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 چکيذه
ةا ایساد ةصحر ىدیریث داٌض درشازىاٌِا ةَ ازای ُر رفحار و جػاىم دیحای دیسیحال جّنید 

 کٍد ىیو ىحٍّع کَ ةصحر کالن داده را فراُو  ةاال شرغث زیاد، صسو ةا ُایی داده .طّد ىی

دشحی اىکان جضهیم  غّرت ةَو ٌِفحَ اشث  ُا دادهدر ایً  ةاارزطیداٌض ةصیار ىفید و  ازآٌساکَ

ٌیاز ةَ ىکاٌیزم خّدکاری اشث کَ ةحّاٌد ةا شرغث و دكث خّب صسو غظیيی  .ٌدارد وزّدداده 

ایً ٌلض را ةَ  کاوی دادهىفید را اشحخراج کٍد، فرآیٍد  ُای داٌضرا پردازش کرده و  ُا دادهاز 

الن ک ُای داده کاوی دادهایً ىلانَ شػی طده اشث جا ةَ فّاید و کارکردُای  در ارد.غِده د

 زِث اشحخراج داٌض شازىاٌی اطاره طّد.

 .کاوی داده -ىدیریث داٌض  -کالن داده  :يذيکل واژگاى
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 فاطوه صنعت کار

 ىٍِدشی کاىپیّجر ٌرم افزار، کارطٍاس ارطد ىدیریث دونحی ، طرکث داده کاوان ُّطيٍد جّشً
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 نقش داده کاوي در هذیریت دانش سازهانیبررسی 

mailto:sanaatkar@yahoo.com
mailto:sanaatkar@yahoo.com


 33 -105، ص 1931، بهار 5پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، صماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 هقذهه
 درارکان اشحراجژیک  صیاجی درُرشازىاٌی اشث و ةدون ُیچ جردیدی داٌض ةَ یکی از ُای فػانیثاىروزه ٌگِداری و اشحخراج داٌض اززيهَ 

 کارآىدو  ىؤدرَ ٌضّ را ة شازىان درركاةث درجالطٍد جا داٌض ةَ وزّد آىده  غرغَ درةلا  ىٍظّر ةَاىروزی  ُای شازىاناشث  طده جتدیم ُا شازىان

ةروز پیدا کرد کَ از  یا دغدغَاغهی،  ُای یَشرىا غٍّان ةَو اظالغات  ُا دادهةا ورود ةَ غػر اظالغات و ارجتاظات و آغاز اشحفاده از . ىدیریث کٍٍد

ةّد، جّنید  یداکردهپىخحهفی کَ فٍاوری اظالغات ورود  یُا غرغَةّد کَ ُيَ روز و ةا شرغث وصظحٍاك در دٌیا و در  ییُا دادهزٍس ُيیً 

کَ در فضای فٍاوری اظالغات وزّد دارد،  ییشاخحارُاو اظالغات را ةا جّزَ ةَ  ُا دادهو آن ایٍکَ چگٌَّ ایً صسو ةزرگ و ىحٍّع  طّد یى

کارگیری ىدیریث  ُدف ةَ ًیجر ىِو .ىدیریث، کٍحرل و پردازش کرد و از آن در زِث ةِتّد شاخحارُا و شّدآوری ةیظحر ةِره زصث جّان یى

داٌض ةَ  ثیریىد ،سَیدرٌح ةاطد. و شّدآوری ةیظحر ىی ییکار آارجلاء  ىٍظّر ةَداٌض در اٌّاع ىؤشصات، اٌعتاق شریع ةا جغییرات ىضیط پیراىّن 

ىیان   طاىم جصِیو داٌضُدف ٌِایی ىدیریث داٌض  گرید غتارت ةَکارگیری داٌض در شازىان اطاره دارد.  و ةَ اٌحظار فرایٍد چگٌّگی خهق،

افرادی اشث کَ   ارجتاط ىیان یةركرار ُای ىدیریث داٌض، از ُدف یکی ةاطد. ىی  داٌض ىّزّد در شازىان افزوده ارزشارجلاء  ىٍظّر ةَکارکٍان 

داٌض رطد و ارجلای داٌض ةیً   یا ُدف دیگر ىدیریث کارکرد ُای شازىاٌی جتدیم طّد. ةَ داٌض  ُای فردی داٌض ریجدر ةَکَ  یظّر داٌٍد، ىی

صلیلث ُدف ٌِایی  در فرایٍد درك طّد.  اشث جکٍّنّژی اظالغات فراگرفحَ طّد و جأدیرات اشاشی آن در ایً  ىٍظّر الزم ًیةد کارکٍان اشث.

 شازىان اشث یةِره ُّطُّطيٍدی و یا   ضیافزا ىدیریث داٌض،

، جضهیم، زصحسُّا، یشاز رهیذخکَ ةَ دٌتال خّد ىصحهزم  طّد یىداده جّنید  ُزار پحا ةایث ةیض از ُرروزةَ ةػد در  2102از شال 

ىّضّع ةاغخ طده اشث کَ پژوُظگران و داٌظيٍدان ةَ  ًیا .ُاشث کَ ةاید در صّزه ىخحهف اٌسام طّد دردادهو ...  ُا اطحراك، ُا دادهجيیزکاری 

در  ُا جالشةاطٍد کَ ایً  ُا دادهو رویکردُای زدیدی ةرای ىدیریث، کٍحرل و پردازش ایً صسو از  ُا روش، ُا یىحدنّژدٌتال ایساد شاخحارُا، 

ُا و  log، ُا کردن، کهیک ُا غّتُا، ویدئُّا،  online، email ُای جراکٍضاز  ُا داده ایً .اشث طده ىعرح  «ةزرگ یُا داده»ذیم شایَ 

 ُای ةرٌاىَُيراه و  ُای جهفًغهيی، شٍصّرُا و  ُای دادهازحياغی،  ُای طتکَدرشث، جػاىالت  ُای یادداطثزصحسّ،  ُای درخّاشث، ُا ارشال

 ٌضدا و تظالغاا ُا داده یًا از یٍکَا ةَ طدید زٌیا و ُا داده از شیػیو صسو دنةّ سشحرد در ىصئهَُيیً . طٌّد ىیجّنید  ُا آنکارةردی 

 دةگیر اركر تظالغاا غٍػث در تجّزِا نکاٌّ یکاو داده طد ةاغخ ویکٍ اشحخراجشّدىٍد 

ىضاشتاجی ُّطيٍد  ُای روشصسیو ةا اشحفاده از  ُای دادهةَ فرآیٍد اشحخراج داٌض ىفید و ٌِان از  کاوی دادهگفث  جّان ىیةَ ةیان کهی 

 .کٍد ىیةرای جّنید و اشحخراج داٌض ٌلض ایفا  کاوی داده. در شیصحيِای ىدیریث داٌض، طّد ىیاظالق 

2ُا دادهىدیریث کالن  در 0ىدیریث داٌض یریکارگ ةَفّاید 
 :از اٌد غتارتُا،  کارگیری ىدیریث داٌض در شازىان ةرخی فّاید ةَ 

  يٍی ةَ داٌض غریشضجتدیم داٌض 

 ىکاٌیزه کردن فرایٍدُا و ٌگِداری داٌض 

  داٌض ةیً شازىان جر آشاناىکان اٌحلال 

  ىخحهف شازىان یُاَ یالاىکان اطحراك داٌض در 

  در داٌض شازىاٌی خألُاجظخیع 

 ُای اٌصاٌی وری ةیظحر از شرىایَ ةِره 

  و ىؤدرجر کارکٍان کارا ىدجریادگیری 

 کاری کاُض دوةاره 

 

 يکاو دادههفهوم 

كرار گرفث فرایٍد  ىّردجّزَکاوی  داده غٍّان ةَُا،  و پٍِان از پایگاه داده ةاارزش، اشحخراج و کظف شریع و دكیق اظالغات ىرورزىان ةَ 

ىحرادف کظف  غٍّان ةَ پررٌگ طد، ةَ صدی کَ گاه، ُا در فرایٍد کظف داٌض در پایگاه داده میوجضهَ یجسزفرایٍد آىاری و  غٍّان ةَکاوی  داده

 گرفث. كرار ىی ىّرداشحفادهُا  داٌض در پایگاه داده

                                                           
1
 KMS: Knowledge Management System  

2
 Big Data 
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 ىفید ةانلّه غّرت ةَ کَ ُاشث داده از ةزرگ یا ىسيّغَ از درك كاةم انگُّای طٍاشایی از ثیةااُي اىا کّچک فرایٍد یک داٌض کظف 

 از اشحفاده و جأیید ،ُا داده یشاز آىاده و درك كتیم از دیگر یزُایچ از ةصیاری ةا راةعَ در داٌض اشحخراج غيهیات فرایٍد آن، ىلاةم در .ةاطد یى

کاوی ةَ ىػٍای کظف  داده یظّرکه ةَ. داٌٍد یى ىحرادف اطحتاه ةَ را داٌض اشحخراج و یکاو داده یُا واژه ةرخی اغهب کَ اشث طده کظفداٌض 

گیری شازىاٌی اشث و ةَ اشحخراج اظالغات ىفید و داٌض از  ُای پظحیتاٌی جػيیو کاوی، ایساد شیصحو ٌِایی داده ُدف .ُاشث داٌض درون داده

جّاٌٍد جّغیفی  ُا، ىی کٍد. ایً انگُّا و انگّریحو وزّ ىی ُای ىّزّد زصث پردازد و انگُّای صاوی اظالغات را در داده ُا ىی صسو زیاد داده

 کار ةَُای ٌاطٍاخحَ شایر ىحغیرُا  ةیٍی ارزش ةیٍی داطحَ ةاطٍد، یػٍی ىحغیرُا ةرای پیض ّغیف کٍٍد و یا زٍتَ پیضُا را ج ةاطٍد، یػٍی داده

کاوی پیض ةیٍاٌَ ةا ٌگاه ةَ شاةلَ، رفحار آیٍده را  ُا یا اكداىات گذطحَ اشث و داده کاوی جّغیفی، ةَ دٌتال یافحً اگرُا در فػانیث روٌد. داده

 .دکٍ ةیٍی ىی پیض

 

 کارکرد رویکردهاي هبتنی بر کالى داده در هذیریت دانش

جّاٌيٍدشازی شازىان در فِو ایً اشث کَ چَ  کٍد یىةَ زةان شاده، ارزطی کَ جضهیم کالن داده از دید ىدیریث داٌض ةرای شازىان خهق 

ٌِفحَ اشث. در اغم جضهیم  ُا دادهو ٌکاجی در ىّرد اكدام الزم در طرایط فػهی در دل  ُاَ یجّغاكداىی اٌسام داده، ادرات ایً اكدام چَ ةّده و چَ 

فرآیٍدی و جراکٍظی در  یُا دادهداٌصث. در رویکرد ىتحٍی ةر کالن داده، جياىی  ةرای خهق داٌض در شازىان یا ّهیط جّان یىکالن داده را 

کالن اشث از  یُا دادهةا کاوش و پایض داده ةَ دٌتال انگُّای ىٍظو در ةیً ً رویکرد كرار خّاٍُد گرفث. ای ىدٌظرغيهکرد شازىان،  یُا صّزه

انگُّای  جّاٌد یىپی ةرده و از دٌتال کردن جظاةِات  ُا گروهاشحفاده کرده و از ایً ظریق ةَ جظاةَ ةیً  ُا ثیىّزّد یةٍد خّطَُر جظاةِی ةرای 

 ىٍظو رفحاری را کظف ٌياید.

و  (GPS) ابی ثیىّكػاز شّی  طده ارشال یُا دادهاز جضهیم ةالدرٌگ  (Google Maps) روف ٌلظَ گّگمشرویس ىػةرای ىذال 

 ٌياید و در اٌحخاب ىصیر ىٍاشب ةرای شفرُای طِری کيک ٌياید یریگ اٌدازهجهفً ُيراه، كادر اشث جا ىیزان جرافیک را  یُا یگّطصصگرُای 

از رفحار ىظحری کَ  آىده دشث ةَ یُا دادهاشث کَ ةا جضهیم  ظٍِاددٍُدهیپ یُا صحویشیکی دیگر از کارةردُای جضهیم کالن داده، 

و ةصیاری داده دیگر، زِث  ُا ٌّطحَدر  طده اشحفادهةا جضهیم ىّاردی ىاٌٍد ةازدید از غفضات، انگُّای خرید، جّزَ ةَ ىّضّغات، کهيات  جّاٌد یى

ایٍحرٌحی  یُا فروطگاهازحياغی، پیظٍِاد ىضػّالت در  یُا طتکَكرار گیرد. پیظٍِادُای دوشحی در  ىّرداشحفادهرفحار آیٍده ىظحری  یٍیة ضیپ

 ةاطد یىاز ایً صّزه  ییُا ىذالٌظیر یّجیّب،  یا چٍدرشاٌَو پیظٍِاد ىضحّای 

ىاٌٍد ىّارد  ییُا داٌضةَ  نجّا یىىّزّد در یک شازىان  یُا دادهةرای  یکاو دادهةا اشحفاده از در صّزه ىدیریث داٌض شازىاٌی ُو 

 پیدا کرد ردشثیز

 طٍاشایی افراد ىخحهف از ىٍظر ىیزان یادگیری شازىاٌی 

 اظالغاجی و اةزار ىٍاشب ةَ افراد غالیق و ٌیازُای افراد و پیظٍِاد ىٍاةع یریادگی 

 داٌض ةرای افراد ةا ٌیازُای ىظاةَ یگذار اطحراك 

  اظالغاجی و ىصحٍدات ىّزّدجظخیع خّدکار ىٍاشب و کافی ةّدن ىٍاةع 

  ةیً افراد ازیىّردٌجضهیم شرغث و روٌد اٌحلال اظالغات 

 

 هذیریت دانش یاثربخشدر  يکاو داده ريتأث
 از خارج داٌض ىٍاةع از ایٍکَ یا کٍٍد، خهق را آن نزوم، غّرت درکٍٍد و  طٍاشایی را خّد ازیىّردٌ داٌض ةحّاٌٍد یخّة ةَ ةاید ُا شازىان 

ذخیره  ىٍاشب، غّرت ةَ و طّد آىاده جػتیری، ةَ و طده داده جعتیق شازىان ٌیازُای ةا ةاید ،طده کصب یا طده خهق ٌيایٍد. داٌض کصب شازىان

 و اظالغات جا کٍد یى کيک ُا شازىان ةَ کَ اشث فرایٍدی داٌض . ىدیریثردیگ كرار ىّرداشحفاده ،ازیىّردٌ طرایط و ىکان و در زىان جا طّد

 طٍاشایی، اٌحخاب، دارٌد، وزّد ٌظده یدُ شازىان غّرت ةَ ظّرىػيّل ةَ و طّد یى ىضصّب شازىاٌی صافظَ غٍّان ةَ کَ را ىِو یُا ىِارت

 .ٌيایٍد ىٍحظر و یدُ شازىان

جریً  طّد. یکی از ىِو شحفاده ىیاز ىدیریث داٌض، ا ازیىّردٌن و اشحخراج داٌض کارگیری ىدیریث داٌض در شازىا اةزار ىحفاوجی ةرای ةَ 

گیرد.  ىدیریث داٌض كرار ىی خدىث در ٬جکٍیک غٍّان ةَث، اش ىّردٌظر وکار کصبظراصی ىسدد فرایٍدُای  کَ یٍُگاىکاوی اشث.  داده ٬ُا آن
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 جّان یىکَ  دشث آورد  کاوی ةَ جّان از ظریق داده ىضػّل و ةازار را ىی ٬در ىّرد ىظحری ةاارزشدرُرةٍگاه غٍػحی، اكحػادی و جساری ٌیز داٌض 

روز ةیظحر  اُيیث ایً ىصئهَ روزةَ ٬ُا ُا و اظالغات شازىان جرطدن صسو داده . ةا ةزرگادرةخظی ةصزایی داطحَ ةاطد ازیىّردٌدر کصب داٌض 

 .طّد ىی

 و داٌض پیض ةرد ىدیریث و ةرای جصِیم اةزاری و ىصیر ،یکاو داده کَ یدرصان. دارٌد دوشّیَ ارجتاط یکدیگر ةا داٌض ىدیریث و یکاو داده 

 را یکاو داده چگٌّگی و چیصحی جّاٌد یى آن، ىخحهف شازوکارُای و ةا اةزارُا ٌیز داٌض ىدیریث ،ةاطد یى شازىان در ىضّر داٌایی جّشػَ رویکرد

 ُا داده ةرىتٍای پایگاه و ُا داده پردازش ظریق از را داٌض جّنید یػٍی داٌض ىدیریث اول ىرصهَ جضلق اىکان ،یکاو داده. دُد كرار ریجأد جضث

 .شازد یى فراُو

 

 در دانش سازهانی يکاو دادهنقش 

ةیظحری كدم ةردارٌد.  ةاداٌضةَ کيک ىدیران آىده جا در جتییً اُداف اشحراجژی  جّاٌد یىو کظف انگُّای رفحاری  یکاو داده یُا حویانگّر

ىضػّالت و ارائَ خدىات ةِحر  جّشػَ در جّاٌد یى ٍفػانیذکارىٍدان، ىخاظتان و یا  جاکٍّنو جضهیم رفحار  یةٍد خّطَةا اشحفاده از  یکاو داده

ُای  دردادهةا اشحفاده از کاوش  یکاو داده ٌیم ةَ اُداف کالن شازىان را ىیصر ٌياید. ثیدرٌِاکَ ىّفلیث ةیظحر در ةازار ُدف و  جسهی ٌياید

 .در ىّارد ذیم ةَ کيک ىدیران و کارطٍاشان ةیاید جّاٌد یىغّجی و جػّیری  یُا میفا، جػاویر، ُا ٌاىَکالن شازىاٌی اغو از ىصحٍدات، ىحّن، 

 

 در یادگيري سازهانی يکاو دادهنقش 
و  طّد یىدر شازىان و جتدیم داٌض ضيٍی ةَ داٌض غریش اىکان اٌحلال داٌض ةیً شعّح ىخحهف شازىان جصِیم  ُا دادهةا ىکاٌیزه طدن 

 آطٍاو صیعَ وظایف خّد  ثیىأىّر ةا شازىان، یراصح ةَم کارکٍان ةَ داٌض غام شازىاٌی دشحرشی خّاٍُد داطث. افراد زدیدانّرود ةَ شازىان اجي

 یکاو دادهةا  زریان خّاُد داطث در کٍار ایً زریان طفاف و غيّىی اظالغات ةیً شعّح ىخحهفطفافیث در ةیً شعّح ةا  داٌض .طٌّد یى

خاغی را  یآىّزط یُا دورهىصحٍدات و ىٍاةػی را پیظٍِاد داد یا  جّان یىغالكَ ىً ُصحٍد یا ىکهف ُصحٍد  آنکَ افراد در شازىان ةَ  ییُا داده

 ةرای ارجلاء شازىان پیظٍِاد داد.

 

 در تسهين دانش سازهانی يکاو دادهنقش 
و اشحفاده  طٌّد یىی دُ شازىانی داده و یا اٌتارُای داده ُا ةاٌکی ىخحهف جّنید گردیده، در ُا شازىاندر صسو ةصیار زیاد جّشط  ُا داده

. جصِیو داٌض غاىهی کهیدی در ىّفلیث شازىان گردد یىی ىخحهف ىدیریث یک شازىان، یک ُدف غيده ىضصّب ُاَ یالجّشط  ُا آناز  ىؤدر

 ةاطد.ٌّآوری  شاز ٍَیزىو داٌض، جصِیم یادگیری فردی و شازىاٌی  جر عیشرشتب گصحرش  جّاٌد یى چراکَاشث، 

 

 در انتصابات سازهانی يکاو دادهنقش 
فرد پی ةرد ةا جّزَ  یُا یصحگیطا و ُا یجّاٌيٍد ةَ اخالكیات، جّان یىغالیق، جسارب و شّاةق ُر طخع در شازىان  یکاو دادهةا جضهیم و 

ةاطد و  یجر ىٍػفاٌَىخحهف پیظٍِاد داد کَ ُو شیصحو ارجلاء  یُا پصثةرای  یشاالر صحَیطا ةرصصبافرادی را  جّان یىپاراىحرُای ىخحهف  ةَ

ُيیً اىر ةاغخ ایساد چصتٍدگی ٌیروُای ىحخػع ةَ شازىان و ایساد اٌگیزه  در ىسيّغَ ىظغّل ةَ فػانیث ةاطٍد. یجر یراضُو کارىٍدان 

 ةاالجری را ایساد خّاُد ٌيّد. یور ةِره، خالكیث و یٌّآورخّد زىیٍَ  ٌّةَ ةَخّاُد کرد کَ 

 

 در بهبود فراینذهاي سازهانی يکاو دادهنقش 
اشحاٌدارد خّاٍُد ةّد  یُا روالىکهف ةَ رغایث  افراد طفاف خّاُد طد. ٍدُایفرایاری از ةص ،ةا زاری طدن فرٍُگ ىدیریث داٌض شازىاٌی

ةر ایً ٌّع از داده  یکاو داده ةا در فرایٍدُا در پایگاه داٌض ذخیره خّاُد طد. زاطده زاةَضّاةط زایگزیً رواةط خّاُد ةّد. از ظرفی داٌض 

 کظف کرد. طّد یىىظکالت فرایٍدی کَ ةاغخ ةّروکراشی اداری ةیظحر  ای ةِیٍَ پیظٍِاد داد. یٍدُایفرا ةا صذف فرایٍدُای اضافَ، جّان یى
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 اجتواعی سازهاى يها شبکهدر تحليل  يکاو دادهنقش 
، شایحِا و فضاُای ىسازی ُا کاٌال. از ظریق ةاطد یى یرشاٌ اظالعىظحریان و  ةِیٍَ ةاجػاىم راُکارُای  ازحياغی اىروزه یکی از یُا طتکَ

 یُا طتکَاز  طده اشحخراجاٌتاطث داٌض  ةا فضای جػاىهی ىٍاشتی ةا ىظحریان شازىاٌی ةركرار ٌيّد و از ٌیاز و ٌظر ىظحریان ُو ىعهع طد. جّان یى

ىظاةَ ةَ جضهیم رفحار ىظحریان پرداخث. ىیزان رضایحيٍدی ىظحری، کظف ىػضالت و  یُا روشیا  یکاو ىحً، یکاو دادهةا  جّان یىازحياغی 

 شازىاٌی داطث. ُای یثفػانىظحری و پیظٍِاد در خػّص ةِیٍَ کردن  ُای یىٍد غالكَشازىان از دید ىظحری، کظف ىظکالت 

 

 يرهنقول سازهاىغدر تحليل اهوال هنقول و  يکاو دادهنقش 
ٌگِداری اظالغات ىرةّط ةَ اىّال شازىان در  ةا .ةاطد یى، داطحً آىاری از اىّال ىٍلّل و غیرىٍلّل ُا شازىانُيیظگی  یُا دغدغَیکی از 

ىدیران ارطد شازىاٌی زِث پاشخگّیی ةَ  ُرگٌَّ گزارش ىدیریحی ةرای جّان یى یکاو داده ُای یحوانگّرآن ةا کيک  یروزرشاٌ ةَپایگاه داٌض و 

 خرید اىّال ىصحِهک را دریافث. ةرآورداشحِالك و  یزانى دریافث پراکٍدگی اىّال شازىان چگٌَّ اشث. جّان یىاةِاىات جِیَ کرد. غالوه ةر آن 

 کرد. ارا پید ییزّ غرفَزایگزیً زِث  یُا راهىیزان ىضتّةیث یا ٌیاز ةَ اكالم خاص یا  جّان یى ُا یًاکٍار  در

 

 انسانی يها هیسرهادر هذیریت  يکاو دادهنقش 
ازحياغی و فضای ىسازی، غالیق  یُا طتکَشازىاٌی،رفحار کارکٍان در  یُا پرشظٍاىَةا داطحً پایگاه اظالغاجی از اظالغات ُّیحی کارکٍان،

، جا چَ ةاطد یىچَ ىیزان  ُا آندریافث کَ کارکٍان شازىان جا چَ ىیزان از شازىان رضایث دارٌد، ىیزان وفاداری و غدم جرك  جّان یىو شّاةق 

را  ُا آناٌصاٌی و ایساد رضایث در  ُای یَشرىاةصحر الزم ةرای زذب ةیظحر  جّان یىةا جضهیم دالیم جرك کارکٍان ٌیز .ةاطد یىصد فرد یادگیرٌده 

 فراُو ٌيّد.
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 يريگ جهينت
زىیٍَ و  ىخحهف شازوکارُای و ةا اةزارُا جّاٌد یى داٌض ىدیریث. دارٌد دوشّیَ ارجتاط یکدیگر ةا یکاو دادهو  داٌض ىدیریث یظّرکه ةَ

 رویکرد و داٌض ىدیریث ةرد پیض و جصِیم ةرای اةزاری و ىصیر جّاٌد یىٌیز  یکاو دادهرا فراُو ٌياید.  یکاو دادهةرای  داده ُای کالن جّنید ةصحر

، ىدیریث داٌض کارةرد ةاالیی دارد و ةرای کارایی ُا شازىانو اظالغات در  ُا دادهةرای ىدیریث ةِحر  یسَدرٌح .ةاطد شازىان در ىضّر داٌایی جّشػَ

ةِحر شازىان و ةِتّد شازىاٌی  گیری جػيیوةرای کيک ةَ  ىؤدرراُکارُای یکی از  یکاو داده یازىّردٌ یُا دادهةِحر ىدیریث داٌض و اشحخراج 

 خّاُد ةّد.
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