
داده هــاي اصلــي پاســخگوي نیازهــا هســتند، ضــروري اســت. 
ــان از این کــه رکوردهــاي  پاک ســازي داده هــا جهــت اطمین
داده هــاي اصلــي بــه روز هســتند، الزم اســت و شــامل همــه 

داده هــاي مــورد نیــاز جهــت پشــتیباني از همــه ماموریتهــاي 
یــک کســب و کار اســت. بــه طــور خاصــه، پاک-ســازي داده 
هــا، فراینــدي اســت کــه کیفیــت داده هــاي اصلــي را ایجــاد 

و حفــظ مــي کنــد.
6-2 مزایاي داده هاي اصلي با کیفیت

ــاي  ــه هزینه ه ــي ک ــا زمان ــود، ت ــور ش ــت تص ــن اس ممک
ــا  ــل هزینه ه ــا در مقاب ــت، مزای ــاال اس ــا ب ــازي داده ه پاک س
ــر  ــع مســتقیم و غی ــر اســت مناف ــد. بهت ــه چشــم نمي آین ب
ــي  ــا بررس ــت داده ه ــت کیفی ــازي و مدیری ــتقیم پاک س مس
ــت  ــه منفع ــق هزین ــل دقی ــک تحلی ــا ی بیشــتري شــود و ب
مشــخص شــود مزایــا بــه هزینه هــا برتــري دارنــد یــا خیــر.

اصلــي،  داده هــاي  پاک ســازي  منفعــت  ملموس تریــن 
ــع  ــوه اســت. مناف ــود و بالق ــراري موج ــوارد تک ــایي م شناس
ــي(  ــراري )دوگانگ ــوارد تک ــکل م ــل مش ــي از ح ــي ناش مال
به راحتــي در فعالیتهــاي مختلــف ماننــد طراحــي سیســتم، 
مهندســي، ســاخت، عملیــات و نگهــداري انــدازه گیــري مــي 

شــود.
ــم و  ــل مه ــي، عام ــاي اصل ــت داده ه ــي، کیفی ــر مال از نظ
ــي  ــاي مال ــه و تحلیل ه ــت تجزی ــده اي در صح ــن کنن تعیی
ــازماني  ــع س ــزي مناب ــردي برنامه ری ــاي کارب ــت. برنامه ه اس
ERP(1( نمــاي خوبــي از انســجام ســازمان ارائــه مي کننــد، 

امــا صحــت و دقــت ایــن نمــا بــه کیفیــت داده هــاي اصلــي 
 ERP بســتگي دارد. مشــهور اســت کــه نقطــه ضعــف هــر
، کیفیــت داده هــاي اصلــي اســت. ایــن موضــوع بــه میــزان 
زیــادي از عجلــه در بارگــذاري داده هــا در زمــان مــورد نظــر، 
عــدم تعهــد و التــزام بــه کار، کمبــود بودجــه یــا تجربه ناشــي 
ــتن  ــورت داش ــا در ص ــک از این ه ــچ ی ــه هی ــود. البت مي ش
توانایــي در ایجــاد و مدیریــت یــک فرهنــگ مفاهیــم، یــک یا 
چنــد طــرح طبقــه بنــدي و از همــه مهم تــر بیــان الزامــات 

داده هــا )راهنمــاي شناســایي( رخ نخواهــد داد.
داده هــا  پاک ســازي  پــروژه  خروجي هــاي  مهمتریــن  از 
ایجــاد داده هــاي قابــل انتقــال اســت. داده هــاي قابــل انتقــال 
ــر را تســهیل  ــرد دیگ ــه کارب ــرد ب ــک کارب ــت داده از ی حرک
ــل توجهــي هزینــه کاهــش و  ــه مقــدار قاب مــي کنــد کــه ب
ــد.  ــي یاب ــش م ــا افزای ــي داده ه ــان یکپارچگ ــت اطمین قابلی
ــا  ــه یکپارچگــي داده ه ــال، هزین ــل انتق ــدون داده هــاي قاب ب

ــود. ــاال خواهــد ب بیــن دو شــرکت ب
1. Enterprise Resource Planning



ت منابع
ش نیاز مدیری

ت داده ها پی
کیفی

62

ت
ت استاندارد و کیفی

فصل نامه علمی- ترویجی مدیری
سال پنجم- شماره 3 - پیاپی 17 - پاییز 1394

خروجــي دیگــر پاک ســازي داده هــا، بهبــود کیفیــت کاتالــوگ فــروش محصــوالت اســت. بــا توجــه بــه اینکــه امــروزه عملیــات 
جســت وجو و ســنجش کیفیــت محصــول بــا اســتفاده از تجهیــزات رایانــه ای انجــام مي شــود، توصیفــات بــا کیفیــت محصــوالت 
ــراي جــذب مشــتریان بالقــوه و نگهــداري مشــتریان  در کاتالوگ هــاي فــروش )کاتالــوگ  الکترونیکــي( مزیــت رقابتــي خوبــي ب

ــد. موجــود ایجــاد مي کن
فراتــر از منافــع مســتقیِم پاک ســازي داده هــا، مزایــاي غیــر مســتقیمي هــم وجــود دارد کــه بــه پاک ســازي و مدیریــت کیفیــت 
داده هــاي اصلــي مرتبــط هســتند. مهم تریــن آن هــا ایجــاد یــک پایــگاه دانــش مشــترک و اســتفاده از آن در برقــراري ارتبــاط مؤثر 
میــان عملیــات مختلــف ســازماني ماننــد حســابداري، تــدارکات و مهندســي در داخــل یــک ســازمان و ســازمان هاي وابســته بــه 

آن اســت. مشــارکت در توســعه بانــک مفاهیــم مشــترک، روش ســودمندي بــراي رســیدن بــه وحــدت رویــه اســت. 
پاک ســازي داده هــا ماننــد هــر فراینــد دیگــري تــا وقتــي کــه مي توانــد به طــور موفقیت آمیــزي در مقیــاس کوچــک به وســیله ی 
هــر شــخصي بــا مهــارت و دانــش مختصــر بــه انجــام برســد، ســاده اســت. امــا مهــارت و دانــش زیــادي بــراي موفقیــت در آن 
نیــاز اســت. ایــن موضــوع خیلــي شــبیه آشــپزي اســت کــه در آن تفــاوت زیــادي بیــن آشــپزي بــراي یــک خانــواده، آشــپزي 
حرفــه اي بــراي صدهــا نفــر مهمــان و طراحــي، ایجــاد و مدیریــت یــک فراینــد تولیــد غــذا به صــورت مــداوم، مؤثــر، اقتصــادي 
بــا میلیون هــا آیتــم کیفــي وجــود دارد. آشــپزي مقایســه خوبــي اســت، شــما ابتــدا نیــاز بــه توصیــف محصــول نهایــي داریــد، 
ســپس بــا انتخــاب مــواد درســت، فراینــد درســت و ابــزار درســت مواجــه هســتید. البتــه کــه ایــن، تمــام داســتان نیســت، شــما 
عــاوه بــر آن هــا بــه تجربــه و مهــارت نیــاز داریــد کــه این هــا اســتعدادها و هدایایــي طبیعــي نیســتند. ماننــد بیشــتر فرایندهــا، 
تخصصي کــردن و صنعتي کــردن بــه شــرکت ها کمــک کــرده اســت کــه ابزارهایــي را بــراي افزایــش ســرعت و بهبــود کیفیــت و 

کاهــش هزینــه پاک ســازي داده هــا توســعه دهنــد. 

7. نتیجه گیری
فراینــدی کــه پاک ســازی و کیفی ســازی داده هــای اصلــی ســازمان را تأمیــن می کنــد بــا نــام فراینــد “شناســایی و کاتالوگ ســازی 
اقــام” معرفــی می شــود. ایــن فراینــد به طــور ویــژه بــه موضــوع مدیریــت داده هــای اصلــی ســازمان و شناســایی منابــع فیزیکــی 
ــع  ــزی مناب ــا برنامه ری ــط ب ــای مرتب ــرای فراینده ــاز ب ــد پیش نی ــک فراین ــوان ی ــد به عن ــن فراین ــرای ای ــزوم اج ــردازد. ل می پ

ســازمان از بدیهیــات اســت.
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