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چکیده 
همچنین عمده موارد ن سازمانی دارد اشاره شده است واله هوش تجاري بر تصمیمات عمده و کدر این نوشتار به آثار مثبتی ک

هدف از این مقاله . قابل توجه در معماري هوش تجاري و مزایاي آن به همراه نحوه برخورد و نوع پیاده سازي آن پرداخته شده است
سازمانها می شودخود نسبت به هوش می باشد، که باعث معرفی چارچوب عملی براي کمک به سازمانها در جهت هدایت اهداف

.درك صحیح و به موقعی از وضعیت و عملکرد خود به دست آورند

، هوش تجاري، تصمیم گیري، سیستم هاي سازمانی، انبار دادهاطالعاتفناوري :واژه هاي کلیدي



مقدمه . 1
تجاري نیز همانند پنجرهاي رو به تعالی سازمان است که کارایی، هاي روح هستند، هوش ها به مثابه پنجرههمانطور که چشم

ها و فرآیندهایی است که به افراد در اي از فناوريمجموعه1هوش تجاريمی کند. بازده عملیاتی و فرصتهاي استفاده نشده را آشکار 
میدهدتمام سطوح سازمان، اجازه دسترسی و تحلیل داده و در نهایت تصمیم گیري هاي دقیق را

هوش به همین علت،. کار گیرند، هوش تجاري مفید نخواهد بودعات را تفسیر کنند و بهالاطبدون وجود افرادي که بتوانند
. تجاري کمتر وابسته به فناوري و بیشتر تحت تاثیر ابداع و فرهنگ است و اینکه افراد آن را به عنوان یک دارایی مهم در نظر بگیرند

با رقابتی شدن اقتصاد و کسب و .هیل تصمیم گیري و تصمیم سازي بر اساس حقایق سازمانی می باشدهدف هوش تجاري تس
عات و المرکز توجه کارشناسان فناوري اط"سازيتصمیم"و تسهیل فرآیند "هاي سازمانیمعنا بخشیدن به داده"کارموضوع 

آفرینی کند که توسط افراد بهتواند ارزشا زمانی میهوش تجاري یا هوش رقابتی تنه.متخصصان علم مدیریت قرارگرفته است
در چند سال اخیر در کشور ما پیاده سازسیستم هاي هوشمند رواج یافته است اما مشکلی که در پیاده سازي . درستی به کار برده شود

از متدولوژي مناسب درپیاده سازي موفق و ادامه پروژه هاي فوق دیده می شود، نداشتن ادبیات مشترك بین افراد و نیز عدم استفاده 
.می باشد

تعریف هوش تجاري در سازمانها . 2
این قابلیت منجر به تولید . ق می شودالنگهداري و سازماندهی داده ها اط،هوش تجاري به توانایی یک سازمان در جمع آوري

یر دیگر هوش تجاري بایستی هم هدف تجارت را به تعب. هاي جدید می انجامدعات می گردد که به تولید فرصتالمقدار زیادي اط
).1392آهنگر، شاکري و حسنی(در برداشته باشد و هم کاربرد عملی

عات تجاري و مدیریتی است که به تصمیم گیرندگان سازمان کمک می کند که الهوش تجاري فرآیند تبدیل داده هاي خام به اط
.صحیح عمل نماینداطالعاتاس تصمیمات خود را سریعتر و بهتر اتخاذ کرده و براس

همه سازمانها از طریق تصمیم گیري در سطوح مختلف مدیریتی سازماندهی می شوند و تصمیم گیري اغلب به عنوان تبدیل 
).2009، 2(اولویرایک اساس و پایه منطقی براي فرآیند تصمیم گیري هستنداطالعاتو می شودعات برعملکرد تعبیر الاط

هوش تجاري نه . دانندی تصمیم گیري است و آنچنان اهمیت استراتژیکی دارد که آن را مترادف با قدرت میمنبع اصلاطالعات
بلکه به عنوان یک رویکرد جدید در معماري سازمانی براساس سرعت در ،به عنوان یک ابزار و یک محصول و یا حتی یک سیستم

در ادامه به ). 1392آهنگر، شاکري و حسنی(مان ممکن مطرح شده استبه منظور اتخاذ تصمیمات دقیق درحداقل زاطالعاتتحلیل 
.معرفی پرکاربردترین مؤلفه هاي هوش تجاري می پردازیم

مؤلفه هاي هوش تجاري . 3
:دهدو هدایت آن به سمت دانش ارائه میاطالعاتهوش تجاري از طریق مؤلفه هاي زیر تبدیل داده به 

3انبار داده. 1,3

1 (BI)Business Intelligence
2 Olivera
3 Data Warehouse



آوري شده هاي یکپارچه، که توسط صفحات وب از منابع داخلی و خارجی جمعاي از دادهعبارت است از مجموعهانبار داده
خصوص براي مدیران و انبار داده به. کندگیري موجود است، تجمیع میهاي مرتبط را از مخزنی که براي تصمیماست و داده

).2014، 5همکاران(گل محمد و است4تحلیلگران تجارت بسیار قابل دسترس

6کاوي داده.2,3

ی است که در انبار ذخیره اطالعاتها و تمایالت از طریق بررسی حجم وسیعی از داده کاوي فرآیند کشف الگوها، روابط بین داده
اران، (گل محمد و همکشوندهاي ریاضی معموال در تکنولوژي داده کاوي استفاده میشده است.تکنولوژي تشخیص، آمار و تکنیک

2014.(
3,3 .ETL(Extraction Transformation Load)

شود، اي از عملیات است که در آن داده از چندین پایگاه داده و سیستم استخراج میصه کردن، انتقال، بارگذاري مجموعهالخ
).2005، 7(اریکسون و پنکرمی شودبه فرمت موردنظر انتقال مییابد و در پایگاه داده هدف بارگذاري 

4,3 .OLAP(On-line Analytical Processing)

را جستجو اطالعاتدهد که حجم وسیعی از گیري از محاسبات پیچیده به کاربران این امکان را میبا بهرهOLAPتکنولوژي
در دیدگاه هاي پردازش است، که نتایج بصري متفاوتی راترکیبی از رابط کاربري گرافیکی و روشOLAPابزارهاي. و آنالیز کنند

).2014(گل محمد و همکاران، کند کاربران ایجاد می

4 User friendly
5 Gul,Muhammad et al.
6 Data Mining
7 Eriksson and Penker



مؤلفه هاي هوش تجاري)1(شکل 

پیاده سازي هوش تجاري به عنوان ابزار تصمیم گیري. 4
این مراحل . مرحله اساسی را در نظر گرفت5براي استقرار یک سیستم هوشمندي کسب و کار در یک سازمان می توان 

:عبارتند از

هوشمند مورد نیاز سازماناطالعاتشناسایی . 1,4
پاسخگویی به این سؤال به دانستن نیازهاي سازمان مورد نظر براي "چه می خواهیم بدانیم ؟"در این مرحله تصمیم می گیریم 

می شود و براي مدیران سؤاالت مختلفی مطرح ،در بخش هاي مختلف هر سازمان. اتخاذ تصمیمات کلیدي تجاري منجر می شود
معیارهاي متفاوتی براي ارزیابی کارایی وجود دارد که همه این موارد باید شناسایی شوند

هوشمند مورد نیاز در سازمان چگونه تعیین می شوند ؟ اطالعات
در سازمان چه تصمیماتی گرفته می شود؟ 
این تصمیمات براي چه باید اتخاذ شوند؟ 

اتخاذ شوند ؟ تصمیمات سازمان در چه زمانی باید 
هوشمند براي تصمیم گیري استفاده خواهند کرد ؟ اطالعاتچه کسانی از این 

هوشمند مورد نظر اساسا مورد نیاز سازمان هستند و نمی توان بدون آنها تصمیم گیري کرد یا اگر سازمان این اطالعات
را داشته باشد بهتر است ؟اطالعات

ی موجوداطالعاتاز منابع استخراج و جمع آوري داده ها. 2,4
تبدیل و بارگذاري ،داراي سه مرحله اصلی است که این سه مرحله عبارتند از استخراجاطالعاتجمع آوري و یکپارچه سازي 

. یاد می شودETLدر مجموع از این سه مرحله به. اطالعات
به ،ی استخراج شدهاطالعاتدي یا پایگاه هاي داده ها از روي سیستم هاي موجود مانند برنامه هاي کاربرETLطی فرآیند

. در می آیند و تبدیالت الزم روي آنها اعمال می شود،ی که در اغلب اوقات یک انبار داده استاطالعاتفرمت مناسب یک مخزن 
(مغرور، دیمی نیستنیازي به جایگزینی سیستم هاي ق،با استفاده از این فرآیند. ی مذکور قرار داده می شونداطالعاتسپس در مخزن 

1390.(
ی عبارتند از : پایگاه هاي داده، گزارش اطالعاتی درون سازمان یا خارج از آن وجود دارند ؛ نمونه هایی از منابع اطالعاتمنابع 

وERP.به دست آمده از فرآیندهایی چوناطالعاتصفحات وب و ،جداول،فایل هاي صوتی،تصاویر،مستندات متنی،ها
SCM،CRM

دوربین هاي ،موجود از اسکنراطالعاتبراي الکترونیک کردن . استخراج شده باید قالب الکترونیک داشته باشندطالعاتا
).1390(مغرور، جستجو در وب و فایل هاي موجود در کامپیوتر استفاده می شود،پرس و جو در پایگاه هاي داده،دیجیتال



ی مانند انبار دادهاطالعاتر یک انبار متمرکز کردن و سازماندهی داد ه ها د. 3,4
ی مانند انبار داده قرار داده می اطالعاتدر یک مخزن ،در این مرحله داده هایی که در مرحله قبل به فرمت استاندارد در آمده اند

دیگري اطالعاتنین همچ. شوندنامربوط از آنها حذف میاطالعاتپاکسازي شده و ،یاطالعاتداده ها قبل از ورود به مخزن . شوند
مورد نظر خود را از یک اطالعاتبه این طریق به کاربر اجازه میدهد اطالعاتنگهداري . در صورت نیاز به آنها اضافه می شود

).1390(مغرور، مجموعه داده اي کامل استخراج کند و به این ترتیب تجزیه و تحلیل هاي مورد نیاز خود را بر روي آنها انجام دهد

فراهم کردن ابزار تحلیلی مناسب و نمایش نتایج. 4,4
در رابطه با وضعیت و سیاست هاي کلی سازمان دانش مناسبی ،در این مرحله باید بتوان از روي داده هاي جمع آوري شده

طراحی شود که این ابزار باید طوري . این کار نیازمند ابزار تحلیلی است. مورد نیاز را پیش بینی کرداطالعاتاستخراج کرد و 
اطالعات. مورد نظر خود را از داده ها استخراج کننداطالعاتمتخصصین تکنیک و تجارت با زمینه هاي مختلف تخصصی بتوانند 

عیب یابی و ،استخراج شده ممکن است ساده باشد مانند پرس و جوهاي متداول در پایگاه داده یا پیچیده باشد مانند استخراج الگو
.یده خاصپیش بیتی یک پد

. و مشاهده نتایج استفاده می کننداطالعاتتحلیل اطالعات،از ابزارهاي متنوعی براي دستیابی به ،تحلیلگران تکنیک و تجارت
:).2009، 8(اولویراابزارهاي اصلی به کار رفته در این مرحله شامل موارد ذیل هستند

 گزارش گیري
ابزار پرس و جو مانندOLAP

اويداده ک
اینترانت و ،و نتایج پرس و جوها و گزارشها را می توان از طریق برنامه هاي کاربردي رومیزي، داشبوردهااطالعاتدر نهایت 

.پورتال هاي خارجی به کاربر منتقل کرد

انجام عملیات. 5,4
اطالعاتي نتایج تجزیه و تحلیل آخرین گام در فرآیند هوشمندي کسب و کار تصمیم گیري و انجام عملیات سازمانی بر مبنا

وارد ،تولید شده در سازمان برمبناي این عملیاتاطالعات،بعد از انجام عملیات و مشاهده نتایج حاصل از آن. در مرحله قبل می باشد
. چرخه هوشمندي کسب و کار میشوند و نتایج حاصل از انجام آنها با ابزار هوشمندي کسب و کار ارزیابی می شوند

تقرار هوشمندي کسب و کار در سازمان در یک بازه زمانی انجام می گیرد که بنا به اندازه سازمان و بخش هایی از آن که در اس
.می تواند کوتاه یا بلند باشد،حوزه سیستم هوشمندي کسب و کار قرار خواهند گرفت

بنابراین استقرار . ماه ها و حتی سال ها طول بکشدمرحله فوق در واقع نوعی استقرار پلکانی را بیان می کنند که ممکن است 5
می تواند مزایاي ،این نوع استقرار برخالف استقرار دفعتی و یکباره. هوش تجاري یک فرآیند پلکانی در یک بازه زمانی خاص است

).1391(فیض و مقدسی، بسیاري را براي استفرار مطلوب سیستم در یک سازمان داشته باشد

8 Olivera



همانطور که می دانیم هر سازمانی شرایط و نیازمندي هاي خاص . واقع شناخت مسئله خاص آن سازمان استمرحله اول در 
مرحله اول در ادامه کار . در این مرحله به شناسایی و کشف نیازمندي ها و شناخت تمامی جوانب آن پرداخته می شود. خود را دارد

.رو انجام درست مرحله اول استدر گ،بسیار مهم است و رضایت نهایی کاربران سیستم

،ETLدر این مرحله با استفاده از ابزارها و تکنیک هاي مخلتف. مرحله دوم یکی از سخت ترین و زمانبرترین مراحل کار است
ر د. فرآیند استقرار هوشمندي کسب و کار تا پایین ترین سطوح سازمان نفوذ می کند و بیشترین برخورد با سازمان به وجود می آید

. این مراحل از تکنیک هاي مخصوصی استفاده می شود
مرحله سوم مربوط به ایجاد یک انبار داده است که از روش ها و تکنیک هاي خاصی براي آن استفاده می شود

در مرحله چهارم و پنجم کاربردهاي اصلی هوشمندي کسب و کار در سازمان مورد استفاده قرار می گیرد و کم کم هوشمندي 
.و کار وارد فرآیند هاي تجاري سازمان می شودکسب 

راهکارپیشنهادي. 5
سازمانهاي مختلف با ابعاد و زمینه هاي کاري متفاوت ممکن است با مشکالت متفاوتی در امر استفاده بهینه از داده هاي موجود 

. مواجه شوند. حقوق و..،پرسنلی،در سیتم هایی از قبیل : انبار
هزینه بر ،مانها داده ها در منابع مختلفی قراردارند و یکپارچه نمودن آنها براي بدست آوردن گزارشات تحلیلیدر بسیاري از ساز

نرم افزارهاي عملیاتی می توانند گزارشاتی را تا سطح مدیران میانی فراهم آورند؛ کمتر دیده شده است که مدیران . و زمانگیر می باشد
شایان ذکر است که گزارشات تولید شده توسط این نرم افزارهاي . صمیم سازي استفاده نمایندارشد از این سیستم بعنوان منبع ت

گزارشاتی ساده و نمایانگر عملیات انجام شده در سیستم می باشد و نمی توان بوسیله آنها گزارشات تحلیلی و چند بعدي در ،عملیاتی
.زمان کوتاه ساخت

راه کار هوش تجاري مجموعه . براي شرایط ذکر شده پاسخ مناسب ارائه میدهدسیستم هاي تصمیم گیر راهکاري است که 
امکانات هماهنگ براي تسهیل فرآیند تصمیم سازي در سازمان در تمام سطوح است که به سادگی و هزینه کم قابل پیاده سازي می 

.باشد

استفاده از ابزارهاي مختلف . یادي مشاهده می شودی زاطالعاتبه طور معمول در سازمانها پراکندگی هماهنگی داده ها :. 1,5
در اطالعاتسرویس هماهنگ کننده . ی متفاوتی با ساختارهاي گوناگون در یک سازمان ایجاد شوداطالعاتباعث می شود تا بانکهاي 

.یم سازي ساخته شودارزشمند براي تصماطالعاتی متمرکز از اطالعاتراهکار هوش تجاري این امکان را فراهم می آورد تا بانک 

. یکی از بزرگترین معضالت می باشداطالعاتدر سازمانها پراکندگی ،همانطور که در باال شرح داده شدانبار داده ها : . 2,5
ی متمرکز قرار اطالعاتانبار داده این امکان را فراهم می آورد تا داده هاي مهم پس از پشت سرگذاشتن مرحله هماهنگی در یک بانک 

.ردگی



بصورت گزارشات مختلف براي تصمیم گیري هاي مدیران اطالعاتراه هاي مختلفی براي نمایش داشبورد مدیریتی :. 3,5
یک گزارش مؤثر بایستی بخوبی با مخاطبان ارتباط . ارشد سازمان وجود دارد اما این تنها بخشی از راهکار هوش تجاري می باشد

.تفع نمایدبرقرار کرده و نیازهاي آنها را مر

راهکار هوش تجاري)2(شکل 

:صه کردالمنافع حاصل از اجراي کامل و بنیادین سیستم هوش تجاري می توان به شرح زیر خ

افزایش قابلیت اطمینان از تصمیمات استراتژیک . 1
ح ارتباطات چند جانبه در سازمان الاص. 2
افزایش دانش بازار . 3

ي، مزایاي بسیار مفیدي به دنبال دارد از جمله افزایش درآمد، به دست آوردن فرصت هاي رقابتی هزینه هاي تولید هوش تجار
اتوماسیون فرایندهاي دستی، افزایش سرعت ،CRMجدید، دستیابی به زمان بیشتر براي بازاریابی، افزایش رضایت مشتریان از طریق

و چابکی سازمان،کاهش هزینه ها و تصمیم گیري براي سازمان
. دقیق و به موقع، به منزله ثروت مهمی براي هر شرکت استاطالعاتدر پایان این مقاله الزم است ذکر شود که دسترسی به 

، توانایی تصمیم سازي اطالعاتهنگامی که سیستم هاي هوش تجاري به درستی و صحیح طراحی می شوندو از سوي دیگر 
دهد و با ایجاد تصمیمات صحیح رضایت خاطر را به دنبال خواهد داشت و پیش از دارند، سازمان می تواند عملکرد خود را بهبود 

آنکه فرصتها توسط چشمان ریزبین و دقیق رقبا شناسایی شوند و فرصت رشد و ترقی از سازمان گرفته شود، آنها را به دست آوریم 
یاي خوش، تداوم ابدي شیوه کسب و کار تحقق خواهد که البته این اهداف صرفا با اتخاذ تصمیمات دقیق و هوشمند و در آمدن از رو

.یافت
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