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 بسمه تعالي 

 

 کاربران هوشمندي کسب و کار 

بدون وجود افرادي که بتوانند اطالعات را تفسيرکنند و بکارگيرند، هوشمندي کسب و کار مفيد فايده نخواهد بود. به 

هوشمندي کسب و کار کمتر وابسته به فناوري و بيشتر تحت تاثير ابداع و فرهنگ است و اينکه افراد آن را به عنوان همين علت، 

يک دارايي مهم در نظر بگيرند. فناوري، هوشمندي کسب و کار را توانمند مي سازد، اما گاهي اوقات تمرکز زياد روي فناوري مي 

کسب و کار شود. اين، افراد هستند که تالش هاي شما را در زمينه هوشمندي کسب  تواند منجر به تخريب ابتکارات هوشمندي

 و کار به يک موفقيت خارق العاده يا يک شکست تمام عيار تبديل مي کنند.

هرفردي که با يک پروژه هوشمندي کسب و کار، براي ارزش آفريني در کسب و کار تعامل دارد، و از اطالعات و "
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عمليات  بيشترين تعداد کاربران فرابر از اين دست هستند. کاربراني که کارهاي گزارش گيري يکي از گزارش گيران روز مره:

 هاي هميشگي و روزانه آنهاست.

 

اين کاربران نمي دانند که دقيقاً به دنبال چه چيزي هستند. کاربران که جستجوهايي روي داده هايي با دامنه  جستجوگران:

گسترده، ولي سطحي انجام مي دهند، با اميد به اينکه شايد چيزي پيدا کنند. اين دسته از کاربران، تا نتيجه آناليز داده هاي 

 اليز داده ها چه خواهد بود؟جاري مشخص نگردد نمي دانند که گام بعدي آن

 

کاربراني که جستجوهاي هدفمند روي داده هايي با دامنه محدود ولي عميق انجام مي دهند. اين کاربران بدنبال  کاوشگران:

 اين هستند که بفهمند داده ها چه چيزي به آنها خواهند گفت. اين کاربران بيشتر از ابزارهاي آماري استفاده مي کنند.

 

کاربراني که کامالً به کار خود اشراف داشته و مي دانند کجا، و به دنبال چه چيزي باشند. اين نوع کاربران به خوبي  ها:حرفه اي 

 به زير و بم سيستم آشنا بوده و مي دانند چگونه از داده و اطالعات، دانش توليد نمايند.

به کاربران اجازه مي دهند که تا  BIند، سيستم هاي ( در وضعيت مناسب خود نباشMetricهنگامي که هر کدام از سنجه ها )

 در عمق داده هاي زيرين کاوش کرده و مشخص کنند که چرا و چگونه اين موارد بروز کرده اند.
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 :ران در سيستم هاي هوشمندي کسب و  کارابزارهاي واسط کارب

 

 ابزارهاي واسط کاربران در سيستم هاي هوشمندي کسب و کار را مي توان بصورت زير دسته بندي کرد:

 (Queryابزارهاي گزارش گيري و پُرسمان)     -1

( را Templateبعنوان ساده ترين توع گزارش گيري بايد امکان ايجاد گزارشهاي ساده و نمونه ) BIابزارهاي گزارش گيري 

را پاسخگويي کنند. اين گزارش ها مي توانند  "چه رخ داده است"دارا باشد . اين گرازشها بايد بتوانند سئواالتي در حوزه 

 .مورد استفاده قرار گيرند سرجمع آماري يا رکورد به رکورد بصورت

  

 (Ad Hoc Queryابزارهاي گزارش گيري غير معمول )    -2

ممکن است ناچار شوند به جاي کاربران فناوري اطالعات گزارشات غير معمول در سيستم ايجاد  BIبهره برداران سيستم هاي 

يا مراحل ويزاردي امکان ايجاد گزارشات غير معمول را فراهم مي  Studioبا امکان ارائه محيط هاي  BIنمايند. سيستم هاي 

 نمايند.

 را مي توان بصورت زير خالصه نمود: BIجمع بندي نهايي از امکانات گزارش سازي در سيستم هاي 

 امکان ايجاد انواع گزارش هاي تجمعي، مقايسه اي، کنترلي و تفصيلي 

 ي هاي مکانيامکان ايجاد انواع گزارش هاي سري زماني، سر 

 امکان ايجاد انواع گزارش هاي Cross Tab 

 (هاي مديريتي( Gaugeابزارهاي توليد و مديريت المانهاي گرافيکي) نمودارها و نماگر)   -3

( Gaugeامکان ايجاد انواع المانهاي بصري براي درک سريع تر و راحتر گزارشات را در قالبهاي نموداري و نماگر) BIسيستم هاي 

 نمايند. نمونه هاي اين المانهاي گرافيکي عبارتنداز: ارئه مي

 نمودارهاي تک مولفه اي 

 نمودارهاي دو مولفه اي 

 نمودارهاي چند مولفه اي 

نمودارهاي پشته اي و نمودارهاي   نمودارهاي خطي -pieنمودارهاي  -نمودارهاي سطحي –همگي شامل : نمودارهاي ستوني 

 راداري و ...
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 نماگرهاي کنترلي و مديريتي 

 ، کروي، دماسنج و ...LEDشامل : نماگرهاي درجه اي، خط کش، سيلندري، 

 OLAP (Online Analytical Processing) پردازش تحليلي برخط يا    -4

که به کاربران اجازه مي دهند تا يک نگاه چند بعدي به داده هايشان جهت تحليل و آناليز آنها مجموعه اي از ابزارهاي گرافيکي 

 با گزارش گيري ها را به صورت زير بيان نمود: OLAPناميده مي شوند. شايد بتوان تفاوت ديدگاهي  OLAPداشته باشند، 

 OLAP  و کاوش در داده دارد، در حالي که ابزارهاي پرسمانقابليتي است که تمرکز بر تجزيه و تحليل 

(Queryو گزارش گيري، بيشتر تاکيد بر دسترسي به داده براي مقاصد نظارتي دارند ). 

 OLAP  چيزي که در حال وقوع است،  "چرايي"در حال وقوع است به کاوش  "چه چيزي"تمرکز خود را از

اً بدانند به دنبال چه اطالعاتي هستند، در عوض، براي کشف مي برد. )براي کشف چرايي، کاربران نبايد دقيق

 (.مي پردازند Drill Down جزئيات و الگوهاي خاص در ميان عمق داده ها حرکت کرده و به

 را بصورت زير بيان نمود: OLAPالبته مي توان ويژگي هاي  

 چند بعدي بودن (Multi-Dimensional) 

 همواره سريع (Consistently Fast) 

 سيار تعاملي سطوح مختلف انبوهه سازيب(Multi-Level-Aggregation) 

 محاسبات ميان ابعادي (Cross-Dimensional-Calculations) 

 Runبصورت  Drill Downها مي توان به ويژگي هاي: تغيير فرض ها و  OLAPبعنوان آخرين ويژگي مطرح شده براي 

Time  براي کاربران اشاره نمود. همچين امکان دريافت انواع خروجي هايWord  وExcel  وhtml  و حتيPDF  بايد ميسر

 باشد.

  

 ابزارهاي مديريت داشبوردها    -5

داشبوردها يک صفحه نمايش تصويري از مهمترين اطالعات مورد نياز براي رسيدن به يک يا چند هدف است که بصوت يکپارچه 

ر يک نگاه، قابل نظارت مي باشند. بعبارت ديگر داشبورد يک ابزار مديريتي است براي نمآيش اطالعات قابل تعقيب، و مرتب د

 برنامه ريزي، هدف گذاري و مديريت، در سازمان.

هاي و گاهاً توضيحات و تصاويري مرتبط به ساير المان (Gauge)بطور معمول داشبوردها حاوي تعدادي گزارش و نمودار و نماگر

 .بصري مي باشند

 


