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عمده موارد قابل توجه  همچنينآثار مثبتي که هوش تجاري بر تصميمات عمده و کالن سازماني دارد اشاره شده است وبه در اين نوشتار 

هدف از اين مقاله معرفي چارچوب   .پياده سازي آن پرداخته شده است در معماري هوش تجاري و مزاياي آن به همراه نحوه برخورد و نوع

از ک صحيح و به موقعي عملي براي کمک به سازمانها در جهت هدايت اهداف خود نسبت به هوش مي باشد، که باعث ميشود سازمانها در

 .به دست آورند و عملکرد خودوضعيت 
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 مقدمه. 1
است  تعالي سازمان به رو اي  نيز همانند پنجره هاي روح هستند، هوش تجاري ها به مثابه پنجره طور که چشم همان

،  BI(Business Intelligence)هوش تجاري يا. کند هاي استفاده نشده را آشکار مي که کارايي، بازده عملياتي و فرصت

و در نهايت يندهايي است که به افراد در تمام سطوح سازمان، اجازه دسترسي و تحليل داده آها و فر اي از فناوري مجموعه

  .دهد را ميتصميم گيري هاي دقيق 

به همين . کار گيرند، هوش تجاري مفيد نخواهد بود بدون وجود افرادي که بتواننداطالعات را تفسير کنند و به

اينکه افراد آن را به عنوان يک   علت،هوش تجاري کمتر وابسته به فناوري و بيشتر تحت تاثير ابداع و فرهنگ است و

 .گيري و تصميم سازي بر اساس حقايق سازماني مي باشد هدف هوش تجاري تسهيل تصميم. دارايي مهم در نظر بگيرند

 "سازي تصميم"و تسهيل فرآيند  "هاي سازماني معنا بخشيدن به داده"با رقابتي شدن اقتصاد و کسب و کارموضوع 

هوش تجاري يا هوش رقابتي تنها . مرکز توجه کارشناسان فناوري اطالعات و متخصصان علم مديريت قرارگرفته است

در چند سال اخير در کشور ما پياده سازي . درستي به کار برده شود آفريني کند که توسط افراد به تواند ارزش ميزماني 

mailto:arezoo.tajahmadi@gmail.com
mailto:aida.rouhani1@gmail.com
mailto:aida.rouhani1@gmail.com


سيستم هاي هوشمند رواج يافته است اما مشکلي که در پياده سازي موفق و ادامه پروژه هاي فوق ديده مي شود، نداشتن 

 .ولوژي مناسب درپياده سازي مي باشدادبيات مشترک بين افراد و نيز عدم استفاده از متد

 

 در سازمانها هوش تجاریتعریف . 2

اين قابليت . هوش تجاري به توانايي يک سازمان در جمع آوري ، نگهداري و سازماندهي داده ها اطالق مي شود 

ر هوش تجاري به تعبير ديگ. که به توليد فرصتهاي جديد مي انجامد منجر به توليد مقدار زيادي اطالعات مي گردد 

 . ]2[برداشته باشد و هم کاربرد عملي بايستي هم هدف تجارت را در

است که به تصميم گيرندگان سازمان هوش تجاري فرآيند تبديل داده هاي خام به اطالعات تجاري و مديريتي 

 .کمک مي کند که تصميمات خود را سريعتر و بهتر اتخاذ کرده و براساس اطالعات صحيح عمل نمايند 

همه سازمانها از طريق تصميم گيري در سطوح مختلف مديريتي سازماندهي مي شوند و تصميم گيري اغلب به 

 .]5[هستندبير ميشود و اطالعات يک اساس و پايه منطقي براي فرآيند تصميم گيري عنوان تبديل اطالعات برعملکرد تع

 .ي دارد که آن را مترادف با قدرت ميدانند اطالعات منبع اصلي تصميم گيري است و آنچنان اهميت استراتژيک

هوش تجاري نه به عنوان يک ابزار و يک محصول و يا حتي يک سيستم ، بلکه به عنوان يک رويکرد جديد در 

ق درحداقل زمان ممکن مطرح شده معماري سازماني براساس سرعت در تحليل اطالعات به منظور اتخاذ تصميمات دقي

 . ]2[است

 .دترين مؤلفه هاي هوش تجاري مي پردازيم رمعرفي پرکاربدر ادامه به 

 

 مؤلفه های هوش تجاری . 3
 :تبديل داده به اطالعات و هدايت آن به سمت دانش ارائه ميدهد از طريق مؤلفه هاي زير هوش تجاري 

 

 1انبار داده. 1.3

داخلي و خارجي  وب از منابعهاي يکپارچه، که توسط صفحات  اي از داده انبار داده عبارت است از مجموعه

انبار داده .کند گيري موجود است، تجميع مي هاي مرتبط را از مخزني که براي تصميم آوري شده است و داده جمع

 .] 4[است 2خصوص براي مديران و تحليلگران تجارت بسيار قابل دسترس به

 

                                           

1
 Data Warehouse 

2
 User friendly 



 3داده کاوی .2.3

تمايالت از طريق بررسي حجم وسيعي از اطالعاتي است که در  ها و داده کاوي فرآيند کشف الگوها، روابط بين داده

استفاده  داده کاوي   در تکنولوژي رياضي معموال   هاي تکنولوژي تشخيص، آمار و تکنيک.انبار ذخيره شده است

 . ]4 [شوند مي

 
3.3(. ETL(Extraction Transformation Load 

اي از عمليات است که در آن داده از چندين پايگاه داده و سيستم استخراج  خالصه کردن، انتقال، بارگذاري مجموعه

 . ]6 [شود پايگاه داده هدف بارگذاري مييابد و در  نظر انتقال مي شود، به فرمت مورد مي

 
3.3. OLAP(On-line Analytical Processing) 

اطالعات را  زدهد که حجم وسيعي ا از محاسبات پيچيده به کاربران اين امکان را ميگيري  با بهره OLAPتکنولوژي 

هاي پردازش است، که نتايج بصري  ترکيبي از رابط کاربري گرافيکي و روش OLAPابزارهاي.جستجو و آناليز کنند

 . ]4 [کند ديدگاه کاربران ايجاد مي متفاوتي را در
 

 
 مؤلفه هاي هوش تجاري( 1)شکل 

 

                                           

3
 Data Mining 



 پیاده سازی هوش تجاری به عنوان ابزار تصمیم گیری. 4

اين . مرحله اساسي را در نظر گرفت  5براي استقرار يک سيستم هوشمندي کسب و کار در يک سازمان مي توان 

 :مراحل عبارتند از 

 
 

 شناسایی اطالعات هوشمند مورد نیاز سازمان .1.4

پاسخگويي به اين سؤال به دانستن نيازهاي سازمان  "چه مي خواهيم بدانيم ؟"در اين مرحله تصميم مي گيريم 

الت در بخش هاي مختلف هر سازمان ، براي مديران سؤا. مورد نظر براي اتخاذ تصميمات کليدي تجاري منجر مي شود 

 .که همه اين موارد بايد شناسايي شوند دي وجود دارمختلفي مطرح مي شود و معيارهاي متفاوتي براي ارزيابي کاراي

 اطالعات هوشمند مورد نياز در سازمان چگونه تعيين مي شوند ؟

 در سازمان چه تصميماتي گرفته مي شود؟

 اين تصميمات براي چه بايد اتخاذ شوند؟

 تصميمات سازمان در چه زماني بايد اتخاذ شوند ؟

 اي تصميم گيري استفاده خواهند کرد ؟چه کساني از اين اطالعات هوشمند بر

اطالعات هوشمند مورد نظر اساسا مورد نياز سازمان هستند و نمي توان بدون آنها تصميم گيري کرد يا اگر 

 سازمان اين اطالعات را داشته باشد بهتر است ؟

 

 اده ها از منابع اطالعاتی موجود استخراج و جمع آوری د. 2.4

جمع آوري و يکپارچه سازي اطالعات داراي سه مرحله اصلي است که اين سه مرحله عبارتند از استخراج ، تبديل و 

 .ياد مي شود ETLدر مجموع از اين سه مرحله به . بارگذاري اطالعات 

استخراج  داده ها از روي سيستم هاي موجود مانند برنامه هاي کاربردي يا پايگاه هاي اطالعاتي ETLطي فرآيند 

شده ، به فرمت مناسب يک مخزن اطالعاتي که در اغلب اوقات يک انبار داده است ،  در مي آيند و تبديالت الزم روي 

با استفاده از اين فرآيند ، نيازي به جايگزيني  .سپس در مخزن اطالعاتي مذکور قرار داده مي شوند. آنها اعمال مي شود 

 ]3[.سيستم هاي قديمي نيست 

، اي دادهپايگاه ه: نمونه هايي از منابع اطالعاتي عبارتند از  ؛منابع اطالعاتي درون سازمان يا خارج از آن وجود دارند 

فايل هاي صوتي ، جداول ، صفحات وب و اطالعات به دست آمده از فرآيندهايي  گزارش ها ، مستندات متني ، تصاوير ،

 .ERPو  CRM ،SCMچون 

براي الکترونيک کردن اطالعات موجود از اسکنر ، دوربين . بايد قالب الکترونيک داشته باشند اطالعات استخراج شده

 .]3[موجود در کامپيوتر استفاده مي شودهاي ديجيتال ، پرس و جو در پايگاه هاي داده ، جستجو در وب و فايل هاي 



 متمرکز کردن و سازماندهی داد ه ها در یک انبار اطالعاتی مانند انبار داده . 3.4

در اين مرحله داده هايي که در مرحله قبل به فرمت استاندارد در آمده اند ، در يک مخزن اطالعاتي مانند انبار داده 

 .عات نامربوط از آنها حذف ميشوند داده ها قبل از ورود به مخزن اطالعاتي ، پاکسازي شده و اطال. قرار داده مي شوند

نگهداري اطالعات به اين طريق به کاربر اجازه ميدهد . همچنين اطالعات ديگري در صورت نياز به آنها اضافه مي شود 

اطالعات مورد نظر خود را از يک مجموعه داده اي کامل استخراج کند و به اين ترتيب تجزيه و تحليل هاي مورد نياز 

 .]3[ ي آنها انجام دهدخود را بر رو

 

 زار تحلیلی مناسب و نمایش نتایج فراهم کردن اب. 4.4

در اين مرحله بايد بتوان از روي داده هاي جمع آوري شده ، در رابطه با وضعيت و سياست هاي کلي سازمان دانش 

اين ابزار بايد طوري . تحليلي است اين کار نيازمند ابزار . مناسبي استخراج کرد و اطالعات مورد نياز را پيش بيني کرد 

با زمينه هاي مختلف تخصصي بتوانند اطالعات مورد نظر خود را از داده ها  احي شود که متخصصين تکنيک و تجارتطر

اطالعات استخراج شده ممکن است ساده باشد مانند پرس و جوهاي متداول در پايگاه داده يا پيچيده . استخراج کنند 

 .اج الگو ، عيب يابي و پيش بيتي يک پديده خاصباشد مانند استخر

، از ابزارهاي متنوعي براي دستيابي به اطالعات ، تحليل اطالعات و مشاهده نتايج  تحليلگران تکنيک و تجارت

 :ابزارهاي اصلي به کار رفته در اين مرحله شامل موارد ذيل هستند. استفاده مي کنند 

 گزارش گيري 

  ابزار پرس و جو مانندOLAP 

 داده کاوي 

مي توان از طريق برنامه هاي کاربردي روميزي، داشبوردها ، را در نهايت اطالعات و نتايج پرس و جوها و گزارشها  

 .ال هاي خارجي به کاربر منتقل کرداينترانت و پورت

 

 انجام عملیات. 4.4

آخرين گام در فرآيند هوشمندي کسب و کار تصميم گيري و انجام عمليات سازماني بر مبناي نتايج تجزيه و تحليل 

بعد از انجام عمليات و مشاهده نتايج حاصل از آن ، اطالعات توليد شده در سازمان . در مرحله قبل مي باشداطالعات 

ميشوند و نتايج حاصل از انجام آنها با ابزار هوشمندي کسب و برمبناي اين عمليات ، وارد چرخه هوشمندي کسب و کار 

 .کار ارزيابي مي شوند

استقرار هوشمندي کسب و کار در سازمان در يک بازه زماني انجام مي گيرد که بنا به اندازه سازمان و بخش هايي  از 

 .يا بلند باشد  هند گرفت ،  مي تواند کوتاهاآن که در حوزه سيستم هوشمندي کسب و کار قرار خو



. مرحله فوق  در واقع نوعي استقرار پلکاني را بيان مي کنند که ممکن است ماه ها و حتي سال ها طول بکشد 5

اين نوع استقرار برخالف استقرار دفعتي . استقرار هوش تجاري يک فرآيند پلکاني در يک بازه زماني خاص است بنابراين 

 ].    1[را براي استفرار مطلوب سيستم در يک سازمان داشته باشد مزاياي بسياري دو يکباره ، مي توان

همانطور که مي دانيم هر سازماني شرايط و نيازمندي . مرحله اول در واقع شناخت مسئله خاص آن سازمان است 

. شود  در اين مرحله به شناسايي و کشف نيازمندي ها و شناخت تمامي جوانب آن پرداخته مي. هاي خاص خود را دارد 

 .مرحله اول در ادامه کار بسيار مهم است و رضايت نهايي کاربران سيستم ، در گرو انجام درست مرحله اول است

در اين مرحله با استفاده از ابزارها و تکنيک هاي . مرحله دوم يکي از سخت ترين و زمانبرترين مراحل کار است 

نفوذ مي کند و بيشترين برخورد با ن پايين ترين سطوح سازما ، فرآيند استقرار هوشمندي کسب و کار تا ETLمخلتف 

 .در اين مراحل از تکنيک هاي مخصوصي استفاده مي شود. سازمان به وجود مي آيد 

 .مرحله سوم  مربوط به ايجاد يک انبار داده است که از روش ها و تکنيک هاي خاصي براي آن استفاده مي شود

کاربردهاي اصلي هوشمندي کسب و کار در سازمان مورد استفاده قرار مي گيرد و کم کم  در مرحله چهارم و پنجم

 .هوشمندي کسب و کار وارد فرآيند هاي تجاري سازمان مي شود

 

 راهکارپیشنهادی. 4
بعاد و زمينه هاي کاري متفاوت ممکن است با مشکالت متفاوتي در امر استفاده بهينه از داده اسازمانهاي مختلف با 

 .مواجه شوند ... و حقوقانبار ، پرسنلي ، : هاي موجود در سيتم هايي از قبيل 

ات ند و يکپارچه نمودن آنها براي بدست آوردن گزارشراز سازمانها داده ها در منابع مختلفي قراردا در بسياري

نرم افزارهاي عملياتي مي توانند گزارشاتي را تا سطح مديران مياني فراهم آورند؛ . تحليلي ، هزينه بر و زمانگير مي باشد 

شايان ذکر است که . کمتر ديده شده است که مديران ارشد از اين سيستم بعنوان منبع تصميم سازي استفاده نمايند 

هاي عملياتي ، گزارشاتي ساده و نمايانگر عمليات انجام شده در سيستم مي باشد گزارشات توليد شده توسط اين نرم افزار

 .و نمي توان بوسيله آنها گزارشات تحليلي و چند بعدي در زمان کوتاه ساخت 

راه کار هوش تجاري . سيستم هاي تصميم گير راهکاري است که براي شرايط ذکر شده پاسخ مناسب ارائه ميدهد

اهنگ براي تسهيل فرآيند تصميم سازي  در سازمان در تمام سطوح است که به سادگي و هزينه کم مجموعه امکانات هم

 .قابل پياده سازي مي باشد 

 

استفاده از ابزارهاي . به طور معمول در سازمانها پراکندگي اطالعاتي زيادي مشاهده مي شود : هماهنگی داده ها . 1.4

سرويس . شود ي  متفاوتي با ساختارهاي گوناگون در يک سازمان ايجاد مختلف باعث مي شود تا بانکهاي اطالعات

ان را فراهم مي آورد تا بانک اطالعاتي متمرکز از اطالعات کهماهنگ کننده اطالعات در راهکار هوش تجاري اين ام

 .ارزشمند براي تصميم سازي ساخته شود



 

اطالعات يکي از بزرگترين معضالت مي  يدر سازمانها پراکندگهمانطور که در باال شرح داده شد ،  :انبار داده ها . 2.4

انبار داده اين امکان را فراهم مي آورد تا داده هاي مهم پس از پشت سرگذاشتن مرحله هماهنگي در يک بانک . باشد 

 .اطالعاتي متمرکز قرار گيرد

 

گزارشات مختلف براي تصميم گيري هاي راه هاي مختلفي براي نمايش اطالعات بصورت  :داشبورد مدیریتی . 3.4

يک گزارش مؤثر بايستي بخوبي با . مديران ارشد سازمان وجود دارد اما اين تنها بخشي از راهکار هوش تجاري مي باشد 

 .مخاطبان ارتباط برقرار کرده و نيازهاي آنها را مرتفع نمايد

 

 

 

 راهکار هوش تجاري(  2)شکل 
  

 نتیجه گیری. 6

 :سيستم هوش تجاري مي توان به شرح زير خالصه کرد حاصل از اجراي کامل و بنيادينمنافع 

 افزايش قابليت اطمينان از تصميمات استراتژيک .1

 اصالح ارتباطات چند جانبه در سازمان .2

  افزايش دانش بازار .3

درآمد، به دست آوردن فرصت هزينه هاي توليد هوش تجاري، مزاياي بسيار مفيدي به دنبال دارد از جمله افزايش      

، اتوماسيون CRM براي بازاريابي، افزايش رضايت مشتريان از طريق  بتي جديد، دستيابي به زمان بيشترهاي رقا

 .فرايندهاي دستي، افزايش سرعت و چابکي سازمان،کاهش هزينه ها و تصميم گيري براي سازمان



ثروت مهمي براي هر به منزله  اطالعات دقيق و به موقع، در پايان اين مقاله الزم است ذکر شود که دسترسي به

 . شرکت است

هنگامي که سيستم هاي هوش تجاري به درستي و صحيح طراحي مي شوندو از سوي ديگر اطالعات، توانايي تصميم 

ل خواهد سازي دارند، سازمان مي تواند عملکرد خود را بهبود دهد و با ايجاد تصميمات صحيح رضايت خاطر را به دنبا

پيش از آنکه فرصتها توسط چشمان ريزبين و دقيق رقبا شناسايي شوند و فرصت رشد و ترقي از سازمان گرفته داشت و 

 ،که البته اين اهداف صرفا با اتخاذ تصميمات دقيق و هوشمند و در آمدن از روياي خوش يمشود، آنها را به دست آور

 .تتداوم ابدي شيوه کسب و کار تحقق خواهد ياف
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