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 کیده چ

پردازد  یم انهیبر را یمبتن یاطالعات یها ستمیس تیریمد ای یبانی، پشت یساز ادهی، توسعه ، پ یاطالعات به مطالعه ، طراح یفناور

 کیاز تكن یعیاست ، اما با دامنه وس دینسبتاً جد یباشد . مفهوم هوش تجار یاطالعات م یفناور یاز شاخه ها یكی ی. هوش تجار

 اریت میتصتم یهتا ستتمی، س ی، داده کاو یلیداده تحل گاهی، پا وستهیپ یلیپردازش تحل لی) از قب یکاربرد یبرنامه هاها ، ابزارها و 

 یاست . هوش تجار اتیعمل لیو تحل اتیعمل تیفیباشد و هدف آن ارتقاء ک یدانش( در ارتباط م تیریمد یها ستمیهوشمند ، س

 عی، هوشتمند و ستر قیتدق ماتیاطالعات به اتخاذ تصم نیا لیاستفاده از تحل  اب رانیداده ها به اطالعات است که مد لیتبد ندیفرآ

، چتارچو   یهتوش تجتار ستتمیس یهتا یژگتیمقاله با استتفاده از ابزارهتا و و نیا سندگانیپردازند . نو یکسب و کار م نهیدر زم

 دبا توجه بته ابعتاد متنتو  و کتارکر یا ژهیو یمتدولوژ  ،کرده اند شنهادیها در سازمان ها پ ستمیس نیاستفاده از ا یرا برا یدیجد

 یریتگ میتصتم، افتزایش امنیتت، کشف تقلب ی( براGA) کیژنت تمی( و الگورAI) یبا استفاده از هوش مصنوع یهوش تجار یها

 شود. یم یبه منافع آن در روند کسب و کار معرف یابیو دست نهیو به حیصح
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 مقدمه  -1
مسائل  ریو درگ دهیچیپ یما انسان ها به گونه ا یامروز یایهستند ، دن شرفتیسرسام آور در حال پ یبا سرعت نینو یها یفناور

 . اال باشند موفق تر و کاراتر خواهند بودب یهوش و بهرمند از درجه هوش یکه دارا ییروز است ، انسان ها

اطالعات و داده ها در مخزن داده ها و  لیو تحل هیها ، نرم افزار و روش ها جهت تجز یاز فناور یبه مجموعه ا یتجار هوش

که در  وتریامپک هیبر پا ییها  کیتكن ایبه عمل ها  یهوش تجار گریباشد . به عبارت د یآنها م یجمع بند ییو توانا یآگاه شیافزا

و آسان و به  عیسر یدسترس ازمندیسازمانها مستلزم و ن یپردازد . کسب و کار امروز یم یتجار تاطالعا لیو تحل هیتجز نهیزم

را به  یریجبران ناپذ یچند دالر یها انیتواند ز یحداقل م ایاست . لذا اطالعات ناقص  انیصرفه در رابطه با اطالعات از مشتر

 تیبه وضع دنیرس یزنده بودن به معنا گریکرده است و د رییتغ اتشانیکه فلسفه ح رندیبپذ ید کند . سازمان ها باسازمان ها وار

امروز ، را الزم  یسازمان ها یو اقتصاد یاجتماع تیبه دنبال رقابت و ابزار آن باشند . واقع دیتواند باشد . و با یمداوم نم یسودده

زود هنگام خطرات و فرصت  صیدر سازمان ، تشخ عیسر یها میاتخاذ تصم ییتوانا جادیباال ، ا تیفیبه فراهم کردن اطالعات با ک

 .آن بنا نهند یرا برا یدیکند. تا براساس آن دانش جد یم یسازمان م یبهره ور زانیموجب باال رفتن م تیها که در نها
و  یتجار طیدر شرا قیبه موقع و دق یآگاه کیاند به بتو یاست که به راحت یپاسخ یبه نوع ازمندیکسب کار عصر امروز ن طیمح

 یتلق ریاجتنا  ناپذ یالزام و ضرورت کیدر کسب و کار ها  یمانند هوش تجار دیجد یها ی. تسلط به فناور ابدیدست  یبازرگان

اکنده و ناهمگن نبوده های مختلف، پرهای اطالعات مدیریت ، قادر به ایجاد یكپارچگی میان دادهشود . به طور ساده، سیستم یم

ای اثربخش تفسیر کنند و قادر به شناسایی های وسیع موجود، به گونهها را با توجه به زمینهاند دادهاند و همچنین آنها نتوانسته

. دالیل موجود حكایت از وجود تكنیكهای نامناسب برای دستیابی، اندهای جدید نبوده های موجود میان دادهمناسب وابستگی

 [1(. ]1ها دارد ) شكل لیل، کشف و تفسیر دادهتح

 

 
 [2] ( توسعه سیستم ای اطالعات مدیریت1شکل)

 

 ستمیبه س ازیداشته باشند ن ییو به جا حی، صح عی، عملكرد سر دیآ یم شیکه در بازار پ یراتییدر برابر تغ نكهیا یسازمان ها برا

در  یداخل یداده ها یجمع آور ندیفرآ BIرا انجام دهند.  یگوناگون لیو تحل هیآن تجز طیدارند که باتوجه به مح تیریاطالعات مد

  است ماتیشرکت )کسب و کار( در اتخاذ تصم یبانیپشت یبرا دیآنها به اطالعات مف لیمربوط و تبد یجخار یدسترس و داده ها

 [3 . ] 
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ر اصالح و شفاف سازی جریانهای اطالعاتی و های هوش تجاری مورد بحث ددهند که سیستمحاصل از پژوهشها نشان می نتایج

 [ 0، 5،  4سازند:]مدیریت دانش مشارکت کرده، سازمانها را برای موارد زیر توانمند می
 سوددهی از فروش محصوالت، استمرار
 ها ،هزینه تحلیل
 بر محیط اطراف، نظارت
 هاکالهبرداریها و قانون شكنی کشف

 

     یهوش تجار فیتعر  -2-1

معنا  یتجار BI  اصطالحاً  ای  Business Intelligemce  ،   منظور از کیکسب و کار الكترون ای    E- Business معل در

شده  شنهادیو پ  ی، طراح یساز میتصم ندیبه داده ها و فرآ دنیاست که با هدف معنا بخش ییشده است ، همه راهكارها و ابزارها

)هوشمند  ی[. فناور7کسب و کار است ] یها یریگ میبه منظور بهبود تصم ندهایو فرا، روش ها  میاز مفاه یمجموعه ا BI  اند

-E اوقات اصطالح یرو است که گاه نیدهد . از ا یم یاری یساز میرا در تصم رندگانیگ میو تصم رانیکسب وکار( مد
Decision  رود یبه کار م زین .BI یشامل نرم افزارها فیط نی. ا ردیگ یرا در بر م یوتریکامپ یها یاز فناور یعیوس فیط 

 یپراکنده موجود را به اطالعات یکنند تا داده ها یاست که به انوا  سازمان ها کمک م ییکسب و کار و الگوها ی، مدل ها یکاربرد

توان  یرا م BI جهت نیکنند . به هم لیتبد یبعد یها یساز میتصم یشدن برا رهیکارگشا ، قابل فهم ، قابل تبادل و قابل ذخ

که  یکند و کاو داده ها( دانست . در حال)  Data Mining به نام IT شناخته شده در یاصطالح فن کی یبرا یگرید ریتعب

و  ی، اقتصاد یتیریمد یبه جنبه ها  BIکند ، یمورد بحث اشاره م یفناور یو فن یكیبه جنبه تكن Data Mining اصطالح

 یهستند . تفاوت اساس Data Mining یاز جنس ابزارها و راه کارها BI یو راه کارها ابزارهاپردازد و البته  یآن م یکاربرد

 یراه کارها ریرا در قالب سا یساز میبه داده ها و آسان نمودن تصم دنی، معنا بخش BI یاست که فناور نیا رییدو تغ نیا انیم

بحث است  نیا یبنا ریز  Data Mining که یالکند در ح یجستجو م ERP, CRM, SCM همچون کیکسب و کار الكترون

  .اطالعات دارد لیو تحل ی، سازمانده یبه  مسأله  جمع آور یکل یو نگاه
 BIاز  یشد تا مجموعه ا یمعرف 1090گروه گانر و محقق آن ، هوادرسنر ، در سال  لهیاصطالح چترگونه است که به وس کی

 میباعث بهبود تصم عیبر  وقا یمبتن یها ستمیو س عیوقا یریبكارگ قیررا که در کسب و کار ، از ط ییها یو روش شناس میمفاه

اهداف  تی. آنها دقت و موفق بخشدیسازمان م کی یدوباره به استراتژ یجانBI   یها ردکند . کارب انیو ب حیشود  تشر یم یریگ

 [.9]کنند  یم یریو مقاصد شرکت را اندازه گ

BI  نیدهد و ا یرا پوشش م یو منابع خارج یداخل ستمیاز داده ها از س یعیم وسحج لی، پردازش و تحل یگردآور فیوظا 

 یکند که برا یشرکت کمک م کیکند که به  یاستفاده م یعیسر ینیب شیپ لیتحل شرفتهیاز ابزار پ BI  ممكن است ، چرا که

 [.0]بهنگام و عاجل اتخاذکند  ماتیتصم یمقاصد سازمان یابیدست

حوزه ها عبارت اند از : اطالعات  نیا نیاز ا ی. برخ ردیگ یقرار م یمورد بررس یمختلف یعات در حوزه هااطال BI استفاده از با

بهتر و  تیریها در جهت مد یبررس نیو ... ا یداخل اتی، عمل طی، اطالعات مح ی، اطالعات اقتصاد یتجار ی، رقبا ، شرکا انیمشتر

وابسته به هوش  یحوزه ها (9)هستند . در شكل یسودده شیاز محصوالت و افزا بهتر  یبانیها ، پشت نهیزگذار ، کاهش ه ریتأث

 دهد. یرا نشان م یتجار
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 ( حوزه های وابسته به هوش تجاری و برخی از کارهای آن2شکل)

 

  در سازمان ها یاستفاده از هوش تجار یها زهیانگ -2-2
)محصول( ،  دیمانند هوش تول یمختلف یاطالعات با نام ها نیا[ . 0، استخراج هوش از مخزن داده ها است ] BI  راه حل کی

بكار برده  یفوق تحت عنوان چتر هوش تجار نیکسب و کار همه عناو کیشود. در  یشناخته م رهیو غ یهوش بازار، هوش رقابت

 یخارج یو داده ها در دسترس یداخل یداده ها یجمع آور ندیفرآ BI شده است فیرتع نیچن نیربط ا یب یشود. به گونه ا یم

 [.3]است  ماتیشرکت )کسب و کار( در اتخاذ تصم یبانیپشت یبرا دیآنها به اطالعات مف لیمربوط و تبد

 یمشكالت که با روشها یتواند دو عامل مهم داشته باشد . اول حل برخ یسازمان م کی یبرا دیجد یفناور کیاستفاده از  زهیانگ

 یادیمشكالت مشكالت ز یموجود در سازمان ها دارا یها ستمی، س یتجار دیجد یفرصت ها جادیقابل حل نبودند . دوم ا یمیقد

 یگذار هیشكافت ها، سرما ایمشكالت  نیپر کردن ا یبرا یتجار یها ستمیحل هستند .س لقاب BIاز آنها با   یهستند که برخ

 یکنند. مشكالت لیتبد دیشده را به اطالعات مف خام ثبت یدهند تا داده ها یانجام م BI یها ستمیتوسعه و رشد س یبرا یکاف

از آنها اشاره  یکرد که در ادامه به برخ یبند میتقس یكیو تكن یتواند آنها را برطرف کند به دو دسته تجار یم BIکه سازمان با 

 شود . یم

 

 :یمشکالت تجار -2-2-1

 

 موجود تیمختلف نسبت به واقع یها دگاهیوجود د -

 :مانند انیدر رابطه با مشتر ینداشتن اطالعات کاف -
 هستند ؟ یچه کسان یواقع انیمشتر           

 خرند ؟ یم یو در چه زمان ییچه کاالها انیمشتر نیا           

 را استخراج کرد ؟ یمشتر دیخر یتوان الگوها یچگونه م           

 را باال برد ؟ یمشتر یوفدار زانیتوان م یچگونه م           

 :در رابطه با محصوالت مانند ازیطالعات مورد ننداشتن ا -
 انجام شده است ؟ یمحصوالت به درست یطبقه بند ایآ              

 . ستایا یریگزارش گ    -

 یکیمشکالت تکن -2-2-2

 . یمیقد یداده ا یبرنامه ها و ساختارها  -
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 . داده ها فیضع تیریمد -

 . نبودن داده ها كپارچهی -

 . اطالعات یساز رهیپراکنده ذخبزرگ و  یها گاهیوجود پا -

 . ستمیبودن زمان پاسخ س ادیو ز نییپا ییکارا -

( و  structure)  افتهیساخت  لیشود را به دو دسته مسا یم ریبا آنها درگ BIرا که    یتوان مشكالت یم گرید  دید کیاز 

 . میکن یمشاهده م (3)کرد . در شكل  یبند می(  تقسunstructured) افتهیساخت  ریغ لیمسا

 

 
 یبا هوش تجار ریمشکالت درگ( 3شکل )

 

وجود دارد که عبارتند از : عصر اطالعات و اقتصاد . در عصر  یبه هوش تجار كردیرو شیافزا یبرا یاصل لیدو دل یبه طور کل

کرده اند ، نسبت به  یداده و از آن بهره بردار شیشان را افزا یاطالعات هیکه سرما ییها یاطالعات ، اطالعات قدرت است . کمپان

رود . بدست آوردن اطالعات درست ، در  یم شیبرده اند . امدوره تجارت با سرعت اطالعات پ یشتریب یكیرقبا بهره استراتژ یباق

امروز ،  یاقتصاد یایها در دن یکمپان یبقا ی، اقتصاد است . برا یهوش تجار گرید لیمكان و در زمان درست ، مهم است . دل

 دیشود ، با یم یساز ادهیپ یکه هوش تجار ییدرآمد . جا شیزاها و اف نهیاست : کاهش هز ی، الزام یدو نكته اساستوجه به 

وجود دارد  ییها نهیها کجاست ، چه هز نهیتا نشان دهد هز ردیکنار هم قرار گ یداخل یسازمان ها یاطالعات از تمام یها نهیهز

تواند آنچه انجام شده به  یها صورت گرفت ، سازمان م نهیکه کاهش هز یورد . زمانکم کردن آنها فراهم آ یرا برا یو چارچوب

 انیرا حفظ کرده و مشتر انشانیمشتر دیدرآمد ، با شیافزا ی.سازمان ها برا دیرا مشاهده نما یآن در زمان واقع ریتأث اتیهمراه جزئ

 انیدرصد مشتر 96، گام اول است .  یمشتر گاهیپا یندمهم است . اما درک سودم اریبس ی. حفظ مشتر ندیجذ  نما زین دیجد

مشخص  یرا براساس سودده انشانیمشتر گاهیمربوط به پا یبخش بند دیرا دربردارند . سازمان ها ابتدا با یدرصد سودمند 96

و  اتیخصوص لی، تحل یسازد . گام بعد یرا ممكن م یبخش بند نیا یها را حفظ کنند . هوش تجار نیکنند ؛ سپس سودمندتر

مهم است .  زیشوند ن یکه روز به روز سودمندتر م انیمشتر تیریمد ین موضو  برایاست . درک ا انیمشتر نیرفتار سودمندتر

 انیسازد تا چشم انداز مشتر یسازمان را قادر م لیدرک و تحل نیاست . در آخر ، ا یرفتار براساس سودمند زینكته مهم درک تما

 نیسازد . در ا یها را ممكن م تیفعال نیا یرهوش تجا طیبه آن را هدف قرار دهد . مح دنیده و رسکر ییسودمندش را شناسا

،  یارتباطات ، اطالعات خدمات مشتر خچهیشود .  اطالعات فروش ، تار یم یدر سطح سازمان جمع آور ی، اطالعات مشتر طیمح

 لیتحل یابر ازیعملكرد مورد ن یود . مجموعه ابزار هوش تجارش یدر کنار قرار داده م یاطالعات مشتر ریدرآمد و سا خچهیتار

را  دیجد یو جذ  مشتر یمیقد یحفظ مشتر یتالش برا جهیرا فراهم آورده ، عالوه بر آن نت یمشتر نشیب دیاطالعات و تول

 کند . یم یریاندازه گ

 

 شامل:  Business Intelligenceعناصر راه کار   -2-3

 

 Data mining     یداده کاو -1

 Data Warehousing   انباره داده -9

 Online Analytical Processing (OLAP)       برخط یلیپردازش تحل -3

 Planning Enterprise Resources (ERP)     یمنابع انسان یزیبرنامه ر -4

 Customer Relationship Management (CRM)  یارتباط با مشتر تیریمد -5
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 : کند یعنوان م نیراه کار را چن نیا یو کاربرد اصل تیسه مز   Business Intelligence 2   کتا  در تیو زابتیال

 . تر در کسب و کار عیبهتر و سر یساز میتصم -

 . داده ها  به اطالعات لیتبد -

 . تیریدر مد یمنطق افتیره کی یریبكارگ -
مربوط به  یداده ها لی، و تحل ی، سازمان ده یآور در جمع یمنطق افتیره کیرا در بوجود آوردن  BI  یها صهیخص  تیو

 :کند یم یدسته بند ریکسب و کار ، بصورت ز
 . در باره کسب و کار(Quantitative)  کیو قابل تفك یریقابل اندازه گ قیجستجو به دنبال حقا -

 . قیحقا لیو تحل هیتجز یبرا کیستماتیس یمتدولوژ کیاستفاده از  -

ها بر  تیفعال نیا راتیشرکت و تأث کی یها تیفعال انیشرح دادن علل وآثار رابطه م یبرا ییو توسعه مدل ها یطراح -

 . خود شرکت طیمح

کسب و  یکه در چرخه  یکسان ی)بازخورد( از همه  دبکیف یمختلف به منظور جمع آور یروش ها افتنی یجستجو برا -

 (Holders Stake)  هستند نفعیذ ای لیکار دخ

 . ندارند یهم رفتار منطق شهیافراد کارمندان هم که تیواقع نیا رشیپذ -

 ها است . لیمشخصه ها و تحل نیبر ا یکه متك ییها و اقدام ها یساز میمتعهد شدن به تصم -
به داده  یو معنا بخش ی، دسته بند یکار جمع آور BI  یها ستمیاست . س یمتك حیخو  به اطالعات خو  و صح ماتیاما تصم

برآن  یا مهیو به عنوان ضم( Database) یبانک اطالعات یبر نرم افزار ها ینوعاً متك BI یها ستمیند . سده یانجام م زیها را ن

داده ها برخالف آن چه که در  نیسازند اما ا یاز داده ها را فراهم م یمیبه حجم عظ یدسترس ها ستمیس نیشوند . ا یم یها تلق

شده هستند و  یشده و طبقه بند تری، بلكه متراکم ، فل ستندیدازش نشده نوجود دارد ، خام و پر یمعمول یاطالعات یبانک ها

 نیبراساس آنها آسان تر و با معناتر است . ا یساز میتصم ندیل فرایدل نیبرخود را دارند . به هم« اطالعات»اطالق واژه  یستگیشا

 لیکنند تا تحل كپارچهیمتراکم و  یمتفاوت یاطالعات یداده ها را در قالب ها و صورت ها «ایپو» کینامیها قادرند به طور د ستمیس

 یمختلف اعم از جداول ، نمودارها و چارت ها یهاتوان با فرمت  یاطالعات م نیار آنها استنباط کند . از ا یروشن یگر بتواند معنا

 ایشرکت  کیدر  یساز میتصم چگونه به روند BI مورد استفاده قرار داد. اما یکرد و در روند تصمصم ساز هیمتنو  ، گزارش ته

را  قیاز حقا ستهدو د دیبا یاست که هر بنگاه اقتصاد نیا« کسب و کار یهوشمند» دهیپشت ا ی؟ فلسفه اصل كندیسازمان کمک م

 انیم یکه چه رابطه ا نیکدامند . دوم ا قاً یدق( Activities) سازمان یها تیکه رفتارها و فعال نیکامال روشن سازد . نخست  ا

 یبتواند به مدلساز نكهیا یبرا BI دو کدامند . نیمتقابل ا راتیوجود دارد و تأث (Objectives)سازمان  یآنها و اهداف و برنامه ها

و  یدرون یها ندی، فرآ انیدر ارتباط با مشتر یعنیشان  یواقع طی، آنها را در شرا ابدیدو مؤلفه مذکور دست  طیاز شرا یا نهیهب

 .کند یم یسنجد و دسته بند یهمكار م یسازمان ها شرکت ها و تیفعال

 

 ندیگردش اطالعات در فرآ -2-4

قرار گرفته  لیشوند . سپس دانش بدست آمده مورد تحل یبه دانش م لیمورد پردازش قرار گرفته و تبد ستمیها با ورود به س داده

 رانیشود که براساس آن مد یم دایبه سازمان پنسبت  ینشیب یلیتحل جینتا یشود . از رو یاز آن حاصل م یلیتحل جیو نتا

  .دهند یبهبود عملكرد سازمان انجام م یبرا یاعمالکنند و  یالزم را  اتخاذ م ماتیتصم
افتاده است ؟؛ با  یچه اتفاق ستمیسوال هستند :؛ در س نیبه ا ییموجود ابتدا  قادر  به پاسخگو یاطالعات یتجار دگاهید نیا از

اتخاذ  رانیکه مد یمیبا تصم تیاتفاق چرا رخ داده است ؟؛ در نها نیسوال پاسخ داد :؛ ا نیتوان به ا یوجود مپردازش اطالعات م

اطالعات  < -نشان داد : داده  ریتوان به صورت ز یرا مBI   ندیخواهد افتاد ؟؛ فرآ یکرد :؛ چه اتفاق ینیب شیتوان پ یکنند م یم

 (Actionable Plan)   برنامه قابل اجرا < -

 . شوند تیریو مد یجمع آور دیخاص باContext) ) حوزه کیدر  دیکه با ییداده ها نییتع ندیداده به اطالعات :فرآ -

 Data   ،Data Quality   ،OLAP  ،Data : شود . مانند یم یلیتحل یکه شامل اجزا یندیبه دانش : فرآ اطالعات       
Warehousing        ،Business Rule Analysis   ،Profiling  ،Data Mining 
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ارزش است که بتوان از آن برنامه قابل اجرا  یدارا یاست . داده ا BI  ندیجنبه از فرآ نیدانش به برنامه قابل اجرا : مهمتر -

 سازمان است . کیدر     BI  یبرا  ROI  یپارامتر ها نیاز مهمتر یژگیو نیبدست آورد . ا
 

 
 یریگ میدر تصم یهوش تجار یها ستمیس( 4شکل )

 

  BI ها و ابزار به کار رفته در کیتکن -2-5

از نرم  دیافراد با نیشوند . ا یم ریمختلف درگ یدر بخش ها یسازمان ، افراد مختلف کی یارائه شده برا   BI   راه حل کی در

اطالعات و ارائه  لیو تحل هیتجزو  یساز رهی، ذخ یمختلف در مراحل مختلف شامل جمع آور یها یو تكنولوژ یکاربرد یافزار ها

به اطالعات مرتبط که به آنها  رندگانیگ میتصم عیسر یبا فراهم کردن دسترس BI یبدست آمده استفاده کند. نرم افزارها جینتا

 تیتقو حیاگر با اطالعات صح رندگانیگ میکند. تصم یرا بهتر اتخاذ کنند، به سازمان ها کمک م یتجار ماتیدهد تصم یاجازه م

 یشده اند . ابزار ها هیمختلف ته یتوسط شرکت ها یمختلف یها ارمنظور ، ابز نیا ی[. برا11شوند کارآتر و مؤثرتر خواهند بود]
BI موجود در یها ندیفرآ یهستند که برا یکاربرد ینرم افزار ها   BI هیتوان اطالعات  را مورد تجز یشده اند و با آنها م یطراح 

 . ارائه کرد ینها را به صورت مناسبقرار داد و آ لیو تحل

 انیشود که در ادامه به ب یاستفاده م یمختلف یها کیمورد نظر در آن مرحله از تكن اتیبا توجه به عمل BIمراحل مختلف   در

ها و  کیاز تكن یینما (5)شكل  ها هستند . کیتكن نیا یبر مبنا زیشده ن یپرداخت . الزم به ذکر است ابزار طراح میآنها خواه

 دهد . یداده ها را نشان م یاستخراج و جمع آور یابزار ها برا
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 یهوش تجار یداده با ابزارها یاستخراج و جمع آور( 5شکل )

 

ها سطوح باالتر   کیتر خود ، ابزار ها و تكن نییکه سطوح پا یبه گونه ا رندیگ یقرار م یها در سطوح مختلف کیابزار ها و تكن

در  (Vertical) یبه صورت عمود یو برخ (Horizontal) یها به صورت افق کیاز تكن یتوان گفت برخ یمشود .  یمحسو  م

 یهوش تجار یهستند که در اکثر بخش ها و اجزا ییها کیتكن یافق یها کی. تكن رندیگ یمورد استفاده قرار م یهوش تجار

کند  یداده ها است که کمک م یکردن مالحظه چند بعدفراهم  OLAP در یدیکل یژگیو کی . رندیگ یمورد استفاده  قرار م

 کیخبره و  ... تكن یها ستممی، س یهوشمند ، داده کاو  ی[. پردازش ها19]رندیقرار گ یبعد مورد مرور و بررس نیداده ها در چند

 ندیاز فرآ یه خاصخاص در حوز یها کیتكن یو برخ یافق یها کیتكن یهستند که  با استفاده از برخ ییها کیتكن یعمود یها

 . دارند ییسازمان کارا یتجار

که  یبه طور یکه بتواند با اجزا یو گسترش هستند به طور یساز ادهیدر پ یشتریدقت ب ازمندین یافق یها کیرو تكن نیا از

از  یكیخو   یااجزا  براساس استاندارده نیا یساز ادهیمختلف در رابطه باشند . پ یها  Platform  مختلف در یبتواند با اجزا

 . است یمهم با هوش تجار یچالش ها

 یاز جنس ابزارها یرا سبد یجدا کرد و هوش تجار گریدو بخش را از همد نیسازمان ، ا یبرا یهوش تجار یتوان در معمار یم

در  یرشد هوش تجارسازمان ،  کی یثابت برا یافق یمعمار کی جادیتوان در آن قرار داد . ا یرا م یدانست که هر ابزار عمود یافق

   Enterprise Information Managementتا  On – Line Transaction Processingاز  کند. یرا ضمانت م ندهیآ

 گردد . یمحسو  م زین یریگزارش گ یجزء نرم افزار ها

 

 استفاده از هوش مصنوعی و الگوریتم ژنتیک در هوش تجاری -4
 ستمیس کیقرار گرفته است.  یمال یمختلف مورد توجه سازمانها یلب از جنبه هاتق ییشناسا یستمهایاستفاده از س تیاهم

بر  ستمیس نیا ریبه تاث توانیجمله م نیآن خواهد شد، از ا شتریب ییکه باعث کارا باشدیم یمتعدد یهایژگیو یتقلب دارا ییشناسا

را  زانیم نیکمتر دیتا حد امكان با ت،یحساس جادیاصطكاک و ا ثیاز ح انیمشتر یستم بر رویس نیا ریاشاره نمود. تأث انیمشتر

اطالعات را از متخصصان حوزه مربوطه درباره  دی. ما بادینما فایا ینقش مهم تواندیو اعتماد م نانیاطم جادیداشته باشد و از نظر ا

خود را که مخزن داده است  یا داده لیمدل تحل میتوان یآنها م براساسکه  ییسرنخ ها ایآنها  یها یژگیانوا  مختلف تقلب ها و و

 یآنها م نی. همچنمیینما یگردآور م،یاز داده ها را با عملكرد مناسب و خو  دارد بساز یمیحجم عظ لیو تحل رهیذخ تیو قابل

ار ها در داده ها مورد استفاده قر یزیاستخراج داده ها به منظور کشف انوا  مختلف قانون گر یو اساس برا هیتوانند به عنوان پا

 نهیخود را از هز نی، تخمSAS راًی[. اخ13.]ردیگ یمنصفانه را به کار م ریو غ یاخالق ریغ ،یرقانونیغ لیوسا شهی. تقلب همرندیبگ

هر مرد، زن و  یبرا وندپ 366از  شیداده است )ب شیپوند در سال افزا اردیلیم 19پوند به  اردیلیم 14در اقتصاد انگلستان از  بیفر

 شیدر سال افزا %36حدود  یکل دهیپد کیبه عنوان  یتقلب و کالهبردار ریاست که افت و خ یاطالعات در حال نیآخر نیبچه(. ا

 [.14نكرده است.] رییسال گذشته تغ 16 یط یعیبه طور وس تیو هنوز نرخ محكوم ابدی یم
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 : ی( به منظورکشف تقلب در هوش تجارAI) یهوش مصنوع تیاهم -4-1

 :شوند یم یبند میتقس یدر کشف تقلب به دو دسته اصلمورد استفاده  یها روش
 (AI) یهوش مصنوع یو روش ها یآمار یها روش

 :کشف تقلب عبارتند از یداده برا لیو تحل هیتجز یمهم آمار یروش ها

 .دایناقص و ناپ ی( داده هانیو تخم ینیب شیخطا و پر کردن )پ حیتصح ق،یکشف، تصد یداده برا یپرداز شیپ یروش ها -
. به طور مثال، رهیاحتمال و غ یها عیعملكرد، توز یها، استانداردها نیانگیم ریگوناگون نظ یآمار یحاسبه پارامترهام -

در پرداخت  رهایهر روز( و متوسط تاخ ایها ممكن است طول مدت متوسط مكالمه، تعداد متوسط مكالمات در هر ماه ) نیانگیم

 .ردیگ بر صورتحسا  را در
 .احتمال یها عیتوز ایگوناگون  یبراساس پارامترها ای ،یگوناگون بازرگان یها تیاحتمال فعال یها عیمدل ها و توز -
   نیا یآمار یو سفارشات به طبقات متنو ( و شاخص گذار انیکاربران، مشتر یمحاسبه مشخصات کاربر )طبقه بند -

  رهینرمال و غ یها عیمشخصات )براساس پارامترها، توز
 .وابسته به زمان یداده ها ینزما یها یسر لیتحل -
 .داده ها یگروه ها انیالگوها و مشترکات م افتنی یبرا یو طبقه بند یگروه بند -
شناخته  ییابتدا یکه در مدل ها یکاربران به طور ایدر رفتار معامالت  یعاد ریکشف موارد غ یها برا تمیالگور قیتطب -

 زیکاربران ن ای یمعامالت جار ندهیآ ینیب شیو پ سکیر نیخطا، تخم یشود. روش ها به حذف هشدارها سهیشده و مشخصات، مقا

 [.13]دارد ازین

 (AI) یبر دانش از هوش مصنوع یمبتن یروش ها یکاربردها نیبر دانش است. بنابرا یبه شدت مبتن تیفعال کیتقلب  تیریمد  
 :عبارتند ازروند  یتقلب به کار م تیریمد یکه برا AI مهم یاست. روشه ا یعیطب دهیا کی

در داده ها که  نیخودکار مشترکات و قوان افتنیداده ها و  یو بخش بند یگروه بند ،یطبقه بند یاستخراج داده ها برا -

 .جالب و مرتبط با تقلب باشد یالگوها یممكن است به معن
 .و مقررات نیو کشف تقلب در شكل قوان یریردگ یبرا یتخصص یمتخصص رمزگذار یها ستمیس -
از  ای( یرنظارتیمشكوک خواه به طور خودکار )غ یرفتار یالگوها ایگروه ها  ،یبیکشف طبقات تقر یلگو براا صیتشخ -

 .تقلب یها یژگیخودکار و ییشناسا یبرا زهیو مكان ینیماش یریادگی یداده شده. روش ها یها یبا ورود قیتطب قیطر
 .کشف آنها به کار روند یگرفته و بعداً برا ادیمشكوک از نمونه ها را  یتوانند الگوها یکه م یعصب یشبكه ها -
 [.13]روند یهم به منظور کشف تقلب به کار م یتوال قیو تطب میتصم ی، تئور Bayesian یمثل شبكه ها گرید یها روش

ا در ر کیژنت یها تمیو الگور یهوش مصنوع یهایاستفاده از فناور یایتوان مزا یموجود م قاتیو تحق اتینظر یاجماع یبررس با

 : خالصه کرد ریز یقالب گزاره ها
  یارائه خدمات بهتر به مشتر -
  فیوظا لیزمان انجام وتكم لیتقل -
  دیتول شیافزا -
  استفاده اثربخش تر از منابع -
 یریگ میدر تصم شتریو ثبات ب یسازگار -

 

  یدر هوش تجار کیژنت تمیالگور -4-2

 زهیبزرگ فراهم آورده است . انگ اسیمق یبیترک یساز نهیمسائل به یافتوسعه اکتش یرا برا یروش قدرتمند کیژنت یها تمیالگور

در توسعه انوا   یبه شكل قابل مالحظه ا «یجیتكامل تدر»گونه عنوان شودکه  نیتواند ا یم کیژنت تمیمطرح کردن الگور یاصل

مسئله را به صورت مجموعه  کیژنت تمیرالگو کیاست .  افتهینمود  یلینسبتًا ساده تكم یزم هایمكان قیاز طر دهیچیپ یوگونه ها

رشته  یرا بر رو یراتیی،تغ یجیتكامل تدر ندیفرا کیتحر یکند ، سپس برا یم یکد گذار زهستندیاز رشته ها که شامل ذرات ر یا

دارد ، راه حل قابل قبول وجود  کیکه تنها  یعموم ی، در جستجو یمحل یجستجو یها تمیبا الگور سهی. در مقاداردیها اعمال م
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 یهایژگیاز افراد، امكان مطالعه ساختارها و و ی. کتتتار با مجموعه ا رندیگیاز افراد را در نظر م یجامعه ا کیژنت یها تمیالگور

 تمیمطالعه ، الگور ی. در ط سازدیم مشود، فراه یکارآمد تر م یو کشف راه حلها ییافراد متفاوت را که منجر به شناسا یاصل

دارند  یمورد بررس تیبا جمع یرا که تنتتاسب کمتر ییهاو آن دسته از رشته ندیگز یمتناسب با ارزش را برم یرشته ها کیژنت

 . کنندیحذف م

قرار  شیمورد آزما یابیبازار یساز نهیرا در حل مسائل به کیژنت یها تمی( استفاده از الگور1004و همكاران ) ی، هارل گرید یسو از

 باشد : ریتواند شامل موارد ز یم یابیدر بازار کیژنت یها تمیبالقوه الگور یآنها ، کاربردهادادند . بر اساس مطالعه 

 

  رفتار مصرف کننده  -1
  انتخا  مصرف کننده یمدل ها یریادگی -
  پردازش اطالعات مصرف کننده -
  مرجع یگروهها ریتاث -

 یابی گاهیبازار هدف، جا ،انتخا یبخش بند  -9

  بازار –محصول  یساختارها یساز نهیبه -
  دیخر یدیکل یفاکتورها لیو تحل هیتجز -
  محصول یابی گاهیجا -

  یابیبازار ختهیعناصر آم تیریمد  -3
  محصول اتیچرخه ح یساز نهیبه -
  محصول یطراح -
 یارسانه یزیو برنامه ر غاتیتبل استراتژی -
 سازمان ها را نشان می دهد.( در صفخه بعد نمای کلی از روند کشف تقلب و تصمیم گیری بهینه برای 0شكل )
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  سازمان ها یبرا نهیبه یریگ میاز روند کشف تقلب و تصم یکل ینما( 6شکل )

 با استفاده از هوش مصنوعی و الگوریتم ژنتیک
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 نتیجه گیری -5
به داده ها ، اطالعات و  عیسر یمهم در هرسازمان دسترس یاز بحث ها یكیدهد که امروزه  یحاصل از مطالعات نشان م جینتا

خود داشته باشند ، لذا استفاده از  یرقبا هینسبت به بق یخوب یتوانند به عملكرد مال یدرست و به موقع است که با آن م یازهاین

 . رندیگ یقرار م تیدر اولو یاطالعات در هر سازمان یناورف یاطالعات و پروژه ها یفناور

باعث به وجود  یاتیعمل یها ندیکردن فرآ زهیجهت مكان یاتیعمل یها ستمیمسأله مهم سازمان ها با استفاده از س نیبه ا باتوجه

سازمان است.  کی یها یدارائ نیاز مهمتر یكیبازه از عصر ما به عنوان  نیشده اند که در ا یادیز اریبس یداده ها گاهیآمدن پا

کند ،  یبه سازمان ها م یانیداده ها که خود کمک شا نیاز ا نهیآنها جهت استفاده به یساز ادهیو پ ها یارائاستفاده از د یچگونگ

 . دهند یافراد قرار م اریدر اخت ندهیگذشته ، حال و آ طیاز شرا ییها دگاهید یهوش تجار ستمیس یها و ابزارها کیتكن

 لی، تجمع و تحل ی، پاکساز رهیو ... ( ، ذخ CRM  ،ERP  ،SCM ) قیاطالعات از طر یپس از جمع آور یهوش تجار ستمیس

  .کند یآسان م رانیمد یرا برا یریگ میتصم ندیاطالعات فرآ یابیو باز

 یم یریاز کشف تقلب جلوگ کیژنت تمیو الگور یهوش مصنوع یها کیتواند با استفاده از تكن یم یهوش تجار ستمیکل س در

هر  یخاطر را برا تیبه صرفه است و رضا یمشتر یسازمان و هم برا یدهد که هم برا یسازمان ها م را به یقیکند . و اطالعات دق

 دو گروه به دنبال خواهد داشت .
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