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 کىىد اسکىزَبیی کٍ خزیدکزدن راتسُیل می 
یک هشکض خشیذ دس کالیفشًیا اقذام تِ ًػة اسکٌشّای تذى کشدُ تا خشیذاساى سا دس یافتي لثاسْایی کِ کاهال اًذاصُ آًْا 

 تَدُ یاسی کشدُ ٍ اص هشخَع کشدى اخٌاس خلَگیشی کٌٌذ.

ایي دستگاُ هی تَاًذ اًذاصُ هٌطثق تا ّش خشیذاس سا تا اًذاصُ ّایی کِ دس فشٍضگاُ ّای هختلف ٍخَد داسد تطثیق دادُ 

 ٍ ًتیدِ سا اػالم کٌذ. 

پس اص هطخع ضذى ٍ تطثیق اًذاصُ ّای خشیذاس تا فْشست کاالّای هَخَد دس فشٍضگاُ ّای هختلف ایي هشکض 

خشیذ دستگاُ ًسخِ چاپی اص ًتایح سا دس اختیاس خشیذاس قشاس هی گزاسد تا سثک لثاسْایی سا کِ هی خَاّذ هطخع 

 کٌذ. 

تشاساس ایي ًسخِ چاپی کِ دس دست خشیذاس قشاس هی گیشد ٍی هی داًذ کذام لثاس سا اص کذام فشٍضگاُ ٍ تا چِ 

 قیوتی تْیِ کٌذ. 
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ساج ساسیي هذیش اخشایی ٍ ضشکت استیکَ تِ ػٌَاى یک ضشکت هستقش دس لس آًدلس کِ دس ػشغِ تَلیذ ایي فٌاٍسی کاس 

هی کٌذ، گفت: ایي فٌاٍسی هی تَاًذ تِ تداست الکتشًٍیک خلَُ دیگشی تذّذ ٍ کاهال آى سا تقَیت کٌذ؛ اها اص سَی دیگش 

  هی تَاًذ هَخة خلَت ضذى هشاکض خشیذ ّن تطَد.
 

ساسا سیچاسدسَى هذیش هشکض خشیذ ٍست فیلذ کالَس سیتی اظْاس داضت: ٍخَد ایي فٌاٍسی دس ایي هشکض خشیذ داسای هضایای 

تسیاسی است، ایي فٌاٍسی هی تَاًذ فشآیٌذ خشیذ سا سادُ ٍ هَثش کٌذ ٍ ایي اهکاى سا فشاّن کٌذ کِ هشدم تا سشػت تیطتشی 

 خشیذ کٌٌذ ٍ دس ًْایت اص فشٍضگاُ ّای تیطتشی دیذى کٌٌذ. 

 

ٍی افضٍد: داضتي چٌیي فٌاٍسی هَخة هی ضَد کِ فشآیٌذ 

" حذس تضى کذام فشٍضگاُ لثاس هَسد ًظش هي سا داسد" اص 

 تیي تشٍد. 

ضشکت کاًادایی طشاحی ساُ حل ّای هٌحػش تِ فشد ایي 

 هشکض خشیذ دس کطَس آهشیکا کشدُ است.  ۵۶دستگاُ سا ٍاسد 

 ۰۶۶تا  ۵۶خشیذاسی ٍ ًػة ّشکذام اص دستگاُ ّا تیي 

 ّضاس دالس تشای هشاکض خشیذ ّضیٌِ دس تش داسد. 

تشخی دیگش اص ضشکتْای هطاتِ ًیض سٍی فٌاٍسی هطاتِ کاس 

هی کٌٌذ تا تتَاًٌذ اص ایي فٌاٍسی تشای خشیذاساى ایٌتشًتی 

استفادُ کٌٌذ ٍ تسْیالت ساحتی آًْا تشای خشیذ اص هٌضل 

 فشاّن ضَد. 

 

هایکشٍسافت غَست هی گیشد ٍ تِ  Kinectحشکتی چَى  –ًشم افضاس تؼییي اًذاصُ تذى تا استفادُ اص دستگاُ ّای حسی 

هػشف کٌٌذگاى ایي اهکاى سا هی دّذ کِ اص هٌضل اص ایي دستگاُ استفادُ کشدُ ٍ لثاسْایی سا کِ هی خَاٌّذ تِ غَست 

 آًالیي خشیذاسی کٌٌذ. 
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  سیستم داشبًرد گشارش َبي مدیزیت فزيشگبَی

 

فزيشگبٌ  ًیاص تِ اطالػات خاهغ ٍ گضاسضات تحلیلی ٍ تػوین ساص ساصهاًْا ٍ

اص الَیت ّا ٍ ًیاص ّای سٍصهشُ هذیشاى اسضذ چٌیي هدوَػِ  َبي سوجیزٌ اي

 .ّایی است

تِ هٌظَس سفغ چٌیي ًیاصّای اطالػاتی، ساصهاى ّا ٍ فشٍضگاُ ّای صًدیشُ ای 

هؼوَالً تا غشف صهاى ٍ ّضیٌِ تاالیی تِ ایي اطالػات دستشسی پیذا هی کٌٌذ، ٍ 

دس پاسُ ای هَاسد صهاًی هذیشاى اسضذ تِ ایي اطالػات دستشسی داسًذ کِ تػوین 

  .گیشی تش اساس آًْا تا حذٍدی دیش ضذُ است

تا اهکاى  داشبًرد اطالعبت مدیزیتی فزيشگبَی کیبن دس ایي ساستا ًشم افضاس

ًوایص اطالػات دس قالة ًوَداسّا ٍ ًوایص تػَیشی اطالػات، ًقص تسضایی دس 

  .سفغ ًیاص ّای اطالػاتی ساصهاى ایفا هی کٌذ

 

اطالػات  فزيش فزيشگبَی ایي ًشم افضاس تا استفادُ اص پایگاُ اطالػاتی خاظ خَد ٍ استثاط هستقین تا سیستن یکپاسچِ

ػولکشد فشٍضگاُ ّا سا تِ غَست تالدسًگ ٍ دس لحظِ دس اختیاس هذیشاى اسضذ ساصهاى قشاس هی دّذ. تدضیِ تحلیل ّای 

آهاسی ٍ گضاسضات هقایسِ ای هٌاسة ایي 

ًشم افضاس، هذیشاى سا دس خْت اتخار تػوین 

گیشی ّای هٌاسة ٍ تِ هَقغ دس ساصهاى 

 .یاسی هی سساًذ

ّذف اص طشاحی ایي سیستن اسائِ گضاسش 

ّای تحلیلی اص ٍضؼیت کلی هدوَػِ اّن اص 

خشیذ، فشٍش، ػولکشد هالی ٍ ... دس سطح 

 .هذیشیت کالى هدوَػِ هی تاضذ
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 محور ها تا عمل: چهار اصل رهبری ارزش از ارزش

 
 هری کرمر نویسنده:

 

  
 آمًسید آوچٍ در ایه چکیدٌ می

 کبر گیزیم؟ محًر را بٍ . چگًوٍ چُبر اصل رَبزي ارسش1

 َبي خًد را اجزایی سبسیم؟ .چگًوٍ ارسش2

َب ببید اسوظز اجتمبعی  .چزا رَبزان ي شزکت3

 پذیز ببشىد؟ مسئًلیت

ّشی.ام. خاًسي کشاهش خی.آس سئیس اسثق ٍ هذیش اسضذ اخشایی 

ّای دسهاًی  تاکستش ایٌتشًطٌال است کِ کاس ضشکت، هشاقثت

تاضذ. دس ایي کتاب، اٍ چْاس اغل  پیطشٍ دس سطح خْاًی هی

 کٌذ. هحَس سا هطشح هی اساسی سّثشی اخالقی ٍ اسصش

اسکَل است، سّثشی  کشاهش کِ اکٌَى استاد هذیشیت دس کالگ

تَاًذ هطالة صیادی دستاسُ کاس کشدى  کاسآصهَدُ است کِ هی

ضوا تیاهَصد. اٍ سٍش هَاخِْ  تشهثٌای هؼیاسّای اخالقی تِ

ّای هختلف هذیشیتی ٍ هسائل دضَاس سا تاصگَ  خَد تا تحشاى

کٌذ، هخػَغا دس صهاى دضَاسی کِ یکی اص هحػَالت  هی

 ًفش ضذ. ۶5پضضکی تاکستش هٌدش تِ هشگ 

ّای اٍ سٍش هَاخِْ اخالقی اٍ تا هطکالت ٍاقؼی  هثال

ّای  کِ چطَس توام اسصش دّذ ٍ ایي ٍکاس سا ًطاى هی کسة

 کاس گشفت خَد سا تشای پیطشفت ایي ضشکت تِ
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