
براي خلق ارزش تجاريبه کارگیري هوش تجاريمدیریت فرآیند تجاري هوشمند و

،پریساسادات مرعشی
جنوبدانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی فناوري اطالعات دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران- 1

چکیده 
بهقادرتینهادروبماندداریپامحیطمتنوعراتییتغبامواجههدرباشدقادرنکهیاي برايتجارسازمانامروزه،

، تا بتواند داردهوشمندي به عنوان سهولت و سرعت بهبود تطبیق پذیري بهازینباشد،فرآیند تجاريتیریمد
استفادهباراخودکاروکسبي ندهایفرآدیباسازمان،منظورنیاي برامجددا فرآیند هاي خود را سازمان دهد.

یمعرفکناردري مروريمقالهنیادر. دینمای رسانبروزBI)١(يتجارهوشندمانمدرنيهايورافناز
٢BPM و سیر تکاملیBPMبه کارگیري هوش تجاري به منظور افزایش سرعت تصمیم ضرورت،هوشمند

عالوه. می گیردقراربحثموردگیري و در نتیجه ایجاد ارزش تجاري بیشتر براي سازمان هاي تجاري امروزي 
مقالهنیاازهدف. شودی مانیبمختلفسندگانینونظرنکتهازيتجارهوشهوشمندي وفیتعار،نیابر

ایجاد پاسخدهی و واکنش سریعتر به رویداد هاي جهتدرسازمانهابهکمکي برا(BI)يتجارهوشیمعرف
.ارزش تجاري تحقق یابدشودیمباعثآنکهباشد،ی متجاري 

(BI)يتجارهوش،فرآیند تجاري هوشمندتیریمدواژگان کلیدي: 

1 Business Intelligence
2 Business Process Management



مقدمه 
ي کاربردي هاستمیساطالعات،ي ورافنشرفتیپنیهمچنوسازمانتیریمددراطالعاتتیاهمبهتوجهباریاخي هاسالدر

وجودبهسازمانيبرااالبي وربهرهجادیاوشتریبدانشباي ریگمیتصمي براسازدی مقادرراموسساتوهاشرکتکهي تجار
تاثیر تکنولوژي هاي جدید، امتیاز وضوح بیشتر، و پس لرزه هاي مداوم جهانی شدن، سبب شده (Bahrami et al,2012).اندآمده

است که ارائه مزایاي رقابتی بیشتر نیازمند توانایی فهم و تفسیر و سازگاري بالدرنگ با سیل جریان هاي  اطالعات، قابلیت درك، 
رجمه و تبدیل سریع آنها به پاسخ هاي موثر و دقیق طراحی شده (بجاي قابلیت تکرار پذیري) است. امروزه، توانایی و قابلیت به ت

محیط تجاري همواره شاهد تغییرات دائمی است؛ اکنون سرعت . عرضه می شود(BPM)طریق مدیریت فرآیند تجاري بهترین نحو از 
،ن عمل می کنند به حالت دینامیک استآمحیطی که بنگاه هاي سرمایه گذاري مدرن در ن قبل باشد. تغییر شاید بسیار بیشتر از زما

اکثر روندهاي تجاري بیشتر سازمان ها، که دینامیک است که متعارف و استاندارد سازي نشده است. بنابراین، نیازمند سیستم هاي 
آنها را در تطابق و سازگاري با تغییرات صورت گرفته در داخل محیط تجاري می باشد (براي مثال، گسترش نرم افزار) که بتواند

بعنوان یک تکنولوژي تجاري، بیشترین ارزش را نرم افزار مدیریت فرآیند دارد، نه تنها به طریق اتوماسیون و تجاري، پشتیبانی کند. 
تجاري اجازه وفق داده شود و با تغییرات پیوسته موجود موجود ، به سیستم هاي ITادغام، بلکه با معرفی الیه میان کاربران و ساختار 

استتوضیح داده شدههوشمندBPMسیر تکاملی مقاله،ي بعدبخشدر.(Palmer,2015)یشتر محیط هاي تجاري، همگام باشددر ب
آنبرعالوهوهشدی بررسي تجارهوشيکارکردابعادسپس. استگرفتهقراربحثموردي تجارهوشهوشمندي وآنازپسو

.استشدهشنهادیپکاروکسبندیفرآدرآنازاستفادهوسازمانهاترقیدقنشیبي برابه کارگیري هوش تجاري

BPMتعریف 

BPM در حقیقت نظم و ترتیبی است که شامل هر گونه ترکیبی از مدل سازي، اتوماسیون، اجرا، کنترل، ارزیابی، و بهینه سازي جریان
از هاي تجاري در پشتیبانی از اهداف سرمایه گذاري، سیستم هاي پوشا، کارمندان، مشتریان، و شرکاي داخلی و خارج هاي فعالیت

.(Palmer,2015)مرزهاي سرمایه گذاري، می باشد

هوشمندBPMتکاملی سیر 

iBPM3(IBPMS (، سیستم توانایی کمتري در درك جریان هاي فعالیت تجاري ارائه می کردBPMاز آنجاییکه نسل هاي قبلی 
را در رابطه با ترکیب همکاري سه گروه BPMتشخیص داده می شوند. به این طریق، می توان سه فاز "از راه حسی و پاسخ"بیشتر 

ایجاد (فاز دوم)، اتوماسیون و یکپارچه سازي( فاز اولفاز را طی کرده است:BPM ،3تا کنون از توانایی ها، گروه بندي نمود. 
.(Palmer,2015)هوشمند)BPMفاز سوم( هنگی)، آنظیم و ترتیب هم ت

فاز اول: اتوماسیون و یکپارچه سازي

3 Intelligent Business Process Management System



: فرآیند ها، سیاست ها، قواعد، و غیره) و نها پشتیبانی می کنند (منطق تجاريآاولین فاز توانایی براي تفکیک برنامه از فرآیند هایی که 
توانایی براي بار اول،BPMSمعرفی . توانایی براي تفکیک داده ها از برنامه ها را ارائه می دهدو اداره و اجرا در داخل محیط مجزا، 

با توسعه تکنولوژي از اواسط تا اواخر دهه چگونه باید داده ها را مدیریت نماییم؟ ارائه نمود. در مدیریت فرآیند ها را به روشی که 
و انعطاف "سیم بندي شده"ی تکراري فعالیت ها، با فرآیند هاي با برنامه معین مدیریت فرآیند هاي تجاري محدود به توال،1990

اغلب کارهاي اولیه مدیریت فرآیند، بر یکپارچه سازي و خودکارسازي فرآیند هاي تکراري (عموما در داخل محیط هاي . ناپذیر، بود
.(Palmer,2015)بل تعیین شده و تغییر ناپذیرندکه جریان و توالی فعالیت ها از قمتعارف استاندارد شده) متمرکز گردید،

چالش در فاز اول

در مدیریت منطق تجاري بوسیله اداره توانایی از توانایی هاي گسسته به سمت BPMاز جایی آغاز می شود که شروع به تغییر 
ه داد تا سریعا به رفع یا تصحیح وقفه نقش استثنا در اینجا این است که به مداخالت انسانی اجازحرکت نمود. کنندگان فرآیند تجاري،

.بپردازندها در جریان یک فرآیند استاندارد، 

هنگیآایجاد تنظیم و ترتیب هم :فاز دوم

، توانایی هاي جدیدي را معرفی نمود که از مدل هاي فرآیند انطباق پذیر، پشتیبانی می کرد (با حفظ و ابقاي هوش BPMفاز دوم 
نچه که تنظیم و ترتیب هماهنگی را از اتوماسیون تفکیک می کند العات و  منابع کاربردي برنامه ها. آبراي چگونگی دسترسی به اط

بوسیله تغییر اساسی در دیدگاه ها عرضه می شود (از تفکر در مورد فرآیند ها بصورت جریان مراحل گسسته تا فهم فرآیند ها در 
سبب سهولت فوکوس مجدد نرم افزار پروتکل هاي مبتنی بر استانداردها قابلیت دسترسی به خصوص اهداف و مراحل مهم پروژه). 

را به قلمرو حوزه بهینه BPMهنگی و هماهنگی گردید و آمدیریت فرآیند از اتوماسیون و یکپارچه سازي به سمت تنظیم ترتیب هم 
نتقالی(طراحی شده براي انتقال داده ها از از آن سیستم اBPMنظریه تنظیم و ترتیب هم آهنگی سبب تغییر نقش .وردآسازي تجاري، 

برنامه و -چگونه خدمات کاربردي"می داند"یک نقطه به دیگر مسیرهاي از پیش تعریف شده) به سیستم کاربر با قدرت مجازي که 
سهولت بیشتر فرآیند ها و در مقایسه با منابع اطالعاتی را مکان یابی نموده، به آنها دسترسی داشته و وارد کار شود، تغییر یافته است. 

شامل یک سري از "ایجاد کننده دانش و اطالعات"فعالیت هاي سیستم به سیستم خودکار، مشخصه فرآیند هاي شامل کارهاي دستی 
. (Palmer,2015)فعالیت هاي انسانی است که می تواند بصورت انفرادي در بسیاري از مراحل ممکن، اتفاق بیفتد

چالش در فاز دوم

توانایی به طریق تنظیم انجمن سازي و ترتیب هماهنگی، نیازمند اگاهی الزم از شرایط براي سازگار کردن سیستم هاي تجاري با درك 
تغییرات محیط تجاري است (توانایی تشخیص و پاسخ به آن).

هوشمندBPMفاز سوم: 



ا مهیا ساخته و اینکه در زمان واقعی چه اتفاقی می افتد، امروزه، فاز سوم به دو نسل اول اضافه می شود، طوریکه امکان دید فرآیند ر
چارچوبی را براي BPMفاز سوم همچنین بطریق تجزیه تحلیل هاي جامع، در آینده نزدیک، احتمال رخداد کدام حادثه وجود دارد. 

انطباق پذیري سیستم هاي ، معتبرسازي پیوسته و تصحیح و بهسازي فهم گرداننده هاي عملکرد تجاري، ارائه می دهد و از اینرو
، قابلیت دید با یکپارچه سازي و تنظیم هماهنگی ترکیب می شود تا صاحبان فرآیند BPMبا فاز سوم تجاري را موجب می شود. 

این تغییر تجاري و مدیران را قادر به کشف و شناسایی تغییرات موقعیت و وضعیت نمایند که نیاز به سازواري و وفق یابی دارد.
طراحی کرده است که یکپارچه سازي و تنظیم و ترتیب هماهنگی BMPبسمت محاسبات هدف گرا، مسیري را براي فاز سوم جهت 

ترکیب می کند و درك کاربران تجاري را از گردانندگان و محرك هاي عملکرد تجاري بهبود می را با توانایی براي تایید اعتبار پیوسته 
می دهد تا سیستم هاي تجاري و جریان هاي فرآیند را وفق دهند. براي کسب قابلیت دید و فیدبک بخشد، و برطبق آن، به آنها اجازه

براي نمایش دادن آنچه که در داخل فرآیند اتفاق می افتد نیازمند سطح جدیدي از شفافیت فرآیند ها و عملکردهایی خواهد بود که 
خیلی کم به تکنولوژي مربوط می شود؛ در عوض بیشتر در BPMمطمئنا چالش هاي فرهنگی و عوامل انسانی را نشان دهد. 

براي سازگاري پیوسته سیستم نچه که جدید است و در مرکز مجال فاز سوم جاي می گیرد، توانایی آخصوص تجارت و مردم است. 
یکی از اولین نقاط نیروي )1(شکل حلقه مداوم قابلیت دید و قابلیت وفق پذیري.ها براي تطابق با هرگونه تغییر محیط تجاري است

.(Palmer,2015)ا انطباق پذیري را ارائه می دهدواقعی براي تغییر شکل تجارت از طریق سازگاري ی

حلقه مداوم قابلیت دید و قابلیت وفق پذیري.1شکل

تحقق انطباق پذیري: تغییر جهت از رویداد گرایی به سمت هدف گرایی

درخواست براي اطالعات دریافت می شود و اطالعات مناسب -محاسبات رویداد گرا، سیستم ها به رویداد خاص پاسخ می دهنددر
تغییر جهت از مقتضی ارسال می شود یا مرحله فرآیند کامل می شود و بنابراین نتایج ثبت می شوند و مرحله بعدي شروع می شود. 

بطه با یک سري از محرك ها تعریف می شوند) به هدف گرایی (که فرآیند ها در رابطه با برهه ها (که فرآیند ها در راگرایی -رویداد
آنها نیاز به چرخه هاي ثابت انطباق و سازگاري ها یا مراحل مهم خاص، و خروجی ها (اهداف) تعریف می شوند، و براي رسیدن به 

.  (Palmer,2015)می باشد) توصیف شود

سناریوهاي هدف گرا



ر بسیاري از موارد، مرحله بعدي در فرآیند، تنها به وسیله خروجی مرحله قبلی، تعیین می شود. عالوه براین، ممکن است فعالیت د
هاي موازي پیش بینی نشده اي موجود باشد که بدون اطالع رسانی اتفاق می افتند، و ممکن است سریعا بتواند فرآیند و فعالیت هاي 

به این دالیل، مدیریت فرآیند هاي هدف گرا نیازمند توانایی در شناسایی و اداره لی) را تحت تاثیر قرار دهد. (حتی فعالیت هاي قبتی آ
صحیح فرآیند "حالت"پارامترها و احتیاجات تجاري که - سیاست هاي پیچیده و قواعد و دستورات تجاري اخباري و اظهاري است

ساده تعریف شوند، ولی باید قادر به "منطق کاري"و "منطق جریان"انند درخصوص را تعیین می کنند. فرآیند هاي هدف گرا نمی تو
فضا و "نمایش روابط پیچیده میان فعالیت ها و اطالعات، براساس سیاست ها، خروجی هاي وقایع، و وابستگی ها باشند (یعنی 

با اینحال، آنچه که در . یابد) برعهده داردمسئولیت تشخیص و سنجش را (کجا و چگونه به اطالعات الزم دستبار BPM)."مفهوم
.حقیقت این را به عنوان سیستم هدف گرا متمایز می نماید توانایی آن براي تعیین توالی فرآیند براساس مفهوم و فضاي حاضر است

ابر وضعیت فرآیند آزمون قواعد تجاري بهینه و دیگر سیاست هاي تعریف شده در برمی تواند به بررسی و BPMبراي مثال، سیستم 
یا فعالیت براي تعیین اینکه کدام مرحله باید در مرحله بعد اتفاق بیفتد و به چه اطالعاتی نیاز است، بپردازد. اغلب، جریان و توالی 

که براي مثال، یک پرستار. یابی فرآیند هدف گرا، عمدتا بوسیله بیان و تفسیر انفرادي قواعد و سیاست هاي تجاري، تعیین می شوند
فرآیند پذیرش بیمار را شروع می کند، هر دوي پروتکل پزشکی و سیاست هاي تسهیالت و امکانات را در جاییکه خدمات بهداشتی 

بطور مشابه، بیمه گر (متعهد) که بیمه نامه اي را تنظیم می کند، اغلب با رجوع به .درمانی اجرا می شوند، ارزیابی خواهد نمود
و درك شخصی خود از قواعد و برنامه ها، تصمیم گیري می کند. در نتیجه، آنچه که ممکن است، در غیر دستورات سیاسی یا تفسیر

تعیین شود تشخیص داده خواهد بوسیله استثناها و گذرگاه هایی که نمی تواند از قبل"استاندارد"اینصورت فرآیند 
.(Palmer,2015)شد

شروع تطبیق پذیري با درك سیگنال ها

طباق موفق، براي حرکت در مسیري درست، نیازمند توانایی براي شناسایی دقیق فضا و مفهوم کامل و نسبی حالت هاست. قابلیت ان
یشتر براي در عوض، سیستم هاي با قابلیت انعطاف و سازگاري بیشتر، نیازمند قابلیت دید بیشتري هستند. به همان طریق، توانایی ب

نظارت بر سیگنال هایی که عملکرد تجاري را تعریف می کنند، توانایی براي انطباق فرآیند ها و سیستم ها می تواند ارزش زیادي 
که در کل مسیر -بعنوان مثالی براي تشخیص  تنظیم و ترتیب هماهنگی بر فراز اتوماسیون، تشبیه حمل و نقل ریلیداشته باشد. 

براي ارائه مثال اتوماسیون، در مقایسه با تنظیم "نهاده در سنگ"ینی حرکت می کند ( در واقع بطور تحت الفظی بصورت قابل پیش ب
و ترتیب هماهنگی (در خصوص ماشین یا دیگر وسایل حمل و نقل شخصی توصیف شد) استفاده شده است. دومی، وسیله نقلیه اي 

می دهد (با درك قواعد جاده اي و رویدادهاي مهم جاده اي، ولی نیازمند نمایش را براي رساندن مسافران به مقصد مورد نظر ارائه 
دادن هر اینچ در طول راه نیست. در حقیقت، تعیین عوامل غیر قابل پیش بینی بصورت ترافیک و شرایط جاده اي، غیر ممکن خواهد 

حالت سازگاري و انطباق در زمان ت که در اینن اسواکنش به آاحساس وبود. رانندگی از میان ترافیک کال بصورت دریافت و
(ترمز می کنید، شتاب و سرعت خود را می افزایید، به سرعت به چپ می پیچید و موارد دیگر). همه این -واقعی اتفاق می افتد

نقل شخصی را از نچه که حمل وی از رویداد، هستند). بنابراین، آاعمال در پاسخ به جریان ثابت سیگنال ها و داده ها و اطالعات
ولی بهر مسافرت ریلی مجزا می کند تنها توانایی براي انحراف از مسیر ثابت و دقیق نیست بلکه همچنین نیاز به قابلیت دید است.

که در حقیقت بطور اساسی نوع متفاوتی از نوع "هوشمندBPM"ن مفهوم و فضاي محسوس و یا قابل لمسی را که چرا حال، آ



شماست، پس شما نمی توانید رائه می دهد. دلیل اصلی این است که اگر شما نتوانید ببینید که چه چیزي در مقابل سابق خود است، ا
، فرآیند هاي شما ناپیدا هستند. براي مثال، رانندگی با "BPMفاز سوم "ن واکنش دهید، و قبل از دست یابی به توانایی هاي برطبق آ

ن مشاهده اي باشد. بسیار بساوشی (لمسی) و داده هاي آن است، حتی اگر آداده محور ماشین عملی است که بسیار 

اجتماعی در سیستم هاي تجاريتاثیر موبایل و  شبکه هاي

موبایل به .اجتماعی در سیستم هاي تجاري، به جزء ضروري جریان رویدادهاي تجاري تبدیل شده استتاثیر موبایل و  شبکه هاي
قوي براي محاسبات شخصی، متصل به سیستم ابري و رها از سیل داده هاي بزرگ تبدیل می شود. این سرعت به وسیله اي برتر و 

سبب بروز منبعی از فرصت ها براي جذب مشتریان و تقویت ایجاد کنندگان اطالعات و تولید آن، در عین حال دسترسی آنها به 
است یا یک سایت شخصی؟ روشن است که هر دو مورد است. "ابزار کاري"یک LinkedInموجود می شود. ITانبوهی از منابع 

، LinkedInاز قبیل "”unsanctionedغیر مصوب "هنوز هم براي بیشتر سازمان ها مقدار زیادي از کارها بطریق کانال هاي 
Twitter ا، هدایت می شوندرسانه و داده هاي رویدادهارزش افزاو دیگر منابع اجتماعی ارائه دهنده منابع بالقوه رویدادهاي تجاري

هاي اجتماعی در حقیقت به صاحبان تجاري و برندها براي ارتباط مستقیم با مشتریان (و نه به افراد) تصویب می 
. (Palmer,2015)شوند

منحنی سودمندي

اري که شما در هستند.در هر کسب و کار تج)2نیمه عمر مطلق و منحنی سودمندي یا کاربردپذیري (شکل همه وقایع تجاري داراي
آن مشغول هستید، ارزش پاسخ به یک رویداد، با گذشت زمان کم می شود که براساس منحنی سودمندي است و نه خط مستقیم. 
دوبار پاسخدهی و واکنش سریع بیشتر از دو برابر ارزشمند است. با پاسخ سریعتر، ارزش تجاري بیشتر درك می شود و تحقق می 

یابد. 



تنی بر زمان پاسخ رویداد تجاريارزش مب.2شکل 

یا تاخیر بوسیله سیستم در ارائه و "رکود سازمانی") می تواند به دو گروه متمایز تقسیم شود: "دوره رکود"تاخیر در پاسخ دهی (
شوند و زمانی که یا دوره زمانی بین زمانی که داده هاي رویداد تجاري اتخاذ می "رکود تصمیم"عرضه اخبار و اگاه سازي از رویداد . 

به آن پاسخ داده می شود. پاسخ داده شده در نزدیک ترین لحظه به شکایت داراي بیشترین ارزش است و با گذشت زمان ارزش آن 
کم می شود، و پس از دوره خاصی از زمان، هرگونه پاسخی داراي ارزش ناچیزي خواهد بود. یک مجموعه واحد از معیارهاي متریک 

اي همه سازمان ها یا براي همه رویدادها وجود ندارد ولی در هر مورد، ارزش قابل پیش بینی با استفاده از توانایی براي قابل اطمینان بر
تسخیر یک رویداد به دست می آید.دوره زمانی میان زمانیکه سیگنالی دریافت می شود تا زمانیکه کسی به آن پاسخ می دهد (اول 

ارائه گردید، (Deimler & Reeves)یم نامیده می شود. بهبود تطبیق پذیري سریع که توسطتصمیم گیري بعد اقدام) رکورد تصم
). آنچه که کمتر قابل 2(توانایی براي خواندن و عمل به سیگنال هاي تغییر) سرعت این اقدام عمدتا موضوع رکود تصمیم است (شکل 

براي استراتژي تجاري موفق و سازگار و فرآیند هاست، همانطور که دید است ولی شاید بسیار مهم باشد، قدرت و نفوذ این ابزارها
رسانه هاي اجتماعی از این کانال ها براي جذب مشتریان و کسب مزایاي بازار بهره برداري می کند. این ما را متوجه ارزش مدیریت 

. (Palmer,2015)وقایع تجاري و سرعت تطابق پذیري می کند

هوشمندي

توسعه یافته یپیچیده است که بیشتر در ساخت هوشمند و در مدیریت استراتژیک و ادبیات سیستم هاي اطالعاتهوشمندي، مفهومی 
است. هوشمندي چهار بعد رقابتی هزینه ، کیفیت ، وابستگی و انعطاف پذیري را ادغام نموده است تا توانایی پاسخ (واکنش ) سریع 



سازمان با تغییرات ناخواسته و غیر سازگاري بگیرد .انعطاف پذیري به قابلیت یک دربربه هر تغییر ناخواسته را در محیط کسب و کار 
قابل انتظار و واکنش به تغییر تقاضاي اقتصادي باز می گردد ،  در صورتیکه هوشمندي در مورد سرعت تشخیص و پاسخ به تغییرات 

Chung(در محیط کسب و کار و تجارت است  et al, 2008(.قیقات هوشمندي را به عنوان یک مفهوم گسترده با دو بعد در برخی تح
در نظر گرفته می شود. هوشمندي به عنوان توانایی تشخیص فرصتها براي نوآوري و ربودن "و واکنش / پاسخ "حس / ادراك"

لگیري بدست می آید. فرصت تعریف شده است. فرصت هاي بازار رقابتی با ادغام سرمایه هاي الزم دانش و رابطه بین سرعت و غاف
بنابراین ابعاد کلیدي هوشمندي ، توانایی درك یا تشخیص تغییرات در محیط با سرعت و توانایی واکنش با سرعت تغییرات آنها می 

باشد.

(BI)يتجارهوش

تیقابلمانندییهای ژگیوشاملي تجارهوشکهباورندنیابرآنها. اندنمودهفیتعرراي تجارهوشمفهومی مختلفسندگانینو
داشتهی دسترسازشانینبهتوجهباآنهابهبتوانندسازمانسطوحتمامکهي نحوبهاستاطالعاتانباشتنوپردازش،يآورجمع
قاتیتحق،يتجارهوشاصطالح.کندحفاظتی رقابتي هارفتاربرابردرآنهاازودینماکمکندهیآی دهشکلدرآنهابهوباشند

ماي تجارهوشازروشنومختصرفیتعرمنظوربه.شوندیماستفادهگریهمديجابهاغلبهوشمندي هاسازمانواربازدری علم
واقع،در.استی رقابتتیمزحفظوجادیاي براطیمحورقبابهمربوطاطالعاتي آورجمع،يتجارهوشکهمییبگومیتوانی م

هوشمندستمیسکی. استرقبابامرتبطوقیدقاطالعاتی رسانروزبهازنانیاطمي براکیستماتیسندیفرآکیتجارتدرهوش
استفادهی ابیبازارطیمحروزانهاطالعاتبهی دسترسمنظوربهرانیمدلهیوسبهکهداردي مآخذوهابرنامهازي امجموعهبهاشاره

منابعازرااطالعاتکهاستکاروکسبي هاي ریگمیتصمودبهبمنظوربهندهایفرآوهاروشم،یمفاهازي امجموعهBI. شودی م
)رندیگی مبکار) کاروکسبیی ایپوازدرك(ق،یدقدركکیتوسعهي برارامفروضاتواتیتجربوگرفتهمتعدد Maria, 2005)..

بهبودمنظوربهسازمانسراسردرادافربهاطالعاتارائهيبراراي ریگمیتصمی بانیپشتي هاستمیسباهادادهلیتحلوهیتجزآن
هوشمندي ریگمیتصمی بانیپشتي هاستمیسکهبودخواهدقادرشرکتمناسبBIبا.دینمای ممنسجمیکیتاکتوي راهبرداتیتصم

ازخوددانشباماتشانیتصمانطباقبهرارانیمدBIواقع،در.(davis,2002)دهدتوسعهصنعتدری رقابتتیمزکسبيبرا
. سازدی مقادررهیغوکاروکسبدري گذارهیسرماي هاکیتاکتبازار،اطالعات

هوشمندBPMارزش رسانه هاي اجتماعی با 

هوشمند را از توانایی براي جنبش و BPMدرك تاثیر مبتنی بر زمان پاسخ رویداد تجاري، ضرورت توانایی و ارزش ارائه شده توسط 
ن ها سریعتر دریافت می شوند و بر روي آ، براي نقاط مرز تعامل را تشریح می کند. سیگنال هایی که حرکت، تا سیگنال ها و اقدامات

بیشترین ارزشی اقدامی صورت می گیرد، سبب کنترل و کوتاه تر شدن حلقه پاسخ، و ارزش بیشتر به سبب رویداد تجاري می شوند. 
رند؛ توانایی براي همکاري در رویدادهاست.که رسانه هاي اجتماعی به فرآیند هاي تجاري عرضه می دا

يریگجهینت



به کارگیريازحاصلمنافعی کلطوربه، اماستینریپذامکانقیدقطوربهسازمانبري  تجارهوشریتاثزانیمایوارزشسنجش
:کردخالصهریزشرحبهتوانی مدر سازمان رايتجارهوشستمیس

م گیريیتصمسرعتشیافزا
وره رکود تصمیم گیريکاهش د

ارزش مبنتی بر زمان پاسخ رویداد تجاري بوسیله تصمیم گیري هاي سریعترشیافزا
سازمان،ی چابکوسرعتشیافزا،یدستي ندهایفرااتوماسیونجملهازدارددنبالبهي دیمفاریبسي ایمزا،يتجارهوشبکارگیري

ي برایمهمثروتمنزلهبهموقع،بهوقیدقاطالعاتبهی دسترسکهاستذکربهالزم.سازماني براي ریگمیتصموهانهیهزکاهش
یی توانا،شوندی می طراححیصحوی درستاطالعات بهگریدي سوازوي تجارهوشي هاستمیسکهی هنگام.استشرکتهر

تیرضاو کاهش زمان پاسخ یا واکنشسریعماتیتصمجادیاباودهدبهبودراخودعملکردتواندی مسازماندارند،ي سازمیتصم
. داشتخواهددنبالبهراخاطر

قدردانی 
به خاطر همه ي ونفس خیرشان و دعاي روح پرورشان بدرقه ي راهم بودکه محضر ارزشمند پدر و مادر عزیزمتقدیر و تشکر از 

.تالشهاي محبت آمیز ي که در دوران مختلف زندگی ام انجام داده اند
.استادان فرزانه و فرهیخته اي که در راه کسب دانش راهنمایم بودندتشکر از تقدیر و

.که در تمام طول تحصیل همراه و همگام من بوده استعزیزيتقدیر و تشکر از 
خواستارم.پروردگار حسن عاقبت ، سالمت و سعادت را براي آناناز 
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