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کسب و کار هوشمند راهکاری  است برای بهبود سرعت و کیفیت فرآیند تصمیم گیری در سازمان، که انجام  :چکیده
اینکار از طریق تجزیه و تحلیل داده هایی چون تراکنش هایی که در هر سازمان هر روزه تولید و بایگانی می شوند و داده 

از اینرو با پردازش این داده ها و تحلیل .  خام محسوب می گردند، صورت می گیردهای دیگری که عموما داده های 
مناسب آنها با تکنولوژیهای جدید تحلیل اطالعات مثل داده کاوی، می توان به دانش کاربردی دست یافت و با استفاده از 

هینه از داده های مالی به منظور خصوصا استفاده ب. این دانش کاربردی امکان اتخاذ تصمیمات بهینه را فراهم نمود
در این مقاله ضمن معرفی . شناخت دقیق محرکهای هزینه و حذف یا کاهش آنها نمونه بارزی از دانشهای کاربردی است

  .تکنولوژی داده کاوی، به یکی از کاربردهای آن در تحلیل داده های مالی و مدیریت هزینه و درآمد، پرداخته خواهد شد
  
  

  کسب و کار هوشمند، مدیریت هزینه، انبار داده ای، داده کاوی، تحلیل هوشمند اطالعات، اکتشاف معرفت: واژگان کلیدی
  
  
    مقدمه-1

هر روز حجم عظیمی از داده ها که حاصل فعالیتها و تراکنشهای موجود در داخل یک سازمان است، تولید و در پایگاههای 
به حجم زیاد داده های تولیدی و با وجود پیشرفت در روشهای ذخیره سازی با توجه . داده ای ذخیره و بایگانی می گردند

داده ها به نظر می آید که روشهای کالسیک تحلیل داده ها، نمی توانند بطور بهینه اطالعات و دانش نهفته در این داده 
  .ها را استخراج کنند

تن یک سیستم جامع و مکانیزه شناسایی درآمد  داش.هدف ایده آل یک بنگاه تجاری کاهش هزینه و افزایش درآمد است
و هزینه و در اختیار گرفتن سیستمی که ارائه کننده هشدارهای الزم باشد و بتواند در تحلیل ها و تصمیم گیریها نقش 

 در دنیای امروز که رقابت در بین سازمانها، برای .داشته باشد، ذهن مدیران و تصمیم گیران را به خود مشغول کرده است
باال بردن کیفیت سرویسها، محصوالت و مشتری مداری و کاهش هزینه ها شدت پیدا کرده است، داشتن اطالعات و 
بدست آوردن دانش کاربردی از میان انبوهی از داده ها که در دفاتر مختلف بایگانی می گردند، یک قدرت محسوب می 

ت که گامی در راستای کسب و کار هوشمند می باشد، بسیار از اینرو تکنولوژی داده کاوی و تحلیل هوشمند اطالعا. شود
  .مورد توجه قرار گرفته است
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  1کسب و کار هوشمند  -2
راهکار کسب و کار هوشمند را اغلب مترادف با سیستم پشتیبان تصمیم گیری، تجزیه و تحلیل، انبـار داده ای و اکتشـاف                       

معنـی تحـت اللفظـی آن عبارتسـت از          .  تعریـف دقیقتـری اسـت      اما امروزه کسب و کار هوشمند دارای      . معرفت می دانند  
  .هوشمندسازی کسب و کار یا به عبارت دیگر فهمیدن فرآیند کسب و کار یک سازمان

کسب و کار هوشمند راهکاری  است که سازمانها را قادر می سازد سرعت و کیفیت فرآیند تصمیم سازی را بهبود ببخشند  
طالعاتی که از منابع معتبر جمع آوری و در یک پالتفرم مشخص یکپارچه سازی مـی شـوند،                  که اینکار با تجزیه و تحلیل ا      

  .امکانپذیر است
  : برخی از ویژگیهایی که برای یک سیستم کسب و کار هوشمند مطرح می باشد را به صورت زیر می توان نام برد

 هـایی کـه داده هـا را در خـود            3 و بدست آوردن جزئیات داده ها از مکعـب         2قابلیت کاهش سطح تجمع داده ها      -1
 .نگهداری می کنند

  4افزایش سطح تجمع داده ها -2
 مرتب سازی و فیلتر کردن داده ها  -3
 بصری سازی داده ها با استفاده از نمودارها و گرافها -4

 به فهمیدن الگوهای خرید مشتریانش، شناسایی فرصتهای فـروش و سـرمایه             BIS 5یک سازمان می تواند با پیاده سازی        
  : مدیران را قادر می سازد کهBISیک سیستم . ذاری و به عبارتی در بهبود بخشیدن به تصمیم سازی کمک نمایدگ

 .زمان مورد نیاز برای جمع آوری همه اطالعات مرتبط با کسب و کارشان را به حداقل برسانند •
 .مند را فراهم می کنندابزار تجزیه و تحلیل را برای تحلیل تصمیمات و مقایسه آنها و اتخاذ تصمیمی هوش •
عمدتا هنگامیکه تصمیمی گرفته می شود،      . حلقه بسته ای که بین تصمیم تا عمل وجود دارد را حذف می کنند              •

ه دبرای بهینه سازی، تصمیم را به اجرا گذاشته و پس از بررسی نتایج حاصـل از آن، تغییراتـی در تصـمیمات دا                      
 با امکانات تجزیه و تحلیل و شـبیه سـازی و            BISیک سیستم   . رداین حلقه در اکثر سازمانها وجود دا      . می شود 

فضای مجازی که فراهم می کند هر تصمیمی را بالفاصله مورد تجزیه و تحلیل و شبیه سازی قـرار مـی دهـد و                        
 .نتایج حاصله در اختیار مدیران قرار می گیرد

  
   و تحلیل هوشمند اطالعاتداده کاوی  -3

 و ساختارهای مهم را از بین 6دانش مطلوب نظیر الگوها، ارتباطات، تغییرات، غیر متعارفهاداده کاوی فرآیندی است که 
به دلیل امکان  .انبوهی از داده های ذخیره شده در پایگاه داده، انبار داده ای یا مخازن دیگر ذخیره داده، کشف می کند

 اطالعات و دانش شکلدیل این داده ها به نگهداری حجم عظیم داده ها به صورت الکترونیکی، نیاز حتمی برای تب
سودمند برای کاربردهای وسیع ازجمله تحلیل بازار، مدیریت کسب و تصمیم گیری، سبب شده است تا داده کاوی در 

  .سالهای اخیر مورد توجه خاص قرار گیرد
بنابراین داده هـا جمـع      .  است تکنولوژی مدرن کامپیوترها، شبکه ها و حسگرها جمع آوری داده را تقریبا کار راحتی کرده              

اما داده های جمع آوری شده نیازمند تبدیل بـه اطالعـات و دانـش بـرای                 . آوری و در مکانهای بزرگی نگهداری می شوند       
به طور سنتی وظیفه استخراج اطالعات و دانش از داده های ذخیره شده به وسیله تحلیل گـران                  . استفاده بهینه می باشند   

با افزایش حجم داده در تجارت مدرن امروز از روشهای مبتنی بر کامپیوتر برای این منظور استفاده می اما  .انجام می شود

                                                 
1 -  Intelligent Business 
2 -  Drill Down 
3 - Cube 
4 -  Roll Up 
5 -  Business Intelligence System 
6 - anomalies 
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و کـل پروسـه بکـارگیری متـدولوژی مبتنـی بـر             . چنین روشهایی به عنوان روشهای داده کاوی شناخته شـده انـد           . گردد
  .کامپیوتر به عنوان اکتشاف دانش تلقی می گردد

  
   وظایف داده کاوی3-1

داده کاوی هیچگاه جای یک مدیر یا تحلیلگر تجاری خبره را نخواهد گرفت بلکه ابزار جدید و قدرتمندی را در اختیارشان 
هر شرکتی، نوع و جایگاه تجارت و . می گذارد تا به کمک آن بتوانند در کارها و وظایف خود موفقتر و دقیقتر عمل نمایند

اخته است و الگوهایی نیز از این داد و ستد در ذهن کارمندان این شرکت نقش مشتریان خود را در طول سالها تجربه شن
بسته اند که بر حسب آنها فعالیتهایی را انجام می دهند، بنابراین کاری که داده کاوی می تواند در اینجا انجام دهد 

  .  شرکت خواهد شداستفاده از آن تجارب و یافتن الگوهایی دقیق و جدید می باشد که سبب توسعه و رشد آن
  :اکثر مسایل ذهنی، اقتصادی و تجاری را می توان در قالب وظایف زیر دسته بندی کرد

    Classification   طبقه بندی                   •
  Estimation          تخمین                      •
  Prediction       پیش بینی                      •
             Affinity Groupingوابستگی گروهی  •
  Clustering             خوشه بندی              •
  Description          توصیف                     •

  .هیچ یک از ابزار یا فنون داده کاوی قادر به پوشش دادن همه این شش وظیفه بطور یکجا نمی باشند
  
    تکنیکهای داده کاوی3-2

تالشـهای زیـادی بـرای تحـت     . کاوی در راستای رسیدن به اهداف و وظایف فوق وجود دارد    تکنیکهای مختلفی برای داده     
پوشش قرار دادن هر یک از این تکنیکها در قالب بسته های نرم افزاری صورت گرفته است و امروزه محصوالت نرم افزاری                      

  :ی داده کاوی استفاده می شوند عبارتند ازتکنیکهایی که برا. مختلفی وجود دارند که این تکنیکها را پیاده سازی کرده اند
                                                 Statistical Analysis        تحلیل های آماری-1
   Market Basket Analysis            تحلیل سبد خرید                                    -2
   Memory-Based Reasoning(MBR)                      استدالل بر مبنای حافظه  -3
   Cluster Detection                         شناسایی خوشه ها                                -4
   Link Analysis                تحلیل پیوندی                                                   -5
   Decision Trees and Rule Induction    استنتاج قانون   درختان تصمیم گیری و -6
                            Artificial Neural Network  شبکه های عصبی مصنوعی       -7
    Genetic Algorithms              الگوریتم های ژنتیک                                     -8
   
   ها 1  مدیریت هزینه4

نهای تجاری در طی حیاتشان با رقیبان بزرگی مواجه می شوند و برای اینکه بتوانند در عرصه رقابت پایدار بمانند، سازما
مدیریت هزینه ابزارها، تکنیکها و . نیاز به افزایش کارایی و کنترل هزینه ها در این سازمانها بیشتر احساس می شود

 و به آنها در رسیدن به اهداف و استراتژیها کمک می کند و با شناخت مکانیزمهایی که مورد نیاز سازمانها و شرکتهاست
  .درست و تمرکز بر عناصر کلیدی هزینه و درآمد امکان مدیریت بهینه آنها نیز فراهم می گردد

                                                 
1 -  Cost Management  
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  :  برخی از چالش های مطرح در سیستمهای مدیریت هزینه سنتی4-1
بنابراین مدیریت . کمتر یک هدف ایده آل به شمار می رودبرای هر موسسه تجاری کسب درآمد بیشتر و تحمل هزینه 

اندازه گیری های سنتی هزینه ها و تعیین کارایی ها،  .هزینه ها چالش مهمی برای مدیران سازمانها محسوب می شود
از واحدهای مبتنی بر داده ها و نتایج اقتصادی است که از دفاتر کل، بودجه و گزارشهای متنوعی که در رابطه با هزینه ها 

در اینجا به تعدادی از مسایل معمول که در ارتباط با سیستمهای مدیریت . مربوطه داده می شود،  استخراج می گردد
  :هزینه سنتی مطرح است، اشاره می کنیم

همچنین، سازمانها در استفاده از این اطالعات برای تاثیر گذاری روی . سیستمهای سنتی نگاه به عقب دارند •
 این سیستم چه چیزی ": با سیستمهای سنتی، هیچ جوابی به سوالهای زیر نمی توان داد. شکل دارندآینده، م

  "می تواند در باره فرآیندها و کارهای جاری و آینده بگوید؟
سیستمهای مرسوم حسابداری هزینه، برای جمع آوری اطالعات مربوط به هزینه با کاستی همراه هستند و  •

از اینرو . کار می کنند که از طریق گزارشها بدست می آید و ممکن است  دقیق نباشندعمدتا روی داده هایی 
 . روشهای تخصیص منابع، به خوبی هزینه ها را در طی گردش کار، انعکاس نمی دهند

به علت فقدان نظمی که در گزارش هزینه ها وجود دارد، نمی توانند جریان صحیح فرآیندها را در کسب و کار  •
 .هندانعکاس د

 .سیستمهای سنتی حسابداری هزینه، رفتارهای غیر منظم، در ارتباط با هزینه کردن را دامن می زنند •
هیچ تفاوتی بین هزینه ای که صرف . در سیستمهای سنتی حسابداری هزینه فقدان توجه به مشتری وجود دارد •

فعالیت  هایی می شود که دارای ارزش افزوده هستند و آنهایی که  دارای ارزش افزوده نیستند، در نظر نمی 
 .گیرد

 .یدن فرآیندها ندارند سیستمهای سنتی حسابداری هزینه، اشاره ای به چگونگی بهبود بخش •
از طرفی نیاز به باال بردن ارزش افزوده محصوالت و خدمات، توجه مدیران را از اطالعات بدست آمده از سیستمهای سنتی 
. پردازش تعامالت به طرف سیستم های تحلیلی به همراه قابلیت مدیریت فعالیتهای درآمدزا و هزینه زا، سوق داده است

ا و فعالیتهای درآمدزا و هزینه زا گام اساسی در داشتن یک سیستم هوشمند برای کسب و کار مدیریت هوشمند هزینه ه
  . می باشد

  
   و موسسات مالیت هزینه ها و درآمدها در بانکها  طراحی سیستمی هوشمند برای مدیری5
    اهداف سیستم5-1

ای مختلف صورت می گیرد، حجم انبوهی از داده در صنعت بانکداری با توجه به تعداد زیاد تعامالتی که روزانه در شعبه ه
ها تولید می شود که می توان از درون این داده ها، الگوها و دانشهایی را کشف کرد که بعدها می توان در پیش بینی ها و 

 قرار گیرد معموال یکی از پارامترهایی که باید در برنامه ریزیها مورد توجه. برنامه ریزی های کالن از آنها استفاده نمود
بحث درست هزینه کردن و به عبارتی مدیریت هزینه ها و بدست آوردن نقطه ای بهینه بین درآمد و هزینه، برای اعمال و 

با استفاده از داده ها و ساختن انبار داده ای مناسب، بستر مناسبی برای مدیریت . فعالیتهایی که انجام می شود، می باشد
های 1جو و ایجاد یک سیستم هوشمند برای مدیریت هزینه،  در یک سال مالی می توان پرسبا . هزینه ها فراهم می شود

 مختلف نظیر مکان، زمان و موضوع،  2به عنوان مثال با در نظر گرفتن ابعاد. مختلف و ساخت نیافته ای را مطرح کرد
  .کردناحیه های متعارف و دور افتاده را در داده های هزینه و درآمد می توان جستجو 

  
  

                                                 
1 -  Query 
2 -  Dimension 
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  مشخص کردن ناحیه های متعارف و دور افتاده در داده ها با توجه به ابعاد مختلف: 1شکل 

  
  :جوهای زیر را مطرح کرد و با داشتن چنین سیستمی در یک سال مالی می توان پرس

 در چه ماه یا روزی از دوره مالی کمترین هزینه ها وجود دارد؟ .1
 ز دوره مالی بیشترین هزینه ها وجود دارد؟در چه ماه یا روزی ا .2
 بیشترین هزینه ها در کدام سرپرستی یا کدام شعبه است؟ .3
 کمترین هزینه ها در کدام سرپرستی یا کدام شعبه است؟ .4
  رفتار هزینه ها هم به لحاظ روند گذشته و هم به لحاظ رفتار آن در آینده چگونه است؟ .5

  
    متدولوژی5-2

عیین شده مدل منطقی زیر که بر اساس رویکرد داده کاوی برای تحلیل داده ها طراحی شـده،                  جهت دسترسی به اهداف ت    
  .مورد استفاده قرار گرفته است

  

  
  متدولوژی استفاده شده برای تحلیل داده ها: 2شکل
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     جمع آوری داده ها و ساختن انبار داده ای5-3
.  می باشد1 یکپارچه سازی داده ها در داخل یک انبار داده ایاولین گام برای داشتن یک سیستم هوشمند، جمع آوری و

انبار داده ای مجموعه ای از داده ها می باشند که از منابع مختلف و برای یک هدف معین گردآوری شده و در یک مکان 
ن داده دید که از آن انبار داده ای را می توان به صورت یک مخز. ذخیره شده اند تا اطالعاتی را برای کاربران فراهم کنند

 در بسیاری از پیاده سازیها، یک سازمان ممکن .در تصمیم گیریهای استراتژیک برای یک سازمان می توان استفاده کرد
). 3شکل ( گویند2چنین انبار داده ای را به سبب اندازه کوچکشان دیتامارت. است چندین انبار داده ای محلی داشته باشد

ساختار .  ای است که داده های مورد نیاز برای یک بخش یا کاربردی خاص را گردآوری می کندهر دیتامارت سیستم ویژه
  .داخلی هر انبار داده ای می تواند به صورت جداول رابطه ای یا مکعب باشد

  

  
  پایگاه داده عملیاتی،  انبار داده ای و دیتامارت:  3شکل 

  
هنگامیکه از منبعی داده ای وارد سیستم می شود در بخش . باشدقلب یک سیستم انبار داده ای خود انبار داده می 

، داده ها از این منابع استخراج، پاکسازی و یکپارچه سازی شده و سپس به داخل انبار داده ای ریخته 3اکتساب داده ها
ی ذخیره شده در  یا برنامه های داده کاوی باشند که از داده هاOLAP5 می تواند سیستمهای 4مولفه دستیابی. می شوند

  .داخل انباره استفاده می کنند
  
   6  توصیف5-4

در اینجا توصیف رفتار درآمد     . همانطور که گفته شد یکی از وظایفی که فرآیند داده کاوی بر عهده دارد، توصیف می باشد                
کل هـای زیـر    در شـ  اسـت و  و در ماههای مختلف سال تهیه شدهموسسات مالی   از  در یکی  81 و   80و هزینه در دو سال      
  . نشان داده شده اند

  
  

                                                 
1 -  Data Warehouse 
2 -  Data Mart 
3 -  Data Acquisition 
4 -  Access 
5 -  On Line Analytic processing 
6 -  Description 
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  80در سال   هزینه    وضعیت                                   80 سال  در درآمدوضعیت 

 
  81 در سال هزینه    وضعیت                                        81 در سال درآمدوضعیت 

  81 و 80وضعیت درآمد و هزینه در سالهای : 4شکل
  

نطور که دیده می شود دو رفتار غیر متعارف در داده های هزینه و درآمد این سرپرستی دیده می شـود کـه تحلیـل و                          هما
توجیه علت هر یک از این رفتارهای غیر متعارف، و اینکه آیا این رفتارها به سـود یـا ضـرر بانـک اسـت، نیـاز بـه بررسـی                            

  : این رفتارهای غیر متعارف عبارتند از. بیشتری دارد
  .درآمدهای سرپرستی در نیمه سال و انتهای سال به نقطه ماکزیمم خود می رسد -1
هزینه های سرپرستی در طی سال تقریبا دارای رشد صعودی نسبت به ابتدای سال است به طوریکه در انتهـای                     -2

 .سال به نقطه ماکزیمم خود می رسد
  
  تحلیل مدل رگرسیون  5-5

از این ابزار مـی تـوانیم بـرای         . ی سرپرستی، مدل خطی و درجه دو بدست آوردیم        برای داده های درآمد و هزینه شعبه ها       
  .پیش بینی استفاده کنیم
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  Bمدلی برای درآمد و هزینه سرپرستی: 6            شکل Aمدلی برای درآمد و هزینه سرپرستی : 5شکل 

  
 و برای مدل Aدر سرپرستی (ب وابستگی  بودن ضریدر ارتباط با تحلیل این مدل مالحظه می کنیم که به علت پایین

 ضریب وابستگی برای مدل خطی B می باشد و برای سرپرستی 0,4 و برای مدل درجه دو در حدود 0,13خطی در حدود 
همانطور که در . این مدلها برای پیش بینی مناسب نیستند)  می باشد0,2 و برای مدل درجه دو در حدود 0,17در حدود 

نقاط واقع در داخل ( است اکثر شعبه های این سرپرستی ها، درآمد و هزینه نزدیک به هم دارندشکل نشان داده شده
به جزء چند شعبه که غیر متعادل هستند و باعث پایین آمدن ضریب وابستگی و در نتیجه قدرت پیش بینی می ) بیضی
، در بین 5به عنوان مثال در شکل . شوند محسوب می 1شعبه های غیر متعادل، در تحلیل داده ها نقاط دور افتاده. شوند

نقاط دور افتاده سه شعبه وجود دارند که دارای هزینه بسیار باال هستند که این موضوع می تواند برانگیزاننده تحقیقات 
  .   بیشتری بر روی این سه شعبه باشد

  
    استنتاج قانون5-6

ست آوردن مدل رگرسیونی برای درآمد و هزینه اکنـون بـه         پس از بررسی رفتار درآمد و هزینه سرپرستی ها و شعب، و بد            
این قوانین از دو بخش تشکیل شده اند، بخش شرط که بیـانگر              .بررسی استخراج قوانینی برای درآمد و هزینه می پردازیم        

پـارامتر  به همراه هر قـانون دو  . هزینه است و بخش نتیجه، درآمدی که به ازای آن هزینه حاصل می شود را بیان می کند              
  : ارائه می شود

     Rule’s probability و  Significance Level.  
 Rule’s probabilityقانون می باشد2،  همان درجه اطمینان  .  
 Significance Level  سطح معنی دار بودن یا احتمال خطا، درجه ای است که بیان می کند تا چه حد می توان بـه  ،

  .به عبارت دیگر بیانگر دقت پیش بینی می باشد. یش بینی کننده، اعتماد کردآن قانون به عنوان یک عامل پ
 If  sum_cost is 181 ... 2845 (average = 1644 ) 
 Then 
 sum_income is not  more than 5449 
 Rule's probability: 0.956 
 The rule exists in 43 records. 
 Significance Level:   Error probability <     0.0001 

 میلیون ریال باشد آنگاه مجموع درآمد 2845 تا 181به عنوان مثال قانون فوق بیان می کند که اگر مجموع هزینه بین 
                                                 

1 -  Outlier  
2 -  Confidence 
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 رکورد از رکوردهای پایگاه داده که متناظر با شعبه های 10این قانون با بررسی  . میلیون ریال نخواهد بود5449بیشتر از 
 معتبر است و 0,9 شعبه و با در جه اطمینان 43اما این قانون برای . شند، بدست آمده استموجود در سرپرستی می با

البته می توان با تغییر تعداد رکوردهای مورد بررسی به قوانین دقیقتر .  می باشد0,0001دارای قدرت پیش بینی با دقت 
 .و یا قوانینی که دارای ماهیت مثبتی هستند، دست یافت

 
  ری  نتیجه گی -6

داده ها که پیامد تراکنشها هستند، محتوی اطالعات و دانش کاربردی می باشند که برای داشتن کسب و کـاری موفـق و                       
از طرفی مدیریت هزینه ها بـرای مـدیران   . تسهیل در امر تصمیم سازی و تصمیم گیری، باید از داخل داده ها کشف شوند    

 مقاله به بررسی تکنولوژی داده کـاوی و معرفـی متـدولوژیی بـرای     در این .سازمانها چالش بسیار مهمی محسوب می شود
استفاده از این تکنولوژی در تحلیل داده های مالی و استخراج دانش کاربردی و استفاده از این دانش در مدیریت هزینه ها                  

  .پرداخته شده است
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