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  چكيده 
و تصميم گيري هاي كالن مديريتي حائز اهميت اسـت. ها  سازماندر    BIيا به اختصار    1هوش كسب و كارامروزه جايگاه سيستم هاي  

و  خبر شـوند موقع بات و مسايل سازمان بسيستم هاي هوش كسب و كار به مديران ارشد اين امكان را مي دهند تا همواره از مشكال
اين ه براي  اهميت اين موضوع در مجامع بين المللي بسيار شناخته شده است به گونه اي ك  نسبت به آن واكنش الزم را نشان دهند.  

 در ايـن مقالـه. گـرددرجوع مـي به آنها ساختارها و شاخص هاي استاندارد معرفي شده است كه در پروژه هاي تغيير و تحول   منظور
  پرداخته شود.  ها سازمان در هوش كسب و كارو فوايد حضور سيستم هاي معماري به سعي بر آن است تا 
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  مقدمه -1
، تصميم گيري هاي كوتاه مدت و دراز مــدت بزرگ  سازمان هاي    امروزه در  

به هدف ارتقاي كسب وكار سازمان با دشواري هاي زيــادي همــراه اســت. در 
، بــر هوش كسب و كارحال حاضر اين تصميم گيري ها، در نبود سيستم هاي 

اساس احساس مديران ارشد از بازار و كسب و كار خود و ساير رقبا انجام مــي 
الي است كه دانش كه شكل تكامل يافته داده در سازمان است گيرد. اين در ح

بايد به نحو مقتضي و مناسب مديريت شود تــا بــر اســاس آن ديــد جــامعي از 
ديروز، امروز و فرداي كسب و كــار ســازمان بــه دســت آيــد و بــر اســاس آن 
تصميمات راهبردي اتخاذ شود كه مسير كسب و كار را به ســمت ســود دهــي 

پــيش   Opex  و    Capex  كاهش  خ از دست دادن مشتري،  بيشتر، كاهش نر
  ببرد.

بسيار   هوش كسب و كاردر معماري جديد سازماني، جايگاه سيستم هاي  
ســازمان را   سالمت  مي ماند كه    آزمايشگاهي  برجسته است، چرا كه به مثابه  

وناگون نشان مي دهــد. د هاي مختلف و در زمينه هاي گحبر اساس كاركرد وا
، هيچ گونه ديدي، هر چنــد كلــي، از ميــزان پيشــرفت آزمايشگاهدر غياب اين  

كسب و كار در بازار و نحوه عملكرد واحد هــاي مختلــف ســازمان بــه دســت 
زمينــه راهبــرد   رين هيچ معياري بــراي تصــميم گيــري دنخواهد آمد و همچن

رايط خاص و بحراني وجود نخواهد سازمان در بازار و نحوه اتخاذ تصميم در ش
  داشت.



در معمــاري پيشــرفته   هــوش كســب و كــاربنابراين وجود سيستم هــاي  
بسيار وابسته به جــو   آنها  سازمان هايي نظير سازمان هاي مخابراتي كه درآمد

ساختارهاي بسيار حائز اهميت است. وجود كمپين ها در    ،حاكم در بازار هستند
طرف و پيشرفت و ارتقــاي فنــاوري مخــابراتي بــه مخابراتي از يك  درآمدزاي  

در را    هوش كسب و كارصورت روز به روز از جهت ديگر حضور سيستم هاي  
  معماري پيشرفته و پروژه هاي تغيير و تحول بسيار برجسته ساخته است. 

 و گردش  هوش كسب و كاربه معرفي سيستم هاي  در اين مقاله در ابتدا  
 و ســپس  داده و نيز نحوه ذخيره سازي داده در اين سيستم ها اشاره مي شود.

به معرفي الگوريتم هاي پيشرفته مورد استفاده بــراي داده كــاوي در سيســتم 
  پرداخته مي شود. هوش كسب و كارهاي 

  تاريخچه سيستم هاي هوش كسب و كار  -2
ميالدي زمزمه حضور سيستم هــاي هــوش كســب و كــار   70دهه    اواسط  از

به بــازار آمدنــد سيستم ها سنتي هوشمند ميالدي    80در دهه  شنيده مي شد.  
ه سازي داده هاي سازمان در انباره داده و گزارش گيــري وظيفه ذخيرتنها  كه  

ديدي از گذشته به كــاربران ارائــه از آن ها را بر عهده داشتند و در نتيجه تنها  
 BIستم هاي  ي، «بيل اينمون» كه به عنوان پدر س1990مي كردند. در سال  

شناخته مي شود، اولين سيستم هوشمند را پيشنهاد كرد كه مــي توانســت بــه 
ساختار ذخيره ســازي داده   اين سيستم ها،ايراد عمده  .  آينده بپردازديش بيني  پ

ذخيــره مــي   3NFبود، به گونه اي كه اين سيستم ها داده ها را بــه صــورت  
  كردند. 

عنــوان ، «رالف كيمبال» مدل جديد داده اي خــود را بــه  1996در سال  
ايــن كــه   ،دي» ارائه كــردصورت «پايگاه داده چند بعمكمل ايده اينمون و به  

هم اكنون به طور گسترده در سيستم هاي هوش تجاري سيستم ذخيره سازي  
  . گردداستفاده مي شود. در بخش هاي آتي به اين مدل داده اي اشاره مي 

نسل بعدي اين سيستم ها، تحول در نحوه پيــاده ســازي ســخت افــزاري 
 2ديسك، همگــي در حافظــه است به گونه اي كه داده ها به جاي بارگذاري از

بارگذاري شده و سپس از آنجا خوانده مــي شــوند. بنــابراين نقطــه قــوت ايــن 
 حجم حافظه مورد استفاده آن هــا اســتسرعت بسيار زياد ناشي از سيستم ها  

]1[ .  

  هوش كسب و كار سيستم هاي معماري  -3
گردد. به اينصورت   ، حول محور داده ميكسب و كار  منديهوشسيستم هاي  

كه داده هاي مورد نياز سازمان را جمع آوري كرده، آن ها را پردازش كرده و از  
گفتــه مــي   DIKWبه اختصــار  آن ها نتيجه گيري مي كند. سير تحول داده  

و   5، دانــش4، اطالعــات3اين حروف ابتداي كلمات التــين معــادل داده.  شود
نشان داده شده  2راحل در شكل مي باشد. ترتيب سلسله مراتبي اين م 6شهود
 است.
 »داده« جمع آوري مي شود كــه بــه آنهــاتدا داده ها به صورت خام در اب 

تقريبا غير قابل مصرف است و تــا زمــاني كــه داده  ها گفته مي شود. اين داده
  قابل فهم نخواهد بود.  باشندمتصل نشده  آنبه  مرجع ديگرهاي 

جع مرتبط، «اطالعات» حاصل مي شــود كــه پس از اتصال داده هاي مر
اين اطالعات قابل فهم است و مي توان از آن به منظور استنتاج استفاده كرد. 
در ادامه سير تحول داده، در صورتي كه توابع آماري روي اين اطالعات اعمال 

شوند اطالعات تبديل به «دانش» خواهد شد كه به معناي چكيده آنهاست و با 
  ن يك ديد جامع از اطالعات به دست خواهد آمد.استفاده از آ

  

 
  2شكل 

  
تنها ديدي از گذشته ارائه مي  ،اين اشكال براي استفاده در مسائل تحليلي

مي توان به  8تعميم الگوها و يافتن و   7داده كاوي  يدهند. با اعمال الگوريتم ها
خــواهيم بــود بــر قادر  با استقاده از آن  رسيد كه    »شهود«شكل ديگري به نام  
بر اساس داده هــاي موجــود به پيش بيني آينده ري داده،  اساس الگوهاي تكرا

  . ]2[ بپردازيم

1-3- OLTP در مقابل OLAP    

دو نوع داده   اصوال،  فناوري اطالعات  و سازماندر سيستم هاي مديريت داده  
  . 10و داده هاي تحليلي 9تعريف مي شود. داده ها تراكنشي

را بــراي   ه هاي روزمره اي هستند كــه اطالعــاتداده هاي تراكنشي داد
ن و راهم شدن سرويس و مصرف آاز لحظه درخواست مشتري تا زمان ف  مثال

هايي كــه بــا سيستم  به  ند.  نمي كمديريت  در نهايت خروج مشتري از سيستم  
يــا «سيســتم هــاي پــردازش داده هــاي   OLTP11كار دارند  اين داده ها سرو 

  تراكنشي» مي گويند. 
امــور تحليلــي و انجــام  داده هاي تحليلي نوع داده اي هستند كــه بــراي  

رد استفاده سيستم هــاي تصــميم گيــري وند و موتصميم گيري استفاده مي ش
كــه از ايــن داده هــا و ساير سيستم هاي تحليلي    BI. به سيستم هاي  هستند

يا «سيستم هاي پردازش داده هاي تحليلي» مي   OLAP12استفاده مي كنند  
اســتفاده مــي شــوند بايــد از فــرم   BI  سيســتم هــاي  گويند. داده هايي كه در

تغييــر  OLAPسيســتم هــاي ليلي به فرم تح OLTPسيستم هاي تراكنشي  
  .]3[ كنند و سپس مورد استفاده قرار گيرند

در بخش هاي بعد به نحوه گردش داده و نيز نحوه ذخيره سازي اين داده 
  هاي تحليلي پرداخته مي شود.

  گردش داده  -2-3
داده ها بايد  ،نظير هوش كسب و كارتصميم گيريسيستم هاي براي استفاده از  

گردش داده بــه شــكلي اســت كــه از از شكل تراكنشي به تحليلي تغيير كنند.  
) شروع ERPو  OSS  ،BSSكه داده را توليد مي كنند (  OLTPمه هاي  برنا

 منتقل مي شــود BIسيستم به انباره داده ساختاري،  و پس از تغيير و تحوالت
با استفاده از گزارشات، و يا آن، پس از  تغيير مي يابد. OLAPو به شكل داده 



كاربر نهــايي عرضــه به بررسي آن نتيجه  ،الگوريتم ها داده كاوياستفاده از  با  
  آمده است. 3مي شود. اين سير تحول در شكل 

 
  3شكل 
  

، CRMنظيــر  OLTPداده هــا از سيســتم هــاي كــاربردي   3در شكل  
ERP   مــاري آكــه حــاوي داده هــاي  اكســلو يا داده هايي نظير فايل هــاي

در مــاژول   پس از الصاق اطالعــات اضــافي  ،ستند گرفته شدههساخت نايافته  
ETL13   ماژول  .بارگذاري مي شوندانباره هاي داده  به اطالعات بدل شده و در
ETL   داده از سيستم هــاي    وظيفه استخراجOLTP ســپس و آنهــا ، تبــديل

داده هــا از  ،بارگذاري داده را در انباره داده بر عهده دارد. در طــي ايــن فرآينــد
انباره داده در مي   و  OLAPبه فرمت مناسب    OLTP  يستم هاي اطالعاتيس

  آيند. 

رس و جو از آن ساده است و پبه گونه اي است كه  داده انباره داده  فرمت  
هــاي   نحــوه خيــره دادهمي باشد. بــه    BIبنابراين بسيار مناسب سيستم هاي  

OLAP،  اختار داده، در ايــن ســ   ،گفتــه مــي شــود  »14«پايگاه داده چند بعدي
اين شكل بــه گونــه ذخيره مي شود.    »15ديمانسون-فكت«به شكل  اطالعات  

 پــس از اعمــالاي است كه عمليات گزارش گيري را بسيار آســان مــي كنــد. 
، نتايج به صــورت اين ساختار  اطالعاتي بر روي  عمليات آماري و يا داده كاو 

به كــاربر   خروجي  16دشبوردمار و غيره بر روي  چارت، نمودار، گراف، سرعت ش
  .]3[ مي شود عرضهنهايي 

  پايگاه داده چند بعديساختار  -3-3
اين ساختار به گونه مي باشد.    OLAPاين ساختار، ساختار داده سيستم هاي  

اين نوع ساختار باشد.    تسهيل شدهاي ترتيب يافته است كه پرس و جو در آن  
در سيستم هاي مــديريت دانــش ارائه شد و همچنان   رالف كيمبالداده توسط  

  قرار مي گيرد. به صورت گسترده مورد استفاده 
شناخته مي شوند مرجع كه به عنوان داده ي يداده هادر اين ساختار داده، 

تاريخ ها و نيز تــاريخ كد  سرويس ها،  فروشگاه ها،  مشتريان،    مشخصات(نظير  
تعطــيالت، مناســبت هــاي   ماننــدكه براي سازمان داراي اهميت هستند  هاي  

از سرويس بيش از روزهــاي   مذهبي و ملي كه در آنها ميزان فروش و استفاده
 - و بدون هيچ داده تراكنشيهر كدام به صورت مجرد و جداگانه )  عادي است

 ي به نام جدول جداولدر   -كه حاوي اطالعات خريد، مصرف يا عيره مي باشد 
 اطالعــاتذخيره مي شــوند. در كنــار آن،  »  18تحت نام «عضو  »17سيوننديما«

هــر ســرويس توســط   فــروشنظيــر ميــزان    ،  ين داده هامربوط به ا  تراكنشي
به  »19فكت«در جداول ثبت وقايع  براي  ،  تاريخ معينيك  معين در  فروشگاهي  

جداول فكت همــانطور كــه از ذخيره مي شوند.  »  20صورت «معيار اندازه گيري
ســازمان مــي   زمان كار سيستم هاينامشان پيداست جاوي وقايع رخ داده در  

  باشند. 

وجــود ديمانســيون و فكت  راري بين جداولهيچ داده تكدر اين ساختار 
وظيفــه  .شده اســتو وظايف جداگانه اي براي اين جداول در نظر گرفته ندارد  

جداول ديمانسون ذخيره اطالعات مرجع، و وظيفه جداول فكت ذخيره سازي و 
   خ داده در سازمان مي باشند. مدريت وقايع ر

 21كليد اوليهيك  ديمانسونبه هر سطر  به منظور ارتباط بين اين جداول،  
ايــن كليــد در معرف يك سطر از اين جدول است. به  نسبت داده مي شود كه  

 فكترجوع مي شود. بنابراين در جداول  22كليد خارجيبه صورت فكت    جداول
انــدازه  معيــار« ينيــز تعــدادو ســون به اعضــاي ديمانكليد خارجي  يك سري  

هــر ســطر بخصــوص از اطالعــات  بــااين داده ها    قرار دارد. با اتصال  »گيري
مورد وقايع رخ داده در سازمان دست پيــدا به اطالعات كافي در   ،هاديمانسون  

گاه و فروشــ كدام از  ،در چه زماني ،چه سرويسياينكه براي مثال خواهيم كرد. 
در حقيقت جداول ديمانسيون بــراي فهــم . به فروش رسيده استبه چه ميزان  

داده هاي ذخيره شده در جداول فكت هستند و تا زمان كه به اطالعات فكــت 
غير قابل فهم و در سر تحول داده از نــوع «داده» الثاق نشده اند، اين داده ها  

يمانســون بــه «اطالعــات» كــه قابــل فهــم و هستند. پس از الصاق جداول د
  خواهد شد. استنتاج است بدل 

 آمده است.  4در شكل  ديمانسون-فكت شماي

  

  
  4شكل 
  

 ، فكتمركزيت جدول  در اطراف و به  ها    ديمانسون  نتقرار گرفبه دليل  
» 23«ساختار ستاره اي شباهت اين ساختار ذخيره داده به شكل ستاره، به آن  و  

. همانطور كه گفته شد اين مدل ذخيره سازي، براي ذخيره داده  گفته مي شود
  استفاده مي شود.   OLAPسيستم هاي و ها در انباره داده 

داده هاي مرجع هستند و اصطالحا  سازي  محل ذخيره    ديمانسونجداول  
جداول   از  بيشتري  ستونهاي  و  كمتر  سطر  تعداد  هستند  فكتاز  .  برخوردار 

هستند كه شامل ثبت وقايع و رخدادها    تراكنشيشامل داده هاي    فكتجداول  
چندين    و   ستون  ده تا چند صدچند  مي باشند و بنابراين مي توانند شامل بعضا  

 .  ]4[ باشندميليون سطر 

4-3- KPI  
KPI  شاخص هايي هستند كه بر اساس    ،24يا شاخص هاي اندازه گيري بازده

براي مثال براي  اندازه گيري مي شود.  كرد يك واحد عملياتي  آنها نحوه عمل
، در هر مرحله از سال تحصيلي از  بررسي ميزان دانش و تالش يك دانش آموز
به وي   اي  نمره  و  آزموني گرفته شده  اين  وي  در زبان  نتعلق مي گيرد.  مره 

اطالعات   مي    KPIفناوري  تعلق  سازمان  عملياتي  هاي  واحد  به  و  دارد  نام 



تصميات  بر اساس بازده هر واحد،  پس از بررسي اين شاخص هاست كه  گيرد.  
مديريت  نيازمند  كه  چيز  هر  واقع  در  شود.  مي  اتخاذ  مديريتي  باالي  سطح 

باشد  كردن گيري  اندازه  قابل  بايد  اينصورت    باشد  غير  به  در  مديريت قادر 
نيستيمكرد آن  در  .  ن  در  متاسفانه  گيري  تصميم  هاي  سيستم  حضور  عدم 

مديران بر اساس احساسات تجاري تصميمات مديريتي خود را اتخاذ    ،سازمان
  ممكن است دقيق نباشد.مي كنند كه 

مهمترين    عدددو   نظير    ها  KPIاز  هايي  سازمان  هاي  در  سازمان 
اولي درآمد خالص سرانه  ؛ كه  هستند EBITDA26و   ARPU25  ،  يمخابرات

و    ،از تقسيم درآمد خالص بر تعداد مشتريان محاسبه مي شودو  است    مشتريان
  . ]5[ ان مي دهددومي ميزان درآمد خالص را نش

  داده كاوي  -5-3
به داده تراكنشي،    OLTPپس از استخراج داده ها و تبديل آن ها از ساختار  

سير تحول داده در آن ها رخ دهد؛ يعني از شكل غير قايل فهم  الزم است تا  
بر روي دانش  پس از اعمال    ،داده به شهود برسيم. الگوريتم هاي داده كاوي

هاي از سيستم  شده  مي  BI   استخراج  استخراج  را  نظر سازمان  مورد  شهود 
شكنند، يعني به سازمان اجاره پيش بيني عملكرد واحد هاي خود را در آينده  

  مي دهد.  
روي  بر  اكثرا  كه  دارد  وجود  كاوي  داده  براي  مشخصي  هاي  الگوريتم 

كنند.   مي  كار  ها  داده  االگوي  كه  معنا  اين  را  به  هاي  داده  تكراري  لگوي 
  استخراج نمده و بر اساس آن به پيش بيني مي پردازند. 

  آمده است.  ذيل ها در  الگوريتمبرخي از اين 
 27تحليل رگرسيون 
 28درخت تصميم گيري 

 29تحليل ارتباطي 

 30خوشه بندي تحليل  
  در ادامه به بيان مثالي از هر يك از اين الگوريتم ها مي پردازيم.

غير خطي اطالق مي شود كه يك به هر تابع خطي يا رگرسيون  الگوريتم  
 فرمولاستخراج ي داده را به صورت تابع بيان كند. براي مثال مي توان با الگو

در   معــين  يداشتن ميزان درآمد تا زمــانا  سپس ب  و ميزان سود بر حسب درآمد  
  محاسبه كرد.جاري سال جاري، سود تخميني را تا پايان سال 

درخت تصميم گيري، درختي بر اساس پارامترهاي مختلف يك ساختار  در  
معرف يك پارامتر و گره ر ج آن ساخته مي شود؛ در اين درخت هموضوع و نتاي

بــراي آن پــارامتر قابل تعريف  دار هاي  يالي كه آن منشعب مي شود معرف مق
مقــادير ار بررســي كه نتايج حاصــل قرار دارد هر شاخه برگي    ينتهادر ااست.  

  . كندذخيره مي را در خود پارامترها 
مــي توانــد اســتفاده از يــك   Xپــارامتر     5براي مثال در درخــت شــكل  

سني كاربران آن سرويس باشــد و بــرگ  طيف Yو پارامتر  سرويس بخصوص
. بــا مــورد نظــر باشــدميــزان رضــايت منــدي از ســرويس  معرف    ،نتيجه  يها

مورد نظر در چــه   يسو مي توان پيش بيني كرد كه سراستخراج چنين الگويي  
بــراي روي آن سرويس سني مورد پذيرش است و بر اساس آن در آينده   طيف

 .سرويس سرمايه گذاري كرد سني طيفهمان 

  

  
 5شكل  

  
بر اساس تئوري مجموعه ها كار مي كند و بر اين اساس    تحليل ارتباطي 

را در كنار محصول ديگر   كدام محصول  كه در نظر مي گيرد مشتريان  است 
كن مي  هاي  نخريداري  موقعيت  بنابراين  متقابل د.  اين   31فروش  از  استفاده  با 

شودالگوريتم   لزومي مشخص مي  كه  است  اين  الگوريتم  اين  قوت  نقاط  از   .
وجود ندارد كه ارتباط فني بين محصوالت برقرار باشد. مثال بارزي كه از اين  
خرد   مي  هواپيما  بليط  كه  كسي  كه  است  اين  آورند  مي  ميان  به  الگوريتم 
زياد   بسيار  كند  رزرو  هتل  بليط  يا  كند  كرايه  ماشين  مقصد  در  اينكه  احتمال 

چه ارتباط فني بين اين محصوالت وجود ندارد اما به عنوان يكي از  است. اگر
  به شمار مي رود.فروش متقابل موقعيت هاي 

به   مربوط  بندي  الگوريتم  خوشه  تشختحليل  هاي  روش  الگو  ياز  ص 
استفاده مي كند، به اين ترتيب كه براي مثال در ساختارهاي مخابراتي بررسي  

استفاده مي كنند    مي كند كه كدام الگو از مشتريان از چه محصوالتي بيشتر 
چه   مثال  مي    طيفي(براي  استفاده  موبايلي  هاي  سرويس  چه  از  مشتريان  از 

آن   اساس  بر  و  سرويسكنند)  آن  مشتريان    روي  از  دسته  آن  سرمايه  براي 
  . ]6[ گذاري مي شود

همانطور كه ديديم تمامي اين الگوريتم ها ديدي جامع نســبت بــه نحــوه 
ارائه مي شود و بر اساس آن آينده سازمان شكل دهي مــي    32برگشت سرمايه

  .شود

  مديريت دشبورد  -6-3
 و پس از انجام عمليات خاص بر روي داده، نوبت به آن اســت كــه ايــن داده 

KPI   ها به نمايش در آيند. محل نمايش اينKPI نــام دارد.  »وردهــا «دشــب
اين دشبورد ها مي توانند از گزارشات بسيار ساده تا گزارشات بســيار پيشــرفته 

و روي سيستم هاي روميزي، گوشي هــا و تبلــت هــا   مديريتي را بازتاب دهند
ه برخــي از آنهــا ل بانواع گزارشات وجود دارد كه در ذيبنابراين . منعكس شوند

  اشاره مي كنيم:
  از تصــميم گيــري در زمينــه هــاي گزارشات استاندارد: گزارشاتي كه براي

مورد اســتفاده قــرار  مقتضييش تعيين شده طراحي شده و در زمان هاي پ
 مي گيرند

 در آن واحــد  ،: گزارشاتي كه براي مقاصد كوتاه مدت33گزارشات اضطراري
 گيرندطراحي و مورد استفاده قرار مي 

   گزارشاتOLAP  چنــد بعــدي: گزارشاتي كه پس از طراحي پايگــاه داده 
 امكان گزارش گيري هاي كلي و جزئي در مورد وقايع را ايجاد مي كند. 

  دشبورد: دشبورد هاي گرافيكي شامل چارت ها، گراف ها، سرعت سنج ها
 ها را نمايش مي دهند KPIو غيره هستند و به صورت شماتيك وضعيت 

 در پايگاه  داده هاساختار از ت و اش: در اين گزار34ات مديريت سيستمارشگز
امكان ايجاد و تغيير انواع سلسله مراتب داده و  داده گزارش گرفته مي شود  



را در پايگاه داده ايجاد مي كند. اين نوع گزارشات زير نظر مدير سيستم ها  
 است

  ت ريت و بــه مــديگزارشات فني: اين گزارشات مربوط به مدير سيستم اســ
گزارشات موجــود در سيســتم، واحــد هــاي عمليــاتي ســازمان و مــديريت 

   ]7[ دازدرمي پكاربران مربوط به سيستم 

  هوش كسب و كار دوره بلوغ سيستم هاي  -4
لــه حدر سازمان ها از لحاظ اينكه در چــه مر  هوش كسب و كارسيستم هاي  
قعات كاربران را و به چه ميزان توانايي برآوردن توقرار دارند  خود  اي از تكامل  

تقسيم مرحله   6به در تصميم گيري هاي سازمان،    دارند و نيز ميزان مشاركت
بندي مي شوند و به اصطالح براي چگونگي حضور اين سيستم ها در سازمان 

  بلوغي در نظر گرفته مي شود: مراحل
   سيستم گزارش گيــري بســيار   ،گزارشات دستي: در اين مرحله  –  0سطح

غالبا در سطح فايل هاي  ي و جود دارد كه شامل گزارشاتي دستساده اي و 
تصميم گيري از ســطوح فنــي بــه اهداف  اكسل است. اين گزارشات براي  

 هوش كســب و كــاردر اين سطح   مي شوند.  ارسالسطوح باالتر مديريتي  
و مقايســه و دســته بنــدي  وجــود نــداردمطلقا به صورت نرم افزار متمركز 

 به شمار مي رود گزارشات معضل بزرگي

   گزارشات از پيش آماده: اين گزارشات در زمان طراحي نرم افزار   -1سطح
ساخته مي شوند و به ارائــه گزارشــات فنــي ) CRM(براي مثال كاربردي  
بــه  هوش كسب و كار سيستم مي پردازند. در اين سطح نيزخاص  سيستم  

 صورت نرم افزار متمركز وجود ندارد

   و از پايگاه داده: در اين سطح پايگــاه داده اي وجــود پرس و ج  –  2سطح
دارد كه مي توان به زبان پرس وجو با آن سخن گفت. اين سطح ابتــدايي 

در   كســب و كــار  مندهوشــ ترين حالت در زماني است كــه يــك سيســتم  
 سازمان حضور دارد

   دشبورد مديريتي: در اين سطح گزارشات از پيش ساخته شــده   –  3سطح
شوند و بر اساس پايگاه داده اي كه در پس اين دشبورد قرار وارد عمل مي 

ها استخراج شده و گزارشات براي سطوح تصميم گيــري قابــل   KPIدارد  
 ارائه مي باشند

   ساختار داده    –  4سطحOLAP در اين مدل ساختار داده تحليلــي يعنــي :
 وارد عمل مي شود و ساختاري از داده را ايجــاد مــي  پايگاه داده چندبعدي

 زياد روي آن پرس و جو انجام دادكند كه مي توان به راحتي و با سرعت 

   به حساب مي آيدداده كاوي: در اين سطح كه بالغ ترين سطح  – 5سطح 
 ي كــه در گذشــته بــه آنهــاداده كاوي وارد عمل مي شود و طبق الگو هاي

 سيستم فراهم مي كنــد   براي  را    شرايط آينده  قابليت پيش بينياشاره شد  
]8[ 

  
شايان ذكر است يكي از چالش هاي پياده سازي و استقرار سيستم هاي  

، اينرسي و مقاومت سازماني در برابــر پــذيرش نقــش ايــن هوش كسب و كار
خصــوص در ســازمان هــايي كــه هــيچ   سيستم ها در تصميم گيري است، به

ندارنــد. در تصميمات مديريتي را به اي در زمينه استفاده از اين سيستم ها تجر
بنابراين با توجه به اين موضوع و همچنين مدت زمان مــورد نيــاز بــراي طــي 

از لحظــه شــروع پيــاده ســازي از   هوش كسب و كاردرجه بلوغ، سيستم هاي  
دين سال كار و تجربــه و فــراهم شروع به كار كرده و در طي چن  2درجه بلوغ  

ســازمان بــه  دن اسباب و لوازم تصميم گيري در تمام واحــدهاي هــدف درآور
  .بلوغ مي يابند 5سطح 

در   -5 تجاري  هوش  هاي  سيستم  حضور  فوايد 
 سازمان

حضور هوش تجاري در سازمان فوايدي دارد كه در ذيــل بــه برخــي از آن هــا 
  اشاره مي شود:

  
حذف تصميم گيري هايي كه بر اساس حدســيات و احساســات تجــاري  .1

مــي شــود راحــت تــر   چيزي كه اندازه گيري  –مديريت انجام مي شوند  
 مديريت مي شود

به جاي بررسي صدها صفحه گزارش دستي، با استفاده از گزارشات آماده  .2
BIپاسخ به سواالت مربوط به كسب و كار سريع تر انجام مي گيرد ، 

گزارشات كليدي در مورد كسب و كار سازمان در زمان و جايگاه مناسب  .3
گزارش گيري روي گوشــي با استفاده از امكان   –در دسترس خواهد بود  

 هاي تلفن همراه، و تبلت ها

% درآمــد از 80 –رفتار مشتري مورد نظارت و بررســي قــرار مــي گيــرد  .4
% مشتريان به دست مي آيند، اين مشتريان هم شناسايي مــي 20سوي  
 شوند

به مشتري ها فروش متقابل  موقعيت هاي مناسب براي ارائه پيشنهادات   .5
 شناسايي مي شود

اي سازمان تحت نظارت قرار گرفته، نقاط كم بازده ســازمان بازده واحده .6
 شناسايي شده و تمهيداتي براي ارتقا در آن نقاط پيش بيني مي شود

با نظارت كلي و جامع بر هزينــه اوليــه و درآمــد حاصــل از فــروش هــر  .7
 محصول، هزينه تمام شده براي محصوالت به درستي محاسبه مي شود

اشتن منابع مقتضي در زمــان و جايگــاه مــورد با شناسايي و در اختيار گذ .8
 بهبود مي يابدنياز، مديريت منبع 

جايگاه سابق، فعلي و مسيري كه در آينده پيش روي ســازمان قــرار دارد  .9
  به درستي شناسايي مي شود

  هوش كسب و كارمعرفي برخي سيستم ها  -6
هوش كســب و سيستم هاي   ،امروزه بسياري از شركت هاي عظيم نرم افزاري

مختص به خود را توسعه مي دهند. از آنجــا كــه چنــين برنامــه هــايي بــه   كار
تخصص و هوشمندي خاصي براي پياده ســازي نيازمنــد اســت، پــروژه هــاي 

پروژه بسيار قــوي و  مهمــي هســتند.   هوش كسب و كارتوسعه سيستم هاي  
  ي از اين سيستم ها عبارتند از:برخ

  
 Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition 
 IBM Cognos 
 Microsoft SQL Server Analytics/Reporting tools 
 Microstrategy 
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نقــش سيســتم هــاي هــوش در عرصه بين المللي  و    در سازمان هاي كنوني

كسب و كار به خوبي شناخته شده است اما در سازمان هاي بومي ايــن نقــش 
اي به عمــل آمــده در ســاختار مخــابرات هنوز شناخته نشده است. با بررسي ه

احساس ايران، بررسي شده است كه نياز به يك دشبورد مديريتي از هر لحاظ  
شده و راهكار هاي مقدماتي اي در اين زمينه از سوي شركت هاي داخي ارائه 

راهكار ها در سطوح اوليه بلوغ هستند و تا رسيدن بر مراحل اين  اما  شده است، 
  ماكان راه درازي باقي مانده است.كفته باالتر و بالغ يا

استفاده از مشاورين مجرب و راهكار هاي ارائه شــده بــين المللــي و نيــز 
سازمان مــي توانــد بــه اتخــاذ توسعه علوم مربوط به تصميم گيري و مديريت  

تصميمات هوشمندانه تر در زمينه كسب و كار بيانجامد. كما اينكه در دانشگاه 
لوم مرتبط با تصميم گيري به طور گسترده مورد استفاده  ع  ،هاي خارج از كشور

ــ يقرار گرفته و حتي رشته هايي در زير مجموعــه رشــته هــاي مــد  رايريتي ب
 گيري سازمانيو تبحر در امر تصميم گيري و نيز سيستم هاي تصميم  بررسي  

  ايجاد شده است.
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2 In-Memory Database 
3 Data 
4 Information 
5 Knowledge 
6 Wisdom 
7 Data Mining 
8 Patterns 
9 Transactional Data 
10 Analytical Data 
11 Online Transactional Processing 
12 Online Analytical Processing 
13 Extract-Transform-Load 
14 Multidimenstional Database 
15 Fact-Dimension 
16 Dashboard 
17 Dimension 
18 Member 
19 Fact 

 
20 Measure 
21 Primary Key 
22 Foreign Key 
23 Star-Schema 
24 Key Performance Indocator 
25 Average Revenue Per User 
26 Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and 
Amortization 
27 Regression Analysis 
28 Decision Tree 
29 Association Analysis 
30 Cluster Analysis 
31 Cross-selling 
32 Return of Investment 
33 Ad-hoc report 
34 Write-back report 


