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 چکیده

باشد.موثرترین محیط برای پرورش نیروی انسانی کارآمد الزمه رشد و توسعه و پیشرفت هر کشوری،رشد و توسعه منابع انسانی می

مدارس،یکی از موانع مهم فقدان دانش به روز، جامع و همه جانبه در باشد.در مسیر توسعه و رشد آموزش در محیط مدرسه می

اندرکاران امر آموزش بتوانند یک دید سطح باال و جامع از اگر دستباشد.مورد دانش آموزان،پرسنل مدرسه، خانواده، محیط و..... می

ی را انجام ترهای دقیقریزیبرنامه تری بگیرند وتوانند تصمیمات موثرکلیه موجودیت ها و عوامل موثر در مدارس بدست بیاورند،می

ها درآموزش گیری این سیستم دهند.در این مقاله ساختار هوش تجاری در بستر رایانش ابری بررسی شده و یک معماری برای بکار

 شود.               و پرورش ایران ارائه می

. 

 هاکالن داده،تجاریهوش،رایانش ابریکلمات کلیدی: 

  



 
 

 مقدمه -1

ها سرمایه بسیار  ای دارد. داده که سازمانها با آن مواجه هستند، بسیار باال می باشد و نیاز به پردازش سریع و لحظههای حجم داده

توانند در جهت بهبود عملکرد  باشند، در اکثر مواقع شناخت صحیحی از داده وجود ندارد و از آنها نمی با ارزشی برای سازمانها می

 درصد وقت خود را صرف جمع 80یی سازمان استفاده نمایند. تحقیقات نشان میدهد که سازمانها به شکل میانگین و کارآ

 کنند می داده درصد آن را صرف تجزیه و تحلیل 20  ها کرده و تنها داده آوری[1].

میشوند. سازمانها با استفاده از هوش ها به عنوان یک پشتوانه قوی در توسعه و شکوفایی سازمان محسوب  درصورتی که داده 

آوری نموده و آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. در حال حاضر  های خود را به صورت یکپارچه جمع تجاری میتوانند داده

   شوند تجاری به یک سازمان هوشمند تبدیلسازمانها تمایل دارند با استفاده از راهکارهای هوش [2].

گیری میشود. هوش تجاری کمک بسیاری در جهت هوشمند سازی  ند در هر بخش سبب بهبود فرآیند تصمیمکسب و کار هوشم 

گردد. کار با حجم  ها در سازمانها مدیریت و پردازش آنها امری بسیار ضروری تلقی می حجم داده نماید. با افزایش کسب وکار می

 ذخیره سازی، محدودیت سرعت پردازش و زمان پاسخ و پراکندگی دادهفضای  ها،دچار چالشهای بزرگی چون محدودیت باالی داده

پایگاه داده قوی،  های عظیم نیاز به آوری داده تجزیه و تحلیل و جمع باشد. استفاده از مدل های هوش تجاری سنتی برای ها می

تی که در حال حاضر وجود دارد برای منابع سخت افزاری و نرم افزارهای گران قیمت دارد، که به دلیل فشارهای اقتصادی و رقاب

 باشد سازمانها مقرون به صرفه نمی[3].

ایی برای همه کشـورهای دنیـا ایجـاد کـرده است که از مزایای صنعت فناوری اطالعات برای به ه بحران اقتصادی کنونی تجربه

ود اقتصادی آغاز شد، شرکتها مجبور به بهینه ها استفاده کنند. هنگامی که رک حداکثر رساندن عملکرد و به حداقل رساندن هزینه

سـازی بودجـه خـود بـرای کـاهش هزینـه شدند. بسیاری از این شرکتها رایانش ابری را راهی برای رسیدن به هـدف خود می 

ایانش ابری این ایی بـه دنبـال راهکارهـایی بـرای انجام فعالیتهای خود از منابع یکسان هستند.ر دانند.سازمانها به شکل گسترده

دادند  تر از آنچه که قبل از آن انجام می توانایی را به سازمانها میدهد که حجم معادل ترابایتهای داده را سریعتر و اقتصادی

تواننـد بـه عنوان یک راهکار برای سازمانها عمل  تجـاری و رایـانش ابـری مـیبه منظور درک اینکه چگونه هوش  .آنالیزکنند

مهـم اسـت کـه بـه طـور دقیق به معانی و ویژگیهای اصلی آنها نگاهی بیاندازیم. دراین مقالـه ابتـدا تعاریف هوش کنند، این 

تجاری و رایانش ابری شرح داده و پس از آشنایی بـا ایـن دو فناوری به بررسی ساختار هوش تجاری در بستر رایانش ابری پرداخته 

استقرار سیستم هوش تجاری در بستر رایانش ابری در آموزش و پرورش ارائه می شود.در یک معماری برای  ادامهمـی شود. در

  بخش پایانی نیز مزایای این سیستم مورد بررسی قرار میگرد. 

 اصول و مفاهیم بنیادین-2

 هوش تجاری -1-2

یکپارچه سازی، تحلیل و ارائه آوری،  های کاربردی و روشهایی است که برای جمع ها، برنامه هوش تجاری مجموعه تکنولوژی

گیری  سازی فرآیند تصمیم از این اطالعات به منظور تسهیل و بهینه کار گرفته میشود،گفته میشود به اطالعات تحلیلی در سازمان

 استفاده میشود[4].

 گیری در سازمان کمک مینماید  درواقع با جمع آوری، ذخیره سازی، تجزیه و تحلیل اطالعات به اتخاذ تصمیم[5].



 
فرآیند هوش تجاری با توجه به شرایط و نیاز آن سازمان میتواند ساده یا پیچیده باشد. اما در هر صورت هدف آن بهبود عملکرد و 

باشد. هوش تجاری مزیت های بسیاری از جمله دسترسی آسان و سریع به اطالعات، رضایت  باال رفتن کارآیی در سازمان می

گیری را برای سازمان  سازمان ها، حفظ سازمان در شرایط رقابتی، استفاده از اطالعات درون سازمانی و برون سازمانی جهت تصمیم

 به دنبال دارد[6].

های اخیر در سرمایه گذاری روی هوش تجاری مربوط به فراهم کردن پاسخ  گیری های اخیرگارتنر،اکثر جهت مطابق بررسی

ها می باشد. در سالهای اخیر،  گذاری داده های به اشتراک ربران برای اطالعات،کاهش هزینه و افزایش شیوهسریعتر به نیاز کا

های عملیاتی زمان واقعی موجود در سیستمهای برنامه ریزی منابع انسانی، مدیریت  هوش تجاری در حال نزدیک شدن به داده

آوری میشود. این  ین گونه می باشد که منابع داده در مرحله اول جمعارتباط مشتری، زنجیره تامین است. مراحل هوش تجاری بد

های مربوط به پایگاههای داده مختلف یا اطالعات نرم افزارهای موجود سازمان را در برگیرد. سپس پاکسازی  منابع میتواندداده

ها یا پایگاه داده تحلیلی  بارگذاری در انبار دادهاطالعات مفید استخراج شده از منابع داده مختلف برای اطمینان از اعتبار آنها برای 

پس از تبدیل و تغییر ساختار آنها صورت می گیرد. در مرحله بعد ابزارها و نرم افزارهای هوش تجاری وارد عمل شده و روی 

ند بعدی و کاربردی اطالعات طبقه بندی شده، تجزیه و تحلیل را انجام میدهند و در نهایت اطالعات به شکل گزارشهای تحلیلی، چ

ای مرتبط با بخشهای مختلف سازمان ه در قالب داشبورد اطالعاتی منتشر میشود. داشبورد اطالعاتی، صفحاتی از اطالعات رایانه

 است که به دلخواه مدیران قابل تنظیم میباشد[4].

ر هوش تجاری بسیار ضروری ساختار کلی یک سیستم مبتنی بر هوش تجاری را نمایش میدهد. شناخت ساختا 1شکل شماره 

شرح  است، زیرا هریک از قسمتها وظایف مهمی را بر عهده دارند.هوش تجاری از چهار قسمت اصلی تشکیل شده است که حال به

  :آنها میپردازیم

 

 

 منابع داده– 1-1-2

انداز سبب شده که  اند. این فقدان چشم داشـتن یـک اسـتراتژی اولیـه بـرای فنـاوری اطالعـات گسترش یافته کثر سازمانها بدونا

هـای کـاربردی مجـزا مجبور شوند منابع اطالعاتی  ایی مختلف و حتی تولید برنامـهآنهابـه سیسـتمهـای مختلف و منابع داده

ا،اقـدام ها، ها، طـرحه های داده مختلف یاسوابق پروژه های مربوط به پایگاه بسیاری در سازمان وجود دارد. منابع می تواند داده

آوری شده در پایگاه داده  ها واطالعات جمع اسناد مالی، دستورالعملها یا اطالعات نرم افزارهای موجـود سـازمان را در برگیرد. داده

 بارگذاری میشود تحلیلی[1].



 
 

 -ETL2-1-2)استخراج،تبدیل و بارگذاری داده( 

  مرحله استخراج، تبدیل وبارگذاری داده می باشد. طی فرآیندETLها از منابع اطالعـاتی مـورد نیـاز موجـود  داده 

در سـازمان یـا خـارج از آن ماننـد، پایگاههای داده، فایلهای متنـی، سیسـتمهای قـدیمی و صـفحات گسـترده استخراج شده و 

ات یـک انبـار داده اسـت،قرار اوقـ تبدیل به اطالعاتی سازگار با فرمت معین میشوند و سپس در یک مخزن اطالعاتی که در اغلب

  داده میشوند. 

 برای انجام  ETL دارد.نیاز به تخصص های مختلفی مانند تجزیه وتحلیل تجاری،طراحی پایگاه داده و برنامه نویسی وجود  

  فرایندETL،یک پروسه محسوب میشود.به این معنی که به صورت پیوسته در سیستم باید انجام شود [1].

 پایگاه داده تحلیلی– 3-1-2

 ایگاه داده تحلیلی یا انبار داده به عنوان هسته هر راهکار هوش تجاری در نظر گرفته میشود. یک انبارداده یک مجموعه موضوعپ

باشد. این عنصر مسئول  گیـری می گرا، یکپارچه، متغییر از لحاظ زمان و غیر فرار از داده به منظور حمایت از فرآیند تصـمیم

 سازی می باشد. بعد از سازماندهی و همگن داده های آمده از سوی پایگاهنگهداری همه داده

گیران و آنالیزگران از طریق وسایل نهایی مثل داشبورد یا گزارشهای قابل اجرا، قابل دستیابی ها بعد به وسیله تصمیم این داده

و در همـان زمـان، بـرای دسـتیابی سـریع و  کاربر را در نظر بگیـرداست. یک انباره خوب طراحی شده باید نیازهای فعلی و آینده 

تعاملی بهینه شده باشد. همچنین، انبار داده باید به انـدازه کـافی منعطـف باشد تا از رشد سریع داده و تغییرات درون سازمان 

 گیری و تحلیلی داده انجـام عملیـات گزارشای مناسـب بـرای  ای از اطالعات است که به گونـه حمایت کنـد. در واقـع مجموعه

ای از سیستمهای عملیاتی روزانـه قرار  ها بر اساس پارامترهای مختلف، طراحـی شـده است.این سیستم اغلب به صورت جداگانه

ک سازمان برای اتخاذتصمیمهای درست کم بستری مناسب بـرای تولیـد اطالعـاتی است که به میگیرد. هدف اصلی آن ایجاد

 میکند[2],[14].

 ارائه داده -4-1-2

های مختلفی ممکـن  ها و پروفایل که نقش هـای درون انبـار داده دسـت یابنـد.از آنجایی به کاربران امکـان مـیدهـد بـه داده

کاربر نهایی های جلویی کارکرد یکسانی ندارند و آنها بایـد بـر طبق هدف  اسـت درون یـک سـازمان پیداشود. همه ابزار بخش

هـا بـرای پیـدا  روی عملکـرد آنـالیز متمرکز شده اند، برای کسانی که نیاز به نگاه عمیق به داده هاانتخاب شوند. بعضـی از ابـزار

به هـای کـاربردی دیگـر، مثـل داشبوردهای اجرایی، برای سطوح مدیریتی که نیاز کردن معیارهای خاص ویا الگـو دارنـد. برنامـه

 یک نمای کلی و تلفیقی از وضعیت فعلی شرکت میباشد طراحی شده است[1].

 [.7نشان داده شده است] 1هزینه های بکارگیری یک سیستم هوش تجاری در سازمان در شکل 

 های بکارگیری سیستم هوش تجاری(هزینه1شکل

 



 

 رایانش ابری -2-2

اطالعـات مورد توجه قرار گرفته است. رایانش ابری در سال رایانش ابری فناوری نوینی است که این روزها در عرصه فنـاوری 

 شکل گرفـت و تـا امروز به سرعت در حال رشد است. 2007

 [.8سالهای رشد تجارت الکترونیک و رایانش ابری خواهد بود] 2017تا  2009بنابه نظر محققان در زمینه تجارت سال 

لذا یک نمایند محققان بسیاری نیز در کشورهای مختلـف در این زمینه فعالیت دارند، اما هریک از دیدگاه خود آن را تعریف می 

تعریف مشترک و نقطه شروع مشترک بـرای رایـانش ابـری شـکل نگرفته است، به طـوری کـه جوامـع تجـاری و آکادمیـک 

تعاریف بسیاری از رایانش ابری بـا توجـه بـه دیـدگاه های مختلف وجود دارد. اما بیشتر به هرکـدام تعریـف متفاوت خود را دارند. 

اشـاره مـی گـردد. طبـق ایـن تعریف رایانش ابری مدلی  آمریکا تعریف جامع از رایـانش ابـری توسـط موسسه تحقیقات و فناوری

ـق شــبکه بــه مجموعــه ای از منــابع رایانشــی قابــل است برای دسترسـی آسـان بـر اسـاس تقاضـای کــاربر از طریـ

تغییــر وپیکربندی)همانند شبکه ها، سرورها، فضای ذخیـره سـازی، برنامـه هـای کاربردی و سرویسها( که این دسترسی بتواند با 

فـراهم شده یا آزاد گردد. در شکل کمترین نیاز بـه مـدیریت منابع و یا نیاز به دخالت مستقیم فراهم کننده سرویس بـه سـرعت 

 مـدلهـای اسـتقرار، سـرویس هـا و ویژگیهای رایانش ابری نشان داده شده است 2شـماره [9],[10].

 

 (مدلها،سرویسها و ویژگیهای رایانش ابری2شکل

 هوش تجاری در بستر رایانش ابری -3-2

ها میباشد. این بیش از ظرفیت فعلی  ترین موضوع در سازمان داغنامیده می شود به عنوان  "عظیم های داده"مروزه، آنچه که ا

های داده معمول مناسب نیست، دچار چالشهایی است  میباشد. اغلب برای ساختار پایگاه پردازش سیستم های پایگاه داده معمول

ان ها امروزه نسبت به قبل با که عبارتند از:ضبط، ذخیره سازی، جستجو، به اشتراک گذاری،تجزیه و تحلیل و نمایش داده. سازم

،بیش از یک میلیارد نفر از مردم وارد طبقه متوسط جامعه  2005تا  1990بیشتری سروکار دارند. در بین سالهای  داده یا اطالعات

اند که یعنی پول بیشتری به دست خواهند آورد که به نوبه خود منجر به افزایش سطح سواد و منجر به رشد اطالعات آنها می  شده

 اگزا بایت برسد 1210به   2017داده در اینترنت در سال  شود. سیسکو پیش بینی میکند که میزان ترافیک[11].

سخت افزاری و نرم افزارهای گران قیمت دارد، که به دلیل فشارهای اقتصادی و های عظیم نیاز به پایگاه داده قوی، منابع  داده 

رقابتی که در حال حاضر وجود دارد برای سازمانها مقرون به صرفه نمیباشد رایانش ابری این توانایی را به سازمان میدهد که حجم 

دادند آنالیزکنند. در تحت این شرایط، سرمایه گذاریهای ام میاز آنچه که قبل از آن انج ترمعادل ترابایت داده را سریعتر و اقتصادی

هوش تجاری سنتی اغلب غیر عملی میباشد. هنگامی که رکود اقتصادی آغاز شده، شرکتها مجبور به بهینه  عظیم در راهکارهای



 
به هدف خود میدانند،  سازی بودجه خود برای کاهش هزینه شدند. بسیاری از این شرکتها رایانش ابری را راهی برای رسیدن

شده  در بستر رایانش ابری به هفت زیرالیه تقسیم رایانش ابری اقتصاد هوش تجاری را تغییر خواهد داد.ساختار هوش تجاری

 .پردازیم ها می نشان داده شده است. حال به تعریف هریک از زیرالیه 3است،که در شکل شماره 

 

 (هوش تجاری در بستر رایانش ابری3شکل

 باشدهای کلیدی است که مورد نیاز میاین الیه شامل تمام داده ها: الیه منبع داده(آ[2],[12].

از پایگاه داده دسـته بنـدی نموده و داده های ناهمگون از الیه پایگاه داده را  های مختلف را: دادهها سازی داده یکپارچه الیه(ب

بـا نیازهای تجاری تقسیم   آورد. سپس درون موضوع مختلف داده مطابق  میداده، به صـورت یکپارچه به نمایش در  تغییر فرمت

 .در هر سیستم تجاری ازالیه منبع داده است  میشوند. درهمین حال، یک عملکرد دیگر این الیـه کاهش تاثیر فرآیند استخراج داده

.[11],[12] 

رایانش ابری   کارکرد کلیدی دو الیه رسیدن به سیستمهـا:  هـا و الیـه تجزیـه و تحلیـل داده سـازی داده ذخیره الیه (پ

 ها از پایگاه داده عملیاتی در است.دادهHDFSشوند که توسط به صورت فایل متنی ذخیره می Hadoopشود. سپس پشتیبانی می

  ندوظیفگی به وسیلهرسیدن به چند گره و چHive+Map Reduce  محاسـبات راافـزایش داده و در نتیجهمی تواند توانایی  

 پردازش اطالعات را بهبود بخشد زمان[2],[12].

ساخته و یک مجموعه ها را ل کرده و یک مجموعه از دادهتواند ذخیره نهان را تجزیه وتحلی می (:یه ذخیره نهان )کشال(ت

 داده ها گردد ها به سبب کاهش زمان دسترسی به  خالصه از اطالعات را انتخاب کند و باعث بهبود سرعت متناظر با داده

 [12[و]2]

ایی با انعطاف بیشتر طبق  ابزار توسعه مستقل از صفحه نمایش اطالعات میتواند نمودارهای ویژهالیه نمایش: (ث

 تتوسعه خوب اس نیازهای تجاری تولید کند، که یک[2],[12].

 کاربردی)تجاری( گوناگونی توسـط ایـن ساختار حمایت می شوند: برنامه های الیه کاربرد تجاری(ج[2],[12].

 بر اساس رایانش ابری تجاری باساختار آن هوش مقایسه چارچوب سنتی -4-2

ها  تجاری سنتی با توجه به مزایای فراوانی که برای سازمانها دارد اما بـا چالشهایی روبه رو میباشد.مانند حجم عظیم داده هوش 

پایگـاه داده عظیم وفضای ذخیره سازی دارد. وجود زیر ساختهای سخت افزاری و سرورهای قوی که توان پردازش و کـه نیـاز بـه 

هـای بسیاری برای  ها را داشته باشد.خرید و راه اندازی نرم افزارهای گـران قیمـت کـه هزینـه ذخیره سازی را در حجم باالی داده

تجاری و استخدام نیروی متخصص جهـت نگهـداری  سـتمر نـرم افزارهـای هوشسازمانها داردو نیز عدم به روزرسانی م



 
دراسـتفاده سـازمانهـا بـرای اسـتفاده از هـوش تجـاری در سازمان به شمار می رود.راهکار  که از مهمترین موانع وپشـتیبانی

سازمانها به همراه داشته باشدکـه این مزایا بتواند مزایایی برای  عملی نخواهـد بود مگر اینکه تجاری ابری برای هوش رایانش

     عبارتند از[1],[2],[8],[11],[12]:

برای زیر ساختهای هوش تجاری و اجرای آن ندارند. آنها  گذاری تحت رایانش ابری، سازمانها نیاز به سرمایههزینه های کمتر: 

که آنها هیچ  منـابع مـورد نیازهزینـه پرداخت نمایند.الزم نیستتنها باید با یـک فراهم کننده رایانش ابری قرار داد بسـته و جهـت 

  استفاده نمی شود هزینه ای پرداخت کنند. مبلغی را برای زمانی که هیچ کاربری از برنامه استفاده نمی کند و منابع محاسباتی

 

 ریهای انواع هوش تجا(مقایسه هزینه4شکل

های هوش تجاری امکان در دسترس بودن راه کار دریک زمـان طـوالنی  رای حرفههای اصلی ب: یکی از نگرانیسایت چند افزونه

که بسیاری از مـی باشـد. یـک راه رسیدن به این هدف استفاده از سایتهای مختلف است که افزونگی را ارائه می کنند. از آنجایی

جغرافیایی پراکنده هسـتند، ایـن ویژگـی قابـل دسترس ارائه دهندگان رایانش ابـری دارای سـایت هایی میباشند که از لحاظ 

  است

راهکارهای هوش تجاری لود یکسانی در طـول روز ندارند. ایـن بـدان معنـی اسـت کـه نقـاط خاصـی تامین منابع مقیاس پذیر: 

توانند  مییت کار کنند، منابع دهندگان ممکن است بیکار باشند در حالیکه برخی دیگر با حـداکثر ظرف از زمـان، برخـی از سرویس

  فرآیند برای مثال در طول  سرعت به شکل خودکار متراکم شوند و ازتراکم خارج شوند.به ETLدر شب، میتواند از نیروی پردازشی

   

 فرآیند  سرور استفاده کنند و در بعدازظهر فرآیندهای آنالیز میتوانند از حافظه استفاده کنند که هم اکنون توسطETLاستفاده  

 شود.نمی

های کاربردی هوش تجاری به نظر میرسد زمانی است که سازمانهـا  که در برنامهیکی از مشکالت رایجبهبود عملکرد در تقاضا: 

نیـاز بـه گسـترش ظرفیت انبار داده خود دارند بدون اینکه برروی اعمال روزانه آنها تاثیر گذار باشد.این کار معموال خیلی پیچیده 

گـذاری زیادی روی سخت افزار جدید، ذخیره سازی، مجوزهـا و تالشـهای انسـانی برای انجام زیـرا ایـن نیازمندسـرمایه است

مهاجرت به محیط جدید دارد. تحت طـرح رایـانش ابـری، ایـن مشکالت تقریبا بالفاصله و شفاف برای کاربران با بهره گیری از 

 .ل حل خواهد بودسخت افزار و منابع نرم افزاری قاب

در تهیه و نصب سخت افزار و نرم افزار موردنیاز، بستر میتواند تنها در چند دقیقه اجرا به جای صرف وقت طوالنیسریع: استقرار

  .های کاربردی و شروع به پر کردن انبار داده نمایندشود، آماده برای پیکر بندی برنامه

نیاز بـرای سـخت افـزار و نرم افزارمانند سیستم عامل، بروز رسـانی هـا، بـه  تعمیر و نگهداری موردتعمیر ونگهداری آسان:

 هـا از طریـق مرورگرهـای اینترنتـی قابلکننـدگان رایانش ابری اجرا میشوند. همچنین، از آنجاییکه ایـن برنامـهوسـیله فـراهم

 .یابدچشم گیری کاهش می ه به شکلدسترسـی هسـتند، تعمیـر و نگهـداری بـرروی کامپیوتر سرویس گیرند



 

 :معماری پیشنهادی -3

در این مقاله با توجه به تجربه چندین ساله نویسنده با سیستم آموزش و پرورش ایران و نقاط ضعف و قوت موجود،یک معماری با 

 .گرددپیشنهاد می  5معرفی شده در شکل ساختار 

 

 

 (معماری پیشنهادی هوش تجاری ابری در آموزش و پرورش5شکل

 

 

 

 

 پردازیم:می 5های مشخص شده در شکل سیستمبررسی هر کدام از زیر حال به 

 :سیستم ثبت نمرات و سوابق تحصیلی -1-3

 آموزان به صورت الکترونیکی ثبت شده و در غالب پایگاه داده در این سیستم،کلیه نمرات تحصیلی دانشSQLگردد.این  ذخیره می 

ها به سیستم هوش     این دادهباشند.های آماری میم بررسیهای مختلف و انجاها،یک منبع بسیار خوب به منظور انجام تحلیلداده

 شوند تا توسط الیه  تجاری ابری فرستاده میPaaSدر یک انبار داده مرکزی ذخیره شوند.

 سیستم بررسی انواع سطوح هوش برای دانش آموز: -2-3

حرکتی،هیجانی،عاطفی،محاسباتی،اجتماعی این سیستم،با استفاده از انواع تستهای روانشناسی،سطوح مختلف هوش مانند هوش 

 های آموزشی برای آنان آموزان و طراحی برنامههای این سیستم برای هدایت تحصیلی دانش.دادهوردآآموز بدست میبرای هر دانش

 ها نیز توسط الیهاین دادهباشد.بسیار موثر و کاربردی میPaaSگردد.در انبار داده ابری ذخیره می

 آموزش و سنجش الکترونیکی:سیستم  -3-3

های ارائه های آنالین،آموزشدر این سیستم نیز محتوای آموزشی در غالب الکترونیکی ارائه گردیده و سپس با استفاده از آزمون

 شود.ها به صورت آنالین به سیستم هوش تجاری ابری فرستاده میگیرد.نتایج آزمونشده مورد سنجش قرار می

 نسانی و مالی :سیستم منابع ا -4-3

های مالی  مربوط به هرمدرسه نیز توسط این گردد.همچنین دادهآوری میاطالعات معلمان و پرسنل اداری در این سیستم،جمع

ها اطالعات ارزشمندی را برای مدیریت بهینه منابع مالی و شود.سیستم هوش تجاری ابری با تحلیل این دادهآوری میسیستم جمع

 دهد.اختیار مدیران و مسئولین مربوطه قرار میانسانی در 

سیستم ثبت نمرات 

 و سوابق تحصیلی

سیستم 

انواع  بررسی

سطوح 

هوش برای 

 دانش آموز

 سیستم
آموزش و 

سنجش 

 الکترونیکی

سیستم هوش تجاری 

 ابری

SaaS,PaaS,IaaS 

واسط کاربری 

 مبتنی بر وب

سیستم منابع 

  انسانی و مالی



 
 :واسط کاربری مبتنی بر وب -5-3

گردد.این و پیشنهادات از طریق یک واسط کاربری تحت وب به کاربران ارائه می کلیه اطالعات آماری،نمودارها،اطالعات تحلیلی

واسط از یک طرف به سیستم هوش تجاری مستقر در فضای ابری متصل است و از طرف دیگر برای هریک از مدیران و مسئولین 

 دهد.م را نشان میدیاگرام این سیست 6نماید.شکلیک واسط کاربری بدون محدودیت زمانی و مکانی ایجاد می

 

 

 

 

 

 (دیاگرام حالت سیستم هوش تجاری ابری6شکل

  

اطالعات حاصل از 

تجزیه و تحلیل سیستم 

 هوش تجاری ابری

واسط کاربری تحت وب 

به منظور ارسال داده و 

 دریافت اطالعات

فضای ابری: محل 

استقرار سیسیتم هوش 

هاتجاری و انبار داده  



 
 

 :.نتیجه گیری4

حل این آموزان است.راهجانبه در مورد دانشمشکالت عمده در آموزش و پرورش کشور نبود اطالعات جامع،به روز و همه یکی از

های باالی خرید و باشد.اما به دلیل هزینهمشکل استقرار یک سیستم هوش تجاری در مدارس و استفاده از اطالعات تحلیلی آن می

باشد حل مناسب برای این مشکل میباشد.سیستم هوش تجاری ابری یک راهبه صرفه نمی کار مقرونها ایننگهداری این سیستم

گردد.با استفاده از سیستم هوش تجاری ابری های هوش تجاری میهای استقرار و نگهداری سیستمکه باعث سرشکن شدن هزینه

ی مدارس و بازخورد محتوای آموزشی ارائه شده در آموزان،منابع انسانی و مالهای مربوط به وضعیت تحصیلی دانشداده در مدارس

داده مرکزی ابری ذخیره شده و سیستم هوش تجاری مستقر در فضای ابری اطالعات آماری و تحلیلی با ارزشی را در یک انبار

آموزان گردد ز دانشاندرکاران آموزش،اتواند باعث درک بهتر دستها میدهد.این دادهاختیار متولیان امر آموزش و پرورش قرار می

ریزی های حاصل از تجزیه و تحلیل سیستم هوش تجاری باعث برنامهو یک دید جامع از باال به آنها ارائه کند.همچنین گزارش

 گردد.تر وکاراتر توسط مدیران رده میانی و ارشد در آموزش و پرورش  میدقیق

 پیشنهادات آتی

گردند،به دلیل حجم باال،نرخ انتشار سریع و نیاز به پردازش آنالین ذخیره میاین سیستم های که در انبارداده مرکزی ابری در داده

ها در این سیستم های پردازش کالن دادهها و تکنیکگردد در مورد الگوریتمگیرند.پیشنهاد میها قرار میدر حیطه کالن داده

 تحقیق و پژوهش انجام گیرد.
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