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چکیده

و عصري BIدر حال حاضر، براي پذیرش . با رویکردهاي یکپارچه براي پشتیبانی از مدیریت سروکار دارد(BI)هوشمندي کسب و کار 
یکپارچه اي هستند هايیرساختزاین قید و بندها، . ، قید و بندهایی وجود دارد)اطالعات(نوین از مدیریت داده هاي تحلیلی براي هوش 

بنابراین در این مقاله، رایانش ابري به عنوان چاره اي محتمل . اندگشتهغیرانعطاف پذیر شوند و پیچیده، هزینه بر، و یمBIکه مشمول 
که پنجره هاي ا کسب و کار ارائه خواهیم کرد ت) اطالعات(ما محیطی جدید را براي هوش . براي این موارد به کار گرفته خواهد شد

را کاسته، و این قابلیت را به وجود BIدر قیاس با نرم افزار مفروض مرسوم BIرا کوتاه کرده، هزینه را براي برنامه هايBIیريکارگبه
تر و انعطاف پذیري بیشتر را یعسرافزوده و به کاربران، پتانسیل استقرار ارتقاهارا جهت آزمودن، شواهد مفاهیم و هایییطمحآوریم که 

تر و به طور مقرون به صرفه تري نسبت به هر زمان دیگر در یعسررا هادادهه سازد کیمرا قادر هاسازمانرایانش ابر همچنین . ارائه نماییم
. گذشته تحلیل نمایند

بسترهاي نرم افزاري به عنوان خدماتابري،هوش تجاري، هوش تجاريرایانش ابري، :یديکليهاواژه

مقدمه -1
اي در پی به طور فزایندههاسازماندر دورانِ رکود اقتصادي، 

هستند که با منابعِ موجود بتوانند کارهاي اییهروش
هاییفناوريدر چنین شرایطی، . بیشتري را صورت دهند

مثلِ پردازشِ ابري و هوش تجاري به طور گسترده اي تبدیل 
به مواردي حائزِ اهمیت در بدست آوردن و حفظ یک برتري 

آینده براي استفاده از هوش تجاري در . [1]شوندمیرقابتی 
باشدمیبسیار روشن خواهد بود، این امر به دلیل مزایایی ابر

و آوردمیرا فراهم هاآن،که این الگوي جدید پردازش
باشدمیهمین طور به دلیلِ انفجار اطالعات دیجیتالی نیز 

هوش تجاري ابري، روشی . [2]که هر روز رو به افزایش است 
به جاي : اشدبمیجدید براي به انجام رسانیدنِ هوش تجاري 

کار پیاده سازيِ نرم افزارهاي گران قیمت و پیچیده در محلِ
. آیدمینرم افزارِ هوش تجاري در ابر به اجرا در ،یا عملیات

نرم افزار از طریق هر مرورگرِ شبکه، در مدلِ مشهور به نرم 
دیگر . دسترسی خواهد بودقابل1افزار به عنوان یک سرویس

یا نیاز باشد تا سخت افزار باشدنمیر نیازي به نصب نرم افزا
یابند، افزایشتهیه گردد و وقتی نیازهاي پردازشیِ شما 

سیستم به طور خودکار منابع بیشتري را به شما اختصاص 
این مقیاسِ انعطاف پذیر، چیزي است که هوش . دهدمی

اجراي نرم افزار باسازدمیتجاريِ ابري را بسیار قدرتمند 
درون ابر، همچنین ممکن خواهد بود تا هوش تجاري در 

پشتیبان، هم در شرکت هايسیستمیکپارچگیِ جامعی را با 
راهکار هوش . [3]کاربر و هم در درونِ ابر به اجرا در آورد 

. باشدمیداراي انگیزه خاصی هاسازمانتجاريِ ابري براي 
که مایل به افزایش چابکی و همزمان کاهش هاییسازمان

1 software-as-a-service
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و بهره برداري از مزایاي پردازش ابري ITي هزینه ها
.هستند

ادبیات تحقیق - 2
پردازش ابري - 2-1

واژه هاي مصطلح در ینترپراستفادهپردازش ابري به یکی از 
بسیاري از . حوزه فناوري اطالعات تبدیل شده است

به سرعت به سوي تعریف نمودنِ ابرها مؤسساتو هاشرکت
.[4]متنوعی در تکاپو هستند و ارائه راهکارهاي ابري از طرق 

به واسطهکه باشدیمپردازش ابري، پردازش اینترنت محور 
یوترهاکامپآن، منابع، نرم افزارها و اطالعات مشترك براي 

و همچنین در صورت نیاز، براي دیگر وسائل گردندیمتهیه 
به دلیل این . شوندیممانند شبکه برق نیز فراهم آورده 

که شودیمري مراکز داده اي را شامل حقیقت، پردازش اب
به عنوان تواندیمابر .براي ارائه خدمات مورد نیاز هستند

براي کلیه فردمنحصربهاي از نقاط دسترسیِ مجموعه
از سوي مشتریان از سراسر دنیا مورد توجه قرار هادرخواست

.دهدیمنمونه اي از پردازش ابري را نشان 1شکل. [5]گیرد 

پردازش ابري:1شکل

که باشدیمتغییراتی ترینیمعظموج پردازش ابري یکی از 
ما در صنعت کامپیوتر از زمان پیدایش اینترنت شاهد آن 

پردازش ابري به میزان قابل مالحظه اي مراکز داده .یمابوده
فناوري اطالعات را و همچنین زیرساختارها و يهاسازمانو 

گانِ نرم افزار را تغییر کنندینتأمکسب و کار يهامدل
.[6]خواهد داد

تجاريهوش -2-2

 هوش تجاري به فرآیندي اطالق شده است که براي اتخاذ
، فرآیندها، برداري از افرادتصمیمات بهتر از طریق بهره

. پذیردمیانجام ، مربوطههايمتدلوژيو ابزارها و ، هاداده
، هادادهریشه هاي هوش تجاري در پایگاه هايِ ارتباطیِ 

و به سازماندهی به شوندمیانبارهاي داده و مراکز داده یافت 
اطالعات قدیمی و در دسترسِ تحلیلگرانِ کسب و کار براي 

به مدیران اجرایی و هایافتهاین . پردازندمیتهیه گزارشات 
 اطالعاتی را در رابطه با روندها و ، هابخشمدیرانِ ارشد

.[7]نمایندمیل استراتژیک و فنی منتقهايفرصت
همچنین هوش تجاري به این نقطه نزدیک ، در سالیان اخیر

2)لحظه اي(شده است که به داده هاي عملیاتی بی درنگی 

، شوندمییافت خصوصیبههايسیستممتکی باشد که در 
مدیریت ، 3همچون برنامه ریزي منابع سازمانهاییسیستم

یابی و دیگر پایگاه بازار، تأمینزنجیره ، 4ارتباط با مشتري
وجودبهبراي این امر "عملیاتی"هوش تجاريِ . هاي داده

آمده است تا کارکردهاي بیشتري را در سازمان با استفاده از 
امتیازدهی با وظایف خاص فراهم هايکارتو داشبوردها

آورد و به طور گسترده اي با موضوعاتی مربوط به مدیریت 
به . و کار گره خورده استعملکرد و مدیریت فرآیند کسب 

این موارد با همه انواعِ هوش تجاري گره ، طور ذاتی
داده هاي ، مواردي از قبیلِ مفهومِ کیفیت داده، اندخورده

ایجاد و پروسۀدرو فرآیندهاي دخیل ، سازگار و قابل اعتماد
.[3]نگهداري

وش تجاريِ ابريه- 3
به ثمر یک مفهومِ انقالبی و تحولی در، هوش تجاريِ ابري

با ،هوش تجاري به عنوان یک سرویسهايقابلیتنشاندنِ 
که با یک هزینۀ باشدمیبهره گیري از معماي ابر محور 

همراه ترسریعو انعطاف پذیريِ کارگیريبهو ترپایین
نرم افزار به عنوان سرویس "عبارت هوش تجاريِ . باشدمی

)SaaS(" ک و کوچهايسازماننیز توسط بسیاري از
که در پیِ سرعت بخشیدن به کسب و رودمیمتوسط به کار 

کار خود با استفاده از ابزارهاي تحلیلی هوش تجاري 
پردازش ابري در حال تغییر ماهیت اقتصاد هوش . باشندمی

براي ترکوچکهايسازمانو فرصت را براي باشدمیتجاري 

2 Real-time
3 enterprise resource planning (ERP)
4 customer relationship management (CRM)
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م که هوش تجاري فراههاییبینشرقابت با استفاده از 
. سازدمیباز ، آوردمی

مدل پیشنهادي-4
آینده براي استفاده از هوش تجاري در ابر بسیار روشن 

هم به دلیلِ مزایایی که این الگوي جدید پردازش . باشدمی
و همین طور به واسطۀ انفجار داده هاي گذاردمیبه نمایش 

هوش "معماريِ . باشدمیرو به رشد ، دیجیتالی که هر روز
تنها زمانی قابل اجرا خواهد بود که اکثر "در ابرتجاري

هوش .هاي منابع کاربر در ابر از قبل وجود داشته باشندداده
راه جدیدي را براي انجامِ هوش تجاري ارائه ، تجاريِ ابري

که به جاي پیاده سازيِ گران قیمت و پیچیدة نرم دهدمی
ر هوش نرم افزا. گیردمیافزار در محلِّ سازمان صورت 

در ، و از طریق هر مرورگرِ شبکهشودمیتجاري در ابر اجرا 
یک مدلِ مشهور به نرم افزار به عنوان یک سرویس قابل 

یا ، نیازي به نصب نرم افزار نخواهد بود. دسترسی خواهد بود

اینکه یک سخت افزار جدید را خریداري نماییم و وقتی که 
بیشتري از فضا یا نیاز به میزان ، کاربران در حال پردازش

منابع ، سیستم به صورت خودکار، منابع داشته باشند
انعطاف این مقیاسِ .ها اختصاص خواهد دادبیشتري را به آن

پذیر چیزي است که هوش تجاري ابري را بسیار قدرتمند 
که استفاده پردازندمیو کاربران براي چیزي پول سازدمی
ن موضوع پرداخت به جاي اینکه همیشه براي ایکنندمی

.کنند که در شرایط اوج مصرف آمادگی داشته باشند

)هوش تجاري در ابر(جزاي مدل پیشنهادي ا- 1- 4
یک محیط جدید را براي هوش تجاري به ، مدل پیشنهادي

: هایی را بدست آوردگذارد تا از این طریق قابلیتنمایش می
توانمند شدن براي کاهش صفحه هاي پیاده سازي هوش

، ها براي برنامه هاي هوش تجاريکاهش هزینه، تجاري
اثبات ، ها براي آزمایشتوانایی براي اضافه نمودنِ صفحه

این محیط به صورت زیر نشان داده . مفاهیم و ارتقاها
.[8]شودمی

مدل پیشنهادي ابر براي هوش تجاري: 2شکل
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4 -2 -App Fabric

ا بر تا در ابر یکندمیکمک هاسرویسو هابرنامهکه به 
برنامه هاي قابل مثالً. ارتباط یابندیک برنامه کاربرديفرض

و تعدادي از دیگر ، سروِر ویندوز، اجرا بر روي ویندوز آزور
.و غیره6یپپی اچ ، 5رابی، شاملِ جاوابسترها

نرم افزار بستر به عنوان - 3- 4
که به عنوان باشدمیابري هايسرویسیک سیستم عاملِ 

خدمت ، و محیط مدیریت سرویس، سرویسمیزبانیِ ، توسعه
این سیستم یک ارائۀ انعطاف پذیر از پردازش . نمایدمیارائه 
تا بر روي حل دهدمیکه به کاربران اجازه باشدمیابري 

. مشکالت تجارت و توجه به نیاز هاي مشتري تمرکز نمایند
نیازي به سرمایه گذاريِ اولیه بر روي زیرساختارِ گران قیمت 

کندمیتنها براي چیزي که کاربر استفاده . باشدنمی
، بپردازید و زمانی که او نیاز به ظرفیت بیشتري داشت

دوباره به ، مقیاس را افزایش دهید و وقتی نیاز او برطرف شد
را مدیریت هاقسمتکاربران همه . حالت قبلی بازگردید

. کنندمیو از همه در یک محیط ایمن نگهداري کنندمی
زش ابري به عنوان یک بستر از چندین زبان پشتیبانی پردا
. گرددمیفرضِ موجود یکپارچه -و با محیط برکندمی

رایج نیز هايزبانو هاپروتکل، از استانداردها، بعالوه
.کندمیپشتیبانی 

پایگاه دادهبه عنوانبستر- 4- 4
هاسرویسبا استفاده از بستر به عنوان تواندمیهوش تجاري 

)PaaS(یک سرویسِ پایگاه ، هوش تجاري. به ابر انتقال یابد
هايفناوريکه با توجه به باشدمیدادة ارتباطی و ابر محور 

یک تواندمیو همچنین . پایگاه داده ساخته شده است
با قابلیت مقیاس ، سرویسِ پایگاه دادة با دسترسی باال

و سرویسِ چند اجاره ايِ پایگاه داده که در ابر ، پذیري
هاسرویسبستر به عنوان . را فراهم آوردشودمیمیزبانی 

تا فراهم سازي و گسترشِ پایگاه هاي داده کندمیکمک 
کاربران مجبور نیستند تا به راه . چندگانه تسهیل گردد

به هم متصل کردن یا مدیریت هیچ نرم افزاري اقدام ، اندازي
بستر پایگاه داده یک مورد مناسب براي این موضوع . .مایندن

و تنها ما به این نیاز داریم که داده هاي مورد باشدمی

5 Ruby
6 PHP

و . نیز پیچیده نیستندهادرخواستعملیات را ذخیره کنیم و 
ما نیاز به یک ، تنها براي ذخیره سازيِ این داده هاي عملیات

هادادهرسی به این پایگاه داده سطح سازمانی نداریم و دست
.باشدنمیمکرر ، نیز

زیرساختارِ هوش تجاري-5- 4
الیۀ داده در برابر ذخیره سازي داده هاي ساختار : الیۀ داده

بندي شده و نشده براي پشتیبانی مدیریتی مورد نیاز 
، جزء مرکزي، در مورد داده هاي ساختاربندي شده. باشدمی

ر داده به طور رایج یک انبا. [3]باشدمی) DWH(انبار داده 
مجموعه اي با موضوعات "که گرددمیبه این صورت تعریف 

و غیر فرار از ، متغیر با زمان، به صورت یکپارچه، محدود
که براي پشتیبانی از فرآیند تصمیم گیري باشدمیهاداده

موجود از هايفهمبسیاري از . "رودمیمدیریت بکار 
. باشندمیي دادة هسته اي مبتنی بر انبارها، انبارهاي داده

انبارهاي داده هسته اي معموال به عنوان یک منبع مستقیم 
را به هادادهو بیشتر روندنمیتحلیلی بکار هايسیستمبراي 

هادادهمراکز . نمایندمیتوزیع هادادهمراکز انفراديِ 
را نگهداري هابرنامهخصوصِبهاز داده هاي هاییگزیده

یک تغییر به سوي زیرساختارهاي انبار ، یراًاخ. نمایندمی
عملیاتی یکپارچه هايسیستمآمده است که با وجودبهداده 
این امر معموال از طریقِ معرفیِ یک انبار براي داده .اندشده

که براي نگهداري از داده هاي پذیردمیانجام 7هاي عملیاتی
اي بر روي یک سطحِ تراکنشی بر) زمان واقعی(بی درنگ 

هايمعماري. کارهاي با زمانِ حساس طراحی شده است
ODS/DWH تا راهکارهاي حلقه بسته و دهندمیاجازه

منابعتأمینِبراي . ساخته شوند8هادادهانبارداريِ فعالِ 
، تغییر شکل، استخراج(ETLابزارهاي ، هادادهذخایرِ متنوعِ 

از استخراج و ETLیک ابزارِ . باشندمیمورد نیاز 9)و بازیابی
با منابعِ غیرِ همگن هايسیستماز هادادهتغییرِ شکل 

تغییر شکل شاملِ صافی کردنِ خطاهاي . کندمیپشتیبانی 
نظم بخشی به داده هاي موجود از منابع ، 10نحوي و معنایی

هاآنو همین طور جمع آوري و غنی سازيِ ، متفاوت
روي داده براي ذخیره سازي و انجام عملیات بر. باشدمی

7 Operational Data Store (ODS)
8 Active Data Warehousing
9 ETL (Extract-Transform-Load)
10 filtering out syntactical and semantic errors
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و 11مدیریت محتواهايسیستم، هاي غیرساختاربندي شده
اضافه هادادهبه درون الیۀ 12مدیریت اسنادهايسیستم

.[8]گردندمی
تا داده آوردمیکارکردي را فراهم ، الیه منطق: الیه منطق

هاي ساختار بندي شده یا محتواي ساختاربندي نشده را 
مربوطه در میان کاربرانِ تحلیل نماید و از توزیعِ دانشِ

ابزارها در ترینِبرجسته. کندمیمختلف پشتیبانی 
، داده کاوي، هوش تجاري ابزارهاي گزارش دهیهايمحیط

، ابزارهاي گزارش دهی: باشندمیو پردازش تحلیلی بر خط 
را در یک شکلِ گزارش محور به نمایش ايکمیداده هاي 

و اشکال تجاري نمودارها، دشامل اعداتواندمیکه گذارندمی
.باشند

که به کندمیبه مفهومی اشاره ، پردازش تحلیلی بر خط
تحلیلِ تعاملی و چند بعديِ مجموعۀ حقایقِ کمیِ تجارت 

ابزارهاي داده کاوي از شناساییِ الگوهاي پنهان . پردازدمی
باالي داده هاي ساختار بندي شده با استفاده هايحجمدر 
همچون هاییروش، کنندمیآماري پشتیبانی هايروشاز 

داده کاوي و . یا خوشه بندي، دسته بندي، تحلیلِ همبستگی
تجزیه و تحلیلِ "ابزارهاي مدل محورِ مشابه نیز با عبارت 

.[7]گیرندمیمورد اشاره قرار "پیشرفته
تا به دهدمیالیه دسترسی به کاربر اجازه : الیه دسترسی

کردهاي مربوطه از سطح منطق بهره ببرد راحتی از کلیه کار
هاينقشو این کار را در یک روشِ یکپارچه در محدودة 

.تعریف شدة کاربر و حقوقِ کاربر به انجام برساند

تجاريهوشبرابريرایانشمثبتتأثیرات- 5
فرصتیودهدمیتغییرراتجاريهوشاقتصادابريرایانش

بابتوانندتادهدیمقرارکوچکهايسازماناختیاردر
بازاردردهدمیارائهتجاريهوشکهبینشیازاستفاده

.کنندرقابت

هاهزینهدرتأثیرات-5-1
هوشهايحلراهيهزینهزیرهايروشبهابريرایانش
:دهدمیکاهشراتجاري

11 Content Management Systems (CMS)
12 Document Management Systems (DMS)

بهمنجرکه:افزارنرمنصبیاافزارسختيهزینهنبود-
دشومیTCO1وسازيپیادهيهزینهکاهش
فراهم:موجودافزارهاينرمرایگاننگهداريورسانیروزبه-

کاربربنابراین. باشدمیافزارهانرمصاحبسرویس،يکننده
روزبهازاضافیهزینهومنبعزمان،صرفبدونتواندمی

ينوبهبهنیزاینکهشودمندبهرهمستمرنگهداريورسانی
اطالعاتفناوريهايپروژهدرهزینهکنترلموجبخود
.[9]شودمی
میاستفادهکهآنچهبههاهزینه:اضافیهايهزینهذفح-

.گیردمیتعلقشود
شودمیموجبابريرایانشویژگیاین:مستاجرهچندین-

.شودتوزیعکاربرانازعظیمیتعدادمیانمنابعوهزینهکه

هازمینهسایردرتأثیرات-5-2
کاهشدرکهتوجهیقابلتأثیراتبرالوهعابريرایانش
نیزآنهايجنبهسایردردارد،تجاريهوشهايهزینه
:استشدهذکرتأثیراتاینازنمونهچندزیردر.گذرداثرمی

جدیدبستريابر:تجاريهوشتکنولوژياتخاذشدنسري-
کندمیایجادجدیدهاينرم افزارارزیابیبراي
درهموارههادادهحجماینکهدلیلبهمروزها:رشدبهتوجه-

بشودموفقتحلیلیپروژهیکاینکهبراياست،افزایشحال
درکارآمدطوربهکهاستايدادهپایگاهیکبهنیاز

چنین. کندعملابرمانندمنعطفمحاسباتیهايمحیط
زیرمعماريهايویژگیدارايحداقلبایدايدادهپایگاه
:باشند

تحلیلمتغیرحجمکردنادارهمنظورهب:پذیريیاسمق-
هاداده
دارينگههايهزینهکاهشبراي:هادادهسازيفشرده-
در باالدسترسیتأمینمنظوربه:شبکهدرخودکارتکرار-

ابر
نتیجه گیري -6

اقتصاديفضايمستمرتغییراتگويپاسخکهتجارتی
هاتجارتسایرباپویاییفضايچنیندرتواندمیاستکنونی

تاسازدمیقادرراسازمانویژگیاین. بپردازدرقابتبه
بیشتريسرعتباوکردهشناساییرامناسبهايفرصت

بهراسازمانتجاريهوش.کندبازار عرضهبهجدیدمحصول
هايانبارههاآنيوسیلهبهبتواندتاکندمیمجهزابزارهایی
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به.کندتحلیلراهاآنازشدهمشتزشمنداراطالعاتوداده
وآگاهانههايتصمیمتوانندمیهاسازمانترتیباین

هوشهايابزارازاستفادهوجوداینبا.بگیرندهوشمندانه
منظوربهبزرگبسیارايدادهپایگاهیکنیازمندتجاري

قدرتمندپردازشگریکواطالعاتروزرسانیبهونگهداري
هايهزینهشدهگفتهموارد. باشدمیهادادهیلتحلجهت
موجبامراینوکنندمیتحمیلسازمانبههنگفتیبسیار
استقبالموردارزشمندفناورياینهايحلراهکهاستشده
عنوانبهابريرایانشهايسرویسمقالهایندر.نگیرندقرار

سعیوشدمطرحتجاريهوشضعفنقاطعرفبرايبستري
درموجودضعفنقاطتجاريهوشابرازمدلیارائهباشد

رایانش.شودبرطرفتجاريهوشهايحلراهسازيپیاده
. کندمیفراهمکمهايهزینهباپذیرمقیاسبستريابري

نیازمنابع اضافیکههنگامیکهاستايگونهبهابرطراحی
قابلودموجوسرورهررويبرتوانندمیافزارهانرمباشد،

ابردرکاويدادههايابزارهمچنین.شونداجرادسترس
کمکدقیقواستراتژیکتصمیماتسرياتخاذبهتوانندمی

تريپذیرانعطافمدلابربرمبتنیتجاريهوش.کنند
که،دهدمیارائهتجاريهوشسنتیهايمدلبهنسبت
يهامحدودیتتااستتجاريهاينیازبرمبتنیبیشتر

ارائهمدلازاستفادهبابتواندتجارتیاینکهبراي.تکنولوژي

یکباشدقادربایدکندتولیدچشمگیريموفقیتشده
موجودمحاسباتیهايفرصتوهاریسکنسبی بینتعادل
.کندایجاد

سپاسگزاري 
هاي علمی و مالی سرپرستی محترم بانک رفاه کارگران از حمایت

ربی جناب آقاي حسن فرخی  و سایر در استان آذربایجان غ
.همکاران نهایت تقدیر و تشکر را دارم 
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