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 چکیده

در این تحقیق ضمن معرفی آثار مثبت  به معمار هوش تجاري و مزایاي آن به همراه نحوه برخورد و پیاده سازي آن 
 عوامل و تغییرات سریع در محیط عملیات سازمان ها، آنها را به سوي پشتیبانی رایانه اي ازپرداخته شده است، 

منجر به ایجاد رویکرد پاسخ در سازمان ها می شود که  یعملیاتشان سوق می دهد. بدین معنی که فشارهاي خارج
با توجه به سرعت محیط، این پاسخ ها باید با سرعت همراه باشد؛ چرا که محیط بسیار رقابتی است و لذا براي 

کمک سازمان ها بیایند. سامانه هاي رایانه اي می  دستیابی به پاسخ هاي سریع، الزم است سامانه هاي رایانه اي به
 .توانند فرآیند پاسخ را تسهیل و تسریع نمایند

 تحلیل داده ها، هوش تجاري، سازمان، پیاده سازي ، ابزار هاي هوش تجاري :کلیدي کلمات

 

 

 مقدمه-1

، دسترسی به مقادیر زیاد اطالعات را  پیدایش تکنولوژي هاي ارزان قیمت ذخیره داده و گستردگی ارتباطات اینترنتی      
اکثر داده ها در آغاز از نظر محتوا و نمایش، غیرهمگن شامل تراکنش هاي  .براي اشخاص و سازمان ها را فراهم کرده است

تجاري ، اقتصادي و اداري، آدرس هاي وب ، ایمیل ، متن ، ابرمتن ، نتایج آزمایشات پزشکی و ... هستند، که دسترسی به 
ها می تواند فرصت ها و امید هاي تازه اي ایجاد کند. اما سوالی که مطرح است این است که آیا امکان دارد هر داده اي را آن

 به اطالعات و دانش تبدیل کرد تا تصمیم گیرندگان بتوانند با استفاده از آن ها مدیریت سازمان را بهبود بخشند؟

هوش تجاري را می توان به عنوان یکسري مدل هاي ریاضی و روش هاي تحلیلی براي استخراج اطالعات و دانش از 
داده هاي موجود دانست که براي فرآیند تصمیم گیري هاي پیچیده استفاده می شود. در سازمان هاي بزرگ تصمیمات بر 

شتر یا کمتر بحرانی باشند یا اثر دراز مدت یا کوتاه مدت یک پایه متناوب گرفته می شوند. برخی تصمیمات ممکن است بی
داشته باشند و شامل افراد و نقش هاي متفاوت و سلسله مراتبی باشند. توانایی تصمیم گیري کارمندان دانشی یک سازمان 
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(کارلو اشد.به طور شخصی و جمعی ، یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر روي بهره وري و مزیت رقابتی یک سازمان می ب
 )2009  -ورلسی

 

 مروري بر سیستم هوش تجاري و ضرورت کاربرد آن-2

هوش ، مجموعه توانایی هایی است که در حل مسئله و ایجاد محصوالت جدید که در یک فرهنگ ارزشمند تلقی      
ارشد سازمانی از اهمیت می شوند، به کار می رود.یکی از مهم ترین انواع هوش که در محیط کسب و کار و براي مدیران 

).ممکن است سیستم هوش 1393به نقل از حاجیپور شوشتري  2010باالیی بر خوردار است، هوش تجاري می باشد.(هابول 
تجاري، از دیدگاه هاي مختلف مورد تحلیل قرار می گیرند.سازمانها و تصمیم گیرندگان آنها، می بایستی سیستم هوش تجاري 

لسفه و متدلوژي ویژه سازمانها انجام دهند.این فلسفه و متد لوژي متکی بر اطالعات و دانش،ارتباطات در سازمان را بر اساس ف
گسترده ، اشتراك دانش همراه با رویکرد کل نگر و تحلیلی براي فرایند هاي تجاري سازمان است.فرض شده که سیستم هاي 

ت و دانش داده ها بوده، موظف به خلق محیطی اثر بخش هوش تجاري ، راه حلهایی هستند که مسئول فراهم ساختن اطالعا
 )2007زیمبا -.(سلینا1، تفکر و اقدام استراتژیک در سازمانها هستند .شکل 

 

 

با جمع آوري داده ها از منابع درون و برون سازمانی، داده ها را براي تجزیه و تحلیل آماده می کند، امکان در این فرایند 
 تصمیم اختیار در گزارشات این که نحوي به نماید می ایجاد را  داشبوردها و گزارشات سازد، می یامه را  اجراي پرس و جو

 قرار می گیرد. در ابتدا، ابزارهاي هوش تجاري توسط تحلیلگران داده و سایر متخصصین  BPMS گیران و همینطور کارکنان
IT   داده ها اجرا می کردند و گزارشات را به عنوان نتایج پرس و استفاده می شدند به صورتی که آن ها تحلیل ها را بر روي

جو براي کاربران کسب و کار تولید می نمودند. هوش تجاري شامل مجموعه ي وسیعی از برنامه هاي کاربردي نظیر تحلیل 
درنگ، ، هوش تجاري موبایل، هوش تجاري بال(OLAP)، پردازشگر تحلیلی آنالینيهاي موردي و پرس و جو، گزارش ساز

هوش تجاري عملکردي، هوش تجاري و سرویس هاي ابري، هوش تجاري متن باز، هوش تجاري اشتراکی و هوش منطقه اي 
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داده هاي زیادي در سیستم هاي اطالعاتی موجود در سازمان ها وجود دارد. قسمتی از این داده ها از تراکنش هاي  .می باشد
جی است. به هر حال حتی اگر آن ها به مدل هاي سیستماتیک و ساخت یافته داخلی سازمان و قسمتی از آن از منابع خار

جمع آوري و ذخیره شده باشند، نمی توان به طور مستقیم از آن ها براي تصمیم گیري استفاده نمود. این داده ها باید توسط 
مبدل شوند تا بتوان از آن ها در فرآیند و دانش  اتابزار مناسب استخراج و با استفاده از روش هاي تحلیل، پردازش و به اطالع

تصمیم گیري استفاده کرد. مهم ترین منفعت استفاده از سیستم هاي هوش تجاري، افزایش اثربخشی در فرآیند تصمیم 
ارزش سیستم هوش تجاري در تجارت بطور عمده بر این واقعیت داللت دارد که چنین سیستم ).1391گیري است(الجوردي، 

ی ارائه می دهند که ممکن است به عنوان پایه اي براي ایجاد و تغییرات اساسی در یک شرکت خاص بکار هایی، اطالعات
روند.از جمله می توان به برقراري زمینه هاي جدید براي همکاري، کسب مشتریان جدید، شناسایی بازارهاي جدید و ارائه 

 )2007زیمبا -محصوالت جدید براي مشتریان اشاره کرد. (سلینا

سازمان با استفاده از هوش تجاري، اطالعات و شاخص هاي محیط پیرامون را مقایسه نموده و روند کارها را در آینده 
پیش بینی می نماید و مدیران را قادر می سازد تا موقعیت سازمان را در مقایسه با رقبایشان بهتر درك نمایند(حقیقت منفرد 

 )1391و شعبان مایانی، 

 ه از هوش تجاري می توان به موارد زیر اشاره نمود:از مزایاي استفاد

 تسریع و بهبود فرایند تصمیم گیري

 بهبود فرایندهاي داخلی

 شناسایی فرصت هاي جدید

 دستیابی به مزیت هاي رقابتی جدید

 ابزار هاي هوش تجاري-3

) ES وDss، EIS(  سیستم هاي هوش تجاري به دالیل مختلف، متفاوت از سیستم هاي اطالعاتی مدیریت مانند:
هستند، نخست به خاطر اینکه دامنه موضوعی وسیعی را در بر می گیرند و سپس بخاطر تحلیلهاي چند متغیري از منابع 

با بررسی ). 87به نقل از مهدي محمودي بهمن  2007مختلف، امکان تصمیم گیري بهتري را به سازمان می دهند. (زیمبا 
سازي کسب و کار طراحی شده است. برخی از  معتبر، ابزارهاي مختلفی جهت هوشمندهاي صورت گرفته در سایت هاي 

، برخی درحوزه مدیریت عملکرد (مانند، ) ActuateOneمانند، ( این ابزارها در حوزه ي امنیت و سفارشی سازي
Oracle,IBM Congnos( ،مانند) برخی در حوزه ي مدیریت عملیات ،SAP BusinessObjects ( از ابزارها ، برخی

و برخی از )   JasperSoftرا داشته، برخی منبع باز (مانند،  ) MicroStrategyامکان تحلیل حجم وسیع داده (مانند، 
 نظر هزینه اي و وظایف مقرون به صرفه هستند  (صارمی نیا)

 تحلیل داده ها-4
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ینه وجود دارند، بسیار ساده شده است. تحلیل مامروزه تحلیل داده ها با استفاده از ابزارها و تکنیک هایی که در این ز
 :داده ها انواع مختلفی دارد که در ذیل به آنها اشاره می شود

ها در ارتباط توانند با پایگاه دادهکه می(++S) هاي تحلیل آماري مانندبسته :(Statistical Analytics) تحلیل آماري
 .باشند

هاي ها و قواعد آماري از پایگاه دادهکند تا دانش را به شکل الگوجستجو میداده کاوي  :(Data Mining) داده کاوي
 .نماید بزرگ به طور خودکار کشف

یک پایگاه داده تحلیلی، اطالعات جمع آوري شده از منابع متعدد را بایگانی  :(Analytical DB) پایگاه داده تحلیلی
هاي بزرگ مهم است که از کند. براي کسب و کاریت ذخیره میها را بر اساس یک طرح یکپارچه در یک سانموده و آن

 )94حیدر نجفی پاییز -(بابک تیمور پور.هاي متعدد، داده تولید نمایندهاي متعدد و در صورت امکان در سایتبخش

 پایگاه داده تحلیلی-5

ساختار و در یک محدوده  هاي منابع اطالعاتی مختلف و حتی ناهمگن، تحت یکمنبع داده جمع آوري شده از داده«
 »هاي تحلیلی کاربران استگویی به پرسشوسیع زمانی با هدف پاسخ

پایگاه داده تحلیلی تفاوت هایی را با پایگاه هاي عملیاتی دارند، از جمله می توان به مشخصات ذیل در پایگاه داده تحلیلی 
 :اشاره نمود

 ترپوشش دامنه زمانی وسیع

 حاصل از پردازش چندین پایگاه داده عملیاتی یک پایگاه داده یکپارچه

 )94نجفی پاییز  -( تیمور پور. هاي کاربرديهاي پیچیده کاربران و برنامهگویی به پرسشقابلیت پاسخ

 انواع داده ها در پایگاه داده تحلیلی-1-5

 :داده هاي متنوعی در پایگاه داده تحلیلی ذخیره می شوند که عبارتند از
 هاي فعلی منابع عملیاتیدهدا :داده جاري

 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 محیط عملیاتی به شامل اطالعات مربوط به داده :فراداده
 )90ناصر آیت خرداد-(احمد فرهانی .ایگاه داده تحلیلی و قواعد استفاده شده براي خالصه سازي استمحیط پ

 معماري یک پایگاه داده تحلیلی-2-5

 :معماري یک پایگاه داده تحلیلی شامل سه الیه می باشد
هاي مسطح و منابع دیگر اي، فایلرابطههاي داده دهد. این الیه شامل پایگاهمنابع اولیه داده را تشکیل می :الیه زیرین

 .است
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هاي دهند. سرویس دهندههاي پردازش تحلیلی برخط تشکیل میخود پایگاه داده تحلیلی و سرویس دهنده :الیه میانی
 .دهندپردازش تحلیلی برخط، داده چند بعدي را براي ارائه به کاربران نهایی در اختیار قرار می

هاي پردازش جو و تحلیل، داده را از سرویس دهندهوها هستند که با عملیات داده کاوي، پرسرندهسرویس گی :الیه انتهایی
 .گیرندتحلیلی بر خط می

 Kimball و معماري Inmon دو نوع مشهور از معماري پایگاه داده بیشتر مورد توجه قرار گرفته است که شامل معماري
 )90آیت خرداد -(فرهانی .شده است داده نشان فوق معماري دو ذیل شکل در  است.
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 روش شناسی ساخت سیستم هاي هوش تجاري-6

است که فرهنگ کار در آنها با اطالعات  یاجراي سیستم هاي هوش تجاري، مستلزم سازمانهای ساخت و -1
 :توان اشاره کردو فناوریهاي آن هماهنگی داشته باشد. در این رابطه به موارد زیر می

 .مداوم و مستمر درباره نیازهاي اطالعاتی سازمان (نیازهاي فعلی و آتی)تحقیق  -2
گیرندگان و کارکنان عملیاتی سازمان) با گیران سازمانی مانند: (تصمیمهمکاري توأم با اعتماد بهره -3
 .و مراکز مدیریت دانش IT هايبخش

(زیمبا  .ها و استفاده از آنها براي مدیریت مناسبدر انجام فراتحلیل توانایی و  به اشتراك گذاري اطالعات -
2007( 

 

 شش چالش پیشرو که نشان می دهد سازمان نیاز به پیاده سازي هوش تجاري دارد-7

 مرتباً داده هاي مورد نیاز براي تهیه گزارشات سازمانی را از منابع مختلف داده گردآوري می کنید -4
 شود تا یک گزارش تهیه نمایید.چند روز زمان صرف می  -5
) در نظر گرفته شده اند اما بطور ماهیانه تهیه و مالحظه KPLsدر سازمان شاخص هاي کلیدي عملکرد( -6

 می شوند.
 بینش و آگاهی اندك براي عملیات سازمان داریم. -7
 ویرایش هاي پراکنده اي از واقعیات در داده هاي سازمانی مشاهده می شود. -8
 )2009اده هاي سازمان محدودیت وجود دارد.(پیتر اورامنسبت به دسترسی د -9

 این مشکالت با پیاده سازي هوش تجاري بطور جامع قابل حل می باشد. -1-7

داده ها به طور خود کار از منابع مختلف در سازمان استخراج می گردد و در قالب تحلیل ها و گزارشات   -1
 ارائه می گردد.

 پردازش تنها با یک کلیک توسط رایانه صورت می پذیرد.تمامی فرایندهاي استخراج و  -2
 بطور روزانه و حتی چندین بار در روز می توان داده ها را استخراج و پردازش نمود. -3
با امکان بهره گیري از قابلیت تبدیل وترجمه داده هاي سازمان به تصاویر گرافیکی واضح و همچنین  -4

گرافیکی می توان تصمیمات درست و به لحظه اي براي سازمان اتخاذ امکان بررسی روندها و انحرافات داده هاي 
 کرد.

با این سیستم مجموعه سازمان یک گزارش واحد از تحلیل داده هاي استخراجی بهرمند می گردند و از  -5
 پراکندگی گزارشها جلوگیري می گردد.

عات قرار می گیرد و سهولت به سادگی در اختیار تمامی افراد سازمان با هر سطحی از دانش فناوري اطال -6
استفاده از این سیستم به مانند استفاده از یک نرم افزار دیکشنري یکسان براي کلیه کارکنان می باشد. (پیتر 

 )2009اورام
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 :نتیجه

 تبدیل و اطالعات وسیع حجم سریع  بینی صحیح و  تحلیل پیش جهت سازمان یک در تجاري هوش سیستم بکارگیري
 و مستمر و مثبت عملکردي حفظ رقابتی، مزیت داشتن نظیر سازمان اهداف به دستیابی امکان مدیران به دانش، به ها آن

 عرصه در را آن موفقیت تواند می سازمان در موقع به و صحیح تصمیمات گرفتن .دهد می را صحیح و بهنگام گیري تصمیم
 پیچیده کالف از را مدیران سادگی به تواند می خود هاي تکنیک و ابزارها با تجاري هوش سیستم .نماید تضمین رقابت ي
 توسط که هنگامی. دهد قرار آنان اختیار در را دقیقی و مناسب دانش و ساخته خارج گوناگون هاي داده و اطالعات انبوه ي
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