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ها و راهکارها و تأثير آن در چالش هاي آنمفهوم هوش تجاري و معرفي نسل

 هاي کالنگيريتصميم

 2مژگان صفاري، *زهره شمس

 ، ایراندانشگاه آزاد اسالمی، شهر ،قمواحد ، صنایعگروه مهندسی 1

 دانشگاه آزاد اسالمی، شهر، ایران ، واحد قم،گروه مهندسی صنایع 2

  

 :چکیده

 یفتعار یتمام یندر ب یقجامع و دق یفآن و ارائه تعر يها یکو ابزارهاو تکن يمفهوم هوش تجار یمقاله،معرف ینهدف ا

 یحاصل شده در آن است. و در آن به طور اجمال يها یشرفتپ یافتندر يهوش تجار ينسل ها یاجمال یو بررس یخچهموجود،تار

 مقاله به مقاالت یندر نگارش ا ینپرداخته شده است. همچن یو سازمان عتیکالن صن يها یريگ یمدر تصم يبه نقش هوش تجار

مقاالت نوشته شده در  یگرمقاله, کتب و د یندر نگارش ا ینبه دقت تفحص و همچن يهوش تجار ینهو کتب نوشته شده در زم

جارب از ت ینگرفته است و همچن ربه دقت مورد کنکاش و تفحص قرا یفتعار ینو کامل تر ینبهتر يجهت ارائه  يهوش تجار ینهزم

 .مقاله استفاده شده است یندر نگارش ا یگرام یداسات
 

 کلمات کلیدی: 

 .یمات؛ دانش؛ تکنولوژيتصم؛ اطالعات؛ BIي؛ تجارهوش 

 مقدمه 1

 یطشرا ها و یتو به هنگام از فعال یحصح یاست.وجود بنش ییراست و به سرعت در حال تغ یچیدهپ یارو سازمان ها رقابت بس ی،صنعتدر تجارت جهان

 و مهم است. يضرور ي،بسیارهوش تجار یرنظ ییها ياطالعات و تکنولوژ يفناور یريآن با به کار گ يتجارت و تمرکز رو

است  ماتییآن ها وابسته به تصم یتموفق یرامهم است ز یجیتالدر اقتصاد د یاربردند که اطالعا،بس ینکته پ یناز سازمان ها به ا یاريبس همچنین

 یردبگ نهاتواند نبض بازار را از آ یاطالعات ناقص  م ي یهبر پا يبد تجار یماتتصم یراکنند.ز یدست یشو بهتر پ یعترکه بتوانند در عرصه رقابت،سر

 بشود. يدالر یلیونم يو باعث به بار آمدن خسارت ها

 یسنمموجود در س يداده ها يساز ینهدر به یاريمختلف،کمک بس يکار يها ینهسروکار داشتن سازمان ها با ابعاد و زم یلبه دل يتجار هوش

 .یکنددرست م يها یريگ یمو تصم یشانها

اطالعات،شتاب گرفته که استفاده از هوش  یعمدرن در کسب سر يدر چند دهه گذشته استفاده از روش ها يهمزمان با توسعه علم و تکنولوژ امروزه

اطالعات  يدقت و جمع آور یشها، کاهش خطا، افزا ینهشود و باعث کاهش هز یاطالعات در جهان محسوب م يفناور یاصل يتکنولوژ 10جز  يتجار

 شود. یم یريگ یمو تصم یلو تحل یهسرعت تجز زایشفو ا

 یمفهوم هوش تجار یاجمال یبررس 2

  Enterprise یزآنال يدر راستا یلیو تحل یاتیعمل يها یگاهداده به اطالعات و اطالعات به دانش به استناد پا یلو تبد يجمع اور يتکنولوژ يهوش تجار

 و هوشمند است. یقدق يتجار یماتاتخاذ تصم ي( برایلی)پردازش تحل  OLAPدر قالب 

 میتصم یندفرآ يساز یادهو پ یحتصح یعنی یریتیمد یدگاهاز د يکرد. مثال هوش تجار یفتعر یمختلغ يتوان از منظر ها یرا م يهوش تجار اما

با  شده یجادهدانش ا ینا یريشود و به کار گ یم یجادسازمان، ا یاطالعات واقع ینو جامع تر ینتر یقدق یهبر پا یکه در آن ها دانش یرانمد یريگ

 شود. یم یکاستراتژ یماتدر گرفتن تصم یرانمد ییتوانا یشافزا
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ر د یمگیريتصم يها یندحرکت از داده به اطالعات و اطالعات به دانش با تمرکز بر فرآ ياست برا یچارچوب یدر سازمان ها به معن يهوش تجار اما

 ن.در سازما یریتیسطوح مختلف مد

 يتجار يرکاو ش یاننظارت هوشمند و تعامل با مشتر يرقبا یلقدرتمند تحل يبا استفاده از ابزار ها یرقابت يبرتر یجادا یعنیاز منظر صنعت و بازار  و

 .یسودده یندبازار و باال بردن فرآ یآت ییراتتغ ییو شناسا

 يبرا يو سخت افزار ينرم افزار ياز منابع وابزار ها ینهآن در جهت گسترش و استفاده به یهوشمند است که سع یستمس یک ياز منظر فناور و

 بر خط است. یلبر پردازش تحل یمبتن یازداده ها و اطالعات مورد ن یشو نما یريگ یجهپردازش و نت ي،جمع آور یی،شناسا

 یهوش تجار یخچهتار 3

 MITدانشگاه  ياز مقاله ها یکیدر  1971استفاده شد.سپس در سال  IBMله شرکت در مقا يبار کلمه هوش تجار یناول یالديم1985در سال

 يبرا Umbrella Term یکبه عنوان  يهوش تجار Garther Groupمحقق به نام  یک 1989واژه داده شد.در سال  ینراجب ا یشتريب یحتوض

 یستمس یکرا به عنوان  يدر کتاب ود هوش تجار Mossخانم  2003شد درسال  یهمگان 90کرد که در اواخر دهه  معرفیها  یريگ یمبهبود تصم

ارائه  یمو تصم یزيبرنامه ر يدانش برا يساز یرهو ذخ یریتداده و مد يجمع آور یکردبا رو يمقاله هوش تجار 2004کرد نه محصول.در سال  یمعرف

 شدند. یآن معرف يبرا ارهااز نرم افز یعیوس یفشد و ط

همان  2010کند.در سال  یو معنادار م یدکرد که داده ها را مف یفها تعر ياز متولوژ يرا مجموعه ا يهوش تجار Forresterموسسه  2008سال  در

ک یاتژاستر يها یريگ یمدر تصم یتداده به اطالعات معنا دار در نها یلقبل اضافه کرد که با تبد یفخود را کامل تر کرد و به تعر یفموسسه تعر

 , Alert , Olap , Reporting queryingمتشکل از   يکند که هوش تجار یم یشنهادپ Thomas davenport يع شد و در هان سال آقاموثر واق
Tools , Business analytics .است 

در  2011کند و در سال  یم یفها تعر یندها و فرآ یستمس یکننده تمام یفرا توص يهوش تجار  Kimball readels groupدر همان سال  مجددا

 یبانیپشت ينکنولوژ يموضوع پرداخت که هوش تجار ینبه ا An Overview Of Business Intelligence technologyتحت عنوان  يمقاله ا

 .بهتر است یريگ یمدر جهت تصم حلیلاست که هدف آن ت

 یهوش تجار ینسل ها یاجمال یمعرف 4

 نسل اول 4-1

 يداده ها برا ياستوار است و امکان مرتب کردن و جستجو یلیداده تحل یگاهبر پا یمبتن يداده ها و راه حل ها یمحجم عظ يساز یرهذخ ي یهبر پا

 کند. یفراهم م یها را به راحت یريگ یمتصم يبرا یرانگران داده جهت ارائه به مد یلگزارش توسط تحل یهته

 نسل دوم 4-2

 يبر وب و ابزارها و کاربردها یمبت يدر آن مورد توجه قرار گرفت و ارائه راه حل ها real-time یلشکل گرفت و امکان تحل 2000 يدر اواسط دهه 

 شد. یینسل رونما ینو ... در ا یل, موبایشرفتهپ یکیها، داشبوردها با واسط گراف  KPIمثل  یدجد

 نسل سوم 4-3

منحصر  ينسل, استفاده از هوش تجار ینشده اند. در ا یدتول Social , Relevancy , Self-serviceمنظور  3است که به  یديجد يمعرف ابزارها

 نیبا هم در ارتباط اند که ا یاجتماع يشبکه  یکبرند و مانند  یروزمره خود از آن بهره م يها یتو اکثر افراد سازمان در فعال یستن یرانبه مد

 یدگیو رس یدتول يبرا ITنقش  ینشود. همچن یم یو اشتراک یگروه یريگ یمتصم یتبردن به اهداف و منافع مشترک آنان و در نها یشبکه باعث پ

 ناکه مربوط به آن یبه اطالعات یو به راحت یافترا در یازشانخود، اطالعات مورد ن يها یژگیشود و افراد با توجه به و یکمرنگ م يبه هوش تجار

 کنند. یم یداپ یاست دسترس

 یهوش تجار یکردهایرو 5

5-1 Goal seeking 

5-2 What if 
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 یمورد استفاده در هوش تجار یها یکتکن 6

6-1 On-line Analytical Processing (OLAP) 
6-2 On-line transaction Processing (OLTP) 
6-3 Data Warehousing (DW) 
6-4 Intelligent Decision Support System (IDSS) 
6-5 Intelligent Agent (IA) 
6-6 Knowledge Management (KMS) 
6-7 Suplly Chain Management (SCM) 
6-8 Costomer Relationship Management (CRM) 
6-9 Enterprise Resource Planing (ERP) 
6-10 Enterprise Information Management (EIM) 

 یهوش تجار یاجزا 7

 انبار داده 7-1

 منابع داده 7-2

 مرکز ارائه داده 7-3

 ابزار سوال و گزارش 7-4

 یهوش تجار یابزارها 8

 Qlikeview:licenseدارای  8-1

 In Memory، پردازش  يقو  Selectionابزار  يداشبورد قو

 KNIME:Workflowپشتیبانی  8-2

 توسعه باال، متن باز قابلیت ي،داده کاو يها یتماز الگور یبانیپشت

 MATLAB, Pentaho, Tableau, Jasper :شامل یگرد يابزارها

 یبر هوش تجار یمبت یها یستمداشتن س یلدال 9

 ياقتصاد یلدال 9-1

 يکاربرد يها یستمس ییدنبال نمودن اهداف کارا 9-2

 یکیتجارت الکترون يرقابت ها یشافزا 9-3

 يکاربرد یستمس يها یريگ یماز تصم یتحما 9-4

 یاتکثرت مشتر 9-5

 یستمس یاتعمل یزبه آنال یازن 9-6

 یستمصحت و دقت اطالعات حاصل از س 9-7

 به داده ها یدسترس دقت 9-8

 ها ینهکاهش هز 9-9

 مشابه يبا کاالها یسهکاربران در مقا یترضا 9-10
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 یهوش تجار یدسته بند 10

ه ب یو بروزرسان ي، مجوز و نصب و نگهدار یدخر يها ینههز یشود.دز نوع اول تمام یم یمو متن باز تقس ی، سنت يبه سه دسته تجار يهوش تجار

شود و در نوع سوم بخش  یم یدهن دآدر  یمدل سنت يها ینههز یراست اما سا یگاناست اما در نوع دوم دانلود ونصب نرم افزار را يعهده مشتر

 شود. یدهنده منتقل م یسخارج و به سرو يمشتر يها از عهده  ینهها و هز یتاز مسئول يادیز

 آن یو راه کار ها یهوش تجار یساز یادهپ یچالش ها و موانع اساس 11

 یستم( و سCRM) يارتباط با مشتر یریتمد یستم(،سERPسازمان ) یزيبرنامه ر یستمس یرمختلف نظ يچون کسب و کارها از منابع داده ا 11-1

آن  ادیجاست که با ا یبزرگ يداده ها یگاهداشتن پا یازمندآن ها ن یو به روزرسان ينگهدار ینکنند بنابرا ی(استفاده مSCM) ینتام یرهزنج یریتمد

 شود. یمانع رفع م ینا یبه راحت ینهزم ینمتخصصان ا توسط

 يدرست داده ها یلتحل یطشرا ینشود و در ا یم یدتول یدجد يهر لحظه داده ها یباالست و در هر ساعت و حت یارداده ها بس یدشتاب تول 11-2

 قدرتمند است . یپردازش يها یناستفاده از ماش یازمندانبوه ن

 يعمارم یادگیريو  ییتوان با خودکفا یمو  باالست)اعم از نرم افزار و سخت افزار و ....( یاربس يهوش تجار يساز یادهپ يها ینههز یبه طور کل 11-3

 کاهش داد . يها را تا حد ینههز ینو آموزش آنان ا ینهزم ینمتخصصان ا یتآن و ترب

  یریتمد یبانیعدم پشت 11-4

 .مشکل است ینحل ا ياز راه کارها یکی یواقع يها یازمنديبردن آنان با ن یکاربران با امور و پ یرکردنها :درگ یازمندين یفضع ییشناسا 11-5

 Data Warehouse یجادا يو الزم برا یکاف يو آموزش ها ی:استفاده از افراد متخصص و با تجربه کافيهوش تجار يمعمار یفضع یطراح 11-6

 تواند موثر واقع شود. یم

 یم يهوش تجار یفمفهوم و تعار یقو درک دق یو مرور اجمال یاتپرداختن به کل يبه جا یقدق یات:پرداختن به جزئیکاف يعدم آموزش ها 11-7

 موثر است. يتا حد یزو اعتماد به آنان ن Data Warehouseعموم به    یاجازه دسترس ینمشکل موثر واقع شود. هم چن ینتواند در حل ا

  يهوش تجار يو عدم شناخت ابزارها يغلط در هوش تجار يبزارهااستفاده از ا 11-8

به نظر   data warehouseها : معموال پس از ساخت  data mart یا( agree gateهم بسته ها )  ي یلهدر گشترش دادن به وس یتعدم موفق 11-9

 يشود برا یم یهاست که توص data warehouseدرون  ياستفاده از داده ها يبرا یرسد کار تمام شده است اما مرحله بعد مشخص کردن طراح یم

 (data martکاربران هم بسته ها ساخته شود ) یفوظا انجامسهولت 

 آن  یو تعال یهوش تجار یساز یادهراه کار رفع موانع پ 12

ننده ک یاده،توسط افراد پ یکاستراتژ يها یآن مستلزم داشتن خط مش یو تعال يهوش تجار يساز یادهرفع موانع پ يمناسب برا يراه کارها ي ارائه

گ و کسب و کار،فرهن یتکسب و کار ،چشم انداز و وضع ياستراتژ ییاست که با در نظر گرفتن سه عامل هم سو یرگذارتاث يبه گونه ا يهوش تجار

 شود  یحاصل م ياستراتژ يو ابزارها يو تکنولوژ یسازمان رفتار

 در سازمان ها انقدر مهم است؟ یهوش تجار یساز یادهچرا پ 13

 سازمان ها . یتارزشمند است و جزو عوامل موفق یارآن ،بس ییرو عرضه اطالعات و تغ یدسازمان ها ،تول در

از جمله  اهداف  یراآنان است ز یرانتوسط مد یقهوشمند و دق یماتدر سازمان ها و اتخاذ تصم يسودآور یشباعث افزا يهوش تجار یريکارگ به

 ياه یشگرا یینسازمان و تع یانمشتر یتآن و باال بردن سطح رضا ینیب یشبازار و پ یقعم یلدر سازمان ها ،تحل يهوش تجار يساز یادهمهم پ

 .تیسن سریم يزود هنگام خطرات آن سازمان است که بدون هوش تجار یصها و تشخ یتفعال يو شفاف ساز يکارا یشوفادار،افزا ،مشتریان يتجار

 سازمان  یعوامل موثر بر هوش تجار 14

 یفن يساخت ها یرز14-4                یانمشتر 14-1

 کنندگان  ینارتباط با تام يبرقرار 14-5رقبا                        14-2

  یانسان یروين  14-3
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 کالن  یها یریگ یمدر تصم ینقش هوش تجار یبررس 15

 یرا م یقدق يها یريگ یمآن و تصم یافتداده ،در یلو تحل یاست که به افراد ، اجازه دسترس ییها یندها و فرا ياز فناور يمجموعه ا يتجار هوش

 اريخام را به اطالعات تج يداده ها ي. در واقع هوش تجاریستن یکاف ییبه تنها يکننده اطالعات ،وجود هوش تجار یلدهد و بدون وجود افراد تحل

. یدعمل نما عیرا اتخاذ کرده و براساس اطالعات سر يتر یعبهتر و سر یماتکند تا تصم یکمک م یرندگانگ یمکند که به تصم یم یلتبد یریتیو مد

 شود. یم یراطالعات به عملکرد تعب یلاغلب به عنوان تبد یريگ یمتصم یراز
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و  یاتیو بازده عمل ییاست که کارا یسازمان ها و تحارت جهان یعالت يپنجره ها یزن يروح انسانند ،هوش تجار يکه چشم ها پنجره ها همانطور

 بلیتاق یشدانش بازار ،اصالح ارتباطات چندجانبه در سازمان و افزا یشمثل افزا یکامل آن منافع يکند و اجرا یاستفاده نشده را آشکار م يفرصت ها

 يتوان گفت که مجموعه ا یم يهوش تجار یفمجدد تعر یادآوريو  يجمع بند يبرا یانرا به دنبال دارد. اما در پا یکاستراتژ یماتاز تصم یناناطم

 بدون افراد متخصص يدهد و بدون شک هوش تجار یرا م یقدق يها یريگ یمداده ها و تصم یلو تحل یاست که به افراد اجازه دسترس یندهاییاز فرآ

متر وابسته ک يهوش تجار یلدل ینواقع نخواهد شد. به هم ید،اصال مف یدل به کار مفکنند و مبد یرتعب یکه بتوانند اطالعات را به درست يو هوشمند

 راساسب يساز یمو تقس یريگ یمدر تصم یلنسل دارد و هدف آن تسه ینچند یلدل ینابداع وفرهنگ است به هم یرتحت تاث یشترو ب يبه فناور

 است . یقداده ها و حقا

آن  يساز یادهمناسب در پ يافراد و عدم استفاده از متدولوژ ینمشترک ب یاتدرکشور ما نداشتن ادب يموفق هوش تجار يساز یادهاز موانع پ یکی

 است . يهوش تجار يساز یادهمناسب در حل کل موانع پ يمشکل گام و راه کار یناست و حل ا
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