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 چکیده

 هوش راستا این در.باشد می کارکنان عملکرد ارتقاء گیری و تصمیم فرایند بهبود منظور به ها داده فناوری مناسب ابزارهای ریبکارگی نیازمند علمی، مدیریت

 آمده یاری مدیران به تصمیمات هوشمندانه اتخاذ و رقابتی مزیت کسب مناسب، استراتژی تدوین درجهت و فناوریهای پیشرفته راهکارها،ابزارها ارائه با تجاری

 تصمیمات تا کند می کمک سازمان گیرندگان تصمیم به که گردد می اطالق مدیریتی و تجاری به اطالعات خام های داده تبدیل فرایند به تجاری هوش.است

 وه نمود را ساده ها آن تحلیل و اطالعات،آنالیز کاوش توان می تجاری هوش کمک به. نمایند عمل صحیح اطالعات اساس بر و گرفته و بهتر تر سریع را خود

 درك بهتر را ها آن و داشته دسترسی آن اطالعات به آسانی به زمان هر و کجا هر در تا دهد می را اجازه این سازمان ای از رده هر در گیرندگان تصمیم به

در تصمیم گیری  هاو نقش آندر سازمانها سیستم های هوش تجاری  کارکردهایسعی براین است که به بررسی ویژگیها و مقاله  ایننمایند.در تحلیل و نموده

 بپردازیم.

 سازمانو پشتیبانی تصمیم،هوش تجاری،تصمیم گیری کلمات کلیدی:

 مقدمه-1

. است شده اهمیت با( ها برای سازمان موفقیت حیاتی عامل نگوییم اگر) چشمگیری طرز به واقعی زمان در مفید اطالعات کسب توان اخیر، های درسال

 اتخاد به ملزم را کارها و کسب رقابتی فشارهای. است کاهش یافته محسوس بطور دهند می اختصاص تجاری تصمیمات اتخاذ برای مدیران که زمانی

)میرابی و شوند گرفته سریعتر هرچه باید تصمیمات این و است، کار و کسب اولیههای  داده بر مبتنی است که کرده هوشمندانه تصمیماتی

پشتیبانی  یکپارچگی اهمیت تجاری، هوش طریق از شدن پشتیبانی به گیری نیاز تصمیم و درسازمان گیری تصمیم اهمیت به باتوجه (.1389دیگران،

 مفهوم گیری شکل از سالها گذشت با امروزه .گردد می پیش مشخص از بیش سازمان( ای داده و فرایندی )بستر سازمانی های سیستم با گیری تصمیم

 مدیریتی،اهداف و سطوح عملیاتی و جوامع و ها سازمان تمام در ارتباطات و اطالعات فناوری ابزارهای از واستفاده گیری تصمیم بانیپشتی های سیستم

 هنوز مفهوم آیا که است آمده وجود به سوال این اکنون. است گردیده برآورده تحلیل اطالعات و ها داده تجمیع و هادرتامین سیستم این اولیه

 کار و کسب و امروزه های سازمان حیاتی نیازهای دلیل به است کامال مشخص آنچه دارد؟ را گذشته کاربرد همان گیری تصمیم پشتیبانی سیستمهای

 با مرتبط ابزارهای توسعه جهت در زیادی و پروژهای تحقیقات گیری، تصمیم پشتیبانی های سیستم عنوان از استفاده بدون یا با استفاده سوم، هزاره

 .باشد می انجام حال در غیره و های هوشمند عامل خبره، های سیستم کاوی، داده داده، انباره بالدرنگ، تحلیلی مانند پردازش گیری تصمیم یبانیپشت

 چتر نام عالوه بر که مهمی نکته اما.اند گردآمده تصمیم، پشتیبان های محیط یا تجاری هوش نام جدیدی به چتر قالب در ها ویژگی و ها فناوری این

 این یشترب همکاری با و گرفته قرار ها سازمان عملیاتی و های سازمانی سیستم درون در باید چتر این که است موضوع این باشد می مطرح جدید

 وانعن به تجاری هوش .(1391)روحانی،زارع،نمایند پشتیبانی مختلف درسطوح را مدیریت گیری درسازمان،تصمیم جامع افزارهای نرم و سیستمها

 داشته کاربرد سودآور خصوصی های برای شرکت گذشته در تجاری هوش بود خواهد مفید سازمان هر در گیری تصمیم بهبود فرایند در کارآمد ابزاری

 در یستمس عمر ی چرخه مدیریت اثربخش و طراحی منظور به ابزاری عنوان به تجاری هوش.است یافته نیز کاربردهایی دولتی نهادهای در تازگی به اما

 اطالعات های سیستم از متوالی سالیان برای .(1393)حاجیپور،صفاری،است گرفته قرار پذیرش هوشمندانه مورد های گیری تصمیم از پشتیبانی راستای

 مانند موجود مدیریت
1
MIS, 

2
DSS    

3
ES, 

4
EIS, و ناهمگن و دهپراکن های داده میان یکپارچگی ایجاد به قادر ها سیستم این اما شد می استفاده 

                                                           
1
. Managment Information Systems 

2
. Decision Support System 
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 به نیاز باشند، بازار تغییرات برابر در سریع واکنش به قادر ها سازمان اینکه برای. نبودند جدید های داده میان موجود های وابستگی مناسب شناسایی

 بقا حفظ برای ها سازمان ابرایندهند.بن انجام مختلف معلولی و علت های تحلیل آن محیط و سازمان از بتوانند که دارند مدیریتی اطالعات های سیستم

. کنند تلقی ناپذیر اجتناب ضرورتی و الزام یک وکارها کسب در را تجاری هوش مانند جدیدی های فناوری بر تسلط باید فناوری، پیشرفت با همزمان

 داده پاسخ یمناسب به  شکل سازمان اطالعاتی نیازهای آن اساس بر که کنند می فراهم را ابزاری تجاری هوش های سیستم

چنانچه تصمیم گیران بتوانند از سیستم های هوش تجاری استفاده نمایند،می توان شاهد آن بود که کیفیت تصمیم گیری .(1387،،مهدیمحمودیشود)

ات را مورد بررسی مدیران به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.زیرا هوش تجاری به کمک مدلهای ریاضی والگوریتم ها می تواند حجم عظیمی از اطالع

.در نتیجه سازمانها می توانند واکنش سریع به فعالیت های قرار داده و تحلیل های بهتر و کارآمدتری را در اختیار تصمیم گیران و مدیران قرار دهد

در وهله اول با ارائه تعاریفی جامع، به در این نوشتار به دنبال آن هستیم که  .(1390)بازرگانی و دیگران،رقیبان و شرایط جدید بازار از خود نشان بدهند

تصمیم  فرآیندکنیم این سیستمها چه نقشی درمشخص می های هوش تجاری در سازمانها پرداخته و نهایتا ویژگیها و کارکردهای سیستمساختار، تبیین

 سازمانی ایفا می کنند؟ گیری های

 

 5تعاریف هوش تجاری -2

 از یکی. میرود کار به میشوند، تلقی ارزشمند فرهنگ، یک در جدیدکه محصوالت ایجاد و مسأله حل برای که است هایی توانایی ی مجموعه هوش -2-1  

 شامل تجاری هوش. باشد می تجاری هوش است، باالیی برخوردار اهمیت از سازمانی ارشد مدیران برای و وکار کسب محیط در که انواع هوش ترین مهم

 تجاری هوش کاربردی های برنامه. هستند مورد نیاز دانش به اطالعات و اطالعات به داده تبدیل برای که است مختلف یها و فناوری ها ابزار فرآیندها،

 .(1393پور،صفاری،حاجی )دشو می ها داده کیفیت با رابطه در تجاری های گیری تصمیم روند در تسریع موجب
ندها که هدف آنها نه فقط اصالح تصمیمات تجاری بلکه حمایت ازتحقق استراتژی شرکت وفرآی هوش تجاری عبارتست ازمجموعه ای ازمفاهیم،روشها -2-2

چندبعدی داده های بدست تحلیل و سازی،تجمیعیکپارچه  شناسایی هوشمندانه،شامل  می باشد.وظایف اصلی که برعهده سیستمهای هوش تجاری قرار دارد

 .(1387)محمودی،مهدی،است آمده ازمنابع اطالعات گوناگون

راهکارکه منابع سازمان رایکپارچه میکند وکیفیت داده های جمع آوری شده را به حدی می رساند که تصمیم گیری  از یکعبارتست هوش تجاری  -2-3

ها به اخذ آگاهانه تری بر اساس آن بگیریم.هوش تجاری یه محصول یا یک سیستم نیست بلکه مجموعه ای از فرآیند هاست که با در نظر گرفتن تمام داده 

خارج اری با جمع آوری داده های داخل ودر نحوه تجارت سازمان تاثیر گذارخواهد بود.هوش تج تصمیمات هوشمند در سازمان کمک می کند و بطور موثری

 .( 1389،،فهیمه)ابراهیمیاندسازمان و تبدیل آنها به اطالعات مفیددر امر تصمیم گیری به کاربران تجاری کمک می کن
برای جمع آوری داده و دانش جهت تولید پرس و جو در راستای آنالیز بنگاه به  ها تجاری عبارتست از بعد وسیعی از کاربردها و تکنولوژی هوش -2-4

به دانش  منظور اتخاذ تصمیمات تجاری دقیق و هوشمند.داده ها با ورود به سیستم هوش تجاری،مورد پردازش قرار گرفته و تبدیل به دانش می شوند.سپس

 .(1389)بشارت نیا و دیگران،دست آمده مرده تحلیل قرار گرفته و نتایج تحلیلی از آن حاصل می شود
 از ای مجموعه توصیف جهت 1989 سال در گارتنر گروه از هوارد درسنر توسط بار اولین که است چترگونه و عظیم اصطالح یک تجاری، هوش -2-5

 تجاری هوش علمی تعریف اولین. گردید کامپیوتری،مطرح پشتیبانی های سیستم از استفاده با کار و بکس گیری تصمیم بهبود هاجهت روش و مفاهیم

 کار و کسب اطالعات تصفیه و برای مدیریت ها سازمان به کمک جهت ابزاری و مدیریتی فلسفه یک": شد انجام صورت بدین (1986)  6کیم و گوشال توسط

 .(1391) روحانی،زارع،"کار کسب و محیط در کارا تصمیمات اتخاذ هدف با
باید گفت که هوش تجاری یک مفهوم چند وجهی است که در نهایت با جمع بندی دیدگاه های مختلف در علوم گوناگون می توان  جامع یتعریفدر  -2-6

 .(1390)بازرگانی و دیگران،این تعریف در سه عنوان زیر بیان کرد
                                                                                                                                                                                           
3
. Expert  System 

4
. Executive Information System 

5
. Business Intelligence (BI) 

 
6
 - Ghoshal  &  Kim 
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  سریع تر)دیدگاه تجاری(تصمیم گیری بهتر و راهکاری جامع برای 

  استخراج و تبدیل داده ها به اطالعات ودانش)دیدگاه نرم افزاری(روشی مطمئن برای 

 )یک راهکار منطقی و معقول برای مدیریت)دیدگاه مدیریت 

 تجاری هوش سیستم ویژگیهای -3

 ها ویژگی این گارتنر توسط موسسه شده اعالم موارد اساس بر باشد. داشته خاصی های باید ویژگی7(FURPSاستاندارد) اساس بر تجاری هوش سیستم یک

 :(1390)معرفتی،هاشمی،داد تعمیم تجاری هوش های درسیستم زیر صورت به توان می را

 گویی، پیش نظارت، ریزی، برنامه ریزی، بودجه-دهد را پاسخ زیر موارد بتواند باید ویژگی این براساس تجاری هوش سیستم یک :وظیفه مندی -3-1

 کاربر، توسط جو و پرس تحلیل،تعریف اطالعات، بندی دانه سطح تا عمقی گزارشات عمقی، گزارشات داشبورد، امتیاز، کارت مالی، گزارشات سازی، یکپارچه

 ."اگر–چه می شد "های تحلیل و ای دوره و زمانی گیری گزارش
 باشد داشته را زیر امکانات باید ویژگی این از پشتیبانی برای :استفاده قابلیت -3-2

 باشد داشته شده دسترسی سازی خالصه سطوح و حد جزییات در ها داده به بتواند کاربر اینکه امکان. 

 کند ایجاد را گرافیکی خودش محیط بتواند کاربر اینکه امکان. 

 و سند نقشه، جدول، گراف، ازجمله مختلف های صورت به گزارشات ارایه امکان ... 

 تولید یک جغرافیایی های مثال تحلیل تولید یک( جغرافیایی) اطالعات موقعیتی و تجاری اطالعات بین سازی روابط بصری و ها دهدا گرافیکی نمایش امکان 

 .خاص

 و موجود های تکنولوژی از استفاده امکان 

 مثل ها داده پایگاه انواع با سازگاریSQL,IBM DB2،Oracle.و غیره 

 ای شبکه محیط در سازی ها و پیاده عامل ها سیستم تمام روی بر اجرا قابلیت 

 از با .کند را فراهم اعتماد قابل دسترسی یک کاربران و تعداد افزار سخت گرفتن نظر در بدون باید بتواند تجاری هوش سیستم :اطمینان قابلیت -3-3

 خود کار به درستی به تجاری بتواند هوش افزار نرم تا دهد انجام دست رفته از مقادیر از درستی تخمین بتواند سیستم باید ها داده از قسمتی رفتن دست

 .دهد ادامه
 ابزارها سری یک از باید بتواند دهد انجام را خود نظر مورد کارا عملیات طور به و درستی به بتواند تجاری هوش سیستم یک اینکه برای : کارایی -3-4

OLTP لشام ابزارها این کند استفاده
8

، ETL
9

 ،MDDB
10

، MRDB
11

12داده ابر و الیه سه و الیه دو معماری داده، باران ،
 . 

 جدید های ارایه نسخه و سیستم خوب یک پشتیبانی. شود پشتیبانی کامل صورت به باید فروشنده توسط یک شده ارایه سیستم : پشتیبانی قابلیت -3-5

 .است تجاری هوش سیستم یک های ویژگی از یکی افزار نرم با ارتباط در مفید آموزشی مطالب ارایه نیز و دهنده ارایه توسط

                                                           
7
 - FURPS is an acronym representing a model for classifying software quality attributes  

8
- Online transaction processing 

9
- Extract,Transform and Load 

10- Mutli Dimentional Data Base  
11

- Mulit Relational Data Base  
12

- Meta Data 
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 (1390)مظفری،مبینا،یویژگیهای هوش تجار (1-3شکل 

 تجاری هوش هایسیستم  اصلی و تکنیکهایاجزاء  -4

 ورد تجزیهم را اطالعات می توان ها آن با و اند شده طراحی هوش تجاری در موجود فرآیندهای برای که هستند افزارهای کاربردی نرم تجاری هوش ابزارهای

 :(1390)معرفتی،هاشمی،زیراست موارد شامل تجاری هوش سیستم یک اصلی و عناصر اجزا .ارائه کرد مناسبی صورت به را ها آن و داد قرار تحلیل و

13بارگذاری و انتقال استخراج، -4-1
 

داده را بر عهده دارد. ازآنجا که ممکن است بعضی از  این داده ها این جزء کارجمع آوری،استخراج داده ها از منابع مختلف سازمان و بازگذاری آنها در انبار  

 در ها آن دادن قرار و منابع این ها از داده آوردن بدست .باشند شده ذخیره ای یکپارچه و ارجاعی جامع قوانین بدون مسطح های فایل یا و داده در پایگاه

 .طول بیانجامد به ها هفته است ممکن. است دشواری بسیار داده کار انبار متداول های قالب

14داده انبار -4-2
 

 تصمیم برای معنی با و پیچیده اطالعات ارایه برای تحلیلی ابزارهای با داده زیادی حجم آوردن فراهم و سازی،پردازش مرتب آوری، جمع برای سیستم یک 

 .کند حفظ را کار و کسب در رقابت بتواند تا است، شده یارزیاب و شده مرتب شده، آوری جمع داده پایگاه یک در ها داده این. است سازان

 
 15خط بر تحلیل فرایند -4-3

 ها سیستم این جهت این از. گیرد می قرار استفاده مورد تجاری کاربردی های برنامه در وسیعی طور به ها داده دیدگاه ابعادی پایه بر OLAPهای  سیستم 

 و پرس تجمیع برای را بهتری کنند.این سیستمها  کارایی پردازش کوتاهی زمان در را سازمانی های داده زا زیادی حجم توانند می که هستند توجه مورد

 .کنند می فراهم سنتی های داده پایگاه به نسبت جوها

 16کاوی داده  -4-4

 چون ولی نامید "دانش کاوی از داده"را  آن می توان تری مناسب صورت به. است شده های ذخیره داده روی از دانش آوردن بدست برای ابزاری کاوی داده 

 بین در مدلی، به داده میل احتمالی یا و الگوها قوانین، یافتن برای تالشی کاوی، داده.می نامند کاوی داده را آن داده کاوش به توجه با و است طوالنی نام این

 .است ها داده از انبوهی

                                                           
13

 - Extract,Transform and Load(ETL) 
14

 - Data Warehousing(DW) 
15

-On-Line Analytical Processing(OLAP) 
16

- Data Mining(DM) 
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 17گیری گزارش افزارهای نرم -4-5

 یکی این. دارند عهده بر سیستم کاربران به را ها آن نمایش و گیری گزارش وظیفه تجاری هوش حل راه یک از بخشی عنوان به گیری گزارش افزارهای نرم 

 داشته وجود باید ad-hocگزارشات  جمله از مختلف گزارشات ایجاد امکان تجاری هوش حل راه یک در. دارد بسیار تعامل کاربر با که است هایی قسمت از

 .شوند داده نمایش مختلف های درفرمت بتوانند باید نیز گزارشات این. باشد

 18هوشمند یار تصمیم سیستم -4-6

 هدف دیگر عبارت به و کنند کمک می سازی تصمیم امر در سازان تصمیم به که اطالعاتی هستند، های سیستم از خاصی نوع یار تصمیم های سیستم 

 یک در سطح متعددی مزایای دارای یار تصمیم های سیستم. است "آینده برای گیری تصمیم به کمک و نگری دهآین " تصمیم یار، سیستم یک اصلی

 وکمک به تصمیم کیفیت تصمیم گیری ها،افزایش هزینه کاهش رقابت، توان افزایش وقت، در جویی به صرفه می توان جمله آن از که یباشند م سازمان

 کرد. اشاره سازمانی افزایش کنترل و دگیری،غلبه بر محدودیت های انسانییا ترویج سازان در مواقع بحرانی،

 19هوشمند عامل -4-7

 را خود داخلی حالت و کرده انعطاف عمل قابل و مختار خود صورت به ایستا و پویا های در محیط می تواند که است افزاری نرم سیستم یک هوشمند عامل 

 باید که هدفی" ،"انجام دهد را یادگیری ها آن از یتواند م که قبلی های تجربه" ،"محیط از قبلی اطالعات" ظهلح هر در هوشمند یک عامل .نماید کنترل

وسیله  بدین و دهد یم بروز را رفتاری ها، آن اساس بر و اختیار دارد در را "اطراف محیط و خود از مشاهداتی و اطالعات"و  "کند تالش آن به رسیدن برای

 می دهد. ییرتغ را محیط حالت

 20دانش مدیریت سیستم -4-8

 دو هر شامل یشود م مدیریت که دانشی. اهداف سازمان تحقق جهت در سازمان یک دانشی های توسعه دارایی و برداری بهره از است عبارت دانش مدیریت

 و تولید برای نظامی مستلزم امر این.است دانش تولید و اشتراك شناسایی، با مرتبط تمام فرایندهای شامل دانش این مدیریت. است ذهنی و دانش عینی نوع

 را دانش دانش، درمدیریت موفق های سازمان. است نیاز مورد سازمانی و یادگیری دانش اشتراك تسهیل و ترویج همچنین است، مخازن دانش از نگهداری

 .می دهند دانش توسعه راكاشت و تولید از پشتیبانی جهت را سازمانی و قوانین ها ارزش و دانسته سرمایه یک

 21مشتری با ارتباط مدیریت -4-9

 با ارتباط مدیریت. می سازد با مشتریان شان ارتباط موثر مدیریت به قادر را ها شرکت که است کلی تجاری استراتژی یک واقع در مشتری با ارتباط مدیریت 

 شخصی هر مشتری، ارتباط با مدیریت مفاهیم اساس بر. کشد می تصویر به ازمانآن س اعضای برای را سازمان هر مشتریان از کلی و شمای دید یک مشتری

 به بایستی اقتصادی بنگاه یک یا سازمان یک اطالعات مشتریان رو این از و بوده متمرکز او به مربوط و اطالعات مشتری روی بایستی می سازمان در

  .شود داده قرار مشتری با مرتبط های بخش تمامی اختیار در یکسان و طورکامل

   

 

  هوش تجاری: مراحلساختار و  -5

 پایگاه انواع های داده تواند می این منابع. شوند می آوری جمع اول مرحله در داده منابع بگیریم، نظر در (1-5) شکل صورت به را تجاری هوش مراحل اگر

 داده تحلیلی یا همان انبار داده در پایگاهاستخراج،انتقال و بارگذاری  شده طی فرایند اطالعات جمع آوریبگیرد.  دربر را موجود افزارهای نرم اطالعات یا داده

داده در پایگاه داده تحلیلی در بخش های مجزایی به نام داده گاه  قرار می گیرد. در مرحله بعد هوش تجاری وارد عمل شده و روی  بارگذاری می شود.

 .(1387،امین،)گلستانیام می دهد.در نهایت اطالعات جهت انتشار به ابزارهای سطح باال تحویل داده می شوداطالعات طبقه بندی شده تجزیه و تحلیل انج

                                                           
17

- Software Reporting  
18

- Intelligent Decision Support System(IDSS) 
19

 -Intelligent Agent(IA) 
20

- Knowledge Management System(KMS) 
21

- Customer Relationship Management(CRM) 
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 (1391،سالمت،وحیدرضا)( مراحل و ساختار هوش تجاری1-5شکل

 سازمانها در تجاری هوش از استفاده اهداف و ضروریات  -6

در قالب هر تعریفی به دنبال افزایش سودآوری سازمان با استفاده از اتخاذ تصمیمات هوشمند و  همانطور که از تعاریف متعدد استنباط می شود،هوش تجاری

 : (1389بشارت نیا و دیگران، )  دقیق است و به طور اعم می توان اهداف زیر را برای این رویکرد نوین عنوان کرد

الف وقت و هزینه و انرژی در سایر مسیر ها به دنبال اهداف کالن و اساسی تعیین گرایشهای تجاری سازمان که موجب می شود تا سازمان بدون ات -6-1

 خود متمرکز شود.
 تحلیل عمیق بازار -6-2
 د.پیش بینی بازار که می تواند قبل از آنکه رفبا سهم از بازار خود را توسعه دهند،منافع جدید به وجود آمده در بازار را عاید سازمان کن -6-3
ح رضایتمندی مشتریان که می تواند موجبات استمرار کسب و کار باشد و از دست دادن این اعتماد و رضایتمندی مراتبی را برای بنگاه باال بردن سط -6-4

 به همراه دارد.
 شناسایی مشتریان دائمی که وفادارند،می توان برای پیگیری رفتار آنان،جهت گیری های کالن و استراتژیک را انجام داد. -6-5
 سیم بندی مشتریان و متعاقبا ایجاد تنوع در روش برخورد با هر گروه از مشتریان.تق -6-6
 و شفاف سازی رویه فرایندهای کلیدی. داخلیدر امور افزایش کارایی سازمان -6-7
 استاندارد سازی و ایجاد سازگاری بین ساختارهای سازمان. -6-8
 اری محسوب می شود.تسهیل در تصمیم گیری که جزء اهداف اساسی هوش تج -6-9

 نند.تشخیص زود هنگام خطرات قبل از اینکه سازمان را به مخاطرات جدی بکشاند و شناسایی فرصتهای کسب و کار قبل از اینکه رقبا آنرا تصاحب ک -9-10

 
 ابعاد مختلف سیستم های هوش تجاری -7

نه عملیاتی و وظایف آنها مستلزم انتخاب رویکردی مناسب است. به نظر طراحی،پیاده سازی و به کارگیری سیستم های هوش تجاری،همچنین تعیین دام

 :(1390آتانی،یحیی پور،)ضروری است که برای درك فرآیندها،چهار مورد را بررسی و مالحظه قرار دهیم

 بعد تجاری سیستمهای هوش تجاری -7-1

ا در بر می گیرد می تواند در ساختار هوش تجاری بکار رود.از طریق این بعد بعد تجاری شامل انتخاب تکنیک ها و روش های مدیریت است که انواع دانش ر

با شکل  امکان تحلیل و ارزیابی مناسبی از شرکت و میزان کاربردی بودن مشخصه های مالی و غیر مالی آن فرآهم می شود. چنین رویکرد پیچیده ای هم

 ور موثر در بازار،شرکت را مورد حمایت قرار می دهد.دهی به مسیر توسعه شرکت و هم با افزایش شانس آن برای حض
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 بعد وظیفه ای)کارکردی(سیستم های هوش تجاری -7-2

 .بعد وظیفه ای)کارکردی( می تواند شامل موارد زیل باشد:این بعد مبتنی بر تعیین کارکرد سیستمهای هوش تجاری در یک شرکت است

 برنامه ریزی استراتژیک 

  مشتریان با بهبود روابط 

 تحلیل سود بخشی تولیدات و خدمات 

 تحلیل فرآیندهای درونی و کارآیی عملیاتی سازمان 

 )مدیریت و کنترل سیستم ثبت و تحلیل معادالت مالی)حسابداری 

 بعد تکنولوژیکی سیستم های هوش تجاری  -7-3

ش تجاری می باشد.جنبه تکنولوژیکی سیستم های هوش راه حل های اطالعاتی برای ساختن سیستم های هوبعد مبتنی برانتخاب ابزارها،روشها و این

 در برگیرنده روش های خلق دانش،منابع دانش و ابزارهای فناوری اطالعات می باشد.تجاری ،به طور عمده 

 بعد سازمانی سیستم های هوش تجاری -7-4

 و به کار گیری سیستم های هوش تجاری در شرکت می باشد.  (اجراءایجاد)این بعد مبتنی بر تعیین روش های 

 شامل : روشهای ایجاد سیستمهای هوش تجاری -7-4-1

 برای مثال تعیید استراتژی های توسعه سیستم هوش تجاریتعیین اینکه چه کسی عهده دار اجرای سیستم است. 

 شناسایی و آماده سازی منبع داده 

 انتخاب ابزارهای سیستم هوش تجاری  

 .طراحی و پیاده سازی سیستم هوش تجاری 

 کاربردهای دیگر مربوط به هوش تجاریجستجوی نیازهای اطالعاتی جدید و کشف و 
 به کارگیری سیستم های هوش تجاری شامل: -7-4-2

  تحلیل منطقی که به شناسایی شرکای زنجیره

 تامین کمک می کند.

  دست یابی،بازبینی  و تحلیل واقعیت ها 

 نه های مختلف تصمیم گیری توسعه گزی 

 تقسیم و تشریک مساعی 

 تغییر در عملکرد شرکت 

 
 کاربرد های هوش تجاری -8

 اربرد هوش تجاری در صنعت بانکداریک 

 کاربرد هوش تجاری در صنعت بیمه 

 تولیدی صنایع در تجاری هوش کاربرد 

 کاربرد هوش تجاری در مخابرات 

 شکاربرد هوش تجاری در خرده فرو

 
 22تعریف تصمیم گیری -9

 و عمل طریقه را گیری تصمیم دیگر درتعریفی. سازمان مقاصد و اهداف به نیل جهت مختلف های گزینه بین از گزینه یک انتخاب از عبارتست گیری تصمیم

 تعریف ایندر .کند می ،تعریفاست شده انتخاب مطلوب هدف به نیل برای مختلف های روش و راه میان از  آگاهانه و تامل با که خاص مسیر در حرکت یا

 :(1391)سرلک،فراتی،دارد وجود اصلی مفهوم سه

 .هاست راه میان از راهی انتخاب مستلزم گیری تصمیم. 1

 .میگیرد انجام خودآگاه سطح در و است عقالیی شود، راه انتخاب به منجر که تحلیلی و تجزیه. 2

 دست معینی هدف به مشخص تصمیم اتخاذ با یعنی دارد، وجود عمد و قصد گیری تصمیم در. 3

                                                           
22

-Decision  
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 .یابیم می
 

 عوامل وشرایط حاکم برتصمیم گیری -10

 ارزش و رقابتی مزیت سازمان، بیشترین بقای تضمین عالوه بر تا باشد می ها سازمان مدیران و جوامع مسئولین،حاکمان دغدغه ترین مهم گیری تصمیم

 بندی تقسیم زیر دسته دو به را گیری تصمیم بر حاکم شرایط های کلی ویژگی بندی دسته یک در آورند. به دست خود مدیریت تحت جامعه برای را افزوده

 : (1389سنگرودیگران، )بابازادهکنیم می

 پیچیدگی شرایط -10-1

 متعدد عوامل با دهپیچی شرایط در تصمیم از اتخاذ تر سهل بس ی کار روزمره و ساده کاری های روند برای گیری تصمیم که نیست پنهان برکسی

 (.1389)بابازاده سنگرودیگران،گردد می دشوارتر کار در گیری تصمیم شرایط، پیچیدگی سطح . با افزایشباشد می گیری تصمیم در دخیل

 
 .گردد می دشوارتر گیری تصمیم فرآیند شرایط، پیچیدگی سطح افزایش با (1-10نمودار)

 تغییرات  -10-2

 در لذا.  باشند می حکومتی قوانین و کنندگان کنندگان،تامین مصرف سالیق رقبا، از ناشی دهند می رخ صنعت یک محیط در که تغییراتی از بسیاری

 و قیمت کنندگان،دسترسی مصرف سالیق همچنین و نماید می فعالیت جایگزین محصوالت تعداد و تعداد رقبا ظر ن از ثابت محیط یک در که سازمانی

 به استراتژیک کاری از گیری باشد،تصمیم می حکومتی تغییر قوانین شاهد ندرت به چنین هم و بوده شاهد را محدود بسیار یراتتغی آن( خام) اولیه مواد

 (.1389)بابازاده سنگرودیگران،شود می مدیران گیری تصمیم ی درنحوه اساسی تغییرات دچار وکمتر یافته تغییر وتکراری روزانه کاری

 
 .گردد می دشوارتر گیری تصمیم فرآیند متغیر، محیطی شرایط داشتن با (2-10 نمودار

 :بهتر و سریعتر با هوش تجاری تصمیم گیری -11

محیط ر امروزه به سبب افزایش اطالعات و شرایط نوسان دار تصمیم گیری،اتخاذ تصمیم به صورت فزاینده ای پیچیده و دشوار شده است. وجود تغییر د

است.هزینه اشتباهات با توجه سریع ازمند تصمیم گیری های غیر ثابت وبیشتری را وارد جریان تصمیم گیری می کند که نیپیرامون یک تصمیم،تردید های 

به این دالیل است که تصمیم گیرنده ده اش،می تواند بسیار باال باشد.ای از پیامدهای پیش بینی نش محیط تجارت ،پیشرفت مداوم رقبا وپارهبه پیچیدگی 

 (.,Niu et al.2009)ازمند پشتوانه تکنیکی هستند که به آنها کمک کرده تا تصمیماتی کیفی در زمانی کوتاه بگیرندگان تجاری نی

ه تجاری و در بهترین سازمان های جهان مدیران از سرپرستان رده پایین تا مدیران عالی تصمیمات خود را با توجه تجربیاتشان،درکشان از تجارت،برنام

می کنند.اغلب این تجربیات،باورها و استراتژی های که منجر به تصمیم گیری می شوند ثابت هستند.بدین مفهوم که با کندی تغییر می  اطالعات خود اتخاذ
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خود منجر به تصمیمات ضعیف کمتر و تصمیمات عالی بیشتر می شوند.از تصمیم گرفتن تصمیمات بهتر به معنای اصالح مراحل تصمیم گیری است که کنند.

فن آوری اطالعات نقش ویژه ای در فرآهم آوری اطالعات دارد،اما در واقع توانایی انتخاب اطالعات بهتر،دستیابی به اهداف سازمانی نتیجه می شود.گیری 

سمت اهداف  مفید مرتبط با تصمیم وظیفه انسانها،به طور اخص تصمیم گیران است.هوش تجاری از طریق تحلیل اینکه آیا عملکرده ها منجر به پیشرفت به

داف می شرکت می شوند یا خیر،به تصمیم گیری بهتر کمک می کند.با تهیه فهرست مشروح و روشنی از اهداف یک سازمان و نیز برنامه رسیدن به این اه

یک طرفه نیست که به سان یک خیابان توان در تصمیم گیری بهتر در یک سازمان موفق تر بود.این ارتباط بین برنامه جامع یک شرکت و هوش تجاری 

هوش تجاری نقش عمده ای در ایجاد این هوش تجاری برنامه سازمان را گرفته و از آن به عنوان شاخصی برای سنجش کیفیت تصمیمات استفاده کند.

معیارهای کلیدی شوند.استراتژی و برنامه ها دارد.راه حل های هوش تجاری در شرکت ها به وسیله گردآوری و تنظیم معیارهای کلید کارایی تامین می 

گاه بدون کارایی،تجارت را در اتخاد تصمیماتی که برا واحدهای تجاری ویژه و نیز به کل شرکت تاثیر می گذارند،راهنمایی می کنند.تصمیم گیری هیچ 

غلب توسط تصمیم گیرندگان مورد اشتباه نیست زیرا تصمیم گیرندگان به سمت تمایالت ذهنی خود متمایلند.از این رو سیستم های پشتیبانی  تصمیم ا

درت می دهد تا استفاده قرار می گیرند تا اشتباهات ادراکی آنها را به حداقل رسانده و عملکردها را بهبود بخشند.هوش تجاری به مدیران سازمانها این ق

سود که در بهبود عملکرد یک شرکت افزایش  تصمیماتی بهتر و سریعتر اتخاذ کنند.هدف اصلی هوش تجاری کمک به مدیران در اتخاذ تصمیماتی است

 .(1390)بازرگانی و دیگران،رقابتی آن در بازار تاثیر دارند

 
 نقش سیستم های هوش تجاری در تصمیم گیری (1-11شکل

 هوش تجاری پشتیبانی تصمیم گیری وسیستم  -12

 برای موفقیت تنها نه و گردد احساس پیش از بیش وکار کسب اطالعات به کارا و موقع به نیاز است موجب گردیده کار و کسب محیط سریع تغییرات امروزه

که  است کامپیوتری اطالعات سیستم که شود می تصمیم گیری گفته پشتیبان سیستم تعریف در .است آنها حیاتی بقای برای بلکه است ضروری ها سازمان

 .کند می گسترده ترکیب کاربردی محیط با یافته ساختار غیر و ساختار یافته نیمه مسائل در حل برای را ها داده و ها مدل

  (:1990) 23اسکودربرك پیتر ازنظر گیری تصمیم پشتیبان سیستم یك خصوصیات اصلی

 کند می استفاده متدولوژیهای کامپیوتری و تکنولوژیها از که است برپایه کامپیوتر سیستم یک گیری تصمیم پشتیبان سیستم. 

 شود. نمی گیر فرد تصمیم جایگزین ولی ندک می کمک گیری تصمیم به 

 کند می استفاده مسائل درحل خبره های و سیستم محاسباتی و تحلیلی مدلهای داده، پایگاههای از. 

 داراست را ساختار بی ساختاریافته و نیمه مسائل درحل بکارگیری قابلیت. 

                                                           
23

- Pater Scoderberg 
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 و گروهی فردی های گیری تصمیم از پشتیبانی قابلیت 
 .دارد را24

 است استفاده قابل مدیریتی سطوح لیهک برای. 

 بخشد بهبود می را گیری تصمیم کیفیت و سرعت, دقت. 

 روند می پیش به برداری بهره و سهولت های شبکه کارکرد خالقیت، و یادگیری سمت قابلیتهای به گیری تصمیم پشتیبان های سیستم. 

 گیرد. قرار می استفاده مورد و شده هساخت موارد در بسیاری راحتی به گیری تصمیم پشتیبان های سیستم 

 تصمیمات اثربخش اخذ راستای در کار و کسب پاالیش اطالعات و مدیریت جهت ها سازمان به که دارد مدیریتی اشاره ابزار و فلسفه یک به تجاری نیز هوش

  .(Kim ,1986)  & Ghoshalنماید می کمک

 و سازمان خود, وکار کسب محیط که سازمان به مرتبط دانش و اطالعات شود: گرفته کار به موارد این به اشاره جهت تواند تجاری می هوش اصطالح

 جهت در را ها اطالعات سازمان آن توسط که یافته سازمان و فرایند سیستمی یک. کنند می تشریح را اقتصادی و مالحظات رقبا, مشتریان, بازار وضعیت

 و جریان منابع کنترل به کمک تجاری، هوش هدف .نمایند می توزیع تحلیل و, کسب بیرونی و درونی ابعمن از, کار و های کسب فعالیت در گیری تصمیم

 و اطالعات انبوه و هها داد پردازش و شناسایی با قرن اطالعات در تجاری هوش. دارند وجود سازمان و پیرامون درون در که باشد می کار و کسب اطالعات

 سازمان در گیری تصمیم کمک به, تجاری هوش اصلی کاربرد .نماید می ها سازمان به بزرگی کمک, نیاز مدیریت مورد ناب هوشمندی و دانش به متفاوت

 است توجه قابل نکته نیز این باشد. می سازمان در تجاری هوش مبنای, های سازمانی سیستم غیرساختیافته و ساختیافته های از داده استفاده لذا, باشد می

 در را تجاری از هوش استفاده ها سازمان از بسیاری که است این موضوع آن علت و شود می شناخته نیز 25رقابتی عنوان هوش تحت اهگ تجاری هوش که

 .(1390)نیکومرام،محمودی،کنند می انتخاب رقابتی سازمانی مزیت کسب جهت
 

 اهمیت استراتژیك هوش تجاری  در تصمیمات سازمان در سطوح مختلف  -13

 اتخاد به ملزم را کارها و کسب رقابتی فشارهای. است یافته کاهش شدیدی بطور دهند می اختصاص تجاری تصمیمات اتخاذ برای مدیران که زمانی

 .(Warehousing,2005شوند) گرفته سریعتر هرچه باید تصمیمات این و است، کار و کسب اولیه های داده بر مبتنی که است کرده هوشمندانه تصمیماتی

 26طح عملیاتیس -13-1

پایین ترین سطح انجام فعالیتهای تجاری سازمان،سطح عملیاتی است.تصمیمات گرفته شده در این که  رشد تصمیم گیری سازمان معموال بدین ترتیب است

 اه مدت و خرد در سازمان دارند.سطوح غالبا در حوزه مسائل ساخت یافته و توسط مدیران رده پایین اتخاذ می شود.نتایج حاصل از این تصمیمیات ،تاثیرات کوت

 27سطح تاکتیکی -13-2

پایین ،نحوه  سطح تاکتیکی در سازمان مربوط به عملیاتی است که در خوزه مدیران میانی انجام می شود.این عملیات می تواند شامل پیگیری عملیات در سطح

سطح غالبا در حوزه مسائل ان مدت سازمان باشد.تصمیمات گرفته شده در این انجام آن،گزارش گیری و نهایتا جمع بندی داده مفید برای اتخاذ تصمیمات می

 نیمه ساخت یافته و توسط مدیران میانی اتخاذ می شود.

 

 

 28سطح استراتژیك -13-3

سطح با حجم باالیی از سطح استراتژیک باالترین سطح در سازمان است که در آن تصمیم گیری های کالن سازمان توسط مدیران رده باال اتخاذ می شود.این 

غیر ساخت یافته و توسط مدیران ارشد انجام می شود ونتایج اطالعات و پردازش ها همراه است.تصمیمات گرفته شده در این سطوح غالبا در حوزه مسائل 

 حاصله تاثیرات بلند مدت و کالنی در مسیر حرکت سازمان دارند.

                                                           
24

- Group Decision Support System (GDSS)  
25

- Competitive intelligence (CI) 
26

- Operational Level 
27

- Tactical Level 
28

 - Strategic Level 
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کمک به افزایش کارایی کلی سازمان و بهینه سازی فرآیندها در کنار یکدیگر،در نظر  براین به نوعی استراتژیک را می توا سطح کاربرد هوش تجاری در

شوند.بدیهی است که سیستم در این گرفت.این سیستم ها روی برخی ویژگیهای مهم مالی و سایر پارامترهای مهم دیگر در افزایش کارایی سازمان متمرکز می 

در مقاطع مختلف سازمان،باعث ایجاد تفاوت هایی در ی سازمان را نیز در بر بگیرد.خصوصیات مختلف برنامه های کاربردی سطوح می بایست فرآیندهای خارج

ازمند یم می شود که نابزارها،تکنیک ها و زیر ساخت های مورد نیاز برای هریک از آنها می شود.استفاده از ابزارهای تحلیلی و هوشمند بیشتر در سطح باال انجا

عملیاتی است.بخش عملیاتی هوش تجاری بیشتر وظیفه  سطح ازش های باال با میزان دسترسی انبوهی از اطالعات در سطوح استراتژیک و تاکتیکی بیشتر ازپرد

 به عمیق دیدگاهی شده ساخته گزارشات مواقع از بسیاری در پایگاه داده های خصوصی بر عهده دارد. جمع آوری اطالعات و ذخیره سازی آنها را در فایلها و یا

 قرار افراد اختیار در را آینده و حال گذشته، شرایط از هایی دیدگاه تجاری، هوش ابزارهای. دهد ارائه نمی مناسب استراتژیک تصمیمات اتخاذ برای ارشد مدیران

 و اطالعات رفت خواهد میان از اطالعاتی ارتباط یدگاهد از ارشد مدیران و میانی مدیران بین موجود فاصله تجاری هوش سازی راهکارهای پیاده با. دهند می

 .(1387گرفت)محقرودیگران، خواهد قرار آنها اختیار در باال کیفیت با و لحظه در سطح، هر در مدیران نیاز مورد

 نتیجه گیریبحث و  -14

 واکنش همچنین و خود وقوت ضعف نقاط شناخت سود، دامنه گسترش و حیات ادامه برای کارها و کسب یا و ها سازمان در اساسی فاکتورهای از یکی

 در سرعت به و رقابتی کار و کسب محیط از آنجا که دربه عالوه  .است نوآورانه های ایده و ها حل راه یافتن ،مناسب زمان در محیطی تغییرات به مناسب

 بینی، پیش مانند مهم بازرگانی درکارهای استراتژیک نقش تواند یم ساده و آسان و شده خالصه موقع،مرتبط، به اطالعات دسترسی به امروز، تغییر حال

 (BIتجاری)هوش  مانند استراتژیک اطالعات پیشرفته های اوری فن و تکنولوژی طریق از تنها ها کند این ویژگی ایفا غیره و گیری تصمیم و تجاری تحلیل

و تشریح ابعاد،ویژگیها،ساختار،اهداف، ضروریات،کاربرها و تکنیکهای مورد استفاده در  بنابراین در این مقاله سعی کردیم ضمن معرفی.یابد تحقق تواند می

 فرآیند تصمیم گیری سازمانها بپردازیم که به نتایج مشروح ذیل دست یافتیم: درویژه این سیستمها  نقش، به بررسی سیستم های هوش تجاری

 درمتن مقاله به طور اجمالی به آن اشاره شد،پیاده سازی و بکارگیری این فن آوری  با توجه به تواناییها و مزایای سیستم های هوش تجاری که

 نوین و سطح باال در تمام سازمانها امری معقول و اجتناب ناپذیر می باشد.

  و کاراتر ودشانخ گیریهای تصمیم در سیستم این در نوآوری و خالقیت ایجاد با سازمانها مدیران که است قدرتمندی ابزارهای از تجاری هوش 

 ها داده از عظیمی حجم ها داده تمرکز و آن رسانی روز به و ها داده سازی یکپارچه با دارد همراه به سازمانها برای را بیشتری آوری سود و بود خواهند موثرتر

 .کنند اتخاذ دانههوشمن و تر شفاف تصمیماتی مدیریتی سطوح همه تا باال دقت و سرعت با دهد می قرار مدیران اختیار در را

 می اعمال را و فرضیات تجربه و کند می استفاده فرایندها اطالعات چندگانه منابع از که است تجاری تصمیمات بهبود منظور به تجاری هوش 

 به تا آمیزد می درهم گیری تصمیم پشتیبانی سیستم های با را داده تحلیل و تجزیه تجاری هوش. کند فراهم را تجاری های پویایی از درستی فهم تا کند

 .کند فراهم تاکتیکی، اطالعات و استراتژیک تصمیمات بهبود منظور به سازمان افراد تمامی
 با و دهد می قرار ومستمر مداوم ارتباط در هم با را( مدیران و عملیاتی پرسنل و گیرندگان تصمیم یعنی)کاربران همه تجاری هوش سیستم 

 ایجاد و نو های ایده خلق با کاربران شود می آنها عملکرد صحیح و ارتباطات بهبود باعث تحلیل و تجزیه از درست تفسیر یتوانای و اطالعات گذاشتن اشتراك

 و سازمان مدیریت در ای عمده طور به تجاری هوش سیستمهای از استفاده با می توانند سنتی روشهای از آن درآوردن و تجاری هوش زمینه در خالقیت

 آور سود و کنند حفظ رقابت صحنه در را خود مدیریت سطوح همه در گیری تصمیم از پشتیبانی و روابط مشتری سازی بهینه سازمانی، ارتباطات بهبود

 باشند.

 وقتی."در سازمان سازی تصمیم برای مناسب بستر ایجاد با کارایی بهبود": شود می سازی پیاده ساده هدف یک مبنای بر تجاری هوش 

 تصمیمات این که بود مطمئن و کامل داشت اطمینان شده اتخاذ تصمیمات به توان می است، وجامع کامل سازمانی های داده به نسبت مدیران دیدگاه که

 راه این تجاری، هوش قابلیتهای از کامل استفاده برای اما.خواهند آمد دست به، شده تعریف اهداف همچنین و نماید می حفظ رقابتی شرایط در را سازمان

 باشد. داشته را سازمان کل و تیمها افراد، سطح در مختلفامکانات  گذاشتن اختیار در و پذیری انعطاف توانایی باید کار

 پایدار توسعه موجبات و سازمان اثربخشی و کارایی باالبردن باعث سازمانی سطوح همه در گیری تصمیم از پشتیبانی با تجاری واما در نهایت هوش

 .شود می محسوب ضروری آوری فن یک امروز جهانی کار و کسب مدیریت برای تجاری هوش که کرد عنوان توان می و شد خواهد

در نگارش   دریغشان بی و مساعدت راهنماییها خاطر فرهیخته و گرانقدرم جناب آقای دکتر موحدی به  استاد زحمات از دارد جا جا، این در سپاسگذاری:

 .نمایم تشکر این مقاله
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 :فهرست منابع

 و کامپیوتری هوشمند سیستمهای تخصصی همایش اولین ،"سیستم های هوش تجاری و کاربردهای آن"(،1390پور،یوسف،) یحیی؛آتانی،رضا ابراهیم -

 آنها کاربردهای

 30و 29کسب و کار، ،اولین همایش ملی هوش سازمانی/"بررسی میزان موفقیت راه کارهای هوش تجاری مستقر در سازمانها"(،1389ابراهیمیان،فهیمه،) -

 89آذرماه

 سیستمهای تخصصی همایش اولین ،"کاربرد هوش تجاری در سیستم های پشتیبانی تصمیم"(،1390بازرگانی،حسین،)؛افضلی،مهدی؛بازرگانی،مهدی -

 آنها،دانشگاه پیام نور تهران کاربردهای و کامپیوتری هوشمند

 کار و کسب هوش و سازمانی هوش همایش اولین ،"بایدها و نبایدها در هوش تجاری"(،1389)بشارت نیا،طیبه،؛ذوالفقاری،مهدی ؛بشارت نیا،فاطمه -

 پژوهشی  علمی ،فصلنامه"روانشناختی تجاری و توانمندسازی بررسی رابطه بین هوش"(،1393صفاری آشتیانی،مسعود،) -حاجیپورشوشتری،عبدالحمید -

 199تا  175،ص 93 بهار ، 73 دوم و بیست تحول(سال و مدیریت)بهبود مطالعات

 اول، سال اطالعات فناوری مدیریت مطالعات ،فصلنامه"سازمانی های سیستم در تجاری هوش سطح ارزیابی مدل"(،1391)،زارع رواسان،احد؛روحانی،سعید -

 121تا  105،ص 91 زمستان ،2 شماره

 داده کاوان انیشه برترشرکت مهندسی رایانه  ،"( BI)سیستم های هوش تجاری"(،1391سالمت،وحیدرضا،) -

 ،انتشارات پیام نور،پیشرفته مدیریت اطالعات های سیستم (،1392حسن،)فراتی،؛محمد علیسرلک، -

 190، ماهنامه تدبیر، شماره "هوش تجاری و تصمیمات کالن سازمانی"(،1389گلستانی،امین،) -

 همایش اولین ،"رقابتی مزیت منظورکسب به بانکداری صنعت در تجاری هوش کاربرد"،( 1389) ،عسگر هاشمی، ؛رضا حمید کردلویی،؛میرابی، وحیدرضا -

 رکا و کسب هوش و سازمانی هوش

 60تا  56،ص 87،بهمن 201،ماهنامه تدبیر،شماره "رویکردی به ساخت و پیاده سازی سیستم هوش تجاری"(،1387محمودی،مهدی،) -

 -تهران استان نور پیام دانشگاه ،"آنها  کاربردهای و کامپیوتری هوشمند سیستمهای تخصصی همایش اولین "(،1390هاشمی،سید محسن،)؛ معرفتی،مریم -

 90مهندسی،آذر  و فنی مجتمع

 (http://sepehrnet.com) ایرانیان، سپهرنت ، سایت شرکت"بانکداری صنعت آن در وکاربرد تجاری هوش بر ای مقدمه "(،1390مظفری،مبینا،) -

 بانکداری در استراتژیک تکنولوژی اطالعات یک عنوان به تجاری هوش کاربرد "،( 1387) ،آصف منشی، علی و فرید حسینی،؛کارو لوکس،؛علی محقر، -

 1 شماره ، 1 دوره اطالعات، فناوری مدیریت نشریه ،"تقلب کشف و بازرسی:

- Business Intelligence and Data Warehousing (BIDW)– Transform Raw Data into Business 

Results (٢00۵) .(Sun Microsystems, Inc.,www.sun.com/storage/white-papers/bidw.pdf, 

accessed on ٢0 March٢010). 
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- Niu, Li; Lu, Jie and Zhang,G (2009) , Cognition-Driven Decision Support for Business Intelligence: Models, 

Techniques, Systems and Applications, Berlin: Springer-Verlag:p5,p14,p20,p22 

 


