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  درس فناوري اطالعات    كاوي و هوش كسب و كار داده

     ۲ صفحه
 

  اهداف درس -١
 كاوي و داده مفهوم هوش كسب و كارآشنايي دانشجويان با  •

 داده  مفهوم انبارهآشنايي دانشجويان با  •

 OLAPآشنايي دانشجويان با مفهوم  •

 كاوي ابزارهاي داده آشنايي دانشجويان با •

  كاوي در صنايع مختلف كاربردهاي واقعي داده آشنايي دانشجويان با •
  
  مقدمه -۲

كه در فصول گذشته مورد بحث و  ريزي منابع سازمان هاي برنامه سيستمهاي جامع سازماني همچون  سيستم
هاي سازماني پيشنهاد  گيري عمليات ، ابزارهاي قدرتمندي را جهت كنترل و اندازهبررسي قرار گرفتند

هاي هوش  اند كه چنانچه اين ابزارها به سيستم اعتقاد رسيده ها، به اين تعداد زيادي از سازمان. نمايند مي
از طريق  كسب و كارهوش . نمايند مجهز شوند، ارزش بسيار باالتري را براي سازمان ايجاد مي كسب و كار

ها براي حل  گيري از نتايج اين كاوش هاي انبارش داده و بهره هاي ذخيره شده در سيستم كاوش در داده
كاوي در  يكي از اَشكال معروف داده. آيد بدست مي، كاوي كار و يا به عبارت ديگر داده مشكالت كسب و

هاي داده يكي  انباره. گردد مطرح مي، ريزي منابع سازمان، از طريق مديريت روابط مشتريان هاي برنامه سيستم
هاي  عات مشتريان را طي دورهتوان اطال گيري از اين ابزارها مي با بهره. باشند كاوي مي مهم دادهاز ابزارهاي 

مختلف نگهداري نمود و پس از پردازش و كاوش آنها اطالعات ارزشمندي در خصوص نيازها، ساليق و 
اين فصل در  ها، ها در توسعه سازمان با توجه به اهميت بسيار باالي اين سيستم .رفتارهاي آنها بدست آورد

را بيان نموده  براي دانشجويان تشريح نموده، ابزارهاي آن راكاوي  نظر دارد مفهوم هوش كسب و كار و داده
  .هاي بزرگ دنيا ارايه نمايد را در كسب و كارها و سازمان و مواردي از استفاده از آن
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  درس فناوري اطالعات    كاوي و هوش كسب و كار داده

     ۳ صفحه
 

  كسب و كارهوش  -۳
امروزه تغييرات سريع محيط کسب و کار موجب گرديده است نياز به موقع و کارا به اطالعات کسب و کار 

. ها حياتي است ها ضروري است بلکه براي بقاي آن گردد و نه تنها براي موفقيت سازمان حس  بيش از پيش
ها جهت مديريت و  به يک فلسفه و ابزار مديريتي اشاره دارد که به سازمان كسب و كاردرواقع، هوش 

از هوش تعاريف مختلفي . نمايد پااليش اطالعات کسب و کار در راستاي اخذ تصميمات اثربخش کمک مي
  :كسب و كار ارايه شده است كه در اينجا به چند مورد آن اشاره شده است

آوری داده و دانش جهت  برای جمعهاي كاربردي  ها و برنامه فناوريعبارتست از بعد وسيعی از  .۱
در  ات دقيق و هوشمندمبرای اتخاذ تصميتحليل سازماني پرس و جو در راستای انجام عمليات 

  .كسب و كار
يلی لپردازش تح( OLAPشده و در قالب سازماني ايجاد معماری س  براساكسب و كار هوش  .۲

  .پردازد میسازماني و اتخاذ تصميمات دقيق و هوشمند كسب و كار های  ، به تحليل داده)برخط
يک سيستم، بلکه بعنوان يک معماری موردنظر  يک محصول و نه بعنوان هوش تجاری، نه بعنوان .۳

های داده  پايگاهبا كمك های کاربردی و تحليلی است که  ای از برنامه هاست که شامل مجموع
  .كند تصميمات سازماني كمك ميذ اختيلی به احلياتی و تعمل

  
  :شود جهت اشاره موارد ذيل به کار گرفته مي كسب و كارتوان گفت كه اصطالح هوش  در مجموع مي

, مشتريان, خود سازمان و وضعيت بازار, اطالعات و دانش مرتبط به سازمان که محيط کسب و کار .۱
 .کنند رقبا و مالحظات اقتصادي را تشريح مي

گيري در  ها اطالعات را در جهت تصميم يک فرايند سيستمي و سازمان يافته که توسط آن سازمان .۲
 .نمايند تحليل و توزيع مي, از منابع دروني و بيروني کسب, هاي کسب و کار فعاليت

باشد که در درون و  کمک به کنترل منابع و جريان اطالعات کسب و کار مي كسب و كارهدف هوش 
ها و اطالعات  در قرن اطالعات با شناسايي و پردازش داده كسب و كارهوش . پيرامون سازمان وجود دارند

هوش . نمايد ها مي کمک بزرگي به سازمان, انبوه و متفاوت به دانش و هوشمندي ناب مورد نياز مديريت
نمايد و توانايي  اطالعات کسب و کار را به موقع و به صورت مناسب جهت استفاده ارائه مي, و كار كسب

, كسب و كارکاربرد اصلي هوش . نمايد استدالل و فهم معاني پنهان در اطالعات کسب و کار را تامين مي
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  درس فناوري اطالعات    كاوي و هوش كسب و كار داده

     ۴ صفحه
 

هاي  فاده از دادهاست, نشان داده شده ۱گيري در سازمان بوده و همانطور که در شکل  کمک به تصميم
هوش . باشد در سازمان مي كسب و كارمبناي هوش , هاي سازماني يافته سيستم يافته و غيرساخت ساخت

شود و علت آن اين موضوع است که بسياري از  نيز شناخته مي ١گاه تحت عنوان هوش رقابتي كسب و كار
  . کنند انتخاب مي را در جهت کسب مزيت رقابتي كسب و كارها استفاده از هوش  سازمان

  

  
  در سازمان كسب و كارچارچوب هوش  -۱شکل 

  
  :سطح بيان نمود ۳ها در  توان در سازمان كاربرد هوش كسب و كار را مي

ه توسط مديران رده باال انجام کاست هاي کالن سازمان  گيري بوط به تصميممر: سطح استراتژيک •
 هاي طوالني انجام مي شود اما ممکن است با رهها در دفعات کم و در دو اين نوع استفاده. شود مي

در  تصميمات گرفته شده در اين سطح غالباً. ها همراه باشد حجم بااليي از اطالعات و پردازش
نتايج حاصل از اين تصميمات تاثيرات . و توسط مديران ارشد هستند ٢يافته ساخت حوزه مسايل غير

  .و کالني در سازمان دارند ٣بلند مدت

                                                 
1 Competitive intelligence (CI) 
2 Unstructured 
3 Long-term effect 
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     ۵ صفحه
 

اين عمليات . شود اني انجام ميمربوط به عملياتي است که در حوزه مديران مي: ياکتيکسطح ت •
جمع بندي  گيري و نهايتاً سطح پايين، نحوه انجام آن، گزارشتواند شامل پيگيري عمليات در  مي
تصميمات گرفته شده در اين سطح . مدت سازمان باشد اي مفيد براي اتخاذ تصميمات ميانه داده
   .و توسط مديران مياني هستند ١در حوزه مسايل نيمه ساخت يافته غالباً

يک سازمان است که در دفعات باال  كسب و كارهاي  ترين سطح انجام فعاليت پايين :سطح عملياتي •
اين عمليات در . شود ي پايين عملياتي سازمان انجام ميها تکراري در ردهبه صورت  و معموالً

تصميمات گرفته شده در اين . ها سر و کار دارند ا حجم کمي از دادهبعموماً دفعات باال بوده و 
نتايج حاصل از اين . و توسط مديران رده پايين هستند ٢در حوزه مسايل ساخت يافته سطح غالباً

  .و خرد در سازمان دارند ٣تصميمات تاثيرات کوتاه مدت
  

 مت مناسب در سطوح مختلف سازمانيفر با توان گفت كه اطالعات درست، در زمان درست و درمجموع مي
  .نمايش داد ۲صورت شكل  توان به اين وضعيت را مي. تواند به رشد و بالندگي بيشتر سازمان منجر گردد مي

  
  رشد سازماني هوش كسب و كار و -۲شكل 

  
 

                                                 
1 semi-structured 
2 structured 
3 Short-term effect 
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  درس فناوري اطالعات    كاوي و هوش كسب و كار داده

     ۶ صفحه
 

  كاوي داده -۴
ساسي اوليه، به توسعه هاي برپايه مدل ا سازي كالسيك و تحليل از مدل ١امروزه در حال يك تغيير پارادايم

ها توسط  با وجود اينكه با استفاده از كامپيوتر مقادير وسيعي از داده. ها هستيم ها مستقيماً از خود داده مدل
شوند، اما درصد بسيار اندكي از آنها  هاي تجاري بزرگ و موسسات علمي توليد مي نهادهاي دولتي، بنگاه

ها بزرگتر از آن است كه بتوان آنها را  را در بسياري از موارد حجم دادهزي. گيرند واقعاً مورد استفاده قرار مي
دليل اصلي اين امر توجه صرف . شان نمود مديريت كرد و يا پيچيدگي آنها بيش از آن است كه بتوان تحليل

ها  در اين زمان است كه به برنامه تحليل كردن اين داده. آوري آنهاست ها در هنگام جمع داده ٢به انبارش
  .شود توجهي نمي

هاي توليد شده و بدون برنامه تحليلي و با توجه به اين مساله مهم كه در دنياي  با توجه به اين حجم از داده
هاي استراتژيك هستند، پس توانايي استخراج دانش مفيد  هاي شركت و مشتري جزء دارايي تجارت داده

در چنين شرايطي است كه بايد از رشد . قابتي استها در جهان امروز يك توانايي ر نهفته در اين داده
كاوي نيز يك جواب بهينه براي  و داده. تكنولوژي براي استفاده موثر از اين ثروت بالقوه سود جست

  .استخراج اين ثروت است
ها،  هاي مختلف مستقيماً از داده فرآيند به خدمت گرفتن يك متدولوژي كامپيوتري كه با استفاده از تكنيك

فرآيندي تكراري است كه بصورت دستي يا  كاوي داده. شود ناميده مي ٣كاوي كند، داده نش استخراج ميدا
ها  جستجويي است براي اطالعات جديد و نوين از ميان مقادير بزرگ داده كاوي داده. شود خودكار انجام مي

شود  رين نتيجه زماني حاصل ميبهت كاوي دادهدر فرآيند .  و فرآيندي مشاركتي ميان انسان و كامپيوتر است
زيرا فقط در اينصورت . هاي كامپيوتر تركيب شود كه دانش يك انسان خبره در رابطه با يك مساله با توانايي

هاي كامپيوتري را در خدمت نيرومندتر  هاي يك فرد خبره، سيستم توان بدون نفي توانايي است كه مي
  .ساختن وي قرار داد

هايي  بيني، بعضي از متغيرها يا حوزه در پيش. است ٥و تشريح ٤بيني كاوي، پيش ادهدر عمل دو هدف اساسي د
هاي ديگر مورد استفاده قرار  بيني ارزش ناشناخته يا آينده داده اي به منظور پيش هاي داده از مجموعه

                                                 
1 Paradigm shift 
2 Warehousing  
3 Data Mining 
4 Prediction 
5 Description  
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سان تعبير شوند توانند به وسيله ان ها كه مي از سوي ديگر تشريح، بر يافتن الگوهاي تشريحي داده. گيرند مي
  :توان در يكي از دو گروه زير جاي داد را مي كاوي دادهدر نتيجه . نمايد تمركز مي
هايي را براي توضيح  مدل ها، اين روش با استفاده از مجموعه داده: ١كننده بيني كاوي پيش داده §

  كند  سيستم توليد مي
اي در دسترس توليد  اي دادهه اطالعات جديد را براساس مجموعه: ٢كاوي تشريح كننده داده  §

 .كند مي

توليد مدلي است كه با استفاده از يك كد اجرايي وظايفي چون  كاوي دادهكننده، هدف از  بيني از نظر پيش
كننده، هدف  در سوي تشريح. بندي، تخمين مقدار، تخمين عملكرد و غيره را انجام دهد بيني، دسته پيش

اي  هاي داده بوسيله الگوهاي پنهان در آن و روابط درون مجموعهحصول دركي كامل از سيستم تحليل شده 
  .است
آمار نيز ريشه در رياضيات و منطق . قرار دارد ٣بر دو اصل آمار و يادگيري ماشيني كاوي دادههاي اصلي  پايه

نيز علمي  در مقابل يادگيري ماشيني. كاوي نيز عالوه بر آمار ريشه در اين دو علم دارد دارد، بنابر اين داده
نمايد اين  تضادي كه در اينجا رخ مي. توان يافت كامپيوتري است كه اصول آن را در هوش مصنوعي مي

است كه علم آمار به دليل طبيعت رياضي خود متمايل به فرموله كردن مسائل و مدلسازي است، اما يادگيري 
ست كه بطور ظريفي بايد نسبت به تركيب در اينجا. كند ها حل مي ماشيني مسائل را با استفاده از الگوريتم
كاوي عالوه بر علوم فوق به خاطر استفاده از  داده .كاوي اقدام كرد اين دو علم براي استفاده آنها در داده

هاي مهندسي و  اين تئوري عموماً در سيستم. كند سازي از تئوري كنترل نيز استفاده مي اصول اساسي مدل
براي . است ٤اي كاوي يك تكنولوژي ميان رشته بنابراين داده .گيرد ده قرار ميفرآيندهاي صنعتي مورد استفا

كاوي  البته زماني كه بخواهيم از داده. استفاده موثر از اين تكنولوژي بايد شناخت كافي از اين علوم داشت
  .شود تر استفاده كرد، به مراتب اين نياز عميق تر مي براي مقاصد نوآورانه و خالقانه

  

                                                 
1 Predictive Data Mining 
2 Descriptive Data Mining 
3 Machine Learning 
4 Multi Disciplinary  
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  اي کاوي علم بين رشته داده -۳ لشك

  
آمار يك علم . هاي اساسي ميان اين دو علم وجود دارد و آمار، تفاوت كاوي دادهبا وجود ارتباط ميان 

هاي مختلف تصديق يا رد كند، در  است، يعني كوشش دارد مفروضاتي را با استفاده از تكنيك ١تاييدي
هاي موجود  ن معني كه سعي به كشف الگوهاي دانشي از دادهاست، بدي ٢يك علم اكتشافي كاوي دادهحاليكه 

كند و ماهيتاً توان پردازش  هاي كوچك و بسط آنها به جامعه استفاده مي از سوي ديگر آمار از نمونه. دارد
هاي بسيار بزرگ و حتي خود جامعه استفاده  از نمونه كاوي دادهكه در  در حالي. هاي بزرگ را ندارد نمونه

كند كه به آن اجازه پردازش بااليي را  هاي پيشرفته كامپيوتري استفاده مي زيرا اين تكنولوژي از روششود   مي
ها به  نمونه كاوي دادهاما در . اي كه از آن گرفته شده، بسط دهد تواند نمونه را به جامعه  آمار فقط مي. مي دهد

  .شود اي از جوامع بسط داده مي دسته
دارد و با توجه به قدرت پردازش بي نظير آن، براي  كاوي دادهبااليي كه تكنولوژي با توجه به قدرت تحليل 

توان براي  مي كاوي دادهاز . توان از اين تكنولوژي استفاده كرد شماري در دنياي واقعي مي حل مسائل بي
اين . ود جستكنند، س هاي فراواني كه توليد مي كنندگان با استفاده از داده تشخيص الگوهاي رفتاري مصرف

سازي  موجودات كاربرد دارد، در هوشمند ٣هاي مختلف از نقشه ژني تكنولوژي براي پيدا كردن پروتئين
توان از اين روش استفاده كرد، در بازارهاي  تجاري و كاهش ابهامات تاثير اساسي دارد، در مبارزه با جرم مي

گذاري هوشمند است و به  آل براي قيمت ايده مالي و به منظور مديريت ريسك كاربرد فراواني دارد، روشي
  .كاوي موثر است اي وجود دارد داده طور خالصه در هر جايي كه داده

                                                 
1 Confirmatory 
2 Exploratory 
3 Genomic Map 
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به طور مثال در يك . نمايد ها اشاره مي هاي ذخيره شده در رايانه كاوي به تحليل مقادير زيادي از داده داده
ته و اطالعات فروش كاالها از طريق خواروبار فروشي عظيم، روزانه چندين هزار فروش صورت گرف

ها براي استفاده در سيستم حسابداري فروشگاه بكار  گردد، اطالعات رايانه منتقل مي   باركدها به رايانه
همه . كنندگان استفاده نمود توان براي كنترل موجودي كاالها و ارتباط با تامين روند، همچنين از آنها مي مي

هاي مختلفي در جهت  توانند به روش وچك روي محصوالت ايجاد شده و مياين اطالعات از باركدهاي ك
  .بهبود مديريت كسب و كار مورد استفاده قرار گيرند

هاي مديريتي بهتر، با استفاده از اطالعات عملياتي مانند باركدها به كار  كاوي به منظور اتخاذ تصميم داده
ها به منظور بررسي  ار فروشي كاربرد ندارد، بلكه در بانككاوي تنها در مسائلي مانند خواروب داده. رود مي

هاي اعتباري مشتريان، تعيين الگوي سفارش دهي در كارخانجات و تنظيم و كنترل  اعتبارات و كارت
 ١كاوي، در مديريت روابط مشتريان يكي از كاربردهاي مشهور داده. باشد موجودي انبارها قابل استفاده مي

اي  هاي زنجيره برند، به طور مثال يكي از بزرگترين فروشگاه ي از اين كاربرد بهره ميهاي زياد شركت. است
. نمايد هاي هدف و تبديل مشتريان موقتي به دائمي استفاده مي در آمريكا از اين روش براي شناسايي گروه

و با تمركز بر  هاي بزرگ دنيا از طريق كاربرد فوق، مشتريان اصلي خود در سراسر دنيا را شناسايي شركت
  .نمايند ريزي و تبليغات مي آنها برنامه

كاوي يك مسئله به عنوان هدف مشخص شده و از طريق ابزارهاي تحليلي و آماري مورد كاوش  در داده
شامل  ٢روش آزمون فرض. گردد كاوي از دو روش استفاده مي هاي داده به منظور انجام تحليل. گيرد قرار مي

ها مثالً وجود ارتباط بين هزينه بازاريابي و سود كل شركت  يك رابطه بين دادهبررسي و اثبات وجود 
برداري از   ها مورد بررسي قرار گرفته و گاه با استفاده از نمونه در اين روش مجموعه زيادي از داده. باشد مي
  .گيرد كاوي با درصدي از اطمينان مورد بررسي قرار مي ها، فرضيات مرتبط با مسئله داده داده

براساس تحليل تصويري، حجم . شود ناميده مي ٣روش دوم كه در آن فرض اوليه وجود ندارد، كشف دانش
گيري روند  ها، يك روند شناسايي شده و براساس تحليل همبستگي، عوامل موثر در شكل زيادي از داده

  .گردد تعيين مي

                                                 
1 Customer Relationship Management (CRM) 
2 Hypothesis Testing  
3 Knowledge Discovery  
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سكن شده، اطالعات روزانه، اطالعات اطالعات ا(هاي مختلف  كاوي، اطالعات موجود در قالب در داده
مورد بررسي قرار گرفته و از طريق اين ) باركدها، اطالعات ثابت سازماني و اطالعات بيروني سازمان

در اين راستا از ابزارهاي سنتي آماري به صورت مكانيزه استفاده . گيرد هايي صورت مي بيني بررسي، پيش
  .تواند در زمان كمي صورت پذيرد كاوي، مي از نظر زماني انجام تحقيق داده. شود مي

افزاري مناسب صورت گيرد، كه  بايست با استفاده از ابزارهاي نرم كاوي مي هاي بزرگ، داده در مورد پروژه
پذيري و مقياس پذيري دو ويژگي اصلي اين  تطبيق. هاي حجيم را تحليل نمود بتوان با استفاده از آنها داده

پذيري به  هاي متفاوت و مقياس معناي قابليت انجام تحليل براساس مدل  پذيري به تطبيق. ابزارها هستند
وجود زيركي تحليل و قضاوت بر مبناي . هاي متفاوتي از داده است معناي قابليت انجام تحليل بر روي حجم 

ات انساني نياز نيز به تنظيم كاوي دادهاست، زيرا ابزارهاي قوي  كاوي دادهناپذير  دانش يكي از ابعاد جدايي
توان با انجام حجم كمي از تحليل، به نتايج مناسبي دست  دانش تحليلگر، مي داشته و در صورت استفاده از

  .يافت
  
   داده هانبار -۵

ها است كه بمنظور گردآوري و ذخيره اطالعات عملياتي  يافته از داده انباره داده، يك مخزن منظم و ساختار
به عبارت ديگر انبار داده، يك  .گردد طالعات مورد نياز تصميمات مديريتي ايجاد ميها و براي ارائه ا سازمان

گيري و  هاي تصميم هاي يكپارچه و غيرفرار است كه فرآيند بندي شده از داده مجموعه منظم و طبقه
يان و هاي داده دسترسي به اطالعات كسب و كار، مشتر انباره. نمايد سازي مديران را پشتيباني مي تصميم

. بندي نمود ها را براساس موضوع دسته توان داده محصوالت سازمان را فراهم نموده و با استفاده از آنها مي
هاي زيادي را از مراكز عملياتي مختلف گردآوري كرده، به صورت يكپارچه ذخيره نموده و  اين سيستم داده

اري داده نيز به معناي عدم حذف داده پس از غيرفر. آورد قابليت بازيابي آنها را براساس زمان فراهم مي
در  كارايي و دستيابي آسان و راحت نيز از جمله مشخصات اصلي مراكز عرضه داده. گذشت زمان است

   .دنباش مي هاي داده انباره
هاي  كنند، تا سيستم بندي شده نگهداري مي ها را در اشكال كوچك و بسته هاي انبارش داده، داده سيستم

گيري  هاي پشتيبان تصميم و سيستم ١هاي پردازش تحليلي برخط ، سيستم١انند مراكز عرضه دادهمرتبط م

                                                 
1 Data Marts 
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هاي  هاي مربوط به ويژگي بوده كه داده ٢هاي داده، شامل مخازن متا داده انباره. بتوانند از آنها استفاده نمايند
هاي داده  انباره. نمايند هداري ميها، در خود نگ داده را براي حفظ يكپارچگي و افزايش سرعت بازيابي داده
هاي كاربردي را  كه استخراج داده براي برنامه ٣همچنين به ابزارهاي استخراج، تغيير شكل و بارگذاري داده

هاي بامعنا مانند، مشتريان، كاركنان و    هاي داده، داده به صورت گروه در انباره. باشند نمايد، مجهز مي آسان مي
هاي  باركدها، اطالعات كسب و كار، آمار(ها طي فرآيندها و از منابع مختلف  داده. رددگ محصوالت ذخيره مي

. گردد آوري شده و در يك قالب واحد ذخيره مي ها از منابع مختلف جمع داده. شوند آوري مي جمع) موجود
و پاكيزه كردن ها  تغيير شكل نيز به معناي فيلتركردن و حذف جزئيات غيرضروري و جلوگيري از تكرار داده

. رسد ها، نوبت به تحليل آنها و كشف الگوهاي موجود در آن مي پس از پاكسازي داده. باشد ساختار انباره مي
توان به موارد  شود كه از آن جمله مي هاي مختلفي استفاده مي ف اين الگوها از عمليات و تكنيكشمنظور ك به

  .اشاره نمود ۱قيد شده در جدول 
  كاوي هاي داده و تكنيك عمليات –۱جدول 

 داده كاوي عمليات

  ها حليل اكتشافي دادهت
 پيش بيني

 دسته بندي

 خوشه بندي

 قواعد انجمني

 ها تكنيك

  شبكه هاي عصبي
 درخت تصميم گيري

 هاي نزديكترين همسايه الگوريتم

 تحليل خوشه

 استنتاج قانون

 الگوريتم ژنتيك

  
  .نمايش داد ۴صورت شكل  توان به ي را ميكاو با توجه به آنچه گفته شد، فرايند داده

                                                                                                                                                         
1 Online Analytics Processing (OLAP) 
2 Meta Data 
3 Extract, Transform, and Load (ETL) 
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   هاي داده با استفاده از انباره كاوي فرايند داده – ۴ شكل

  
 پردازش تحليلي بالدرنگ -٦

 OALP. گيري، است هاي حمايت از تصميم پاسخي جديد به مشكالت سيستم، ١پردازش تحليلي بالدرنگ
ها امکان انجام يک تحليل موثر و دلخواه بر روي هر نوع  کند که به وسيله آن ابزارها و مفاهيمي را ارائه مي

اي از مفاهيمي از قبيل سازمان پايگاه  يک تکنيک ساده نيست بلكه مجموعه OLAP.گردد اي فراهم مي داده
ها  اي از تکنيک نامي است که به طيف گسترده OLAP  .است ٢وجوها پرسداده، نمايش داده و مدل کردن 

. ها است پرس و جو و تحليل دادهانجام ها شامل روشهايي براي مرتب کردن،  تکنيک ناي. شود اطالق مي
را  OLAPتوان خصوصيات قابل ارزيابي  مي. و رابط کاربر هم هستند گيري ي گزارشها  همچنين شامل قالب

  :در قالب عبارت زير توصيف نمود
ند از عهده هر تحليل منطقي و منظور از تحليل آن است که سيستم بايد بتوا :باال تحليلقابليت  •

هاي زماني، تخصيص  تحليل ممکن است شامل تحليل سري. آماري که مورد نياز کاربر باشد، برآيد
اختارهاي چند مخصوص س انجام پرس و جوهايهزينه، تبديل واحد پول، جستجوي هدف، 

انجام همه اين . باشد اه کاوي و ساير کاربرد ، دادههااي، تشخيص استثنا رويهبعدي، مدل کردن غير
  .ها بايد براي کاربر نهايي به اندازه کافي ساده باشند تحليل

                                                 
1 Online Analytical Processing (OLAP) 
2 Query 
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منظور از سرعت آن است که سيستم بايد بيشتر پاسخ خود را در زمان معقولي به کاربر  :ت باالعسر •
ثانيه پاسخي دريافت نکند،   ٣٠است که اگر کاربر نهايي ظرف  تحقيقات اخير نشان داده. بازگرداند
يعني زمان پاسخ کمتر از ( رسيدن به اين معيار .  کند که فرايند دچار شکست شده است تصور مي

بخصوص وقتي . اي نيست هنگامي که با حجم زيادي از اطالعات سروکار داريم کار ساده) ثانيه ٣٠
 . پيچيده و مستقل داريم هاي و جو پرسنياز به 

سيستم بايد يک شماي مفهومي چند بعدي از . است OLAPيک نياز اساسي  :بودن چند بعدي •
همچنين بايد قابليت داشتن تعداد . ها را مهيا نمايد، که شامل مفاهيم سلسله مراتبي هم باشد داده

  . دلخواه بعد و سطح تجميع را فراهم کند
ها و  دههاي امنيتي را براي محرمانه ماندن دا منظور اين است که سيستم همه نيازمندي :امنيت باال •

هاي  براي محدود کردن دسترسي به داده. سازي کند نوشتن پياده/هاي چندگانه خواندن براي دسترسي
  .هاي درست و سطوح دسترسي تعريف شود محرمانه، بايد يک مراقبت خاص براي دسترسي

 
نگر يكي از هر كدام از ابعاد اين مدل بيا. تصوير كشيد ان در شكل زير بهتو ها را مي تمامي اين قابليت

يكي از اين ابعاد، مشخصات بندر، ديگري، فصول سال و بعد ديگر، . باشد متغيرهاي تحت بررسي مي
توان  با يك نگاه سريع به اين مكعب، مي. دهد محصول وارد شده و يا صادر شده از بندر را نمايش مي

مجموع . چين را مالحظه نمود از بندر ١عنوان مثال، ميزان تلويزيون وارد شده يا صادر شده در فصل  به
  . باشد تر نمايش داده شده است، قابل مشاهده مي هايي كه با رنگ تيره هركدام از اين ارقام نيز در خانه

  

  
 OLAPمكعب  -۵ شكل
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 OLTPدر مقابل  OLAP(ناميده ميشود   OLAP گيرد پردازشي كه بر روي داده هاي انباره داده ها انجام مي
و  OLAPجدول بعد ). گيرد آمده است ها انجام مي هاي پايگاه داده ست كه بر روي دادههايي ا كه پردازش

OLTP را با توجه به برخي  پارامترهاي مهم  مقايسه كرده است : 

  
 OLTPو  OLAPمقايسه  - ٢جدول 

  OLTP OLAP  ها ويژگي
  کارشناسان خبره  اپراتورها  كاربران
  تصميم گيري  کارهاي روزمره  كاركرد

  بر مبناي موضوع  بر مبناي کاربرد  ي پايگاه دادهطراح
  مجتمع تاريخي، چند بعدي،  و با جزييات  روزجاري، روزبه  داده

  در موارد خاص  تکراري  كاربرد
  کاوش و کشف  خواندن ونوشتن  نحوه دسترسي

  جستجوهاي پيچيده  پردازش ساده  واحد كاري
  ميليونها  دهها  ها تعداد ركورد

  صدها  ارانهز  تعداد كاربران
  TB_GB ١٠٠  MB_GB ١٠٠  اندازه پايگاه داده

  جستجو و پاسخ  پردازش  شاخص
 
  
  كاوي ابزارهاي داده -۷

 ٧٧در يك پيمايش از  ١كونولي. باشند كاوي را دارا مي افزارهاي آماري و تحليلي، قابليت داده بسياري از نرم
شركت مورد استفاده قرار  ٨در بيش از  افزار را شناسايي نموده بود كه هيچكدام نوع نرم ٢٥شركت، 

ترين  يكي از معروف. كاوي است اين امر بيانگر تنوع محصوالت موجود در حوزه داده. گرفتند نمي
  .باشد مي SASافزاري شركت  كاوي محصول نرم  افزارهاي مورد استفاده در داده نرم

هاي رايج در  روش  از جمله. نمايند تفاده ميافزارها و محصوالت از رويكردهاي متفاوتي در تحليل اس اين نرم
  .باشد سازي و تحليل سبد بازار مي هاي عصبي، خوشه افزارها رگرسيون، درخت تصميم، شبكه اين نرم

                                                 
1 Connolly  

مقاالت بیشتر در کانال تلگرامی ھوشمندی کسب و کار فرابر         
https://telegram.me/joinchat/AykPgjut61Nsq3gWVPb8fw



  درس فناوري اطالعات    كاوي و هوش كسب و كار داده

     ۱۵ صفحه
 

ها استفاده نموده كه  افزارهاي جديد از راهنماهاي خودكار و نوارهاي ابزار كارا جهت انجام تحليل نرم
ها صرف  هزينه كمتري را براي تجزيه و تحليل حجم وسيعي از داده گردد، تحليلگران زمان و موجب مي

افزارهاي آماري ديگر  هاي داده و نرم افزارهاي جديد، قابليت دريافت و ارسال داده به پايگاه در نرم. نمايند
اي،  هاي ارزيابي هزينه هاي مختلفي براي طراحي مدل افزارها داراي مدول معموالً اين نرم. وجود دارد

افزارهاي مورد استفاده در  از جمله نرم. باشند هاي مختلط مي بندي بازار، ارزيابي مشتري و فروش بخش
  :ها عبارتند از كاوي بانك داده

 Cognosابزارهاي پردازش تحليل برخط  •

 Harlandهاي  الگوريتم •

 Monicaكاوي  افزار داده نرم •

 Prime Vantageافزار مديريت روابط مشتريان  نرم •

 SASابزار جعبه  •

 VALEXمحصول مديريت مشتريان  •

  
هاي زيادي مانند،   يك بازار پر رونق بوده و شركت هاي داده، كاوي و مديريت انباره افزارهاي داده بازار نرم

IBM ،مايكروسافت ،SAS كاوي  جعبه ابزار هوشمند داده. باشند و اوراكل در اين زمينه فعال ميIBM ،
 SASسيستم شركت . دهد تن روابط پنهان بين متغيرها، روندها و الگوها ارائه ميهايي را براي ياف الگوريتم

هاي عصبي،   هاي اطالعات مديران ارشد، ابزارهاي آماري و شبكه نمودن سيستم نيز با استفاده از يكپارچه
  . دهد سازي در اختيار مديران قرار مي هاي مفيدي را براي تصميم  گزارش
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  كاوي كاربردهاي داده -۸
دارد كه در زير تنها به چند مورد از آنها كاوي در مديريت كسب و كار وجود  كاربردهاي زيادي براي داده

هاي گوناگوني ارائه شده  متفاوتي از اين موضوع براي مجموعه كاربردهاي ۳در جدول . اشاره شده است
  .است

  كاوي كاربردهاي داده - ۳جدول 

  نام برنامه كاربردي  حوزه
  تحليل سبد خريد اي هاي زنجيره روشي و فروشگاهف خرده
  مديريت روابط مشتريان ها بانك

 تشخيص سرقت مديريت كارت اعتباري

 ها  تشخيص تقلب بيمه

  تغييرات رفتار ارتباطي مشتري ارتباطات
  هاي تماس اطالعات شماره  بازاريابي از راه دور

  تغييرات نيروي انساني  مديريت منابع انساني
  

  فروشي دهخر
فروشان به خصوص  بيني موجودي، براي خرده كاوي، اطالعات مناسبي را در خصوص پيش  داده

نمايند و  هاي فروش روزانه خود را ثبت مي هاي بزرگ كليه داده فروشگاه. نمايد هاي بزرگ ارائه مي  فروشگاه
هاي  توان داده ر وجود داشت كه نميدر گذشته اين تصو. كاوي مناسب دارد ها نياز به ابزارهاي داده اين داده

باشند را مورد تحليل قرار داد ولي فناوري روز اين امكان را براي مديران  مالي روزانه كه مرتبط با فروش مي
ها را تحليل كرده و مشتريان و سابقه خريد آنها را  اي بزرگ فراهم نموده كه اين داده هاي زنجيره  فروشگاه

  .مشخص نمايند
را مورد بررسي قرار داده و  كاوي دادههاي  هاي داده تام روبل، قيمت سيستم ره مديريت انبارهشركت مشاو

 ۴۰۰۰گردد، حدود  كاوي كه بر روي رايانه شخصي نصب مي اذعان نموده است كه يك سيستم ساده داده
  . هزار دالر هزينه دارند ۷۵۰اي، حدود  هاي زنجيره افزارهاي بزرگ جهت شبكه دالر و نرم
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باشد، كه  بندي مشتريان مي هاي طبقه شركت فينگرهات يكي از پيشگامان در استفاده موفق از مدل
اين امر براساس . نمايد بروشورهاي تبليغاتي را براساس روند خريد و عاليق مشتريان براي آنها ارسال مي

  .گيرد كاوي گسترده صورت مي يك داده
 

  مديريت روابط مشتريان
هاي  ها به سرعت به سمت فناوري بانك. كاوي است كنندگان داده ي از اولين استفادهصنعت بانكداري يك

و عوامل رونق و رشد كسب و كارشان را   ن اند، تا بدينوسيله داليل انگيزشي مشتريا كاوي حركت نموده داده
ايي بر روي هاي آمريك گذاري بانك بيني نموده است كه سرمايه گروه تحليلي تور، پيش. شناسايي نمايند

درصد از  ۳۱در حال حاضر . نمايد درصد رشد مي ۱۱هاي مديريت روابط مشتريان ساليانه حداقل  سيستم
سيستم مديريت روابط مشتريان  .ها مطمئن هستند كه خدماتشان پاسخگوي نيازهاي مشتريان است اين بانك

سيستم . گردد سازمان يكپارچه ميريزي منابع  هاي برنامه كاوي است كه معموالً با سيستم يك نوع داده
امروزه فروشندگان . شود، مشتريان سودمند شناسايي شده و حفظ گردند مديريت روابط مشتريان باعث مي

بخشي تحت عنوان مديريت روابط مشتريان را در  SAPريزي منابع سازمان مانند شركت  هاي برنامه سيستم
  .كاوي را در بر دارد هاي داده قابليت اند كه ريزي سازمان خود گنجانده سيستم برنامه

هاي مديريت روابط  درصد بودجه فناوري اطالعات خود را بر سيستم ۱۵اي،  هاي فروشگاه زنجيره شركت
ها به  درصد از بودجه فناوري اطالعات اين شركت ۳۵اند، در حاليكه  گذاري كرده مشتريان سرمايه

  اند كه شكست گزارش داده ١ارنس و يانگ. يافته است ريزي منابع سازمان اختصاص هاي برنامه سيستم
درصد بوده و فاصله زيادي بين مزاياي مورد نياز و بدست  ۸۰الي  ۷۰هاي مديريت روابط مشتريان  سيستم

رسد، به هر حال بايد ريسك  هاي فناوري اطالعات عادي به نظر مي  البته اين ارقام در پروژه. آمده وجود دارد
  .ها در نظر گرفته شود مقابل نتايج آن ها در ه  پروژ
تواند عالوه بر  نمايد كه الگوها را تشخيص داده و اين امر مي ها فراهم مي  اي را براي بانك كاوي زمينه داده

ها و  اتحاديه. هاي وام نيز مفيد باشد بازاريابي براي انجام ساير امور بانكي مانند ارزيابي درخواست
هاي بازاريابي استفاده  كاوي براي نظارت بر رفتار مالي مشتري و نظارت بر برنامه داده هاي اعتباري از تعاوني

                                                 
1 Ernst & Young  
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كاوي جهت شناسايي اينكه كدام تعاوني اعتباري خدمات مورد پسندتري به مشتريان ارائه  داده. نمايند مي
  . گيرد دهد نيز، مورد استفاده قرار مي مي
  

  هاي اعتباري مديريت كارت
يكي . اعتباري، امروزه در دنيا طرفداران زيادي داشته و با رونق خوبي مواجه شده است هاي صنعت كارت 

هاي اعتباري با   شركت. باشد هاي آنها مي از مسائل مهم در اين صنعت، تجديد اعتبار مشتريان و شارژ كارت
براساس آن مشتري را كاوي رفتار پرداخت و بازپرداخت مشتريان را مورد نظر قرار داده و  استفاده از داده

هاي اعتباري، حدود  بازاريابي از طريق پست الكترونيك در صنعت كارت .دهند حفظ كرده يا از دست مي
كاوي افزايش  هاي داده تواند از طريق تحليل يك درصد با بازگشت موثر روبرو است، كه اين بازگشت مي

هاي داده   درصد از آنها از انباره ۲۴، ۱۹۹۷موسسه مالي در آمريكا در سال  ۱۷۵در يك پيمايش از . يابد
ها  كاوي كه در بانك ابزارهاي داده .درصد رشد نمود ۳۶به  ۱۹۹۸كردند، كه اين درصد در سال  استفاده مي
هاي انباره  نمايند، كه اين شاخص، كل داده استفاده مي ١شوند، از يك شاخص به نام امتياز اعتباري استفاده مي

اين شاخص توسط مسئولين . شود ها را شامل مي ها و بيمه انداز، برداشت از حساب، وام داده مرتبط با پس
اعطاي اعتبار به كار گرفته شده، اطالعات واقعي افراد براساس اين شاخص بررسي شده و در صورت تاييد، 

ت همچنين اين شاخص در تعيين دوره بازپرداخت با توجه به وضعي. يابد تمديد اعتبار ادامه مي
 ٢هاي خودپرداز بعضي از افراد از دستگاه .اندازهاي مشتريان كاربرد بسيار دارد هاي قبلي و پس بازپرداخت

ها اين است كه براساس ثبت  كاوي در بانك هاي داده ترين تحليل يكي از پيشرفته. نمايند ها استفاده مي بانك
ها توسط  رافيايي ناحيه استفاده از اين دستگاههاي خودپرداز، چنانچه الگوي جغ هاي استفاده از دستگاه داده

زند كه  فرض تغيير منزل و يا محل كار شخص حدس مي مشتري تغيير يابد، برنامه بازاريابي براساس پيش
نياز داشته و در نتيجه از طريق پايگاه داده ) براي خريد خانه يا تغيير در وضع زندگي(احتماالً به وام 
ترين شعب آن ناحيه براي  اي جهت پيشنهاد وام به همراه آدرس نزديك ، نامهالكترونيك بازاريابي پست

   .گردد مشتري ارسال مي
نمودند، به  تمامي موسساتي كه قبالً به صورت انبوه بازاريابي مي ۱۹۹۰با ورود موج جديد فناوري در دهه 

اوري اطالعات احتمال موفقيت گرا روي آورده و با استفاده از ابزارهاي فن سمت بازاريابي هوشمند و هدف
                                                 
1 Credit Scoring  
2 ATM 
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هاي عصبي توسط بسياري از موسسات  افزارهاي تحليل برپايه شبكه اكنون نرم هم. دهند خود را افزايش مي
  .گيرد مالي مورد استفاده قرار مي

  
  صنعت بيمه

ر صنعت د. نمايد كاوي جهت بازاريابي استفاده مي صنعت بيمه نيز مانند بانكداري و خواروبار فروشي از داده
گروه بيمه فرامر، . هاي قدرتمندي طراحي شده كه كاربردهاي بسياري دارند افزارها و سيستم بيمه، نرم

تواند از طريق شناسايي مشتريان و همچنين سابقه تصادفات آنها، نرخ  سيستمي را در دست توليد دارد كه مي
ه و ارائه خدمات اضافي شناسايي كرده و بيمه را تعيين نموده، بازارهاي مناسب را از طريق كاهش نرخ بيم

باشد، هفت  سيستمي كه فرامر در حال تهيه آن مي. ها دالر بازگشت سرمايه را تضمين نمايد در نتيجه ميليون
هاي محيط كسب و كار باعث   پيچيدگي .ميليون ركورد را داراست ۳۵پايگاه داده داشته و ظرفيت بيش از 

ها از افراد   برخي از شركت. اي انجام گيرد هاي بيمه ها و تقلب مانند حقه هاي غيرقانوني شود، فعاليت مي
. نمايند مختلف براي حقه زدن استفاده نموده و يك اتومبيل را بعد از بيمه شدن توسط چند فرد، سرقت مي

ه ها و شمار ها در اسامي و آدرس هاست، بدنبال مشابهت كننده اين حقه كه مشخص كاوي دادههاي  سيستم
ترين ارتباط را  ها، بسيار قوي بوده و كوچك گردد و با توجه به اينكه اين موتور شناخت شباهت ها مي تلفن

افزارهاي پيشرفته صنعت بيمه، براساس  در نرم .افتند بازان اين صنعت به دام مي دهد، حقه نيز تشخيص مي
اها در موارد مختلف مشخص شده و در هاي گذشته، الگوي ادع هاي عصبي و با استفاده از داده منطق شبكه

هاي  گردد و بررسي صورت وجود مغايرت يك ادعا با الگوي موجود، اين الگو مشكوك محسوب مي
  .پذيرد تا در صورت وجود حقه در كار مشخص گردد بيشتري بر روي آن صورت مي

  
  صنعت ارتباطات

سازي اين كسب و كار،  خصوصي هاي متنوع و در صنعت ارتباطات و خدمات ارتباطي با ظهور شركت
باشد،  هاي خدمات ارتباطي مي رقابت شديدي مطرح شده و جذب مشتريان رقبا از كارهاي اصلي شركت

هاي ارتباطي،  در شركت .مانند ها كمتر پايدار مي ها، مشتري زيرا در اين صنعت بدليل تنوع خدمات و تعرفه
ز دست دادن مشتري، ارائه خدمات با كيفيت پايين خصوصاً اند كه عامل اصلي ا هاي بازاريابي دريافته بخش

درصد از مشتركان  ۳درصد بازگشت سرمايه، از طريق  ۶۱در اين صنعت . سيم است در ارتباطات بي
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ها، يك  در اين شركت. دالر هزينه ارتباطي داشتند ۱۵۰آمد كه ماهيانه به طور متوسط  ها بدست مي شركت
ها، افراد پشتيباني با  از طريق اين سيستم. نمايد اه را در مناطق مختلف ثبت ميهاي همر سيستم مشكالت تلفن

شركت اپراتوري  .نمايند هاي مورد نياز را به وي ارائه مي حل آن مشتري تماس گرفته و پيشنهادات و راه
طع شده، هاي ق ها و تماس متاپس داراي يك سيستم كنترلي است كه كليه اطالعات مربوط به مشتريان، تماس

از . نمايد هاي بوجود آمده، گستره و مختصات جغرافيايي و الگوهاي حركتي مشتركان را ثبت مي پارازيت
توان در زمان بروز مشكل،  در اين حالت مي. توان خدمات را بهبود بخشيد كاوي اين اطالعات، مي طريق داده

گيري  عويض شركت توسط مشتري جلوقبل از شكايت مشتريان با آنها تماس گرفته و از اين طريق از ت
كاوي در صنعت ارتباطات، جلوگيري از ايجاد تقلب و سوء  هاي داده يكي ديگر از كاربردهاي سيستم .نمود

، در صنعت ۱۹۹۶با توجه به آمارهاي سال . باشد استفاده مشتركان در خدمات ارتباطي ارائه شده مي
ميليون دالر از طريق استفاده از شارژ حساب  ۶۵۰ي، حدود ارتباطات آمريكا، در استفاده از خدمات ارتباط

شود  افزارهايي استفاده مي هاي ارتباطي، از نرم بدين منظور در سيستم. برداري صورت گرفته بود ديگران، كاله
كه از طريق بررسي رفتار مشتركان، در صورت وجود تغييرات افزايش كاركرد يك مشترك در زمان خاص، 

هاي ثبت شده در پايگاه داده مشتركان شركت را  افزارها، داده نرم  اين. باشند برداري مي كاله قادر به تشخيص
  .كنند بررسي نموده و گزارشات مورد نياز را تهيه مي

  
  بازاريابي از راه دور

 اين. كنند هاي خدمات ارتباطي، از روش بازاريابي از راه دور استفاده مي هاي مختلفي از جمله شركت شركت
هاي انباره داده و در شكل يك مركز عرضه  گيرد، با استفاده از داده روش كه در قالب يك پروژه شكل مي

  .شود داده، كليه اطالعات ارتباطي با مشتريان اخذ شده و با آنها در مورد خدمات جديد تماس گرفته مي
هاي   رد مشتريان آژانسدر مو ۱۹۹۲يك شركت توريستي استراليايي با توجه به اطالعاتي كه از سال 

مند را شناسايي  آوري نموده، با بكارگيري روش بازاريابي از راه دور، مشتريان عالقه توريستي خود جمع
ها و  نموده و با بكارگيري تعدادي از دانشجويان استراليايي، با مشتريان تماس برقرار نموده و برنامه

ين موضوع موجب گرديد فروش تورهاي اين شركت كه ا. نمايد محصوالت جديد را به آنها معرفي مي
  .درصد افزايش يابد ۱۰حدود 
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توانند براي شركت  هايي كه مي هاي سودمند و گروه  بندي مشتريان به گروه بندي بازار از طريق دسته بخش
هاي  توان جامعه كاوي اطالعات مشتريان، مي از طريق داده. پذيرد داراي مزيت رقابتي باشند، صورت مي

  .متفاوتي از مشتريان را تشخيص و براساس آن بازاريابي نمود
پذيرد، در  هاي مراكز عرضه داده صورت مي بندي بازار با استفاده از ابزارها و با استفاده از داده تحليل بخش

از جمله . گردند ها به صورت كالن واكشي شده، و به صورت موضوعي تحليل مي ها، داده اين تحليل
آي دارنده .سي.نمايد، شركت ام ه در بازاريابي از راه دور خود از اين سيستم استفاده ميهايي ك شركت

  .باشد خطوط مسافربري هوايي مي
  

  مديريت منابع انساني
توان از طريق آن و به راحتي، بازار رقبا، پرسنل و فرآيندهاي جديد را  ابزاري است كه مي كسب و كارهوش 

كاوي و پردازش تحليلي  هاي داده، مراكز عرضه داده، داده افزاري مانند انباره مهاي نر فناوري. شناسايي نمود
در موضوع مديريت . آورند ها را فراهم مي    برخط، امكان تحليل روندهاي مورد نياز سودده نمودن شركت

در بسياري . توان براي ارزيابي وضعيت نيروي انساني شركت استفاده نمود ها مي منابع انساني، از اين تحليل
توان با استفاده از  گيرد كه مي درصد نيروي كار صورت مي ۲۰ها تنها توسط  درصد فعاليت ۸۰ها،   از شركت

ها و كاهش هزينه بقيه  درصد را شناسايي نموده و در تقويت آن ۲۰، اين كسب و كارابزارهاي هوش 
ها استفاده  هاي انساني شركت زمان نيرويتوان براي مديريت رفتار سا كاوي نيز مي از داده .ها كوشيد بخش

هاي آموزشي و تامين نيروي انساني را براساس نيازهاي  توان برنامه نمود، با بررسي اطالعات كاركنان، مي
  .هاي نيروي انساني طراحي نمود سازمان و ويژگي
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