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داده کاوي ،برنامه هاي رويکرد تحليلي( )Analyticsو مديريت عملکرد( ،)BPMا
BI
BI

داده کاوي ()Data Mining
در هر سازمان ،برنامه ريزي ها و سياست هاي کلي ،عمدتاً بر مبناي دانش آشکار سازماني و اجماعي از نظرات و تجربيات مديران
و کارشناسان استوار است .ولي همواره در رفتارها و داده هاي گذشته مي توان دانشي را کشف کرد که با استفاده از آنها مي توان
تصميات جامع تري اخذ نمود.
با داده کاوي مي توان دانش هاي نهان در سازمان را کشف ،استخراج و الگو سازي نموده و براي تصميم گيري در دسترس مديران
قرار داد.
داده کاوي مستلزم شناسايي يک مسئله( )Business Problemبهمراه مجموعه اي از اطالعات مرتبط است که مي تواند به
درک بهتر آن مسئله منجر شود .براي حل مسئله بايد از  Business Problemبه  Data Mining Problemجهت انجام
امور داده کاوي دستيابي پيدا کرد .در ادامه فرايند داده کاوي مي توان از ابزار فرابر براي مدل سازي و پاسخگويي به سئواالت
استفاده نمود.
امروزه کاربردهاي فراواني از داده کاوي در سازمانها و صنايع مختلف استفاده مي شود که ميتوان موارد زير را بصورت کلي اعالم
نمود:
 پيش بيني وقايع آينده بر اساس روند گذشته
 تعيين الگوهاي رفتاري کاربران
 شناسايي وقايعي که احتمال دارد همزمان رخ دهند
 مديريت ريسک
 شناسايي خطا و يا تقلب
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 توليد پيشنهاد و توصيه
 شناسايي وقايعي که باعث بروز موارد ديگري مي شوند
 گروه بندي شباهت ها
 تخمين
برنامه کاربردي رويکرد تحليلي ()Analytic Applications
رويکرد تحليلي کسب و کار ،سيستم يا نظامي است که دانش سازمان درباره مشکالت کسب و کار ،موقعيت ها
و فرصت ها را با مهارت هاي سازمان ترکيب مي کند تا درک سازماني و قابليت هاي هاي مرتبط با تصميم گيري ها،
بهبود يابند.
به نرم افزارهايي که خصوصيات زير را داشته باشند ،يک برنامه کاربردي تحليلي اطالق مي شود:
 داراي عملکرد مستقل از سيستم هاي منبع يا  TPSها داشته باشند.
 ETL داده ها از منابع مختلف و اجازه تجزيه و تحليل هاي مبتني بر زمان داشته باشند.
 خودکار کردن گروهي از وظايف مرتبط به بهينه سازي فرآيندهاي خاص سازمان را انجام دهند.
اين برنامه ها ،مي توانند شامل ابزارهاي مختلفِ  OLAP ،Queryو داشبوردها باشد ،اما همانطور که در آخرين
خصوصيت اينگونه برنامه ها ذکر شده است ،خودکارسازي گروهي از وظايف مرتبط به بهينه سازي فرآيندهاي خاص
سازمان مي باشد.
بعنوان نمونه هاي برنامه کاربردي تحليلي ،مي توان به  AMLبراي بانک ها ،برنامه تحليلي عملکردهاي مالي سازمان،
برنامه تحليلي رضايت مشتريان يا مخاطبين سازمان ،برنامه تحليلي منابع انساني سازمان ،برنامه تحليلي ميزان فروش و
انبار و  ...اشاره کرد.
رابطه ميان  Analysisو Analytics
 Analysisيا تجزيه و تحليل ،يکي از تکنيک هاي اصلي براي کمک به درک چگونگي رفتار يک سيستم پيچيده است.
اين تکنيک بر پايه تجزيه سيستماتيک يک سيستم به مولفه هاي تشکيل دهنده آن جهت شناسايي مولفه هاي کليدي
و درک ارتباطات و تعامالت بين آنها مي باشد .در حاليکه تعريف  Analyticsيا رويکرد تحليلي ،بکارگيري منطق،
تجزيه و تحليل و فرايندهاي ذهني براي درک بهتر آن چيزي است که براي ما اهميت دارد .درک ما ممکن است
مرتبط به رفتارهاي گذشته ،حال يا آينده يا ارتباط ميان آنها باشد.
"رويکرد تحليلي از تجزيه و تحليل بعنوان يکي از تکنيکهاي توانمندساز خود استفاده مي کند".
همچنين ،رويکرد تحليلي کسب و کار ،نظامي است که دانش ما درباره:
 مشکالت کليدي سازمان
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 موقعيت ها و فرصت ها
 و مهارت هاي سازماني
را ترکيب مي کند تا ادراک سازماني ،کيفيت تصميم گيري ها و کيفيت عملکردهاي سازماني را بهبود دهد.
شايان ذکر است که برنامه هاي هوشمندي کسب و کار ( )BI Applicationsرا مي توان به دو گروه راه حلهاي
فناوري(  )Technology Solutionو راه حلهاي کسب و کار ( )Business Solutionبصورت زير تقسيم نمود:
راه حلهاي فناوري :راه حلهايي که اطالعات را از منظر فناورانه در کسب و کار تهيه ارائه مي کنند:
DSS
(سيستم هاي تصميم يار)
EIS
(سيستم هاي اطالعات اجرايي)
OLAP
(پردازش تحليلي برخط)
گزارش گيري و پرسمان هاي
مديريت شده
Data minig
)داده کاوي(

پشتيباني از تصميم گيري هاي مديريتي( معموالً براي تاکتيکهاي روزانه)
ارائه اطالعات عملکردي بر مبناي شاخص ها ،ترکيب ،پيش بيني و  ،Trendتجزيه
و تحليل و  ....براي پشتيباني تصميم گيري هاي سطح مديريت ارشد
ابزارهايي براي پشتيباني تحليلگران با قابليت تحليل چند بعدي داده ها (تحليل
مشکالت کسب و کار توسط )what-if Analysis
دسترسي ساده و آسان به داده ها با استفاده از  wizardها ،گزارش گيري هاي از
پيش تعريف شده ،مجموعه هاي گزارش گيري  Ad hocو اشتراک گزارشها
آزمودن داده ها براي کشف حقايق پنهان در داده ها و الگوسازي آنها
ابزارهاي داده کاوي اطالعات پيشگويانه و توصيفي را استنتاج مي کنند.

راه حلهاي کسب و کار :راه حلهايي که فراتر از فراهم کردن اطالعات ،نقش کليدي در تصميم گيري هاي کسب و
کار بازي مي کنند:
تحليل مخاطبان
تحليل جايگاه سازمان
تحليل عملکرد

شناخت مخاطبان و ذينفعان ،به حداکثر رساندن ارزش ها براي مخاطبان و
ذينفعان ،اندازه گيري رضايت ،اندازه گيري وفاداري و غيره.
ارزيابي گستردگي محيط فعاليت سازمان ،ارزيابي خدمات و محصوالت ،ارزيابي
سازمانها همسو و مشابه و غيره.
بهينه سازي و موثرسازي روشهايي که سازمان از منابع خود استفاده مي کند.

تحليل کانال هاي ارائه خدمات و تدوين ،پياده سازي و ارزيابي استراتزي هاي ارائه خدمات مشترکين و کسب
محصوالت
تحليل بهره وري

بازخورد از ايشان براي افزايش مداوم کيفيت خدمات و محصوالت
تحليل هاي کسب و کاربراي فعاليت هايي چون بهبود کيفيت ،تحليل نقص ها،
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برنامه ريزي ظرفيت ،مديريت مالي و غيره.
تحليل رفتار

درک و پيش بيني گرايشات و الگوها که مزيت کسب و کار را ارائه مي کنند.
(مواردي همچون گرايشات خريد ،رفتارهاي تجارت الکترونيکي و غيره)

مديريت عملکرد سازمان()BPM -Business Performance Management
هوشمندي کسب وکار ،اگر به طور موثر بکار گرفته شود ،به سازمانها اجازه مي دهد تا عملکردشان را بهبود دهند .براي
بهبود عملکرد سازماني ،نيازمند تعامل افراد براي تحليل داده و تعيين اقداماتي است که منجر به بهبود امور مي شوند.
"نشانه موفقيت  ،BIميزان تاثير است که بر عملکرد سازمان مي گذارد".
ابزارهاي  BIبه مديريت عملکرد براي بهينه سازي ،مديريت و اندازه گيري عملکردها به وسيله مولفه هاي کليدي
قابليت:
 بودجه ريزي و برنامه ريزي مرتبط با هم

 ادغام اطالعات مالي و برنامه ريزي استراتژيک
کمک مي کند.
" ،BPMيک سازمان را قادر ميسازد تا اهداف استراتژيک خود را تعيين کند و ميزان اجرايي شدن موفق
آن اهداف ومقاصد را اندازه گيري کند" .
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