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 :به تقدیم

 نمایم؛ تجربه را ایستادگی زندگی، عرصه در چگونه تا وختآم من به عالمانه که پدرم پاک روح

 مهر همه برایم وجودش و بود رنج همه برایش وجودم که عشق و فداکاری کران بی دریای مادرم، به و

 .بودنم امید و خستگیم پناه زندگیم، اسطوره لعبت،:  به و 

 در فداکاری پاداش، بی کار سالح، بی جهاد مراه،ه بی رفتن نومیدی، در صبر شکست، در تالش توفیق ما به خداوندا 

 بی گستاخی نمود، بی خوبی ریا، بی ایمان نان، بی خدمت نام، بی عظمت عوام، بی مذهب دنیا، بی دین سکوت،

 عنایت را بدارند، دوستت آنکه بی داشتن دوست و جمعیت انبوه در تنهایی هوس، بی عشق غرور، بی مناعت خامی،

 .فرما

 که ده آن خود کرم و فضل از را ما و ده، خود ضیای را ما چشم و ده، خود هوای را ما دل و ده خود صفای ار ما جان 

 .به آن

 

 ده درمان صابری به را همه          درد ده جان رحمت به تو را ما دل یارب

 ده آن دانی آنچه هر تویی داننده     جست باید می چه که داند چه بنده این
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 :چکیده

 برای الزم ظرفیت و توانایی کسب و بقا ادامه برای سازمان کار و کسب محیط در تغییرات فزاینده سرعت به باتوجه

تجاری هوشمندی کسب و کار در اصل کاربرد  باشد آگاه خویش سازمانی قابلیتهای و هاتوانایی از باید رقبا با رقابت

های آماری مربوط به وضعیت کسب و کار و محیط پیرامون سازمان است. شامل تجربه و تحلیل داده کاویداده

هوشمندی کسب و کار عاملی موثر برای تحلیل هدفمند کسب و کار و تحلیل رقبای سازمان به منظور اخذ تصمیات 

به یکی از مفاهیم اساسی مدیریت ی کسب و کار باشد. در سالهای اخیر هوشمندراهبردی و حتی چرخشهای آنی می

پیشرو با فرهنگ سازمانی عجین شده است. افزایش هوشمندی کسب و کار، سازمان را  تبدیل شده و در سازمانهای

ها و اطالعات را فراهم امکان تجربه و تحلیل صحیح و به موقع داده نسبت به اطالعات محیط کسب و کار آگاه نموده،

برای تصمیم نتایج حاصله در قالب فرمها و گزارشات مناسب ذخیره و در مواقع مقتضی بعنوان حق انتخاب  آورد.می 

گیرد. از این طریق جریان تبادل اطالعات و دانش در بستر سازمان تسریع سازی بیشتر، در دسترس مدیران قرار می

بنابراین مدیران سازمان با  یابد.بهبود می شده؛ کارائی و اثر بخشی در خصوص فرایند تفکر جمعی و تصمیم گیری

ها و اطالعات مرتبط با ها، دادهتواند از طریق مهارتها، کاربردها و فناوریمی ادراک بهتر محیط پر چالش کسب و کار 

اد گیران در جهت ایجتوانمندیها، نقاط قوت و ضعف و روند کار رقبا را مورد ارزیابی قرار دهند. بدین ترتیب تصمیم

راهبرد مناسب با خط مشی اصلی سازمان اقدام کرده تا در محیط پر چالش کسب و کار امکان حضور و رقابت را 

تامین کنند. سازمان هوشمند راهبرد بقا را بهتر و سریعتر پیش بینی و تحلیل کرده، از شکستها و موفقیتها درس 

های موجود در وهای عملکردی و رفتاری از دادههای هوشمندی کسب و کار، امکان استخراج الگمیگیرد. سیستم

در تهیه گزارشات به منظور تصمیم سازی راهبردی و برنامه ریزی به مدیران نماید. این الگوها مراکز داده را فراهم می

 نماید. کمک می

 ، داده،گزارشهای مدیریتی مدیرت دانشکلمات کلیدی: هوشمندی کسب و کار،
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 :مقدمه1-1

 در جدید رویکرد یک عنوان بلکه به سیستم، حتی یا و محصول ابزار، عنوان یک به تنها نه کار و کسب هوشمندی

 در کار و کسبی هوشمند و دقیق تصمیمهای اتخاذ منظور اطالعات به تحلیل در سرعت اساس بر ماری سازمانی،مع

 استناد به و بوده تحلیلی و کاربردی هایبرنامه از یهامجموعه شامل که است مطرح شده ممکن زمان حداقل

 هدف. میپردازد کار و کسب هوشمند فعالیت برای گیریتصمیم به کمک و اخذ به تحلیلی و عملیاتی داده پایگاههای

 سازمان پیرامون و درون در که است کار و کسب عاتالاط جریان و منابع کنترل به کمک هوشمندی کسب و کار 

 دانش به متفاوت و انبوه عاتااط و هاداده پردازش و شناسایی با عاتالاط قرن درهوشمندی کسب و کار . دارند وجود

 به و موقع به را کار و کسب عاتالاط ،هوشمندی کسب و کار .میکند سازمانها به بزرگی ککم ناب، هوشمندی و

 تأمین را کار و کسب عاتالاط در پنهان معانی فهم و لالاستد توانایی و مینماید ارائه استفاده برای مناسب صورت

 نقش سازمان یک رقابتی مزیت کسب و موفقیت کاردر و کسب هوشمندی سیستمهای اثربخشی و کارایی. مینماید

 گوناگون منظرهای از مدت دراز منافع و آنها پوششی گستره و وسعت دلیل به سیستمها این ارزیابی. دارد ایعمده

 استفاده سازمان، کاردر و کسب هوشمندی سیستمهای بکارگیری نالک هزینه به توجه با. میگیرد قرار بررسی مورد

 در لذا است، مهم سازمانها برای سیستمها این موفق پیشرفت و بلوغ در مؤثر ملعوا.میباشد اهمیت حائز آن از مؤثر

و تعارف متعدد از منظر های مختلف مورد بررسی  کار و کسب هوشمندی یک سیستم ارزیابی معیارهای پژوهش این

 قرار می گیرد.

 :اهداف تحقیق 1-2

ها و راههای توسعه وفق پیاده سازی، چالشدر این تحقیق تالش می شود که به بررسی خصوصیات یک راهکار م

و به مقایسه کلی بین دو مفهوم هوشمندی کسب و کار و مدیریت دهم  رندی کسب و کار را مورد بررسی قراهوشم

 دانش بپردازم وتا حدودی به یک نمونه عملی و اجرایی آن در ایران اشاره خواهم داشت.
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  سئواالت تحقیق: 1-3

 و افزار نرم از اعم اطالعات تکنولوژی روی بر بسیاری های گذاری سرمایه ها سازمان تمامی تقریباً ذشتهگ دهه یک رد

 کنون تا» :پرسند می خود از ها شرکت و ها سازمان یابد، کاهش باید ها هزینه که امروزه اقتصاد در. اند کرده افزار سخت

 عصر در «ایم؟ برده سودی چه گذاری سرمایه این از» اینکه و «ایم؟ کرده گذاری سرمایه تکنولوژی برای مقدار چه

 صنعت در باشد برخوردار قدرت این از که شرکتی و سازمان هر. است قدرت دارای دارد، اطالعات که کسی اطالعات،

 با وزهامر آنها، پیرامونی محیط و ها شرکت و ها سازمان. شود می ممتاز و متمایز خود رقبای با مقایسه در خود حرفه و

 سازمان بقای بسا چه و موفقیت پایه و اساس صحیح زمان در صحیح اطالعات اخذ. کنند می تغییر و حرکت سرعت

 طی که دارد وجود هاییداده انبوه و تجاری مدیران نیاز مورد اطالعات بین عمیقی شکاف همیشه اما است،

 از خارج از اطالعات برخی آنکه ضمن. وندش می آوری جمع آن مختلف هایبخش در شرکتی روزمره های عملیات

 سعی شده در این تحقیق به سئواالت زیر پاسخ داده شود: .گردند تامین بایستی عملیاتی هایسیستم

 : هوشمندی کسب و کار چیست؟1سئوال 

به : آیا هوشمندی کسب و کار با توجه به شرایط بحرانی منطقه ایران می تواند دانش مدیریت را نسبت 2سئوال 

 تصمیم گیری های صحیح کمک نماید؟

 ساختار پایان نامه  1-9

و خصوصیات یک در ادامه این نوشتار در فصل دوم تعاریف متعدد ار منظر های مختلف مورد بررسی قرار می دهیم 

فصل در . دهیمراهکار موفق برای پیاده سازی کسب و کار را مطرح کرده وانواع ابزارهای الزم را مورد بررسی قرار می

ها در سازمان پرداخته و چند سوم به واکاوی عملکرد و مزایای استفاده از هوشمندی کسب و کار سازمان و نقش داده

کرده و در فصل چهارم به مقایسه و ارتباط هوشمندی  نمونه موردی پیاده سازی  در کشورهای مختلف را مطرح
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این موارد را توضیح می دهیم. در فصل پنجم به معرفی نرم  کسب و کار و مدیریت دانش پرداخته و جایگاه فرهنگ در

گیری کرده و پیشنهادات های آن را با تصاویر نمایش داده و در فصل پایانی نتیجهپرداخته و قابلیت ZARBONافزار 

 ها بیان میکنم.ها و سازمانخود را جهت بهبود روند در شرکت
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 فصل دوم

 تحقیقآشنایی با ادبیات 

Introduction to Literatur 
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  مقدمه: 2-1

 گردید مطرح میالدی 1991 دهه اواسط از که است اصطالحی( Business Intelligence)کار و کسب هوشمندی

 این. شوند گرفته اساس آن بر بتوانند تجاری تصمیمات که است چیزی به آنها اولیه شکل از هاداده تبدیل معنای به و

 و بینی پیش آماری، تحلیل کاوی، داده انبارداده، شامل داده با مرتبط هاینظام سایر که است چتری نهمچو عبارت

 .کندمی مرتبط یکدیگر به را تصمیم از پشتیبانی

 :کار و کسب هوشمندی 2-2

 به داده از حرکت برای که مختلف است فناوریهای و ابزار فرایندها، کاری شامل چارچوب یک کار و کسب هوشمندی

 به دانش از استفاده با .میشود سازمان برای افزوده ارزش موجب ایجاد و شده طراحی دانش به عاتالاط و از عاتالاط

 برای سازمان، عملی هایبرنامه طرح با و اتخاذ نمایند بهتری تصمیمات میتوانند مدیران سازمان آمده، دست

 یک ابزار تنها کار و کسب هوشمندی شد که گفته همانطور .دهند انجام صورت مؤثرتری به را تجاری فعالیتهای

 مختلفی فرایندهای هاداده گیری ازنتیجه و پردازش آوری، جمع راستای شناسایی، در و است معماری بلکه نیست

 با بتوان که خواهد بود زمانی کار و کسب هوشمندی ارزش واقعی. میکند استفاده متفاوتی ابزارهای و از میشود طی

کرده  مدیریت را سازمانی به سادگی فرایندهای کار و کسب هوشمندی از حاصل اساس نتایج بر شده اتخاذ تصمیمات

 سهولت به کار و فرایندهای کسب مدیریت سامانه طریق از امر این. نمود اعمال را جدید کار و کسب قوانین و

 از پایگاههای سازمان در پراکنده هایداده است امالز کار و کسب هوشمندی اندازیراه برای. بود خواهد امکانپذیر

 روند این که شوند آوریجمع یک استاندارد و تحلیلی داده پایگاه یک تحت و یکپارچه شده مختلف هایرابط اطالعاتی

 هایدهدا است زمال آن از پس. میباشد مقصد به انتقال و نیاز مورد نحو به آنها پاالیش مبدأ، از دادهها شامل بازیافت

 آنها از شده خواسته عاتالاط و شوند تحلیل کارفرما درخواستهای طبق گرفته، قرار کاوی داده و آنالیز مورد نیاز مورد

 کارایی تحلیل جهت دقیق ابزاری میآیند، دست به سازمان خام هایداده از که عاتالاط این. شود بازیافت

 .است بازار در رقابتی مزیت رفتن البا و تجاری شرکای و مشتریان با تعامل هوشمند سازمان،نظارت
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 رفتن البا سبب تا است زمال ابزارگرافیکی و متن شامل ایمجموعه پیشین ازمراحل آمده دست به دانش نمایش جهت

 هوشمندی بخشهای مهمترین از. شود سازمان گیرندگان تصمیم و مدیران به عاتالاط انتقال کیفیت و سرعت،کمیت

 سازمان عملکرد ارزیابی اصلی شاخصهای واقع در .کرد اشاره کارایی کلیدی شاخصهای به وانمیت کار و کسب

 شاخصها این. شود استخراج کار و کسب هوشمندی سیستم از آماری نمودارهای صورت به میبایست که میباشند

  .میباشند یمتصم پشتیبانی سیستمهای ورودیهای نوعی به و هستند مهم بسیار مدیریتی گیریهای درتصمیم

 دیدگاه مختلف هوشمندی کسب و کار: 2-3 

 :مدیریتی منظر2-3-1

 :است زیر هایشاخصه دارای هوشمندی کسب و کار  منظر این در

 اطالعاتتری  جامع و ترین دقیق پایه بر دانشی آنها در که مدیران گیری تصمیم فرایند سازی پیاده و تصحیحالف(

 .شود می ایجاد سازمان، واقعی

 .استراتژیک تصمیمات اعمال در مدیر توانایی افزایش (ب

 :سازمانی فرایندهای و معماری منظر2-3-2

 .است framework یک الف(هوشمندی کسب و کار

 .سازمان برای افزوده ارزش ایجاد با دانش به اطالعات از و اطالعات به داده از حرکت برای بستریب(

 .سازمان در مدیریتی مختلف طوحس در گیری تصمیم فرایندهای بر تمرکزپ(

 فرایندهای کاهش تجاری، پنهان اطالعات مجرب، پرسنل مانند هایی بخش به توجه با سازمان کارآیی افزایش ت(

 ...و اضافی

 .سازمان فرایندهای یکپارچگی و اتحاد ج(
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 :بازار منظر2-3-3

 .بارق تحلیل قدرتمند ابزارهای از استفاده با رقابتی برتری ایجاد الف(

 (.ها supplyer مانند) تجاری شرکای مشتریان، با تعامل هوشمند (Monitoring) نظارت ب(

 .آن آتی تغییرات شناسایی و بازار هوشمند نظارت پ(

 .رقابتی بازار در سازمان سوددهی باالبردن فرآیند ت(

 فناوری: منظر 2-3-9

 .هوشمند سیستم یک الف(  

 .منابع از بهینه استفاده و گسترش جهت سبمنا معماری و فنی بستر ایجاد ب( 

 ونمایش گیری نتیجه و پردازش آوری، جمع شناسایی، راستای در افزاری سخت و افزاری نرم ابزارهای از استفاده پ(

 .سازمان در نیاز مورد اطالعات و ها داده

 .ملیاتیع های داده پایگاه و data ware house مانند بزرگی های داده پایگاه بر مبتنی ت(

 .دیگر کامپیوتری های سیستم از بسیاری با تعامل در ج(

 (.Online Analytical Process =OLAP) خط بر تحلیلی پردازش بر مبتنی د(

 61به معنی داشتن سیستم پشتیبانی تصمیم است که این نوع تعاریف از دهه  هوشمندی کسب و کار امروزه  فتعری

 ان شدن کردند .شروع به نمای

Howard Dresner و کار را به هوشمندی کسب ، 1989سال بعد در سال  31، که بعدها محقق گروه گارتنر شد

 ف کرد :صورت زیر تعری

شامل مفاهیم و روش هایی برای بهبود فرایند تصمیم گیری است بر پایه سیستم های هوشمندی کسب و کار "

 ."قی حقی
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مشهود است و حتی این نکات در تعاریف امروزی از هوشمندی کسب  نکته کامال 2ن موضوع در اکثر تعاریفی که از ای

 :ان ساخته اندو کار نیز خود را به شکلی دیگر نمای

 .موجود باشد قحقایهوشمندی کسب و کار باید بر پایه  – 1

 .باشد ریبهبود فرایند تصمیم گی کسب و کار باید مربوط بههوشمندی  – 2

ن هم در ای 2در سازمان اند و مورد  ق موجودی که از هر دسته که باشند مبین حقایهایداده هاست.همان داده 1مورد 

حور است که در اغلب موارد به پشتیبانی از بانی داده مود که هوشمندی کسب و کار یک سیستم پشتیشخالصه می

 .پردازدری میگیمدیران در تصمیم

 متندی کسب و کار با پیدایش کامپیوتر های ارزان قینکته دیگری که مهم است تقارن زمانی پیدایش مفهوم هوشم

، بینیم داشته استدی کسب و کار میمروزه از هوشمنری آنچه که اگیخانگی است که نقش مهمی در شکل

استفاده قرار ات مربوط به داده ها بطور گسترده مورد کامپیوترهایی که به واسطه قدرت پردازش باالیشان در عملی

سازمان اده سازی برای هوشمندی کسب و کار را از یک مفهوم صرف به یک مورد عملی و قابل پی گرفتند و همچنین

 ل کردند .تبدیها 

 :کار و کسب هوشمندی سازی پیاده برای موفق راهکار یک خصوصیات 2-9

 برای درستنا شیوه کند، می ایجاد سازمانها برای کار و کسب هوشمندی از استفاده که بیشماری مزایای از صرفنظر

 یک خصوصیات ذیلدر  رو این از .باشد داشته پی در سازمانها برای را باالیی هایهزینه و صدمات تواندمی آن اعمال

 : است شده برشمرده کار و کسب هوشمندی اعمال برای موفق راهکار

 . باشد داشته اقانطب سازمان اهداف و استراتژی با کامال باید کار و کسب هوشمندی راهکار: انطباق 2-4-1

 هوشمند کند، سازی پیاده را هوشمندی خواهدمی منظور آن به سازمان که ایاندازه به باید پروژه: هوشمندی 2-4-2

 . باشد
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 هم و دارد تاثیر کاربران آموزش در هم موضوع این. باشد آسان کاربری لحاظ از باید راهکار: استفاده قابلیت 2-4-3

 . گردد پروژه شکست به منجر کاربری، نبود سخت درصورت است ممکن

 صحیح اطالعات و گزارشات تولید به منجر تا شود ایجاد صحیح و دقیق هایداده اساس بر باید راهکار: صحت2-4-4

  sarbanes-oxley قانون تصویب با ها داده دقت اهمیت. گردد می مواجه شکست با پروژه صورت این درغیر. گردد

 نظرگرفته در را زندان و جریمه جمله از مجازاتهایی اجرایی، ارشد مدیران توسط مالی اشتباه تگزارشا برای آن در که

 .است شده ترحیاتی است،

 سازمان اطالعاتی هایفناوری دیگر با اتصال و پیوند امکان باید کار و کسب هوشمندی راهکار: پیوند قابلیت 2-4-5

 .باشد داشته را آن نظایر و ها داده انبار ، ERP( Enterprise Resource Planning ) های سیستم نظیر

هوشمندی  پروژه است، تغییر حال در مداوم صورت به کار و کسب که فعلی پویای محیط در: پذیری انعطاف 2-4-6

 .باشد دارا کار و کسب مفهوم تغییرات پذیرش و سریع تغییر برای را الزم پذیریانعطاف باید  کسب و کار

 که است افزار نرم این اما است افزار نرم و افزار سخت از ترکیبی کار و کسب هوشمندی راهکار: انتقال یتقابل 2-4-7

 را آن بتوان باید مثال عنوان به .باشد داشته وجود نیز دیگر بسترهای روی بر آن انتقال امکان باید لذا یابد، می توسعه

 .باشد دارا را مختلف عاملهای سیستم از اجرا امکان همچنین و برد دیگر سرورهای روی بر

 که باشد داشته وجود  آن امکان یعنی باشد، پذیرمقیاس باید  کار و کسب هوشمندی راهکار: پذیریمقیاس 2-4-8

 .رود کار به نیز بیشتری های داده و کاربران برای بتواند باشد، داشته تاثیر آن کارایی روی بر اینکه بدون
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 ازی هوشمندی کسب و کاراده سمراحل پی 2-5

 

  :زیبرنامه ری 2-5-1

برای  سازمان اگر اما داراست، را ای عمده استراتژیکی مزایای BI  راهکار. است حیاتی گام یکBI  توسعه  ریزی برنامه

 پیاده .نمود خواهد ریسک ناقص و نادرست هایداده اساس بر گیریتصمیم با نکند، ریزی برنامه دقت بهBI  راهکار

 سالها یا ماهها و داشته هزینه دالر میلیونها از بیش تواند می سنتی عملیات کلیه برای BIجانبه  همه راهکار سازی یک

 هر که شود مشخص و شده تمرکز شده، تهیه اطالعات روی که است مهم بسیار BIریزی برنامه شروع بکشد. برای طول

 فکر که دلیل این به فقط نباید عنوان هیج به سازمان یک .ایندنم می کمک کار و کسب به چگونه این اطالعات از یک

 ایگسترده صورت به باید بلکه  ؛بخرد را آن افزار نرم یا و کند شروع را BIپروژه  دارد، نیاز BI یک راهکار به کند می

 یا و BIراهبری  تهکمی ؛دارد نیاز BI راهکار به چرا که نماید بررسی و نماید مشخص خود را اطالعاتی نیازمندیهای

 نمایند. بررسیBI   ریزی برنامه را برای زیر موارد باید سازمان IT کمیته

 است؟ منطبق آن بر و رساند خواهد سازمان اهداف به را آنها پروژه آیا اینکه بررسی :همترازی و پروژه اهدافالف( 

 کارهایی چه انجام توانایی و گیرد می رب در را سازمان از بخشهایی چه پروژه :آن ارائه قابلیت و پروژه حوزه ( ب

 راداراست؟

 BIتوسعه یک راهکار  1 -2شکل 



  12 
 

 .گردد ایجاد راهکار بهترین تا گردد بررسی کمیته این توسط باید معایب و مزایا و پروژه کل  :تحلیلپ( 

 :تجزیه و تحلیل 2-5-2

نیازمندیهای  یریبکارگ گام این هدف .شودمی تمرکز BI راهکار در کار و کسب از نیازمندیهایی تشخیص بر گام این در

 جنبه و هاداده گیریگزارش ساخت زیر با رابطه در تکنیکی و عملیاتی نیاز مورد تسهیالت تشخیص برای کار و کسب

 . است های آموزشی

 .گردد ترسیم کار و کسب فرآیند هسته برای کار و کسب هایاستراتژی باید ابتدا BI  پروژه تحلیل و تجزیه انجام در

 به نماید، می ایجاد را سازمانی ارزش که گیریتصمیم فرآیندهای و کار و کسب کلیدی عوامل باید منظور این برای

 تصمیم فرآیندهای و کار و کسب کلیدی عوامل برای فرآیند معیارهای همچنین .است شده داده قرار عنوان سرمشق

 .است شده تعیین فرآیندها آن در BIراهکار  تاثیر و کار و کسب ترکیب بالقوه ارزش و شناسایی شده گیری

 ممکن گام این .شود می سوال رسمی و صریح صورت به مربوطه کار و کسب کاربران از ورودی هایداده مرحله این در

 های نیازمندی ترکیب سپس و BIراهکار  طول در آنان نیازمندیهای و اجرایی ارشد مدیران روی بر تمرکز با است ابتدا

 .شودمی آغاز تریینپا سلسله مراتبی سطوح

 تکرار کمی زمانی هایفاصله با که است هاییبحث در سازمان کارکنان مشارکت گام این در مهم مسائل از یکی

 برای کارکنان باید بنابراین ،شوند داده تشخیص کاملتری صورت به نیازمندیها که شوندمی باعث این بحثها میشوند،

 قرار ارزیابی مورد BIبرداری بهره برای سازمان آمادگی است الزم گام این در اضمن ؛شوند بحثها تشویق این در شرکت

 .شود داده تشخیص شود، اعمال زیرساخت در باشد نیاز ممکن است که تغییراتی ،گرفته

 طراحی: 2-5-3

تحلیل  و تجزیه طول در که نیازمندیهایی بکارگیری روی بر طراحی، جزئی خصوصیات ایجاد برای گام این طول در

 . شودمی تمرکز اند،شده داده تشخیص
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 چگونگی به مربوط ویژگیهای اطالعاتی، بانک و سازمان موجود اطالعات سیستمهای منابع های فرم طراحی برای

 از اطالعات انتقال برای همچنیندارند؛  زیادی اهمیت شود، استفاده BIراهکار  در باید که سازمان ظرفیت حافظه

 یکی .دارند طراحی به نیاز نیز اطالعات، بارگذاری و دگرگونی استخراج، فرآیندهای BIراهکار  به ادهمنبع د هایسیستم

 است اطالعاتی یکپارچگی قابلیت چگونگی به مربوط ویژگیهای شود، گرفته نظر در گام این باید در که مهمی موارد از

 باید آنها، کردن اداره راههای و موجود داده منابع در تناقض و ناسازگاری و شد برده خواهد بکار BIراهکار  در که

 . شوند داده تشخیص

در  کاویداده و کاویوب طریق از که موجود اطالعاتی سیستمهای از خارج فرعی اطالعات جریانهای از استفاده برای

  .شود مشخص ... و زمانبندی ماهیت، باید شد، خواهد گنجانده BIراهکار 

 قرار  استفاده مورد اطالعاتی ای پایه طراحی در و شود می تهیه کاربران توسط که هایی ادهد تحلیل و تجزیه جهت

و  فعلی وضعیت خالصه گذشته، وضعیت توضیح فرآیندها، تشخیص که چرا شود ایجاد صحیحی بینش باید گیرد،می

 ،(تولید دارایی، دفتر ، مرف انندم) مختلف فضاهای نظیر گوناگون های موقعیت تشخیص همچنین و آینده بینی پیش

 معامله فروش، بینی پیش )مانند وظایف و ( فروشنده یک یا فروش، سرپرست فروش، و بازاریابی معاون )مانند نقشها

 .شوند مشخص درستی به گام این در باید یک هر و بوده بسزایی اهمیت دارای شده( مرجوعی خریداری فروش،

)به  زمانبندی ،ویژه( جو و پرس گزارشات، داشبوردها، مثال عنوان )به فرم روی رب نمودار قابلیت چگونگی گام این در

 اینترانت کاری ایستگاه های رایانه مثال عنوان )به ها رسانه و درخواست( طبق منظم، زمانی فاصله در مثال عنوان

راهکار  با رابطها شدکه مطمئن یدبا گام این در ضمنا  ؛شود می تهیه کاربران برای همراه( تلفنهای یا و اینترنت،شرکت

BI است شده تهیه نیاز مورد اطالعات کلیه و سازگار بوده. 

 عبارتند از: است حایز اهمیت طراحی فاز طول در دیگر جنبه سه باال، ویژگیهای ایجاد ضمن در

 است. شده داده تشخیص اطالعات انواع گوناگون برای که امنیتی سطوح و مکانیزم الف(  

  .جزئی آزمون برنامه یک ادایج ب( 
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 . برده شود بکار بالقوه صورت به بتواند که BIابزار  پ(

 ایجاد: 2-5-9

 در .شود می استفاده است، آمده بدست BIکامل  راهکار ایجاد برای طراحی فاز در که ویژگیهای از گام این طول در

 .است دسترس در آن( مقدماتی و آزمایشی نسخه یک )یا BIراهکار  گام پایان این

و  نیاز مورد گزارشات .شود می ایجاد نیازمندیها تحلیل افزار نرم و شده نصب و بندیپیکر ایداده مدل گام این پایان در

 در .است پذیرفته انجام مربوطه BIابزارهای  ترکیب  .است شده بارگذاری و سازیپیاده ایداده مدل و ایجاد داشبوردها

 آزمون و تست مورد آنها توسط و نصب داشبوردها و گزارشات اند،شده تعیین قبل از که کاربران از برخی برای این گام

 همچنین ؛شودمی داده تشخیص دارند، BIراهکار  توسعه به نیاز که پشتیبانی فرآیندهای دیگر یکبار .گیرند قرار می

 با کاربران آموزشی برنامه است الزم مگا این در .شودمی ایجاد BIکامل  راهکار آزمون برای اسکریپت تست یک

 شود. داده توسعه نیاز مورد و منابع آموزش ویژگیهای تشخیص

 :گسترش 2-5-5

مربوطه،  امنیت گام این در .است شده سازی پیاده و تست BIراهکار  و شده داده آموزش کاربران گام، این طول در

 مربوط آموزش و گرددمی تست تکراری صورت به پشتیبانی، ایفرآینده سایر مانند بازیابی هایروال و گیریپشتیبان

 برپاسازی تکرار اولین .پذیردمی انجام امداد میز و عملیاتی پرسنل شامل پشتیبانی ستاد و فعلی راهکار به کاربران

 . یابدمی انجام کاربران از دیگری تعداد برای بعدی تکرارهای و کاربران از برای بعضی راهکار

 باشد : داشته متفاوت و مهم جنبه 2 تواند می BIراهکار  برپاسازی یا سازی پیاده گسترش و توسعه

 کاربران برای آن پذیرش که یابدمی توسعه حالی در BI راهکار :پذیرش بودن اجباری یا بودن داوطلبانه -1

 پذیرش برای و دهبو انگیزه دارای کاربران اول حالت در .باشد اجباری یا و داوطلبانه است مربوطه، ممکن

 و ها ارائه سمینارها، برگزاری با حالت این در است، مفید BIراهکار  ترتیب به این .اند نشده مجبور BIراهکار 
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 استاندارد عنوان به را BIراهکار  پذیرش سازمان دوم حالت در.شودمی آماده آن پذیرش برای کاربر ذهن ...

 .است کرده اجباری کار و کسب وظایف اجرای برای شرکت،

سازمان  طول در تدریجی صورت به یا و سازمان کل در یکباره تواند می BIراهکار : هیکبار یا تدریجی اجرای -2

 یک با که است این حالت بهترین .پذیرد صورت تدریجی صورت به کار این میشود توصیه البته ؛شود برپاسازی

 کاربر کمتری تعداد و باال اطالعات فناوری مهارتهای با" قدرتمند کاربر" تعدادی شامل از کاربران کوچک گروه

 . کرد شروع تجاری مهارتهای با

 تصمیم به نیاز بپذیرند را پروژه باید که گروهی اولین ایجاد برای شود، سازی پیاده تدریجی صورت به BIراهکار  اگر

 بعدی گروه عنوان به فروشندگان و رانکارب اولین عنوان به اجرایی مدیران روی بر ابتدا شود می توصیه که گیری است

 . کنیم تمرکز

عنوان  به فروشندگان اگر .شوند یادآور سازمان به را گروهی کار انگیزه توانندمی که است این فروشندگان انتخاب دلیل

دیگران  ترتیب نای به و نمایندمی بزرگنمایی را شان کارایی بهبود چگونگی و ابزار هایتوانایی باشند، BIکنندگان تبلیغ

 .کنند اجرا را پروژه که داشت خواهند بیشتری تمایل

 مرور: 2-5-6

، پشتیبانی BIراهکار  مالی حامیان کاربران، پروژه، مدیران و شده ارزیابی BIراهکار  توسعه نتایج باید گام این در

 داشته نظر مد را پرسشها این دبای سازمان .باشند داشته دخالت مرور فرآیند در باید ITمرتبط  پرسنل و کنندگان

  :باشد

 دارند؟ مرحله این در هایی نگرانی چه هستند؟ راضی BIراهکار  از میزان چه تا مالی حامیان -

 آنها نظر به آیا دارند؟ دوست را ها جنبه کدام دارند؟ تمایل BIراهکار  به توسعه روند تکرار در کاربران آیا -

 هستند؟ نگران هابهجن کدام برای است؟ آسان BIبکارگیری 
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  بهبود را آنها توانمی چگونه است؟ مطلوبی اندازه چه تا بازیابی و گیریپشتیبان روال مربوطه، امنیت عملکرد -

 بخشید؟

  :کسب و کار اده سازی هوشمندیهای توسعه راهکار و پیروش 2-6

 دارند وجود BI  مفهوم توسعه ناسبم راهکارهای عنوان به چابک توسعه و آبشاری توسعه متمایز کامال رویکرد دو

 ویژگی ترکیب از که مختلط و بینابین رویکردهای همچنین  .هستند هم با ای مالحظه قابل تفاوتهای دارای که البته

 دارند . بیشتری کاربرد اند، شده ایجاد رویکرد این دو های

  آبشاری رویکرد 2-6-1

مراتبی  سلسله فرآیند یک عنوان به است، شده داده نشان زیر شکل رد که همانطور افزاری، نرم توسعهرویکرد آبشاری 

 شروع قبل مرحله اتمام تا بعدی مرحله و شده اجرا خاصی ترتیب به توسعه فرآیندهای از یک هر آن در که است

 .شد نخواهد

 مرحله هر در .رسید واهدخ پایان به بررسی، گام اتمام با پروژه و نداشته هم به بازخوردی مراحل، از یک هیچ بنابراین

 مشکل گام هر انجام بنابراین ندارد، وجود قبل مرحله به بازگشت امکان و گردد سازیمستند و سنجیده کلیه موارد باید

 اد می شود .یز نی "سنگین"همین دلیل از رویکرد آبشاری با عبارت  به و بوده

 
 BIرویکرد آبشاری در توسعه راهکار   2 -2شکل 
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 رویکرد توسعه چابک 2-6-2

 نیاز احساس که جایی هر و زمان هر در توسعه تکرار بر مبتنی که دارد، وجود چابک عهتوس ،آبشاری رویکرد مقابل در

 شود می شکسته کوچک فرآیندهای به توسعه رویکرد این در .است تکامل حال در مداوماً پروژه واقع در. باشد می،شد

 تکامل مکرر صورت به بررسی و گسترش تست، توسعه، طراحی، تحلیل، ریزی، برنامه شامل چرخه یک افزار در نرم و

  .یابد می

تا  شود تکرار بارها تواند می قسمت هر است، شده داده نشان شکل در ای مرحله 2 چابک توسعه رویکرد که طور همان

د را انتخابی کرمی شود و این رویف توصی "سبک" ز با ناماز اینرو، رویکرد چابک نی .جه مورد نظر حاصل شودنتی

 انعطاف دارای آبشاری رویکرد به نسبت که است این آن دالیل از . یکیکرد آبشاری می دانندویمناسبتر نسبت به ر

  موفق است.  BIپروژه  یک خصوصیات از یکی پذیری انعطاف شد، گفته که همانطور است و بیشتری پذیری

 

 

 

 

 BIرویکرد چابک در  توسعه راهکار  3-2شکل 
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 توسعه هوشمندی کسب و کار 2-7

 زمان وجود دارد :راه برای پیاده سازی هوشمندی کسب و کار در سا دو

 پیاده سازی در داخل سازمان و با استفاده از منابع داخلی.      -1

 .برون سپاری -2

در عمل طیفی وجود دارد که یک سر آن درونی سازی و سر دیگر آن برون سپاری است. سازمانها بسته به ترکیب 

 ی جای این طیف قرار بگیرند مطابق زیر : عوامل و منابع مورد استفاده شان در فرایند پیاده سازی می توانند در جا

  توسعه آن را خودش و نموده ایجاد سازمان داخل در را BIابزار  سازمان وضعیت این درتوسعه کامل در خانه:  - 1

 دهد .می

سط تو که ابزاری بکارگیری با را BIراهکار  سازمان وضعیت این استفاده از ابزارهای بدست آمده از فروشندگان: در - 2

 .دهدمی توسعه سازمان داخل در است، شده تهیه سازمان از خارج فروشندگان

با  خارجی فروشنده و سازمان وضعیت این در :ها در توسعه مشارکتیاستفاده از ابزار تهیه شده از فروشندگی - 3

 دهد .را توسعه می BIراهکار   مشارکتی صورت به و خارجی فروشنده توسط شده تهیه ابزارهای از استفاده حداقل

 کندمی سپاری برون را BIراهکار  توسعه سازمان وضعیت این درداخلی:  BIتوسعه برون سپاری با حداقل ابزار  - 9

همان  از معموال )و اندشده خریداری قبال که سازمان در موجود BIابزارهای  از برخی از خارجی فروشنده درحالیکه

 .کندمی استفاده تند،هس توسعه حال در حاال و فروشنده(

 سپاری میبرون خارجی فروشنده به کامل طور به را BIراهکار  توسعه سازمان وضعیت این برون سپاری کامل: در - 5

 تهیه می شود . BIراهکار  توسعه جهت فروشنده( همان )معموال خارجی فروشندگان از BIنیاز  مورد ابزار و نماید
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 :کار و کسب در هوشمندی ابزارهای انواع 2-8

 :از عبارتند BI ابزارهای انواع

 اندازه ابزارهای و چارچوب نمودن فراهم با را مسئله این تواند می تجاری هوش اهکارهای: رگستردهصفحات  2-8-1

 .نماید فصل و حل ممکن، اقدامات ارزیابی زمینه در هدایت نیز و تجاری اهداف مدیریت و گیری

 لیکن است، کافی امر این برای موردی ابزارهای نیز و گسترده صفحه های برنامه غلبا خرد، بسیار سازمانهای در

: یابدمی افزایش نیز دارند، نیاز بدان گیر تصمیم افراد که هایی داده مقدار شوند، می بزرگتر سازمانها که هنگامی

 می موردنیاز افزایش این از پشتیبانی برای که هایی سیستم سایر و بازاریابی فروش، جدید، خدمات و محصوالت

 تحلیل و هاداده آوری جمع درگیر...(  و مالی بازاریابی، فروش، نظیر هایی بخش در) بیشتری افراد نتیجه، در.باشند

 . بنگرند ها داده به متفاوتی های شیوه به است الزم و بوده فرآیندها

 و بندی خالصه دسته استخراج، را شده گزینش یداده ها ابزارهایی که  :دهگزارش  و جو و جست افزار نرم 2-8-2

 .کنند می ارایه

  BIبرای منبع یابی راهکارهاری  BIروش کلی  4 -2شکل 
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است که قادر است  : یک مخزن فعال و هوشمند از اطالعات(DATA WAREHOUSING)انبار داده ها  2-8-3

ا ها رجایی است که داده نماید. ارائهکرده و نهایتاً  مدیریتو  آوری جمعهای گوناگون  اطالعات تحلیل یافته را از محیط

 .شوندمی کنیم . اعداد را در اینجا دارای بعد و معنا از نقاط مختلف سازمان در آنجا آورده و ترکیبشان را نگهداری می

 خصوصیات انبار داده ها :2-8-3-1

قابل درک  - گیری های پشتیبان تصمیم افزایش عملکرد سیستم  -موضوع گرا   - یزمان پوشش  - یکپارچه بودن

  ماندگاری و عدم تغییر داده ها  - برای کاربران

: فرایند چند بعدی کردن داده ها که به وسیله آن می توان تحلیل های چند OLAPآنالین تحلیلی پردازش 2-8-4

 بعدی را انجام داد .

دیجیتال: جایی است که مدیر می تواند عملکرد خود و سازمانش را در قالب نمودار ها و جداول  داشبوردهای 2-8-5

 .رست هایی ببیند تا در تصمیم گیری کمکش کنندو فه

: به معنی یافتن الگوهای سازمانی برای ایجاد جستجو است تا سازمانها بنا  (DATA MINING)داده  کاوش 2-8-6

 به نوع کار خود بتوانند بهترین جستجو را در انبار داده های خود انجام دهند .

 فرآیند )فرایند کاوی( کاوش 2-8-7

 کار  و کسب عملکرد یریتمد 2-8-8

 محلی اطالعات سیستم های 2-8-9

 داده ها انبار کردن و  (کار و کسب قواعد کارگیری به مثال طور به)شکل  تغییر ،(استخراج) داده ها کسب ابزارهای

 رب بیشتر نوعا داده ها می شوند. ابزارهای دوباره سازی خوانده ETL (Extract Transform and Load) ابزارهای

می  متمرکز شده، محدود تغییر شکل قابلیت های با هدف و فرد به منحصر منبع یک داده ها میان شکل تغییر روی

 دادهها کار این جای به نها آ  .خالص می شوند "داده ها  جمع آوری"از تحلیلگران ابزارها، کارگیری این به با لذا .شود
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 فراهم دهند،می را مستقل تحلیل و تجزیه جلو بردن امکان که درک رب مبتنی و منطقی حالتی در و عملکرد باال در را

هر  .است DBMS ارتباطی هایداده پایگاه سیستم مدیریت ها،داده خزانه اساس و پایه که است ذکر به الزم .کنندمی

 بودن دسترس رد. دشومی ترحیاتی بهینه، عملکرد حفظ توانایی سنجش یابد، رشد کاربران شمار و هاداده پایگاه قدر

 یا هاداده پایگاه محصول یک انتخاب امر چالش این به .است شده فراگیر تقریباً امروز بازار درBI کاربردهای  و ابزارها

 .باشد صحیح حل راه یافتن برای پیچیده تصمیم یک فرآیند تواندمی که شودمی اضافه  Serverسرور برنامه ی کار

داده  که عموماً باشند می هاداده ارایه و تحلیل دهی، گزارش شده برای طراحی کاربردی فزارا نرم از نوعی ابزارها این

 .خوانندمی را است شده انبار هابازار داده یا هاداده خزانه یک در قبالً که هایی

 نتیجه گیری:

ران ارشد سازمان به روشها باشند و مدیبه نظر می رسد اوضاع کسب و کار و حتی مفاهیم به سرعت در حال تغییر می

و ابزاری نیاز دارند که نبض این تغییرات را درک کرده، در تصمیم گیری راهنمای آنها باشد. در اغلب سازمان ها 

دهد؛ به همین دلیل مدیران ارشد سازمانها از درگیری در امور روزمره دیگر فرصتی برای تجزیه و تحلیل اوضاع نمی

سپارند. مدیران با اتکا به هوشمندی کسب و کار، نبض امور آینده نگری را به فراموشی میاوضاع و احوال غافل شده، 

مندی از گزارشات بروز می توانند گیرند و با بهرهکسب و کار شرکت را به همراه اوضاع و احوال رقابت در دست می

اشته و سازمان خود را در شرایط فرصتهای بیشتری برای واکنش در برابر شرایط حاصل از تغییرات سریع بازار د

منزل هدف رهنمون کنند. هوشمندی کسب و کار نیز مانند سایر ابزارهای آن را به سربحرانی جاری رهبری کرده 

مدیریتی در صورت توجه و حمایت مدیریت ارشد سازمان می تواند شرکت را در حصول موفقیت سازمانی یاری 

های متعدد سازمانی بجز صرف وقت با ارزش مدیریت ارشد ند بسیاری از رویه برساند و در غیر اینصورت آن نیز مان

سازمان و کارمندان حاصلی در بر نخواهد داشت.هوشمندی کسب وکار را گاهاَ به نام های چون هوش تجاری نیز 

ندی کسب و کند بکار بستن هوشمکنند. در شرایط کنونی که به سرعت شرایط تجاری و اقتصادی تغییر میعنوان می

 های اقتصادی باشد.کار می تواند چتری برای مصون ماندن سازمان در کوران
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 مقدمه: 3-1

 عمیق شیدان داشتن.« است موثر سازمان بر که عواملی همه از فراگیر دانشی داشتن» یعنی( BI) سازمانی هوش

 فرآیندهای و عملیات اقتصادی، محیط رقبا،...(  و رجوع ارباب مخاطبین، و جامعه) مشتریان مثل عوامل همه به نسبت

 گذارد می سازمان در مدیریتی تصمیمات کیفیت بر زیادی تاثیر که...( و انسانی منابع تولید، فروش، مالی،) سازمانی

 توانمند ها شرکت و سازمان بر موثر عوامل همه در گیری تصمیم رایب را شما سازمانی هوش. است سازمانی هوش

 .سازد می

 سازمانی؟ هوش چرا 3-2

 افزایش را سازمان یک پذیری رقابت قدرت تواند می BI حل راه از استفاده که کرد ادعا توان می کامل اطمینان با امروزه

 از موجود اطالعات بکارگیری با تا دهد می ها سازمان به را کانام این حل راه این. نماید متمایز ها سازمان دیگر از و دهد

 مدیریت و مشتریان های نیازمندی و تقاضاها بهتر درک امکان راه این. نمایند برداری بهره بودن پیشرو و رقابتی مزایای

 مانیتور را منفی یا مثبت راتتغیی بتواند تا دهد می سازمان به را امکان این حل راه این. سازد می میسر را آنان با ارتباط

 به آنها. است BI سمت به ها سازمان رویکرد کنند، نمی.... و CRM و ERP از صحبت پیشتاز های سازمان امروزه. کنند

 امروزه. باشند می خود به وابسته های زیرمجموعه و خود عملکرد بهبود و ارزیابی طریق از فرآیندها سازی بهینه دنبال

 .است کرده پیدا بیشتری اهمیت شده، گذاری سرمایه که آنچه ملکردع کارایی افزایش

 و افزار نرم از اعم اطالعات تکنولوژی روی را بسیاری های گذاری سرمایه ها سازمان از بسیاری گذشته دهه یک در

 مقدار چه: »پرسند یم خود از ها شرکت و ها سازمان یابد، کاهش باید ها هزینه که امروزه اقتصاد در. اند کرده افزار سخت

 در امروزه «ایم؟ برده سودی چه گذاری سرمایه این از» اینکه و «ایم؟ کرده گذاری سرمایه تکنولوژی برای کنون تا

 877 از 2113 سال در فارستر تحقیقات. است افزایش حال در BI در گذاری سرمایه یافته توسعه و پیشرو کشورهای
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 IT زمینه در% 9/1 گذاری سرمایه رشد از که دهد می نشان IT حوزه در گیرندگان تصمیم و( بزرگ و کوچک) سازمان

 وجود عمده دلیل دو چرا؟. کنند می اقدام آن برای و اند دریافته را BI ابزارهای خرید به نیاز آنها% 45 ولی برخوردارند

 اطالعات، عصر در.اقتصادی مسائل دوم عات،اطال عصر اول. اند شده مند عالقه BI به ها سازمان و صنایع چرا که دارد

 حرفه و صنعت در باشد برخوردار قدرت این از که شرکتی و سازمان هر. است قدرت دارای دارد، اطالعات که کسی

. کنند می تغییر و حرکت سرعت با امروزه ها، شرکت و ها سازمان. شود می ممتاز و متمایز خود رقبای با مقایسه در خود

 بقای. است اقتصاد BI از استفاده دیگر دلیل. است ها سازمان این پایه و اساس صحیح زمان در صحیح اتاطالع اخذ

 .است شده متمرکز محدوده دو بر امروز رقابتی اقتصاد توفان در ها شرکت و ها سازمان

 عملکرد ها و مزایای استفاده از هوشمندی کسب و کار در سازمان 3-3

 سازی ند تصمیمتسهیل و بهینه سازی فرای  

 وکار های کسب شناسایی فرصت  

 گذاری اطالعات  افزایش به اشتراک 

 ارتباط مؤثرتر با مشتریان  

 افزایش قابلیت تهیه گزارشات متنوع و پویا  

 بینی شرایط آتی سازمان پیش  

 تهیه گزارشات سازمانی  

 های چندبعدی تحلیل  

 های غیرمعمول ها و درخواست تحلیل  

 کاوی ی و دادههای آمار تحلیل  

 هشداردهی و ارسال گزارش  
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 برای سازمان داده ها نقش  3-9

. داده ها از داده ها ضروری است، توجه به ساختار مندی کسب و کار بر روی داده هاستاز آنجا که تمام بحث هوش

 دسته زیر تقسیم می شوند : دویک منظر به 

 داده های ساختار یافته  3-4-1

 دسترس در که است سازمان مشهود و منظم هایداده یافته ساختار هایداده ساده صورت به یافته ساختار هایداده

 برای خاصی مزیت اغلب ، است نیاز مورد سازمانی هر برای گرچه که هاییداده.  است مدیران توجه مورد و بوده

 ... و تولید به مربوط هایداده ، فروش هایداده مثل.  شودنمی محسوب سازمان

 های نیمه ساختار یافتهداده  3-4-2

ساختارند و می توان گفت که جلوی چشم مدیر نیستند گرچه که مدیر هایی که بیدادههای نیمه ساختار یافته داده

% وقت مدیران به مدیریت کردن این  85به صورت روزمره با آنها در ارتباط است . طبق تحقیقات انجام شده بیش از 

ها شود . این گروه از دادهها متمرکز میو کار بر روی توجه و کار بر روی این داده گذرد. هوشمندی کسبها میداده

 نمایند . ذیال نمونه های این نوع داده ها در جدولی آمده است .برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد می

 

 
 یافته ساخت های داده های نمونه از رخیب 1 -3شکل 
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 ورود داده ها به  BI در یک شمای کلی به صورت شکل زیر نمایش داده شده است . 

 

 

 هزینه های توسعه هوشمندی کسب و کار در سازمان: 3-5

ها که شامل ابزار فیزیکی برقراری : این دسته از هزینه  (HARDWARE COSTS)هزینه های سخت افزاری 3-5-1

ازمان وجود در س BIهوشمندی کسب و کار در سازمان است تا حد زیادی به بستری که قبل از پروژه پیاده سازی 

. بطور مثال فرض کنید انبار داده استمی . اینکه چقدر سازمان به اطالعات جاری اهمیتگرددمیداشته است بر 

، اگر از قبل در سازمان وجود داشته باشد دیگر سازمان برای نفک هوشمندی کسب و کار استیها که از اجزای الداده

 .آن هزینه نخواهد کرد در غیر اینصورت سازمان ناچار به تشکیل آن است 

 BIداده ها در  2 -3شکل 
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: این دسته از هزینه ها شامل هزینه های خرید نرم افزار  (SOFTWARE COSTS)هزینه های نرم افزاری  3-5-2

دالر است و برای سفارشی سازی آن باید مبلغ بیشتری را  61111است که برای یک نرم افزار معمولی در حدود 

 پرداخت نمود .

 اطالعات توانند می مدیران شود، می گرفته بکار آن در BI که انیسازم در: درآمدها افزایش - ها هزینه کاهش 3-5-3

 آنها حذف و کاهش برای هایی تصمیم و هستند چه ها هزینه که بدانند و نمایند استخراج سازمان داخل از را ها هزینه

 درآمد، افزایش بمنظور. باشند داشته مناسب حلی راه خود مسائل برای و کنند بینی پیش را آینده تغییرات. بگیرند

 بسیار کاری اغلب مشتریان حفظ. کنند حفظ را خود فعلی مشتریان مثال خود، فروش افزایش بر عالوه باید ها شرکت

 .است پسندیده

 تامین را شرکت سود% 81 مشتریان از% 21 معموال. کند می عاید بیشتری سود مشتری کدام اغلب بدانیم باید اما

 بسیاری کاربرد BI بدانید باید. نمایند حفظ سازند، می عاید را بیشتری سود که مشتریانی ابتدا باید ها شرکت. کنند می

 مدیران به دانش این. هستند پرسودده مشتریان و فروش بازار، رفتار تحلیل و تجزیه بعدی گام. دارد نیز بخش این در

 های کانال پارامترهای است ممکن یانمشتر نظر جلب برای. نمایند مدیریت را خود مشتریان چگونه تا کند می کمک

 با رفتارها که اینست مهم نکته. گیرد قرار مدنظر.... و سود حاشیه در تغییر یا و مشتریان به عمده فروش ای، هزینه

 .داشت خواهند را خود خاص روابط مشتریان از گروهی یا مشتری هر و نیست یکسان مشتریان

 وجود نیز ها سازمان در گیری تصمیم برای مدیریتی اطالعات سایر فوق طالعاتیا های مشخصه بر عالوه اینکه سرانجام،

 اطالعات شرکت، یا و سازمان اصلی ماموریت حوزه در اطالعاتی مثل دارد، گیری تصمیم برای تحیلی به نیاز که دارد

 این بکارگیری برای حلی راه BI تکنولوژی...  و شده ارائه خدمات اطالعات ساخت، و تولید اطالعات انسانی، منابع

 و واقعیات بر مبنی آنان تصمیم و نمایند گیری تصمیم آگاهانه که باشد می مدیران در هوشمندی ایجاد و اطالعات

 .باشد سازمان در سوابق از استفاده و آتی و فعلی تغییرات از آنان آگاهانه درک
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 ، نگهداری های هزینه شامل ها هزینه این : (IMPLEMENTATION COSTS) گیری کار به هایهزینه 3-5-4

 که مبلغی%  15 سالیانه معمول طور به.  است نوع این از هایی هزینه و سیستم این از استفاده برای کارکنان آموزش

 . شود می خرج سیستم نگهداری برای است شده صرف افزارنرم خرید برای ابتدا در

 و هاداده ورود برای کارکنان از که زمانی به که هایی هزینه : (PERSONNEL COSTS) پرسنلی های هزینه  3-5-5

 . شودمی سیستم با کردنکار صرف که زمانی و شودمی صرف اطالعات تحلیل و تجزیه

 LICENSE به خیلی هاشرکت افزاری،نرم محصوالت در مولف حقوق رعایت عدم دلیل به ایران در که است ذکر شایان

 به ناگزیر است اجباری که CLICK VIEW مثل افزارها نرم برخی در اما شود می کم واقعی رغی ها هزینه و نداده بها

 و کرده انتخاب مبنا شرکت یک مشترکا شرکت چند که شودمی دیده موارد برخی در. باشندمی اصلی افزار نرم خرید

 .شود می هاافزار نرم این خرید رد مشکالتی باعث هاتحریم وجود ضمنا. کنندمی استفاده LICENSE یک از هم با

 . باشد قطعی امری سازی تجاری که شود انجام جایی باید هزینه این که معتقدند ها شرکت برخی ضمنا

 چالش های اجرای پروژه هوشمندی کسب و کار در ایران 3-6

ک سیستم در کنار این است که ، شرکت ها آن را به عنوان ی  BIمهمترین تهدید برای تمامی پروژه های  3-6-1

یک تحول مداوم در  BIنه یک محصول است و نه یک سیستم ! در واقع  BIسیستم های دیگر می بینند، در حالیکه 

استراتژی ، چشم انداز و معماری سازمان است که پیوسته به دنبال انطباق جهت عملکرد سازمان با اهداف راهبردی 

 کسب و کار آن می باشد .

 بسیار مشکل است .  BIسازمان از به کار گیری پروژه های   تعیین اهداف 3-6-2

جمع آوری اطالعات و تلفیق آنها و بررسی صحت اطالعات مربوطه برای استفاده در پروژه بسیار مشکل و  3-6-3

 زمانبر است .



  29 
 

 عادت سیستمها نای از استفاده به کاربران . است امر این در موانع مهمترین از یکی سازمان موجود سیستمهای 3-6-4

 پیاده مقابل در سازمان درون مقاومت باعث امر این  .است غیرممکن برایشان آنها گذاشتن کنار تصور  و اند کرده

 .باشد می مهم چالشهای از یکی که گردد می BIگسترش  و سازی

 پروژه گستردگی دلیل هب امر این که یابد می افزایش ناگهانی صورت به سازمان های هزینه پروژه، ابتدای در 3-6-5

 پروژه تداوم برای آنها مقاومت نتیجه در و سازمان مالی مدیران خصوص به مدیران نگرانی باعث است اما ممکن ،است

 برای سازمان افزاری سخت زیرساختهای تغییر و اطالعات آوری جمع سطح در پروژه کار ابتدای که به خصوص  .گردد

دهد .  نمایش را خاصی نتیجه اینکه بدون است پروژه بخش ترین پرهزینه و انبرترینزم که باشد می سازی پروژه پیاده

برای   گسترش قابل سرورهای مانند جدید افزارهای سخت بکارگیری و تهیه به نیاز سازمان ابتدا در مثال عنوان به

 گیری پشتیبان و حفاظت ه،ذخیر برای ترابایت حد در ظرفیتهای با سازی ذخیره های حافظه و BIاجرای برنامه های 

به  سازمان برای را آوری سرسام هزینه خود این که دارد را باشند مدیریت قابل و گسترش قابل که صورتی به ها داده از

 . داشت خواهد دنبال

نیاز به هماهنگی و یاری کلیه واحدهای سازمان و پرسنل و همین طور واحدهای خارجی   BIپیاده سازی  3-6-6

ه در پروژه مشارکت دارند و کارهای تیمی گسترده دارد و هماهنگ نمودن افراد و واحدهای مختلف و ایجاد سازمان ک

باشد . البته باید به خاطر داشت که مشارکت درست سازمان در پروژه باعث رشد و تیمهای موفق کاری، مشکل می

 ت آن را خواهد افزود .سرعت پروژه می شود، در حالیکه دخالتهای نادرست سازمان، امکان شکس

  گردد. می آن پذیرش شدن سخت و ناسازگاری بروز باعث فعلی سیستمهای با BIمتفاوت بودن  3-6-7

 زمینه این در موجود اساتید تعداد متاسفانه که دارد تخصصی و جدید آموزشهای به نیاز BIپیاده سازی راهکار  3-6-8

 ال است .کشورمان بسیار محدود و هزینه آموزشها با در

یکی دیگر از مشکالت موجود تحریم بودن میهن اسالمی می باشد که متاسفانه سازمانها برای خرید سرورها و  3-6-9

 حافظه های ذخیره سازی از کشورهای دیگر دچار مشکالت فراوانی می گردند .

 د نماید .دقت می تواند مشکالت فراوانی را ایجاها و اطالعات متناقض و بیوجود داده 3-6-11

 کنند .برخی کارمندان به دالیل مختلف از ارائه اطالعات مفید خودداری می 3-6-11
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عدم حمایت مدیریت ارشد از ادامه برپاسازی و تخصیص بودجه مورد نیاز و تسهیالت مورد نیاز برای دریافت  3-6-12

 اطالعات . 

بلوغ از عمر خود قرار دارد، بهترین موقع برای  مساله دیگر بلوغ سازمانی است. سازمان وقتی در مرحله 3-6-13

ها منظم نیستند و حتی در . در مراحل دیگر مثل معرفی و رشد و ... دادهاری هوشمندی کسب و کار در آن استبرقر

وجود دارد.  BIبرخی موارد وجود ندارند . از اینرو در مراحل دیگر دوره عمر سازمان چالش های بیشتری برای برقراری 

، برای کار دیریت استراتژیک یک سازمان هستیمال فرض کنید در حال تهیه هوشمندی کسب و کار برای بخش ممث

احتیاج داریم که در برخی سازمانها اصال به چنین مفاهیمی توجه نشده  …,MISSION,VISION,GOALSدرست به 

 است .

 کار و کسب هوشمندی موفق هایپروژه های موردی از نمونه 3-7

 طرح اساس بر را BI موفق پروژه یک دالر 25111 مبلغ از کمتر با است توانسته گروسر اسوشیتد شرکت 3-7-1

 سال در BI مورد در مجالتی مطالعه با آن اجرایی ارشد مدیران ابتدا.  نماید سازی پیاده مایلر. آ استیون های پروژه

 به تصمیم که آنهاست شرکت در پنهان سرمایه یک اطالعات که شدند متوجه و گرفتند نظر در آنرا مزایای 2116

 خواهد هزینه شرکت برای دالر 111111 از بیش آن سازی پیاده که رسیدند نتیجه این به و گرفتند BI سازی پیاده

 افزار نرم بکارگیری توسط را خود راهکار توسعه 2116 اکتبر در سرانجام و داد ادامه خود های بررسی به مایلر.  داشت

EXCLE و اطالعات نمایش برای SQL 2005 کرد آغاز فروش بخش سرویسهای تحلیل و گزارشگیری سرویس برای  .

 نمود خریداری حسابداری بخش با فروش بخش های داده ارتباط برای دالر 5111 قیمت به افزاری نرم بعد هفته چند

 باعث راهکار این توسط آمده ستد به اطالعات از حسابداری بخش رضایت و فروش بخش در طرح اجرای موفقیت. 

 زیر فروشگاههای کلیه برای را آنها و نمایند اکسل در چارتهایی و جداول ایجاد به شروع بازاریابی بخش اعضای که شد

 این ادامه در.  گردید اطالعات تجمیع و گزارشگیری در بزرگی موفقیت ایجاد باعث کار این.  دهند انجام نیز خود نظر

 می وب بر مبتنی پرتال یک ایجاد باعث که روف باتن شرکت توسط گزارشگیری پرتال نام به ولمحص یک موفقیت

 مبلغ هزینه با شرکت نهایت در.  گردید عملیاتی روز 61 در و گرفت قرار موافقت مورد و پیشنهاد شرکت به شد
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 پرتال یک خرید برای دالر 11111 و مجوز خرید برای دالر 5111 از کمتر ای، حرفه سرویسهای برای دالر 11111

 فروشگاهها ، خرید ، صادرات ، فروش اطالعات کلیه از گزارشگیری امکان که گردید BI سیستم یک دارای گزارشگیری

 . داراست وب طریق از نمودار و اطالعات صورت به را و

 از آمده دست به ابزارهای زا استفاده روش از پروژه در که است این گیرد قرار باید توجه مورد فوق پروژه در آنچه

 افزار نرم اولیه ابزار.  است شده اقدام BI راهکار توسعه به نسبت داوطلبانه همچنین و تدریجی صورت به و فروشندگان

EXCLE شده شروع فروش بخش از ابتدا پروژه.  داراست را الزم پذیری انعطاف و است آسان کاربری لحاظ از که بوده 

 نموده آن پذیرش به اقدام داوطلبانه صورت به بخشها بقیه بخش آن در موفقیت بزرگنمایی و شدن مشخص با و است

 عنوان به تواند می پروژه این و دارد مطابقت مقاله در شده انجام بحثهای با مذکور پروژه موفقیت دالیل خوبی به.  اند

 .گیرد قرار الگو

 شرکت دومین شرکت این.  کندمی استفاده Sybase داده انبار از [spice هندی مخابراتی شرکت 3-7-2

 حدی به شرکت کار میزان. کند می پشتیبانی را مشترک میلیون 3 از بیش که است هند پنجاب در بزرگ مخابراتی

.  شود می نگهداری( است مشترکین تماس ماه 3 به مربوط که) داده ترابایت 12 حدود آن داده انبار در که باالست

 و شده درآمد رفتن هدر از مانع خود های داده و اطالعات روی بعدی چند پیشرفته های تحلیل از استفاده با شرکت

 داده انبار این انتخاب ":  شرکت  IT مدیر گفته به.  کند می کشف را هایش سرویس ارائه در موجود های شکاف

 " . بود محدود زمانی در ها داده از وسیعی حجم روی تحلیل انجام نیازمند ما شرکت چون ، است بوده مفید بسیار

 شرکت این برای کار و کسب هوشمندی عملکردی مزایای.  است افزایش به رو بلکه نیست ثابت تنها نه ها داده حجم

 : از بودند عبارت

 عملکرد برابری 11 افزایش  -1

 نبود ممکن گذشته در که هایی داده مجموعه تحلیل -2

 دقیقه چند به ساعت ندچ و روز چند از ها جو و پرس زمان کاهش -3

 %51 میزان به سازی ذخیره فضای به نیازمندی کاهش -4
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 خاص و ویژه جوهای و پرس ایجاد امکان -5

 ها بخش همه برای داده انبار به دسترسی امکان گشودن -6

 مشترکان به مشترک یک شرکت، کاری روز هر از ثانیه هر در که است رسیده میزانی به هند در تکنولوژیک تحوالت

 است کم بسیار آن در سود حاشیه و است رقابتی صنعتی هند در مخابرات صنعت که آنجا از. شود می افزوده شرکت

 از استفاده با و محل در درست و سریع تصمیمات که است مهم بسیار شرکت اطالعات فناوری مدیر اظهار به

 و نماید ایجاد را بهتری های سرویس رائها توانایی بیفتد، خطر به دهی سود آنکه بدون و شوند اتخاذ موجود اطالعات

 . است پذیر امکان مختلف های سناریو کردن مدل و بیشتر های داده داشتن با اینها همه

 اما.  شد انجام OL TP سنتی داده پایگاه اساس بر داده انبار ایجاد برای شرکت اولیه حرکت ،داده انبار اولیه تحقق

 پاسخگویی زمینه در و یافت افزایش بسیار گویی پاسخ زمان و شدند گم هاداده انبار رد روزانه هایداده که نپایید دیری

 . شد نمی رعایت نیز استانداردها حتی

 نظر مد را کشور هایساخت زیر افزایش که هند مقررات به کردن عمل همچنین و خود مشکالت رفع برای شرکت 

 : از عبارتند که کرد یینتع خود های داده انبار برای را معیارهایی ، داشت

 ها داده تحلیل در معقول عملکرد ارائه توانایی: العاده فوق عملکرد -1

 . یابد افزایش بارگذاری و تبدیل ، استخراج  ETL فرایند سرعت: کوچک بارگذاری های پنجره -2

 .سازی پیاده برای موجود معماری از استفاده: موجود ابزارهای از پشتیبانی -3

 اکنون و بود شده خریداری قبل از که HP قدرتمند سرورهای: موجود افزارهای سخت از استفاده   -4

 . بود آنها از برادری بهره برای خوبی فرصت

 تحلیل برای سیستم این. شوند فشرده ها داده SYBASE IQ سیستم از استفاده با: سازی ذخیره فضای  -5

 . است شده طراحی پیچیده های

 استفاده نیز ORACLE از همچنین شرکت.  یافت اختصاص آن تست به مه ماه 1 و کشید طول ماه 4 پروژه

 ]23[کند می
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 سال ابتدای از «مگفا» اطالعات فناوری گسترش مرکز :اطالعات فناوری گسترش مرکز مگفا، شرکت 3-7-3

 ریفناو حوزه در را خود فعالیت ایران، صنایع نوسازی و گسترش سازمان تخصصی و تابعه شرکت عنوان به 1382

 ]21[است نموده متمرکز و سازماندهی (ICT) ارتباطات و اطالعات

 مشاوره، نظارت، ، مدیریت زمینه در وابسته شرکت 9 و (SBU) کار و کسب واحدهای طریق از اکنون هم شرکت این

 در حضور درویکر با داخلی، بازار در مؤثر و فعال حضوری ،ICT های پروژه و ها طرح اجرای و خدمات و محصوالت ارائه

 .دارد المللی بین و ای منطقه های عرصه

 پایگاه های زمینه در نظارتی و سازی پیاده ای، مشاوره خدمات باتجربه، مشاوران و زبده نیروهای از مندی بهره با مگفا

 .نماید می ارائه (DSS) گیری تصمیم پشتیبان های سیستم و (BI) تجاری هوش ،(EDW) تحلیلی داده

 تجمیع، پاکسازی، ذخیره، آوری، جمع از پس که است جدیدی فناوری (Business Intelligence) تجاری هوش

 (Decision Support System) گیری تصمیم پشتیبان های سیستم از استفاده با و اطالعات بازیابی و تحلیل

 سازد می آسان مدیران برای را گیری تصمیم فرایند

 را سازمان تجاری آینده انداز چشم فعلی، وضعیت از صحیحی درک ایجاد اب BI در اطالعاتی های تحلیل و تجزیه

  .کند می کمک مدیران به استراتژیک و مدت بلند دیدگاه ارائه در و نموده ترسیم

 یکپارچه صورت به که سازمانی اطالعات و ها داده از ای مجموعه شامل ،(Data Warehouse) تحلیلی داده پایگاه

 قرار استفاده مورد سازمانی ارشد مدیران و DSSتحلیلگران توسط استفاده و تحلیل برای و شده ذخیره دائمی و

 .گیرد می

 کرد خواهند مشخص سازمان برای ، گرفته صورت های تحلیل به توجه با مگفا کارشناسان شکاف، تحلیل فاز در که

 اینکه و است نیاز ویژگیهایی چه با و ای دهدا انباره نوع چه آتی نیازهای به دستیابی و موجود مشکالت رفع برای که

 دارد؟ لزومی DSS یا و BI بکارگیری به آیا سازمان در گیری تصمیم هوشمندی سطح ارتقای برای



  34 
 

 DATA WAREHOUSING های پروژه که زمانی یعنی گردد می بر پیش سال 15 به ایران در BI بناهای زیر

DATA CONSOLIDATIONنهایتا ایران در کار و کسب هوشمندی امروزی مفهوم اما. بودند سازی پیاده حال در 

 . گردد می بر پیش سال 11 به

 : از عبارتند کنند می فعالیت ایران در کار و کسب هوشمندی حوزه در که هایی شرکت از نمونه چند

 ... و مبنا شرکت  - آوران نظم شرکت - سیستم همکاران شرکت - مگفا شرکت

 رویکردی بین این در مگفا شرکت که دهند می انجام مختلف های سازمان برای را BI ایه پروژه فوق های شرکت

 : از عبارتند خاص رویکرد این موارد از هایی نمونه. است برگزیده را متفاوت

 مشتریان که کند تولید را چیزی آن تا دارد آن بر سعی مشتریان همه برای خاص افزار نرم یک فروش جای به مگفا

 هوشمندی در تومانی میلیون 511 گذاری سرمایه طرح پیش سال 6 مگفا.  خواهند می آن از نهایشانسازما و

 یونانی RATIONAL شرکت یک با مدت این در و فرستاد صنایع نوسازی و گسترش سازمان به را کار و کسب

 . بود حوزه این در نفره 111 تیمی شامل شرکت این که بست همکاری قرارداد

 سازمان به مگفا رویکرد.  کرد سازمانها در کار و کسب هوشمندی سازی پیاده به شروع مگفا الزم های زشآمو از بعد

 کوتاه پی در مگفا همچنین .نمود بررسی را هامنفعت و هاهزینه ترراحت بتوان آنها در که است بزرگ و متوسط های

.  است آن تدریجی رویکرد پروژه این اجرای در فامگ دیگر رویکرد.  است کار و کسب هوشمندی برقراری زمان کردن

 های گام در مگفا شرکت کلی صورت به... و مالی مدیریت مثال سازمان از بخش یک در BI سازی پیاده مثال بطور

 : پیماید می را کلی گام سه BI پروژه اجرای برای خود اجرایی

 پیش و اجرا های چارچوب تعیین جرا،ا های ریسک کاهش سنجی امکان تعیین از هدف:  سنجی امکان -1

 : است اصلی فاز 4 شامل که  است الزم های بینی

 گذار برنامه تدوین  - مطلوب وضع طراحی  - موجود وضع تحلیل  - موجود وضع شناخت

 : زیر مطابق است فاز 5 بر مشتمل قسمت این : DATA WAREHOUSE استقرار  -2

 پشتیبانی  - استقرار  - مناسب ابزار انتخاب  - مطلوب مدل طراحی  - کار و کسب شناخت

 . شود حذف تواند می کوچک دپارتمانهای برای کار و کسب هوشمندی برقراری هنگام بهDW استقرار
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 نظر مد...  و پشتیبانی امکانات و آموزش و افزار نرم کاربرد سادگی گرفتن نظر در قسمت این در : BI استقرار  -3

 ]21[است

 

 نتیجه:

. دارد وجود سازمانی هوش فرم پالت یک ایجاد ضرورت ها، سازمان و ها شرکت مدیران نیاز به پاسخ در علیف شرایط در

 ساختارهای از استفاده اثربخشی توانند می BI پایه بر شده طراحی افزارهای نرم از استفاده با ها شرکت و ها سازمان این

 در استفاده به شدن محدود و عملیاتی حالت از اطالعات و دهند افزایش خود اهداف راستای در را موجود اطالعاتی

 های داده و اطالعات همه برای توانند می ابزارها این. یابند توسعه سازمان مدیران استفاده برای سازمان اجرایی های الیه

 .گیرند قرار برداری بهره مورد سازمان در شده تولید

 معموال ابزارها این. نیستند برخوردار مدیران برای الزم کارآیی از گیری گزارش ابزارهای که بدانید باید را موضوع این

 فرم پالت استقرار. کرد نخواهند آن از مؤثری استفاده مدیران و شوند می گرفته بکار عملیاتی های سیستم محدوده در

 های شماره در. است آنها ایبر ضروری حل راه قوی ابزار یک از استفاده و ها سازمان و ها شرکت در( BI) سازمانی هوش

 .شد خواهید آشنا بیشتر ابزارها اینگونه با بعدی
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 چهارمفصل 

 کار و کسب هوشمندی

 و

 مدیریت دانش

Business intelligence 

And 

Knowledgemanagement 
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 مقدمه:4-1

 ها و عرضه کنندگانصرف کنندهای وجود دارد و آن هم به این قرار می باشد که اطالعات داده شده به مهمیشه مساله

توانیم بگوییم شود، چیز دیگری است. به عنوان مثال مییک چیز است و دانشی که به وسیله کامپیوتر استفاده می

 شود.ور مستقیم کنترل و یا فرموله نمیه طت می آید از طریق مدیر شرکت بسدانشی که به وسیله فروش به د

شود عدم میکند، چون باعث قراردادن دانش از خواست دانش پشتیبانی می سگارا بیان می کند که به اشتراک

در دنیای  ]1[و به اشتراک قرار دادن دانش باعث یادگیری کارکنان می شود. اطمینانی که وجود دارد به حداقل برسد

ند. در این حین، بایست مزیت خود را با توجه به منابع منحصر به فرد و ارزشمند خود قرار دهها میحاضر، شرکت

دانش به عنوان منبع راهبرد مهمی در نظر گرفته می شود. بنابراین توانایی کسب شرکت در به دست آوردن، به هم 

پیوستن، ذخیره کردن و به اشتراک گذاشتن و به کار بردن دانش به عنوان یک مزیت رقابتی که بر مبنای دانش باعث 

قابتی که بر مبنای دانش باعث متمایز ساختن شرکت ها می شود. متمایز ساختن شرکت ها می باشد. مزیت ر

         ورزند، عملکرد ممانعت میبزرگترین مشکل این است که کارکنان از ارائه تجربیات خود به افراد سازمان 

انند به این توگیرد، نه فقط میکنندگان در نظر میها و تامینهایی که یادگیری را برای خود از طریق مشتریسازمان

خود را شکل دهند و همچنین  BIهای مشتریان، فعالیت های پتانسیل دست پیدا کنند که با توجه به نیازها و خواسته

کنندگان و به اشتراک قرار دادن ها، عرضهها از نگرش مشتری BI ]1[مزیت رقابتی مورد انتظار خود را کسب کنند.

این موضوع  BIها می شود. بنابراین در ساختار مزیت رقابتی برای شرکتدانش استفاده می کنند و باعث شکل گیری 

 ]1[بسیار مهم است که مدیران باید کارکنان را تشویق به خلق و استفاده از دانش به طور سریع و اثر بخش کنند.

 Knowledge Management مدیریت دانش 9-2

فکیک و ارائه اطالعات به نحوی که تانتخاب، سازماندهی، مند از یافتن، مدیریت دانش عبارت است از فرایندی نظام

باعث افزایش درک و فهم کارکنان در حوزه های مورد عالقه آنان شود. فعالیت های مدیریت دانش به سازمان 

که دانش مورد نیاز سازمان که باعث حل مساله، یادگیری فعال، برنامه ریزی راهبرد و تصمیم کمک می کند 

 ]3[ان می شود را از طریق کسب، ذخیره و استفاده دانش فراهم کند.گیری در سازم
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 دلیل برای استفاده از مدیریت دانش در شرکت وجود دارد. 2توان به این نتیجه رسید که می

های دارایی (2113الدن )و  الدنهای مالی و فیزیکی مهم هستند.هایی دانشی شرکت مانند داراییدارایی -1

د و همچنین هکه فرایندهای کسب و کار را به طور موثر و کارا انجام می دش سازمانی دانشی را مانند دان

محصوالت و خدمات جدید که باعث به وجود آمدن ارزش جدیدی برای کسب و کار می شود، تعریف کرده 

 ]4[است.

ار ایجاد ها از کاهش و از دست دادن دانش ارزشمندی که به وسیله خارج شدن افراد از آن کسب و کشرکت -2

 ]5[شود، آگاه هستند.می

ای خود را قبل از استفاده هوشمندی کسب و کار و مدیریت دانش های کسب و کار می توانند اهداف پروژهشرکت

شامل دانش داخلی، دانش بایست اهدافی را که دارد، طبقه بندی کند و این طبقه بندی تعریف کنند. سازمان می

. دانش خارجی مربوط به دانش کسب شده در خارج از سازمان است که دخارجی و دانش غیر رسمی می شو

باشد. اما دانش داخلی مربوط به دانش در خود شرکت با استفاده بکارگیری هوش رقابتی از جمله ابزار کسب آن می

دن از بکارگیری اسناد و مدارک موجود محصوالت می باشد و دانش غیر رسمی شامل دانش افراد برای انجام دا

کارهای شرکت به طور دقیق و شایسته می باشد. برای کسب این مزایا، شرکت های کسب وکار می بایستی به 

ها دست پیدا کند و همچنین اطالعات را در بین خودشان به اشتراک گذارند. مثالَ ابزارهای جدید اتوماتیک فناوری

 ]6[ب و کار کمک می کند.های کسبه اجرای برنامهها مثل استفاده اسناد و انبار داده

می توان گفت که تحقیق و اجرای راهبرد مدیریت دانش به وسیله مدیران که نیازهای کسب و کار را تشخیص دادند، 

های مدیران در مدت زمان کوتاهی تغییرکند، می تواند شود و شایان ذکر است که اگر نیازها و خواستهتعیین می

     اجرای آن است را به مخاطره اندازد. سازمان ها دارای اطالعات بسیار و در حالای که سازمان تجاری پروژه

باشند. مدیریت دانش این اطالعات را متمرکز کرده و با استفاده ای در بخش های مختلف سازمانی خود می پراکنده

کند سیستم یاری می جستجوگر اینترنتی، کارمندان را در اخذ تصمیم صحیح در هر قسمت سازماناز ابزارهایی مانند

مدیریت دانش همچنین وسیله ای برای تجربه و تحلیل اطالعات برای سطوح پایین سازمان به طور سریع و کارا می 

 ]6[باشد.
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را سیستم هایی  برای کشف و کدگذاری دانش، به اشتراک قراردادن و توزیع دانش برای  KWالدن و الدن سیستن 

 ]4[اند.کرده خلق دانش جدید در شرکت ها تعریف

مدیریت دانش و هوشمندی کسب و کار از نظر قابل دسترسی و استفاده از دانش در کسب و کارها به یکدیگر شبیه 

 هستند.

 همبستگی هوش کسب و کار و مدیریت دانش 4-3

ر با هم آمیخته شوند. در حال حاض KMو  BIوجود داشته که های کسب و کار امروزه باید این باور در سازمان

فناوری جدید شرکت های کسب و کاری وجود دارند که از این دو فناوری به طور منفک استفاده می کنند اما باید 

 سازی هر دو فناوری طراحی شود.در شرکت ها به نحو شایسته برای پیاده

وجود  ، می بایست به مسائل و مشکالتی که در کسب و کاربه طور قوی درک شود  KMو  BIبرای اینکه اهمیت 

فراهم کند و باعث شکل گیری در رویکرد دارد پرداخته شود. این نکته در فناوری می تواند یک بازگشتی در سرمایه 

 در کسب و کار شود که شامل:

 های غیر مفید و غیرکارا؛کاهش فعالیت

 ]5[های درآمدی ایجاد کند.پرداختن به کارهای که برای شرکت فرصت

سب و کار دو فناوری برای به دست آوردن ارزش کمی و کیفی دانش حال حاضر برای مدیریت دانش و هوشمندی ک

های جدید که تصمیم گیری می باشد. هوشمندی کسب و کار به طور عملی برای مدیریت سیستم های پایگاه داده

سب و کار را از ها می شود به کار می رود و همچنین از داده کاوی برای اینکه مزیت کمربوط به ساخت انبار داده

 شرکت استخراج کنند، استفاده می شود.حجم زیادی از اطالعات کسب  و کار 

مدیریت محتوایی های کمتر به معرض بلوغ رسیده است و قادر هستند که سیستم  BIاز تکنیک های  KMتکنیک 

 می آورد را فراهم کند.با هم ترکیب کنند و قابلیت متن کاوی که ارزش بیشتری از اطالعات متن به ارمغان را 

ها به ارمغان می آورند که به طور همزمان متن و اطالعات خام را ها قابلیتی را برای شرکتبنابراین این سیستم

 بتواندد با هم ادغام کنند.
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  در سازمان های کسب و کار   BIپیش نیازهایی برای استفاده از  4-4

نباید فراموش کرد.  BIهای کنندگان نهایی را در استفاده از سیستم باید به این نکته توجه کنیم که نقش استفاده

های بایستی پیاده سازی شود. بنابراین سیستمبنابراین حتماَ پیش نیازهایی با مدیریت دانش در فرهنگ سازمان می

BI  ه کند.های زیر را پیادپیش شرط ندهای آنان بتوانشوند که استفاده کنندهموقعی در سازمان موفق می 

 تشخیص و مدا کردن دانش

 های اطالعات مشاهده کردن و تغییر دادن ذخیره

 ایحاد تجربه و تحلیل و گزارش

 یادگیری برای روشن کردن اطالعات و پرسیدن سئواالت 

 توسعه کسب و کار و تصمیم گیری بر مبنای کارهای جاری 

ن در نظر گرفته می شود یعنی ابتدا الزم است تصمیمات به وسیله رویکرد باال به پایی BIتوسعه اکثریت فعالیت های 

 ]8[به وسیله منابع ارشد سازمان گرفته شود و سپس به مدیران سطح پایین انتقال یابد.

بایستی سیستم باید خیلی انعطاف پذیر باشند به طوری که با تغییرات کسب و کار، سازمان ها می BIسیستم های 

 ]9[های خود را نیز تغییر دهند.

برای  BIبرای روشی که استفاده از  BIمی داند. او همچنین استفاده از  "BIدست کمکی "را به عنوان  KMهمیال 

روشی که استفاده بهینه از اطالعات جمع آوری شده را حداکثر می داند، مفید می داند که باعث تصمیم گیری موثرتر 

 ]11[در کسب و کار می شود.

ریشه در ئیوری و کاربردهای اولیه و اصیل مدیریت کسب و کار  BIو  KMحل درست  مارکو بیان می کند که راه

دارند را فراموش کرده اند، آنان مدعی هستند که فناوری این تعاریف را تحت عنوان خود قرار داده است. می توان 

جذابیت  ]11[باشد. به عنوان یک فناوری می BIو  KMمتفاوت از ارائه  BIو  KMگفت که تعریف نقش فناوری در 

BI  به این خاطر است که ابزاری سریع و قدرتمند را برای ذخیره کردن، اصالح، مدل ریزی و تجزیه و تحلیل مقدار

 وسیعی از اطالعات درباره عملیاتشان فراهم می کند.
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 BIو  KMاهمیت فرهنگ به تالش های  4-5

طور صریح و  هدر شرکت بتواند اطالعات را بین خود ب اسمیت به این نکته پرداخته است که برای اینکه کارکنان

به  BIو هم  KMهم درصدی از سود شرکت،  هایی مثل پاداش، تعلقبایست مدیران از انگیزهآشکار انتقال دهند، می

 ]18[طور زیادی از فرهنگ سازمانی تاثیر می پذیرد.

مربوط به بینش مدیران شرکت در نوآوری و  تانگز بیان می کند که پذیرش فناوری در شرکت ها به طور مستقیم

 ]15[پذیرش آن در تصمیم گیری می باشد.

بایست کارکنان خود را تشویق به اشتراک قرار دادن شراگا به این نتیجه رسیده است که با وجود اینکه شرکتی می

گیری در تمام سطوح یمدر تصم BIای هحل و راه KMدانش در بین افراد سازمان کند. همچنین آنان می بایست از 

 ]16[سازمان استفاده کنند.

پذیرند. خصوصاَ رهبر، گروهها و رهبران ایده و به طور خاصی از فرهنگ سازمانی تاثیر می KMو هم  BIپس هم 

 بایست از فرهنگ سازمانی متاثر شوند.های سازمانی که میهمچنین ارزش

اصلی برای شرکت در نظر گرفته باشد. اعتماد برخواسته از تمایل بایستی عنصری در بافت فرهنگ سازمانی، اعتماد می

باشد. بارکر بیان می کند که کارکنان برای تغییر دانش به نحوی که مسائل و مشکالت شرکت حل گردد، می

 ]17[تاکتیکهای تقویت مثبت بهتر از تنبیه برای به اشتراک گذاشتن دانش می باشد.

ها در شرکت می باشد. هنگامی که دانش در سطح فردی وجود داشته  باشد، ی گروهبعد دیگر فرهنگ سازمانی پویای

 ]18[به هم پیوستن این دانش در سطح جمعی نیز الزم و ضروری می باشد.

های منابع انسانی برای مدیریت دانش ضروری هستند. مدیریت منابع انسانی می تواند فرهنگ سازمانی را دپارتمان

 ]18 [ی از دانش و به اشتراک قرار دادن دانش در سطح کسب و کار مورد نیاز جاری شود.تشویق کند که جریان

 های خاص به کارکنان، می تواند اثرات بسزایی را در افراد داشته باشد.ارائه عنوان

رباز ساختارهای سلسله مراتبی و بروکراتی، ساختارهایی هستند که از اشتراک قرار دادن دانش و استفاده از دانش س

ها به یادگیری کمتر، خلق کمتر دانش جدید، و همچنین تمایز کمتر دانش و نوآوری می زنند. تاکید این سازمان

 ]18[های سلسله مراتبی را به طور عکس انجام می دهند.کمتر می باشد اما در نقطه مقابل هم سازمان
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تجزیه و تحلیل های و نه برای ساده سازی ابزارباید دانست هوشمندی کسب و کار نه فقط مربوط به بخشی از فناوری 

می کند، مربوط می شود بلکه آن اگر به عنوان یک مزیت های ریاضی برای کارهای سازمانی بهینه مناسب که تصمیم

 رقابتی برای سازمان ها در نظر گرفته شود می تواند شرکت را به سمت رشد و تعالی سازمانی هدایت کند. 

می تواند سودهای کسب و کار از قبیل چابکی، اشتراک اطالعات، انعطاف پذیری و استفاده  BIد که ویلیام بیان می کن

از اسناد را به ارمغان آورد. همچنین از طرف دیگر می تواند منجر به خراب شدن ارزش کسب و کار شود. بنابراین می 

مد ها و هزینه های فعالیت های انجام گرفته های تعیین نمود که درآتوان برای کسب و کار اهداف عملیاتی در دوره

 شده را برآورده کرد.

  

 

 

ها ها، حفظ مصرف کنندهها، نیازهای مصرف کنندهبرای تقسیم بندی مصرف کننده BIبسیاری از شرکت ها از 

ابد و در کاهش یدر ارتباط با مشتری ها استفاده می کنند. این پیشرفت ها می تواند طوری دنبال شود که هزینه

 عوض درآمدها و ارزش دوره زندگی مشتری افزایش یابد.

ر به طور همزمان فهم، درک و ایجاد ارزش در کارکنان دی کسب و کابا استفاده از مدیریت دانش و بکارگیری هوشمن

 ها افزایش پیدا می کند.شرکت

 در سازمان  KMو  BIعناصر اثر بخشی  1 -4شکل  در سازمان ها KMو  BIعناصر اثر بخشی 
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عنصر  3کت ارزشمند باشد می بایستی درونپورت به این نکته توجه دارد که برای اینکه هوشمندی کسب و کار در شر

 کلیدی وجود داشته باشد:

 اطالعات خام و با کیفیت باال؛

 محیط فناوری توانا؛

 وجود متخصصان.

اطالعات خام و با کیفیت باال مهم می باشند. این اطالعات خام باید در یک بازه زمانی و اثر بخش طراحی 

زه کافی برای تجزیه و تحلیل وجود داشته باشد. دونپورت بیان می کند بنابراین می بایستی قدرت پردازش به انداشود.

که شرکت ها دوست دارند هم در مدیریت دانش کیفی و هم در مدیریت دانش کمی به درستی عمل کنند اما هر دو 

 در یک سازمان به ندرت جمع می گردد.

باید اطالعات خام خوبی  BIقرار دهد. ابزارهای را تحت تاثیر  BIفناوری همچنین قادر است که اعتبار انتقال دانش 

داشته باشند که بتوانند به طور سریع پردازش شوند و همچنین می بایستی برای استفاده صحیح و آسان تعبیه شده 

 می بایستی شرایطی برای تجزیه و تحلیل، گزارش دهی و کاربرد اطالعات خام فراهم کند. BIباشند. ابزارهای 

اثر بخش می تواند بهترین اثر را برای انتقال دانش  BIدهی و کاربرد اطالعات خام فراهم کند. تحلیل تحلیل، گزارش 

داشته باشد. به عالوه مهارت های که افراد دارد به عنوان ارتباطات اثر بخشی هستند که به زبان کسب و کار و  BIبه 

 ]18[بازار که باعث خلق ارزش برای مشتری می شود به کار می رود.
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 نتیجه گیری

از مجموعه ای از فناوری هایی تشکیل  BI نمی توانند تبعیض قرار دهند. KMو  BIاکثریت بسیاری در صنعت بین 

بهبود تصمیم گیری در کسب و شده است که اطالعات را جمع می کند و آنها را تجزیه و تحلیل می کند؛ که باعث 

مندی از پیداکردن، انتخاب، سازماندهی، بکاربردن اطالعات در رایند نظاممانند ف KMکار می شود. از طرف دیگر 

در زمینه های مانند: همکاری، مدیریت  KMبخشد. مسیری که ادراک و فهم کارکنان در حرفه خاصشان بهبود می

الح، توزیع و کارکنان را به خلق، ذخیره،اص KMهای محتوایی، علم رفتار سازمانی و فناوری تعریف می شود. فناوری

 تجزیه و تحلیل اطالعات ساختاری و غیر ساختاری می گمارد.

های مدیریت اسناد سازی ساده نمی باشد و هوشمندی کسب و کار نیز برای روشن مدیریت دانش شامل سیستم

عات و تحلیل اطالعات خام به کار نمی روند. هوشمندی کسب و کار مربوط به دانشی می باشد که اطالکردن تجزیه 

ها جمع آوری می کند. فرهنگ، ساختار و تمرین های مبادالتی را برای اطالع از مسائل و مشکالت و تشخیص فرصت

های مدیریت مدیریت دانش تاثیرگذاری هوشمندی کسب و کار در فرایند تصمیم گیری کاربرد دارد. بکارگیری تمرین

بایستی در سازمان کار کمک کند. مدیریت دانش می های هوشمندی کسب وسازی فعالیتدانش می تواند به بستر

نهادینه شده و به متخصصان هوشمندی کسب و کار در ارتباط با چگونگی یادگیری و به اشتراک گذاشتن دانش از 

 کند. طریق هوشمندی کسب و کار کمک می

ها فناوری مناسب، مهارت شود. داشتنتلفیق مدیریت دانش و هوشمندی کسب و کار باعث بهبود عملکرد سازمان می

های کارکنان، فرایند دانش و اطمینان از بافت و فرهنگ نهادینه شده توسط هوشمندی کسب و کار برای و توانایی

گیری همه عوامل با هم در ساختار شرکت نکات قابل توجه عدم شکل باشد. ازتعالی هدف سازمانی حائز اهمیت می

های هوشمندی کسب و کار که شامل: سازماندهی، دانش به پهنه وسیعی از تالش  . ناگفته نماند که مدیریتباشدمی

 گذارد.باشد، تاثیر میگیری سازمان میتحقق، درک، اشتراک در فرایند تصمیم

       در بر امدیریت دانش همه اطالعات منحصر به فرد سازمان مانند اطالعات مربوط به تجربه و گذشته سازمان ر

یریت دانش جهت حداکثر سازی مزیت رقابتی دانش کسب شده از اطالعات را تجزیه و تحلیل، ترکیب و مدگیرد. می
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انتقال می دهد. مدیریت دانش به موقعیت های کنونی شرکت، کسب اطالعات مناسب از محیط پیرامون و به اشتراک 

و کار اثر می گذارد. بنابراین مدیریت گذاشتن آنها، چگونگی تجزیه و تحلیل مسائل و تاثیر نتایج بر هوشمندی کسب 

 باشد.دانش یک عامل کلیدی و ضروری تحقق هوشمندی کسب و کار در سازمان می
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  (RAZBON) نرم افزار رزبنمزایای  5-1

 ]19[ر را بر می شماریم :ابتدا مهم ترین مزایای این نرم افزا

 

 گزارشگیری توسط خود کاربر انجام می شود ، نه کسی که برنامه را نوشته است . -الف

 زمان تهیه گزارشها کمتر شده و دقت گزارش ها نیز باال می رود . -ب

از این  در واقع با استفادهمدیران برای دسترسی به اطالعات دیگر احتیاجی به واحد انفورماتیک ندارند . -پ

 نرم افزار فاصله میان مدیران و اطالعات حذف می شود . 

 یکجا نگهداری می شود .پراکنده که از نظر منطقی به هم مرتبط اند ، اطالعات  -ت

مدیران حتی از راه اینترنت هم به اطالعات مورد نیازشان دسترسی دارند . این کار توسط داشبوردهای  -ث

 .تحت وب امکان پذیر شده است 

 افت .نقاط کور را در داده های انبوه ی توانمی -ج

این نرم افزار تاکنون در سازمان هایی نظیر سازمان توسعه تجارت ایران ، معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران 

کار تهران ، شرکت خدمات انفورماتیک ایران و شرکت ارتباطات سیار )همراه اول( با موفقیت به  6، شهرداری منطقه 

 گرفته شده است .
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 امکانات نرم افزار رزبن داده نما  5-2

 :  گاه های داده مختلفامکان اتصال به پای 5-2-1

 گاه های داده مختلف وجود دارد .مربوطه باشد ، امکان اتصال به پایبدون آنکه نیاز به نرم افزار 

 

 

 

 

 ZARBONبانک اطالعات  1 -5شکل 
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 : امکان منحصر به فرد گزارش سازی 5-2-2

 د .حتی بر روی حوزه های مورد نیاز خود اعمال شرط نمایبه راکاربر می تواند 

ن ، مجموع و ... را محاسبه کند و حتی موارد محاسبه کاربر می تواند برای هریک از اقالم اطالعاتی میانگی

 سه کند .ه را برای اقالم مختلف با هم مقایشد

ن ، مجموع و شرط روی میانگی بر اساس شروط مختلف جستجو نماید مثل جستجو بر اساسکاربر می تواند 

 ... . همچنین کاربر امکان مشاهده اشتراکات و اختالفات مجموعه اقالم های مختلف را خواهد داشت .

 
 

 

 RAZBON منحصر به فرد گزارش سازی 2 -5شکل 
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 : کامکان گزارش سازی با یک کلی 5-2-3

ک بعدی دارد . تمام گزارشات ذخیره شده به صورت ی مراجعاتره سازی گزارشات را برای کاربر امکان ذخی

را به شکل او می تواند گزارش  د .ختی برای کاربر حاضرند تا او با یک کلیک آنها را مشاهده نمایار درنمود

اد این نوع گزارش گیری از ایجاد حجم بسیار زی د .های مختلف جدولی ، تحلیلی ، نموداری و ... مشاهده نمای

 ری می کند .ات نیز جلوگیکاغذهای گزارش

) که در آن می توان اطالعات سطری را به صورت ستونی مشاهده نمود ( ش محوری همچنین امکان نمای

 از عوض کرد .ی توان دسته بندی ها را بر حسب نیم وجود دارد .

 

 RAZBONگزارش با یک کلیک در  3 -5شکل  
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 : word , excelامکان گزارشات چاپی در 5-2-4

آنها کار مشاهده کنیم و با  WORD , EXCELل های ن وجود دارد که گزارشات را در فاین امکادر نرم افزار ای

 ک فرستاد .ا برای افراد مختلف فقط با بک کلیک متن می توان آن رکنیم . مثال با داشتن ی

 

 

 RAZBONگزارشات چاپی در  4 -5شکل  
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 : امکان گزارشات وبی ) داشبوردهای تحت وب ( 5-2-5

نترانت قابل دسترسی و مشاهده افزار است و از طریق اینترنت و ای صفحات وبی که شامل داشبوردهای نرم

 م :کال مختلفی دارد که ذیال به آنها اشاره می کنیرشات وبی اشاست . اما گزا

 :شکل جدولی 5-2-6

دول را بر اساس آن ک بر روی هر ستون جشده است که کاربر می تواند با کلیدر جدولی گردآوری اطالعات 

ک بر روی عنوان ستون جدول بر آن اساس گروه بندی می شود . باالی چنین با کلید . همستون مرتب نمای

در آن می نویسیم باعث می شود که مقادیر بر اساس آن ون جای خالی ای وجود دارد که عددی که هر ست

نک در چون امکان قرار دادن لی ظاهر می شود که شامل آن عدد باشند . عدد فیلتر شود و فقط سطرهایی

ن جدول ممکن می شودالیه های زیریجدول گذاشته شده است ، عمال امکان رفتن به 

. 

 
 RAZBONآمار جدولی در   5 -5شکل 
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 شکل نقشه ای 5-2-7

 ه ها رنگیناحی ف می شود .در این نوع داشبورد تحت وب ، یک شاخص عددی برای هر ناحیه )منطقه( تعری

باالست  ارمی شوند و شدت رنگ نشان دهنده میزان شاخص مذکور در آن ناحیه است . سرعت این شکل بسی

ه های . مدیر با یک کلیک بر روی ناحی باره آن شاخص ( مطلع می شودک نگاه از نقصان ها ) درو مدیر با ی

 ابد .ری درباره آن ناحیه دست می یمورد نظرش به اطالعات جزئی ت

 

 

 

 

 RAZBONآمار نقشه ای   6 -5شکل 
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 لومترشمارشکل کی 5-2-8

ش پایین ، بخ 3ن حد مطلوب به در این شکل هر شاخص عددی با یک حد مطلوب مقایسه می شود . ای

ز وجود دارد که فاصله وضع موجود را تا عقربه ای نیهر بخش رنگی دارد . هکم می شود متوسط و باال تقسی

 حد مطلوب نشان می دهد .

              

 

                

 

 

 

 RAZBONآمار کیلومتر شمار در   7 -5شکل 



  55 
 

 شکل نموداری 5-2-9

ازی به دخالت هوشمند متناسب با نوع گزارش تعیین می شود و نی ن نرم افزار به شکلشکل نمودار در ای

 ست .این مورد نی کاربر در

 

 
 RAZBONمار نموداری در  آ 8 -5شکل 
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 یرینتیجه گ

 بهره ارتقای و سازمانی گیریتصمیم نقش در ایفای دلیل به کار و کسب چون هوشمندی مفاهیمی کارگیری به امروزه

ز  آغا در اطالعات ارتقاء ارزشی موجب کار و کسب هوشمندی سیستم .است توجه مورد بسیار مختلف صنایع وری در

 تبدیل دادهها و کردن ساختارمند و آوری جمع ختلف موجبم فناوریهای از استفاده با. اطالعاتی میشود زنجیره یک

 گردش بهبود موجب مختلف به طرق کار و کسب هوشمندی سیستم کارگیری و به استقرار. میشود عاتاطا به آنها

 کار و هوشمندی کسب سیستمهای عملکرد و پیشرفت مؤثر در عوامل ارزیابی و شناخت. میشود در سازمان عاتاطا

 سازمان در کار و کسب هوشمند عملکرد سیستم ارزیابی هدف با پژوهش این. اهمیت است حائز یاربس سازمان در

 فاصله با فازی رویکرد .شد انتخاب مطالعاتی نمونه عنوان به قطعات خودرو کننده تولید سازمان یک. است انجام شده

 و نظر فازی تحلیل از پژوهش استفاده به توجه با .میکند نزدیکتر واقعیت به را نتایج سنجشهای قطعی از گرفتن

 بیان میتوان کار و کسب سیستم هوشمندی عملکرد شاخصهای وزندهی شناسایی و در حوزه این خبرگان از جمعی

 آزمون از دست آمده به نتایج اساس بر. میباشند کارگیری قابل به نیز دیگر سازمانهای در شاخصها که این داشت

 با. دارد مناسبی عملکرد مطالعه سازمان مورد در کار و کسب هوشمندی سیستم که داشت ادعا میتوان ها فرضیه

 حوزه این داخلی در تولید پیشرفت دهنده نشان بود، شرکت ایرانی یک تولید مطالعه مورد سیستم که به این توجه

 عدم کار، و کسب هوشمندی سیستم متخصصان از و سازمان دانشی کارکنان به استفاده توجه با. میباشد فناوری

 کاربران تالتسهی و ظاهر کاربری جهت در کار و کسب سیستم هوشمندی ضعف نقطه دهنده نشان سوم تأیید فرضیه

 گرفتن نوپایی نظر در با. داشته اند اذعان ضعف به نقاط نیز کننده تولید شرکت کارشناسان این زمینه در. میباشد

 پیشرفتهای راهگشای داخلی یک شرکت در را آن مناسب عملکرد انمیتو ایرانی سازمانهای در هوشمند سیستمهای

 همچون جهانی سیستمهای مشهور از الگوبرداری حتی و تولید داخل هوشمند سیستمهای تقویت. کرد آینده تلقی

سلسله  رویکرد از پژوهش این در. باشد کاربران تالتسهی مشکل حل گشای راه میتواند...  مایکروسافت و اوراکل،

 از آتی در پژوهشهای میشود پیشنهاد. شد استفاده کار و هوشمندی کسب عملکرد ارزیابی جهت فازی اتبیمر
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. استفاده شود کار و کسب هوشمندی ارزیابی عملکرد جهت خاکستری سیستمهای همچون تئوری دیگری ابزارهای

عنوان  به ایرانی شرکتهای بین مختلف در برندهای با کار و کسب سیستمهای هوشمند عملکرد مقایسه همچنین

 .میشود پیشنهاد آتی موضوع تحقیقهای
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 درباره آینده هوشمندی کسب و کار 6-1

از پایین به  گیریها برای تصمیمهای هوشمندی کسب و کار امروزی به سازمانها توانایی جمع آوری دادهتمام فناوری

دهند. فناوری های هوشمندی کسب و کار در آینده روش تصمیم گیری از باال به پایین را از طریق تخصیص باال را می

فرد، وظیفه و پروژه با رویکردی به هدف اصلی سازمان، ماموریت آن، ارزش ها و بینش آن، در سازمانها پشتیبانی 

 خواهند نمود .

مندی کسب و کار که در حال حاضر به صورت یک مدل سنتی، متمرکز و استراتژیک و من معتقدم که فناوری هوش

 مبتنی بر انبار داده است به مدلی با مشخصات زیر تغییر پیدا خواهد نمود :

مدلی چابک ، پراکنده و عملیاتی از هوشمندی کسب و کار که در آن اطالعات از نماینده های موجود در مراکز 

می شود . هوشمندی کسب و کار تمرکز کمتری خواهد داشت ، کمتر به انبار داده نیاز دارد و  پراکنده جمع آوری

قابل استفاده در همه سطوح سازمانی است . بعالوه اینکه سازمانها در زمان واقعی و مورد نیاز تقاضای اطالعات و 

 تحلیل آنها را می کنند .

 ر استوار است :محو 3توسعه هوشمندی کسب و کار در آینده بر 6-2

. دالت و اطالعات ایستا متمرکزاندنرم افزارهای امروزه هوشمندی کسب و کار اکثرا واکنشی اند و بر روی مبا  6-2-1

دهی به تقاضاهای متفاوت آینده شامل تمام اطالعات خواهد شد و به منظور پاسخ هایهوشمندی کسب و کار سال

 ترخواهد شد .بازار پویا

کسب و کار به خارج از مرز های سازمان خواهد رفت و به زنجیره تامین خواهد رسید و در درک  هوشمندی 6-2-2

رفتار مشتریان و در ایجاد ارتباط بین عرضه کننده تا تولید کننده و بعد از آن تا خرده فروش و مصرف کننده نهایی 

 هوشمندتر خواهد گردید .

آینده سیستم اطالعاتی هشداردهنده را به های ، شرکت ها سال با مهم تر شدن بحث امنیت برای موسسات  6-2-3

 عنوان مدلی زیربنایی به کار می گیرند که جهانی است .
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هوشمندی کسب و کار با تالش های دیگر در زمینه هوشمندی برای نتایج یکتا و پیچیده تر ترکیب خواهد شد. به 

بتی . ابزارهای فناوری و تحلیل برای بدست آوردن تحلیل عنوان مثال ترکیب هوشمندی کسب و کار با هوشمندی رقا

های مشخص درباره رقیب عناصر کلیدی خواهند شد .ترکیب هوشمندی کسب و کار با هوشمندی رقابتی به سازمانها 

مزیت رقابتی می دهد .در این رابطه پیش بینی می شود که سازمان های با هدف تمرکز بر مشتری گسترش بیشتری 

درجه به محیط  361سازمان هایی که هوشمندی کسب و کار را با هوشمندی ارتباط درآمیخته اند تا نگاهی یابند ، 

بازار داشته باشند . ترکیب هوشمندی خارجی با هوشمندی داخلی ارتباطی ) مثال انبار داده در یک سیستم پیچیده 

اطالعات مربوط به هم تطبیق دهند . ابزارهای نسل بعد ها را با تمرکز بر مشتری ( به کاربران اجازه خواهد داد تا داده

 تمرکز بر مشتری به این همگرایی کمک خواهند نمود .

ترین مقوله زمان است، پس آینده هوشمندی کسب و کار در استفاده بهتر از آن است .تلفن های سیار با ارزش

نند حجم زیادی از داده ها را به سرعت تحلیل هوشمند و ابزارهای دیگر گرافیکی به کارگران کمک می کنند تا بتوا

کنند و به سرعت با عرضه کننده یا مشتری مربوطه برای توجه به مطلب تماس حاصل نمایند و این مراحل را در 

دستگاه خود ذخیره نمایند . همه اینها می تواند در قدم زدن در سالن فرودگاه اتفاق بیفتد . مژده هوشمندی کسب و 

شود. می ت، سازمان و توسعه آن مربوطقه های مربوط به علوم کامپیوتری است و به خودکارسازی اطالعاکار بستن حل

های استراتژیک مدیران آینده هوشمندی کسب و کار به روند پیشرفت کشور به سمت رقابت جهانی و تصمیم گیری

 کند. ارشد نقش بسزایی را ایفا می

این  شاهد رشد روز افزون ،در این زمینهتعامل با کارشناسان فن آوری اطالعات  ومدیران ارشد  آگاهیامید است که با 

  مهم در پیشرفت کشور باشیم.
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Review: 

statistical data about the business situation and environment organization. Business 

intelligence factor analysis and business impact analysis organization competitors in 

order to take strategic decisions and even rotation is instantaneous. In recent years, 

business intelligence has become one of the basic concepts of management and 

leading organizations in corporate culture is upheld. Increase business intelligence, 

the business environment aware of the information, experience and analysis of 

accurate and timely data and information provided. The results are stored in 

appropriate forms and reports as required in order to make the choice more 

managers will be available. Through the exchange of information and knowledge in 

the context of accelerated, efficiency and effectiveness of the process of collective 

thinking and decision-making will improve. So managers a better understanding of 

the challenging business environment can be through the skills, applications, 

technologies, data and information relating to the capabilities, strengths and 

weaknesses, and to evaluate the competition process. The decision-makers in the 

organization to create appropriate strategies and policies to the challenging business 

environment to meet the competition. Smart survival strategy of better and faster 

forecasting and analysis, the lessons of success and failure takes place. Business 

intelligence systems, enabling the extraction of functional and behavioral patterns of 

the data in the data center provides. The models in the preparation of reports for 

decision-making and strategic planning helps managers. 

Keywords: business intelligence, knowledge management, data management reports 
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