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 مقدمه

تغییرات سریع در محیط عملیات شرکت ها و سازمان ها، آنها را به سوي پشتیبانی عوامل و 

رایانه اي از عملیاتشان سوق می دهد. بدین معنی که فشارهاي خارج از شرکت ها منجر به ایجاد رویکرد 

که  پاسخ در سازمان ها می شود که با توجه به سرعت محیط، این پاسخ ها باید با سرعت همراه باشد؛ چرا

محیط بسیار رقابتی است و لذا براي دستیابی به پاسخ هاي سریع، الزم است سامانه هاي رایانه اي به 

 .کمک شرکت ها بیایند. سامانه هاي رایانه اي می توانند فرآیند پاسخ را تسهیل و تسریع نمایند
ضور سامانه هاي رایانه در ذیل مدلی از فضا و فشارهاي خارجی کسب و کار ها و نیز پاسخ ها و چگونگی ح

 .اي ارایه شده است

 
 :سامانه هاي رایانه اي به مدیران و کسب و کارها به روش هاي مختلفی کمک می کنند

 .محاسبات را تسهیل می کنند و سرعت انجام آنها را افزایش می دهد •
 .ارتباطات و همکاري ها را بهبود می دهند •
 .بهره وري افراد را افزایش می دهند •
 .دهد می بهبود را آن  یت داده ها را ممکن می کند ومدیر •
 .قابلیت دسترسی ها را افزایش می دهد •
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این روش ها منجر به ساخت تصمیم هاي اساسی براي کسب و کارها می شود که در مجموع سازنده 

سیستم هاي تصمیم یار براي سازمان ها، شرکت ها و در مجموع کسب و کار می شود. استفاده از 

 :سیستم هاي تصمیم یار سابقه دیرینه اي دارد که به طور خالصه می توان به روند ذیل اشاره کرد

 
در  (Decision Support System) «سامانه هاي تصمیم یار«واژه  1971اولین بار در سال 

فته به کار برده شد که مرکز اصلی آن بر اتخاذ تصمیمات نیمه ساخت یافته و ناساخت یا MIT دانشگاه

 .عنوان گردید
معرفی  (Umbrella Term) ، گروه گارتنر هوش تجاري را به عنوان یک واژه چترگونه1989در سال 

نمود که شامل مفاهیم و روش هایی می شد که به بهبود تصمیم گیري در کسب و کار مبتنی بر واقعیت ها 

 .تاکید داشت
مجومعه از متدلوژي ها، فرآیندها، معماري هوش تجاري را  (Forrester) موسسه فارستر 2008در سال 

 .ها و تکنولوژي هایی تعریف کرد که داده هاي خام را به اطالعات مفید و معنادار تبدیل می کند
هوش تجاري را شامل تحلیل هاي  2010در سال  (Thomas Davenport) توماس داونپورت

 ، پرس و جوها(OLAP) ، پردازشتحلیلی بر خط(Business Analytics) کسب و کار
(Queries)گزارش ها ، (Reports) و ابزارهاي هشدار (Alert Tools) تعریف کرد. 

رویکردهایی که در اکثر تعاریف از هوش کسب و کار به آنها اشاره شده است، ناظر بر سه حوزه در این 

رد محصول که فرآیندي، رویکردهاي تکنولوژیکی و رویک -مفهوم می باشد که شامل رویکردهاي مدیریتی

 .در جدول ذیل به آنها اشاره شده است
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 چشم انداز هوش تجاري

 :شاید بتوان به طور خالصه چشم انداز هوش تجاري را اینگونه مطرح کرد
ارتقاء عملیات و فرایندهاي کلیدي کسب و کار از طریق تامین اطالعات و دانش حیاتی کسب و کار در (

 .) سطوح سازمانیزمان درست، قالب درست و براي همه 
 

 اهداف هوش تجاري
 :لذا اهدافی را که هوش تجاري به دنبال آن است را می توان به صورت ذیل خالصه کرد

 .)بهینه سازي، تحلیل،کنترل و دیده بانی عملیات و فرایندهاي کسب و کار(
 

 کارکردهاي هوش تجاري
 :مختلف ایجاد می شود که عبارتند ازبه دنبال اهداف هوش تجاري، سه کارکرد اصلی در کسب و کارهاي 

 .ایجاد دید: گذشته و حال کسب و کار ها را براي پیش بینی آینده به کار می گیرد •
 Key Performance) عملکردي کلیدي مدیریت و تحلیل عملکرد کسب و کار: شاخص هاي •

Indicators, KPI) را تعریف می کند. 
 .ایجاد می کندگزارش دهی: گزارش هاي لحظه اي و دست اي  •

 
 رویکردهاي تکنیکی

از سوي دیگر الزم است تکنیک هاي الزم براي تحلیل داده هاي مختلف به کار رود. در شکل زیر 

 .رویکردهاي مختلف تکنیکی براي استفاده از انواع داده ها نشان داده شده است
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فرایندهاي بنگاه به درستی تحلیل براي رسیدن به این اهداف الزم است کسب و کار از دیدگاه عملیات و 

 .گردد که در شکل زیر به آن اشاره شده است

 
  

 

  
Business Intelligence   -   7صفحه  هوش تجاري سازمانی 

 
 



 سیستم هاي فناوري خبره توسعه هوش تجاري سازمانی

 
 تحلیل داده ها

ینه وجود دارند، بسیار ساده شده مامروزه تحلیل داده ها با استفاده از ابزارها و تکنیک هایی که در این ز

 :است. تحلیل داده ها انواع مختلفی دارد که در ذیل به آنها اشاره می شود
  (Statistical Analytics) تحلیل آماري

 .ها در ارتباط باشندتوانند با پایگاه دادهکه می(++S) هاي تحلیل آماري مانندبسته
 

(Data Mining) داده کاوي 21T  
هاي بزرگ به طور خودکار ها و قواعد آماري از پایگاه دادهکند تا دانش را به شکل الگوداده کاوي جستجو می

 .کشف نماید
 

  (Analytical DB) پایگاه داده تحلیلی
ها را بر اساس یک یک پایگاه داده تحلیلی، اطالعات جمع آوري شده از منابع متعدد را بایگانی نموده و آن

هاي متعدد و هاي بزرگ مهم است که از بخشکند. براي کسب و کارطرح یکپارچه در یک سایت ذخیره می

 .متعدد، داده تولید نمایندهاي در صورت امکان در سایت
 

 پایگاه داده تحلیلی
هاي منابع اطالعاتی مختلف و حتی ناهمگن، تحت یک ساختار و در یک منبع داده جمع آوري شده از داده

 .هاي تحلیلی کاربران استگویی به پرسشمحدوده وسیع زمانی با هدف پاسخ
اتی دارند، از جمله می توان به مشخصات ذیل در پایگاه پایگاه داده تحلیلی تفاوت هایی را با پایگاه هاي عملی

 :داده تحلیلی اشاره نمود
 ترپوشش دامنه زمانی وسیع •
 یک پایگاه داده یکپارچه حاصل از پردازش چندین پایگاه داده عملیاتی •
 هاي کاربرديهاي پیچیده کاربران و برنامهگویی به پرسشقابلیت پاسخ •

 داده تحلیلیانواع داده ها در پایگاه 
 :داده هاي متنوعی در پایگاه داده تحلیلی ذخیره می شوند که عبارتند از

 هاي فعلی منابع عملیاتیداده داده جاري
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 هاي قدیمی منابع اطالعاتیداده  داده قدیمی

 هاي مرتبطهاي موجود و پردازشهاي نتیجه شده از دادهداده داده خالصه شده
ها، دیکشنري از اطالعات پایگاه، راهنمایی جهت نگاشت داده از ط به دادهشامل اطالعات مربو  فراداده

 .محیط عملیاتی به محیط پایگاه داده تحلیلی و قواعد استفاده شده براي خالصه سازي است
 

 معماري یک پایگاه داده تحلیلی
 معماري یک پایگاه داده تحلیلی شامل سه الیه می باشد

اي، هاي داده رابطهدهد. این الیه شامل پایگاهداده را تشکیل میمنابع اولیه  :الیه زیرین •

 .هاي مسطح و منابع دیگر استفایل
دهند. هاي پردازش تحلیلی برخط تشکیل میخود پایگاه داده تحلیلی و سرویس دهنده :الیه میانی •

نهایی در اختیار هاي پردازش تحلیلی برخط، داده چند بعدي را براي ارائه به کاربران سرویس دهنده

 .دهندقرار می
جو و تحلیل، داده را از وها هستند که با عملیات داده کاوي، پرسسرویس گیرنده :الیه انتهایی •

 .گیرندهاي پردازش تحلیلی بر خط میسرویس دهنده
و  Inmon دو نوع مشهور از معماري پایگاه داده بیشتر مورد توجه قرار گرفته است که شامل معماري

 .است شده داده نشان فوق معماري دو ذیل شکل در  است. Kimball ماريمع
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 :براي ایجاد یک پایگاه داده تحلیلی فرآیند ذیل باید انجام شود
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 چهارچوب هوش تجاري مایکروسافت

 .شده استدر شکل زیر به طور شماتیک به چهارچوب هوش تجاري شرکت مایکروسافت اشاره 
 

 
 

 اصطالحات مهم در هوش کسب و کار
 (Online Analytical Processing) پردازش تحلیلی برخط

هاي تحلیلی کاربران استفاده گویی سریع به پرسشهایی که از پایگاه داده تحلیلی به منظور پاسخسرویس

اي از مجموعهعبارت است از  OLAP.شوندنامیده می (OLAP) کنند، پردازش تحلیلی برخطمی

هاي مبتنی بر یک شیوه چند بُعدي با چندین سطح از افزارها که براي اکتشاف و تحلیل سریع دادهنرم

 .کندشود، و تصمیم گیري را تسریع و تسهیل میاستفاده می (Aggregation) مجموع سازي
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جوي اصلی یا وپرسها بدون نیاز به یک زبان آسان شدن تصمیم گیري به دلیل قابلیت هدایت تحلیل 

 .شودفهم ساختار زیرین بانک اطالعاتی حاصل می
هاي متداول از پیش ها براي درخواستتر شدن تصمیم گیري نیز از این جهت است که مجموع دادهسریع

شده اند، بنابراین زمان محاسبه کاهش  Pre-Aggregateها، محاسبه شده است و به اصطالح داده

 وجوهاي پیچیده تحلیلی به سرعت امکان پذیر خواهد بود.پایگاه داده تحلیلیه پرسگویی بیافته و پاسخ
(DW) و پردازش تحلیلی بر خط (OLAP) یار به شمار هاي تصمیماز جمله عناصر ضروري در سیستم

 OnLine Transactional) آیند. در سوي دیگر پردازش هایی از نوع پردازش تراکنشی برخطمی
Processing) ار دارند که همان طور که از نامشان پیداست به داده هایی که از تراکنش هاي روزانه قر

حاصل از عملیات مختلف در فرایندهاي سازمان، حاصل می شود، اطالق می گردد. جدول ذیل نشان دهنده 

 .است OLTP و OLAP تفاوت هاي
 

 پردازش ها

 پارامترها
 (OLAP) برخطپردازش تحلیلی  (OLTP) پردازش تراکنش برخط

 کارکنان دانش کاربران فناوري اطالعات کاربران
 پشتیبانی تصمیم عملیات روزانه کارکرد

 گرا-موضوع گرا-کاربرد طراحی پایگاه داده

 داده
جاري، به روز، با جزئیات، 

 اي، منفردرابطه
سابقه، خالصه شده، چند بعدي، 

 سرجمع، یکپارچه
 منظورهخاص  عملیات تکرار شونده کاربرد

 دسترسی
خواندن/نوشتن، اندیس 

گذاري/درهم سازي بر 

 روي کلید اصلی
 پویش سراسري وگسترده

 وجوهاي پیچیدهپرس هاي ساده و کوتاهتراکنش واحد کاري
تعداد رکوردهاي 

 مورد دسترسی
 ها رکوردمیلیون ها رکوردده

 صدها کاربر هزاران کاربر تعداد کاربران
 ترابایت -گیگابایت  گیگابایت -مگابایت  اندازه پایگاه داده
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 معیار سنجش
 بازده تراکنش

(Throughput , 
Speed) 

وجو، بازده پرس

 (Throughput,Speed)پاسخ
 جامعیت و همبستگی

 هدف
هاي کسب و کار انجام کار

 روزانه
پشتیبانی از تصمیم گیري و پاسخگویی 

 هاي کسب و کار و مدیریتیجووبه پرس
 data mart پایگاه داده تحلیلی و پایگاه داده تراکنشی منبع داده

 گزارش گیري
روزمره، به صورت 

ها با اي، گزارشدوره

 .تمرکز دقیق

Ad hocها و جوو، چند بعدي، پرس

 ها با تمرکز گستردهگزارش

 هاي منبعنیازمندي
اي هاي رابطهپایگاه داده

 معمولی
چند پردازنده، ظرفیت بزرگ، پایگاه 

 هاي تخصصیداده

 سرعت اجرا
هاي سریع (ثبت تراکنش

هاي کسب و کار و گزارش

 روزمره)

هاي پیچیده، با مقیاس جووکند (پرس

 بزرگ و نیازمند منابع زیاد)

 
 OLAP مأموریت

کند. فرض کنید کارخانه ایران خودرو محصوالت مختلفی از قبیل پژو، سمند، وانت و غیره را تولید می

خواهند عملکرد فروش هاي مختلف داراي نمایندگی است و مدیران کارخانه میاین کارخانه در شهرهمچنین، 

سرویسی است که وظیفه آن پاسخ سریع  OLAP.هاي مختلف را تحلیل کنندمحصوالت خود در شهر

 :به سواالت مربوط به کسب و کار است. سواالتی از قبیل
  

 تهران به چه میزان بوده است؟میزان فروش پژو در  90در مهرماه سال  •
 ترین فروش را داشته است؟در شهر اصفهان کدام نوع خودرو بیش •
 چقدر تفاوت دارد؟ 89نسبت به سال  90میزان فروش سال  •
 رود؟تر به فروش میکدام رنگ سمند بیش •
 تر است؟هاي تولید و میزان فروش، سود حاصل از کدام محصول بیشبا توجه به هزینه •
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 سیستم هاي فناوري خبره توسعه هوش تجاري سازمانی

 
 

نیز با هم تفاوتند. در شکل زیر ساخت  OLTP با زیرساخت داده اي در OLAP داده ها در زیرساخت

 .مربوط به هر یک نشان داده شده است

 
 OLAP چهار روش براي ذخیره سازي در

ROLAP (Relational OLAP): اي هاي مجتمع و هم غیرمجتمع در پایگاه داده رابطهاگر هم داده

 ذخیره شوند
MOLAP (Multi-dimensional OLAP): هاي مجتمع و هم غیرمجتمع در پایگاه اگر هم داده

 داده ابعادي ذخیره شوند
HOLAP (Hybrid OLAP): هاي مجتمع در اي و دادههاي غیر مجتمع در پایگاه داده رابطهاگر داده

 .پایگاه داده ابعادي ذخیره شوند
DOLAP (Desktop OLAP). 
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