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 بسمه تعالي

 

 ندهیآ یها و روندهاینیبشیپ ل،یموبا یبزرگ و کاربردها یهاداده ،یهوش تجار

 

 معرفی
 

 یبه مشتر یدننسبت به بازار و کاهش زمان رس یتر یعوس یدد یجادو بازار که به دنبال ا يمال ید،متخصصان در حوزه تول یدد از

شود و  يم يتلق یامروز يدر بازار رقابت یرناپذ یيکسب و کار به عنوان عنصر جدا یلکاالها هستند، تحل یفیتک یشهدف و افزا

 یبرا يآن یداده ها یهارا یملموس شده است. شرکت ها و کسب و کار ها برا یشتریب وریحرکت ساختارها به سمت داده مح

 یاست. از سو یدهبه آنها رس يمختلف روبرو هستند که از منابع متفاوت یاز داده ها يمختلف با کوه یدر حوزه ها یریگ یمتصم

 .باشد یتقابل رو یانمشتر یلموبا یکاربرد یدر برنامه ها يبه سرعت و در زمان آن یدنوظهور داده ها با یدر کسب و کارها یگرد

 یلخدمات موبا یهارا یبزرگ برا یهاداده  یلبا تحل یباعث شده است که شرکت ها به سمت کسب ارزش و هوشمند یکردرو این

، داده یسه حوزه نوظهور هوش تجار یبترت ینکسب و کار خود باشند. بد ینددر فرآ یعحرکت سر یحرکت کنند تا بتوانند جوابگو

که چگونه  ینجاستا يکنار هم آمده اند. حال سوال اساس یبر فناور يمبتن یراه حل ها یهارا یبرا یلموبا یو برنامه ها بزرگ یها

 همراه شوند؟ یتلفن ها یتوانند موجب دامن زدن به توسعه کاربردها يبزرگ م یو داده ها یهوش تجار

 یتجار هوش
به کار برده شد که  MIT در دانشگاه (Decision Support System) «یار یمتصم یسامانه ها»واژه  1971بار در سال  اولین

 .یدعنوان گرد یافتهو ناساخت  یافته ساختیمهن یماتآن بر اتخاذ تصم يتمرکز اصل

 

نمود که شامل  يمعرف (Umbrella Term) واژه چترگونه یکرا به عنوان  یهوش تجار (Gartner) ،گروه گارتنر1989سال  در

 .داشت یدها تاک یتبر واقع يدر کسب و کار مبتن یریگ یمشد که به بهبود تصم يم یيو روش ها یممفاه

 

 یيها یها و تکنولوژ یمعمار یندها،ها، فرآ یرا مجموعه از متدلوژ یهوش تجار (Forrester) موسسه فارستر 2008سال  در

 .کند يم یلو معنادار تبد یدخام را به اطالعات مف یکرد که داده ها یفتعر

 

 Business) کارکسب و  یها یلرا شامل تحل یهوش تجار 2010در سال  (Thomas Davenport) داونپورت توماس

Analytics)بر خط یلي، پردازش تحل (OLAP)پرس و جوها ، (Queries)گزارش ها ، (Reports) هشدار یو ابزارها (Alert 

Tools) کرد یفتعر. 

 

باشد که شامل  يمفهوم م یناز هوش کسب و کار به آنها اشاره شده است، ناظر بر سه حوزه در ا یفکه در اکثر تعار رویکردهایي

 .به آنها اشاره شده است یلمحصول که در جدول ذ یکردو رو یکيتکنولوژ یکردهایرو یندی،فرآ -یریتيمد یکردهایرو
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 به هوش کسب و کار یکردهارو -1 جدول

 یکردرو  یند/ فرآ یریتيمد  یکيتکنولوژ محصول   

 یکبه عنوان  یهوش تجار توصیف

 یلتحل یجهمحصول نوظهور که نت

کسب و کار،  یقدق یهاداده یقعم

با  یلتحل هاییوهش ینو همچن

 . یاستفاده از ابزار هوش تجار

ها و ابزار یتمرکز بر رو

 یم،که ثبت، ترم هایيیتکنولوژ

اطالعات را  یلو تحل یدستکار

 . سازنديممکن م

داده  ید جمع آورینفرآ یتمرکز بر رو

آنها  یلو تحل ي،و خارج ياز منابع داخل

 یطالعات مرتبط براا یدبه منظور تول

 . یریگ یمبهبود در تصم

 یفتعر

Chang (2006); Gangadharan & 

Swami (2004); Kulkarni & 

King (1997); Turban et al. 

(2007).  

Moss & Atre (2003); Moss 

& Hoberman (2004); 

Adelman & Moss (2000); 

Turban et al. (2007); 

Oracle (2007); Hostmann 

(2007).  

Whitehorn & Whitehorn (1999); 

Business Objects (2007); Cognos 

(2004); SAS Institute (2007); 

Moss & Hoberman (2005); 

Hostmann (2007); Oracle (2007); 

Turban et al. (2007); Markarian, 

Brobst & Bedell (2007).  

 یسندگاننو

 بزرگ یها داده
معمول بتوان آنها  یزارهااست که با نرم اف یشود که اندازه آنها فراتر از حد يبزرگ معموال به مجمعه از داده ها اطالق م یها داده

بزرگ بطور  یادر داده ه« اندازه»مفهوم  .(Snijders, 2012) و پردازش کرد یریتمد ی،ساز یقزمان معقول اخذ، دق یکرا در 

 .شود ير بزرگ تر مبه مرو واست  ییرمستمر در حال تغ

 بزرگ یداده ها یدروند تول 

 
 بزرگ یداده ها یدروند تول -1 شکل

 

 یند ارزش هاهستند تا بتوان یکپارچگياز  یدیشکل جد یازمنداست که ن یيها یکها و تاکت یکبزرگ مجموعه از تکن یها داده

 .و متنوع داده پنهان شده اند، آشکار سازند یچیدهپ یع،بزرگ، وس یرا که در مجموعه ها يبزرگ

 بزرگ یداده ها تعاریف
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رو در حوزه رشد داده ها را مطرح  یشپ یگروه متا( سه بعد از چالش ها و فرصت ها)، (Gartner)موسسه گارتنر 2001سال  در

 :کرد که عبارت بودند از

 

 حجم یشافزا (Volume): داده یزاندر م یشافزا 

 تابسرعت و ش (Velocity): يو خروج یورود یداده ها یدسرعت تول یشافزا 

 تنوع (Variety): محدوده تنوع و منابع داده ها یشافزا 

 

موسسه  2012بزرگ مطرح شدند. در سال  یو معرف داده ها ياصل یها یژگيبعد از آن به عنوان و (3Vsها ) یژگيو ینا که

 :کرد یهرا ارا یدیجد یفگارتنر تعر

 

از پزدازش  یدیدجشکل  یازمندهستند که ن ياطالعات یاز داده ها یيبزرگ، حجم باال، سرعت و شتاب باال و تنوع باال یها داده»

 « .نمایند ینهرا به یندهافرآ یزرا کشف کنند و ن یدیجد بینش سازند، تر يرا غن یریگ یمهستند تا بتوانند تصم

 

د ان را بهتر بزرگ افزوده شد تا بتوان یداده ها یها یژگيبه و یزن (Veracity) «صحت»به نام  یدیمفهوم جد ینبر ا عالوه

 .یدنما یفتوص

 

داده  یریتمد یها یستمهستند که با س یافتهساخت  یرغ یاز داده ها یيبزرگ حجم باال یداده ها»وجود دارد:  یزن یگرد تعریف

 «.یستندن یو بهره بردار یریتاستاندارد قابل مد یها

 

 :برشمرد یلتوان به شرح ذ يبزرگ را م یداده ها یشده برا یهها و مشخصات ارا یژگيو یحاتتوض ینا با

 

کند که  يم یینعمهم است. در واقع حجم داده ت یاربزرگ بس یشده در حوزه داده ها یدداده تول یزان: مقدار و م. حجمالف

خود مفهوم « بزرگ یداده ها»نه چرا که نام  یا یردگ يبزرگ قرار م یاز داده ها در چهارچوب داده ها يخاص یزانم یاآ

 .را به دنبال دارد يبزرگ

 

کند تا به  ينها کمک ممهم است، چرا که به آ یارداده ها سر و کار دارند بس یلکه با تحل يکسان ی: تنوع داده ها برا. تنوعب

 .یرندبه کار بگخود  یها یتبتوانند داده ها را در جهت مز یطور موثرتر

 

و پردازش  یدلسرعت تو يبه چگونگ یزداده ها و ن یدکالن به سرعت تول ی: شتاب و سرعت در حوزه داده ها. سرعت و شتابج

 .توسعه و رشد اشاره دارد یرو یشاهداف پ یداده ها برا

 

را  يمان تناقضاتزکند چرا که با گذشت  يم یجادگران داده ها ا یلتحل یرا برا يمشکل بزرگ یژگيو ین: ایریپذ ییرات. تغد

 .شود يو پردازش موثر آنها م یریتکند که مانع مد يم یجاددر داده ها ا

 

 یلو تحل یهمهم باشد. دقت تجز یارتواند بس يمختلف به دست آمده است م یکه از حوزه ها یيداده ها یفیت: ک. صحتهـ

 .استوابسته  یداده ها به صحت اطالعات منابع داده ا
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داده ها از منابع  از یادیکه حجم ز يشود، مخصوصا زمان یلتبد یچیدهپ یندفرآ یکتواند به  يداده ها م یریتمد :یچیدگي. پو

از  ياند درک درستگردد تا بتو یجادآنها ا ینب يمتصل شوند و ارتباط درست یگربا همد یدداده ها با ینمتعدد آمده باشد. ا

 .شود يم یاد یچیدگيبزرگ به پ یدر داده ها یتن وضعیاز ا اطالعات به وجود آورد.

 
 بزرگ یداده ها -2شکل 

 یبزرگ و هوش تجار یداده ها تفاوت

 

 .ود داردوج یيتفاوت ها یزن (Business Intelligence) یبزرگ و هوش تجار یداده ها ینتوجه به آنچه که گفته شد، ب با

 

 .کند يده مموجود استفا یروندها یصتشخ یزو ن یریاندازه گ یباال برا يبا چگال یاز داده ها یفياز آمار توص یتجار هوش

 

از داده ها که  يزرگبو ...( در مجموعه  یرخطيروابط غ یون،)رگرس ینقوان یهارا یبرا يو مفهوم یيبزرگ از آمار استقرا یها داده

 .یدنما یهها ارا يوجرا از رفتارها و خر یيها ینيب یشها و پ يکند تا روابط، وابستگ يدارند، استفاده م یکمتر ياطالعات يچگال

 بزرگ یداده ها معماری

 

ستجو و ج یساز یرهذخ یبرا ++C بر يشده را مبتن یعتوز یلچهارچوب اشتراک فا (Seisint) یزینتشرکت س 2000سال  در

شده  یعسرور توز ینرا در چند یافته یرساختو غ یافتهساخت  یهنم افته،یساختار یتوانست داده ها يدر داده ها توسعه داد که م

 .کند یعو توز یرهذخ

 

 (ChoicePoint) یزپوینتشرکت چو 2008و در سال  یزینتشرکت س (LexisNexis) یزنکسیزشرکت لکس 2004سال  در

 2011ه در سال کرد ک یهرا ارا HPCC یستمآنها س یبو با ترک یدقدرتمند آنها را خر یپردازش مواز یرا به همراه پلترفرم ها

 یيهاتنها سکو Quantcast File System یزو ن HPCC حال حاضر ر. دیدگرد یهبه صورت بازمتن ارا 2 يآپاچ يتحت گواه

 .از داده ها را دارا هستند یتهزاران ترابا یلتحل یتباشند که قابل يدر دسترس م يهستند که به صورت عموم

 

 ینکرد. ا ياستفاده م یمنتشر کرد که از همان معمار MapReduce با نام يپردازش یرا برا یسند 2004 در سال یزن گوگل

مختلف  یکرده و در نودها یهتواند پردازش ها و جستجوها را تجز يکند که م يم یهرا ارا یاز پردازش مواز يمدل یزچهارچوب ن
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موفق بود و  یارچهارچوب بس ینا .(Reduce کند )مرحله یآنها را جمع آور پسو س (Map مورد پردازش قرار دهد )مرحله

 ینا یریبا به کارگ Hadoop بازمتن به نام یپروژه ا یبترت یناستفاده کنند. بد یتمالگور یناز هم یزن یگرانموجب شد تا د

 .یردگ يبهره مHadoop Distributed File System (HDFS) یچهار چوب از معمار ینمتولد شد. ا یتمالگور

 

  Hadoop Distributed File System (HDFS) معماری

 
 Hadoop Distributed File System (HDFS) یمعمار - 3 شکل

 بزرگ یهاداده یهاتکنولوژی
 

ت تا بتواند در اس یازمندبزرگ ن یدر مجموعه ها یمعظ یپردازش داده ها یبرا یفوق العاده ا یها یبزرگ به تکنولوژ یها داده

 (McKinsey) ینزیموسسه مک ک 2011و پردازش داده ها باشد. در سال  یلو اهداف تحل یازهان یمعقول پاسخگو يزمان

 یادگیری، یکژنت یتم، الگوراطالعات یساز یکپارچه، گداخت و یاد داد که جمع سپاریشنهبزرگ پ یداده ها یرا برا یهایيتکنولوژ

 .ها بوده استاز جمله آن یو مصورساز يزمان یها یسر یل، تحلیساز یه، شبیگنال، پردازش سیعي، پردازش زبان طبینماش

 

به  يتحت عنوان شرکت 2008در سال  یزن (Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)) دارپا

 .کرده است یيماآنهاست، رون یلداده و تحل یعوس یدر مجموعه ها یادیبن یل ساختارهاخود که به دنبا یاز تکنولوژ Ayasdi نام

 کسب و کارها یبر اساس دسته بند یليبزرگ تحل یداده ها بازار
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 ارها کسب و ک یبر اساس دسته بند یليبزرگ تحل یبازار داده ها -4شکل 

 موبایل

 

ه عرصه رسانده برا  یدیجد یها یتو قابل یافتهکه در طول زمان رشد  یيها یفناور یزآن و ن یو برنامه ها یلموبا یها دستگاه

حرکت در  ینابه تکامل  يقرار گرفته است. اگر نگاه یبشر امروز یکتکنولوژ یها یتسطح حرکت فعال یناست، اکنون در باالتر

 .خواهد شد یاننما يامر به خوب ینمختلف انداخته شود، ا یحوزه ها

 
 ها یتکامل دستگاه ها و تکنولوژ -5 شکل

 

از  یزآنها ن يطالعاتاست که تبادالت ا يدر حال یناست و ا یشآنها در حال افزا ینتبادالت ب یکتراف یزدستگاه ها و ن ینا تعداد

 .دارد یلتما یليموبا ینبه تبادل اطالعات ب یگرد یورهاتبادل اطالعات با دستگاه ها و سر
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 رشد تنوع اتصال دستگاه ها  ینیب پیش

 
 رشد تنوع اتصال دستگاه ها  ینيب یشپ -6 شکل

 

  یلیموبا ینب یکرشد تراف ینیب یشپ 

 
  یليموبا ینب یکرشد تراف ینيب یشپ -7شکل 

 

 یهنوز برا یم،کن يصحبت م (Apple) مثل اَپل يبزرگ یشرکت ها ینتام یرهزنج یرنظ یيها یتکه از فعال يزمان یگرد یسو از

 یها یزمانو مک یدعمل نما یعگونه سر ینتواند ا يچگونه م یرهزنج ینسوال است که ا یجا یگرد یدر شرکت ها یرانمد يبرخ

 است؟ نهشرکت چگو ینا یرانمورد استفاده توسط مد

 یتقابل یمتعدد یابزارها یقبزرگ است که از طر یبر داده ها يمبتن یکند هوش تجار يبه اَپل کمک م یانم ینآنچه که در ا اما

 دهد.  يرا امکان م یراتیدر مقابل تغ یعها و اقدامات سر ینيب یشپ یکند و به آنها برا يم یجادرا در اَپل ا یدر هوشمند ياساس
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 :یلاز قب تيکه آنها به سواال یيپاسخ ها

 یافتد؟ب یندهممکن است در آ يما چه اتفاقات یبر اساس دانسته ها        -

 اتفاقات چگونه و کدام است؟ یناقدام ما در برابر ا        -

 

 ینيب یشپ یها لیتحل یخود برا یها یتدهد که از قابل يامکان را م یناست که به آنها ا يدهند به کمک ابزارها و امکانات مي

 .کننده استفاده کنند

 

 یکشورها خود در یانرساندن محصوالت خود به مشتر یبزرگ برا یکه شرکت ها یدرا تصور کن يزمان یدتوان يم یگرد یسو از

 یشهر یها یتا فعالترا از آب و هوا گرفته  يمتفاوت یها ینيب یشپ یدمختلف و استفاده از ابزارها و امکانات حمل و نقل خود با

 یدبا یزود را نخ ياست که سازمان داخل يدر حال ینو ... انجام دهند. ا یسشده توسط پل ضعو مقررات عبور و مرور و ینو قوان

 .یندمقابله نما ییراتکنند و با تغ یریتمد

 

اسخ خود را پکننده  ینيب یشپ یها یلبزرگ و تحل یبه داده ها يبا دسترس یداست که در عصر جد یلموبا یدر ابزارها راهکار

. یندنما یمع آورمناسب ج یها یلتحل یجادا یبرا یاتوانند اطالعات الزم را در همه دن يم یلمختلف موبا یاست. ابزارها یافته

به  يسترسد یتقابل یادن یبه اطالعات و همکاران آنها در همه جا يجا امکان دسترس مهمختلف در ه یشرکت ها یبترت ینبد

 .شرکت را خواهند داشت یداده ها یليتحل یها و سامانه ها یستمس

که اطالعات  يلکه همزمان در حا یکند، به نحو ياطالعات را فراهم م یکتراف یجاده دوطرفه برا یک یجادراهکار امکان ا این

اران خود در نقاط را از همک یدحال اطالعات جد یندر ع یابد،يانتقال م یادن یجا یاز شرکت به همکاران آن در جا یدجد یليتحل

رخه دوباره چو بر خط فراهم شده و  یدترجد یها یلبه تحل يبرخط، دوباره امکان دسترس ازشکند و با پرد يم یافتمختلف در

 .کند يم یداادامه پ

 

 مختلف یتبادالت داده ها در حوزه ها و ابزارها 

 
 مختلف یده ها در حوزه ها و ابزارهاتبادالت دا -8 شکل
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شده و هوش  یرهوشمند جمع آو یها یلموبا یقاز اتفاقات از طر يبزرگ یامکان دارد که داده ها يتنها زمان یندفرآ ینا همه

 يم یه بازسازشود، در لحظ يم یجادشرکت ها ا یکه برا ينوع از هوش ینا یبترت ینداده ها اجرا گردد. بد ینا یبر رو یتجار

 .کند ياطالعات را منتشر م ینبر آخر يمبتن یها ینيب یشها و پ یلشود و در هر لحظه تحل

 

 یلبزرگ در موبا یداده ها یلیتحل یستمس یمختلف در طراح یسامانه ها ارتباط

 
 یلبزرگ در موبا یاده هاد یليتحل یستمس يمختلف در طراح یارتباط سامانه ها -9 شکل

 

 یم،کنيبزرگ صحبت م یهاکه ما در مورد داده يگفت که زمان یدبزرگ باشند، با یهانگران اندازه در داده يبرخ یدشا ینب ینا در

 یبرا یافته،ساختیرغ یا یافتهها، ساخت از انواع داده یداست که با یکاروکسب يبلکه هدف اصل یستندها نما داده يهدف اصل

بزرگ فائق خواهد آمد.  یهااندازة داده يبر بزرگ یخود استفاده کند، چرا که با گذشت زمان تکنولوژ ليیتحل یهایستمتوسعه س

و استفاده  یلموبا یهابزرگ در دستگاه یهااست که حرکت به سمت داده ینها بدانند اوکارالزم است تا کسب ینب ینآنچه که در ا

است که بدون آن امکان بقا در بازار نخواهد چندان دور نه یایندهها در آکاروکسب بتهوشمندانه در آنها، ابزار رقا یهایلتحلاز 

 .بود
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  یلبزرگ در موبا یداده ها یجهان یکتراف ینیب یشپ 

 
  یلبزرگ در موبا یداده ها يجهان یکتراف ینيب یشپ -10 شکل

 

 یلبزرگ در موبا یداده ها یلتحل یها الشچ
 

 یجادا یه به هوشمندهمراه با توج یها و دستگاه ها یلتوجه با آنچه که اشاره شد، حرکت به سمت استفاده از داده ها در موبا با

 یطيدر شرا ینا شده است يناش ید،نما یجادتواند ا يکه م یيرسد که از فرصت ها يبه نظر م یهيبد یدستگاه ها امر ینشده در ا

 .یرنداندک خود را به کار گ یکه چگونه داده ها داننديهستند نم یادیز یها زمانحال هنوز سا یناست که در ع

 

 یحداکثر یهره وربشوند تا  یشيشده، چاره اند یجادا یاستفاده از فرصت ها یوجود دارد که الزم است برا یيچالش ها ینب ینا در

 :شود يچالش ها اشاره م یناز ا ياستفاده از فرصت ها فراهم گردد. در ادامه به برخ یبرا

 محرمانگی

خصوصي  زیادی از داده های عظیم را داده های شخصي و خصوصي افراد جامعه تشکیل مي دهند. حفظ محرمانگي و حریم بخش

 .ستااین موضوع در دو بخش قابل بررسي  .وده استافراد جامعه همواره یکي از چالش های بزرگ در داده های عظیم ب

 

 موانع ایجاد و رمزنگاری هویت، احراز مختلف هایتامین امنیت داده ها در فرایندهای داده های بزرگ. هرچند امروزه روش اول

 چنان هم موضوع این اما است، شده طراحي ها داده به غیرمجاز های دسترسي از جلوگیری برای غیره و افزاری نرم و افزاری سخت

 رودبه شمار مي مهم های دغدغه از یکي عنوان به

 

راد ممکن دو حفظ حریم خصوصي افراد در خروجي ها و نتایج طرح های داده های بزرگ است. تحلیل داده های شخصي اف مورد

نگراني منتقدان  است به اطالعات محرمانه ای منجر شود که فرد راضي به افشای آن نباشد. این موضوع نیز از سال ها پیش موجب

 . شده است ادی« موجه یبرادر بزرگ در ظاهر»بزرگ به عنوان  یابعي، از داده هامن رو تحلیلگران بوده است. به طور ی که د
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دیگر از عواقب بهره برداری از داد ه های بزرگ نقض عدالت در اجتماع است. تحلیل داده های بزرگ قدرت تصمیم گیری  یکي

 .یر افراد از این حق محروم خواهند بودباالیي را در اختیار گروهي از افراد جامعه قرار مي دهد و سا

 

 امنیت
 یميحجم عظ یرااست ز یليداده تحل یگاهداده در پا یتو حفظ امن یریتمد یلي،داده تحل یگاهمهم در پا یاز چالش ها یگرد یکي

باشند، در  يم یاتيح یارسازمان بس یبرا یجه،سازمان مؤثر هستند، و در نت یکاستراتژ یها یریگ یمکه در تصم یياز داده ها

 .دشده ان یرهذخ یليداده تحل یگاهپا

 

بر  یليداده تحل هیگااستقرار پا یبستر مناسب برا یکانتخاب  یبرا یریگ یمارشد سازمان ها در تصم یرانمد یها ينگران یگرد از

افراد،  یيعات شناسااطال یا يمال یمانند داده ها یاتي،حساس و ح یداده ها ي،داده ها است . همواره در هر سازمان یتآن، امن یرو

 یساز یرهختلف ذخم یارائه دهد که با استفاده از روش ها یرا به گونه ا یساز یرهذخ یتقابل یستيبا نظروجود دارد. بستر مورد 

 .یدرا برطرف نما یرانمد ينگران ینداده، ا

 

 یریگ نتیجه

 

 یکمتنوع، از  یهاجهان و با کاربرد یمختلف و توسط افراد در همه جا یو کاربرد آنها در حوزه ها يارتباط یگسترش ابزارها با

استفاده از آن را  آورد که امکان يرا فراهم م يفرصت یادز یداده ها ینا یگرد یاست و از سو یددر حال تول یادیز یسو داده ها

در کنار  يمختلف یها یها، امکانات و تکنولوژ داده یناستفاده از ا یآورد. برا يتر فراهم م یقدق های ینيب یشها و پ یلتحل یبرا

 .است یلبزرگ و موبا یداده ها ی،آنها سه حوزه هوش تجار ینشوند که از مهمتر يهم جمع م

 

کند  يامکان را فراهم م ینا یلموبا یبا ابزارها یهارتباطات دو سو یجادبزرگ و امکان ا یدر داده ها یليتحل یها یگاهاز پا استفاده

 يکاف ینانا اطمآنه یيو کارا ياتخاذ کنند و از اثر بخش یخود را به صورت لحظه ا یماتکه سازمان ها و شرکت ها بتوانند تصم

 ینشده است. ا یورآآنها بوده است جمع  یازکه مورد ن یلموبا یابزارها یقرا از طر يو الزم يکاف طالعاتداشته باشند چرا که ا

 ..کنند يبه سمت آن حرکت م یلموبا یها، و ابزارها یله ها، تحلاست که امروز داد يراه
 


