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 شود:به سه بخش تقسیم می                                     

 
 مدیریتیگزارشاتسازمان،تهیهدریک BIپروژه یکاجرایچگونگی                                              

 هاآوری و انبارش دادهمباحث مربوط به جمع                                                    

 هاهای تحلیل هوشمند دادهروش                                                          

                                                     

 یمتفاوت از هوش تجار فیتعار

ییر تغ استخدام ، ن انجام شود و هرگونه تفکر مدیریتی )هرگونه کار و عملیاتی که در یک سازما •

د شوکار برده میها بههای افراد( و هرگونه ابزار مدیریتی که در سازمانجابجایی اتاق ، پست افراد

 هوش تجاری گویند.و موجب رشد قابل توجه کارایی سازمان شود ، 

است و اساساً به ارتباط بین کاربر  اطالعات برای هدفی تجاری مؤثرهوش تجاری مدیریت درست و  •

 .شودهای فناوری اطالعات مربوط میو سیستم

 .دهیهوش تجاری عبارت است از شرح نیازهای سازمان برای تجزیه و تحلیل به همراه گزارش •

گذاری به صورت سیستماتیک، ردیابی، مخابره  هوش تجاری رویکردی راهبردی است برای هدف •

وکار به یکسری اطالعات کاربردی که ها و عالئم ضعیف کسبجمه سیگنالو نهایتاً تبدیل و تر

 .های راهبردی شوندگیریاساس تصمیم

های مختلف را از منابع ای آگاه و روشمند است که دادهدهندههوش تجاری به عنوان تغییرشکل •

 .را فراهم کند گرا و تجاریدهد تا اطالعاتی نتیجههای جدید تغییر میمختلف دریافت و به شکل

دهی و تجزیه و تحلیل( و است که کارکردها )مانند گزارش یهوش تجاری مبحث بسیار وسیع •

 .گیردمی، پورتال( را در بر  OLAP های متفاوتی )مانند انبار داده،تکنولوژی
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هوش تجاری شامل تمام ابزارهای اطالعاتی و تکنیکی جهت تحلیل دانش و اطالعات در دسترس  •

 هایاست و به طور کلی عبارت است از دسترسی، تجزیه و تحلیل و فراهم آوردن دادهیک شرکت 

 .تجاری برای کاربران در یک بنگاه تجاری

ها و آوری، مدیریت، تجزیه و تحلیل دادهها برای جمعهوش تجاری ابزاری است که توسط بنگاه •

ی اهکار با به کارگیری قابلیت یافته و یا غیر آن استفاده میشود و ایناطالعات اساسی و ساخت

 پذیرد.فناوری اطالعات صورت می

یار و های تصمیمهای کاربردی و پایگاه دادهای از برنامههوش تجاری یک معماری است و مجموعه •

 .کندمیهای تجاری را آسان عملیاتی یکپارچه است که دسترسی به داده
 

 اصطالحات ویژه در مباحث هوش تجاری

- Transaction Processing System (TPS)  :پردازش تراکنش ستمیس 
 

- Office Automation Systems (OAS)های اتوماسیون اداری: سیستم 

TPS  وOAS کنند.یی هستند که مدیران سطح پایین با آنها کار میهاسیستم 
 

- Individual Information System (IIS) :یاطالعات شخص ستمیس 
 

- Organizational Information Systems (OIS) :یاطالعات سازمان یها ستمیس 
 

- Information System (IS) :اطالعات ستمیس 
 

- Management Information System (MIS) :های اطالعات مدیریتیسیستم(MIS وDDS  )ین ا

 های هوش تجاری نیستند بلکه بخشی از آن هستند.ها، سیستمسیستم
 

- Decision Support System (DSS)گیری ی پشتیبان تصمیمها: سیستم 

اصی را های خافزارهایی که گزارشگرفته شوند. مانند نرمتا تصمیماتی را  کنندمییی که کمک هاسیستم

ها افزاررا تهیه کرد، با این نرمهای متنوعی توان گزارشافزار میدر این نرم Excel افزارنرمگیرند ، مثل می

 ها به پشتیبانی از تصمیم پرداخت.رهایی رسم کرد که بتوان با آنتوان نمودامی
 

- Strategic Information Systems (SIS)  : در این سطح تقسیمات راهبردی را خواهیم داشت در این دو

 درگیر هستیم. Informationسطح باال با 
 

- Enterprise Information System (EIS)  ًگیرندمی ایحرفهی خیلی هاشگزار هاسیستماین  : معموال 

معموالً این  دریافت کرد و ساخت. توانمین SQLهای  Queryرا با  ایحرفهی هاگزارشاین  معموالًکه 

 گو نیستند.هایی که دو بعدی هستند جوابگزارشات با جدول
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 یریگ میتصم تیو اهم رانیمختلف مد یهارده
 

وه هر مدیر برای مدیریت درست و کارآمد عال

های مختلف مدیریتی ، مهمقابلیت بر همه

ترین چیزی که برای مدیریت صحیح و کارآمد 

  است.« ها داده» نیاز دارد 
 

 در هرم مدیریت:

، اغلب مدیرانی  OASو  TPSی در رده -

دهند. مثل هستند که کارهای دفتری انجام می

د یا کننکسانی که سند حسابداری تنظیم می

 کنند.وارد رایانه می مشخصات افراد را

 .گیرندداده و تصمیمات تاکتیکی میمدیران سطح میانی؛ گزارشات مدیریتی را مورد بررسی قرار  -

 کنند.انداز سازمان را تعیین میکنند و چشمرا اتخاذ میتصمیمات راهبردی مدیران ارشد؛  -
 

موردنیاز مدیران اجرایی ارشد است  BIها در همه جا کاربرد دارد ، اما بیشتر از سایر بخش BIدر این هرم 

این اطالعات  BIهای صحیح دارند و این مدیران برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک نیازبه دادهکه به جهت این

 کند.را برای آنها فراهم می
 
 

های درست در زمان درست به شخص درست توجه: هدف هوش تجاری این است که داده

  تحویل داده شود.

 

 :کنندها را آسان میبسیاری از فعالیتدر هوش تجاری های کاربردی تصمیم محور نامهبر
 

  تجزیه و تحلیل چندبعدی، مثل: پردازش تحلیلی

 ( OLAP )آنی )آنالین( 

 تجزیه و تحلیل کلیک محور 

 کاوی ) کاوش متن ، محتوا و صوت (داده 

 پیش بینی 

 تجزیه و تحلیل کسب و کار 

 متوازن یازیتکارت ام فراهم نمودن 

 مصور کردن 

  پرس و جو ، تهیه گزارش و رسم نمودار ) شامل

 هشدارهای عامل محور و بر اساس زمان (

 یمکان لیو تحل هیتجز 

 دانش تیریمد 

 پورتال یسازپیاده 

 تالیجیداشبورد د یدسترس 

 یمتقابل کارکرد یهاتیفعال گرید 
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 محوری تصمیمتجارهوشی های دادههایی در رابطه با پایگاهمثال
 

  هادادهای از حجم گستردهانبار شرکت 

 بخشی (و  یکاربردها ) انباره داده 

 ( یآمار ) یاکتشاف هانبار 

 کاویداده یهاگاهیپا 

 (محورکیکلاطالعات یوب )برا یهاهانبار 

 یاتیعمل یهافروشگاه داده ( ODSs ) 

 های عملیاتی کانبار( Oper Marts ) 

 ورمحتصمیمیدادههایپایگاهبلمتقایهاتیفعالگرید 

 
 

 :(یهوش تجار هایگام)یتجارراه هوشنقشه

مراحل و گام است.ر متصوّدر یک سازمان یا شرکت پروژه اندازی راه یبرا ییهافازها وگام BIهرپروژه  در

 ( است.Stepگام) 16مرحله و  6شامل  BIپروژه اندازی های الزم برای راه

 که عبارتنداز:
 

خواهد آغاز شود ابتدا باید چرایی آن پروژه بررسی که می ایپروژههر  نمایی(:)توجیه و انگیزه اول رحلهم

ن هماها مجموع این توجیهوجود داشته باشد؛ زیرا  ایانگیزهباید توجیه و  حتماًو تعریف شود. در پروژه 

هم برای ارزشیابی وجود نخواهد  ، وقتی توجیهی وجود ندارد پارامتری شودمیکه ارزشیابی  است هدفی

است  مرحلهتر خروجی این داشت.در تشخیص مورد تجاری باید از افراد خاصی کمک گرفت و از همه مهم

 که باید ارزشیابی شود.
 

ه چکه اینیعنی  شوند.میبررسی  فنی و غیر فنی یدر این فاز زیرساختارها ریزی(:دوم)برنامه مرحله

با حجم باال که نیاز  یهانیاز به حافظه مثالً) . آنها مورد استفاده هستند یک ازدامو ک امکاناتی وجود دارد

 .ن امکانات را داشته یا نداشته باشد(ایپروژه به یک زیرساختار فنی دارد، که ممکن است محل انجام این 
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 موضوع رسیدگی شود: 4توجه: در هر گام باید به 

 یا فعالیت. Activityشود؟ یعنی می در هرگام چه کارهایی انجام -1

 افراد درگیر در هر گام چه کسانی هستند. -2

 یعنی خروجی خاص هرگام شامل چه چیزهایی هست. خروجی این گام چیست؟ -3

 های پروژهریسک -4
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در این گام باید ملزومات مورد نیاز پروژه مشخص شود و این بعد از ارزشیابی  سوم)تحلیل تجاری(: مرحله

چه  به شودمشخص میکه با تحلیل در زیرساختارها در این گام  گیردمیزیرساختارهای سازمان قرار 

 و این زیرساختارها در کجای پروژه نیاز است.نمود هایی باید تهیه چیزهایی نیاز است و چه چیز
 

انجام پروژه از پروژه نهایی است که قبل از ساخت یک نمونه ابتدایی  : (Prototyping)سازیپیشگونه

 .گیردانجام می

 Prototypeباید از یک  رسیدقراداد به توافق درمورد  بتوانداد است؛ یعنی برای اینکه حسن این گام قرار

 باید پیشگونه سازی کرد.  Interface Userاستفاده کرد. برای تعریف 

 یاز نیست.سازی باید ابزارها را هم به خوبی شناخت و فقط تعریف آن مورد ندر پیشگونه
 

 ست.هادادهسازی یکی از مراحل انجام انبار ها:تحلیل داده
 

ست و اطالع هادادهاست. یعنی تعریفی برای  Data about Dataدر واقع  ها:تحلیل مخزن متاداده

در  هادادهو  استنیاز  Dataبه شود شروع می ایپروژهوجود دارد. وقتی  هادادههایی که بیشتر در حوزه 

 ل متمرکز نیست.یک مح
 

دهد ، اما الزاماً دادههای موجود توضیح میی دادههایی است که دربارهمتادیتا  اطالعات و داده

 کند.های مورد نظر را تعریف نمی
 

ی کاربران  و هاپرسشها یا  Queryو سرعت بخشیدن به  متادیتا جستجوی سریع است مزایاییکی از 

 .نیستند مورد نظری هادادهها که شاخصها، دادهاطالعات در شناسنامه 

ازی و شکل ذخیره س کندمیامنیت و زنده بودن پروژه را تضمین این است که داشتن متادیتا مزیت دیگر 

 ( Meta Data Repositoryسرچ شود  متادیتا نیز اهمیت زیادی دارد. )
 

هوش تجاری انجام یکی از کارهایی که در  ETL  ( :Extract/Transform/Loading )طراحی 

د ایراداتی ماننممکن است  هادادهکنار هم قرار بگیرند زیرا  هادادهست؛ یعنی هاداده، یکپارچه سازی شودمی

 . کندمیاین مشکالت را رفع  ETL باشند پس فرآیند بزرگ داشته، هم واحد نبودن را  missing ، تکرار

Extract:  زن مشخص()واز کجا استخراج شوند.  هادادهیعنی 
 

Transform:  از شکلی به شکل دیگر تبدیل شوند هادادهیعنی. 
 

Loading: ای که یعنی بارگذاری روی رسانه(Warehousingata D) بخش  .شودمیآن بارگذاری روی(

 ( BI tools عنوان پروژه باشد.( )سرچهب تواندمیاول 
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 ( 44تا  5های ) برای گام توسعه موازیدارای قابلیت های بخش

 
 

 یتوسعه مواز هایبخشمراحل انجام شده در 

 

 توسعه هایمراحل قبل و بعد از انجام پروژه به بخش

  (16و 15،  4، 3، 2، 1 های)گام. شوندیم میتقس یمواز

 

 8،  5 های) گام.  ETLانجام بخش  ریمراحل در مس

  ( 6در مرحله  یو مشارکت جزئ 11،  9، 
 

) گام. ینجام بخش برنامه کاربردا ریمراحل در مس

 ( 8در مرحله  یو مشارکت جزئ 13،  12،  6 های
 

) گامانجام بخش مخزن متاداده.  ریمراحل در مس

 ( 14و  11،  7 های
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 های هوش تجاریافراد و تیم پروژه

 وجود دارد:نقش کمکی  16لی و نقش اص 11ن آگام  6طور کلی در یک پروژه هوش تجاری درهب

 تیم فرعی -2،  تیم اصلی -4 :شوندمیدو دسته  به
 

 .گویندمییا هسته  Core Team آن است و بهنقش  11که شامل  :تیم اصلی -4
 

ضور ح پروژه یهادر تمام گامهسته و ، در که این افراد در طول پروژه  شوندمیتیم اصلی، از افرادی تشکیل 

 تر است.و در بعضی کم رنگ ها پررنگ ترالبته نقش آنها در بعضی گامدارند. 
ا و با گزارشات مدیریتی درگیرند و ب کنندمیدر سطوح باال مدیران اجرایی و ارشد بیشتر کار فکری  معموالً

 ی آماری و ریز درگیر نیستند ؛ یعنی باید بتوانند گزارشات را باهم مقایسه کنند.هادادهگزارشات حجیم و 

ین افراد در این سطح نخبه هستند اما این نشان دهنده کم اهمیت ابدون اینکه خیلی در آنها ریز شوند 

 بودن مدیران عملیاتی نیست و پایین بودن آنها به دلیل افراد بیشتر در این سطح است.
 

 هسته میت تینقش و مسئول
 

 یاصل هایتیمسئول نقش

 قیقات (ی برنامه ) مثل: گزارشات و تحطراحی و نظارت بر توسعه مسئول توسعه برنامه

 BIی فن یها رساختیو حفظ ز جادیا BIمعمار زیرساخت 

 کسب و کار ندهینما

 ) نماینده تجاری (

 کسب یریگ می، نوشتن موارد آزمون، تصمهاداده فیارائه تعار ،سازیمدلشرکت در جلسات 

 تحت کنترل هاداده تیفیکسب و کار، و بهبود ک یواحدها نیو کار، حل و فصل اختالفات ب

 حد کسب و کار وا

 خاص، یهاپروژه هاداده یمنطق یمدلها جادیا ،یمتقابل سازمان یهاداده لیو تحل هیانجام تجز اطالعات ریمد

 هاداده تجاری یمدل منطق کی در هاداده یو ادغام مدل منطق

 ی داشته باشد (آمار نهیزم دیبا)  کاویدادهابزار ی انتخاب و اجرا کاویکارشناس داده

 ETL ندیفرا یداده برا یمشخصات پاکسازنمودن فراهممنبع داده و  تیفیک یبررس هاهداد تیفیک لگریلتح

 BIداده هدف  گاهیپا مینظارت، و تنظ ،یبارگذار ،یطراح داده گاهیپا ریمد

 ETL ندیو نظارت بر فرآ یطراح ETLتوسعه مسئول 

 متا یهادادهو حفظ مخزن  ،یریبارگ ،ودن(، افزدیصدور مجوز )خر ایو  ایجاد متاداده ریمد

ش و گزار یابیرد ، پروژه یهاتیتمام فعال یکنترل و بررس ،یهماهنگ ،یزیبرنامه ر ف،یتعر مدیر پروژه

 یندگیما، ن مذاکره با فروشندگان میمشاوره ت،  وکارو کسب یحل و فصل مسائل فن ، شرفتیپ

 وژهپر یبرا یکل تیوکار؛ مسئولکسب ی، حام وکارکسب

 ندهایفرآ و هادادهدر مورد ها و نیازمندیکسب و کار  اطالعاتارائه  اصلی موضوع کارشناس
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ضمین ای تتیمی است که لزومی به استفاده از آنها در تمام مراحل پروژه نیست و فقط برتیم کمکی:  -2

 .شودمیاز آنها استفاده  اطمینان ،

 فرعی (یم) ت میت های گسترش یافتهتیو مسئولها نقش
 

 یاصل هایتیمسئول نقش

 )گان( برنامهتوسعه دهنده
و  ی، و توسعه دسترس پرس و جو پتیبرنامه گزارش، نوشتن اسکر یسیبرنامه نو

 یکاربرد یهابرنامه لیو تحل هیتجز

 مشاوره و آموزش کارکنان کسب و کار )همکاران کمکی( BIپشتیبان 

 BIپروژه  میت یبردن موانع مربوط به کسب و کار برا نیو از ب BIایجاد دفاع از  تجاری مایت کنندهح

 ETL رهایابزانمودن آماده  ایو /  ETL یهابرنامه یسیبرنامه نو ETLتوسعه دهنده)گان( 

 یخارج ای یداخل یروهایبه علت عدم کنترل ن BIخطرات و مواجهه پروژه  نییتع QAلگریتحل ایو  ITحسابرس

 توسعه دهنده)گان(

 متاداده مخزن

 داده گاهیپا یبارگذار یمتا برا یهامهاجرت مخزن داده یهابرنامه یسیبرنامه نو

 نیآنال رسانی متا و کمک یهامخزن متاداده. ارائه گزارش داده

 شبکهفضای محیط و و نگهداری از  حفظ کارکنان خدمات شبکه

 یاتیکارکنان عمل
 لیو تحل هیو تجز یرس، دستETL چرخه  یبرا یدسته ا یندهایفرآی اجرا

 متا یهاداده، و مخزن افزارنرم

 یتیامن سرپرست
ر د یتیامن یها یژگیشده است و و فیتعر یتیامن یازهایکه ن نیا نیتضم

 گرفته است قرار شیمورد آزما داده هایگاهیسراسر همه ابزار و پا

  ندگانینما گرید) دارانسهام

 (IT رانیمد ایکسب و کار و 

 بیو تصو ی، مانند بررسBI پروژه  در هاتیمسئولی دودهمح مدیریت

 BIروژه پ میتکه کسب و کار و اساسنامه  نیقوانو  یمتقابل سازمان یاستانداردها

 کند.آن را ایجاد می ایکند و یاستفاده م

ی فن یها رساختیسازمان، از جمله ز یبرا یکل یفن یها رساختیز تیریمد کیمعمار استراتژ
BI 

 عامل ستمیو س یسخت افزار یها رساختیحفظ ز یان خدمات فنکارکن

 کنندگانشیآزما
،  ETLشده توسط توسعه دهندگان  جادیا یسینوبرنامه یکدهاآزمایش 

 مخزن متاداده هایبخشکاربرد، و 

 لیو تحل هیو ابزار تجز یتوسعه و دسترس یاز ابزارها ینصب و نگهدار ابزار رانیمد

 وب توسعه دهنده)گان(
در ها داده شیگزارش و نما شینما یصفحات وب برا جادیو ا تیوب سا یطراح

 نترنتیا ایاکسترانت، و  نترانت،یا

 یتیامن یهاتیوب سرور و وب سا یاندازراه کارشناس ارشد وب

 

 وکارکسب اجزایو انگیزه نمایی  هیتوجگام اول: 
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 شودمیح و روشن کسب و کار سازمان واض کیاهداف استراتژدر این مرحله 
 

 
 

 کنند (یکی از پنج هدف زیر را دنبال می ITهای معموالً پروژه)  اهدافبندی دسته
 

 
 

 درآمد شیافزا -4

 های ویژه بازاربخشو  دیجد یبازارها ییشناسا -

 ترمؤثر فروشی انگیزه -

 هاتفرص ترعیسر اساییشن -

 تر به بازارعیسرانتقال  زمان -
 

 ودس شیافزا -2

 های تبلیغاتیگذاری بهتر ایمیلهدف -

 کاهش بازارها واکنش سریع به -

 هاآن دیخطوط تولیا محصوالت  ییشناسا -

 یداخل یناکارآمد ییشناسا -

 کاالتر کارآمد تیریمد -
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 یمشتر تیبهبود رضا -3

 یمشتر حاتیبهتر از ترج درک -

 یمشترنظر  محصول مطابق بهبود -

 انیمشتر رایفوق العاده بفروش  -

 ی )مشابه(کسب و کار تکرار شیافزا -

 یمشتر تیشکا با بررسیتر عیسر حلراه -

 

 پس انداز شیافزا -4

 ی تلف شده یا از تاریخ گذشتهکاال کاهش -

 یسفارش یهادرخواست گزارش کاهش -
 

 بازار دست آوردن سهمبه  -5

 رونداز دست می رقابت یبه واسطه ی ایراد در نحوهکه  یانیتعداد مشتر شیافزا -

 گذشته یهاسالدر با رقابت  سهیدر مقا یمشترمیزان افزایش بسیار باالتر حفظ  -

 

 هایی که در گام اول باید انجام شوندفعالیت :وکارکسب یهاتیفعال یابیرد ارزامو
 

 
 

واضح  کامالً ار برای شروع یک پروژه هوش تجاری باید دلیل ک :) تعیین اهداف پروژه(تعیین نیاز تجاری

سازمان صورت جلسه شود پس باید دانست این پروژه چه  و روشن باشد و حتی المقدور توضیحات صاحبان

 دوا کند. خواهدمیدردی را 
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ر نیست صفر کیلومت الزاماً شودمیوقتی یک پروژه هوش تجاری انجام  یار کنونی:ارزیابی سیستم تصمیم

 ن سازمان وجود دارد.آی اتوماسیون در هاسیستما انجام شده و قبال در این سازمان خیلی کاره یعنی
 

 ( Benefit ).روشن شود. یکی از اهداف افزایش سود است کامالً اهداف باید  تعیین اهداف عینی:
 

ها افزایش سود ی هوش تجاری است. جلب رضایت مشتریهاپروژهیکی از اهداف  :جلب رضایت مشتری

 دنبالبهعدم افزایش سود را  هاگزارشمار و ارقام و آیت مشتری وعدم شفافیت در دنبال دارد ،عدم رضاهرا ب

 دارد.
 

 سکیر یابیارز
 

 .نامندریسک می رای پروژه یندهآگیری برای عدم قطعیت تصمیم: ریسک

ممکن است این فرد  شودزده میی یک فرد خاص در پروژه حدس ا توجه به سابقهبدر ابتدای پروژه  مثالً

روژه را پکه اگر این فرد  شودگیری برای این اتفاق تصمیم ، بنابراینرا رها کند  راز مدت مشخصی کا پس

 این کار تحلیل ریسک است. شود ،چه کسی جایگزین او در پروژه  ترک کرد

شان رتأثیل وقوعشان کم است ولی حتماا هاریسکند برخی شومیهای مختلفی تقسیم به دسته هاریسک

 .گذار نیستندتأثیرل وقوعشان باالست اما حتماا هاریسکاست. اما برخی  خیلی زیاد
 

 ها دارای دو پارامتر اصلی هستند:ریسک

 پائین ( –) میزان تأثیر باال میزان تأثیر ریسک  -2  پائین (   –) درصد باال درصد وقوع ریسک  -1

 با ترکیب این دوپارامتر ، چهارنوع ریسک وجود دارد.
 

 سکیر یابیارز

 پروژه یاجرا یمورد استفاده برا یآورفن 

 آوردن پروژهبه اجرا در برای ندهایها و فرآتیقابل یدگیچیپ 

 هامختلف و داده یاجزا ادغام 

 آن یو معنو یمال تیو حما سازمان 

 پروژه نیا میها، و سطح تعهد کارکنان تها، نگرشمهارت 

 هیسرما ینظر بازده از یمال یگذار هیسرما 

 

 سکیر یابیارزپایه  سیماتر
 با پروژههمراه به جلو ، حرکت رو  کم خطرسبز = 

 و با احتیاط یبه آرامپروژه ادامه  ،( اطیاحت)خطر متوسط زرد = 

 اقدامهرگونه مجدد قبل از  یابی، ارز( توقف)خطر باال =  قرمز
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 سطح ریسک 

 خطر باال خطر متوسط کم خطر متغیر
 تجربه کم د،یجد یهایفنآور فناوری درمورد یجربه حداقلت آشنایی کامل با فناوری فناوری

 پیچیدگی
گردشدرحداقل  تأثیرساده، 

 کار

 موردی در تأثیرمتوسط، 

 کارگردش

مند ازین ، یبحران مأموریت

 مجددگستردهیمهندس

 ادغام گسترده ازمندین ادغام محدود ازمندین مستقل، بدون ادغام ادغام

 محدود یداخل یبانیپشت یتیحما یادیتا حد ز تثاب یداخل یبانیپشت سازمان

 تیم پروژه

 وکار، کسبکسبدرتجربه با

، با  شودیم اندازیراهو کار 

 بازنگرش با ،  استعداد

 کار، کسبوکسبدرتجربه کم 

، با  شودیم اندازیراهو کار 

 نگرش عادالنهبا ،  استعداد

ا وکار، تنهکسب یهبدون تجرب

داد ، استع محور یتکنولوژ

 منفینگرش با ،  محدود

 گذاریسرمایه
ر دسرمایه  یلحتماابازگشت 

 کوتاه اریمدت زمان بس

در سرمایه  یلحتماابازگشت 

 متوسط یزمان بازه

طی  هیبازگشت سرماامکان 

 چندین سال

 :یکیزیف یهادادهمدل 

 کامل 
 شود یابید ارزتواننمیناقص،  شدهن میکامل و تنظ شده میکامل و تنظ

 :یکیزیف یهادادهمدل 

 دیتوسعه انواع محصول جد

انواع  یتوسعه کامل برا

 دیمحصول جد

 نوع محدودیتوسعه 

 محصول از
 شود یابید ارزتواننمیناقص، 

 :یکیزیف یهادادهمدل 

 منبع ستمیس هیتغذ

ول قابل قب یطراح یبانیپشت

 منبع یهاسیستم یبرا

 یها ینگران ایعملکرد و 

 یزمان بند
 شود یابید ارزانتونمیناقص، 

 (یو داخل یرابط )خارج
 یاز رابط ها یبانیپشت

 یو داخل یخارج

 رابط یمحدود برا یبانیپشت

 یو داخل یخارج

 طراب یبرا فیضع یبانیپشت

 یو داخل یخارج

 واقدامات:لیوتحلهیابعادتجز

 دیکردن خطوط تولاضافه

 دیجد
 اضافه کردن یآسان برا

ه ب ازید اضافه شود، اما نتوانمی

برای  یقابل توجه یبازساز

 دارد مکعب

آن را توان ینم حال حاضردر 

 کرد یابیارز

و  لیو تحل هیابعاد تجز

اقدامات: اضافه کردن 

 هیتجز یبرا دیجد یابزارها

 هاداده لیو تحل

و  یشنهادیپ یهامکعب

 یاز ابعاد برا یمجموعه ا

 لگرانیاز تحل یکاف تیحما

 کسب و کار

و  یشنهادیپ یهامکعب

با از ابعاد ارائه  یمجموعه ا

 تیحداقل کفا

 و یشنهادیپ یهامکعب

 یاز ابعاد کاف یمجموعه ا

 استفاده از مخزن

 متا یهاداده
 متا داده تیبدون حما محدود متا داده یبانیپشت یافته به طور کامل توسعه

 داده یها گاهیپا یریبارگ

 BIهدف 

بارگذاری کامل فرایندهای 

 ایجاد شده

 یا ندهایفرا ضعیف یربارگذا

 اسناد

 شدهانجام ن ندهایفرا یبارگذار

 شود یابید ارزتواننمی و

 یهاداده گاهیپا مشکالت

 یکیزیف

 یهاداده گاهیپا یطراح

 و کارآمد مؤثر یکیزیف

 یبا طراح یجزئ مشکالت

 یکیزیف یهاداده گاهیپا

 یهاداده گاهیپا یطراح

د تواننمیناقص،  یکیزیف

 شود یابیارز
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 سائل مربوط به عملکردم
مطابق با اعالم عملکرد مورد 

 ازین

از مسائل مربوط به  یبرخ

 عملکرد

آن را توان ینم حال حاضردر 

 کرد یابیارز

 تیریمسائل مربوط به مد

 یو نگهدار ری: تعمستمیس

 یوبخفرایندها به  یبانیپشت

 شده تیتثبو مستند 
 مستندات محدود یبانیپشت

دها از فراین یبانیپشت چیه

 شودنمی

 یبانیمسائل پشت

 یابیو باز یریگ بانیپشت

و  افتهیتوسعه فرایندهای 

 شده نصب

 یابیو باز یریگ بانیپشت

 اما افتهیتوسعه  یندهایفرا

 شدهننصب 

و  یریگ بانیپشتدرمورد 

 فکر نشده ندهایفرا یابیباز

 تیامن یاجرا

نرم یازهاین برآورده ساختن

که به سادگی قابل  افزاری

 اری هستندنگهد

 دشوار استنگهداری  یبرا
نمیناقص،  تیامن یطراح

 شود یابید ارزتوان

 

 (4 گام) قابل ارائه نتایج

 یابیگزارش کسب و کار مورد ارز 

 واضح و روشن شود کسب و کار سازمان کیاهداف استراتژ - 

 تعیین شود BIبرنامه  شنهادیف پاهدا - 

 کسب و کار( هایتفرص ات یکسب و کار )مشکال هایمندیازین انیب - 

 برآورده خواهد شد هاازینتوسط آن که  BIافزار نرم یشرح چگونگ - 

 گیرندکار نمیرا به BIی شنهادیپ حلراهاشاره نکرده و  وکارکسب هایازیبه نهایی که شاخه - 

 سود -نهیهز لیو تحل هیتجز جینتا - 

 سکیر یابیارز - 

 ندید فرآبهبو یبرا، وکار کسب یاتیعمل و روندهای ندهایفرآ ای یاتیعمل یهاستمیس درمورد ییها هیتوص - 

 کسب و کار
 

باشد که  ییاجرا یاجمال یدو صفحه بررس ای کیشامل  دیباهمچنین  یابیگزارش ارزنکته: 

  گیرد.را دربرمیگزارش  نیا اتیخالصه جزئ
 

 4 گام در درگیر هایشنق

 کسب و کار یحام  ●                                کسب و کار ندهینما  ●

 پروژه ریمد  ●                           هاداده تیفیک لگریتحل  ●

 موضوع کارشناس  ●
 

 4مرحله  ندادناز انجام  یخطرات ناش
 یبانیکسب و کار پشت کیف استراتژاهدا که ازکسب و کار  اندازیحامی قدرتمندی برای راه

  .توان یافت، نمی کند
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  ( Enterprise Infrastructure Evaluationن )م دوم ارزشیابی زیر ساختار سازماگا

برای انجام پروژه هوش تجاری نیاز مورد  تعیین امکاناتو در سازمان موجود  ارزشیابی امکاناتاین گام 

 ریزی داشت.ک برنامهیپروژهدر این گام باید برای  .است
 

 و غیر فنیاند: فنی زیرساختارها دو دسته

 :شودمیزیر ساختار فنی شامل موارد زیر 

 سخت افزار -

 شبکه -

 میان افزار)واسط( -

 و ابزارها هادادهی مدیریت پایگاه هاسیستم -

 زیر ساختار غیر فنی عبارتند از: 

 هادادهمدل منطقی  -

 هامتادیتا -

 هایی که باید انجام شودو رویه هارهنمون -
 

  زیر ساختار فنی:
 

 شود.تجهیزات و ادوات فیزیکی قابل لمس سخت افزار نامیده می خت افزار:س

 ن چقدر است؟آو قیمت  چه سخت افزاری نیازمند به د؟شودر حال حاضر از چه سخت افزاری استفاده می -

 

 ارزشیابی باید شامل موارد زیر باشد:در این بخش 

 بندی سخت افزاری موجود ، وجود دارد.برنامه هایی که برای ادغام سخت افزارهای جدید با پیکر 

  سیستم های مدیریت پایگاه های داده در برنامه ی سخت افزار انتخاب شده باید دسترسی به پایگاه

باید  سی است کهمقیاس پذیری نیز یکی از مسائل اسا)دربر بگیرد.  کامالًداده و رشد استفاده از آن را 

 به آن اشاره نمود(.

 د.باشافزاری مختلفی میهای سختأثیر الزامات قابلیت همکاری بین برنامهانتخاب برنامه تحت ت  (

 چنانچه نیاز باشد (

 ( هزینه و بازگشت سرمایهROI.برای سه قسمت قبلی عامل های کنترل کننده محسوب می شوند ) 
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تغییر متناسب متغیرهای تابع برحسب تغییر متغیرهای مستقل  :( Scalability مقیاس پذیری )

  شود.در یک فرآیند ، مقیاس پذیری آن فرآیند نامیده می
 

وقتی ورودی  ، و خروجی این برنامه اعداد مرتب شده است کندمیکه اعداد را مرتب  ایبرنامهدر  مثالً

برنامه ودی ور نانچهچیعنی  بودنپذیرمقیاس .همان اندازه باید کار بیشتر انجام دهد برنامه به شودمییشتر ب

ها ده هددااگر  مثالً )  .شودنیلی بیشتر خرودی ، وزمان خروجی نسبت به چندین برابر شدن  ،تغییر کند 

 ( زمان کمتر از ده برابر شود، افزایش د ونبر شابر
 

دراین  استاهمیت  دارای مقیاس پذیری وجود دارد هاداده ی ازی هوش تجاری حجم باالیهاپروژهچون در 

ات یعنی جنس گزارش کندمیتغییر  تباً مر هادادهند و الگوی دسترسی به شومیپدیت آ هاداده دائماً هاپروژه

د سخت افزار موجود بایاین ، بنابر و تنوع گزارشات بسیار متفاوت استو تعداد  کندمیفرق  هاپروژهدر این 

  مقیاس پذیر باشد.ها متناسب با داده
 

 باید مقیاس پذیر باشد:، به جهت تغییرات سریع در موارد زیر ، سخت افزار نکته: 

 حجم اطالعات 

 به روز کردن موارد روزمره 

 هاالگوهای دسترسی به داده 

  هادرخواستتعداد گزارشات و 

 داده هدف هوش تجاری دسترسی دارند هایتعداد افرادی که به پایگاه 

 آینداده هدف هوش تجاری به اجرا در میتعداد ابزارهایی که درمقابل پایگاه های د 

 کنندی داده هدف هوش تجاری را مهیا میسیستم های عملیاتی که اطالعات موردنیاز پایگاه ها 
 

 شبکه:

 چیست؟توپولوژی شبکه  ؟شوددر شبکه از چه شبکه محلی استفاده می -

 هوش تجاری کافی است؟ یپروژهیا پهنای باند برای آ چیست؟ WANاطالعات  -

 پراکندگی کنترل شده سخت افزار
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 های هوش تجاری است.افزاربین نرم( Gateway) واسطیک الیه افزار میان

مینار هم قرار ها کافزارنرمهوش تجاری تمام  یپروژهافزارها زبانشان یکسان نیست و در ی نرمچون همه

 انواع میان افزارها: است. نیاز مبرمی به میان افزارها گیرند

 شده عیتوز یافزار منطق انمی 

 داده تیریافزار مد انیم 

 

 
 

 سیستم های مدیریت پایگاه های دادهدرگاه های 

 درگاه های نقطه به نقطه •

 درگاه هایی که می توانند به صورت سراسری مورد استفاده قرار گیرند •

 ( استفاده می کنندSQLدرگاه هایی که از زبان درخواست ساخت یافته ) •

 ددرگاه های مبتنی بر رابط های برنامه نویسی برنامه های کاربردی هستن  •
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 ک سیستم مدیریت پایگاه دادهی انتخاب معیارهای

 شودمی استفاده  DBMS، در حال حاضر از چه شودمیت مطرح سؤاالهم همان DBMS  ارزشیابیدر 

سازگار با  DBMSاین  آیاچقدر است و  DBMSاین  یهزینه؟ استجدیدی نیاز  DBMSیا به آو 

 سیستم عامل هست یا نه؟
 

DBMSهای هوش تجاری درمورد : در پروژهDBMS های زیر بررسی شود:انتخاب شده باید ویژگی 

 :(های اطالعاتیو بارگذار های همسانی در بررسی درخواستدرجه)موازی سازیدرجه  -4

. دبرنمیپردازشگر بهره  چندیناز  شود کهمیکامپیوترهایی استفاده  از معموالًی هوش تجاری هاپروژهدر 

ی نوشته و اجرا شوند که تکه تکه شوند و هر تکه به یک پردازنده داده ایهها باید برنامهروی این کامپیوتر

  امه را پردازش کنند.کنار هم بطور موازی برن هاپردازندهشود و این 
 

ها بسیار کند میDBMSها خیلی زیاد شود عمدتاً چنانچه حجم داده : داده گاهیپاپذیری مقیاس -2

 شوند بنابراین باید میزان کند شدن را به نسبت تغییر حجم داده بررسی شود.
 

ها بتواند به سرعت دارا بودن مکانیزمی که در حجم باالی دادهها: قابلیت دسترسی سریع به داده -3

 ی درخواستی را به کاربر تحویل دهد.داده
 

 یکپارچه سازی با اینترنت -4
 

 قابلیت طرح های فهرست بندی پیشرفته -5
 

 تکرار برنامه های نامتقارن -6
 

 های بدون مراقبتعملیات -7
 

 فنی های زیرساخت ارزیابی گزارش تیجه گیری تفصیلین

 سرورها 

 ندهدستگاه های خدمات گیر 

 های عاملسیستم 

 ) میان افزار ) به خصوص درگاه های سیستم مدیریت پایگاه داده 

 رابط های کاربری سفارشی 

 اجزای شبکه و پهنای باند 

 ( گیری و بازیابی ، نظارت بر عملکپشتیبانتأسیسات و قابلیت های سیستم مدیریت پایگاه داده) رد 

 ایانه و ابزارهای نرم افزار کمکی ر ابزارهای توسعه مثل مهندسیETL 

  ابزارهای تجزیه و تحلیل و دسترسی مثل ابزراهایOLAP و تهیه کنندگان گزارش 
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 گام انجام شود: نیدر ا دیکه با ییهاتیفعال
 

 
 

 عبارتند از: :زیرساختارهای غیرفنی
 

ساختار غیر ن سازمان یک زیرآچارت سازمانی  (:Logical Data Model)هامدل منطقی داده -

 ها ) تعیین ارتباط بین عناصر (.دادهدر پایگاه  ER و مدیریتی است یا مانند نمودارهای فنی
 

ه ک یلیصورت که هر فا نیاطالعات در مورد اطالعات است! به ا یبه معن تایمتاد :)فراداده( متادیتاها -

د و ده حیرا توض لیممکن است ساختار فا تایبا خود به همراه دارد. متاد یحیاست، توض یشامل اطالعات

های هایی هستند دادهدادهها در واقع فراداده داشته باشد. لیفا یدر مورد محتوا یممکن است اطالعات ای

 تر معرفی شوند.های اصلی بهتر و واضحشوند که دادهکنند و موجب میاصلی را توصیف می

 جویی در زمان (رفه) ص .است هاگویی سریعتر به درخواستپاسخهای متادیتا مزیتیکی از 
 

 ها درصورت لزوم.و تغییر آنبررسی رویه و روندهای موجود  :هاو رویه هارهنمون -
 

 هایی که باید در این گام انجام شود:فعالیت
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  ریزی پروژه (:گام سوم ) برنامه

 :در این گام چهار موضوع یا چهار محدودیت پروژه باید بررسی شود

  :های پروژهمحدودیت

Scop:  ی فعالیت پروژه است. ی حوزهمحدودهتعیین

 تحویل قرار استچه چیزی نهایتاً پروژه  دراینکه یعنی 

های یلاکه روی موب تهیه شود ایبرنامه مثالً ،  شود داده

 قابل اجرا نیست. IOS روید قابل اجراست اما رویدان

Time: انجام و زمانبرای مورد نیاز زمان  تعیین مدت

 .استپروژه ی مربوط به انجام هر قسمت هابندی

Budget: چقدر منابع مالی موردنیاز است؟ 

Resource: هستند. پروژههمان تیم  ؟ کهدهندمیانجام  را یپروژهابع انسانی ، چه کسانی من 

Quality:  خاص مورد یا موقعیتکیفیت یعنی مشخصات یک. 

 .   و ..  cpu،  مانند کیفیت یک نوت بوک: مارک ، رم 

. دصفات خاصه کمی و برخی کیفی هستنکه برخی از این   شودمیکیفیت با یک سری صفات خاصه تعریف 

 نگ نوت بوک.مانند رکیفی کمی مانند وزن نوت بوک و 

معیار  یعنی یکمشخص مورد نظر است. یک استاندارد  بودن به معنای این استدنبال یک کیفیت خوب هب

ند. شومیبا قابلیت مقیاس پذیری سنجش کیفیت  هابرنامه مثالً  .قرار دادمشخصات  یا سنجه باید برای

 ها هستند که باید بررسی شوند.ها که هم سنجه ISOمانند
 

Preparing a project plan:  سوم شیئی است به نامخروجی گام harterC  که به معنی منشور،

یین نامه است آیک  وقرارداد  که یک باشد.یم. و شامل تعیین مجریان ، میزان بودجه و زمان پروژه است

 گذاشت. ن احترامآکه تدوین شده و باید به مفاد 
 

 :Charterتدوین  مقدمات

ر ریز بینانه ودر این بخش باید کارها بط تهیه شود.ها و وظایف و زیر وظایف ی فعالیتکلیه ابتدا باید لیست

 .شدن کارهای بعدی است تر، سادهین کار گذاشته شوند و دلیل اها کنار شکسته شوند و کلیت

 زمان بندی کرد در این توانمی ترسادهتر باشند ند ، حاال هر چقدر کارها شکستهبرمیکارها چقدر زمان 

از مدیریت کنترل پروژه  توانمید که برمیتخمین زد هر وظیفه یا زیر وظیفه چقدر زمان  توانمیبخش 

متوسط زمان را از کارشناسان این کار  توانمیگیری است که یأوش دیگر راین کار استفاده کرد و ر برای

 کرد. دریافت
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 گام انجام شود: نیدر ا دیکه با ییهاتیفعال
 

 
 

 .تخمین نام داردواقعیت (: نزدیک بودن به Estimate)تخمین

م ظایف چه وابستگی به هاین منابع و و ، باید بررسی شود. است برای انجام کار به چه منابعی نیازکه این

رسد چون پروژه به صورت تکهولی به صفر نمی کردها را حتی المقدور کم باید وابستگی هاپروژهدارند در 

 اند.تکه به هم وابسته
 

مسیر بحرانی آن مسیری است که زمان پروژه را نشان   :هار بحرانی با توجه به وابستگیتشخیص مسی

 .شودمیتمام  در چه مدت زمانیگفت پروژه  توانمیسیر بحرانی یعنی با توجه به م دهد.می

، گذارندیم تأثیرهایی که روی مسیر بحرانی هستند اگر زودتر یا دیرتر تمام شوند روی زمان پروژه متالیست

فتند ایب تأخیرانجام شود زیرا اگر به  ایحرفهیی که روی مسیر بحرانی هستند باید توسط افراد هافعالیت

وجود دارد برای پروژه  Planانجام شود یک  فوقوقتی تمام کارهای  خواهد افتاد. تأخیرمان پروژه هم با ز

 که با جزئیات بیان شده است.
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 هایی است که در سه گام قبل انجام شد.آوری فعالیتجمع :ف ملزومات پروژه(یگام چهارم )تعر
 

 
 قبل است. یهاگامتر جزئی و ترکاملگام چهارم تعریف 

 

 .ت پاسخ داده شودسؤاالدر این گام باید به این 

تی را افراد مشغول در سازمان پرسیدند اما هنوز جواب داده سؤاالچه اطالعاتی نیاز دارد؟ چه سازمان به 

 ییهادادهمهم هستند و  هاگزارشیی که برای تهیه گزارش الزم است کجاست؟ کدام هادادهشده )نیازها(؟ ن

ید استفاده با هادادها و کدام جاز ک ایلحظهی حیاتی و هاگزارشتهیه گزارش الزمند کجاست؟ که برای 

تمیز و معتبر هستند  هاداده است؟نیاز به اطالعات چه مدت پیش از این  اندشدهآرشیو    هادادهکنند؟ اگر 

 یا نه ؟

 

ذا ل ای آپدیت شوند.باید لحظه هایی هستند کههای حیاتی گزارشگزارش گیری:تعریف نیازهای گزارش

 های مشخص به مدیر تنظیم شوند. ) داشبورد ها (ی هدفها باید بسیار متنوع و شکیل برای ارائهگزارش

تا تمام آنها این گزارشات را  خواهدمیوقتی مرکز از کل شعبات یک گزارش  ایهای زنجیرهمثالً در شرکت

یا ادغام آنها   Mergeالزم است و کنار هم قرار دادن این داده و  تهیه و ارسال کنند حداقل یک هفته زمان

از تصمیم به داشتن یک گزارش زودتر روز  11با هم چند روز طول خواهد کشید. )تحلیل( یعنی حدود 

 ضرر است.موجب در بازار جهانی تعلل هر یک روز  ومدیریتی زمان الزم است 

 Dataتوسط که ی پیچیده هستند هاگزارشند شومیه ننوشت SQLبا زبان  معموالً یی که هاگزارش

Warehousing  شود.میانجام 

 

 

 
 



 ی لیاسماع یمهد، استاد: دکتر « رشدا یکارشناس» ی ،جزوه درس هوش تجار
 23 صفحه :

 

  گزارش گیری:

ود وج ایشدهی از پیش تعیین هاگزارشدر یک برنامه  معموالًو تنظیم گزارشات خود یک هنر است  تهیه

بندی شده   تهوق و دستمزد یک سری گزارشات بسو حق انباریی مثل حسابداری و هابرنامهدارد که 

Canned میی از پیش تعیین شده اطالق هاگزارشاین واژه به  معموالًپیش آماده شده( وجود دارد  )از

لنگری ست که  به مدیر تی ائهاگزارشدنبال هاین گزارشات نیست بلکه بدنبال بههوش تجاری  اما پروژه شود

 .بزندبرای گرفتن گوی سبقت از رقیبان 
 

ین گزارشات را بگیرد چون وقتی اطور هوشمند هبخشی وجود دارد که خود سیستم ب کاویدادهدر  نکته:

د در نظر بگیرد و تواننمیجه را بیشتر و یکجا بخواهد این گزارشات را انجام دهد ذهنش یک یک قرد

 ند.شومیتک وجهی  معموالًگزارشات 

ی بسیار پیچیده در کسری از زمان هادادهکه  دگیرنمیبه نحوی کنار هم قرار  هاداده، در بخش انبارسازی 

  .کنندمیهایی هستند که به تمام افراد در سطوح کار کمک ها خروجیششوند.گزار کاربرتحویل 

 
 

ش های پروژه هوکه داده هاییها و زیرسیستمتعیین سیستم های منابع:تعریف نیازهای مربوط به داده

  .شوندها تأمین میتجاری از آن
 

تواند به چه اهدافی باید برسد و چه کمکی به سازمان می شودمیدر این گام مشخص  :حدوده پروژهم

  .کند
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  ( :هادادهگام پنجم )تحلیل 
 

های جزئی و امنیتی ، پاکسازی داده و بررسی استانداردها در ی قبلی، نیازمندیهاگامبررسی 

  .شودمیاین گام بررسی 
 

باید تحلیل شوند و دقیقاً باید  مشخص  هادادهدر این گام  .شودمیجزئیات گام چهارم بررسی  در این گام

 .شودمیی آورجمع Sourceاز کجا و از چه محلی  هادادهکرد 

چه  هستند و هادادهو اینکه چه کسانی صاحبان   شودمیبررسی  هادادهدر این گام بیشتر در مورد کیفیت 

 وجود دارد یا خیر؟ هادادهخطایی در  آیااستفاده کرد و اینکه باید  هادادهپاکسازی  برای  را ییهاروش

 
 این گام از دو بخش که مکمل هم هستند تشکیل شده است:

 

 (Standardization And Qualityکیفیت و استاندارد سازی) -  
     Bottom-up Source Data Analysis 

   

 (Integration and consistency)یساز کپارچهی و یسازگار -

 Top-Down Source Data Analysis (هاداده)کنار هم آوردن 

 
شوند میبه معنی رفع هرگونه موردی که موجب  (:Data Cleansing) هاداده )پاالیش(پاکسازی

  .باشندکثیف های موجود داده

 

 شوند:ها میمواردی که موجب کثیف بودن داده

 ها کثیف هستند.ها مشخص نباشد یا موجود نباشد ، دادهاگر مقادیر داده ها:ناموجود بودن داده -
 

و مقادیر متفاوتی  های یکسانی در چند جا ذخیره شده باشنداگر داده ها:ناسازگاری داده -

 گویند.می« کثیف»ها و به این داده افتدها اتفاق میناسازگاری داده داشته باشند ،

 .د شدندرد سرساز خواه هابدون سازگار نمودن آن باشند ،ی فاز منابع مختل ری شدهآوهای جمعدادهاگر 
 

 

اندازهبرای یکسان کردن واحدهای  (:هااستاندارد کردن داده))Data Transformation(تبدیل داده 

  (.وندپا بذخیره شده در جایی دیگر  kgوزن شخص یکجا با  )مثالً  .شودمیاستفاده  گیری
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ها با پاکسازی دادهشود که میموجب  هادادهحجم زیاد  :(Data Reduction)هاافزونگی دادههش کا

  .مشکل مواجه شود

 .شودمیاز حجم باالیی برخوردارند استفاده  هادادهوقتی  Data Reductionاز 

 

ری که از چه کامپیوتند نباید وابسته به این باشند شومیی آورجمعاز جاهای مختلفی  هادادهوقتی  :نکته

ند یعنی نباید مهم باشد از روی چه سیستم عاملی برداشته شده و وابستگی به بانک اطالعاتی شومیبرداشته 

  استقالل( Independenceنداشته باشد )
 

 سازماندر یک  یمدل داده منطق کی جادیایک مثال تصویری برای 

 
 

  .ندشومیی و تحلیل آورجمعچگونه  هادادهنکته مهم در گام پنجم این است که نکته مهم: 
 

 گام انجام شود: نیدر ا دیکه با ییهاتیفعال
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 (سازی( )نمونهPrototypingسازی)شگونهیپگام ششم 
 
 

Prototyping: ی بصری به سفارش دهندگان یا پروژه برای ارائهیا ماکتی از  ساختن نمونه کوچک

  .کاربران

 

 : rototypePیی برای ساختهاتوصیه
 

تا زمان زیادی صرف آن نشود  ساخترا کوچک  Prototypingباید  :Prototypeتعیین محدوده  -

 پس بعضی از موارد پروژه باید در آن قرار بگیرد.
 

با چه قرار است  مشخص نمود کهو  موردجستجو را باید شناخت :داده گاهیپا هیاول یازهاین درک -

 شود.ی آورجمع DBی درستی از این هادادهو  به انجام برسددیتابیسی 
 

 شوداصلی استفاده  یهادادهاز بخشی از   Prototypeیعنی برای ساخت  های درست:داده انتخاب -

 ثر باشد.ؤببرد و م خترا زیر سا Prototypeیی باشند که هادادهباید  هادادهو این 
 

 استفاده کرد. Prototypeتست  ابزارهایی باید برای آزمون و حتماً  :تست ابزارانتخاب  -
 

را تست  Prototypeافراد و کاربران واقعی پروژه باید  وکار مربوطه:درگیرکردن مخاطبین کسب -

 .کنند تا پیشنهادات الزم را عرضه کنند
 

 

یار کاربرانش پس باید در اخت شود ،مشخص میعیب سیستم  کهاین است  Prototypeمزیت 

  برای تست قرار گیرد.

 

 :هاپیشگونه وارد کاربردم

Prototype  و برای  تهیه گزارشاتبرای ،  بازاریابیها برایser InterfaceU .کاربرد دارند 

 

 انواع پیشگونه سازها:

نسخه اصلی برنامه نیست بلکه نسخه  و .برنامه است و ینسخه Prototypeین ترکامل

 هاییو شاید دارای نقص اندشدههستند یعنی برای آخرین بار تست تهیه  Operationalآزمایشی و نوع 

 باشند.
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 گونهفرآیند ساخت پیش
 

 ن.مخاطبیکار وو کسب تیریمد یبرا یشینما ینسخه کیعنوان  به: هینمونه اول یو معرف شینما -4
 

 .کاروکسب یهاتیفعال و ازیمورد ن یدسترس لیتحلوهیدرک و تجز هدف: هیاولفانتزی  نمونه -2
 

 سازی نمونه است.در پیاده تیعدم قطع، بیان  هدف: هیمفهوم نمونه اول اثبات -3
 

 .شیو نما یرابط بصر یمشخصات برا توسعه و یرابط بصر یطراح درک: هینمونه اول بصری یطراح -4
 

 :هینمونه اول یشینما ی نسخه -5

 .کارکنان درون سازمان یا به کاربران بیرون از سازمانبه  BIچشم انداز برنامه  انتقال -

 .کامل اسیمقدر  BIبرنامه  کیماندن باقی یبازار برا تست -
 

نو در دسترس قرار دادن آآلفا و بتا  هایاز برنامهکامل  باً یتقر نمونه کی جادیا: یاتیعمل هیاول نمونه -6

 . BIاز برنامه یبخش لیو تحل هیتجز ها برای
 

 Prototypeپرکاربردترین نوع  Interface Userو  دهندمیسه چهار نوع اول را اکثر ابزارها پوشش 

 .است
 

 گام انجام شود: نیدر ا دیکه با ییهاتیفعال
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 تحلیل مخزن متادیتا -گام هفتم 
 

هایی هستند ها داده. در واقع فرادادهطالعات در مورد اطالعات استا یبه معن تایمتاد)فراداده(:  متادیتاها

  تر معرفی شوند.های اصلی بهتر و واضحشوند که دادهکنند و موجب میهای اصلی را توصیف میداده
 
 

. (به هم مربوط هستند هاگامگام دهم قرار دارد اما این طراحی در )، است ادهاین گام طراحی و توسعه مخزن متاد

 ه شود.برآوردو چگونه نیاز  است یا خیر؟به متادیتا نیاز  که اصالً کرد مشخصیعنی باید  مخزن، تحلیل
 

توزیع  ، ل قرار بگیردروی چند سیستم عامپایگاه داده متمرکز باشد یا  که آیا متادیتا بطور طراحی مخزن،

 .دشده باشد یا نباش

 آن هم فکر و برنامه ریزی کرد که در گام چهاردهم قرار دارد.ی که باید درباره سازپیاده نوع ،توسعه مخزن

 
 باید با آن دست و پنجه نرم کند. هبرای تحلیل مخزن متادیتا چالشهایی وجود دارد که مدیر پروژ

 

 یا خیر!  استنیروی انسانی کافی و مناسب در اختیار  شودی سازپیادهبرای این که این مخزن  مثالً

و سرورهای قوی  و سخت افزار افزارنرمرا دارد زیرا این مخزن نیاز به  مختص به خود یهاهزینهاین کار 

 استفاده از متادیتا برای چیست و سیاست های آن چه خواهد بود. خواهد داشت و کالً 

تادیتاها هم چون داده و م کندمیست اما همان طور که داده از مدلی تبعیت هادادهمتادیتا در واقع مانند 

این ه ست با این تفاوت کهادادهاز مدلی تبعیت خواهند کرد پس تحلیل متادیتا مانند تحلیل  ند طبعاًهست

 ی اصلی هستند.هادادهی اطالعاتی هستند که توصیفی دربارهنیستند بلکه  هادادها محتواه
 

 مزایای استفاده از متادیتا:

 هاگویی به درخواستسرعت پاسخ -

  ناسازگاری و افزونگی را برطرف کرد ( توان به وسیله آنمی ) ثیفی کهاپاکسازی داده -
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 یک مثال کاربردی برای متادیتا است.  زیرگزارش 

 
ماه از سال بررسی شده و این محصوالت متفاوتند و این محصوالت میوه هستند  3فروش چند محصول در 

کمترین مقدار جدول است به چشم  که 351در این گزارش به طور حتم رقم  مثالً در دو جای مختلف. 

روی این عدد یکسری اطالعات را در یک باکس   مدیریت خواهد آمد و این مدیر با بردن نشانگر موس خود

عدد نهایی نیست  351مشاهده خواهد کرد که از مخزن متادیتا آمده است. این پیغام معناست که این عدد 

 .اندشدههنوز تجمیع ن هادادهدست نیامده و ی کامل توسط سایر شعب بهادادهو هنوز تمام 

به ما پیغام  Wordای دیکشنری در صورت غلط تایپ کردن واژه Word افزارنرمهنگام تایپ متنی با  مثالً

با کمک متادیتا های خود این پیغام ها را  Wordی ماست و هادادهخواهد داد متن تایپ شده ی ما همان 

 برای کمک به  ما خواهد داد.

ند وقتی کاربر شومیی آورجمعاز منابع متفاوت و مختلفی  هادادهی هوش تجاری چون همیشه هاپروژهدر 

د در زمان کوتاهی پاسخ داده شود )اطالعات تکمیلی تواننمی سؤالپرسد بدون وجود متادیتا آن ی را میسؤال

 .در اسالید(
 

 شود: انجامهایی که باید در این گام فعالیت
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 (Data Warehousingها )داده انبارش
 

  نام دارد.« ها انبارش داده» ها فرآیند ساخت و استفاده از انبارهای داده :DWhouseتعریف 
 

 

شوند از جاهای متفاوت جمع شده و در جایی نگهداری می هادادهیعنی : )غیررسمی(هاتعریف انبار داده

 مهم است. قالب، شکل نگهداری و... آنها ی ،آورجمعه نحو

مدیران به شوند تا ایجاد میاست که  هادادهای از مجموعه:  Data Warehouse)رسمی(هاانبار دادهتعریف 

  .کنندکمک  استراتژیکسازی در فرآیند تصمیم
 

 های زیر است:دارای ویژگی انبار داده 

ی یک موضوع داراباید  شوده میتخسا DWیعنی وقتی یک  :(Oriented-Subject)گراموضوع -

کننده ، تهیه) مثل مشتری ، محصول ، .گیردشکل میتحت چه محوری  DWاین  مشخص شودباشد و 

 فروش و ... (

پاالیش ی شده است نیاز به آورجمع DBچون ازچندینها دادهانبار :(Integrated)شدههکپارچی -

 .شوندهم یکپارچه  یکسان سازی واحدها ( وکنارمثل ) دارند

 .شودمیداری نگههای متفاوتی های زمانها دادهیعنی در انبارداده :(Variant-Time)ریپویاپذی -

توان های قبل میهای سالبا بررسی و تحلیل دادهد(. شوسال قبل نگهداری می 11تا  5های )مثالً داده

 ریزی نمود.تصمیمات استراتژیک گرفته و برنامه

 ایحافظهروی ها دادهیعنی انباره مخزن فیزیکی مجزاست.  انبار داده یک :(Nonvolatileپایایی) -

 .استکه این حافظه دائمی  شودمیذخیره 

پاسخ  پس از جوابش دریک جدول درحافظه اصلی ساخته و شودمیپرسیده  سؤالوقتی یک  DBدر مثالً 

  پاک خواهدشد.

 ام اطالعات را درجدول جدیدی خواهدتم افزارنرمبلکه  شد جدول ذخیره نخواهد کارنامه دانشجویان در مثالً

 رفت. پرینت گرفتن کارنامه آن جدول از بین خواهد از بعد و شودمیریخت که برای پاسخ ساخته 
 

  ها معنا و مفهوم ندارد و انجام شدنی نیست.ی هوش تجاری بدون انبار دادهیک پروژه
 

 ناهمگن DBMS باها انبار دادهتفاوت 
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 OLTPو POLAتفاوت دوسیستم 

 :گیرندها در دو گروه قرار میهای کاربردی پایگاه دادهبرنامه

هستند  OLTP (Online Transaction Processesing) پردازش تراکنشی برخط سیستمدسته اول  -

شود و عملیات روزانه یک سازمان توسط این سیستم انجام می هاست.یعنی کارشان پردازش تراکنش

 دهند.دهند و فقط گزارشات ساده و ثابت میکارتحلیلی انجام نمی

سیستمیا  OLAP (On-Line Analytical Processing) پردازش تحلیلی برخط سیستمدسته دوم  -

شاخصباشناسایی  DSS یهاسیستم .کنندمیهستند یعنی ازتصمیمات پشتیبانی ( DSS)یاری تصمیمها

ی اهتصمیم مثالً ) حیاتی بگیرند کلیدی و م وتصمیمات مه تاکنند میی کلیدی به مدیران کمک ها

 ( . . . های فصلی وراهبردی مدیران فروشگاه جهت حراج
 

 جدول زیر بررسی شده است:از زوایای مختلف در تفاوت این دو نوع پردازش 
 

 OLTP OLAP 

 نوع کاربران

 (گرامشتری)

 ITمتخصصان  -کارمندان دفتری
clerk, IT professional 

 (ابازارگر)

 گرانمدیران و تحلیل
knowledge worker 

 عملکرد
 مبتنی بر عملیات روزانه

day to day operations 
 تصمیم یار

decision support 

 application-oriented subject-oriented دادهطراحی پایگاه

 داده

 های جاری ، جزئیداده
current, up-to-date 

detailed, flat relational 

isolated 

 های وابسته به تاریخحجم باالی داده

 سازی شدهتلخیص و یکپارچه
historical, summarized, multidimensional 

integrated, consolidated 

 ردبکار
 تکراریها درخواست

repetitive 

 متفاوت و موردی
ad-hoc 

 read/write دسترسی

index/hash on prim. key 
lots of scans 

 short, simple transaction complex query واحد کاری

 کوردهایتعداد ر

 قابل دسترس
 هاده

tens 
 هامیلیون

millions 

 تعداد کاربران
 حداکثر هزاران نفر

thousands 

 حداکثر صدها نفر
hundreds 

 100MB-GB 100GB-TB اندازه پایگاه داده

 سنجه
 در واحد زمان بازده تراکنش

transaction throughput 

 در واحد زمان بازده درخواست و زمان پاسخ
query throughput, response 
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 هیچند الی ها: معمارانبار داده

 
 

 

  )idsoCube: a Lattice of Cub(های کوچک ی مکعبمکعب: شبکه

 هرجایی د ازتوانمیکه هرکدام  شودمیی آماری یک سری صفات خاصه برای تحلیل استفاده هاتحلیل در

میزاویه  چهار پس از زمان( -قلم -مکان -)تهیه شده time-item-Location-supplierه باشد آمد

 اند.ت یک مکعب ساختهاین چهارصف ، نمودتحلیل را  هادادهتوان 

 DWHهایی است که درویژگیسه بعدی یا چهاربعدی یا . . . باشد ، بُعد همان  دتوانمی OLAP ، Cubeدر

نگهداری او  بُعد از11واقع در شودیممشخصه نگهداری 11وقتی برای یک دانشجو  الًمث .شودمی با آن کار

 .شودمی
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کان عد مقلم جنس یک بُ عدتحلیل اولیه ازیک مکعب چهاربعدی است که یک بُعدزمان یک بُشکل فوق 

 تهیه کننده است. عدویک بُ

سازی شود ماتریس پیاده د باانتومیاست که  Product-Date-Contryابعاد این مکعب سه بعدی ،

Product که سه مقدار است ابعاد یکی از  TV  ،PC  ،VCR ودارد Date د چهارفصل سال باشدتوانمی 

مکعب  81تری تشکیل شده استهای کوچکمکعب سه کشوراست این مکعب سه بعدی از  Countryو

اولین مکعب  در مثالً فروش است. ی کوچک حاوی عددی مربوط بههامکعباین  یک از هر کوچک داریم و

از  بنابراین هریک یعنی فروش تلویزیون درفصل بهار درکشورآمریکا و باشد111 عدد باالیی سمت چپ اگر

این مکعب  کل فروش تلویزیون درکشورهاست(.All  ،All  ،All ) اطالعات فروش رادارند. هامکعباین 

 ست.هادادهانباره  بخشی از

سه رنگ داشته باشیم به  اگر چهارم یعنی رنگ افزوده شود بعد چهاربعدی شده و فرض کنیم این مکعب

نقره ای دارد( یک کپی برای  مشکی و -سه مقدار )سفید مچهار بعد .شودمیازای هررنگ یک کپی گرفته 

 ه درعمل مقایس توانمی این کار ای. بایک کپی برای رنگ نقره رنگ سفید یک کپی برای رنگ مشکی و

درکشوری خاص  رنگی خاص درفصلی خاص و فروش کاالیی خاص با مقدار توانمی انجام داد و ش رافرو

 بدست آورد. را

 D-3مکعب سه بعدی که سطح چهار یک مکعب چهاربعدی ساخت یا توانمیوقتی چهار ویژگی داریم 

ID 3 است. ما به مکعب سه بعدی-D Cube 3بلکه  ندگویمین-D Cube ID ی یکی ازند یعنگویمی 

 ی سه بعدی.هامکعب

Cube  کل چیزی است که درصفحه می بینیم وCube ID  یم.کنمیآنهایی هستند که ما درست 
 

 جمع بندی:

باهم  هادادهبرای ارتباط دادن این  شودداده میدرجایی قرار  ی وآورجمعرا ازجاهای مختلف  هادادهوقتی 

 است.  CubeIDیا Cubeآن ها از اصطالحاتی باید استفاده کرد که یکی از 
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 .شودنامیده میسلسله مراتب مفهومی  در یک مکعب ،بعد  تر یکاطالعات جزئی سلسله مراتب مفهومی:
 

-خیابان-استان-که تشکیل شده از شهر چندین روش استفاده کرد از توانمیبرای بیان آدرس دانشجو  مثالً 

 -تمام دانشجویان ساکن شهرتهران مثالًرس رابیان کرد. آد توانمیسطوح مختلفی  . . . یعنی در کوچه و

 پالک.-کوچه-خیابان -استان -شهر -کشور

 ساعت.-روز-هفته-سال ، ماه: سلسله مراتب مفهومی تعریف کرد توانمیروی زمان هم  مثالً
 

 باشد.ننکته: ممکن است یک بعد دارای سلسله مراتب مفهومی 

 

مفهوم ماه استفاده شده  از انتخاب هستیم و 12 زمان دارای عدبُ د اما درنشومیعد بررسی از سه بُ هاداده

 حتماًاگر قاره باشد   Regionاگر مقدار خواهد بود و4شد دارای فصل استفاده می بجای ماه از اگر و است

 مقدار خواهدداشت.5
 آید(مطالعه شود چون درامتحان سؤال می حتماً)درکتاب واسالید 

 

 هابروی مکع اتیعمل

 آن عملیات را توانمیروی مکعب  شودساخته میعملیاتی است که وقتی یک مکعب  OLAPعملیات 

 .دادانجام 

pURoll : ِبه تر( )جزئیتر ی پائینیک بُعد مکعب از مرتبه تغییر مقیاس سلسله مراتب مفهومی

 بهشهر از  ه به فصل یاازمامثالً تغییر  شود.نامیده می Roll Upتر( عملیات کلیی باالتر )مرتبه

) شکل باال  است. Roll Up عملیات همان، این کار  شوددادهیک بعد کاهش در یک مکعب اگر کشور. 

 ( سمت راست

ownDDrill : ر( به تی باالتر )کلیتغییر مقیاس سلسله مراتب مفهومیِ یک بُعد مکعب از مرتبه

تبدیل فصل به ماه پس  مثالً  شود.یده مینام Drill downتر( عملیات تر )جزئیی پائینمرتبه

شده انجام  Drill Downعمل  داده شودافزایش  عدیک بُ و چنانچههمچنین  خواهد شد مکعب بزرگتر

 ( پایین سمت راست) شکل  .است
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Slice:  عدهای بُ روی یکی ازاین عملubeC  این شکل روی بعد در .گذاردمیانتخاب یک time تایم  و

Q1 ثالً م )یک بعدازسه بعدموجود( رده است یعنی الیه باالیی مکعب باال را انتخاب کرده است.انتخاب ک را

 چقدر است؟ Vancuoverکاالها در چهار فصل در شهر فروش 

Dice: مانند Slice و فصل بهار ، فصل عدبُ در مثالً .کندشرط تعریف میعد بُبیش از یک روی  است اما 

 .Computerو  Entertaimentو وتورنتو و در بُعد کاال مکان شیکاگ عدبُ  در تابستان و

Pivot:  ) چیزی را جدا یا حذف کند ) ها عوض میشکل نمایش دادهاین عمل ) چرخش روی یک بُعد

 Pivotاگر دوبعد با هم جابجا شوند عمل هزینه است ،  yزمان و  xمثالً در یک نمودار دو بعدی ( کند نمی

 انجام شده است.

 و مقدارش هستند( )که شهرها Location :است عدسه بُ دارای وسط صفحهبعدی 3مکعبیر ، در شکل ز

 است. item عدیعد بَبُ مقدار دارد و فصل چهار توجه به چهار است که با (time)عدی زمانمقدار بَ
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 هااز انبار داده یمفهوم یسازمدل

پایگاه  در طراحی دیتا بیس ایدانجام داد؟ دربسازی کرد چه جداول مدل را با هاCubeکه بتوانبرای این

برای  DWHدر  اما شودمیاستفاده  هابرای نمایش ارتباط بین موجودیت ERی معمولی از جداول هاداده

 DWH طراحی برایمناسب است اما  OLTPبرای  ERمدل  .کنندمیشماهای خاصی استفاده  حی ازاطر

استفاده از جداول چند بعدی  هاای برای انبار دادهمدل دادهترین به یک شمای دیگر نیاز است. متداول

  انواع این شماها عبارتند از:است. 

1- Star         ،2-Snow Flake      ، 3- Constellation. 
 
 

 (Star Schemaستاره )مدل 

یه بق و ندگویمی)جدول اصلی(  Fact Tableگیرد که به آن می وسط قرار یک جدول در Starدرشمای

وجود )جداول ابعاد( جدول دراطراف آن 4یک جدول دروسط و زیردر مثال  .گیرندمی ها دور آن قرارجدول

 کمک جدول با این چهار و پیاده سازی شده است. مدلدر این چهاربعدی  Cube دارد. به عبارتی یک

Fact table .باهم درارتباطند 
 

 
 

جدول است که همان  آن چهار ویژگی آن جهت ارتباط با دارد که چهار هفت ویژگی وجود Fact Tableدر

و اما سه ویژگی  Braunch-key   ، Location-key   ، item-key   ، time-keyکلیدها هستند.

وشته ن های مکعبهریک از سلول ه همان مقادیری است که دردیگر باهم وجود دارند که کلید نیستند بلک

، در هر سلول سه مقدار قرار  (شودمیصفات خاصه سنجه نامیده  ی شده کهآورجمع)اطالعات . استشده 

 .شودمیگفته  Dimensionبه هریک ازکلیدها یک  دارد.
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استفاده  Starمکعب اگر از مدل هر مکعب کوچک دارد که در 81بعدی است که 3یک مکعب  شکل زیر

ستند که کلید نیستند. )کلیدها میانگین فروش ه که تعداد واحد ، مبلغ واحد و دارد کرد یک مقدار قرار

 جداول است( برای ارتباط با

 
است که همان مقدار  measureاما سه مقدار بعدی  کندمیمشخص  جداول را ها یاکلیدها ارتباط بین بُعد

 وصل نیستند. Fact Tableای جداول اطراف به جایی جز مدل ستاره در هاست.جعبه

 

 (Snowflake Schema) مدل برفگونه

به جداول دیگری متصل  Fact غیر از جدولهای این است که جداول اطراف بستاره فاوت این مدل بات

 ،اند شدهی سازنرمالمدل برفگونه  در ی نشده بودند اماسازنرمالی اطراف درمدل قبلی هاجدولهستند، 

برای  itemاینجا  در ی کردسازنرمال جداول را باید Fact صورت وجود افزونگی درجداول اطراف جدول در

 .supplier و item نرمال شدن به دو جدول تبدیل شده است یعنی
 

تر پیش میکنند چون سریعای استفاده میاین مدل ازنظر تئوری بهتر است اما در مدل کاربردی از مدل ستاره

  کنند.ده میای استفارود. پس افزونگی را به جان خریده و برای کمتر شدن مشکالت زمانی از ستاره
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 (Fact Constellation) مدل صورفلکی

 وجود داشت. Factدر دو مدل قبلی تنها یک جدول  وجود دارد اما Fact دراین مدل بیش از یک جدول

 اینجا برخی ازجداول اطراف به هر دو جدول به جداول اطرافشان وصل هستند در Factاین جداول  خود

Fact .ده چون بسیار پیچی شودمیی خیلی بزرگ استفاده هاسیستمدل برای این م معموالً متصل هستند

 ندرت استفاده خواهدشد.ه. پس این مدل بکنندمیی کاربردی ازمدل ستاره استفاده هامدلکه اند درحالی
 

 
 

 OLAPمعماری سرور 
 

OLAP چندبعدی (MOLAP:)  سرورهایOLAP های چندبعدی هها از آرایی مکعبذخیره برای

 بسیار بسیار باالی آندسترسی مزیت این کار سرعت  گویند.های چندبعدی میOLAPکنند ، تفاده میاس

این است که چون  عیب این روش ها سرعت دسترسی بسیار باال است.است ، چون در استفاده از آرایه

 .هستند (Sparseفضای خالی )های آرایه نیز درایه های مکعب خالی هستند ، بسیاری از بسیاری از سلول

فضای بسیاربسیار زیادی به هدر رفته و جستجو در این لذا  ها خالی هستند (درصد سلول 81تا  71) 

 ماتریس دشوار است.
 

 گویند.نیز می« خلوت یا تُنُک » ماتریس  Sparseبه ماتریس 
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OLAP ایرابطه (ROLAP:) شوند. ذخیره میای ها در یک پایگاه داده رابطهدر این نوع معماری داده

پذیری بهتری برخوردار است. ولی برای پاسخ به بسیاری از مقیاس MOLAPاین نوع معماری در مقایسه با 

 کند.استفاده می SQLای است پس از ابزار ها کارایی کمتری دارد چون رابطهQueryاز 
 

OLAP ترکیبی (HOLAP:)  ای است. در این ترکیبی از معماری چندبعدی و رابطهاین نوع معماری

در حافظه به  ی تجمیعیهادیگر دادهو  شدهای ذخیره ای اصلی در پایگاه داده رابطههنوع معماری داده

 ( SQL Server. ) مثل: شوندها ذخیره میصورت آرایه
 

 « پذیری باالیی برخوردار استاز انعطافاین مدل » 

 

 

 گویند.داده ، انبارک یا دیتامارت میاز انبار ایبه زیرمجموعه (:Data Martانبارک ) دیتا مارت 

انبار داده اصلی ای از ی خاصی با هم دارند و زیرمجموعههایی که رابطهایجاد یک انبارداده از دادهبه عبارتی 

  باشد.هستند ، یک دیتامارت می

 

 ایجاد انبارک داده:مزایای 

 و زمانی مالی هایکاهش هزینه -

 هاها به دلیل کوچکتر بودن حجم دادهدهاستفاده بهتر از دا -

 هاتر به درخواستگویی سریعپاسخ -

 هاو متاداده هاروز آوری سریعتر دادهتغییر و به -

 و توازنهای همگن تقسیم ، کاربران به زیرگروهبرروی یک موضوع  هاتر دادهبه دلیل تمرکز نزدیک -

 شودکاری ایجاد می

 های خاص را در دیتامارت قرار داد (توان داده) می هاحفظ امنیت فیزیکی داده -

ها را تحلیل و بهدادهتوان کاوی مناسب هستند ، یعنی میهای دادهها برای تغذیه الگوریتمدیتامارت -

 بینی کردوسیله آن پیش

 ند(پذیر هست)مقیاس ادغام کرد های دیگررا به سادگی ایجاد کرد و با دیتامارت جدید توان دیتامارتمی -
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 کاویداده
 

 فرآیند استخراج دانش

 
 

 دهد.کاوی را به خود اختصاص میدرصد کل پروژه داده81تا71ها حدود سازی دادهمرحله آماده توجه:

 

در حجم زیادی از  روابط مشخص و الگوهای جالبو یا اطالعات نهان استخراج  کاوی:تعریف داده

  ارد.کاوی نام د، داده هاداده
 

طالعات نهان چیزی است که به چشم ا)  دادانجام  کاویدادهنیز  هادادهروی حجم کمی از  توانالبته می

 (کندخطور نمیذهن مدیران به یا  آیدمین
 

ه ک معتبر بودن -بدیع بودن  -مفید بودن  -قابل فهم بودن  -درست بودن  معیارهای یک الگوی جالب:

  های خاص خود را دارند.مولهر یک از این خصوصیات فر
 

هر دانشجو دارای » : این است کاویدادهی الگوهایم. یکی از کنمی کاویدادهاطالعات دانشجویان را  مثالً

یم دانستما خودمان از قبل این را می ی مفید و جدید نیست واما این الگو « فرد استهبمنحصر هارمیک ش

ودن بمفید کاویدادهی مهم در خروجی را بتوانیم حذف کنیم و نکته دغیرمفیاطالعات  کاویدادهما باید در 

 خروجی است.
 

ها با انبارسازی یکپارچه شده باشند ، ها نیست. اما اگر دادهکاوی نیاز به انباردادهبرای دادهالزاماً : 4 نکته

  تری را به همراه دارد.کاوی نتایج بسیار مناسبداده

های غیرمرتبط کاوی کرد. چون از دادهدادههای مرتبط به هم را درکنار هم باید داده کاویبرای داده: 2نکته 

 ممکن است الگوهایی استخراج شود که زیاد مطلوب نباشد.
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کدام دسته بندی هر کاویهای دادهالگوریتمکاوی بسیار زیاد هستند و های دادهروش کاوی:های دادهروش

 عبارتند از: کاویهای دادهریتمی الگوهاترین روشمهم دارند.

 
 

 از طبقاتی در آنها دادن قرار و هاداده از ایمجموعه بندیگروه فرایند (:Clusteringبندی)خوشه -4

  .دارد نام بندیخوشه،  مشابه هاینمونه
 

از متفاوت  یبوده ول هیخوشه شب همان یهاداده گریهاست که نسبت به داز داده یاخوشه مجموعه کی

 .ددهمیافرادی را که به هم شباهت دارند در یک گروه قرار  بندیخوشه ها هستند.خوشه گرید یهانمونه

 . استبندی کالس بدون در نظر گرفتن جنس یا سن خوشه بندی دانشجویانگروه مثالً

 «های متفاوتی داشته باشند توانند جنسبندی میها در خوشهداده» 

های اخذ شده برای ، تعداد وام موجودی فردها ، تراکنشتعداد ،  تعداد حساب ها،  فامیل،  بانک اسم در

 .شوداجرا بندی های خوشهالگوریتم ی ازمشتری یک 111 برای حال فرض کنید .شودمیمشتری ثبت 

روه در گ و 34و در گروه سوم25و در گروه دوم  41درگروه اول  سازدمیخوشه  4 بندیخوشهتم یالگور مثالً

قرار گرفته اند به هم شبیه هستند  هاخوشههایی که در این تمام مشتری و د.گیرمیمشتری قرار  یکچهارم 

 .داددر اختیار رئیس قرار  را دریافت کرده و الگوییاز روی این گروه بندی  توانمیو 

ای شبیه نیست چون مشتری که رفتارش به هیچ مشتری آن

 تواند هکر باشد یا ممکن استمی رفتارش با بقیه متفاوت است

یمشناخت این فرد  با آن فرد یک مشتری خیلی خوب باشد.

 های خاصی را به مشتریان داد.توان سرویس

 51عاتاطال مثالً برای بیماران خیلی خوب است. بندیخوشه

وش د از یک رگیرنبیمارانی که در یک خوشه قرار میتواند برای و پزشک میشوند ، می بندیخوشهبیمار 

 استفاده کند. مشابهدرمانی 
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 طبقاتی در آنها دادن قرار و هاداده از ایمجموعه بندیگروه فرآیند : (Classificationبندی )طبقه -2

  .دارد نام بندیطبقه ، ی ویژهمجزا براساس یک معیار یا مشخصه
 

 گویند.می( « Lable) برچسب» یا ( « Superviseناظر )» به آن مشخصه یا معیار خاص 
 

روی اگر  پائین و طبیعی.،  فشار خون سه مقدار دارد: باال .دهدرا نشان میبیمار  12مشخصات  جدول زیر

 شود؟نتیجه می آیدمیچشم ن چه اطالعاتی که به انجام شود کاویداده هادادهاین 

 
 

 تصمیمهای محبوب درختان از این روشیکی  .استشدهبندی طبقه هایکی از روش باها دادهدر این مثال 

 بندی هستند و تنوع زیادی دارند.های طبقهالگوریتمهستند که از 

 
 ای از یک درخت تصمیمنمونه

 .شودنتیجه می کاویدادهاز این درخت یک مدل است که 
 

 کند؟سؤال: این مدل عالوه برپیشگوئی چه چیزی را بیان می

 Bیا  Aای تجویز داروی معنی آن این است که جنسیت بر ندارد واین مدل جنسیت وجود  درجواب: 

  گذار نیست.تأثیر
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سال است ) یعنی سن  41 ، کند این است که مرز سنینکته دیگری که همین مدل ساده مشخص می

میاست  طبیعی دارای فشاروقتی شخص  کندمشخص میمدل  .( 41و کوچکتر یا مساوی  41بزرگتر از 

 .نمودرا تجویز دارو سن ،  توان با توجه به

 کند. را مشخص می Bو  A سال مرز داروی 41که رنج سنی  دشومی نتیجهاز این مدل 
 

 
 

ر در نظبندی ( ستون کالس ) یا دستهها به عنوان یکی از ستونابتدا ها بندی دادهبرای طبقه

 شود.گرفته می

) به این دلیل که تمایل  شودمینظر گرفته درکالس  Lable یا برچسب به عنوان ستون دارو در اینجا

 بدانیم افرادی که دارای سن و جنسیت و فشارخون مشخص هستند ، باید چه داروئی مصرف کنند(. داشتیم

اگر  تعیین کرد. به عنوان برچسب کالس توانمیرا هم  های جدولیا سایر مشخصه دراین مثال سن

که باتوجه به دارو ، سن کند سیستم مدلی ایجاد میشود ،  در نظرگرفتهکالس  Lableفشارخون به عنوان 

 شود.، فشارخون تخمین زده میو جنسیت 
 

جنسیت ، سن و فشارخون متغیرهای درنظر گرفته شود ، کالس  Lable یا برچسباگر ستون دارو به عنوان 

  باشد.مستقل و دارو متغیر وابسته می
 

 

 بندیبندی و خوشهبین طبقهتفاوت 

 به دو دسته تقسیم بندی خودشان براساس دارواما در طبقه،  دنشدبندی میدستهبیماران  بندیخوشهدر

 ( Supervise، مثالً ستون دارو. )  وجود داشته باشدباید یک ستون از کالس  بندیطبقهدر .اندشده
 

های بدون ستون و هستند و روش ( Supervise) هایی با ناظر بندی شده روشهای طبقهروش

  تند.بندی هسهای خوشهکالس روش
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 توان به این مدل اعتماد نمود؟سؤال: چقدر می

    است.« صحّت مدل » یکی از معیارها معیار اند. پارامترها و معیارهایی برای اعتماد به مدل طراحی شده

( Accuracy)  شودمیبیمارجدیدی که وارد ؟ دهددرست تشخیص مییعنی مدل از هر صد مورد چقدر 

 .نمودبرایش دارو تجویز  توانمی سازیمدلاشد اما با کمک همین شاید مشخصاتش در جدول نب
 

 های زیاد صحت بهتری دارند()اما معموالً دادهمدل مؤثر باشد. تواند درصحتنمی لزوماً هاتعداد داده
 

 توان مطالعه نمود.را می Recall  ،F- Measure( ، Precisionسایر معیارها مثل دقت )

 

 در چیست؟و ...  IMSیا  EESیا  MISها مثل پروژهتجاری با سایر هوش تفاوت پروژهسؤال: 

کاوی مثل دادههوشمند تحلیل تجاری از ابزارهای ها در این است که در پروژه هوشتجواب: یکی از تفاو

  شود.استفاده می

 

 شود.ها مشخص میندرقانون ارتباط بین ستو (:: )قوانین انجمنی(Rules) قوانین -3

ماه بعد کامپیوتر  6ی زمانی خرند در بازهدرصد از مشتریانی که موبایل سونی می 81یک قانون: ای از نهنمو

 کنند.می خریداریسامسونگ 

 
 

Support = 60% : خرند و سامسونگ را با هم میموبایل سونی با نوت بوک  افراد %61یعنی

Confidence= 80% درصدشان 81درصد(  61ر از ید بیشت)شا بین کسانی که موبایل سونی خریدند

 سامسونگ خریدند.نوت بوک 

فتند از اتوان اتفاقاتی را که نمیافتد را بیان کرد بلکه مینباید اتفاقاتی را که می حتماًکاوی قوانین در داده

 افرادی که موبایل %21تواند برای لی مدیر شرکت میحتمابه عنوان یک نتیجه ا ها بیرون کشید.دل داده

 سامسونگ ارسال کند.رایانه اند ، یک کاتالوگ بوک سامسونگ نخریدهاند و نوتسونی خریده
 

 نمونه سؤال:

 در چیست؟ Clusteringبا  Classificationتفاوت  -1

 شود؟کاری انجام میچه Clusteringدر  -2

 شود؟کاری انجام میچه Classificationدر  -3

 شود؟کاوی انجام میر دادهکاری دکاوی چیست ؟ چهداده -4
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مثالً وب باشند مانند ند توانمی هاداده. این مشخص نمود هادادهرا روی انواع  هاداده توانمی ها:انواع داده

 ... ای ویا حتی مکان محور یا چندرسانه ، های سایت آمازونلینک

 
 

GIS  وSPS .بینیم در هر جا کودکستان هست در بی یک شهر را بدهیم و نقشه مثالً مکان محور هستند

 ی مکان محور دارند.هاداده حتماًی آب و برق و گاز هاشرکت یک پارک هست. حتماًاش نزدیکی
 

 کاوی:افزارهای دادهنرم
SPSS - Celementine - WEKA - Repaid Miner - SAS Inter Prise Miner - IBM Intelligent Miner 

 روزتر است و کاربری آن بهتر است.هچون ب. است « رپید ماینر» بهترین آنها 
 

 کاوی:های دادهچالش
 

خاص وجود  کاویدادهی هاسیستم معموالً  -

خاصی  افزارنرمای برای هر رشته مثالً ندارند. 

 وجود ندارد.
 

وقتی  ،  پذیری مقیاسهار روشی دتوسعه -

زمان  کاویدادهی هاروشند شومیزیاد  هاداده

 می خواهند. بسیار زیادی
 

، کاربران بتوانند  که کاربران هم در آن تعامل داشته باشند هستندیی هاروشی تعاملی هاروش توسعه - 

 .ای داشته باشنداز الگوریتم درخواست ویژه
 

 شده یعتوزی هادادهوجود داشته باشد تا از  کاویدادهی هاروشباید  ، توزیع شده کاویدادهتوسعه  -

 .حال حاضر عمومیت ندارندو در  پشتیبانی کنند
 

های پیچیده است ولی کاوی دارای خروجی پراز فرمولهای دادهبسیاری از روش ، بصری کاویدادهتوسعه  -

 .مواجه شوندر تصاویخروجی همراه با با  تمایل دارند کهها انسان
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 هوش تجاری دادهطراحی پایگاه  -گام هشتم 

حال  د مدیریت کند،توانمی هادادهه هستند زیرا یک مدیر با سرمای هاداده هوش تجاری یپروژهدر یک 

 وش تجاری گویند.هی هادادهکه به آن پایگاه  استنیاز به جایی  هادادهبرای نگهداری این 

( Operational DBهای داده عملیاتی)ی هوش تجاری با طراحی پایگاهدادهی طراحی پایگاهفلسفه

 متفاوت است.
perational DBO 

تکراری هستند یعنی از مزیت و چارچوب خاصی  شودمیگرفته  هاسیستمگزارشاتی که از این  عموالًم

 در پایان روزهای کاری خواهد برخوردارند مانند رزرو کردن بلیط هواپیما که گزارشات چارچوب داری را

 داشت یا گزارشات بانکها یا رزرو هتل.

م ها روبرو هستیهای متفاوتی از پرسشنیستند یعنی با گونه زارشات سادهی هوش تجاری گهاپروژهاما در 

که برای تحلیل تجاری کاربرد  شودمیگزارشات آن هم متنوع  شودمیمتفاوت  هاپرسشهای که وقتی گونه

 دارند.
 

ی عملیاتی ثابت و روتین است اما در این است که گزارشات پایگاه داده پس اولین تفاوت -4

 نیستند و از تنوع خیلی باالیی برخوردارند.  هوش تجاری روزانه
 

 سریع ها خیلیپرسش زمان پاسخ به کنندمیاستفاده  پایگاه داده عملیاتییی که از هاسیستم در -2

 زمانی هوش تجاری هاپروژهبه دلیل بزرگ بودن  شودمیگرفته  اما گزارشاتی که از هوش تجاریاست 

م چون سیست هاپرسشبرای جواب دادن به  معموالًخواهد بود و  رتپاسخ به این گزارشات خیلی طوالنی

 زمان زیادی برای محاسبات خواهد بود. شودمیدرگیر با پایگاه داده بسیار بزرگی 
 

الشود ) با نرمتمرکز میکاهش افزونگی  بیشتر بررویی پایگاه داده عملیاتی هاسیستمدر معموالً  -3

ی عملیاتی تا جایی که ممکن است هاداده، پایگاه این است که وت دیگرتفا پس (. ERسازی یا طراحی با 

ادهدهایشان کاسته شده و جامعیت را تا حد امکان دارا هستند اما در پایگاه و افزونگی اندشدهی سازنرمال

نرمالقرار گرفتن جداول مختلف کنار هم بدون شک با  هوش تجاریی هوش تجاری برعکس است. در ها

جداول از جاهای  BI شود اما دری با شکستن جداول حاصل میسازنرمالچون افتد تفاق نمیای ساز

 .شودمیی و در یک جدول گنجانده آورجمعمختلف 
 

امروزه در ،  شونداطالعات خیلی قدیمی نگهداری نمی های عملیاتیدر پایگاه داده معموالً  -4

 گزارشات خیلی هاسیستمکنند و در این بایگانی می های کاری اطالعات را تا جای خاصی آرشیو یامحیط

ی گذشته برای تحلیل بسیار هادادههوش تجاری از  DBاما در  ، اندبیشتر روزانه ویمی وجود ندارد قد

 .شوداستفاده می
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خالصه سازی شده نیستند اما در پایگاه هوش های عملیاتی در پایگاه داده هاداده معموالً -5

ان نمره دانشجوی مثالً .به شکل تلخیص یا تجمیع هستند و اندشدهو ارقام خالصه سازی تجاری اعداد 

تک به تک نیستند بلکه  هادادهخیلی از باالست  BIچون نگاه  .شودمیمعدل آنان ذخیره  ذخیره شده و

باال باید  ی یک مدیر سطحهادادهسند و  شند.نگر بانباید جزئی BIنگری دارد. مدیران سطح باال در کلی

 تجمیع و تخلیص شده باشد و مدیران سطح باال باید تفکر جمعی داشته باشند.
 

ر یعنی د گیرندمیقرار ن تأثیرهای هوش تجاری با یک تغییر کوچک تحت دیتابیس نکته:

  .ندشومیهای معمولی در آن واحد آپدیت  DB کهدر حالی .ندشومیکسری از ثانیه آپدیت ن
 (آیدمیکتاب در امتحان  3فصل ، استاد مطالعه شودکتاب  2و3)فصل 

 

 های طراحی پایگاه دادهمدل
 

 DB (Logical Data Design:)های منطقی طراحی مدل

 کتاب( 3)مثال فصل شود.بحث شد. به سه شکل طراحی انجام می Data WareHousingدر 

 ای ستارهThe Star Schema  

  برفگونهThe Snowflake Schema  

  فلکی صورThe Constellation Schema  

 

 :DB (Physical Database Design)های فیزیکی طراحی مدل
 

 Implementation Option 
 

 Physical Dataset Placement 
 

 بندیبخش(Partitioning:) توان پردازش ی آن میکه به واسطه ، ها روی سرورهای مختلفداده افراز

 رود.ی سازی باال میمواز یموازی را انجام داد. لذا درجه
 

 Clustering : توزیع شوند و به دلیل زیادی کاربران سرعت پاسخ دهی  هادادهتا  گیردیعنی کاری انجام

 .پایین نیاید
 

 شاخص(گذاریIndexing :)توان به ای هستند که با کمک آن ساختار میها ساختمان دادهشاخص

 (هابرای دسترسی سریع به داده. )دست یافت هادادهسرعت به آن 
 

 Reorganigations  
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 Backup And Recovery :لذاهای هوش تجاری حجیم هستند روژهپ Backup ن های آگرفتن داده

 اتوماتیک انجام شود.به صورت  Recoveryو  ای باید انجام شدهطبق روال ویژه
 

 هااجرای موازی کوئری(Parallel Query Execution) :برخی از کارها مدت زمان کاوی چون در داده

توان استفاده کرد که هایی میاز سیستمکشد ، طول میبسیار طوالنی ) مثالً سه چهار ماه یا سال ( 

 توان بین آنها تقسیم کرد.پردازنده ( داشته باشد ، پردازش را می 111،  31،  21چندین پردازنده )

 

 بارتند از:هایی که باید درگام هشتم باید انجام شوند عفعالیت
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 )ETL oad)Lransform/Txtract/Eطراحی - گام نهم
 

ETL آوری نموده و با یک قالب استاندارد در پایگاه های مختلف را از منابع مختلف جمعداده

  کند.داده هوش تجاری ذخیره می
 

ETL گام تشکیل شده استسه از. 
 

 
 

ند ، چه اهآوری شدها جمعآنها از دادهمنابعی که شود می دراین گام مشخص :(Extract) استخراج -4

 .انددست آمدهاز چه منابعی بهها و داده منابعی هستند

 دارای هادادهمتنوع برای کنار هم قرار گرفتن نیاز به تبدیل دارند این  یهاداده :(Transformتبدیل ) -2

 ی متنوعهادادهند مقیاس قد و وزن افراد( حاال این واحدهای متفاوتی دارند )مانو  قالب یکسانی نیستند

 ی شده باشند.آورجمعهای مختلفی ها و سیستم عاملDBممکن است از 

 کند.را بر روی حافظه فیزیکی ذخیره میها داده (: Loadبارگذاری )  -3
 

 Transformرها کا %81در این گام وجود دارد (  %21و  %81)یعنی  21/81در این گام یک قانون به نام 

 ست مطالعه شود(هادادهی دارای تکنیک هایی برای تبدیل وکتاب داده کا 2)فصلست. هادادهکار روی تبدیل  ETL ،81%است یعنی از سه کار 
 

 انجام داد؟ توانمیچه کارهایی  Tدر  هادادهبرای آماده سازی 
 

 یهادادهار در یک بیم مثالًیشان مقدار ندارد هادادهبعضی از  هاسیستمبرخی  مقدار برای داده:نبودن 

یا  هاادهدآدرس یک دانشجو وجود نداشته باشد، حال برای تحلیل این  مثالًبیمارستان وزن نداشته باشد یا 

 .ها تعداد در نظر گرفتها صرف نظر کرد یا باید برای آنباید از آن
 

های موجود ثر دادهی اکباشند اما با محدودههایی هستند که از نظر مقدار درست میداده ی پرت:هاداده

داده)این  کنندمیچه سایزی برای کفششان استفاده  35 -31بدانیم مردان خواهیممی مثالً تطابق ندارند. 

با این که واقعی است اما پرت است و برای میانگین  49دارند( اما وجود یک داده مانند  41-42رنج  ها

 د برد.ال خواهگرفتن کار ما را سخت خواهد کرد و معدل را با
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 باید تشخیص و حذفباشند و میاز اشتباه کاربران  هستند که ناشی ییهاداده :)اشتباه( زینوی هاداده

کلید  STاما جای دیگر با  IDیک جا شماره دانشجویی کلید است اما با  هادادهی آورجمعبعد از  مثالًشوند.

باید متوجه باشد که این دو به یک چیز شده است وقتی این اطالعات کنار هم قرار گرفتند هوش تجاری 

 اشاره دارد.
 

برای مقایسه دو دانشجو بر اساس قد و معدل برای پی بردن به شباهت آدم ها  مثالً  :هاشکل داده رییتغ

واحد  3واحد و قد  1است )معدل  175و دیگری  172است اما قد یکی  18و دیگری  17معدل یکی  مثالً

مشخص واحد تفاوت در قد، که با تحلیل  3فاوت در معدل ارزش بیشتری دارد یا واحد ت 1تفاوت دارد( حال 

 واحد در قد. 3واحد معدل تفاوت زیادی است تا  1 شود کهمی

)معدل دهند.ها را دریک رنج خاص قرار میآن یهمهیعنی  کنندمیی سازنرمالرا  هاداده Transformدر

 (2فصل )کنند( با هم مقایسه میبدیل کرده و بعداً ت 1-1را به  1-251و قد  1-1را به  21-1
 

استفاده نمود و برخی  هادادهاز همه  توانمیآنقدر حجیم هستند که ن هادادهگاهی  :هادادهکاهش ابعاد 

 مثالً )مناسب نیستند تحلیل برای ها ی آنی زیادی وجود دارد که همههاداده لذاهستند.  اضافهها ستون

 .را کاهش داد هادادهباید  ، بنابراینا تلفن دانشجو( شماره موبایل ی

یا  Samplingاینجا از  وجود نداردترابایت است و زمان زیادی برای تحلیل ی موجود در حد هادادهمثالً 

 کتاب( 2فصل  - برای تحلیل هادادههای آماده سازی )تکنیک. شودگیری استفاده مینمونه
 

پیش  درصد کار 81-91شوند ، حدودها تمیز و برای تحلیل آماده اگر آن هادهدای آورجمعبعد از  :4نکته

 رفته است.

بصورت بخش  ETL. محصوالت باشدمی هادادهسازی جزء مراحل آمادهتا حدودی هم  Extract  :2نکته

  .شودمیانجام  Tرود ولی سهم عظیم کار در بخش هم فروش می
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 طراحی مخزن متادیتا -گام دهم 

است و  هادادهدلیل استفاده از آنها وجود حجم باالیی از  ،  ی اصلی بودهادادهی در مورد اتمتادیتا اطالع

 سیستم برای بدست آوردن جواب بدون کمک متادیتا ناتوان خواهد بود.

ز متادیتا ا معموالًحجم بسیار باالیی داشته باشند ها دادهگاه متادیتا را نباید فراموش کرد هر ی اصلیانگیزه

 مثالً. باشدپذیر نمیبدون وجود متادیتا امکان هاگامی هوش تجاری برخی هاپروژه. در شودمیاستفاده 

، وقتی در  ، دیتاماینیگ بدون وجود متادیتا امکان پذیر نیستهاداده، رفع ناسازگاری هادادهپاکسازی 

وجی و این که معنی این خروجی چه می باشد د تفسیر خرشومیانجام  هادادهدیتاماینیگ داده کاوی روی 

 د.شومیند متادیتا هم آپدیت شومیعوض  هادادهوقتی  بدون متادیتا شدنی نخواهد بود.
 

شود که متادیتا توسط خود سازمان ایجاد شود یا از منبع دیگری در این گام تصمیم گرفته می

  خریداری شود.
 

میکه برای طراحی مخزن پایگاه داده استفاده را یی هاراهن در این طراحی هما طراحی مخزن متادیتا:

 Entity-Relation-Design (ER) یا   Object-Oriented-Design:یعنی دو روش گیرند، به کار می شود

 هادادهیی هستند که باید در جایی ذخیره شوند پس ساختاری شبیه پایگاه هادادهچون متادیتا هم همان 

 د.شومیی طراحی پایگاه داده استفاده هاروشها از همان حی مخزن آندارند و برای طرا
 

 طراحی و معماری مخزن متادیتا
 

  اول استفاده از مخزن متمرکز: حلراه

یک جا به صورت متمرکز ذخیره  یعنی تمام اطالعات متادیتا در

 و این دهندمیدر این روش یک سرور را به متادیتا تخصیص . شود

 ارتباطات .کارش سرویس دهنده به متادیتا خواهد شد سرویس عمالً

و اتصاالت این سرور با شبکه خیلی مهم است چون در هر لحظه که 

کاربر در شبکه نیاز به استفاده از مخزن متادیتا داشته باشد باید این 

 شود.ن دچار مشکلاتصاالت دارای پهنای باند مناسبی باشند تا کاربر 

های کوچک در شبکه ساده و رایج است واین رویکرد یک رویکرد 

 مناسبی است. رویکرد

 :اشد چونباالیی برخوردار است خیلی مناسب نمی ب سیارباما در جاهایی که متادیتا از حجم 

قطع شود دیگر در این رویکرد ، مخزن متمرکز یک گلوگاه است ، یعنی چنانچه این مخزن متادیتا  -1

 .نیست و سیستم امن شودسرویس ارائه نمی

یی به این الناگهان حجم ترافیک باباشند ، های زیادی با این متادیتا کار داشته اگر کاربران یا کامپیوتر -2

 .بل استفاده خواهد شدقامتادیتا غیر عمالً  وبرند بخش از شبکه هجوم می
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کل ین که مشاین جا مخازن متادیتا دیگر یکی نیست برای ا دوم استفاده از مخزن غیرمتمرکز: حلراه

ای متصل هد اما کامپیوترشومیتا در نظر گرفته شود مخزن متادیتا به جای یکی چندترافیک حل  گلوگاه و

به آنها وصل  Gatewayتوسط یک دروازه یا  هابه آن

خواهند شد کار دروازه راهنمایی درخواست کاربران هم 

میهست چون وقتی متادیتا روی چند سرور تقسیم 

 دشومیاست کاربر متوجه وا توجه به درخد دروازه بشو

درخواست  یاو به کدام بخش از متادیتا نیاز دارد و برا

سیستم  Gatewayپس  دهدمیکاربر مسیریابی انجام 

این مدیریت استفاده از کامپیوتر  هادادهمدیریت پایگاه 

 د.کنمیها را مدیریت 

ه شده استفاده نکرده بلک ی توزیعه شود چون از واژهکی یک جا گذاشتاما امکان دارد این سرور از نظر فیزی

ی غیر متمرکز استفاده شده یعنی این چهار دیسک موجود در شکل ممکن است در یک اتاق سازمان از واژه

قرار  بگیرد و شاید الزم نباشد در چند جای مختلف توزیع شود یا حتی ممکن است یک سرور یا دیسک 

به چند  Raidو  NMیی هاروشاده از تکنولوژی خواهیم توانست آن را با در نظر گرفته شده و با استف

 بخش تقسیم کنیم.

تفاوت بین توزیع شدگی و غیر متمرکز بودن این است که حداقل نیاز برای توزیع شدگی در واقع توزیع 

 ی قرارها و دیسک های مختلفی که در جاهای مختلفروی سرور هادادهجغرافیایی است یعنی قرار گرفتن 

 دارند.
 

در این . این روش در مخازن متادیتا بسیار مرسوم است سوم استفاده از مخزن توزیع شده: حلراه

ی مختلف توزیع ابزارها با راساس ارتباطبمتادیتا هستند و  Xml ربو مبتنی به شکل توزیع  هاروش متاداده

متادیتای دیتاماینیگ در یک جا  مثالًند شومی

متادیتای یا  OLAPد و متادیتای شومیذخیره 

Case tool  وETL  میهر کدام در جایی ذخیره

یز نمتادیتا  جود دارد ،وداده ند. پس هر جا شو

هستند  هادادهولی الزم نیست هر جا )وجود دارد 

در  مثالً (متادیتایشان هم همان جا ذخیره شود

سیستم آموزش اطالعات دانشجویان را داریم اما 

میدر سیستم آموزش نگهداری ن هادادهی این متادیتاهانیست پس  چون اطالعات ما به قدر کافی حجیم

این  حتماً هادادههستند اما دلیلی وجود ندارد که ما کنار این  متادیتاهاهمان  هادادهپس توصیف  .ندشو

 .توصیفات را نگهداری کنیم
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  یک مخزن متادیتا:معیارهای خرید 

آن را خود نوشت.  توانمیهر چیزی را خرید یا  توانمیبه بعد در پروژه هوش تجاری یا  11در مراحل 

برای انتخاب که یی هاحلراهیکی از  خریداری کرد. وانتمیست که ا مواردی ءوزیتوری هم جزپمتادیتا ری

یی جهت انتخاب است. حاال از بین این یارهامعد تعیین شومیپیشنهاد  حلراهاز بین چند  حلراهیک 

 باید امتیاز دهی کرد. معیارها
 

 وجود دارد. انتخاب یک مخزن متادیتا برایهفت معیار 
 

   ERی ماست یعنی اگر باهادادهیم خریداری کنیم با مدل منطقی خواهمیتطبیق محصوالتی که  :4معیار

 ی ما نزدیک است؟هادادهر چقدر به مدل منطقی یا هر چیزی جهت انتخاب محصول اقدام کردیم این کا
 

 ؟دهدمییم خریداری کنیم آیا نیازمندی های اصلی و مهم ما را پوشش خواهمیمحصولی را که  :2معیار
 

گذارد؟ یعنی امکان دارد ما بخشی از آن محصول را فقط های اختیاری در اختیار ما میآیا انتخاب :3معیار

خرید فقط بخشی از آن را جهت استفاده فعال کنیم و بخش های دیگر را فعال  خریداری کنیم؟ و یا بعد از

 نکنیم.
 

یمقابلیت توسعه پذیری دارد. یعنی این محصول در آینده قابل تعمیم و گسترش خواهد بود و  :4معیار

 چیزی را به آن اضافه کرد. توان
 

دارد و یا نه کاربران به راحتی قادرند  این محصول واسط کاربری خاصی دارد و آیا نیاز به آموزش :5معیار

 با آن کار کنند.)خیلی مهم(
 

 آیا این محصوالت قابلیت کار در شبکه های کامپیوتری را دارند. :6معیار
 

 است یا نه. APIآیا این محصول  :7معیار
 

ه کچند محصول معروف مخزن متادیتا در دنیا را نام برده است. با توجه به وزن هایی  فحه بعدصجدول در 

از  3یره ی یک بسیار مهم است اما شمارهشما مثالًها امتیاز داده ایم ستون آخر نشان داده است به آن

ر معیار اول را مخزن متادیتا برآورده کند امتیاز بیشتری خواهد داشت گاهمیت کمتری برخوردار است. پس ا

 چون وزنش بیشتر است.
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 2امتیاز و از معیار شماره ی  3، 1ز معیار شماره ی ا Autumn Dictionary 1ی محصول شماره مثالً 

در معیار چهارم چون هیچ امتیازی نگرفته پس نشان از ضعف این  مثالًهفت امتیاز و الی آخر دریافت کرده 

 محصول در این معیار است.
 

قه و تجربه ی افراد هم در ند یعنی یک جایی سلیشومیی در نهایت موضوعی افزارنرمی ارزشیابی معیارها

 ند.شومیدهی دخیل امتیاز

ی است. یعنی با توجه به توانای در یک معیار مشخص افزارنرمیا چند  افزارنرمیک راه ارزشیابی مقایسه ی دو 

ها را با هم مقایسه یم در معیار واحدی آنتوانمیی آن ها با هم ما در آن معیار و مقایسه افزارهانرمای آن ه

 ها جهت خرید برسیم.یک نتیجه ی مطلوب برای انتخاب آنو به 
 

 :باید انجام شودهایی که در این گام فعالیت
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 سازی()پیاده ETL یتوسعه -گام یازدهم 

ETL گام آن درگیر بحث  4یا  3 گام پروژه حدوداً  16ی هوش تجاری است و در بخش مهمی از یک پروژه

ETL  هستند در این گام تمام تقسیماتی که برایETL  د.شومیگرفته شد حاال پیاده سازی 

اید نوع تست بیان شده است ولی ش 6یکی از فاز های هر پروژه ای تست است، در این صفحه از اسالید 

ی هوش تجاری نجام شود اما به هر حال در پروژهمحصول آنقدر بزرگ نباشد که هر شش تست روی آن ا

 د:شومیتست انجام  6این 

 
Unit Testing: های کوچکی خطی بخش 2111 یبرنامهیک  مثالًست. هابرنامهای زتک اجآزمون تک

 د.شومیایل د یعنی در واقع برنامه کامپشومیاز آن در این بخش تست 

Integration Testing: ند اما در مسیر اجرایی شومیها وقتی به صورت تک تک درست اجرا بخش

 ند در این جا هم باید به صورت پیوسته به هم تست شوند.آیمیبرنامه به صورت یکی در 

ی هوش گام پروژه 16ی آخر در هاگامدر  مثالًالزم نیست  اصالً هاگامها روی بعضی از بعضی از این تست

باشد. در آزمون و  ها وجود داشتهو سخت افزار افزارهانرمی ها باید روی توسعهتجاری بعضی از این تست

 د.شومیها توسط تسترها انجام ی زیادی وجود دارند. این آزمونهاروش افزارهانرمها و تست سخت افزار

Performance Testing:  ها د که در هنگام افزایش حجم دادهشومشخص میدر این نوع آزمایش

 به صورت مجزا و باهم ، چگونه خواهد بود. ETLعملکرد اجزای 

Regression Testing: اعث ایجاد خطاهایی میهای جاری بکه تغییرات در برنامهنبرای اطمینان از ای

 شود.شود یا خیر ، استفاده می

Quality Assurance Testing:  پردازد.یت ( به بررسی کیفیت محصول میکیفاطمینان ) آزمون 

Acceptance Testing:  (پذیرش توسط کاربران  ) آزمون نهایی است. درپایان کار محصول یا خدمات

 شود.گیرد تا مشخص شود تا چه اندازه مورد پذیرش آنها واقع مینهایی در اختیار کاربر نهایی قرار می
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 م شود:اقداماتی که باید در گام یازدهم انجا

 
 

 کاربردی یبرنامه یتوسعه -گام دوازدهم 
 

این است که دسترسی  ( ی هوش تجاریپروژهیار ) سیستم تصمیمیک ف اصلی اهدایکی از 

 .دداشته باشوجود  هابه داده موقعیبهو ساده و  سریع

د هم درص ، معموالًدشوپاسخ داده میهای زیبایی )مانند داشبوردها( شکل و بهسریع  هاخواستبه دریعنی  

ن هدف ای نتوان. اگر اندشدههای کاربران از قبل مشخص است در قالب گزارشات معرفی بسیار باالیی از نیاز

 د.شوموفقیت آمیز نخواهد بود و با شکست مواجه می BIی پروژه ، ردبرآورده کرا 
 

ل و اجرایی شدن گامهای تئوری در یازده گام قبطورغیررسمی: گام دوازدهم مرز بین بحثبه

 های بعد از آن است.

 در گام دوازدهم:

 شود.های کاربردی انجام مینیازهای نهایی پروژه تعیین و طراحی برنامه •

 شود.ها بررسی میچارچوب و قالب گزارشات نهایی و پرسش •

 شود.رابط گرافیکی کاربر طراحی می •

 شود.طراحی یک راهنمای برخط بررسی می •

 شود.ها بررسی میقبل مثل آزمونهای موارد گام •

 های کاربردی اسکریپت نویسی شود.های برنامهپس از این موارد باید ماژول •
 

عنی ، یاست پیاده سازی  در حالد یا شومییا وارد کد نویسی  ، دشومیمعمولی وقتی نوشته  یبرنامهیک 

 ها توسعه داد.در آن محیط آن برنامه را توانمیدو محیط وجود دارد که  هابرنامهبرای این 
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 های توسعه برنامه کاربردیمحیط

توسعه و تولید ( ، و  های کاربردی هستند )ی برنامهدارای فقط دو محیط برای توسعهکوچک  هایسازمان

ی اهپروژهیعنی در این محیط برای توسعه برنامه کاربردی هستند ، ) معموالً دارای پنج های بزرگ سازمان

BI  نیست (کد نویسی و اجرای برنامه تنها: 

 .دهدیپروژه رخ م ی که درالزامات تثبیتو  یفنآور آزمایش ی:سازگونه پیش طیمح -4

 شوند.مینوشته شده و تست توسط توسعه دهندگان  هاپتیها و اسکربرنامه :توسعه طیمح -2

را انجام میها پتیاسکر و یینها یهاتست برنامه اتیعمل کارکنان (:QAاطمینان کیفیت ) طیمح -3

 منتقل شوند. دیتول طیبه محه شود که اجازه دادبه آنها که اینقبل از دهند 

 شوند.می اجرای کدنویسی آغاز مرحلهپس از  هاپتیها و اسکربرنامه :دیتول طیمح -4

 تحلیل فرآیند کلیک کردن. :وب طیمح -5
 

 زدهم انجام شود:دوااقداماتی که باید در گام 
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 کاویداده -گام سیزدهم 

هایی وجود دارد که گزارشات افزارنرماین کامپیوترها  ی زیادی وجود دارد درهادادهامروزه روی کامپیوترها 

ا ات رد گزارشتوانمی ها کاربربا آن پا را فراترگذاشته و افزارهانرمبرخی  اما دهندمیثابتی برای کاربر ارائه 

 از کامپیوتر استخراج کند. واهدخمیگونه که آن

 چه مشخص نباشدممکن است الگویی باشد که  چیزی باشد که به چشم نیاید و هادادهممکن است در

 است.هاستخراج این الگو کاویدادهکار  .نموداستخراج بتوان این گونه الگوها را  پرسید تا توانمیی سؤال

که  آیدمیبیرون  هاداده درونهاست که از Patternاج  استخر کاویدادهکار یک تعریف غیررسمی شاید در

 .کندمین کاربران به سمت آنها فکرشان سوق پیدا
 

 تفاوت داده کاوی و تحلیل آماری:

د که داده کاوی انجام کنمیاست که تفاوتش با آمار چیست؟ یعنی آمار چه ن سؤالآمار چیست؟ این اولین 

 ؟ دهدمی

 د. یعنی در کارشومیکاوی با فرضیه شروع ند در حالی که دادهشومییه شروع آمار با یک فرض معموالً  -1

 ستی نیکاوی به فرضیه نیازدر گام دادهآماری باید ابتدا انتخاب کرد چه چیزی قرار است تحلیل شود اما 

 .شونداستخراج می اطالعاتیها آن درونو از  شودمی به کامپیوتر داده هادادهو 

ی صدا و تصویر و متن خیلی هادادهی عددی هستند و روی هادادههای آماری مناسب مولفر معموالً -2

د )به کنمیافته مانند متن بسیار قوی عمل یتخی غیر ساهادادهداده کاوی روی  اقدرتمند نیستند ام

 خصوص متون فارسی(

های و دارند برخی فرمولکاوند و نیاز به یک فرد متخصص دادههای داده کاوی باید تحلیل شخروجی -3

میدهی ی سریع جوابادادهدهی زمان زیادی الزم دارند اما الگوریتم های آمار پیچیده است و برای جواب

 ند.کن

 اقداماتی که باید در این گام انجام شود در نمودار زیر بیان شده است:
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 مخزن متادیتا یتوسعه -گام چهاردهم 

 که در شکل زیر آورده شده است:شوند آوری میبع مختلفی جمعمخزن متادیتا از مناهای داده
 

 
 

 یابیرابط دست -2،  رابط ابزار -4 مجزا وجود دارد. (Interface) مخزن متادیتا دو واسط در هر
 

 
 

دادهند. ککنترل میمخزن متادیتا  ابزارهای مختلف را بهیابی که چگونگی دستاست  یرابط: رابط ابزار -4

در مخزن ،  Case Tool و DBMSو  OLAP Toolو  ETL Toolمختلف مانند:  ابزارهایاز  یی کهها

ها باید در مخزن متادیتا منعکس شود و در این ابزارتغییر  .دگیرمیدر اینجا قرار ، د شونمیمتادیتا ریخته 

ها و ابزارها افزارنرمن این چو .شودمیکه یک برنامه است انجام  Interface و این انعکاس توسط یک

افزار این اطالعات را به صورتی با هم یکبا هم سازگاری ندارد و این میان یکنواخت و یک شکل نیستند

 می نماید. جور کرده و ذخیره

شود. انجام می  Interfaceاین نوعمتادیتا توسط بین کاربران و مخازن تعامل : یابیرابط دست -2

 کنند.توسط این رابط با آن رابطه برقرار میاین مخازن کار کنند با  هندخواکه می یکاربران
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است در واقع   Interface هایی که ارزش زیادی برای خرید یک محصول این فاز دارد همینیکی از معیار

مه اکه بخشی از آن را بتوانیم با استفاده از برن دهندمیپذیر به ما اجازه ی و انعطافهای قو Interfaceاین

 .نویسی تغییر دهیم

مانند:  ، معروفند BIدر پروژه  هاکه برخی از آن شودمییی استفاده ابزارها از BIعموماً در پروژه  نکته:

OLAP  اماCase Tool  معموالً ی کمکی برای کار در پروژه هوش هستند. ابزارها Case Tool  یک

چون تنوع  افزارهانرمو انواع زیادی هم دارند  ی به کمک کامپیوتر هستندافزارنرمی تولید ابزارهاسری 

 کرد. افزارنرمکه بتوان با آن تولید  استیی ابزارهازیادی دارند پس نیاز به 
 

 تست مخزن متادیتا:

باید سه روز تست انجام شود در اینجا هم تست  ،یک روز کد نویسی  در ازای است که ثابت کرده تجربه

 .ستفقط چهار نوع ا اوجود دارد ام

Unit Testing  ،Integration Testing  ،Regression Testing  ،Acceptance Testing 

 .مرحله تست گرفته شد اینجا هم چهار مرحله تست انجام خواهد شد، شش  ETL همانطور که برای ابزار

 « ایدب»  مهکلاما  ، های سخت نباشداعتماد نوشته شود تا نیاز به تستبرنامه باید به مقدار کافی مورد 

جبار به ا نویسی استفاده نشود ،کد جهت افزارنرمی استاندارد مهندسی هاروشاش این است که اگر از معنی

 .تست شودوقت صرف باید ، سه روز به جای یک روز 
 

 Regressionاین  : Regressionتست 

رنامه ب شودمیریاضی نیست در این تست بررسی 

اب شد چقدر پوست کلفت است یعنی اگر خر

، به  شودمیی دیگر هابرنامهچقدر باعث خرابی 

 ها و تغییراتاین برنامه در برابر خطا عبارت دیگر

ی دیگر آسیب می زند دلیل این هابرنامهچقدر به 

ادیتا این است که این بخش از تتست در مخزن م

های مختلفی در ارتباط افزارنرمو  هابرنامهپروژه با 

( دو کندمیتلفی کار ی مخابزارها)و با  است

 Robastتست  Regressionمرحله آزمون 

بودن یا همان پوست کلفت بودن برنامه آزمایش 

 .شودمی

 اقداماتی که باید در این گام انجام شود                                                                     
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 یسازپیاده -گام پانزدهم 

پروژه آماده پیاده سازی است ،  های مختلفدر محیط BIکاربردی برنامهی متعدد هاتستایجاد و بعد از 

 تا دیگران از آن استفاده کنند.برای اینکه در محیط تولید قرار بگیرد 
 

 ی وجود دارد:سازپیادهبرای  روشدو 

رت ین گاهی بصوی هوش تجاری بسیار بزرگند بنابراهاپروژه معموالً  .سازی دفعی )به یکباره(پیاده -4

میام سختی انجه ها بصورت تکه تکه بافزارنرمند اما این کار سختی است چون شومیی سازپیادهافزایشی 

 ند.شو

ر د ، ه باشدداده جدید وارد پروژه شد یی پروژه شاید تعدادسازپیادهبعد از  مثالًحسن این روش این است 

ند و نیاز نیست پروژه از ابتدا شومیضافه ی جدید به محل خاص خودشان اهادادهروش افزایشی فقط این 

 ی قبلی دستکاری شود.هادادهی شود در این جا نیاز نیست دیگر روی سازپیاده
 

اجرا  سازیبه تدریج رویکرد پیادهکار با یک گروه کوچکی از افراد شروع شده و  سازی تدریجی.پیاده -2

 در سیستم ایجاد شود.گردد تا تغییرات الزم می
 

به سیستم وارد شود و به شود که نرم افزارهای هوش تجاری به شکل تدریجی توصیه میه: نکت

  صورت دفعی این کار اتفاق نیفتد.
 

 :هادادهو ترمیم  یپشتیبان

ست. همیشه ا )بازیابی(بسیار مهم است. یکی از اهداف پشتیبانی ترمیم هادادهدر این گام پشتیبانی و ترمیم 

 ودهفرستجهیزات سخت افزاری  مثالًممکن است اتفاقات ناگواری بیفتد  وجود دارد وقتی حجم زیادی داده

در معرض خطر از دست دادن را  هادادهند. این مشکالت شومیها دچار خرابی یا ارور افزارنرمند یا شومی

خالت د. سیستم باید بصورت اتوماتیک به وضعیت سازگار و درست قبلی برگردد یعنی بدون دهندقرار می

 ند.گویمییا ترمیم   Recoveryانسان تا حد امکان قابلیت اصالح داشته باشد. به این مساله 

د داشته وجونسخه پشتیبان  هادادهاین است که از  کندمییی که ترمیم سیستم را تضمین هاراهاما یکی از 

م پشتیبان همان اندازه هخیلی باالست پس باید به  هادادهحجم ، ی هوش تجاری مهم هاپروژه. در باشد

تهیه  به سه روشم باالی اطالعات زمان بر است. بنابراین نسخه های پشتیبان داشت. کپی گرفتن این حج

 شوند:می

و مرحله به مرحله از در این روش به تدریج  (:Incremental Backup)افزایشیگیری پشتیبان -4

و در  دنشویشی به صورت کلی بک آپ گرفته میها در روش افزا. دادهشودمیگرفته  بانیپشتسیستم 

 کنند.گیری فقط تغییرات را لحاظ میمراحل بعدی پشتیبان

 د.کننمیفقط تغییرات را اعمال  و بعداً شوندمیکپی  هاداده ، همان لحظه اول شروع سیستم و شروع رشد
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یا  :(me backupspeed mainfra-High)پرسرعتو ساختارهای خیلی قوی گیری با پشتیبان -2

 .کنندمیهای با پهنای باند باال استفاده از رسانه

تهیه جزءیا جزءبه صورت تدریجی و تکه تکههب (:Partial Backup) تکه تکهگیری پشتیبان -3

 شود.ها انجام میپشتیبان از داده

از وقتی  بگیرندپ رکورد بک آ 1111از بخواهند  اگر مثالً وجود دارد  یدر پشتیبان گیری مشکالت زیاد

ا در همین لحظه امّبه بعد ادامه کار انجام شود ، ام  21رکورد  ازباید  گرفته شدم بک آپ اُ  21رکورد اول تا 

دقیقه  5توسط افراد تغییر کنند و اینگونه بک آپ سازگار نخواهد بود یعنی یکی برای  هادادهممکن است 

 ن با هم یکی نیست.یشاهادادهدقیقه بعد که  5قبل و دیگری برای 
 

 نظارت:

ز م اعَسیستم هم وجود دارد که از یک سری تجهیزات کامپیوتری اَمنابع در این گام نظارت بر عملکرد  

وه یعنی چگونگی کار آنها و نح و کاربران یا افراد و همچنین شبکه تشکیل شده است. افزارنرمسخت افزار و 

مدت زمان مشغول بودن دستگاه  نسبتنظارت بر راندمان )  .شودمیزیر نظر گرفته  کامالً عملکردشان 

 شود: ی زمانی مورد نظر ( در سه سطح انجام مینسبت به کل بازه

 وتریکامپ از استفادهراندمان نظارت بر  •

 شبکه یبرداربهرهراندمان نظارت بر  •

 پرسنلراندمان نظارت بر  •
 

 مدیریت رشد:
 

بسیار وقتی روی جداول  کنند.رشد می هادادهستم هوش تجاری سازی سیبعد از پیاده :هارشد در داده

 (Fact Table) بزرگ و مرکزی در دیتاویرهاوسینگ

باید  Fact Table شودحذف مییا  چیزی نوشته

 دوباره ریفرش شود و متادیتاها باید عوض شوند. حتماً
 

نند تواکنندگان هم میاستفاده :کارگیریرشد در به

 11مکن است هنگام شروع پروژه رشد کنند مثالً م

کنند اما با گذشت زمان افراد استفاده نفر با آن کار می

 .ها زیادتر شونداز سیستم و داده هکنند
 

ند سخت شومیوقتی افراد زیاد  افزار:رشد در سخت

ند و این هم ما را با مشکل یابمیافزارها هم افزایش 

و روترها و )مثل افزایش کامپیوترها  روبرو خواهد کرد.

 اقداماتی که باید در این گام انجام شود                                                                       ...(



 ی لیاسماع یمهد، استاد: دکتر « رشدا یکارشناس» ی ،جزوه درس هوش تجار
 63 صفحه :

 ارزشیابی نسخه - گام شانزدهم

باید مورد بازبینی قرار گیرد و نقاط قوت و ضعف آن  ی شدسازپیادهبرنامه ست و توقتی پروژه ساخته و 

 شودمیمطرح  یتسؤاال ود گیرمیدر این گام ارزشیابی نسخه پروژه هوش تجاری صورت  .مشخص گردد

 که مرتبط با ارزشیابی است. 
 

 سؤاالت پیشنهادی پس از اجرای پروژه هوش تجاری
 

اول این است که آیا پروژه ما به موقع تمام شده است و اگر تمام نشده  سؤال (:  Schedule)بندیزمان -4

 بندی پروژه واقع بینانه بوده است؟آیا زمان تر یا زودتر انجام شده است.ری؟ و چقدر ددلیلش چیست
 

چرا کم داشتیم در کدام گام بیشتر چقدر بودجه برای انجام پروژه کم داشتیم و  (: Budgetبودجه )  -2

 ر کدام گامشکلی وجود داشت و در کدام گام هزینه بیشتری شده و دمچه  با کمبود بودجه مواجه بودیم؟

 ریزی کرد که در بخش بودجه دچار مشکل نشویم؟های بعدی برنامهچطور باید برای پروژه و چرا؟ کمتر؟
 

  (:Satisfactionمندی )رضایت -3

 (ROI)؟یا به آن خواهیم رسید ایمآیا به اهداف مورد انتظار در مورد بازگشت سرمایه دست یافته

ه را برآورد ازمانسهای تحلیلی نیازمندیرضایتمندی تحلیلی موجود  و سایر ابزارهای OLAPآیا ابزارهای 

 آیا این ابزارها راضی کننده هستند؟ اند؟کرده
 

آیا در طول پروژه آن چیزی که برای پروژه تعریف کردیم در همان حدود  (:Scopمحدوده پروژه ) -4

 آیا محدوده پروژه دچار تغییر شد؟ یم؟ی مختلف شدهاگامها در دهبه تغییر این محدو مجبورجلو رفت یا 

تشکیل شود و با افراد حاضر در جلسه مانند اسپانسرها،  ایجلسه حتماًت باید سؤاالبرای بحث و بررسی این 

 .پاسخ داده شود و بالفاصله مستند سازی شوند هاپرسشمشاورین مدیر پروژه و ... این 
 

)مثل زمان ، کیفیت ، منابع و بودجه هایی آیا محدودیت (: Negotiation Skillsهای مذاکره )مهارت -5

بهبود پیدا فرآیند مذاکره مجدد برای این که در پروژه هست که باید در مورد آن تصمیم گیری شود؟ ( 

 کند به چه چیزهایی نیاز است؟ 
 

در کدام گام؟  چرا؟ اید؟انی را در این پروژه از دست دادهچه کس (:Staffing) ارکنان پروژهکرضایت  -6

آیا آنها متعلق به تیم اصلی ما بودند؟ از دست دادن آنها باعث هزینه کمتر بوده یا بیشتر؟ جایگزینی این 

ها به درستی ئولیتها و مسآیا نقش دالیل و اثرات ترک این عضو چیست؟ افراد چقدر زمان برده است؟

 تعیین شده است؟
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های اعضای تیم پروژه برای انجام آن کافی آیا مهارت (:Skills and Training) هاآموزش و مهارت -7

های داده شده در قبل و حین و بعد آیا آموزشهای آموزشی نیاز است؟ اگر خیر به چه دوره بوده است؟

 پروژه کافی بوده است؟ 
 

ریزی پروژه به آیا برنامه (:Project Planning and Reporting) ریزی پروژهبرنامهدهی و گزارش -8

ه مورد ک آیا گزارشات و قالبهای گزارششکست کار درست انجام شده است؟ آیا است؟ درستی انجام گرفته 

 نیاز مخاطبان پروژه بوده ، تهیه و ارائه شده است؟ 
 

 51در مسیر و وظایف مناسبی ها ها و فعالیتآیا گام (:Development Approach) رویکرد توسعه -9

وده اند انتخاب درستی بهایی که برای انجام پروژه انتخاب شدهآیا نوع فعالیتپروژه انتخاب شده است؟ گام 

 شده یا نشده باشد؟ها مورد مهمی بوده که به خوبی انجام آیا دربین فعالیتاگر نبودند چرا؟  است؟
 

 :(Contractors, Consultants, and Vendors) مالیو پشتیبان های قراردادطرف ،مشاوران  -41

ا و هبزارها توسط شرکتآیا پشتیبانی امناسب بودند؟ اند آیا ابزارهایی که برای انجام پروژه انتخاب شده

داد ، همه مفاد آیا سازمان طرف قراراند ، کافی بوده است؟ هایی که از طریق آنها ابزارها تهیه شدهسازمان

 قرارداد را به خوبی پشتیبانی کرده است؟
 

تجاری و بسته به پروژه هوش  شودمیدر دسته بندی خاصی گنجانده ن :(Generalموارد )سایر  -44

 .شودمیت خاصی هم پرسیده شود که در این بخش آورده سؤاالبرای یک سیستم خاص ممکن است 

یا آ آیا همیشه در دسترس بودند؟،  بودند )مثل تیم اصلی و فرعی(وژه پرانجام این مثالً: افرادی که درگیر 

 ارتباط با آنها به صورت مؤثر انجام گرفته است؟

شده است: انیب ریگام انجام شود در نمودار ز نیدر ا دیکه با یاقدامات
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 (KPIی کلیدی عملکرد)هاشاخص

 

 (Balanced Scorecard)های امتیاز متوازنکارت
 

شده  یاست؛ گزارش ساختاربند یاستراتژ یاجرا یبرا یتیریابزار مد کی(BSCمتوازن ) یازیمتکارت ا

 ها توسط کارمندانتیفعال یبر روند اجرا یدهد بتوانند به راحتیاجازه م رانیکه به مد یاستاندارد مهیو ن

متوازن در  یازیکارت امت یاصل یژگیو کنترل کنند. و یها را بررستیفعال نیا جینظارت داشته باشند و نتا

ار و کسب و ک یایحاکم بر دن یو روابط علت و معلول نیشناخت قوان یمناسب برا یگذاردن بستر اریاخت

 سازمان است. یکردن استراتژ ییاجرا یبرا یاتیعمل یهااستخراج برنامه نیهمچن

 نینو یهاروش نهیر زم، دنورتون دیویدو  رابرت کاپالن قاتی، در خالل تحق1992آن سال  هیاول دهیا

ه از ک ییتا جا افتیدر طول زمان توسعه و تکامل فراوان  دهیا نیها شکل گرفت. اسنجش عملکرد سازمان

ارت است. کشده لیدتب کیاستراتژ تیرینظام مد کیعملکرد، اکنون به  یریگابزار سنجش و اندازه کی

و  «یداخل یندهایفرا» ،«انیمشتر» ،«یمال» یدیسازمان را از چهار جنبه کل یمتوازن استراتژ یازیامت

 .کندیم یبندو صورت یبررس «یریادگیرشد و »
 

ه یا زاوی 6اضافه شد که از  به این موارد در کتاب آقای پارمنتر دو زاویه دید دیگر هم

 .کندمیها نگاه پرسپکتیو یا منظر به این سنجه
 ست:دو منظری که بعداً اضافه شده و در اکثر کتابها نی

Environment/Community   محیط جامعه(  و(Employee Satisfaction )رضایت کارکنان( 
 

. شودیم نییتع کیاستراتژ یهاموضوع ک،یاستراتژ لیصورت است که ابتدا در وجه مسا نیروش کار به ا

راغ به س ک،یاستراتژ یهابه اهداف مورد نظر در موضوع یابینحوه امکان دست ترقیشناخت دق یسپس برا

نفعان و تحقق یذ یبرآورده ساختن انتظارها یکه برا میکنیرفته، مشخص م اتیو عمل ندیوجه فرا

 نیداشته باشند و در ا ییهایژگیو و طیچه شرا دیسازمان با یداخل یندهایفرا ک،یاستراتژ یهاموضوع

الزم  یهایگذارهیسرما ییناسابه ش یریادگیدر وجه رشد و  تی. در نهامیابیدست  یبه چه اهداف دیحوزه با

به  یابیتا امکان و بستر دست میپردازیم ینو فرهنگ سازما یاطالعات یهاستمیس ،یمنابع انسان یبر رو

 فراهم شود. یداخل یندهایدر وجه فرا شدهنییاهداف تع
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برای آن را  یوجه اساس ای)به اضافه دو منظر جدید( متوازن چهار منظر  یازیکنندگان کارت امت خلق

 این با نگاه به ریز فی. وظادینمایشکست، آگاه م ای تی، سازمان را از کسب موفقهامنظر نیمطرح نمودند. ا

 :گرددیذکر شده، ارائه م هایمنظر
 

ری ها و به کارگیرکت نگاه کنیم استفاده از دارایییعنی از منظر مالی به ش (:Financial) منظر مالی -4

 .شودمیسیستم از منظر مالی بررسی به عبارتی ا و هرچه بحث مالی در آن وجود دارد هبهینه از سرمایه
 

خیلی از  شودمورد ارزیابی واقع میوقتی یک سازمان  (:Customer Focus) منظر مشتری -2

مسائل باید از منظر مشتری بررسی شود مانند میزان رضایتمندی مشتری، مشتریان سود ده، مشتریان 

اعث ب موارد ی اینهمههای مناسب به مشتری دهیال با سرعت باال به مشتری، سرویسیل کاکلیدی، تحو

 .توجه شودند که از منظر مشتری به سازمان شومی
 

سفارشات مانده در صف  -کمبود مواد اولیه (:Internal Process)یندهای داخلیآمنظر فر -3

های داخل شرکت و هرچیزی سازی فناوریبهینه، ساعات قطعی برق در سازمان -مشکالت کیفیتی -دتولی

ویل ثر با سهامدارن، تحؤارتباط م مثالًد گیرمیکه وضعیت داخلی شرکت را بهبود ببخشد در این منظر قرار 

 به موقع کاال و .. درآمد بالقوه در بخش فروش.
 

در این منظر از زوایه دید آموزش به  (:Leraning and Growth)منظر رشد و یادگیری -4

افزایش مهارت کارکنان با آموزش های خاص و انطباق پذیری و سازگاری آنها در این  کنندمیرکت نگاه ش

 (افزارنرم.)کالس های آموزشی جهت سخت افزار و شودمیمنظر بررسی 
 

مایت از بیزینس یا حدر این منظر  (:Environment/Communityمنظر محیط جامعه ) -5

ن است ممک حمایت از کارکنان آینده یعنی کسانی که بعداً مثالً  شودمیسی کارهای محلی در آن برروکسب

 )این منظر در بسیاری از کتاب ها وجود ندارد( .شودمیبرای ما کار کنند در این منظر به آنها پرداخته 
 

ایجاد فرهنگ سازمان سالم در این منظر  (:Employee Satisfactionمنظر رضایت کارکنان ) -6

و اینجا سعی بر آن  شودمینگهداری و حمایت از کارکنان کلیدی در این منظر بررسی . شودمیبررسی 

وقتی در یک شرکت افزایش پاداش  ، افزایش پاداش مثالً است که کارکنان کلیدی پروژه نگهداری شوند 

 .شودمیدر واقع از منظر رضایت کارکنان عملکرد سازمان سنجیده  شودمیمطرح 
 یاری از کتاب ها وجود ندارد()این منظر در بس
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را توان آنیمبگویید از کدام منظر را مثال بزنید و  انسازمیک  یهاسنجهتعدادی از مثال: 

 ؟رار دادقبررسی مورد 

ک شود یعنی یمی بررسیدر سازمان زمان متوسط به شکایات  ،زمان متوسط رسیدگی به شکایات -

به موضوع نگاه  منظر رضایت مشتریما از  سی نماید.روع را برد در سازمان خودش این موضتوانمیمدیر 

 .یمکنمی

 است. ر مالیظمناز ،  هفتگی حاصل از فروش درآمد -

 .است منظر کارکناناز  ، خواست های استخدام در شرکتتعداد در -

 .دمی باش رضایت کارکناناز زاویه دید ،  ستندهدرصد کارکنانی که دارای ساعات کاری متغیر  -
 

های محصول ما به محیط بیرونی چقدر است و یا میزان آب مصرفی خروجی انتشار زانیم ،از منظر محیط

 های ایجاد شده.کارمند چقدر است یا درصد پسماند به ازای هر واحد تولید یا هر
 

وقتی درصد مشتریان   مثالًاین منظرها خط جدایی از هم ندارند و گاهی با هم در ارتباط اند  توجه:

یمپردازد چون وقتی مشتریان زیاد ریان به نحوی به منظر مالی هم میمنظر مشت عالوه بر شودمی رسیبر

 ند.اداشتهنقدی درشروع پروژه پرداخت تعداد مشتریانی که مثالًدرآمد مالی سازمان هم باال می رود. ند شو
 

 .تفاوت استم،  وجوههر کدام از زاویه دید از فراوانی سنجش  نکته:
 

رآمد د مثالً شود.می گیریاندازهبرخی ماهیانه سالیانه و هفتگی و برخی ساعاتی  موجود هایسنجهیعنی 

بصورت فصلی یا ماهیانه فراوانی این سنجش در  ستجلب مشتری ممکن ا مثالًهفتگی حاصل از فروش یا 

 .نظر گرفته شود

 ودشسی ربر یا نشده در اولین تماس شدهداده های پاسخ میزان تماس :مشتریمنظر رضایت مثال از 

ا مدیر . یشودرسی بر ایلحظهساعتی و ، روزانه  تواندمیاین سنجه  تعیین شود. ایت مشتریانضتا میزان ر

 -بیند )تعداد مراجعینمی ایلحظهبیمارستان با کمک یک داشبورد وضعیت اورژانس خودش را به صورت 

 شود( گیریاندازهباید  ایلحظهاست اما  این از منظر رضایت مشتری)کارکنان(  -انتعداد پزشک -تصادفی ها
 

چند درصد کارکنان ؟ صد کارکنان الزم استدرچند برای  ICDL مهارت :منظر رشد و آموزشاز مثال 

اهینامه هایشان افزوده شده و گون شامل رشد یادگیری شدند و مهارتچند درصد از کارکنا د؟ما زن هستن

میزان حضور کارکنان در کالس .شده در یکسال گذشته برگزارهای آموزشی که گرفتند. تعداد کالس خام

 .گزار شده استچند روز آموزش در سال بر .آموزشی های
 

ها منظر آموزش بسیار با در دانشگاه مثالً تر هستند با اهمیت هاسازماندر بعضی  هاسنجهبرخی  نکته:

  پردازند.ازمان خود میس بررسیمنظر مالی به  ات مالی یا بانک ها ازسسمؤاهمیت است 
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 :( Perspective And Progress) انداز و فرآیندچشم

نمودار زیر یک گزارشی است که شش 

های متوازن را به کمک سنجهمنظر کارت

هایی که برای هر منظر تعیین کرده است 

دسته بندی و با  هاسنجهکند. بررسی می

 :شودمیسی رو بر شده نمایش داده هاشکلک
 

)تمرکز بر  Customer focusدر مثالً

 ایشگزینه اول یعنی افز، رضایت مشتری( 

داده شده  نشان رضایت مشتری با شکل

 توسط است.مد حاین سنجه در شرکت ما در دهدمیاست یعنی نه خوشحال است و نه ناراحت و این نشان 

نشان داده شده  مت مثالً منظر محیط / جامعه سه سنجه دارد که سنجه وسطی خوب نیست و با عال

 است.

ترین تکنیک حال حاضر دنیا می باشد یعنی ؤثرترین و کارآمدهای امتیازی متوازن مکارت BSC نکته:

 بسیار موفق بوده است. BSCیابی جامعه عملکردشان با استفاده ی راهبردی و استراژی ها و ارزهابرنامهدر 

ی ایرانی به دلیل عدم توجه به رقابت هاشرکتدر ندارند و بستگی  BSC ی کوچک خیلی بههاشرکتاما 

  کمتر وجود دارد. هاسنجهاین 
 

 موفقیت بحرانی فاکتورهای : Critical Success Fatrores(CSF)حیاتی( موفقیت یا عوامل کلیدی )

 امیبادو هایفعالیتت موفقی بحرانی فاکتورهای ذا،. لاست سازمان عملکرد کلیدی سطوح از شفاف ایارایه، 

 د.شو موفق مأموریت به رسیدندرراه تا دهد انجام خوبیبه زمان طول در باید سازمان که کنندمی تعریف را
 

 گانه عوامل کلیدی موفقیت متفاوت است: 6های این عوامل از منظر

سب ک، جریان نقدینگی بهبود و افزایش ، ها هزینهکاهش  مثالً عوامل موفقیت کلیدی از منظر مالی:

 معرفی و ارایه خدمات جدید.، تبه عرضه کننده منتخب توسط مشتریان کلیدی یک ر

افزایش رضایت کارکنان یک عامل کلیدی موفقیت در منظر رضایت کارکنان. و اختصاص پاداش  مثالً

 ، آورندهایی که کارکنان بدست می، برگزاری جشن در موفقیتمحیط آموزش های مناسب ، های مناسب 

ضایت که از منظر ر ستندهعامل کلیدی موفقیت رکنان اکاری جالب و دلپذیر کاری برای ک ایجاد یک محیط

 . دنشومیسی رکارکنان بر

دسترسی آزادانه کارکنان به مسایل استراتژیک از منظر رشد و یادگیری است و یا امنیت و سالمت کار از 

زمان از منظر رضایت از محیط و احساس مثبت عمومی در سا شودمیسی ررمنظر فرآیند های داخلی ب

 است.
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 های ارزشیابی سازمانشاخص
 

برای  ت.اسنیاز به یک سیستم ارزشیابی برای سنجیدن نحوه عملکرد سیستم ، در هر شرکت یا سازمان 

 شوند:ها به چهاردسته تقسیم میبه طور کلی شاخصکرد. تعیین  (Indicator)ارزشیابی باید شاخص
 

 KRIKey Result Indicator)( جهی کلیدی نتیهاشاخص -4

ربوط )ازنظرزمانی م .شده استچگونه انجام یک عمل یا فعالیت  کنند کههایی هستند که تعیین میشاخص

 به گذشته است(

 حیصح رمسی در حرکت - عمل نیچند جهینشان دادن نتهدف: 

 :های کلیدی نتیجهشاخصهایی از مثال

 رضایت مشتری •

 یاتسود خالص قبل از کسر مال •

 سودآوری مشتریان •

 رضایت کارکنان •

 بازده سرمایه مورد استفاده •

اگر چند عمل فوق با هم انجام شوند چه نتیجه ای دهند که مثالً نشان می جهینت یدیکل یهاشاخص

 یا خیر؟ دکندر مسیر درست  حرکت میسازمان دارند و آیا 
 

 Result Indicator (RI) ی نتیجههاشاخص -2

)ازنظرزمانی مربوط به گذشته  .شده استانجام چه فعالیتی  کنند کهد که مشخص میهایی هستنشاخص

 است(

 .ها هستندهای مالی از این شاخصمعموالً تمام سنجه

 به عنوان مثال:

 سود خالص یا راندمان -

 انی که تخت خالی یا پر بوده است()مقدار زمهای بیمارستان با واحد هفته تختبرای  -

 شکایات مشتریان کلیدیرسیدگی به  -

 در مسافرت هفته گذشته چقدر بنزین مصرف شده است؟ -
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  :  Indicator Performance(PI) )عملکرد( ی کاراییهاشاخص -3

نجام ایا عملیاتی در حال  فعالیتچه اکنون و درحال حاضر هم کنند کههایی هستند که تعیین میشاخص

 است( مان حالز)ازنظرزمانی مربوط به  .است نشد
 

 ستندین یدیعملکرد کل یهاشاخص - :نکته

 سازمان یبا استراتژ هامیت کردن راستا هم به کمک - 

  KPIs همراه با ازیامت یهادر کارت شنمای - 
 

رار ق شده است ها را در راستای استراتژی که تصمیم گرفتههای عملکرد کارشان این است که تیمشاخص

اند توهای کلیدی عملکرد هم میی سازمان باید مشخص شود و با توجه به آن شاخصدهند پس استراتژمی

 دهای عملکرد رسیتوان با کمک استراتژی به شاخصتعیین شود چون می

 شود.ها نشان داده می KPIهای عملکرد معموالً در کارت های امتیاز متوازن همراه با شاخص

  ًدرصد افزایش فروش برایمان داشته اند؟ چند ،درصد از بهترین مشتریان  11مثال 

 ًشکایات مشتریان کلیدی مثال 

 مثالً در حال حاضر در باک ماشین چه مقداری بنزین وجود دارد 
 

  :  Indicator(KPI)Performance Key ی کلیدی عملکردهاشاخص -4

این  .ر شودایی بیشتشود تا کارانجام چه عمل یا فعالیتی باید  کنند کههایی هستند که تعیین میشاخص

کنند چه کارهایی باید انجام شود تا سازمان یا مشخص می ها برای رقابت بسیار مهم هستند یعنیشاخص

 )ازنظرزمانی مربوط به آینده است( خوب و قدرتمند ظاهر شود.، در یک رقابت بتواند شرکت 
 

 از است.موردنیحرکت با اتومبیل به سمت مقصد مشخصی چه مقدار بنزین برای  -

لذا توسط مدیر اورژانس به صورت در بخش اورژانس یک شاخص کلیدی عملکرد است. تعداد بیماران  -

 الزم را به موقع اتخاذ نماید.در صورت افزایش بیش از اندازه باید تصمیمات  وشود ای بررسی میلحظه
 

 ژگی عبارتند از:. این هفت ویهستند)پارامتر(  تیهفت خصوصدارای های کلیدی عملکرد شاخص
 

یعنی به وسیله واحد  ،هایی هستند که مالی نیستند غیر مالی هستندها سنجهاین شاخص -4

ی کلیدی عملکرد نیستند. این امر در مدیریت هاشاخصی هاسنجهی مالی هاسنجهشود پس پول بیان نمی

نی یع شودمیمالی مربوط ی هاشاخصهم این است وقتی سنجه به  نز اهمیت می باشد. دلیل آئبسیار حا

نیم کاری ک خواهیممیهای انجام شده و در تعریف شاخص کلیدی عملکرد به گذشته است یعنی کارربوط م

 .مبرسیتا در آینده به عملکرد بهتری 
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به صورت  مثالًو اگر شاخصی  ،شودگیری میساعته اندازه 24و روز هفته 7به صورت مکرر  -2

گذاری در تحقیقات فصلی است و میزان سرمایه کلیدی عملکرد نخواهد بود. یهاشاخصماهانه باشد جزو 

 تواند به عنوان شاخص کلیدی عملکرد باشد.شاخصی است که نمی
 

3- CEO )مدیر ارشد اجرایی مستقیم باید زیر نظر  حتماً هاسنجهدر واقع این  ،)مدیر ارشد اجرایی

 رشد اجرایی را الزم دارند.شوند و پشتیبانی مدیر اگیری و اندازه بررسی
 

های اقدامات اصالحی آن باید مشخص باشد و شیوه توسط تمام کارکنان باید شناخته باشد، -4

 )بطور واضح و روشن(
 

ی کلیدی عملکرد هاشاخصدر  ،مشخص شود کامالًمسئولیت های افراد و تیم های کاری باید  -5

 بسیار مهم است.
 

 تأثیر CSFباید در عوامل کلیدی موفقیت  حتماً یعنی ،داشته باشند  دار یمهم و معن یاثر دیبا -6

چیزی فراتر از یک منظر تعریف شده در یک  حتماًباید دارای اثر قابل توجهی باشد و  حتماًبگذارند پس 

سود حاصل از افزایش مشتری هم در بخش رضایت مشتری است و هم  مثالًکارت امتیازی متوازن باشد. 

 .در بخش مالی
 

ی عملکرد دیگر اثر هاسنجهی کلیدی عملکرد روی تمام هاشاخص ،دارای اثرات مثبتی باشند -7

ی کلیدی عملکرد بهبود می بخشیم روی رفتار بقیه عملکرد ها هاشاخصوقتی  به عبارت دیگرمثبت دارند 

 مثالً د تباط داشته باشار هاسنجهگذارد. پس یک شاخص کلیدی عملکرد خوب باید با سایر مثبت می تأثیر

 از سازمان اثری مثبت داشته باشد.د در حوزه های مختلفی توانمیرضایت مشتری 
 

ار ی گذشته قرهاسنجهمتعلق به زمان حال هستند و در مقابل  معموالً ی کلیدی عملکرد هاشاخص نکته:

  د باشد.توانیمند نحوه عملکرد ما در آینده چگونه گویمیبه ما  هاسنجهو این  گیرندمی

 

و در سازمان دیگری خیر؟ و د در سازمانی شاخص کلیدی نتیجه باشد توانمیآیا رضایت مشتری  سؤال:

 ید شاخصی را مثال بزنید که در هر سازمانی یک شاخص مشخص باشد و نتوان جابجایش کرد؟توانآیا می

 

اما در سازمانی دیگر جزو شاخص های نتیجه باشدتواند جزو شاخصدر یک سازمان یک شاخص می نکته:

های اندازهای متفاوتی دارند پس شاخصها استراتژی ها و چشمهای عملکرد قرار گیرد چون سازمان

 متفاوتی هم خواهند داشت.
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 41/81/41قانون 
 

می در یک سازمان تعیینیی که هاشاخص ، از بینوجود منوع شاخص  4از  کند کهاین قانون بیان می

 %11ی کلیدی نتیجه و هاشاخصبه مربوط  هاآن %11 ،ی نتیجه و عملکرد هاشاخصمربوط به  %81ند شو

قانون از این طبق  شودتعیین شاخص  51شرکت  اگر در یکیعنی ی کلیدی عملکرد هستند. هاشاخص

 شاخص کلیدی عملکرد می باشند. هامورد از شاخص 5تنها  هاشاخصاین 

 

Mission / Vision / Strategy 
 

 مأموریتمانند یک فانوس دریایی یا یک راهنما است چون وقتی  مأموریت معموالً (:Missionمأموریت)

نرسیم یعنی یک هدف غایی است.  مأموریتممکن است ما هرگز به نتیجه بیان شده در  شودمیمشخص 

میغایی ما سوق  انجام شود به نحوی ما را به سوی هدف مأموریتدر جهت این  ر کاری کهمثالً هیعنی 

ها باز بماند چون مأموریت مدت. ممکن است یک دهدمیای شعار گونه است اما به ما انگیزه دهد و به گونه

 کلی است. مسئلهیک 

در شرکت توزیع برق ممکن  مثالًمین انرژی الزم در زمان صحیح با قیمت صحیح أما: ت مأموریت مثالً

 د.تعریف شو مأموریتاست این به صورت یک 
 

باشد و اگر سازمان  خواهدمیما به کجا می رویم و سازمان چه  دهدمینشان  (:Visionچشم انداز)

ش تعیین کرده انجام داد چه چیزی را کسب کرده است؟ پس چشم انداز مأموریتموفق شد کاری را که در 

 (شن بیان شده باشدکه به قدر کافی روبه شرطی) کند ان وادارد و آن را تحریکیجبه ه تواند سازمان رامی

باید به روشنی بیان شود یعنی کمی باید از  کامالًشعارگونه باشد و  تواند مانند مأموریتمیچشم انداز ن

 روشن تر باشد. مأموریت

 شود.چشم انداز محدود به زمان است و توسط مدیران ارشد سازمان حمایت می
 

 ه و حوزه داشته باشد(دی در منطقه )باید محدومین کننده برتر انرژأسال آینده: ت 5چشم انداز  مثالً

 

مسیری که باید طی شود تا به چشم انداز رسید یعنی کاری که باید انجام داد تا  (:Strategyراهبرد)

 به چشم انداز رسید.

 : سازمان ممکن است برروی موارد زیر تمرکز داشته باشداستراتژی  مثالً

 ش کارایی و اثر بخشی هزینهافزای (2        جذب مشتریان سودآور (1

 استفاده از تجربیات موفق  (4              خالقیت کارکنان   (3

 .ود تا بتوان به چشم انداز دست یافتش بررسیباید  حتماًموضوع  4این یا کاهش  ارتقاءیعنی 
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 شود.هم گفته می Mission/Vision/Strategy  ، Valueگاهی به سه واژه 

 

صشاخکلیدی عملکرد کار ساده ای نیست اما افراد با تجربه باال در ذهنشان  یهاشاخصتشخیص این 

 ی هوشمند استخراج کرد.هاتحلیلبا  توانمیرا  هاشاخصی بسیار زیادی دارند بعضی از ها
 

 توضیح داده شد. کامالً این موارد در شکل زیر

منظر  6ها در شوند و استراتژیمیتعریف ها استراتژیانداز هستند و بعد و چشم مأموریتدر باالی شکل 

و این عوامل در  دهندمیقرار  تأثیرمنظر عوامل کلیدی موفقیت را تحت  6هر یک از این ند.شومی بررسی

 ند.شومیتفکیک  11/81/11ند که طبق قانون شومیگنجانده  هاسنجه
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 هاداشبورد

 

 « باشدمیها به شکل گرافیکی مقادیر شاخصی نشان دهندهنموداری است که داشبورد » 
 

مقدار مانند  بود ،ی مهمی وجود دارند که الزم است از آنها با خبر هاشاخصبر روی داشبورد ماشین  مثالً

 بنزین خودرو یا سرعت.

 ند مثل نمودارشومیتفاوتی بیان ماین داشبوردها طراحی ها و رنگ های زیبایی دارند و در قالب نمودارهای 

 .نسبت به کاربرد آن باید نمودار مناسبی باشد شودمیهای راداری. نموداری که انتخاب 

قسمتی بهتر هستند چون باید  6ی داشبوردها .ندشومیسمت تقسیم به شش یا نُه ق معموالً  داشبوردها

 .شندتر باتر و گویاهاطالعات کامل و جامع تنها در قالب یک صفحه نمایش داده شوند بهتر است خالص
 

ها بهتر است در تمام فید و جالبی دارد و این سرعت نمایک سرعت نماست که چقدر اطالعات م شکل زیر

تشخیص اینکه کدام  هاشاخصدر  -یک عالمت سرعت نمای اتومبیل مثالًوجود داشته باشند  داشبوردها

 می باشد. شاخص مهمتر است برای قرار گیری روی داشبورد نکته بسیار مهم و حائز اهمیتی
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به شکل آنالین و  داشبوردهان ای شدهی مکان محور در قاب یک داشبورد نمایش داده هاداده شکل زیر در

 ند.شومیآپدیت  ایلحظه
 

 
 

 


