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 چكيده 

از زماني كه معمارهاي هوش تجاري از تصميم گيري راهبردي آفالين به تصميم گيري راهبردي موثر آنالين تغيير 
 (استخراج ، تغيير شكل و بارگذاري) بسيار پيچيده تر از قبل شد. در اين ETL رويه دادند، طراحي ثبت  خط فرآيند

 را توصيف مي كنيم و درباره نتيجه حاصلة آن صبحت كرده و ETLمقاله مشكل پيش رو در بخش طراحي و اجراي 
با اين مشكالت درگير خواهيم شد. سرانجام روي روش شناسي اليه اليه توجه خواهيم كرد كه با مدل كردن مناسب 
عمليات فرآيند تجارت ، اطالعات مورد نياز و هدفهاي سطح خدمت دهي مطلوب حاصل خواهد شد و همچنين به 
پردازش سيستمي توسط طراحي منطقي ناشي از اجراي فيزيكي مي پردازيم .عنصر اصلي بدست آمده خصوصيات 

 مي گوئيم ) كه در سطح تجارت معين است و  QOXآشكار كيفيت انواع هدفهاست (كه به اين مجموعه هدفها 
 استفاده از اين هدفها براي بدست آوردن حد مطلوب طراحي منطقي و فيزيكي سطح هاست.

 . QOX ، اهداف BPMN ، مدل OLTP ،پايگاه دادة ETLهوش تجاري، فرآيند  :كليد واژه

- مقدمه  1

معماري هوش تجاري امروزه به طور نمونه شامل مخزن اطالعات است كه اطالعات را از چندين منبع اطالعات مهم 
جمع مي كند و خدماتي متنوع از قبيل آزمايش ، گزارش و ابزارهايي جهت تحليل را ارائه مي دهد. در نهايت در اين 

معماري يك خط لوله براي مجموع اطالعات وجود دارد كه براي محاسبة مخزن اطالعات توسط خارج كردن 
اطالعات از منابع توزيع شده و معموالً منابع موثر نامتوازن استفاده مي شود كه: پاك مي كند، جمع آوري مي كند و 

اطالعات را تغيير مي دهند و آن را در داخل مخزن اطالعات بارگذاري مي كند . خط لوله هاي جمع كنندة اطالعات 
). در زمان هاي گذشته ، 1و2  تكميل مي شود(ETLقديمي يك فرآيند ناپيوسته است و معموالً توسط ابزار هاي

 براي حمايت از تصميم گيري هاي آفالين و  استراتژيك بود كه نيازمنديهاي اطالعات با گزارشهاي BIسيستم هاي 
دوره اي و آزمايش هاي تحليلي تاريخي ارضا مي شد. عمليات فرآيند تجارت و ابزارهاي تحليلي جدا نگهداشته    
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 ETL  تشكيل دهندة پايگاه داده اي وارد عمل شده و سپس مخزن اطالعات را اجرا مي كرد و OLTPمي شد.  
 دريافته مي شود كه BIساختن نقشه بين اين دو را اجرا مي كرد. از بررسي هاي به عمل آمده در زمينة پروژه هاي 

 سوق پيدا مي كند. از زماني كه سرمايه گذاريها بيشتر ETL تالش ها به سمت طراحي و پياده سازي ٪70-60اغلب 
 بالدرنگ مجبور شدند تا نتيجه بگيرند كه از هوش تجاري BIبصورت خودكار درآمد ، چرخه اطالعات و معمارهاي 

موثر استفاده كنند كه آن بصورت آنالين و پيوسته تصميم گيري ها را به فرآيند تجاري موثري از سرمايه گذاري تبديل 
). اين تحميل كردن بيش از همه چيز به چالش هايي در خط لوله هاي  يكپارچه احتياج داشت. تعدادي از 3مي كرد(

 ها پيشنهاد مي كنيم.براي متوجه  ETL طراحياين چالش ها را مطرح كرده و راه حل هاي جديد براي آدرس دهي
شدن راه حل ، از يك مثال ساده استفاده مي كنيم ، گردش كار ، يك سرمايه گذاري فرضي، پيوسته و جزئي را فرض 
كنيد. فرآيند تجاري براي پذيرش درخواستهاي مشتريان ، تكميل كردن و بار گذاري درخواست ها و ثبت كردن سود 
آنها را در نظر بگيريد. اينچنين فرآيند درخواست  سود  تعداد گامها ، بهره برداري از مخازن اطالعاتي مختلف موثر و 

) فرض كنيد يك مصرف كننده يك سري سايتهاي  الف1منابع اطالعاتي سرمايه گذاري را در گير مي كند. (شكل 
 كوچك را جستجو مي كند و مواردي را به كارت خريد خود اضافه مي كند.

سرانجام ، مشتري آماده است كه خريد كند كه فرآيند وارسي را شروع مي كند . اين تبعيت باعث ورود به مخزن 
اطالعات درخواستها مي شود و سپس وضعيت مشتري براي تاييد اعتبار درخواست چك مي شود . سپس مخزن 

اطالعات چك مي كند تا مطمئن شود محصول در مخزن وجود دارد.در اين لحظه ، درخواست مي تواند انجام شود 
بنابراين وجه مشتري پردازش مي شود. يكبار كه تائيد شد ، در اولين قدم فرايند تحويل دادن شروع مي شود. اين 
موارد از موجودي كسر شده  و بسته بندي مي شود . نهايتاً درخواست ارسال مي شود و سود درخواست به مخزن 

اطالعات سود مالي اضافه مي شود. در مثال ما سود محاسبه نمي شود تا درخواست ارسال شود. 
 

 
 الف) 1(شكل

 

BI عملياتي و موثر احتياجات جديدي را به  ETL.تحميل مي كند كه به سختي مي توان در قراردادهاي امروزي ديد  
  چالش را مورد بحث قرار مي دهيم.3ما 

 



 
-  نگاه پيوستة موثر به سرمايه گذاري : 1.1

 ، مخزن اطالعات يك نگاه تاريخي به سرمايه گذاري فراهم مي كند. براي مثال براي فراهم BIدر معماري مرسوم 
كردن گزارش فروش هفتگي ، موارد فروش زياد، گزارش فصلي يا ساختن قطعات مدلها براي مشتريان مي تواند 

استفاده شود. اين معماري معموالً مخزن اطالعات موثر را يكي مي كند. تا يك نگاه فوري از اطالعات ثبت شده در 
 فراهم كند. هنوز ، اين معماري يك نگاه كامل و بالدرنگ از تمام سرمايه گذاري ها كه توسط OLTPپايگاه دادة 

 الزم است را فراهم نمي كند. براي مثال : فرض كنيد ما مي خواهيم BIمدلهاي جديد نرم افزار هاي كاربردي 
پيشنهادهاي ويژه اي به برخي از مشتريان مخصوص برحسب گذشتة خريدشان، فعاليتهاي اخير در جستجو كردن ، 

 (موجودي اخير ، OLTPسود امروز و موجودي اخيرمان بدهيم. اين مقصود احتياج به اطالعات از پايگاه دادة 
جستجوهاي اخير مشتريان) ، مخزن اطالعات (بخش مشتريان ، پيشينه خريد) و اطالعات پيوسته (سود امروز ، شامل 

درخواستهايي كه هنوز ارسال نشده) دارد كه مي تواند در مسير خودش به مخزن داده ها قرار بگيرد. اين نگاه هاي 
 حمايت BIسرمايه گذاري بسيار پيچيده از جهت طراحي ، اجرا و نگهداشتن مي باشد و همچنين ابزار متداول 

 كوچكي براي آنها را ترتيب مي دهند.
 -  طراحي با توجه به هدف : 1.2

 به طرز كارآمدي صحيح و اجراي كافي خواهد بود كه نشانگر اين است كه طراحي نقشه از منبع ETLتوجه به 
اطالعات به مخزن بايد به طور صحيح باشد و اجراي آنها بايد در مدت زمان كوتاهي صورت گيرد. اگر چه ، توجه 

فقط به سودمندي و اجرا بقية فاكتورهاي مهم تجارت را از دست مي دهد(مثل دوباره بدست آوردن ، قابليت 
 ETLنگهداشتن، قابليت اطمينان)  كه باعث مي شود بدست آوردن كيفيت سخت تر شود كه براي گسترش موفق 

 هاي عملكردي است كه براي آنها بايد يك محدودة بزرگ BIالزم است.اين موضوع بخصوص يك حقيقت براي 
براي رقابت موضوعي فراهم شود. قابليت اطمينان باال شايد براي اجزاي گردش مربوط به سود احتياج باشد مثالً از 

دست دادن ديتاهايي كه ليست لينك هاي ثبت شده را به كامپيوتر دارند و با يك كليك به آنها دسترسي پيدا مي كنيم 
قابل قبول است در حاليكه از دست دادن وجه بدين صورت نيست. نتيجتاً آنچه احتياج است انجام شود طراحي 

ETL.آن با هدفهايش كه بسيار ساده قابل دسترسي باشد و بتواند رسيدگي به داد و ستدهايش را بهينه سازي كند  
 - سير تكاملي طراحي:3.1

 ماههاي بسيار زيادي را براي شروع با احتياجات تجارت و هدفها طراحي ، زمينه يابي زير ETL بكار گيري نوعي 
ساختها ، طراحي منطقي و ذهني و به حداكثر رسيدن در طراحي فيزيكي و اجرا صرف مي كند.در جهان ايده آل ، 

 عملياتي ، همزمان با اينكه تجارت رشدو نمو BIاحتياجات هيچ وقت تغيير نمي كند. در جهان واقعي و مخصوصاً در 
مي كند احتياجات به سرعت تغيير مي كند. براي مثال يك فرآيند درخواست سود را مدنظر بگيريد كه با يك تاخير 

براي فرآيند تائيد وجه انتظار مي رود ولي چند ماه بعد عامليت اعتبار تاخير را دو برابر مي كند. اين تاثيرات تمام خط 
 را به پايين مي راند و شايد بصورت قابل توجهي دوباره طراحي شود تا هدفهاي سطح سرويس دهي را ETLلوله 

 عملكردي قابل استفاده  BIباقي نگه دارد. روش شناسي كه ماههاي اضافي زيادي را براي وفق دادن احتياج دارد در 
 نخواهد بود.



  ما روش شناسي اليه اليه را توصيف مي كنيم كه در حالت متوالي ، پااليش كم كم از نيازمنديهاي سطح باالي 
تجارت را بصورت درآمد درمي آورند كه توسط چندين سطح از مشخصات واقعي طبق مدلهاي اجرايي انجام مي 

 ) از سطحهاي باال پااليش يا جدا    QOXب)   در اين سطح طراحي ، كيفيتهاي مختلف ( هدفهاي 1شود. (شكل 
 در بهينه سازي اين سطح متوالي فراهم  QOXمي شوند. اين اليه اليه ها موقعيتهاي دستيابي مناسبي را براي گرداننده 

مي كند. با تلفيق طراحيها و هدفها در سطح هاي متوالي پااليش،  ما بهتر مي توانيم هدفها را پيگيري كرده و به سرعت 
 طراحي جديد را بعنوان نتيجة تجارت تكميل كنيم.

 

 
ب) 1(شكل 
 

يك ويژگي مهم در طراحي مدل استفاده از مدل هاي فرآيند تجارت براي طراحي مفهومي (سطح باال) است. اين 
داراي چندين مزيت است . اين مدلها يك رسميت متحد براي مدل كردن فرآيند محصوالت (عملياتي) مثل درخواست 
به سود  به خوبي فرآيندهايي كه مخزن اطالعات و سرمايه گذاري متوسط را فراهم مي كنند و آنها را محاسبه مي كند. 

 را از ديد تجاري ممكن مي كند كه جزئيات اجراي سطح پايين را مخفي كند بنابراين تشخيص ETLاين مدل طراحي 
۱F دهي(موافقتهاي سطح سرويس

 ) و استاندارد ها توسط تحليل گرهاي تجاري را آسان مي كند.�
بطور خالصه ، مدلهاي بدست آمدة فرآيند تجاري بصورت اهرمي كار مي كنند تا هوش تجاري عملياتي را فعال كنند. 

اين مدل از ديتاهاي سرمايه گذاري يك نگاه پيوسته بدست مي آورد و آنها را با هدفهاي طراحي سطح باال پيوند    
 . و اجراي آنها استفاده مي شودETLمي زند كه براي بهينه ساختن فرآيند هاي 
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: QOX - نگاهي تجاري جامع بر چرخه  2

اين بخش نظر ما را براي بدست آوردن نگاه جامع ، پيوسته از اعمال در سطح فكري جلب مي كند و از اينكه چگونه 
 دست بيابيم بحث مي كند. واقعيت اين است در مخزن ديتا هدفهاي تجاري و رويدادهايي از ETLبه طراحي منطقي 

 مي  OLTPسود تصميم گيري را معين مي كند . منابع ديتا براي اين حقيقت ها كامالً مربوط به پايگا ههاي دادة 
 طرح ETLباشد كه توسط فرآيند هاي عملكردي تجارت تغيير مي كنند. براي نمونه بازرسي ، تحويل دادن ، گردش 

 مدل كردن اين ETLنقشة بين منابع هدف ها و محصوالت نهايي در مخزن ها را معين مي كند. امروزه اگر چه ، ابزار 
طراحي نقشه ها را در سطح مفهومي حمايت نمي كند ( در بخشهاي هدفهاي تجاري ) ترجيحاً ، آنها فقط طراحي 

 را در شرح هدفهايش مثل جدولها، انديسها، فايلها، لينكهاي ارتباطي را حمايت مي كنند. ما براين  ETLمنطقي 
 عملكردي در تعداد روشهايش سود دهد يا كمك كند . BI در سطح مفهومي مي تواند به  ETLباوريم كه مدل كردن 

 در سطح مفهومي استفاده كننده هاي مخزن را فعال مي كند تا منشا مخزن ديتا در مدت تجارت  ETLاوالً مدل كردن 
كه آنها به آن توجه دارند را ببيند. دوماً اين مدل كردن از   ديتا ها يك نگرشي از سرمايه گذاري بروز شده را فراهم 

 مشخص مي شود. اين نگاه مياني موقعيت جديد براي ايزارهاي ETLمي كند كه توسط مكان مياني خط لوله 
عملكردي بوجود مي آورد كه بالدرنگ بتوانند در هر زماني براي تصميم گيري راهبردي استفاده شوند يا از تلف 

كردن زماني كه براي رفرش كردن مخزن الزم است اجتناب شود. سوماً اين مدل مفهومي مي تواند براي چرخه مدل 
  استفاده شود. ETLمنطقي براي 

 مي تواند براي فرآيند هاي مدل BPMN براي مدل مفهومي است . چون BPMNدست آوردهاي ما براي استفاده 
سازي تجاري عملكردي استفاده شود،  اين مي تواند يك شكل دهي معمول به مدل ها فراهم كند كه منبع اطالعات 

براي سرمايه گذاري را فراهم كند. براي اين منظور ( از قبيل  اندازه و ابعاد ، ويو و ...) شئ در مخزن است كه حقيقت 
 را بهم مربوط مي كند كه نشان مي دهد كه شئ چگونه در خارج از فرآيند تجارت مؤثر BPMNفرآيند تجاري 

ساخته مي شود . تحقيقات در زمينة فرآيند تجارت راهبردي داخل شده و از آن براي فرستادن پيام براي تمام فرآيند 
  وجود دارد.BPMN چالش در استفاده از 3هاي واقعي كه از ديتاي آن در اين فرآيند استفاده مي شود. اما 

 واقعي BPMN منطقي ما يك راه احتياج داريم تا قطعات فرآيند ETL اين است كه براي گردش - چالش اول1 .2
 تكنيك استفاده مي كنيم.  3 مشابه مربوط كند. براي انجام اين كار ، ما از ETLرا به اپراتور هاي منطقي 

 استفاده از زبان اصطالحات براي بيان روشها در زمان دشواري فرآيند واقعي: اصطالحات به راحتي         -2-1-1
 منطقي وصل شوند. ETLمي توانند به اپراتورهاي 

  از توليد مهم آن نمايش مي دهد. ETL الف) كه نمونه اي براي عملكرد اخير2توسعة ماكرو مثل (شكل- 1-2 -2 

 : براي مثال روش مقايسه كردن كه ETLالگوهايي براي وصل كردن نمونه هاي مشخص به عملكرد - 1-3 -2 
 تشخيص ETLتوسط شاخه هاي صحيح /غلط  مقايسه مي شوند جايي كه يك شاخه گردش را بعنوان يك فيلتر 

 ب)  2داده و تغيير مي دهد. (شكل 
BPMN2F به اين موضوع توجه شود كه شرحي بر

 ) فراهم شده است. 3و حاشيه نويسي برآن در (شكل  �
 

                                                 
2 (Business Process Modeling Notation 



 
 sk الف)توسعه ماكروبراي اپراتور 2(شكل 

 
  ب) الگويي براي فيلترها2(شكل 

 
 بصورت بنيادي يك گردش ديتا است. ETL است . اما BPMNگردش فرآيند مدل هاي - چالش دوم: 2.2

 خودمان را تكميل كنيم تا به اطالعات گردش ديتاي الزم BPMNبنابراين ما احتياج داريم تا دياگرام هاي 
  ) .ETLبرسيم ( مشخصاً ورودي ، خروجي ، و پارامترهاي اپراتور هاي 

 واقعي خودمان را با ورودي ، خروجي و الگوهاي پارامتري مثل اين ها BPMNبراي انجام اين كار ، ما فرآيند 
 توصيف مي شود. وقتي يك  XML توسط يك الگوي BPMNتكميل مي كنيم. ما فرض مي كنيم كه هرپيام 

پيام توسط يك روش دريافت مي شود اين بعنوان قسمتي از الگوي ورودي گره محسوب مي شود . ما از 
 براي ديگر وروديها، خروجي ها  XML استفاده مي كنيم تا روشها را با الگويBPMNخاصيت  حاشيه نويسي 

و هر پارامتر ديگر حاشيه نويسي كنيم. در محدوده گردش هاي فرآيند تا گردش هاي ديتا ، ما معموالً بايد به اين 
نكته توجه كنيم كه فرآيند تجارت نوعاً از گردش تك ديتا به فرآيندي كه شاخه اي از ثبت شده هاست استفاده 

مي كند. در حقيقت براي ساختن شاخه اي از شىء ها و هدفها ، مايك روش مدرن معرفي مي كنيم كه توالي 
 اشياء به عنوان ورودي مي دهد وخروجي نوعي از همان شئ خواهد بود. 

 گرفته شده است. براي اين منظور ، ما ETL از هدف نهايي ما در معرفي اجراي بهينه فيزيكي - چالش سوم2.3
 را بدست  ETL واقعي يكي كنيم و گردش هاي منطقي BPMN را با فرآيند QOXمجبور هستيم تا هدفهاي 

آوريم . 



 نماي طراحي شده اند و به BPMN (دياگرام BPMNمثال: ما ايده هاي خودمان را با نشان دادن دياگرام 
) را 3صورت الزم و كامل با خصوصيات سازگار نيستند.)براي فرآيند واقعي سود روزانه تشريح كرديم. (شكل 

ببينيد. 
 

 
 ) مثالي از فرآيند تجارت مؤثر (بازرسي ، تحويل دادن) و فرآيند تجارت واقعي (سود روزانه ، مدل قرقره وار)3(شكل 

  
اين فرآيند سود هر محصولي كه در روز فروخته مي شود را محاسبه مي كند. ما فرض مي كنيم كه احتياجات تجارت 

 براي بروز كردن باشد. اين نشان مي دهد كه چگونه بارها ، مخزن آپديت مي شود (براي مثال ، QOXشامل اندازة 
روزانه براي تازه شدن سطح باال ، ماهانه براي تازه شدن سطح پايين و...) بنا براين فرآيند سود روزانه از فاصلة يكبار 

به ازاي فرش شدن آغاز مي شود . يادآوري مي كنيم كه سود زماني به حساب مي آيد كه محصول فرستاده شده باشد. 
بنابراين تحقيق بايد به فرآيند تجارت تحويلي اضافه شود. براي اينكه جزئيات درخواست را به فرآيند سود روزانه 

ارسال كند. متد مدرن (قرقره وار) جزئيات درخواست را از خالصة درخواست و جزء اصلي موجود در خط جدا مي 
كند و اين ديتاها را براي دورة تازه شدن انباشته مي كند . پس از اين ، گروهي از اين آيتم هاي قرقره وار به خط شده 
به بخش تفكيك كردن فرستاده مي شوند كه گروه هاي آيتم هاي به صف شده بر حسب تاريخ و شماره محصول مي 



باشد. براي اين چنين گروهي ، اين متد يك فرآيند سود روزانة نمونه تهيه مي كند و آن را براي آيتم هاي به صف 
 شده ارسال مي كند. 

فرآيند سود روزانه كار ساختن عامل يا شيء جديد را انجام مي دهد. اين فرآيند توسط آيتمهايي به صف شده دوباره 
 كليدهاي محصوالت را به كليدهاي جانشين تبديل     getkeyتكرار شده و جزئيات خود را جمع مي كنند. روش 

 الف) 2 متناظر آن در (شكل BPMN يك توسعة ماكرو مي باشد و دياگرام getkeyمي كند. توجه كنيد كه روش 
نمايش داده شده است. درخواست هاي داخلي ، با آدرس هاي درخواست خالي مشخص مي شودكه بهتر است بعنوان 

سود محاسبه نشوند تا زمانيكه از صافي داخلي عبور نكرده اند. الگويي كه استفاده مي شود تا اين شيوه را تشخيص 
 ب) نشان داده شده است استفاده مي شود تا عمل كند. زماني كه تمام 2دهد بعنوان يك فيلتر همانطور كه در (شكل

آيتمهاي به صف شده در يك گروه پردازش شده مجموع ها به مخزن به عنوان عامل يا شيء جديد اضافه مي شوند. 
 ETL ، سود روزانه ETLگرفتن شرح فرآيند سود روزانه همزمان است با حاشيه نويسي گردش ديتا ، گردش منطقي 

 در زير نمايش داده شده است .  ETLكه مي تواند نسبتاً رابطة مستقيم با انتقال آنها داشته باشد . گردش منطقي 
 

 
 منطقي ETL الف) گردش 4(شكل



 به خودي خود يك چالش ETL استفاده كرديم . زبان گردش منطقي  ETLاينجا ما از نشانه گذاري ابزار منابع 
 مهم است .

 موقعيتهاي جديد براي تصميم گيريهاي آني فعال BPMN همانطور كه بحث شد ، فرآيند  عملياتي:BIنمونة 
مي كند بدون اينكه براي تازه شدن مخزن منتظر بمانيم. بعنوان مثال ، فرض كنيد يك خرده فروش آنالين بخواهد 

پيشنهادهاي ويژه اي در پكيج ارسال شده قرار بدهد مثل تخفيف محصول ، ارسال رايگان يا تخفيف به 
محصوالت جديد.و فرض كنيد اين پيشنهادها به سود روزانة امروز بستگي داشته باشد. سود روزانة جاري در 

 مخزن موجود نمي باشد. 
۳Fبراي انجام دادن اين ، ما احتياج داريم كه روش اصالح و پاك

 �۴F در فرآيند تحويل دادن به يك فرآيند جديد  �
 ب) متصل كنيم. اين فرايند جديد تعدادي از پيشنهادها را برمي گرداند تا در بستة تحويلي طبق قوانين 4(شكل 

تجارت قرار دهد. در مثال ما فرض كرديم تخفيف براي درخواست ها پيشنهاد شده است كه تحويل استثنائي و 
سريع و ارسال رايگان براي درخواست هايي فراهم شده است كه بيش از دو برابر ميزان ميانگين درخواست ها 

است. ما احتياج داريم مدت زمان رفرش شدن را تنظيم كنيم تا مطمئن شويم كه سود روزانه در هر ساعت آپديت 
مي شود (يا حتي االمكان در تكرارهاي زياد) مجموع در حال كم شدن مي تواند دنبال شود. توجه كنيد كه اين 

احتياج به يك تغيير اندك درفرايند سود روزانه واقعي دارد براي اينكه مجموع در حال كم شدن را ثابت نگه دارد. 
بنابراين اين فرآيند مي تواند چندين گروه قرقره وار تشكيل دهد و فقط مخزن را يكبار در هر چرخة تازه كردن 

آپديت كند. 
 

 
 ب ) درخواست هاي آني 4(شكل 

                                                 
3 ( RetrieveAndPack 
4( shipping inserts 
 



  .QOX. بهينه سازي چرخة  3
 منطقي مناسب ، گام بعدي در گير كردن بهينه سازي ETLبعد از گرفتن احتياجات تجارت و فراهم كردن طراحي 

 است . چالش ها در انجام اين ، شامل تعريف مدلهاي هزينه ها براي QOX بر حسب معيارهاي ETLطراحي 
 ، تعريف فضاي طراحي و الگوريتم ها براي جستجوي فضاي طراحي تا طراحي مطلوب QOXمحاسبه معيارهاي 

 فراهم گردد. اينجا، ما بطور خالصه تكنيكهاي بهينه سازي و داد و ستد كاال را مطرح مي كنيم.
 ارتقاء مي دهد) نوعاً دوباره نويسي جبري را در پي ETLبهينه سازي براي اجرا (كه زمان اجرا را براي گردش 

 تا زماني بعد از گردآوري براي كم كردن حجم ديتا ) يا revkey براي getkeyدارد(براي مثال تقسيم كردن روش 
 مي تواند خراب شود بدليل ETLبازسازي ديتا را در پي دارد. (مثل : كي و كجا تقسيم كردن انجام شود). دنباله كار 

خطاهاي سيستمي يا عملكردي . طراحي براي توانايي بازيابي دوباره ، نوعاً عالوه بر نقاط بازيابي در مكانهاي مختلف 
 بعد از خطا ادامه مي يابد و عملكرد خود را ادامه مي دهد. اگر چه ETLدر گير مي شود در دنباله كار كه فرآيند 

 براي نگهداري نقاط بازيابي استفاده مي شود و از اينرو داد و ستد هاي بين توانايي بازيابي دوباره و I/Oهزينه هاي 
اجرا وجود دارد. بهينه ساز بايد روي تعداد و مكان يابي نقاط بازيابي تصميم گيري كند. بعضي وقتها ، ما نمي توانيم 

از نقاط بازيابي استفاده كنيم ، بعنوان مثال زماني كه تازه كردن در سطح باال مورد نياز است . در اين گونه موارد ، 
بهترين شرايط ممكن اين است كه براي تلورانس خطا چيزي طراحي كنيم كه بوسيلة آن از يك نسخه از موارد مورد 

استفاده تهيه كنيم (كه نشان مي دهدپاسخ ، كم كردن خطا ، تنوع ). چالش هاي بسيار زيادي وجود دارد كه قسمتي از 
دنبالة كار است تا تكرار كند و به يك باالنس بين استفاده از نقطة بازيابي و نسخه برداري برسد. توانايي تازه كردن يك 

 عملياتي و طراحي براي توانايي آپديت يك ناحيه مهم از تحقيقات است. تكنيك BIاحتياج حياتي است براي 
جايگزين اينجا شامل استفاده از جزبنديهاي موازي ، جلوگيري از مسدود كردن عملگرها و نقاط بازيابي ، گردش 

 و ETL) مي باشد. معموالً زمانبندي گردش 9) يا فاز لود كننده(8اجراهايي از اپراتورهاي مدل مثل متصل كننده ها (
 به خودي QOX). بهينه سازي براي اينگونه معيارهاي10اجراي درخواست تغيير ساختارها فاكتور حياتي مي باشد(

خود چالش برانگيز است به دليل فضاي زياد طراحي . اگر چه ، چالش اصلي بيشتر به اين توجه مي كند كه جايگزين 
بهينه سازي شوند كه بيشتر به خاطر احتياجات QOXهاي اجرا كنار هم قرار مي گيرد اينكه در مقابل تركيب هدفهاي 

 تجارت مشخص مي شوند. 
 ) بعضي از داد و ستدها را  در بهينه سازي براي تازه كردن ، اجرا، امكان بازيابي دوباره ، و تلورانس خطا 5(شكل

براي گردش هاي خاص نشان مي دهد. خط آبي ثابت  خط معيار اجراي گردش اصلي را نشان مي دهد. براي افزايش 
 است) ما به افزايش تعداد بارها Yتوانايي تازه كردن (كه آن كم كردن تأخير لحظه آپديت در سايتهاي بزرگ با محور 

) . در انجام دادن اينچنيني ، بهترين اجرا با كمترين تأخير ممكن است با موازي سازي حاصل Xاحتياج داريم (محور
شود(خط سياه نقط چين). استفاده از نقطة بازيابي، به تازه كردن ، به ميزان كم يا زياد آسيب    مي زند كه بستگي به 
اين دارد كه ما استفادة تعداد باال(خط سبز با خط فاصلة بزرگ) يا تعداد پايين (خط قرمز با خط فاصلة كوچك) از 

 نسخه باال (خط قرمز با فاصلةبزرگ) نسخه پيمانه اي 3نقاط بازيابي به ترتيب داشته باشيم. روش جايگزيني براي 
است كه براي رسيدن تلورانس خطا يك سطح يكسان نزديك از تازه كردن بعنوان طراحي اصلي استفاده مي شود. 

 



 
) 5(شكل 
 

 - نتيجه گيري4

 را توصيف كرديم كه در سيستم هاي هوشمند تجارت مؤثر ETLما يك روش شناسي اليه اليه براي طراحي فرآيند 
مي باشد. فاكتور كليدي اين روش شناسي استفاده از شكل دهي متحد براي مدل كردن فرآيند تجاري عملكردي است 
كه از سرمايه گذاري به خوبي فرآيند ها استفاده مي كند تا يك نگاه پيوسته براي اطالعات ارائه دهد. (مثل عامل هاي 
تجارت) كه توسط تصميم گيريهاي عملكردي احتياج است. اين روش شناسي با يك خصوصيات مفهومي شروع    
مي شود كه يك تعريف منطقي دارد و اجراي فيزيكي آن بصورت معين نتيجه مي شود. در مدل مفهومي تشخيص 

  وجود دارد كه طراحي را سبب شده و بهينه سازي در سطح هاي منطقي و فيزيكي را شامل مي شود.QOXهدفهاي 
تحقيقات مداوم ما مشكالت زير را نشان مي دهند:  

 استفاده مي كنند. اگر چه ، همانطور كه ما BPMN)شكل دهي مدل كردن مفهومي: ما نشان داديم محصوالت ما از 1
 مخصوصاً به خوبي نمي تواند درخواست كند. تا طراحي نقشه گردش ديتا براي ساختن BPMNبحث كرديم ، 

ديدهاي اطالعات را نشان دهد. بنابراين ، شكل دهي مدلها بايد حاشيه نويسي فرآيند و گردش ديتا با كيفيت هدف را 
حمايت كند. 

) شكل دهي مدل كردن منطقي : اين بايد شامل اپراتورهاي نوعي كه توسط طراحي نقشه ها مورد نياز است، باشد 2 
 را فعال كند.  QOXاما بايد مجهز به هر نوع موتور اجرا باشد. و آن بايد بتواند بهينه سازي چرخة 

) نتيجه گيري اتوماتيك مدل منطقي از مدل مفهومي  3
 است و نمايانگر      QOX : اين شامل مدل هزينه براي نشان دادن معيارهاي QOX) بهينه سازي گردش 4

الگوريتم هايي براي بهينه سازي در مقابل اين معيارهاست.  
) تكنيكهايي براي معتبر كردن طراحي در مقابل خصوصيات هر سطح تجارت 5



 ) تكنيكهايي براي متوجه شدن طراحي زماني كه احتياجات سطح تجارت تغيير مي كند.6 
. 
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