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حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  و انفورماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر 

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

را به  چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

در زمينه امور نشر  مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

مژده اشرافي  -بهنوش چوبينه -امير حسن زادهدكتر "كتابي كه در دست داريد با همت 

و تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از  "نرگس آللي دهقي -بفروئي

  يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info تباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و (ار

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

bookmarket@mft.info 
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 کتاب هاي مشهور درباره نظر چهره                       

 چگونگی استفاده راهنماي کتاب این. خواهند کرد کنترل را ما زندگی هاي تمامی جنبه ها در آینده، الگوریتم
  است. عملکردي فراتر و رقابت تفکر، براي ها داده از

  گوگل مشاوره، هیئت ، عضو1شل فون هنریک
 داده استراتژي که داده است نشان 2مار برنارد ؛نیست فعال در حوزه داده افراد مختص تنها داده استراتژي
. است شرکت یک منابع انسانی و محصول مشتري، بازاریابی، هاي استراتژي سطح همان در توجهی مستحق

 کتاب که معتقدم و است حیاتی بسیار ها تالش این تمامی موفقیت براي داده استراتژي من، تجربه طبق
 که هایی درس از تجربیات و برخی او. است شما داده راتژياست توسعه براي ارزشمندي شروع نقطه برنارد مار

 ارزش اید، این کتاب نکرده تدوین اي داده استراتژي هرگز اگر. است نموده آوري گرد ام را در کنار هم آموخته
  .آن را مطالعه کنید بار دو که دارد را آن

  4اوبر داده، دانشمند ،3پوردي دیوید
 و کار بزرگی همچنان در تالش براي نشان دادن اما هستید، خود شرکت ي هداد استراتژي مسئول تدوین اگر

 جامع از تصویري ي با ارائه تواند می کتاب این محورید، داده فرهنگ یک ایجاد براي نتایج حاصل از آن
 با مقابله براي ساختاري ایجاد با و کرده کمک به شما افتاده است وکارها اتفاق کسب امروزه در تغییراتی که
  .نماید مسلح را شما این تغییرات،

  6آمازون فروشی، خرده استراتژي ،5 ویلیامز جیک
گیرد. موضوعات با بیان  ها را در بر می رشته از که بسیاري کند پیچیده را بررسی می این کتاب، موضوعی

. ي شده استساز تر ساده کوچک اي زنجیره هاي فروشگاه همچنین و جهانی هاي تجاري نام از هایی نمونه
شروع به  که خواهان کسی هر براي عناصر مهمی را در مورد استراتژي داده، »برنارد مار«کتاب  جدیدترین

 کتاب این که معنی بدین دهد. پوشش می و روان دسترس در اي شیوه است به محور داده اقتصاد در حوزه کار
 و ها داده استفاده از با بشر نژاد تکامل یچگونگ ي درباره بیشتر اطالعات کسب به مند افراد عالقه براي

 ها و همچنین موضوعات الزم براي هماهنگی سازمانشان با شرایط جدید، جالب خواهد بود. دستگاه
  8ام بی آي شناختی، هاي سیستم ،7جونز میچل گرت

 ده ازاستخراج ش به حداکثر رساندن ارزش يبرا زیانگ جانیراه روشن، مختصر و ه  نقشهیک این کتاب، 
  .وکارهاي امروزي است بیش از حد رقابتیِ کسبها در چشم انداز  داده

  10زای، و مرکزي  وتحلیل بخش تجزیه، رهبر، 9رالف بلور 

                                                
1 Henrik Von Scheel 
2 Bernard Marr 
3 David Purdy 
4 Uber 
5 Jake Williams 
6 Amazon 
7 Gareth Mitchell-Jones 
8 IBM 
9 Ralph Blore 
10 Visa 
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ها را به عنوان  هایی که داده شرکتتنها با توجه به ورود به انقالب صنعتی چهارم،  اعتقاد دارد که برنارد مار
چگونه  میکند تا درك کن یاو به ما کمک مشوند.  نده مانده و شکوفا میبینند، ز هاي استراتژیک می دارایی

 نید. آخرنخدمات شو ایمحصوالت  ییدرآمدزاداده و موجب را بهبود  ي و عملیاتریگ مید تصمنتوان یها م داده
ز استفاده ا يبرا ییو هم راهنما ،کالن يها داده يها جنبه درك تمامی يمرجع برا ییهم راهنما ،کتاب او

ها و  افزون از داده روزعقیده شما نسبت به استفاده  ها است. سازمان ي همهارزش در  جادیا يبرا ها آن
  .دیها شکل ده خود را با استفاده از داده ندهیکند تا آ یم تانکمک برنارد مار، تجربه هرچه باشد ،سازي خودکار

 2مجموعه برند پنتلند ،هیئت مدیره سی، رئ1اندي روبین

ی فن اطالعات نیکمتر ي افراد دارايبرا یحت، دهیچیمباحث پ در قابل فهم کردن نادري ییمار توانا برنارد
تواند  یداند که چگونه م یم واقعاًاو  زیراارزشمند است  اریها بس داده ياستراتژ مورد در وي يها نشی. بدارد

 نیدهد. من ا حیتوض گرانید يبرا تر، چگونه آن را و از همه مهم کرده جادیرا ا جامع داده ياستراتژ کی
  کنم. یم هی، توصهستند کالن يها در جهان داده یعمل يراهنما کیکه به دنبال  افراديکتاب را به 

  4علم روایتگري عامل ، ری، مد3لفرانک .استوارت ب
مار نقشه  است و برنارد افتهی رییالزام تغ کیبه  یک انتخاب، از یرقابت تیمز کسب يها برا استفاده از داده

قرار  ،هستند وکارشان کسب سفر یابیارزو  به تصویر کشیدن ی که درصددرهبران را در اختیار یراه جامع
 را پوششکوچک  وکارهاي کسب تا 5تالیجید یبومهاي  از شرکتکه  موارد مطالعاتی او ي گستره. دهد می

کند.  یم تیتقورا  6وکار محور سبک رویکرد با وکار کسب شروع تیو اهم هستنددهد، جذاب و آموزنده  یم
وکار و پیدا کردن راه خود  هاي کسب در تقویت و تسریع فرآیند دستیابی به ارزشبه خوانندگان امر باید  نیا

 ها، کمک کند. هاي فناوري، پشتیبانی و داده در میان سیطره پر ازدحام گزینه

   8چارلز شوابشرکت ، هاي جهانی دادهرئیس ،7اندرو سلزکی
از  هایی نمونه اوکند،  یها فراهم م داده ياستراتژ دهنده شکل يدیاز عناصر کل یو کامل یکل ينما، ارد ماربرن
محور  دادهدر اقتصاد  يبرتر يبرامبتنی بر داده را کار  و کسب جادیا تیکه اهم کند ی را بررسی میواقع يایدن

  کند. یبرجسته مامروزي 
  10ومو، مدیر استراتژي داده، د9کسیبرنت دا

                                                
1 Andy Rubin 
2 Pentland 
3 Stuart B Frankel 
4 Narrative Science 

٥ Digital Native :اند و از بدو تولد و یا شروع به کار با  هایی که در عصر فناوري دیجیتال متولد و یا تأسیس شده افراد و یا شرکت
 (م) اند. رایانه و اینترنت آشنا شده و آن را مورد استفاده قرار داده

6 Business Orientaion(م) .وکار : رویکردي براي اتخاذ استراتژي در کسب  
7 Andrew Salesky 
8 Charles Schwab 
9 Brent Dykes 
10 Domo 



          9  
 

 
 

 1فصل 
 کار داده استوکار امروزه یک کسبوچرا هر کسب

دست گذاشته است و  وکارها کسب تمامیبر  رگذاریترین تحوالت تأث از بزرگ یکبا این کتاب، بر روي یبرنارد 
هر  ذات از یاساس یبه بخشداده و نقشه راه علوم  يداده قو ياستراتژ کی. داشتن دهد نسبت به آن آگاهی می

 يدیکل يها نشیبکمک با  این بخش راه ب دنیرس یکتاب نقشه راه چگونگ نیشده است. ا لیتبد یسازمان
  کند. یفراهم م این حوزهرهبران 

  2ي، علوم دادهارشد استراتژ ری، مد1مرچان امیلیو
 ضرورت مار برنارد کرد، وتحلیل تجزیه و يریگ زهاندا يمجاز طور به توان یم را يزیچ هر که يعصر در

  .است کرده خالصه کتاب نیا در ممکن نحو نیبهتر به را وکار کسب یاساس سؤاالت قیدق يزیر طرح
  4اکامیودر  ها داده پلتفرم ارشد، ریمد ،3سیمور دن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                
1 William Merchan 
2 DataScience 
3 Dan Moris 
4 Viacom 
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است.  هادولت و هاشرکت يبرا ياستراتژ مشاورو  سخنران کار، و کسب پرفروش يها کتاب ي سندهینو ،مار برنارد
 تیو توسط سا است نظرانصاحب نیاز معتبرتر یکیاو  د،یآ یم انیم بهوکار  صحبت از داده در کسب یوقت

  شناخته شده است. وکار در حوزه کسب ،ایدن ارذتأثیرگفرد  5از  یکیبه عنوان  1نینکدیل
و سایت  3هاي دائمی را براي مجله فوربزاست، ستون 2از اعضاي فعال انجمن اقتصادي دنیا ،برنارد مار

و  5، اسکاي نیوز4سی نیوزبیي از تلویزیون و رادیو (به عنوان مثال بینویسد و نظرات تخصصی ولینکدین می
         و مجله  9اواف، مجله سی8، فایننشال تایمز7) و همچنین انتشارات معتبري همچون تایمز6سی ورلدبیبی

   پخش شده است. 10استریتوال
المللی هاي بینترین کتابشامل پرفروش هاي بنیادین و صدها گزارش و مقاله معتبر،اي از کتاباو مجموعه

     جینتا خلق يبرا کالن يهاداده وتحلیل تجزیه از موفق شرکت 45 چگونه: 11عمل در کالني هاداده«نظیر
هوشمند  يهاشاخص و لیتحلو تجزیه ،کالن يهاداده از استفاده: 12نکال يهاداده«؛ »استفاده کردند العادهخارق

 ابزار 60بیش از  :13وکار کسب يدیکل يهاوتحلیل تجزیه«؛ »تر و بهبود عملکردها به اخذ تصمیم يبرا
 يوکارها کسب يبرا کالن يهاداده«و  »14شرکت هوشمند« ؛»بداند دیبا يریمد هر که وکار کسب وتحلیل تجزیه

  را به نگارش درآورده است. 16به زبان آدمیزاد يهاکتاب ياز سر »15کوچک
              ،19، بانـک انگلسـتان  18، آسـترا زِنسـا  17کسـنچر هـاي مطـرح دنیـا، از جملـه اَ     انبرنارد با بسـیاري از سـازم  

ــارکلیز ــی ،20بـ ــیبـ ــکو21پـ ــو23الاچ، دي22، سیسـ ــارتنر24، فوجیتسـ ــیاس، اچ25، گـ ــیبـ ــی، آي26سـ                                  ، 27امبـ
                                                
1 LinkedIn 
2 World Economic Forum 
3 Forbes 
4 BBC News 
5 Sky News 
6 BBC Worlds 
7 The Times 
8 Financial Times 
9 CFO Magazine 
10 Wall Street Journal 
11 Big Data in Practice 
12 Big Data 
13 Key Business Analytics 
14 The Intelligent Company 
15 Big Data for Small Business  

16 For Dummiesپردازد و بسیار محبوب است. (م)ن ساده میوکار تا فلسفه، به زبا : مجموعه کتاب معروفی که به توضیح مسائل گوناگون از کسب  
17 Accenture :(م) .وکار در زمینه استراتژي، مشاوره، فناوري و فرآیندها شرکت ایرلندي و چند ملیتی معروف در زمینه ارائه خدمات کسب  
18 Astra Zeneca(م) .سوئدي، چندملیتی-: شرکت دارویی و بیوداروي انگلیسی  
19 Bank of England (م) .مرکزي انگلستان: بانک  
20 Barclays(م) .: بانک معروف انگلیسی  
21 BP(م) .: شرکت چندملیتی نفت و گاز  
22 Cisco(م) .: شرکت آمریکایی چندملیتی فناوري  
23 DHL(م) .المللی: شرکت پستی بین  
24 Fujitsu(م) .: شرکت ژاپنی چندملیتی تولید تجهیزات و ارائه خدمات اطالعات فناوري  
25 Gartner(م) .وکار، فناوري، فناوري اطالعات، مالی، منابع انسانی و غیره : مؤسسه جهانی تحقیق و مشاوره در زمینه کسب  
26 HSBC(م) .المللی انگلیسی: بانک بین  
27 IBM(م) .وکار و فناوري آمریکایی آالت کسبالمللی طراحی و تولید ماشین: شرکت بین  
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، تویوتـا،  8، تـی موبایـل  7، تتلی6، اورنج5اسچا، ان4، هوم آفیس3، ناتو، اوراکل2، وزارت دفاع، مایکروسافت1مارس
  و بسیاري دیگر همکاري و مشاوره داشته است. 11، سازمان ملل و والمارت10، شل9نیروي هوایی سلطنتی، سپ

توانید  در صورت تمایل گفتگو با برنارد مار در زمینه ارائه خدمات مشاوره، شرکت در سخنرانی یا آموزش، می
 institute.com-bernard.marr@ap یا نشانی ایمیل institute.com-www.apاز طریق وبسایت 

  با وي تماس بگیرید.
هایش را در آن به  ، که معموالً ایدهbernardmarr@با نشانی  توئیترتوانید وي را در همچنین می

  دائمی دارد، دنبال کنید. گذارد، یا در لینکدین که یک بالگ اشتراك می
   

                                                
1 Mars(م) .اي حیوانات خانگی، شکالت و غیره: تولیدکننده آمریکایی جهانی غذ  
2 Microsoft(م) .هاي امروزي عامل ویندوز و طراح نسل رایانه: شرکت آمریکایی تولیدکننده سیستم  
3 Oracle: ابر و غیره. (م) هايافزارهاي پایگاه داده، سیستمشامل نرم اي رایانههاي شرکت آمریکایی چندملیتی فناوري  
4 The Home Office: (م)بنیاد دولتی ملکه در اداره انگلستان مسئول رسیدگی به امور مهاجرت، امنیت و نظم و قانون .  
5 NHS (National Health Service): (م)خدمات ملی سالمت انگلستان سازمان .  
6 Orange: (م)شرکت مخابراتی چندملیتی .  
7 Tetly: (م)ترین تولیدکننده چاي در انگلستان و کانادا بزرگ .  
8 T-Mobile: (م)المللی خدمات ارتباطات موبایلیشرکت آمریکایی بین .  
9 SAP: (م) .وکار افزار براي مدیریت کسبطراح اروپایی نرم 

10 Shell: (م)هاي نفتیتولید بنزین و سایر فرآورده .  
11 Walmart: (م)اي آمریکافروشی زنجیرهخرده .  
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هاي دولتی  ها و سازمان کنم و از امتیاز همکاري با شرکتي دانشیِ پویا و مبتکر فعالیت میاز اینکه در چنین حوزه
ها و استخراج ارزش حقیقی  کارگیري داده ها و صنایع، در زمینه یافتن راهکارهاي نوین و بهینه به در تمامی بخش

ها، امکان یادگیري هرروزه را این فعالیت ي کنم. مجموعهشانسی میها برخوردار هستم، بسیار احساس خوش آن
  پذیر نبوده است. امکانکتابی براي من فراهم کرده و بدون آنها نگارش چنین 

        ی کنم؛ اند، تشکر و قدردانرسان بودهام یاريخواهم از افراد بسیاري که در رسیدن به جایگاه کنونی می
ام و به من اعتماد کردند تا به ایشان ها، با آنها همکاري داشتهتک افراد بزرگی که در طی حضورم در شرکتتک

را به من هدیه دادند. همچنین باید از تمامی کسانی که  يبسیار ي کمک کنم و در مقابل، دانش جدید و تجربه
ها یا به هر شکل دیگري با  هاي وبالگ، کتاب چه از طریق پستها و افکار خود را چه به صورت حضوري،  ایده

گذاري سخاوتمندانه همه مواردي که هر روزه فرا  اشتراك اند، تشکر و قدردانی کنم. از به من به اشتراك گذاشته
گیرم، بسیار سپاسگزارم. آشنایی از نزدیک با بسیاري از متفکران اصلی و رهبران فکري حوزه داده از  می

اقبالیِ بسیار من بوده است؛ امیدوارم همگی بدانید که تا چه حد براي اطالعات شما و تعامالتی که با شما  خوش
  ام، ارزش قائلم. داشته

هایشان تشکر کنم.  و کمک ها پشتیبانی تمامی به خاطرخود  ي در آخر باید از تیم انتشارات و تحریریه
هاي شما   ها و تالش برانگیز است و من حقیقتاً قدردان کمک ي چالشرساندن هر کتابی از ایده به انتشار، فرآیند

  متشکرم. _کلر، دیوید، ایمی و لوسی_ هستم
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ها صرفنظر از اندازه، ماهیت کاربري یا نوع آن براي هر سازمانی از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. در واقع،  داده
کارها به  و هاي کسب ان، محصوالت، خدمات و مالکیت معنوي برند، یکی از بزرگترین داراییها در کنار کارکن داده

پذیر  ها امکانبرداري حداکثري از دادهآیند. اما بدون در اختیار داشتن یک استراتژي جامع و مدون، بهره شمار می
کار و  و راي ارائه بینش صحیح از کسبها بترین حالت، تنها بخشی از پتانسیل دادهبینانهنخواهد بود و در خوش

  گیرد.ي راه دستیابی به اهداف، مورد استفاده قرار می ارائه نقشه
هاي در حال توسعه از سوي دیگر، ها از یک سو و قرار گرفتن در عصر بمباران فناوريدرك اهمیت داده

- هاي طالیی دادهستفاده از فرصتبسیاري از کسب و کارها، به ویژه کسب و کارهاي کوچک و متوسط، را براي ا
هایی را ها، چنین شرکتهاي پنهان و جذابیت داده ها به تکاپو انداخته است. گاهی اشتیاق ناشی از کشف بینش

گذاري کنند که نه  هاي خیالی سرمایه تحلیل و هاي جدید و تجزیه گردد تا بر روي فناوريگمراه کرده و موجب می
مناسب نیستند بلکه موجب هدررفتن منابع و محرومیت از حرکت در مسیر پرشتاب  کار آنها و تنها براي کسب

ها را درك هاي نهان دادهکارها هم تمامی فرصت و شوند. در هر صورت، حتی این کسبها نیز میتحول داده
وان چگونگی نخواهند کرد. دقیقاً به همین دلیل است که به یک استراتژي مدون داده نیاز است تا با کمک آن بت

هاي مورد نیاز را تعیین و مسیري منسجم براي دستیابی به اهداف ها در عمل و اولویت دادهاستفاده از داده
-کار به چه نوع اطالعات و داده و اي که پاسخگوي سؤاالتی مانند اینکه کسبکار را ترسیم نمود؛ استراتژي و کسب

تحلیل کند و بسیاري از موارد دیگر، باشد.  و سازي و تجزیه را ذخیرهها تواند این دادههایی نیاز دارد، چگونه می
هاي فرآیندي، عملیاتی، درآمدزایی و غیره به عالوه بر این، استراتژي داده، در جهت بهبود و رشد در تمامی جنبه

ابی براي تحقق اي راهبردي و قابل دستیکار را در تنظیم برنامه و دهد و کسبکار پاسخ می و سؤاالت اساسی کسب
  کند.اهداف خرد و کالن یاري می

کار هدایت  و طراحی و تدوین استراتژي داده فعالیتی مستقل نیست؛ بلکه باید توسط استراتژي جامع کسب
شوند.  کار نقطه شروع مهمی براي تنظیم هر استراتژي داده محسوب می و شود. بنابراین اهداف استراتژیک کسب

کند و در این  کار براي رسیدن به چه هدفی تالش می و دا باید مشخص گردد که کسببه عبارت دیگر، در ابت
ها در راستاي  کند؟ اساساًفایده داشتن استراتژي داده در چیست؟ در حقیقت، اگر دادهچه کمکی می مسیر، داده

از تدوین استراتژي دستیابی به اهداف سازمانی کمک نکنند، چه سودي دارند؟ بنابراین بسیار مهم است که پیش 
  وکار مورد توجه و بررسی قرار بگیرد. داده، استراتژي کسب

            گیري ) آگاهی از تصمیم1کند، که عبارتند از:  ها را بررسی می این کتاب پنج حوزه کلیدي استفاده از داده
  ) کسب درآمد بیشتر5لی ) بهبود عملیات داخ4) ارائه خدمات و محصوالت هوشمندتر 3) درك مشتري و روندها 2

آورند. از توسعه و هایی است که به استفاده از داده روي میهاي اصلی سازمانگیري، از اولویتبهبود تصمیم
ارائه محصوالت و خدمات جدید گرفته تا افزایش درآمد و جذب استعدادهاي مناسب، همگی به اتخاذ بهترین 

ها  شود؟ مسلماً داده. از داده گیري بهتر می چیزي باعث تصمیم گردند و چهها براي کسب و کار بر می تصمیم
کارها، واحدهاي عملیاتی و پشتیبانی سازمانی  و گیري بهتر در جهت کمک به عملکرد کسبتوان براي تصمیم می

ل ترك ها براي محاسبه احتما تواند از دادههاي کاري استفاده نمود. به عنوان مثال، واحد منابع انسانی میو تیم
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هاي ویژه براي نگهداشت استعدادهاي کلیدي کارکنان از سازمان استفاده کند تا بر اساس آن در تدوین برنامه
  سازمان و در نهایت کاهش نرخ جابجایی کارکنان، به مدیران کمک کند.

ریابی و هاي بازاي اصلی تقریباً تمامی فعالیت شناسایی روندهاي بازار و درك نیازهاي مشتریان، شاکله
تواند به آنها خدمت کند.  کار بیشتر مشتریان خود را بشناسد، بهتر می و فروش است. به هر حال، هر چه یک کسب

هاي مشتریان بود، یعنی اینکه مشتریان قبالً چه ي فعالیت در گذشته این شناخت تنها مبتنی بر تاریخچه
تري  گویانه هاي پیش اي از روش ها به طور فزاینده کتاند، اما  امروزهشر محصوالت یا خدماتی را خریداري کرده

کنند. نمونه بارز آن، شرکت نتفلیکس است که بر مبناي  بینی می استفاده کرده و نیازهاي آتی مشتریان را پیش
  دهد. ترجیحات مشترکان، آنچه را باید تماشا کنند را به آنها پیشنهاد می

ي محصوالت و خدماتی است که دقیقاً  مشتریان و بازارها، ارائهیکی از مزایاي مهم آگاهی بیشتر در مورد 
تر که پاسخی به نیازهاي  ها است؛ به طور خاص، محصوالت و خدمات هوشمندانه هاي آن منطبق با خواسته

منحصر به فرد هر کاربر است. یک نمونه عالی در این زمینه، ترموستات هوشمند شرکت نست، است. این دستگاه 
کند؛ سپس، بر اساس  هاي مشتریان را در منازل آنها بررسی و الگوهاي رفتاري را شناسایی می نی، فعالیتباورنکرد

داند، دما را به صورت مستمر تنظیم  ي هر مشتري از منزل خود می ي استفاده این الگوهاي رفتاري و آنچه از نحوه
تبدیل شود. به لطف پیشرفت قابل توجه در  کند تا بدون هدر رفتن انرژي، خانه به محیطی راحت و دلنشین می

هاي همراه امروزي داراي قدرت محاسباتی  هاي همراه (تلفن قدرت محاسباتی ابزار هوشمند همراه مانند تلفن
هاي مدرن (که با عبارت سال پیش غیرقابل تصور بودند) و اتصال آن به انواع تجهیزات و گجت 15است که 

 رود یم انتظارتر میسر شده است.  د)، حرکت به سوي محصوالت و خدمات هوشمندانهشو اینترنت اشیاء شناخته می
  .یابد ادامه یم،نشد جدا هوشمند زاتیتجه ازهمچنان  که زمانی تا روند نیا

اي کارآمدتر و مقرون  سازي عملیات و اداره شرکت به شیوه کار، ساده و سازي فرآیندهاي کسب توانایی بهینه
تر  ها، بهبود، رشد و دستیابی به کارایی حداکثري از هر زمانی آسان از جذابی است. به لطف دادهبه صرفه، چشم اند

توانند  هاي خط تولید، وسایل نقلیه، و ابزارها می کارهاي تولیدي یا صنعتی، ماشین و است. به عنوان مثال، در کسب
هایی در مورد وضعیت آنها تولید شود. این امر  هوشمند شوند، به این معنی که به یکدیگر متصل شده و دائماً داده
توان کنترل کرده و بر اساس عملکرد بهینه،  به نوبه خود به این معنی است که هر جنبه از فرآیند تولید را می

آالت و تجهیزات هوشمند، گردآوري اطالعات دقیق بروز خرابی است، با اختیار تنظیم نمود. از فواید دیگر ماشین
توان الگو و احتماالت بروز خرابی هاي مربوط به تعداد دفعات خرابی، زمان بروز آن و موارد دیگر میداشتن داده

هاي تولیدي به عنوان نگهداري پیشگیرانه شناخته بینی نمود. این فعالیت، در بخش در هر دستگاه را، از قبل، پیش
ها دارد. در و زمان از کارافتادگی دستگاه هاي نگهداشت و تعمیراتشود که تأثیر بسزایی در کاهش هزینهمی

ي موجودي کاال (مانند تجدید خودکار موجودي  ها براي مدیریت بهینه توانند از دادهها می بخش فروش، شرکت
سازي  ي محصوالت و خدمات، بهینه رسد)، جلوگیري از ایجاد وقفه در روند ارائه زمانیکه به مقدار مشخصی می

  یل، خودکارسازي فرآیندهاي تکراري و بسیاري از موارد دیگر استفاده کنند.مسیرهاي توزیع و تحو
کار و غیره، احتماالً تاثیر  و هاي کسب سازي فرآیند تر، بهینه هاي هوشمندانه گیري استفاده از داده براي تصمیم

تر نیز باشد. به عبارت  ر قويتواند بسیا ها خواهد داشت؛ اما ارتباط بین خود داده و درآمد، می مثبتی بر درآمد شرکت
هاي درآمدي جدید و افزایش درآمد بکار توانند به تنهایی به عنوان منبعی براي ایجاد جریانها می دیگر، داده

ي محصوالت یا خدمات  گیرد، به عنوان مثال، ارائهگرفته شوند. کسب درآمد از داده به اشکال متنوعی انجام می
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هاي فیسبوك بیاندیشید). گاهی  ریق خدمات بهینه (به ارائه تبلیغات مبتنی بر دادهها از ط جدید یا فروش داده
توانند ارزش شرکت را افزایش دهند (به جذب لینکدین توسط مایکروسافت بیاندیشید).  ها حتی می اوقات داده

ي بارز این  وند. نمونهکار نیز بش و جویی در منابع مالی کسب توانند موجب صرفه ها می عالوه بر کسب درآمد، داده
دهندگان  موضوع، کشف تقلب است. تکنولوژي کشف تقلب مبتنی بر داده، که توسط شرکت آمکس و سایر ارائه

جویی میلیاردها دالر  هاي تقلبی، به صرفه شود، با شناسایی و جلوگیري آنی از تراکنش کارت اعتباري استفاده می
  کند. کمک می

ها بهنوش چوبینه، مژده اشرافی بفروئی و نرگس آللی صمیمانه قدردانی سرکار خانم دانم از در پایان الزم می
  شان سبب شد در این مجال کوتاه ترجمه کتاب استراتژي داده میسر شود. تردید، حضور و همراهی کنم، که بی

  
  

99زاده، خرداد  امیر حسن  
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  وکار داده است کسب یک امروزهوکار  چرا هر کسب
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اي در حال تغییر دنیا، نحوه زندگی کردن و کار کردن ما هستند. هر جور که  سابقه ها با سرعت بی داده
انگیز یا در حال ورود به دوران وحشتناك داشتن یک  العاده هیجان فوق دورانیبخواهید به آن نگاه کنید، در آستانه 

بینی شود که هر دو نقطه نظر نیز صحیح  تواند ردیابی و یا حتی پیش ر حرکت ما میهستیم که ه 1واحد ناظر
 در حال حاضر نیز ها ندارند. وکار زمانی براي شک و تردید به داده هستند. با این حال، رهبران و مدیران کسب

 ،ها اي براي سازمان ههاي آتی به طور فزایند و وجود آن در سال ها است داده، در حال تحول مسیر فعالیت شرکت
مانند  نگرند، در دنیاي رقابت باقی می ها به عنوان دارایی استراتژیک می هایی که به داده بحرانی خواهد شد. شرکت

هاي  و همچنین سرعت تکامل روش 2اینترنت اشیاء ،هاي کالن گیر داده و شکوفا خواهند شد. با رشد چشم
  وکار افزایش خواهد یافت. اي از کسب ر هر جنبهها د ها، اهمیت داده وتحلیل داده تجزیه

  

  هاي کالن و اینترنت اشیاء آور داده رشد شگفت  
هایی است که از آغاز پیدایش تا سال کنیم، برابر کل دادهاي که ظرف مدت دو روز تولید میحجم داده ،امروزه
، مقدار 2020یابد؛ تا سال  یش میکنیم به سرعت افزاهایی که تولید می ایجاد شده است و حجم داده 2003

زتابایت افزایش خواهد یافت. تقریباً هر اقدامی که  50امروز تا  3زتابایت 5اطالعات دیجیتالی موجود از حدود 
با کارت  5هاي سنتی ، خرید از فروشگاه4گذارد، مانند وبگردي دهیم یک اثر دیجیتالی از خود به جاي می انجام می

، حتی راه رفتن در خیابان با در دست داشتن تلفن 6برخط، گرفتن عکس، خواندن مقاله اعتباري، ارسال ایمیل
 هاي مدار بسته در اطراف ما. همراه یا وجود دوربین

ها و توانایی ما در استفاده از آن به نفع خود در طیف  آوري تمام این داده به جمع ،هاي کالن اصطالح داده
ها و  به خودي خود اختراع جدیدي نیست. حتی قبل از رایانه  ار اشاره دارد. دادهوک ها از جمله کسب وسیعی از زمینه

کردیم، رسیدهاي  سازي فرآیندها استفاده می ها براي پیگیري اقدامات و ساده هاي داده، همچنان از داده پایگاه
و  7گسترده هصفحافزارهاي ها، به ویژه نرم هاي بایگانی را در نظر بگیرید. رایانه کاغذي معامالت مالی و فایل

 و ها در مقیاس وسیع به راحتی در دسترس قرار دادند روشی براي ذخیره و سازماندهی داده  هاي دادهپایگاه
  گرفت. ناگهان، اطالعات با کلیک یک موس در دسترس قرار 

و بسیار منظم و تمیز  محدود ، هاي داده یا پایگاه   گسترده هاي هصفح ها به با این حال، تا همین اواخر، داده
شد، بسیار مشکل بود و  ها سازماندهی نمی ها و ستون هر چیزي که به راحتی در قالب ردیفکار کردن با بودند. 

اي است که  وتحلیل به گونه سازي و تجزیه ها در ذخیره شد. با این حال، در حال حاضر، پیشرفت نادیده گرفته می
توانند همه چیز را از  ها می با بسیاري از انواع آن کار کنیم. در نتیجه، امروزه داده ها را ضبط، ذخیره و توانیم داده می

  ها پوشش دهد.گر حسهاي  ها، ضبط صدا، متون نوشته شده و داده گرفته تا عکس، فیلم  گسترده هاي هصفح

                                                
1 Big Brother 
2 Internet of Things (IoT) 
3 1021 
4 Browsing Online 
5 Bricks-and-Mortar  
6 Online 
7 Spread Sheet 



18 
 

  ببریم بهره اشیاء اینترنت تحلیل ووکالن، تجزیه هايداده دنیاي از چگونه :داده استراتژي  
 مؤسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران                                                             

با اصطالح کنیم، بسیار بزرگ است. اما اگر صادق باشیم،  شکی نیست که میزان اطالعاتی که ایجاد می
هاي باورنکردنی که  انگاري است اگر بخواهیم به جاي فرصتهرگز کامالً راحت نیستیم. ساده »هاي کالن داده«

ها تمرکز کنیم. اي کاش اصطالح بهتري براي توصیف این تغییر بزرگ در  کنند، بر حجم داده ها خلق می این داده
ین دلیل است که در این کتاب به داده صرف نظر از بزرگ یا فناوري، فرهنگ و جهان ما وجود داشته باشد. به هم

ست ا پردازیم. زیرا اهمیتی ندارد که چه مقدار داده در اختیار دارید، مهم این ها می کوچک بودن آن در بیشتر زمینه
  که بتوانید با موفقیت از آن استفاده کنید.

  

  انگیز نو دنیاي شگفت  
جو وداند چه چیزي را جست، بسیار فراتر از گوگل که میدندارمورد شما  دراطالعات زیادي هاي کالن  داده

از هر سایتی که تا به حال  ،شناسد. ارائه دهندگان خدمات اینترنتکه دوستان شما را می فیسبوكیا  اید کرده
اند (حتی د هاي خصوصی. گوگل سن و جنسیت شما را میگرديهمیشه، حتی در وب ،بازدید کردید، آگاهی دارند

توانید مطمئن باشید که مشخصات جامعی از شما و عالیقتان را در اختیار  اگر هرگز به آنها نگفته باشید) و می
داند که  به وضوح می ،فیسبوكتوانند تصمیم بگیرند چه تبلیغاتی را به شما نشان بدهند.  اي که می دارند، به گونه

تواند  همچنین می فیسبوكدانستید که  رابطه دارید. اما آیا می شما با چه کسانی دوست هستید و با چه کسانی
اي هستید، رابطه شما چقدر دوام خواهد داشت یا اگر مجردید، کی وارد رابطه بینی کند که اگر در رابطه پیش

ا هاي شم مندي وتحلیل عالقه تواند بر مبناي تجزیه می فیسبوكشوید (و با چه کسی)؟ عالوه بر آن جدیدي می
، علم، 1زمین سرخ کرده مارپیچ زنید و سیبپرسه می فیسبوكبفهمد که چقدر باهوش هستید (زمانی که در 

شود که باهوش هستید، در حالیکه الیک بینی میکنید، اینطور پیشرا الیک می 2موتزارت، رعد و برق یا دیلی شو
  باشد.) نشان دهنده هوش پایین می ،5با مادر هاي سریال آشناییو بخش 4، لیدي انتبلوم3کردن هارلی دیویدسون

که به هزاران دوربین مدار بسته  ویژه در انگلستان، جاییه کنید، ب داند که کجا رانندگی می پلیس می
د و از خودروها و رانندگان آنها عکس نکن ها را اسکن می شماره پالكکه اي در سراسر کشور دسترسی دارند  شبکه

همچنین . کنند هاي کنترل ترافیک می شهرها در ایاالت متحده، استفاده مشابهی از دوربیند. بسیاري از نگیر می
کنید. در حال حاضر، این اطالعات با پلیس به اشتراك  داند که با چه سرعتی رانندگی می تلفن همراه شما می

هاي تلفن همراه هوشمند  هاي گوشی هاي بیمه شروع به استفاده از داده شود، اما بسیاري از شرکت گذاشته نمی
  خطرناك است. یاند تا دریابند که چه کسی راننده محتاط و چه کسی مظنوننموده

کارت وفاداري فروشگاه مواد غذایی، برندهاي مورد عالقه شما را ردیابی و انبوهی از اطالعات در زمینه 
سازي تجربه  ها در جهت شخصی دهاز این دا ،فروشان کند. خرده آوري می عادات و ترجیحات خرید شما را جمع

دیگري که ممکن است در آینده  مواردبینی  توانند براي پیش ها همچنین می داده .کنند خرید شما استفاده می

                                                
1 Curly Fries 

2 Daily Show :رده و همانطور که از شوي آمریکایی پرمخاطب که در مورد مسائل روز از سیاست تا هنر، با نگاه طنزآلود صحبت ک
  (م) شود. هاي اجتماعی پخش می نام آن پیداست، هر روز، در وعده صبح تهیه و از تلویزیون یا رسانه

3 Harley Davidson 
٤  Lady Antebellum :(م) .شکل گرفت تنسی نشویل، در 2006 سال در که است آمریکایی موسیقی گروه یک  
  (م) ه است.شد کارگردانی و نوشته واترز جان توسط 1994سال  در است که آمریکایی کمدي فیلم یک سریالاین   5
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بینی نمود که یک  پیش ،1فروش آمریکایی تارگت بخواهید بخرید، استفاده شوند. در یک نمونه شناخته شده، خرده
براي او خرید او) باردار شده و شروع به ارسال پیشنهادات مرتبط با کودك  هاي دختر نوجوان (بر اساس عادت

  دانستند دخترشان باردار است. که نمی ندوالدینِ او بود ،تنها مسئله؛ نمود
هاي حاوي کوپن تخفیف  و ایمیل هاي اجتماعی رسانههاي کالن، بسیار بیشتر از  با این حال، قدرت داده

هاي بهداشتی گرفته تا اکتشافات فضایی، حتی در  اي از زندگی مدرن، از مراقبت هر جنبهاست. نفوذ آن تقریباً در 
  انتخابات سیاسی گسترش یافته است.

دهندگانی است که بین  ، تمرکز بر هدف قرار دادن راي2محور به عنوان مثال، در یک کمپین انتخاباتی تحلیل
. با این حال چرا وقت مبارزات انتخاباتی خود را براي کسانی دو کاندیدا مردد هستند و هنوز تصمیم قطعی نگرفتند

ي نخواهند داد، هدر رأ سال دیگر هم به شما  دهند یا کسانی که هرگز یک میلیون که یقیناً به شما راي می
 100توسط کمپین اوباما اجرا شد، که در آن تیمی بالغ بر  2012دهید؟ این تکنیک براي اولین بار در سال  می
   کردند. اي در روز کار میسازي رایانه شبیه 000،66گر داده با اجراي بیش از  یلتحل

هاي  دهندگان، کمکي أرنام  هاي ثبت توانستند از داده هایی را که می گرانِ اوباما تمام داده ابتدا، تحلیل
خراج شده از هاي است هاي تجاري خریداري شده از شخص ثالث (شامل داده خیریه، اطالعات عمومی و داده

که  بر این اساس آوري و ادغام کردند. سپس، هر کسی که شناسایی شد  هاي اجتماعی) استخراج کنند، جمع رسانه
به اوباما مورد ارزیابی قرار شان  يأرهاي آنها با حامیان شناخته شده منطبق بود، احتمال  چگونه پروفایل داده

هاي مورد نظر را برپا نمود. این  شناختی خود، کمپین جمعیتگرفت. سپس، تیم با تجهیز اطالعات پیچیده  می
ها با هدف افزایش مشارکت واجدین شرایط براي رأي دادن در مناطقی که احتمال حمایت از کاندیداي کمپین

هاي حمایت نشانگر تردید هایی که شاخصدهندگان در بخش(اوباما) باال بود و تحت تأثیر قرار دادن انتخاب رأي
دهندگان در حمایت از اوباما بودند (ممکن بود به اوباما رأي دهند یا ندهند)، به اجرا گذاشته شد. این بدین رأي

هاي رسانه اجتماعی و تبلیغات صفحه  توانستند از طریق پست الکترونیکی، پستهاي هدفمند می معناست که پیام
نام، راي دادن یا انتخاب کاندیداي صحیح نیازمند  آیا فردي جهت ثبت اینکهبسته به  -نمایش مرورگر ارسال شوند

احزاب و اکثر کاندیداها با اشتیاق راهبردهاي  ي هاي پس از آن، همه در سال -باشد یا خیر متقاعد شدن می
  اندازي کردند.  وتحلیل خود را راه تجزیه

کمک  ،اشته است یا خیرهاي کالن همچنین در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون حیات در مریخ وجود د داده
اجرا  3رریزي مأموریت روزانه را براي فضاپیماي مارس رووِ که برنامه ،رانش جت ناسا کند. آزمایشگاه پیش می
 5فیلیکس و گلدمن ساش هایی مانند نت (که همچنین توسط شرکت 4سرچ کند، در حال حاضر از فناوري االستی می

هاي برنامه در طول بارگذاري ،هاي ارسال شده توسط فضاپیماي روور استفاده شده است) براي پردازش همه داده
ریزي مأموریت بر اساس  مربوط به برنامه يها که در گذشته تصمیم کند. در حالی بندي چهار روزه استفاده می زمان

                                                
1 Target 
2 In an Analytics-Driven Election Campaign 
3 Mars Rover 

٤ Elasticsearch Technology : وب  کاربري رابط با که باشد می توزیع باز و قابل جستجو متنیک موتور(HTTP)  و الگوي
 طریق از دقیق و گسترده صورت به همچنین ،جاوا توسعه داده شده است وسیله . و بهکند ها کار می ي انتقال دادهبرا JSON استاندارد
 API(م) .هاي شما انجام دهد تواند جستجوي بسیار سریع و قدرتمندي را در میان داده قابل دسترسی است. این فناوري می  

5 Netflix and Goldman Sachs 
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تواند با  گیري را که می به شدت زمان تصمیم ، وتحلیل آنی حرکت به سوي تجزیه .شدهاي روز قبل گرفته می داده
توان  ها را می ي داده هاي موجود در مجموعه بخشد. الگوها و ناهنجاري کنترل مأموریت انجام شود، تسریع می

هاي کلیدي مأموریت را ارائه دهد با احتمال  توانند بینش هایی که می تر شناسایی کرد و همبستگی بسیار سریع
اکتشافات علمی و کاهش خطر سوء عملکرد یا شکست شوند که خود منجر به افزایش نرخ  بیشتري آشکار می

  شود. می
هاست که اساس بیشتر  هاي کالن در امان نبوده است. سال از تأثیرگذاري داده ،هاي بهداشتی حتی مراقبت

شود، چگونه بیمار  چه کسی بیمار می ؛باشد ها می وتحلیل داده آوري و تجزیه تحقیقات و اکتشافات پزشکی، جمع
هاي همراه هوشمند و توانایی پزشکان در به اشتراك هاي موجود در تلفنگر حسچرا. اما اکنون، با شوند و  می

بیشتر از  ،هاي در دسترس هاي موجود، کمیت و کیفیت دادهها و چارچوبگذاشتن اطالعات ماوراي محدودیت
اي در حال رشد است. طور فزایندهها و تغییرات به  همیشه است، به این معنا که پتانسیل براي دستیابی به موفقیت

و سایرین، اکنون به کمک مردم  2بیت ، فیت1هاي هوشمند متداول مانند جابون هاي هوشمند و دیگر دستگاه گوشی
هاي کاربردي و  تر را پیگیري کنند. برنامه زندگی سالم ي ها به سوي شیوه روي آن اند تا پیشمردم آمده

هاي قلبی و پارکینسون کمک  هاي مزمن مانند دیابت، بیماري بیماري هایی که به ردیابی و نظارت بر دستگاه
  کنند نیز در حال توسعه هستند. می

ها در مطب کند، اما اغلب این داده آوري می ها را جمع مقدار زیادي از دادهصنعت پزشکی در حال حاضر  
هاي  با داده ها ها و ترکیب آن دهاین دا سازي یکپارچهشوند.  ها ذخیره می ها و کلینیک پزشکان، بیمارستان

ارائه دهندگان ، در حال حاضرهاي هوشمند بیمار، چالش بزرگ بعدي این صنعت است.  آوري شده از دستگاه جمع
اي از سوابق در  بر روي دیجیتالی کردن سوابق بیمار و اطمینان از دسترسی به مجموعه ،هاي بهداشتی مراقبت

در حال حاضر براي کمک به تشخیص  ،اند. نرم افزار شناسایی الگوکرده هاي بهداشتی تمرکز نظام مراقبت
در  پزشکان نسبت بههاي خاص  شود. تاکنون، عملکرد مؤثر یا حتی مؤثرتر برخی از الگوریتم ها استفاده میبیماري

اي  العاده یل فوقپتانس ،ها اثبات رسیده است. در این الگوریتم به ،ها با استفاده از نتایج آزمایش تشخیص سرطان
در مراحل اولیه وجود دارد، که احتمال موفقیت درمان را افزایش  ها ي از بیماريبیشتر تعدادبراي شناسایی 

گیر در سراسر جهان، از جمله  هاي همه وتحلیل و درمان بیماري هاي کالن نیز براي ردیابی، تجزیه دهد. داده می
شود. بوال و زیکا استفاده میا  

ها فقط به رشد خود ادامه خواهند داد. در اغلب موارد،  باشد و حجم داده تنها نوك کوه یخ می ،اه همه این
کنیم، خواه یک ردیاب تناسب اندام باشد یا یک  نویسی می هنگامی که براي یک محصول یا خدمت جدید نام

متیاز براي یک قهوه رایگان، با آوري ا کارت وفاداري فروشگاه، در ازاي منافعی مانند بهبود تناسب اندام یا جمع
برداري هاي بیشتري به بهره دهیم. تا زمانی که شرکت اجازه دسترسی به اطالعات فردي خود را می ،رضایت خاطر

آوري هر چه بیشتر داده در به سوي جمع ،پردازند و فناوري آورد، می ها فراهم می ها براي آناز امکاناتی که داده
  اي رشد کند.به صورت فزاینده ،در دسترس ي شود که حجم دادهبینی میروي است، پیش حال پیش

                                                
1 Jawbone(م) باشد. ت فناوري و محصوالت پوشیدنی است که مستقر در سان فرانسیسکو کالیفرنیا می: یک شرک  
2 Fitbitعات فعالیت بدنی است. ي اطال کننده ي تجهیزات ثبت تولیدکنندهکه  مستقر در سانفرانسیسکوي آمریکا، : شرکت آمریکایی

ها، ضربان قلب، کیفیت خواب و غیره را  هایی مانند تعداد گام ، شاخصسیم هاي بی پوشیدنی با استفاده از فناوريِ این شرکتهاي  دستگاه
  (م) .دنده براي افراد محاسبه کرده و نشان می
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 1فصل 
 کار داده استوکار امروزه یک کسبوچرا هر کسب

بهتر  ،هاي انبوه وتحلیل داده شوند، در تجزیه با ابزارهاي جدیدي که هر هفته به بازار عرضه می ما همچنین
از غیر دي افرااخیراً ابزارهایی را منتشر کردند که به  ،1لزفورسعمل خواهیم کرد. در حقیقت، مایکروسافت و س

وکار ایجاد  هاي کسب وتحلیل داده هاي کاربردي را براي مشاهده و تجزیه دهد تا برنامه نویسان اجازه می برنامه
بنگاه  یابد. بینی نیز بهبود می کنیم، توانایی ما در پیش ها پیشرفت می وتحلیل داده نمایند و همانطور که در تجزیه

وتحلیل  نرم افزارهاي تجزیه یِکند که نیمی از تمام بینی می پیش ،2ها بین المللی هوش بازار شرکت ي داده
را خواهند داشت. به این معنی که نه تنها نرم افزار قادر  2020وتحلیل تجویزي تا سال  وکار، توانایی تجزیه کسب

ساس آن هاي خاصی را بر ا تواند توصیه بینی کند، بلکه می خواهد بود تا اقدامات مشتري یا کاربر را پیش
وتحلیل هستیم و فناوري  بسیار مهیج از نظر داده و تجزیه ي یک دوره ي ها ارائه دهد. ما در آستانه بینی پیش

 توانیم آن را تصور کنیم. هایی را فراهم آورد که حتی نمی تواند فرصت موجود در پنج یا ده ساله آینده می

شناخته  3اهی اوقات به عنوان اینترنت همه چیزبخشی از دالیل انفجار داده، اینترنت اشیاء است، که گ
کند و انتقال  آوري می ها را از طریق اینترنت جمع شود که داده هایی اطالق می به دستگاه شود. اینترنت اشیاء می
بیت و حتی تلویزیون و یخچال شما  هاي هوشمند، دستبند فیت هاي هوشمند، ساعت دهند و همه چیز از گوشی می

گیري بوده است، اما این تازه آغاز  هاي اخیر شاهد رشد بسیار چشم دهد. اینترنت اشیاء در سال را پوشش می
بینی  ، پیش2020شوند. تا سال  میلیارد دستگاه وجود دارد که به اینترنت متصل می 13ماجراست. امروزه، حدود 

تنها  2020شود که تا سال  نی میمیلیارد افزایش یابد. پیش بی 70تا  50شود که این عدد به چیزي ما بین  می
  میلیارد برسند. 6هاي هوشمند به بیش از  کاربران گوشی

، یک چهارم 2020وکارهایمان هستند. تا سال  هاي هوشمند در حال تغییر دنیا، خودرو، خانه و کسب دستگاه
در داخل خودرو و  خدمات ي هاي جدیدي به ارائه به اینترنت متصل خواهند شد و فرصت ،از یک میلیارد خودرو

در حال تبدیل به واقعیت  ،شد که زمانی داستان علمی تخیلی محسوب می . چیزيآورد میفراهم  خودکاررانندگی 
  کنند.  در حال حاضر چندین هزار مایل در هفته را طی می که -هاي خودران گوگل اتومبیل -است

هاي پوشیدنی  بازار جهانی دستگاه 2015بخش مهمی از اینترنت اشیاء است و در سال  ،فناوري پوشیدنی
درصد افزایش یافته است. در حال حاضر از هر شش  223بیت و غیره)  هاي هوشمند، فیت (چیزهایی مانند گوشی

-داده ،ها این دستگاه ي کند. همه یکی داراي فناوري پوشیدنی است و به طریقی از آن استفاده می ،کننده مصرف
  ایم. کنند و تازه شروع به درك مفاهیم آن کرده د میهاي ارزشمند زیادي را ایجا

و  شدهتوانند به یکدیگر نیز متصل  ، بلکه میشوند توانند به اینترنت متصل نه تنها می ،هاي متصل دستگاه
میلیارد افزایش خواهد  27تا  ،ماشین به ماشین يها اتصال 2024اطالعات را به اشتراك بگذارند. در واقع، تا سال 

و  رسد چه زمانی به پایان می شیرمصرف نزدیک، یخچال شما بداند تاریخ  ي ا در آینده اینکهتصور بنابراین، یافت. 
بعدي سفارش دهید،  برخطبه گوشی هوشمند شما اطالع رسانی کند تا در خرید  خودکاربه طور این موضوع را 

  دور از ذهن نیست.
  

                                                
1 Salsforce(م)باشد مستقر در سان فرانسیسکو کالیفرنیا میافزاري مبتنی بر ابر است که  : یک شرکت نرم .  

2 Market Intelligence Firm International Data Corporation 
3 Internet of Everything (IoE) 
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  آیا به هوش مصنوعی نزدیک هستیم؟  
ها اختراع شدند، هدف نهایی بوده  از زمانی که اولین رایانه ،1اي، هوش مصنوعی هاي رایانهسیستمدر اصطالح 

هاي علمی تخیلی است! اما آیا در نهایت به  کننده براي نویسندگان داستان است. این نیز یک چشم انداز خیره
  کند.  تر می نزدیک ،گشویم؟ رایانش شناختی قطعاً ما را یک گام بزر تحقق هوش مصنوعی نزدیک می

رسد که رایانش شناختی تقریباً در هر  ، به نظر می با ترکیب علم شناختی (مطالعه مغز انسان) و علم رایانه
 گذارد. هدف این مان تاثیر می هاي بهداشتی و حتی زندگی خصوصی وکار تا مراقبت مان، از کسب حوزه از زندگی

سازي و چگونگی کارکرد مغزمان را تقلید نماید. این به  ه انسانی را شبیهاجازه دهیم تا اندیش  ست که به رایانها
ها را ساده انگاشته یا حتی نادیده  ها هدیه داده شده است و ما آن دهد تا چیزهایی که به ما انسان ها اجازه می رایانه

  بر عهده بگیرند. ،گیریم، مانند درك زبان طبیعی یا شناخت اشیاء در یک تصویر رامی
اطالعات را  ،سیستم اینکهیک نمونه اولیه از رایانش شناختی است. به محض  ،2ام بی سیستم واتسون آي

گیرد و  به سیستم داده شود، بیشتر یاد می ي، بنابراین هرچه اطالعات بیشتر»گیرد یاد می«کند  پردازش می
مقدار زیادي اطالعات پیچیده  ،ه در آناي ک تواند در هر زمینه شود. از لحاظ علمی، این فناوري می تر می دقیق

وکار، نیازمند پردازش و  هاي بهداشتی، قانون، آموزش، مالی و البته کسب براي حل مشکالتی از جمله مراقبت
شود؛  پذیري استفاده میوتحلیل است، مورد استفاده قرار گیرد. این فناوري در حال حاضر در صنعت مهمان تجزیه

تواند زبان طبیعی را درك کند و به سواالت  ، را معرفی نمود که می3تین ربات دربان، کانیهتل هیلتون اخیراً نخس
  ها و غیره پاسخ دهد. هاي محلی، رستوران هتل، جاذبه ي مهمانان درباره

دهند. درست  هاي ما را افزایش می ها فکر کنند، دانش و توانایی ها بیشتر بتوانند همانند انسان هرچه رایانه
از  ،ها در مورد آینده گیري ها و نتیجه بینی ها، پیش وتحلیل هاي علمی تخیلی براي تجزیه ر که قهرمانان فیلمهمانطو

توانند  ها می که در آن رایانه ،کنند، در زندگی واقعی در حال حرکت به دورانی هستیم کامیپوترهایشان استفاده می
  اي کامالً جدید ارتقا دهند. دانش بشري را به شیوه

ها  که به رایانه ،شود پشتیبانی می 5و یادگیري عمیق 4هاي یادگیري ماشین توسط فناوري ،ایانش شناختیر
توانند  ها می ها یاد بگیرند. این فناوري به این معنی است که رایانه دهد تا به صورت مستقل از داده اجازه می

ریزي شوند، تغییر و بهبود دهند.  ان برنامهکه به صورت مشخص توسط انس هاي خود را بدون آن خودشان الگوریتم
بدهیم و نشان دهیم   ؟ به سادگی، اگر تصویري از یک گربه و یک توپ را به رایانهشود انجام میکار این چگونه 

باشد  توانیم از آن بخواهیم تا تصمیم بگیرد که آیا تصاویر بعدي شامل گربه می پس میسکه کدام یک گربه است، 
کند و یک  هاي آموزشی خود (یعنی تصویر گربه اصلی) مقایسه می تصاویر دیگر را با مجموعه داده  ،هیا خیر. رایان

توانند این کار را بدون نظارت انجام دهند، به این  می ،هاي یادگیري ماشین الگوریتمامروزه دهد.  پاسخ ارائه می
تر،  دارند. همین اصل در مورد وظایف پیچیدهریزي شده ن برنامه  از پیش يها ها احتیاجی به تصمیم معنی که آن

هاي تشخیص صداي  کند. به عنوان مثال، الگوریتم تر نیز صدق می آموزشی بسیار بزرگ ي براي یک مجموعه

                                                
1 Artificial Intelligence (AI) 
2 IBM’s Watson System 
3 Connie 
4 Machine Learning 
5 Deep Learning 
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کند، اما هنوز هم تقریباً به اندازه کافی بزرگ نیست تا هر  از یک مجموعه آموزشی حجیم استفاده می ،گوگل
  بینی نماید.  را پیش کلمه، عبارت یا سوال ممکن

،  مسئول پیشرفت بینایی رایانه ،اما فناوري همیشه در حال بهبود است و یادگیري ماشین و یادگیري عمیق
ها  دهد تا با انسان ها اجازه می تشخیص صدا و گفتار و پردازش زبان طبیعی هستند. این چیزي است که به رایانه

 توئیترقیت آمیز نیست، همانطور که ربات نژادپرست تندوتیز درصد موف 100ارتباط برقرار کنند (همیشه 
کند. به همین دلیل است که  پذیر می امکان ،مایکروسافت اثبات کرده است) و وجود خودروهاي خودران گوگل را

تواند، تشخیص دهد و به صورت  اي که انسان می قادر است اشخاص را در تصاویر به همان اندازه ،فیسبوك
  هایی را براي اشخاص پیشنهاد کند. چسببر خودکار

خیر، حداقل نه در حد  احتماالً؟ خواهیم یافتبنابراین، آیا به همین زودي به هوش مصنوعی دست 
توانند مشابه مغز انسان فکر کنند.  ها هرگز نمی که رایانه ،هاي علمی تخیلی. بسیاري از دانشمندان معتقدند داستان

ها براي دیدن، درك و ارتباط با دنیاي اطرافشان با سرعت  هاي رایانه توانایی هر جور که به آن نگاه کنید،
کند،  باورنکردنی در حال رشد هستند و همانطور که میزان اطالعاتی که در اختیار داریم پیوسته رشد می

  کند. ها براي یادگیري، درك و واکنش نیز رشد می هاي رایانه توانایی
ها قادر به تشخیص و پاسخ به احساسات انسانی  که اکنون رایانه ت کرده استاي پیشرف فناوري به اندازه

هاي چهره، بدن، ژست، تن صدا، گفتار و حتی  شهرت دارد، حالت »1عاطفی رایانش«هستند. این فناوري که به 
 کند.  وتحلیل می تجزیه ،ریتم و نیروي فشار کلید براي ثبت تغییرات در وضعیت احساسی کاربر را

وضعیت حالتان را هنگامی که ناامید هستید یا با یک  ،تواند شما می  نسیل این فناوري را تصور کنید. رایانهپتا
اي دست به گریبان هستید، تشخیص دهد و اطالعات اضافی را براي کمک به شما فراهم کند. تلفن شما  وظیفه

یا بدون  و ستراحت کوتاهی داشته باشیدبه شما بگوید که ا ،هنگامی که سطح استرس شما زیاد است ،تواند می
موسیقی و  ،هنگامی که روز بدي در دفتر کار داشتید ،توانند هاي هوشمند شما می که خواسته شود، خانه آن

رسد، اینطور نیست.  د. اگر همه این موارد کمی دور از دسترس بنظر مینبخش را فراهم نمای نورپردازي آرامش
، یک شرکت متخصص در 5حال حاضر با افکتیوا در ،4و کوکاکوال 3سی بی ، بی2نیهاي پیشرو مانند دیز سازمان

چگونه بینندگان به محتوا واکنش نشان  اینکهفناوري تشخیص چهره، براي آزمایش اثربخشی تبلیغات و ارزیابی 
طراحی و کنند. این شرکت نیز در حال همکاري با یک شرکت خودروسازي ژاپنی به منظور  دهند، همکاري می می

آلود هستید،  که قادر به شناسایی احوال شما هنگامی که ناآرام یا خواب ،هاي داخل خودرو استساخت فناوري
بند گیرد. مایکروسافت حتی یک سینه باشد و در شرایط اضطراري با خدمات اورژانس یا نزدیکان شما تماس میمی

  ا احساس نماید.تواند سطح استرس در زنان ر را آزمایش کرده است که می
                                                
1 Affective Computing 

2 Disney: رمی جهان اي و سرگ هاي رسانه ترین شرکت که به عنوان یکی از بزرگ است هاي گروهی آمریکایی یک شرکت رسانه
  . (م)شود میشناخته 

3 BBC (م) .انگلستان استدر  هساعت 24کانال تلویزیونی اخبار : یک  
4 Coca-Cola :هاي  شرکت صنایع غذایی آمریکایی و چند ملیتی است که تمرکز اصلی آن بر تولید، بازاریابی و توزیع نوشیدنی

  (م)نتا، جورجیا قرار دارد. باشد. دفتر مرکزي این شرکت در شهر آتال غیرالکلی معطوف می
٥ Affectiva: ماساچوست خارج شده است.  يموسسه تکنولوژرسانه  شگاهیسنجش احساسات است که از آزما يشرکت فناور کی

  (م) .کرده است دیتول یکیولوژیزیف يها پاسخ ایصورت  يها بر اساس نشانه یاحساسات انسان صیتشخ يبرا يافزار نرم این شرکت
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هاي عاطفی  توانند یاد بگیرند تا به اندازه مغز انسان فکر کنند، این ماشین ها هرگز نمی همانطور که رایانه
هاي عاطفی  حداقل پاسخ ،ها اما در حال نزدیک شدن به زمانی هستیم که ماشین .هرگز احساساتی نخواهند شد

کشف امکانات فعالیت ما در شروع این تنها  ،انگیز این است کههیجان  واقعاًخواهند داد. بخش به ما را مناسب 
  هاي اصلی فناوري خواهند بود.راه شاه ،سال آینده، رایانش شناختی و عاطفی 20. در استاین فناوري 

  کند؟ می متحول را وکار کسب دنیاي ،داده چگونه  
فورچون گرفته تا   شرکت 500از  -وکاري ببر هر کس ،هاي کالن و کاربردهاي آن از صمیم قلب معتقدم که داده

دهد. اهمیتی ندارد  وکار در داخل و خارج را تغییر می انجام کسب ي گذارد و نحوه اثر می - وکارهاي کوچک کسب
آوري، وکارتان چقدر است، به همان میزان که جمع کسب ي کنید یا اندازهاي فعالیت میکه در چه زمینه

  گذارد.وکاري نیز اثر می شود، بر هر کسبتر میتر و در دسترسه راحتوتحلیل و تفسیر داد تجزیه

  وکار کلیدي از داده در کسب ي استفاده 
گیري، بهبود عملیات و کسب  وکار اهمیت دارد: بهبود تصمیم براي کسب واقعاًسه حوزه اصلی وجود دارد که داده 

  درآمد از داده.
تا دانش بهتري از بازار و مشتریان کسب کنند. با افزایش  ،سازند ها را قادر می هاي کالن شرکت اول، داده
مشتریان چه  اینکههاي بسیار بهتري در مورد  ها در حال دریافت بینش هاي موجود، شرکت روزافزون داده

کنند و در مورد کاالها و خدمات چه فکري  کنند، چگونه خرید می می  خواهند، چه چیزي (و چگونه) استفاده می
وکار، از طراحی  هاي کسب هاي بهتر در تمام زمینه گیري تواند براي تصمیم نند، هستند. این اطالعات میک می

  محصول و خدمات گرفته تا فروش و بازاریابی و مراقبت پس از آن استفاده شود.
د. کند تا به کارایی دست یابند و عملیات خود را بهبود بخشن ها کمک می هاي کالن به شرکت دوم، داده

سازي مسیرهاي تحویل گرفته تا حتی استخدام  از ردیابی عملکرد ماشین براي بهینه ،توانندهاي بزرگ میداده
 ،هاي مختلف وکار و در بسیاري از بخش در تقریباً هر نوع کسب ،بهترین استعدادها، کارایی داخلی و عملیات را

ت کارکنان، میزان استرس، سالمت و حتی کسانی براي ردیابی حرکا ،هاگر حسها حتی از  بهبود بخشند. شرکت
ها براي بهبود رضایت  اند و از آن داده کنند، استفاده کرده کنند و تن صدایی که استفاده می ها صحبت می که با آن

  کنند. وري کارکنان استفاده می و بهره
ترنت اشیاء در مورد کند. بخش اصلی این اینترنت اشیاء نقش مهمی در بهبود عملکرد عملیاتی ایفا می

از  ،تواند به هر چیزي هاي کوچک می هاست. این نوآوريگر حسهاي هوشمند نیست، بلکه بیشتر درباره  دستگاه
متصل شود و سپس داده را ثبت و به فضاي ابري ارسال نماید. این  ،ها ظرف ماست گرفته تا سیمان موجود در پل

تري در مورد نحوه استفاده از محصوالت یا  هاي بیشتر و دقیقدهد تا بازخورد وکارها اجازه می امر به کسب
آوري کنند. به  جمع ،شوند و یا حتی آنچه کاربران ممکن است در آینده بخواهند را تجهیزات، زمانی که خراب می

به  ،هاي آنی از عملکرد موتور را که داده ،هایی استگر حسحاوي  1عنوان مثال، موتورهاي هواپیماي رولزرویس
براي تشخیص نواقص قبل از وقوع  ،تواند کنند. این اطالعات می هاي نظارت بر روي زمین ارسال می ایستگاه

از عوامل بروز فجایع هواپیمایی مورد استفاده قرار  -و امیدوارم جهت جلوگیري -جهت بررسی احتماالًفاجعه و 
  گیرد.

                                                
1 Rolls-Royce 
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در راستاي ارائه محصول خود  ،هاي کالن ها جهت ساختن داده ها همچنین فرصتی براي شرکت سوم، داده
یک نمونه عالی از شرکتی است که  ،1دییر کنند. جان ها درآمد کسب می بدین ترتیب از خود داده وکنند فراهم می

تراکتورهاي  ي دهد. همه کند، بلکه محصول جدیدي نیز ارائه می نه تنها از داده به نفع مشتریان خود استفاده می
توانند به شرکت در فهم چگونگی استفاده از تجهیزات کمک  که می ،هایی مجهز هستندگر حس به دییر جدید جان

امکان دسترسی به  ي ها را با ارائهگر حسها همچنین این  ند. اما آننبینی و شناسایی ک ها را پیش کنند و خرابی
غیره به کشاورزان، در جهت  مکان کاشت، بهترین الگوها براي شخم زدن و زراعت و وهاي مربوط به زمان  داده

که به عنوان یک  شرکتیبراي  ،به یک جریان درآمدي کامالً جدیدروش اند. این ها به کار گرفته تأمین منافع آن
  شود، تبدیل شده است. شرکت نسبتاً سنتی دیده می

مدیریت  ،ین مثالاول ؛نگاهی بیاندازیم  هاي کالن داده ي ها، در خصوص کاربرد گسترده بیایید به برخی مثال
ها است که  هاي کالن، کارکرد مشهودي در آن دارد. البته مدت و داده  وتحلیل زنجیره تأمین است که تجزیه

شوند؛ اما نوع  گیري و آمار و ارقام اداره می هاي عملکرديِ قابل اندازه بر پایه شاخص ،هاي تأمین زنجیره
و به سرعت  بزرگ هاي مجموعه داده 2وتحلیل آنی تجزیه - کند هایی که امروزه صنعت را متحول می وتحلیل تجزیه

وهوا تا وضعیت وسایل نقلیه و  از وضعیت آب - وجود نداشت. فاکتورهاي متعدديقبالً تا حد زیادي  -در حال رشد
به  ،عترو اخیراً پیشروان این صن تأمین تأثیرگذار باشد؛ از این ي تواند به وضوح بر مدیریت زنجیره می - آالت ماشین

  اند. وري در عملکرد اندیشیده براي افزایش بهره ،کالن يها برداري از ظرفیت علم داده شدت به چگونگی بهره
بینی و لجستیک تعریف  وتحلیل داده در مدیریت زنجیره تأمین، پیش در حال حاضر، کاربردهایی براي تجزیه

نظارت بر سطوح موجودي انبار، مورد استفاده قرار هاي دیجیتالی عموماً براي  شده است. در انبارداري، دوربین
هایی براي  د. فرصتنده گیرد و در مواقعی که افزایش موجودي مورد نیاز است، به مسئول مربوطه هشدار می می

هاي  جا موجود است و تالش ها در همه داده از هوشمند ي سازي، از طریق استفاده وري و بهینه افزایش بهره
ها در حال اجرا است. تئوري نهایی این است که در نهایت انبارها و مراکز توزیع  فتن آنهماهنگی براي یا

  خود را اداره خواهند کرد.  ،صورت بهینه، با کمترین نیاز به تعامل انسانی به
کنند؛ تا از این  استقبال می 4محور از استراتژي داده ،3خط برونو  برخطفروشان  فروشی، خرده در صنعت خرده

بندي  ق مشتریان خود را بهتر بشناسند و درك کنند، محصوالت خود را با مشتریان انطباق دهند و تقسیمطری
در  ،فروشان به طور مداوم انجام دهند. امروزه خرده ،ها حاصل شده است مشتریان را بر مبناي درآمدي که از آن

از رفتار  ،درحال افزایش اطالعات موجود اي براي استخراج بینش و آگاهی از حجم هاي نوآورانه حال یافتن راه
فروشی مورد  کالن در حال حاضر در هر مرحله از فرآیند خردههاي  داده  وتحلیل مشتریان خود هستند. تجزیه

بینی مکانی که تقاضا براي  بینی روندها، پیش گیرد؛ شناسایی محصوالت محبوب از طریق پیش استفاده قرار می
گذاري براي ایجاد یک مزیت رقابتی، شناسایی افرادي که به احتمال  سازي قیمت بهینهاین محصوالت وجود دارد، 

ها و در نهایت تدبیر آنچه  برقراري ارتباط با آن ي مند هستند و طراحی بهترین شیوه زیاد به این محصوالت عالقه
 ها فروخته شود. تواند به آن در دفعات بعدي می

                                                
1 John Deere 
2 Real-Time Analysis 
3 Offline 
4 Data-First Strategy 
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که آن  ،هاي کالن توسعه داده است مبتنی بر داده  استراتژيیک  ،1سکاتلندرویال بانک ادر صنعت بانکداري، 
. این بانک اخیراً است نامیده است. این استراتژي تالشی براي ارتباط مجدد با مشتریان» 2شناسی شخصیت«را 

آزاد شده و میلیارد یورویی  45از قید ضمانت  ،دهندگان پس از هفت سال در طول دوره بحران مالی، توسط مالیات
وتحلیل داده با رویکرد مربوط به  سازي شده است. رویال بانک اسکاتلند در حال ترکیب تجزیه مجدداً خصوصی

ها و دستاوردهاي واحد  یکی از پیشرفت ي خدمات به مشتریان است. این فلسفه ي خود در زمینه 70 ي دهه
میلیون یورویی، در  100گذاري  ان بخشی از سرمایهعنو که به ،وتحلیل این بانک است نفره تجزیه 800قدرتمند و 

  آید. حساب می وتحلیل در سراسر سازمان به هاي تجزیه ها و فناوري مهارت
اتفاق افتاده بود.  70 ي که در دهه ،موضوع اصلی این تحول، بازیابی قطع ارتباط میان بانک و مشتري است

بندي مخاطبان و  همچون بخش ،زاریابی مبتنی بر دادههاي با این تئوري به این صورت شکل گرفت که فعالیت
بوده است و اغلب آنچه  -عموماً فروش بیشتر - خواستند ها می ، شدیداً متمرکز بر آنچه بانک3ارسال پیام انبوه

این بانک،  هاي کالنِ اصلی استراتژي مبتنی بر داده ي . برنامهشده استخواسته، نادیده گرفته  مشتري می
 - و قبل از آن انتظار داشتند 1970 ي ها در طول دهه اعتماد و حس پشتیبانی است که مشتریان بانکبازگرداندن 

دانستند و  ، آنچه نیاز داشتند را در سطح شخصی می-شناختند زمانی که کارکنان بانک مشتریان را به اسم می
  ند.نماید، ارائه کن ها را مرتفع می کردند تا خدماتی که آن نیازمندي تالش می

هاي تراکنش مالی را به صورتی مرتب  داده ،این استراتژي، تحلیگران ي ي عملیاتی شده عنوان نمونه به
همچون بیمه  - ک بسته خدمات متصل به حساب بانکیاند تا از این طریق در شرایطی که مشتریان براي ی کرده

ها هشدار دهد. اگر چه در ابتداي  اند، به آن ادهدو بار عملیات پرداخت را انجام د - 4تلفن همراه یا پشتیبانی نامناسب
تواند منجر به لغو دریافت خدمات از  که هشدار به مشتریان براي این شرایط می ،هایی بود اجراي این طرح نگرانی
شود، اما در عمل هر فردي که این هشدار را دریافت کرد، براي لغو خدمات اضافی طرف رویال بانک اسکاتلند 

  کند. استفاده می ،رویال بانک اسکاتلندنموده و همچنان از خدمات بانکی  سوم اقدام
تبریک تولد هر یک از مشتریان،  ،شناسی قرار دارد شامل خدمات دیگري که زیرمجموعه استراتژي شخصیت

 به مشتریان اطالع اینکهبراي  خودکاردر صورت مراجعه مشتري در آن روز به شعب بانکی است و ارسال پیامک 
  شود. اند، در محل امنی نگهداري می گرفته و جاگذاشته 5دهند؛ مبلغی که به صورت تصادفی از دستگاه خودپرداز

 ي ترین زنجیره ، بزرگ6بهینه کرده است. دومینو ،حتی تحویل پیتزاي شب جمعه شما را هم ، هاي کالن داده
یافته و نوین ارتقاء داده است و  هاي توسعه از فناوريطور مداوم برند خود را از طریق استفاده  تحویل پیتزا دنیا، به

هاي  ها و سیستم هاي هوشمند، تلویزیون ، ساعتفیسبوك، توئیتردر حال حاضر امکان سفارش پیتزا با استفاده از 
فراهم آورده است. بنابراین اگر چه در نگاه اول دو مفهوم پیتزا را  ،7سرگرمی درون اتومبیل همچون فوردز سینک

کشور، دقیقاً  70ها پیتزا در روز در  داده کالن به نظر تناسبی با هم ندارند، اما لجستیک تحویل نزدیک به میلیون و
  .هستندکردن آن توانمند   در مرتفع  کالن هاي از آن نوع مسائلی است که داده

                                                
1 The Royal Bank of Scotland (RBS) 
2 Personology 
3 Mass Mailing 
4 Breakdown Assistance 
5 ATM (Automated teller machine)  
6 Domino’s 

7 Ford’s Synch: ها که به کاربر امکان برقراري تماس تلفنی، کنترل سیستم پخش سیستم تعبیه شده بر روي بسیاري از خودرو
 کند. (م) هاي صوتی فراهم می موسیقی و دیگر کارکردها را از طریق فرمان
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را به این  هاي فراوانی هدست آوردن داد دومینو براي تعامل با مشتریان، فرصت ایجاد و به 1رویکرد چندکاناله
هاي  هاي بازاریابی خود از طریق کانال وري داده براي بهبود بهره ،ها کارگیري آنه دهد. دومینو با ب وکار می کسب

، اندروید، توئیترپیامک متنی،  -ها هایی که از طریق کلیه کانال مختلف، آن را تبدیل به سرمایه کرده است. داده
هایی  کند. هرچند این چارچوب با داده آید، چارچوب مدیریت اطالعات دومینو را تغذیه می دست می به - آمازون اکو

هاي سرویس پست ایاالت متحده امریکا، همچنین اطالعات کد  از تعدادي از منابع طرف سوم، همچون داده
شود. این  تر می غنیبندي عمیق مشتریان  شناختی و رقبا، براي ایجاد امکان خوشه هاي جمعیت جغرافیایی و داده

تواند  می ،هاي تبلیغاتی و ترویجی و ترغیبی کامالً متفاوتی براي مشتریان مختلف امر بدان معنی است که الیه
سازي آماري که مشتریان در پروفایل با آن  هاي متفاوت و محصوالت مختلف، بر مبناي مدل ارائه گردد. کوپن

ها همچنین براي ارزیابی عملکرد،  بندي مشتریان، داده در کنار خوشه شود. ها پیشنهاد می شوند، به آن منطبق می
  گیرد. مورد استفاده قرار می ،2هاي فرانشیزي رشد و توسعه هر فروشگاه و گروه

  4هاي هوشمند و صنعت  کارخانه 
د، آغاز شد. بخار که برخی از کارهاي پیشینیان ما را ماشینی کر ي هاي اولیه با ورود ماشین ،صنعت ي اولین دوره

ها و آغاز  پس از آن با آمدن برق، خط مونتاژ و تولید انبوه متولد شد. سومین دوره صنعت با ظهور رایانه
ها به تدریج جایگزین نیروي انسانی در خطوط مونتاژ شدند، شروع  ها و ماشین ، هنگامی که روباتسازي خودکار

هاي  که در آن سیستم ،4شود. صنعت  نعتی نامیده میکه چهارمین انقالب صایم  شدهشد و اکنون وارد عصري 
هاي  از راه دور به سیستم ،ها اتروب ؛گیرند در کنار هم قرار می جدیدکامالً  يدر مسیر سازي خودکاراي و  رایانه
 با کمترین ورودي از سوي اپراتورهاي انسانیکه  دنشو متصل می هاي یادگیري ماشین اي مجهز به الگوریتم رایانه

  .کنترل نمایند ها را ها یاد بگیرند و آن توانند از رفتار ربات می
مجازي (ترکیبی از  -هاي فیزیکی که در آن سیستم ،کند را معرفی می» هوشمند  کارخانه«مفهوم  ،4 صنعت

کنند و به سیستمی متصل  ها و اقدامات فیزیکی) فرآیندهاي فیزیکی یک کارخانه را رصد می ها، شبکه رایانه
ها  کند. این سیستم گیري می تولید را تصویرسازي کرده و براي شرایط مختلف تصمیم ي که کل زنجیره ،ایدنم می

هاي  ها از طریق شبکه که هم با یکدیگر و هم با انسان ،شوند هاي اینترنت اشیاء می ضرورتاً تبدیل به سیستم
  کنند. ارتباط برقرار نموده و همکاري می ،وایرلس

 در نظر گرفته شود، باید شامل چهار ویژگی باشد: 4عنوان صنعت  یک سیستم یا کارخانه به اینکهبه منظور 
) شفافیت اطالعات، 2 .شوند  ها و افرادي که به یکدیگر متصل میگر حسها،  ها، دستگاه ماشین 3پوشانی ) برهم1

متنی یک کپی مجازي از ها به منظور تبدیل به اطالعات گر حسهاي  ها، از طریق داده در شرایطی که سیستم
گیري  ها در پشتیبانی افراد در تصمیم ) پشتیبانی فنی، هم از لحاظ توانایی سیستم3کنند.  ایجاد می ،جهان فیزیکی

              ها بسیار دشوار و ناامن است.  در وظایفی که براي انسان ،و حل مسائل و هم از لحاظ توانایی کمک به افراد
ساده را خودشان اتخاذ کنند و  يها تصمیم ،سایبري-هاي فیزیکی تمرکز، که در آن سیستمگیري غیرم ) تصمیم4

  که ممکن است به صورت مستقل عمل کنند. تا آنجایی
                                                
1 Multi-Channel 

2 Franchise Groups : که تولیدات و یا شود  داده می است که بر اساس آن به یک شرکت اختیار وکار کسبفرانشیز نوعی از
 گویند. میشرکت دیگر را را بفروشد و در قبال آن مبلغی دریافت کند که به این مبلغ، مبلغ فرانشیز  محصوالت

3 Interoperability 
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آید. مسائل امنیت  هایی در پذیرش و فراگیري این رویکرد به وجود می با هر تحول اساسی در صنعت، چالش
ها  آید. سیستم پدید می ،ها اي جدید و افزایش دسترسی به این سیستمه اطالعات، هنگام ایجاد یکپارچگی سیستم

قابل اعتماد و پایدار باشند و دستیابی و حفظ این موضوع  ،گیري مجازي به طور چشم -باید براي عملیات فیزیکی
 ،ها تمبرداري از این سیس براي ایجاد و بهره ،ویژه در شرایط عدم وجود تجربه و تخصص انسانی سیستماتیک به

تواند منجر به قطع پرهزینه  که می ،حساب آید. همینطور جلوگیري از بروز مسائل فنی تواند کار دشواري به می
شود. عالوه بر این، مسائلی براي حفظ یکپارچگی و کیفیت  ها محسوب می همواره یکی از نگرانی ،تولید گردد
وجود  تواند به می ،ها و عدم وجود منابع انسانی متخصص این سیستم ي با وجود تجربه کم در توسعه ،فرایند تولید

شود، همواره خطر از دست دادن مشاغل ارزشمند  جدیدي معرفی می سازي خودکارهر زمانی که  ،آید. در نهایت
گذاري  گذاران به سرمایه و سرمایه نفعان ذيهمراه با عدم تمایل عمومی  ،انسانی وجود دارد. تمامی این مسائل

به یک رویکرد اصلی  اینکهپیش از  ،4به این معنی است که صنعت  ،هاي جدید پرهزینه براي فناوريسنگین و 
  مبدل شود، با موانع متعددي روبرو خواهد بود.

در بسیاري از مراکز تولیدي فزونی یابد.  ،ها و مسائل آن تواند از نگرانی می 4منافع مدل صنعت  ،با این وجود
بهبود  توجهیتواند به طور قابل  بسیار خطرناك، سالمت و امنیت کارکنان می اي کاريِه در محیط مثال به عنوان

تر کنترل  بسیار آسان ،وجود داده در هر سطحی از فرآیند تولید و توزیع ي تواند به واسطه تأمین می ي یابد. زنجیره
را ایجاد کند و در نتیجه منجر به  یو باثبات قابل اعتماد هاي خروجیو وري بهره ،تواند اي می شود. کنترل رایانه

  گردد.وکارها  براي بسیاري از کسبافزایش درآمد، سهم بازار و سود 
در کتاب خود تحت عنوان انقالب  ،گذار و رئیس اجرایی مجمع جهانی اقتصاد ، بنیان1پروفسور کالوس شاب

ب پیشین متفاوت است؛ انقالبی که با سه انقال اساساًدهد که چگونه این انقالب،  توضیح می، ]1[صنعتی چهارم
هاي نوینی  اي از فناوري ما با گستره ،شود. در انقالب چهارم هاي فناورانه توصیف می عموماً به واسطه پیشرفت

 ،هاي نوین کند. این فناوري شویم که دنیاي فیزیکی، دیجیتالی و بیولوژیکی را با یکدیگر ترکیب می مواجه می
دهد و حتی این ایده که انسان بودن به چه معناست را به  و صنایع را تحت تأثیر قرار می ها، اقتصادها کلیه رشته
پتانسیل بسیار باالیی براي گسترش ارتباط میلیاردها نفر به اینترنت را دارند؛ این  ،ها کشد. این فناوري چالش می

از  ،خشد و به باز تولید محیط طبیعیب ها را بهبود می وکارها و سازمان وري کسب بهره ،توجهیامر به طور قابل 
هاي صنعتی پیشین ایجاد شده  هایی که طی انقالب اثر کردن تمامی تخریب طریق مدیریت دارایی بهتر، حتی بی

  کند. کمک می ،است
د از اقدامات صنعت نتوان می ،نشانگر آن است که بازارهاي نوظهوري همچون هند ،هاي مختلف نتایج گزارش

گذاري و  براي ترغیب سرمایه ،مریکاآ 3در ایالت اوهایو 2اي منتفع گردند. شهر سینسیناتی العاده طور فوق به ،4
  معرفی کرده است. »4 4 شهر مظهر صنعت«نوآوري در بخش تولید در آنجا، خود را 

پیوندد یا خیر، بلکه این است که تحقق آن چقدر سریع  وقوع می به 4سوال اصلی این نیست که آیا صنعت 
 ،هاي نوین گذاري بر روي فناوري به خاطر شهامت خود در سرمایه ،ام که پیشگامان اولیه اهد بود. بر این عقیدهخو

  شوند. کنند، حذف می هایی که از ریسک تغییر اجتناب می پاداش خواهند گرفت و آن
                                                
1 Klaus Schwab 
2 Cincinnati 
3 Ohio 
4 Industry 4 Demonstration City 
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  بسیار جدي براي مشاغل و تهدید سازي خودکار 
ها، حسابداران و  در طیف وسیعی از صنایع، از راننده ،ها جایگزین شاغلین نها و ماشی ، رایانهسازي خودکاربا افزایش 

درصد از مشاغل ایاالت  47یک تخمین، در حدود  اساسمشاوران امالك گرفته تا کارگزار بیمه خواهند شد. بر 
  د.نگیر در معرض خطر قرار می ،سازي خودکارمتحده، به واسطه 

د، نکن هایی که مشاغل منابع انسانی را حذف می ها و الگوریتم روبات ي بهغل ي هایی درباره هنگامی که داستان
همچون کارگران کارخانه و  1ها مربوط به مشاغل سطح پایینی نمونه ،شنوید، بسیاري از مواقع خوانید یا می می

به  سپاري در معرض ریسک برون ،اي نیز ممکن است شود. اما بسیاري از مشاغل حرفه رانندگان تاکسی می
در حال اثبات این قضیه هستند که  ،هاي پیچیده و یادگیري ماشین ها قرار گیرند. بیش از پیش، الگوریتم رایانه

تواند به همان خوبی و یا حتی بهتر، توسط  بود، اکنون می ها مشاغلی که پیش از این تنها در انحصار انسان
، حدود یک چهارم از مشاغلی 2025رده است که تا سال بینی ک پیش ،2م گیرد. گروه مشاوره بوستونها انجا ماشین

اي  مطالعه ]2[شود. ها انجام می افزارهاي هوشمند یا روبات توسط نرم ،که در حال حاضر براي افراد در دسترس است
تواند  درصد از مشاغل موجود در بریتانیا می 35که تا  ،دهد که توسط دانشگاه آکسفورد انجام شده است نشان می

   ]3[ قرار گیرد. سازي خودکارریسک  معرض سال آینده در 20در 
گیري  هایی براي تصمیم فرمول ،در صنعت بیمه، براي چندین دهه ؛ها نگاهی بیاندازیم بیایید به برخی نمونه

از  بسیار بیشتر ،گیرد، مورد استفاده قرار گرفته است. اما امروزه اي که به فرد واجد شرایط تعلق می میزان حق بیمه
هاي  با استفاده از یادگیري ماشین و داده ،ها تواند توسط رایانه دهند، می گذاران انجام می ها و بیمه آنچه کارگزاري

گیري، با کاهش نیاز به  هر چه بیشتر فرآیند تصمیم سازيِخودکارانجام گیرد و ابزارهاي جدید در حال  ،کالن
  هاي منابع انسانی هستند. ورودي

براي  ،هایی براي کمک به افراد در معرض خطر قرار گیرند. در حال حاضر نیز برنامه ،توانند یمعماران نیز م
عنوان  اغلب به ،این ابزارها امروزهوجود دارد.  ،هاي طراحی و معماري بیشتر انتخاب سازيِخودکارها و  طراحی خانه

 گیرد می ر ساده و کوچک مورد استفاده قرار هاي بسیا در پروژه ،عنوان جایگزین معماران ابزارهاي مصورسازي یا به
  کاهش خواهد یافت. ،ها، نیاز به افراد معمار و طراحان ساختمان تر شدن این برنامه با پیچیدهو 

ها (به همراه  وتحلیل نموده و حساب هاي مالی را تجزیه توانند داده ها می در صنعت مالی، امروزه الگوریتم
هاي خودپرداز نیز جایگزین  ایجاد و آماده کنند. در حال حاضر دستگاه ،نیاز به حسابدار ) را بدون3اظهارنامه مالیاتی

زودي حتی بانکداران بلندمرتبه همچون کارمندان بخش ارائه وام،  اند، اما به بخشی از کارمندان بانک شده
در حال استفاده از  ،اه جایگزین شوند. در حال حاضر حتی دولت خودکارهاي  سادگی توسط سیستم توانند به می
براي بررسی اظهارنامه مالیاتی و شناسایی کالهبرداري بالقوه در موضوعات  ،هاي کالن و یادگیري ماشین داده

ممکن است بشر به آن  از آنچه تر سریعبسیار را  ها تبادالت در بازار سهام رایانه امروزهمرتبط با مالیات هستند. 
هایی در خصوص  توصیه ي بینی چگونگی واکنش بازار و ارائه دماتی براي پیشخ دهند و حتی انجام می،دست یابد

  د.نکن ارائه می ،شما باید چه سهمی را بخرید یا بفروشید اینکه

                                                
1 Blue-Collar Jobs 
2 BCG (Boston Consulting Group) 
3 Tax Returns 
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که  ،کاوي قرار گرفته است هاي داده منابع انسانی، جذب و استخدام نخبگان نیز تحت تأثیر الگوریتم ي حوزه
دهد. دیگر وظایف معمول  براي مشاغل را انجام می ،یافتن بهترین کاندیدا براي ،ها بندي رزومه عملیات دسته

آوري و بایگانی اسناد اداري، مشاوره به کارکنان در خصوص منافع و مزایاي کار  جمع ،منابع انسانی شامل ي حوزه
  انجام گیرد. خودکاربه سادگی به صورت  ،تواند و موارد دیگر نیز می

هاي انسانی، متقاعد کردن و اعمال نفوذ است. اما حتی این  مهارت ي درباره به صورت کلی ،بازاریابی
 ،است 2افزاري زبان طبیعی یک شرکت نرم ،1ها سپرده شده است. پرسادو به صورت موفق به رایانه نیز،ها  مهارت

هاي  راي سازمانب ،هاي خود براي عملیات نوشتن موضوعات و سرتیتر پیام الکترونیکی متقاعدکننده از رایانه که
ها  تواند نرخ باز کردن پیام الکترونیکی را دو برابر کند. شرکت که می ،کند فروشی بزرگ استفاده می تجاري و خرده

ها و صفحات مورد نظر براي  افراد، مجله اینکهجاي  هستند و به خودکاردر حال تجربه خرید تبلیغات همچنین 
  دهند. ي مرجع این کار را انجام می ها داده با استفاده از میلیون ،ها رایانه، انتشار تبلیغات را انتخاب کنند

 ي تواند تحت تأثیر قرار بگیرد. در مرحله حتی شغل وکالت، یکی از مشاغل با جوهره و ذات علوم انسانی، می
 ل ونیاز به غربا ،حقوقی، وکال و دستیاران حقوقی ممکن است متناسب با نوع پرونده ي اکتشاف یک پرونده

از  ،توانند پیشرفته می ي هاي داده پایگاه ،ها هزار سند، داشته باشند. در حال حاضر حتی ده جستجو کردن هزاران
براي تکمیل وظایف  ،و شناسایی کلمات کلیدي 3هاي ترکیبی وتحلیل هاي کالن همچون تجزیه هاي داده تکنیک

که به سیستم یادگیري ماشین  ،ین امکان وجود دارداستفاده کنند. در واقع ا ،مشابه در زمانی به مراتب کمتر
نویس شرح مختصر  تا پیشینه و سوابق پرونده و حتی پیش ،به صورت قانونی آموزش داده شود 4استایل-واتسون
را هم  ،هاي حقوقی است تر در شرکت که به صورت سنتی مسئولیت همکاران سطوح پایین ،قانونی ي پرونده

کار در خطر است، وکالي با حقوق باال در حال  ید که تنها شغل کارآموزان و وکالي تازهبررسی کند. اما فکر نکن
اما مدل آماري که توسط پژوهشگران در دانشگاه ایاالت  ،کنند بینی می هاي اساسی را پیش پرونده ي حاضر نتیجه

درصد از  71تقریباً  ي بینی نتیجه توسعه داده شده است، امکان پیش 6و کالج حقوق جنوب تگزاس 5میشیگان
توان ارزشمندترین و  می احتماالً ،بینی نتایج را قابلیت پیش ]4[پروندهاي دادگاه عالی ایاالت متحده را دارد.

  تطبیق و توسعه یافته است.  که به سادگی توسط رایانه ،دهند دانست سودآورترین خدمتی که وکال ارائه می
تري را انجام  کارهاي پیچیده ،شود که بتوانند ت طبیعی باعث میها، به صور نمایی پیشرفت در رایانه رشد

هایی که  که این تحوالت فناورانه ممکن است به تعداد شغل ،ترین جنبه منفی این رخداد این است دهند. واضح
ان گر نویس، متخصص آمار، مهندسان، تحلیل کنند، شغلی ایجاد نکنند. مسلماً ما به تعداد بیشتري برنامه حذف می

هاي پیشرفته نیاز خواهیم داشت، اما همه  براي ایجاد و مدیریت این رایانه ،آمار و پرسنل فناوري اطالعات
  گر داده شود. تواند تغییر مسیر دهند وتبدیل به تحلیل کارگران خط تولید کارخانه نمی

                                                
1 Persado 
2 Natural Language 
3 Syntactic Analysis 

٤ Style: هاي خودآموز را با استفاده از یک  کارگیري مدل ام امکان ایجاد، آموزش و به بی خدمات یادگیري ماشین واتسون شرکت آي
 آورد. (م) جریان کاري خودکار و مشارکتی فراهم می

5 Michigan State University 
6 South Texas College of Law 
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شود که منجر به  یک مزیت بزرگ محسوب می ،بیشتر در بسیاري از صنایع سازي خودکارمثبت،  ي از جنبه
تر و  که عملیات سریع ،وري خواهد شد (به عنوان مثال هر وکیلی موافق این است افزایش قابل توجه دقت و بهره

شود). در نهایت معتقدم که  شناسایی و اکتشاف، منفعت بزرگی در فرآیند حقوقی محسوب می ي تر در مرحله جامع
تر از  بسیار بزرگ ،مشتري ي آیندهاي عملیاتی، محصوالت و تجربهوکارها، فر گیري در کسب احتمال بهبود تصمیم

  آن است که نادیده گرفته شوند.

  وکار؟ داده و کسب ي چین: آینده فناوري بالك 
به وجود آمده است. گزارش اخیر مجمع جهانی  ،چین اشتیاق و هیجان فراوانی در خصوص فناوري بالك ،اخیراً

چین ذخیره خواهد  بر روي بالك ،1درصد از تولید ناخالص داخلی 10، 2025سال که تا  ،کند بینی می اقتصاد پیش
   ]5[وکاري باید حداقل از این فناوري آگاهی داشته باشد. هر مدیر کسب ،شد. از این رو

ایم که اطالعات را از طریق اینترنت با یکدیگر به اشتراك بگذاریم،  چین چیست؟ عادت کرده فناوري بالك
مراجعه  ،ها رسد، عموماً به نهادهاي مالی متمرکز همچون بانک ر به انتقال ارزش (همچون پول) میاما وقتی کا

نیازمند یک حساب بانکی یا کارت اعتباري  ،2پل همچون پِی برخطهاي پرداخت  کنیم. حتی استفاده از سیستم می
ثبت هویت افراد و قراردادها، که به ها، ایجاد و  با اجراي وظایفی همچون ثبت تراکنش ،چین است. فناوري بالك

  کند. گیرد، فرصتی را براي حذف واسط فراهم می هاي خدمات مالی انجام می صورت سنتی توسط سازمان
کوین (ارزمجازي که توسط  دقیقاً شبیه آنچه بیت ،هاي فرد به فرد را به صورت مؤثري تراکنش ،این فناوري

به هر کسی در هر جایی از  ،چین سازد. بالك دهد، ممکن می نجام میاست) ا  ریزي شده چین پایه فناوري بالك
کند. هر زنجیره  تواند دسترسی داشته باشد، امکان ارسال ارزش را فراهم می چین می هاي بالك جهان که به فایل

زنگاري سازي شده است. رم ذخیره ،شده که به شکل فرد به فرد و توزیع ،است برخطضرورتاً تنها یک پایگاه داده 
توانند  تنها می ،کند که کاربران با پردازش کلیدهاي اختصاصی الزم براي ویرایش فایل، این اطمینان را حاصل می

کلیدهاي اختصاصی خود به فردي  ي چین، که مربوط به خودشان است را تغییر دهند. با ارائه هایی از بالك بخش
  به وي انتقال دهید. ،چین ذخیره شده است را بخش از بالك توانید به روشی اثربخش، ارزش آنچه در آن دیگر، می

هاي متعدد دیگري، خدمات مبتنی بر  و شرکت ام، مایکروسافت بی هاي مطرحی همچون آي شرکت
چین  که بالك از آنجایی ،اند. هر چند براي مخاطبان و مشتریان خدمات مالی ارائه نموده ،چین را عموماً بالك

در بسیاري از صنایع  ،وسیعی از کاربردهاي این فناوري ي عات دیجیتالی را ذخیره کند، دامنهتواند هر نوع اطال می
مؤثر واقع شوند؛ قراردادهایی » قراردادهاي هوشمند«تواند در  اي می به طور ویژه ،دیگر مستتر است. این فناوري

یک صورتحساب  ،. به عنوان مثالمنعقد و اجرایی شود خودکارتواند پس از تحقق شرایط مقرر، به صورت  که می
پرداخت شود یا تعداد مشخصی از سفارش صادر شود و  خودکارتواند به صورت  می ،پس از تحقق شرایط مشخص

  چین انجام شود. با استفاده از سیستم پرداخت بالك ،خودکارتواند به صورت  پرداخت می
سعه اینترنت اشیاء کمک کند. به عنوان تواند به تو چین می که فناوري بالك ،تئوري دیگري مطرح است

هزینه انرژي مشخصی که خودشان مصرف  خودکاربه صورت  ،توانند هاي موجود در خانه می مثال، دستگاه
گیري و  چین براي توزیع، اندازه از فناوري بالك ،توانند هاي برق محلی هوشمند می پرداخت کنند. شبکه ،اند را کرده

                                                
1 GDP (Gross Domestic Product) 
2 PayPal 
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تواند  استفاده نمایند. این امر می ،و بدون نیاز به مدیریت توسط افراد خودکاررت صدور صورتحساب برق به صو
  گیري مفید واقع شود.  به طرز چشم ،براي جوامع دور از مرکز

  هاي مرتبط با داده در چند سال یکی از قدرتمندترین پیشرفت ،تواند چین می بر این باورم که فناوري بالك
  قطعاً ارزشمند خواهد بود. ،وکارها کارگیري این فناوري براي رهبران کسب و بهحساب آید و آشنایی  آتی به

  محور شود وکار داده وکاري باید یک کسب هر کسب  
ها، یک موضوع واضح و مبرهن است.  وکار و محور موفقیت شرکت تبدیل شدن داده به یک دارایی کلیدي کسب

شود. این بدین معناست که توانایی شرکت  یت رقابتی تبدیل میجهان، داده به یک مز ي با هوشمند شدن هر روزه
هـا و   وتحلیـل  برداري از داده، توسعه و اجراي تجزیـه  چگونگی استفاده و بهره اي در گروِ طور فزاینده در رقابت، به

طـور   به طی چند سال آتی، ،وکار هاي نوین خواهد بود. داده و قابلیت تبدیل آن به ارزش کسب استفاده از فناوري
، 1وتحلیـل  المللـی تجزیـه   هـاي مؤسسـه بـین    قابل توجهی در هر حـوزه، اهمیـت خواهـد یافـت. بنـابر گـزارش      

وتحلیـل داده، در   وري حاصـل از تجزیـه   از منافع بهره 2020تا سال  ،کنند وکارهایی که از داده استفاده می کسب
شود و  قدرت محسوب می ،وکارها، اطالعات در کسب ]6[میلیارد دالر سود خواهند برد. 430مقایسه با رقبا در حدود 

ها  وتحلیل آن که تا همین چند سال قبل گردآوري و تجزیه ،هاي کالن در حال فراهم کردن اطالعاتی هستند داده
از  ،کنند خوبی جذب و هضم نمی یابند و تحوالت داده را به هایی که تکامل نمی توانستیم تصور کنیم. شرکت را نمی
  مانند. رقابت باز می ي چرخه

استفاده  در کنند، شاهد رشد انفجاري هاي خود را گردآوري و استفاده می هایی که داده عالوه بر رشد شرکت
هاي برجسته و  دهندگان خدمات خارجی و غیره) خواهیم بود. شرکت هاي خارجی (از منابع دولتی، ارائه از داده

وهوا  رسانی آب جذب کانال خبري و اطالع ،مثال به عنواناند.  هبینی کرد تر این موضوع را پیش هوشمند، پیش
  برداري از داده بوده است. منظور استفاده و بهره ام، عموماً به بی توسط شرکت آي
ها مجبور به تطابق با  بینی کرده است که طی سه تا پنج سال آتی، شرکت پیش ،2المللی داده شرکت بین

  ]7[در گستره عظیمی شامل تحوالت بنیادي، فرهنگی و عملیاتی خواهند شد. ،تحول و تغییر ماهیت دیجیتالی

تکمیل وظایف قدیمی، به  جهتهاي نوین  عالوه بر استفاده از فناوريهاي فناوري اطالعات،  ها و بخش شرکت
  .کردخواهند  توجهعملکردها و کارکردهاي کامالً نوینی 

  ودش ها با یک استراتژي داده آغاز می این ي همه 
در مورد هر آنچه به  را طرز تفکر و نگرش خود فعاالنهباید  ،براي رشد و پیشرفت ،وکار رهبران و پیشگامان کسب

که ممکن است هرگز  ،هایی است ها و سیستم و این امر شامل ایده گسترش دهندگرفته،  می صورت سنتی انجام 
هاي خود  ارد را مورد سؤال قرار دهند و از استراتژيمو ي باید همه ،وکار مد نظر قرار نگرفته باشد. رهبران کسب

در حال  ،وکاري فارغ از اندازه که اگر هر کسب ،توانم بر این مورد تأکید کنم آغاز کنند. من به اندازه کافی نمی
  پابرجا و مستحکم دارد. ي وکار مبتنی بر داده است، بنابراین نیاز به استراتژي داده حاضر یک کسب

                                                
1 International Institute for Analytics 
2 The International Data Corporation 
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گیري،  در سه حوزه مشاهده کردیم: تصمیم ،وکار را داده در کسب ي موارد مطرح در حوزه ،در این فصل
ها  آن همهتواند یکی از این سه حوزه و یا  وکار، می شما بسته به نوع کسب ي عملیات و درآمدزایی. استراتژي داده

  ر دهیم. این سه حوزه را مد نظر قرا ي را شامل شود. پیشنهاد شخصی من این است که همه
که امروزه در  ، اي از داده واضح و مشخص، با در نظر داشتن حجم فزاینده ي داشتن یک استراتژي داده

 ،اند سود برده موجودهاي  از این انفجار داده که هایی شود. شرکت دسترس است، مهم و حیاتی محسوب می
شود، هوشمندتر فکر کنند.  انجام می آن ي به واسطهداده و آنچه  ي اند درباره که آموخته هایی هستند آن

اند.  همگی در این زمینه پیشگام بوده ،آمازونو  فیسبوكهمچون گوگل،  ،رقیب در صنعت هاي عظیم و بی شرکت
کارگیري از این  اي براي به هاي نوآورانه کنند، بلکه راه تنها حجم عظیمی از داده را گردآوري می ها نه این شرکت

منظور استفاده از داده، براي تهیه بینش و نگرش  به اجرایی هوشمند ي کنند. بدون یک برنامه پیدا می را ها داده
ها  شود. بنابراین اگر شرکت مصرف تبدیل می تنهایی به یک فیل سفید گران و بی وکار، داده به درست از کسب

هایی  بر دادهبه منظور تمرکز  ،یک استراتژي هوشمند ي بخواهند از غرق شدن در داده جلوگیري کنند، به توسعه
نیاز دارند. به بیان دیگر، این موضوع به معنی تعریف سؤاالت حیاتی  ،است دستیابی به اهدافشان ي الزمه که

  پاسخ دهند.این سؤاالت  به که ،است هایی داده صرفاًوتحلیل  آوري و تجزیه وکار و سپس جمع کسب
همچون بازاریابی و  ،وکار هاي مختلف کسب حوزه درداده  ژيبینم که داراي استرات میهاي زیادي را  شرکت

شرکت است. کالن در سطح  ،وکاري نیازمند استراتژي داده . این رویکرد کافی نیست. هر کسبهستندفروش 
 به کامالً ،هاي مرتبط با آن وتحلیل که داده و تجزیه ،وکار این است درك رایج میان صاحبان کسب متأسفانه

نیازي به  نیز ها آن، این حوزهمربوط به مسائل  سایرو دقیقاً مشابه  گردد برمیفناوري اطالعات  ي حوزه مسائل
، دهند می ي انجامها چه کار دادهکه بدانند  بایدها تنها  ندارند. آن درك چرایی و چگونگی عملکرد این مسئله

که توسط  ،اي هاي داده من، استراتژي بر طبق تجربه. کنند خلق میشوند و پول و ثروت  چگونه منجر به رشد می
وکار و چگونگی  اهداف استراتژیک و بلندمدت کسب به جاي توجه بیشتر بهشوند،  تیم فناوري اطالعات ایجاد می

  ها تمرکز دارند. سازي داده، مالکیت و یکپارچگی داده استفاده از داده براي تحقق آن اهداف، بر ذخیره

  حتیاج دارید؟ا 1آیا به یک مدیر مسئول داده 
مسئولیت تواند  میکه  ،مبادرت ورزند به جذب و استخدام یک مدیر مسئول داده ،هاي بزرگ ممکن است  شرکت

. واضح است که مسائل کالنی همچون بر عهده بگیرددر سطح سازمان  ،عنوان یک دارایی ها را به داده
موارد دیگر، در حدي بزرگ و بااهمیت  وکار، درآمدزایی، امنیت داده، حفظ حریم خصوصی و هاي کسب فرصت

هاي   بنابراین هر شرکت یا سازمانی که در پروژه. مورد بحث قرار گیرد ،در سطح مدیران مسئول باید هستند که
عنوان مسئول همه این موارد داشته باشد.  به باید یک مدیر مسئول داده ،مهم و اساسی داده فعالیت مرتبط دارد

یک مدیر مسئول  ،هاي بزرگ درصد از سازمان 90 ،2019تا سال  رود که انتظار می ،2رتنرآمارهاي مؤسسه گا طبق
براي یک مدیر مسئول  ،وکار فنی و کسب ي پیشین در هر دو زمینه ي اشتن دانش و تجربهد  ]8[.کنندداده استخدام 

هاي داده  3ابزارها و بیت منجر به تمرکز زیاد بر ،بیش از حد بر روي مسائل فنی توجه؛ حائز اهمیت استداده 
                                                
1 CDO: Chief Data Officer 

2
  :Gartnerاي مختلف از ه دهنده مشاوره، ابزار و اطالعات به رهبران فعال در صنایع و حوزه شرکت مشاوره و تحقیقاتی جهانی، ارائه

 جمله فناوري اطالعات، مالی، منابع انسانی، خدمات مشتریان، ارتباطات، حقوقی، بازاریابی و فروش و زنجیره تأمین. (م)
3 Bit 
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قادر به ارتباط مؤثر با تیم خود و دیگر افراد در  ،تخصص فنی بسیار کم، مدیر مسئول داده ي شود اما در نتیجه می
  براي یک مدیر مسئول داده شامل موارد ذیل است: اساسی و الزامات ها نخواهد بود. قابلیت ،وکار کسب رأس

 انداز وسیع چشم 
هاي داده و استراتژي براي کل شرکت است.  از اولویت ،کلیتصویر  ترسیممسئول  ،مدیر مسئول داده

ها و  داده ي گیري درباره تصمیمبه نظر من، این به معنی توانا بودن در پرسیدن سؤاالت درست و 
ها است. سطح باالیی از درك و فهم در هر دو  هاي الزم براي پاسخگویی به این پرسش استراتژي

  مورد نیاز است. ،سازمان خاصوکارِ  راتژي داده و کسباست ي حوزه
 اجرا 

سطوح شرکت است. این امر مستلزم توانمندي  ي ، مسئول اجراي استراتژي در کلیهمدیر مسئول داده
هاي فنی، با  وکاري حول پروژه کسب ي هاي فنی و ایجاد یک پرونده در پروژه ،هاي بزرگ مدیریت تیم

  متعدد است.هاي  قطعیت متغیرها و عدم
 دقت، امنیت و حریم خصوصی داده 

 ها هاي دقیق، اطمینان از امنیت داده گردآوري و نگهداري داده مرجع اصلی، همچنین مدیر مسئول داده
وجدان اخالقی همانند او دلیل،  همین. به است ها آنهاي حریم خصوصی  و طراحی و اجراي سیاست

هاي اخالقی براي گردآوري و  اها و دستورالعملشرکت است و مسئولیت تعریف و پیگیري راهنم
  را برعهده دارد. ها استفاده از داده

 وکار هاي کسب تعریف فرصت 
، فردي است که بیشترین مسئولیت را براي مدیر مسئول دادهفرد با داده،  دلیل ارتباط منحصربه به

دارد. به بیانی دیگر، او  در اختیار ،اند وکاري که از طریق داده کشف شده هاي کسب شناسایی فرصت
ها را کاهش  اي، درآمد را افزایش یا هزینه شده از طریق عملیات داده باید بر مبناي اطالعات فراگیري

  دهد.
 فرهنگ رهبري مبتنی بر داده 

براي فرهنگ مبتنی بر داده در شرکت باشد.  ،، همچنین باید یک رهبر کاریزماتیکمدیر مسئول داده
در  ،تر افراد از سطوح مدیریتی تا کارکنان سطوح پایین ي ن و درگیرکردن همهاین امر متقاعد کرد

  شود. وکاري داده را شامل می در کنار ارزش کسب ،خصوص اهمیت داده، امنیت و حریم خصوصی
 عنوان کاال داده به 

براي شناسایی ارزش، در جهت کسب  1نگري آیندهمسئول  ،مدیر مسئول دادهدر بسیاري از موارد، 
  .باشد می نیز هاي شرکت درآمد از داده

ممکن نباشد. در این  حتی تر ممکن است ضروري یا هاي کوچک براي شرکت ،مدیر مسئول دادهحضور یک 
گیرد.  خارجی، انجام می ي کارکرد و وظایف آن توسط تیم رهبري شرکت، شاید با کمک یک مشاور داده ،شرایط

وکار  است که داده باید در اولویت باالي هر کسب بدیهی، ول دادهمدیر مسئصرف نظر از حضور یا عدم حضور 
، همه چیز با یک استراتژي شفاف و یک مهمگذاري  وکاري یا سرمایه قرار داشته باشد و مشابه هر تصمیم کسب

     شود. آغاز می ،رو راه براي مسیر پیش ي نقشه
                                                
1 Visionary 
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