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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 
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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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 کار داده استوکار امروزه یک کسبوچرا هر کسب

 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 
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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  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




