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بـه  ، هستند  )DW( پایگاه داده تحلیلیکار درصدد ایجاد   و  دستیابی به مزایاي کسب برايهایی که  افزایش تعداد سازمان :دهیچک

اي طیـف   چندبعدي و برگـه اي،  رابطه هاي مدل. شده است منجر پایگاه داده تحلیلی ایجادگیري در  رویکردي براي تصمیمایجاد 

مـدل   گیري بـراي انتخـاب   فرآیند تصمیم  ها، متفاوت بودن مشخصات هر یک از مدل. کنند شتیبانی میها را پ اي از تحلیل گسترده

 نهیصرف هز ایو  یلیداده تحل گاهیپا جادیها در ا سازمان تیعدم موفق هاي علتاز  یکی. را دشوار کرده است یلیداده تحل گاهپای

معیـاره   چنـد  يرگیـ  میروش تصـم یک از  این مقاله. مدل مورد نیاز استصحیح  صیتشخ دمآن، ع جادیو اتالف زمان در ا ادیز

کـار، دسـتیابی و     و  کسـب  سـازي، مـدل داده، منطـق    نظرهـاي پیـاده   نقطه بر اساس یلیداده تحل گاهیانتخاب مدل پا برايفازي 

تـرین معیارهـا و    مطالعات انجام شده و با بررسـی و تعیـین مهـم   بر اساس  .استفاده کرده استسازي داده و اطمینان مدل  ذخیره

 ،جهیسازمان و در نت ازیمناسب بر حسب ن يرگی میتصم این روش به ،)Fuzzy AHP( فازي تحلیل سلسله مراتبیروش  با مقایسه

  .شود منتهی می یلیداده تحل گاهیپا جادیعدم اتالف وقت در او  نهیکاهش هز

  .مدل داده ي،فاز تحلیل سلسله مراتبی، ،ارهیچند مع يرگی میتصم ی،لیداده تحل گاهیپا :يدیکل يها واژه

  

  مقدمه -1
1

  

ترین چالش پـیش   توان به عنوان مهم گیري را می تصمیم

گـران در حــل مسـائل مختلــف    روي کارشناسـان و تحلیــل 

هـا و   اخیـر روش  ، طـی چنـد دهـه    علـت به همین . دانست

 ارایـه گیـري   هاي مختلفی براي پشتیبانی از تصـمیم  الگوریتم

گیـري   تصمیم تیفیاساساً تابع ک تیریمد تیفکی. شده است

 يو کارآمـد  ها، اثربخشی ها و برنامه طرح تیفیک رایاست، ز

                                                
  22/5/1393: تاریخ ارسال مقاله  

  10/8/1393: تاریخ پذیرش مقاله 

  نگین دانشپور: نویسنده مسئول نام 

دانشگاه تربیت دبیر  –تهران  –ایران : نشانی نویسنده مسئول 

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر –شهید رجایی 

 ندیآ یدست مه ها ب که از اعمال آن یجینتا تیفیراهبردها و ک

. دکنـ  یاتخاذ م ریاست که مد یماتیتصم تیفیتابع ک یهمگ

ـ  هـا  يریـ گ میمـوارد تصـم   بیشتردر  مطلـوب و مـورد    یوقت

 اریـ مع نیاسـت کـه براسـاس چنـد     رنـده یگ میتصم تیرضا

که  ارهیچند مع يریگ میتصم هاي در روش. باشد شده یبررس

قرار گرفته اسـت   پژوهشگرانمورد توجه  ریاخ يها در دهه

سنجش  اریسنجش، از چند مع اریمع کیاستفاده از  يجاه ب

به منظور  ارهیچند مع يرگی میتصم يها مدل .شود یاستفاده م

موجــود اســتفاده  هــاي نــهیگز نیبرتــر از بــ نــهیانتخــاب گز

شـده، و   فیتعر يارهایانتخاب با توجه به مع نیا. شوند می

هـاي مـورد مقایسـه در     گزینـه  هاي ویژگیاز طریق بررسی 

  . ]1[ شود گیري انجام می تصمیم

 متفـاوتی دارد کـه   2اي دادههاي  مدل 1پایگاه داده تحلیلی
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  و تحلیل سلسله مراتبی فازي يگیري چند معیاره فاز روش تصمیممقایسه یک : پایگاه داده تحلیلی گیري براي ایجاد تصمیم   94

هـاي آن   اسـاس ویژگـی  توصیه براي استفاده از هر مدل، بر 

کمـک بـه    ،هـدف ایـن مقالـه   ]. 2[ ممکن است متغیر باشد

انتخاب مدل مناسب پایگاه داده تحلیلـی   برايگیري  تصمیم

 گیري چند تصمیم  یک روشطریق از  بر اساس نیاز سازمان

روش تحلیـل   مقایسه آن با و ]FMDM(3 ]3( معیاره فازي

اسـاس   بر .است] Fuzzy AHP(4  ]4( سلسله مراتبی فازي

ـ مقاله، ا نیانجام گرفته در ا يمطالعه مورد سـبب   روش نی

ـ مناسب بر حسـب ن  يرگی میتصم  جـه یسـازمان، و در نت  ازی

داده  گـاه یپا جـاد یعـدم اتـالف وقـت در ا   و  نـه یکاهش هز

  . شود یم یلیتحل

بـه دو نـوع از مسـائل     ارهیـ چند مع يرگی میتصم مسائل

 شـکل بـه   ارهـا یمعکـه وزن   یمسـائل  یکی. شوند یم میتقس

 يرگی میدوم مسائل تصم نوع ].5[ شود یم يرگی اندازه یقطع

 ارهـا وزن معیکه  ]6،4،3-15، 26،20-29[ يفاز ارهیچند مع

 شـکل به  معمولبه طور شده و  یابیارز یقطع ریغ شکلبه 

  ].6[ شوند یم انیب يو به تبع آن اعداد فاز يگفتار يرهایمتغ

ــاي روش ــم ه ــ میتص ــاز يرگی ــاب   يف ــوزه انتخ در ح

بـه علـت تنـوع     ]6،4،3-15، 20[ افـزاري  نـرم  هـاي  سـتم یس

 جـه یهـا و در نت  متنوع آن يکاربردها ،افزاري نرم هاي ستمیس

ها با توجـه بـه    کاربران در انتخاب آن يرگی میکمک به تصم

و  هـا  روش. مـورد توجـه هسـتند    يشـتر یبه طور ب ،ازشاننی

 هـاي  سـتم یانتخـاب س  يتا کنون برا یمختلف هاي چارچوب

معیـاره   گیري چند هاي تصمیم با استفاده از روش افزاري نرم

  . اند شده ارایهفازي و تحلیل سلسله مراتبی فازي 

ـ ارز يبـرا  یچارچوب جـامع ] 7[ در  هـاي  سـتم یس یابی

از  ارهیـ چنـد مع  يرگی میتصم هاي بر اساس روش افزاري نرم

یـک روش مجموعـه    .است توسعه یافته طریق نظریه فازي

ءگـرا   ساز شـی  افزار شبیه عیاره نرم فازي براي انتخاب چندم

  .توسعه یافته است] 8[هاي تولید در  براي تحلیل سیستم

Eldrandaly يبـرا را  دیـ جد يرگیـ  میروش تصم کی 

 عافزار سیستم اطالعات جغرافیایی، توسط تجمی انتخاب نرم

 ارهیـ چنـد مع  يرگیـ  میتصـم  هـاي  خبره و روش هاي ستمیس

یــک ] 10[در  Jelassiو  Blance]. 9[اســت داده  شــنهادیپ

ـ انتخـاب   براي ارهیچند مع يرگی میتصم روش  سـتم یس کی

 .انــد کــرده ارایــهمناســب  DSS (5( يرگیــ میتصــم بانیپشــت

Mamaghani فرآیند تحلیل سلسله مراتبی طراحی شده  از

 يبـرا  براي تصمیمات مستلزم ادغام اطالعات کیفی و کمی

محتـوا   لتـر یافـزار ف  و نـرم  روسویـ  یو انتخاب آنتـ  یابیارز

از ] 12[در  نیـز  Philips Wren ].11[اسـت  استفاده کـرده  

ریزي منـابع   برنامه ستمیس کیانتخاب  براي يفاز يها روش

 زنیـ ] 13[ در .کرده است مناسب استفاده ERP (6( سازمانی

 یابیــارز يبــرا ياره فــازیـ چنــد مع يرگیــ میاز روش تصـم 

ریـزي منـابع    برنامـه  ستمیسسازي  ادهیپ برايسازمان  یآمادگ

 . سازمانی استفاده شده است

ی مبتنی بر نظریه فازي و تحلیل سلسله از روش] 14[ در

بـراي انتخـاب تـأمین کننـده مناسـب سیسـتم        مراتبی بـراي 

از ] 15[در . ریزي منابع سازمانی اسـتفاده شـده اسـت    برنامه

ه کنند معیاره فازي براي انتخاب تأمیند گیري چن مدل تصمیم

مناسب پایگاه داده تحلیلی بر حسب نیـاز سـازمان اسـتفاده    

   .شده است

مدل ، در بخش دوم. است گریبخش د 4مقاله شامل  نیا

اي پایگـاه   هـاي داده  و مـدل  مقاله نیاستفاده شده در ا يفاز

انتخـاب   ،در بخش سـوم . شده است شرح داده داده تحلیلی

 گیـري  تصـمیم  روش اي پایگاه داده تحلیلی توسط همدل داد

در بخش . شده است انجاممقاله  پیشنهادي فازي چند معیاره

بـا  در فصل سوم شده  محاسبهي مطالعه موردنتایج  ،چهارم

و در  مقایسـه شـده   فازي روش تحلیل سلسله مراتبینتایج 

  .ستا شده ارایه نتایج ،بخش پنجم

  

  مفاهیم مقدماتی  -2

ـ اسـتفاده شـده در ا   هیپا میبخش، مفاه نیا در مقالـه   نی

 و تـابع هـدف   ،رهایمنظور، متغبراي این . شود یمشرح داده 

ـ ا در مـورد اسـتفاده   يفاز ارهیچند مع يرگی میمدل تصم  نی

  .استشرح داده شده  1-2در بخش  ،]3[ مقاله

دهـی   سـازمان  موضوعی است کـه بـا هـدف    ،داده مدل

یک مدل تحلیلی مؤثر  یابی به دستبراي هاي ناهمگون  داده

نیازهاي تحلیلـی  از  پشتیبانیگیري و  گزارشبراي و کارآمد 

اسـت   بـوده مورد مطالعـه متخصصـان    ، هموارهارک و  کسب

 9اي و برگه 8، چندبعدي7اي تحلیلی رابطه هاي مدل ].17،16[

بـه عنـوان    پایگاه داده تحلیلـی هسـتند کـه   اي  هاي داده مدل

شـرح   2-2در بخش  ،این مقالههاي مورد مقایسه  جایگزین

  .است داده شده
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  معرفی مدل فازي مقاله -2-1

ها براي انتخاب  اي از جایگزین مجموعه Aمجموعه اگر 

توانـد   دو حالـت مـی   ، در هر سیسـتم  گرفته شوددر نظر 

  .انتخاب سیستم و عدم انتخاب سیستم: داشته باشدوجود 

K گیـر   گروه تصمیم(D
1
, D2,…,Dk)   بـراي بررسـی ،

C)معیار   میزان اهمیت 
1
, C2,…,Cm)  و مناسب بودن 

A) جایگزین
1
, A2,…,An)  معیـار وجـود    بر اساس این

ــوب  atd ،(t=1,2,…,m; d=1,2,…,k) .دارد را وزن منســ

ــار   ــه معی ــمیم �Cشــده ب ــط تص ــده  توس  و ���rو  Ddگیرن

(d=1,2,…,k; t=1,2,…,m; i=1,2,…,n) وب را رتبه منس

بـر مبنـاي    �Dگیرنـده   توسط تصـمیم  �Aه جایگزین شده ب

  .است Ctمعیار 

و شود،  میمتغیرهاي تصمیم نوشته  بر حسب هدفتابع 

. دن آن داردکردر حداکثر و یا حداقل کوشش گیرنده  تصمیم

تـرین   سـازي باشـد، مناسـب    در مسائلی که هدف ماکسـیمم 

ست که تابع هدفش بیشـترین مقـدار را داشـته    ا انتخاب، آن

ــد ــبات   .باشـ ــه محاسـ ــا بـ ــه ]18[ در Chenبنـ ، مجموعـ

M  ،M=�(x,fM(x)�|x ســاز بیشــینه ∈ R}�  ــر ــا در نظ ، ب

  G ســـاز  ، و مجموعـــه کمینـــه )1(رابطـــه  گـــرفتن

�نیز، = �(�, ��(�)�|� ∈ رابطـه  ، با در نظـر گـرفتن   �{�

  .تعریف شده است) 2(

)1(  

f�(x)                                                  

= �

(x − x���)

(x��� − x���)
 ,           x��� ≤ � ≤ ����

    وگرنه                                                 0

� 

)2(  

��(�)                                                   

= �

(� − ����)

(���� − ����)
 ,           ���� ≥ � ≤ ����

    وگرنه                                                 0

� 

  

  :در آن  که

xmin=infS, xmax=supS, 

    S= � Fi, Fi={x|fFi(x)>0} , i=1,2,….,n �
n

i=1
 

ارتفاع سمت راسـت و   )3(رابطه در  (��)��همچنین 

. دهد ارتفاع سمت چپ را نشان می )4(رابطه در    (��)��

رابطـه  ، توسط iبندي مقادیر فازي جایگزین  رتبه ،در نهایت

  .گیرد انجام می )5(

)3(  UM(Fi)= sup�fFi(x)∩fM(x)� ,  i=1,2,…,n 

)4(  UG(Fi)= sup�fFi(x)∩fG(x)� ,  i=1,2,…,n 

)5(  UT(Fi)=
UM(Fi)+1-UG(Fi)

2
 

  

را کسـب کنـد     UT(Fi)ترین میزان  جایگزینی که بیش

 طور که بیـان شـد،   همان .بهترین انتخاب براي سازمان است

و بـا توجـه بـه     ��بر مبناي معیار Ai  رتبه جایگزین  ���� 

توسـط  ها  بندي جایگزین براي رتبه .است ��گیرنده  تصمیم

  . شده است ارایه )6(رابطه  ماتریس فازي

)6(  R= �
1

k
� *

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
� rd11

k

d=1

⋯ � rdm1

k

d=1

⋮ ⋱ ⋮

� rd1n

k

d=1

⋯ � rdmn

k

d=1 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

  

 amd گیرنـده   میزان اهمیتی که طبق نظر تصـمیمDd    بـه

  .آورده شده است) 7(رابطه شود در  داده می Ctمعیار 

  

)7(  A= �
1

k
� *( � a1d

k

d=1

,……, � amd

k

d=1

) 

 
بـه   شـوند،  کیفی بیان مـی  شکل، مقادیر به ها در ارزیابی

غیر دقیق بودن مقادیر کیفی، از تئوري مجموعه فـازي  علت 

  .شود استفاده می Aو  Rبراي مقداردهی به ماتریس 

 Zadehتوسـط   1965تئوري مجموعه فـازي در سـال   

 شـکل براي حل مسائلی که به  این تئوري. ]19[ معرفی شد

زیر مجموعـه  . شود استفاده می ،مبهم و غیر دقیق بیان شوند

تعریـف   fA(x)توسـط تـابع فـازي     از مجموعه  Aفازي 

را به مقـداري   در مجموعه   عنصرشود، این تابع هر  می

از مقـادیر فـازي    ،در این مقالـه  .کند نگاشت می] 0-1[بین 

  علـت . استفاده شده اسـت  11عضویت، به عنوان تابع 10مثلثی

محاسبات آن انجام ، سهولت استفاده و این مقادیراستفاده از 

یک عدد فـازي، یـک عـدد فـازي     . استگیران  براي تصمیم

مثلثی است اگر تابع عضویت آن با توجه بـه مقـادیر فـازي    

  . تعریف شود )1(مثلثی شکل 
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  تابع عضویت مقادیر فازي مثلثی ):1(شکل 

  

هاي انجام شده توسط متخصصان پایگاه داده  تحلیلطبق 

هـایی ماننـد    ، اهمیت هر معیار توسط واژه] 15[تحلیلی در 

اال و بسیار بـاال کـه توسـط مقـادیر     بسیارکم، کم، متوسط، ب

. شـود  ارزیـابی مـی   ،انـد  بیـان شـده   )1(فازي مثلثی جـدول  

هـاي انجـام شـده توسـط ایـن       تحلیـل  بر اسـاس  ،همچنین

هـایی   هـا توسـط واژه   تبه هر یک از جایگزین، رمتخصصان

 بسـیارخوب ه، خوب و یف، منصفانعیف، ضعمانند بسیار ض

انـد،   بیـان شـده   )2(توسط مقادیر فـازي مثلثـی جـدول     که

هاي مختلفی از  این توابع عضویت در برنامه. شود ارزیابی می

ــات در  ــه در انتخــاب روب ــاه داده ]20[جمل ، انتخــاب پایگ

گرا  ساز شی افزار شبیه و انتخاب نرم] 15[ در تحلیلی مناسب

  .اند استفاده شده] 8[

توان بـه منظـور محاسـبه     نیز می Zadehاز اصل توسعه 

واسطه ه هاي فازي ب توابع عضویت، پس از نگاشت مجموعه

بردار فـازي انتخـاب جـایگزین    ]. 19[یک تابع استفاده کرد 

دار ایـن بـر   .شـود  محاسـبه مـی   )8(شکل رابطـه  مناسب، به 

F1,F2,.. کند رتبه هر جایگزین را بیان می .  

)8(  
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  اي پایگاه داده تحلیلی هاي داده مدل -2-2

 DB (12(هاي داده عملیاتی  از پایگاه یلیداده تحل گاهیپا

متفاوت تهیه  هاي اي توزیع شده سازمان و یا سایر منابع داده

هـا بـه منظـور     آورد تا داده بستر مناسبی فراهم می شود و می

بایگـانی شـده،    شـکل هاي تحلیلی به  پرسشپاسخگویی به 

و  جـاد یرونـد ا . سرجمع شده و سازمان یافته ذخیره شـوند 

  . ه شده استآورد )2(در شکل  یلیداده تحل گاهیاستفاده از پا

مختلـف   هـاي  کـه بـا گـروه    یواسطه جلساته ابتدا ب در

 يموجـود بـرا   هـاي  و انـواع روش  شـود  یکاربران برگزار م

 ییکاربران نهـا  هاي لتحلی ازی، ن]21[ها  يازمندین آوري جمع

 هـاي  داده بـر اسـاس خواسـته    یمدل منطق. شود یم فیتعر

داده ترجمـه   یکـ یزیفبه مدل  ،شده و سپس یکاربران طراح

  . شود یم

در الیه  یلیداده تحل گاهیپا یاز طراح پسدر این مرحله 

موجــود در  يو حــذف خطاهــا صی، تشــخ)2( دوم شــکل

غلط، ناقص،  هاي شامل داده( از منابع داده الیه اول هایی داده

 لیـ تحل براي، که )با ساختار نامناسب ایمتناقض و  ،يتکرار

. گیـرد  انـد، انجـام مـی    هشـد مشخص  یلیداده تحل گاهیدر پا

 ETL (13( بارگـذاري و  استخراج، تبدیلطی فرآیند  ،سپس

 .]17[شوند  بارگذاري می در پایگاه داده تحلیلی ها داده این

اي، توسط سرور  پایگاه داده تحلیلی رابطه: اي مدل رابطه

تفاوت آن با پایگاه داده . شود پایگاه داده عملکردي ایجاد می

 14متمایز مـدل، بـر اسـاس موضـوعات    عملیاتی در طراحی 

  .استتحلیل 

  

 هاي مورد استفاده در بیان میزان اهمیت معیارها واژه ):1(جدول 

  هاي مورد استفاده در میزان اهمیت معیارها واژه
  هاي کیفی واژه

  )VL(بسیار کم   )L(کم   )M(متوسط   )H(باال   )VH(بسیار باال 

)1،1،7/0( مقادیر فازي مثلثی  )1،7/0،5/0(  )8/0،5/0،2/0(  )5/0،3/0،0(  )3/0،0،0(  
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  ها بندي جایگزین هاي مورد استفاده در رتبه واژه): 2(جدول

  ها بندي جایگزین هاي مورد استفاده در رتبه واژه

  هاي کیفی واژه

 بسیار خوب

)VG(  
  )P( فیضع  )F( منصفانه  )G( خوب

  بسیار ضعیف

)VP(  

)1،1،8/0( مقادیر فازي مثلثی  )1،8/0،6/0(  )7/0،5/0،3/0(  )4/0،2/0،0(  )2/0،0،0(  

  

 
 

  روند ایجاد و استفاده از پایگاه داده تحلیلی):2(شکل 

  

 يارگوي بسـی  اي پاسخ رابطه یلیداده تحل گاهیپا نکهیا با

بـا   هـا  پرسش نیاز ا هاي تحلیلی است، اما برخی پرسشاز 

 اي بـه راحتـی   رابطه یلاستفاده از دستورات پایگاه داده تحلی

ـ اگر قابل ب ایو  شوند ینم انیب هـا بـه    آن ییباشـند، کـارا   انی

هاي پیچیده، سرعت  پرسشلزوم نوشتن  .است نشدت پایی

 ها، عدم پشتیبانی از برخی توابع پرسشکم در پاسخگویی به 

هاي مورد نیاز  و عملکردها و حجم ناکافی براي ذخیره داده

هاي تحلیلی کاربران نیز از جمله  پرسشپاسخگویی به  براي

  . اي است تحلیلی رابطه  هاي داده  دیگر معایب پایگاه

اي  کـه مـدل رابطـه    در صـورتی ، )2(توجه به شـکل   با

گـاه  توان بـا اسـتفاده از پای   پاسخگوي نیاز کاربران نباشد می

هـاي چندبعـدي و یـا     اي ایجاد شده، مدل داده تحلیلی رابطه

 .دکراي ایجاد  برگه

ــدي  ــدل چندبع ــدي  : م ــد بع ــی چن ــاه داده تحلیل ، پایگ

تـا از طریـق    متخصصان هوش تجاري را قادر ساخته است

ــاه داده ــی  پایگ ــهتحلیل ــباي رابط ــاي ، مکع ــدي 15ه  چندبع

از  متشکل هایی مکعب ،مدل چندبعدي. کنند ایجاد اي پیچیده

 پایگـاه  در مشـتمل  هـاي  داده اساس بر هایی17بعد و16مقادیر

  . کند می ایجادرا  اي رابطه داده تحلیلی

 مـدل  از آنالیـن  تحلیلـی  پردازش موتور حالت، این در

 نتیجـه  در و داده زیـاد  حجـم  تجمیـع  پیش براي چندبعدي

 پردازش موتور .کند می استفاده سریع پاسخ زمان از پشتیبانی

 روش بـا  را شـده  تجمیـع  مقـادیر  توانـد  می آنالین، تحلیلی

ر روي دیسک و ب MOLAP 18 پردازش تحلیلی چند بعدي

  .دکنذخیره  ROLAP 19 روش با اي یا در پایگاه داده رابطه

 از پیچیـده  هـاي  تحلیـل  و جـامع بـوده  مدل این گرچه ا

 چرخـه  بیشـتر  هـا  امـا آن  ،است چندبعدي مدل مهم مزایاي

 شـرایط  بـا  سریع تطبیق توانایی و داشته تري طوالنی توسعه

مدل چندبعدي نیـاز  عالوه، ه ب .ندارند را کار و کسب متغیر

MDX زبان یادگیري و پیشرفته سازي مدل هاي به مهارت
20 

  .دارد

ــه  ــدل برگ ــه : اي م ــدل برگ ــط م  PowerPivot اي توس

 هاي قابلیت معرفی شده است، و  2010مایکروسافت اکسل 

 و کـار  و  کسـب  بـراي  راخودکـار   روش به داده سازي مدل
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 قابلیــت اي برگــه مــدل. آورد مــی فــراهم داده گــران تحلیـل 

هـاي تولیـد   ابزار بـا  ی کـه کـاربران  براي را بیشتري دسترسی

 انـد،  دسکتاپ مانند اکسل و مایکروسافت اکسس کار کـرده 

 مــرتبط جـداول  در را داده ،ایــن مـدل . فـراهم کـرده اسـت   

 موتـور  از تـوان  مـی  اي، برگـه  حالت در .کند می دهی سازمان

xVelocity  ه بـــه کـــ ،حافظـــه درداده  بارگـــذاريبـــراي

 مسـتقیم  پرسشـی  از یـا  و ،شـود  میمنجر سریع گویی  پاسخ

  .دکر استفاده منبع داده به پایگاه ها پرسش ارسال براي

شناخته شده بودن و انعطاف پذیري از مزایاي مهم مدل 

 بـه  نیز را معایبی مزایا، این حال عین در اما هستند، اي برگه

 که کارهایی راه براي اي برگه مدل مثال، براي. آورد همراه می

 منطـق  بـه  نیـاز  یـا  داشته اي پیچیده بسیار هاي داده مجموعه

 زبـان  کـاربران . نیسـت  مناسب دارند اي پیچیده کار و کسب

DAX21  هـاي  گاه قادر خواهند بود تا فرمـول DAX  بـراي 

صورت این توابع  توابع تحلیلی ایجاد کنند، در غیر این ارایه

 این از برخی در. بود نخواهند دسترس قابل اي در مدل برگه

 مـدل  محـیط  در که اي پیشرفته هاي توانایی از استفاده موارد

   .است کارآمدتر و شده، مناسب فراهم بعدي چند

  گیري چندمعیاره فازي پیشنهادي تصمیم -3

گیري چند معیاره فازي این مقالـه   روش تصمیممراحل 

هـر یـک از    .آورده شـده اسـت   3 فعالیت شـکل در نمودار 

  .شود میهاي این نمودار در ادامه شرح داده  فعالیت

  ها بنا به خصوصیاتشان ممکـن اسـت از پایگـاه    سازمان

ه یا تصمیم به ایجاد پایگاه کرداي استفاده  داده تحلیلی رابطه

الزم است  ،بنابراین. اي بگیرند برگهداده تحلیلی چندبعدي یا 

معیارهـاي   ،تا با توجه به اهداف حرفه و نیازهـاي سـازمان  

  .ها تعیین شوند مقایسه مدل برايمناسبی 

اي پایگاه  که تصمیم مربوط به انتخاب مدل داده از آنجا

گیـري انتخـاب    ، بهتـر اسـت تـا تصـمیم    اسـت داده تحلیلی 

کـه نـوعی    روش دلفـی  در. اي باشـد  کمیته شکلمعیارها به 

تـرین   دسترسـی بـه مطمـئن    ،اي است، هدف کمیته پژوهش

توافق گروهی خبرگان در مورد موضوعی خاص است که با 

با  و دفعات استفاده از پرسشنامه و نظرخواهی از خبرگان، به

روش دلفی . شود انجام میها  توجه به بازخورد حاصل از آن

در ] 22[ شود میتفاده گیري اس هاي متعدد تصمیم در زمینهکه 

]. 23[ابـداع شـد    میالدي توسط کافمن و گوپتـا  1980دهه 

 توافق نظر جمعیگیري و  کاربرد این روش به منظور تصمیم

هـا بـه صـراحت مشـخص      شاخصبر مسائلی که اهداف و 

  . شود میمنجر اي  ارزنده به نتایج بسیارباشد و  مینیستند، 

نسبت به تعـداد   ،بیشتر تجربه داشتن با توجه به اهمیت

در روش دلفی، در این مقالـه بـه منظـور تعیـین     متخصصان 

از نام تمامی کارشناسـان در   فهرستیابتدا  ،متخصصان کمیته

هاي  این افراد با توجه به تخصص .دسترس سازمان تهیه شد

. بندي شـدند  رتبه میزان شایستگی طبقبندي و  مربوطه گروه

سال سابقه  5/9با میانگین (ز متخصصان نفر ا 6از  ،در نهایت

بـا توجـه بـه    ) کـار  و در حوزه فناوري اطالعـات و کسـب  

 خارجی، و داخلی اعتبار مطالعه، در اداره پژوهش تیم توانایی

دسترس براي شرکت در  در منابع و ها داده آوري جمع زمان

  . شدکمیته دعوت 

  
  گیري چندمعیاره فازي مقاله مراحل تصمیم ):3(شکل

اهداف اصـلی و   :اولیه از اهداف، شامل فهرست ،سپس

اهـداف نیـاز    فهرسـت براي ایجـاد  . تهیه شد سازمان فرعی

ها دست یابد  است تا مواردي که سازمان تمایل دارد تا به آن

ایـن اهـداف در کنـار یکـدیگر بررسـی       ،سـپس  .بیان شوند

شوند تا اهداف اصلی و فرعی با ساختار سلسله مراتبـی   می

  ]. 24[وند بیان ش

 ،هاي متفـاوت و در نتیجـه   معیارهاي متفاوت به ارزیابی

در سـازمان مـورد   . دشـو  مـی منجـر   گیري ناموفق تصمیمبه 

طـی مراحـل متعـدد ارسـال     هـدفی کـه    30مطالعه، از میان 

برخی از این  بایدگیران  تصمیم ،در کمیته بیان شدپرسشنامه 

 15 ،هایـت در ن. نـد کنگیري انتخـاب   اهداف را براي تصمیم

معیارهاي انتخاب شده بـا چهـار مشـاور     .معیار انتخاب شد
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خبره پایگـاه داده تحلیلـی در دو سـازمان معتبـر خـارج از      

فرآینـد دلفـی فـازي    . شـدند مشورت شده و تأیید  ،سازمان

گیري در مورد معیارهـا در شـکل    مورد استفاده براي تصمیم

 يهـا  حاصل از شـمارش پاسـخ   جینتا .آورده شده است )4(

نظـرات در انتخـاب    بندي جمعخبرگان براي  پرسشنامه اول

، )4( در جـدول . آورده شـده اسـت   )3(معیارها در جـدول  

  .اند شده ارایهمعیارهاي نهایی در یک ساختار سلسله مراتبی 

  
  مراحل اجراي روش دلفی فازي ):4(شکل 

  

  هاي پرسشنامه اول شمارش پاسخنتایج حاصل از  ):3(جدول 

  ها مولفه  ردیف
  اي پایگاه داده تحلیلی انتخاب مدل داده

  زیاد  متوسط  کم

 4 2 0  هاي پایگاه داده تحلیلی سازي مدل مدت زمان پیاده  1

  ETL  3 2  1ی یکارا  2

 3 3 0  هاي افزونه ویژگی  3

 4 2 0  ساده محاسبات  4

 5 0 1  پیچیده محاسبات  5

 2 4 0  تجمیعیتوابع   6

 0 2 4  مدیریت فراداده  7

 5 1 0 حجم قابل توسعه  8

 6 0 0  ییکارا  9

 2 0 4  هاي مستقیم هزینه  10

 1 2 3  هاي غیر مستقیم هزینه  11

 5 1 0  ابزارهاي کاربري  12

 3  2  1  نویسی برنامه  13

 5  1  0  امنیت  14

 1 1 4  پشتیبانی و مدیریت مدل داده پایگاه داده تحلیلی  15

  4  0  2  واسط کاربري  16

  1  0  5  قابلیت تجمیع  17

  5  0  1  سازي داده ذخیره  18

  3  1  2  نحوه دسترسی به اطالعات  19

  پیشنهادات

  -  -  -  هاي عملکردي شاخص  1

  -  -  -  تبدیالت نرخ ارز  2
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  انتخاب مدل پایگاه داده تحلیلی برايگیري  براي تصمیم نهایی معیارهاي): 4(جدول 

  توصیف  گیري معیارهاي تصمیم  خصوصیات

. سازي مدل بستگی دارد هاي پایگاه داده تحلیلی به زمان تحلیل، طراحی و پیاده مدت زمان پیاده سازي مدل  )C1(سازي  زمان پیاده  زمان

  .ندنیز بر این مراحل تأثیرگذار...  عوامل متعددي مانند میزان آشنایی با مدل، سرعت زمان یادگیري مدل و

  .کنند می بندي ها را در ساختارهاي درختی دسته ها داده ، سلسله مراتبdrill-downهاي  به منظور انجام تحلیل  )C2( سلسله مراتب  مدل داده

 C3(  - Actions(هاي افزونه  ویژگی
- Perspective 
- Drill through 
- Stored Procedured... 

  منطق 

  کار و کسب

  )C4(محاسبات ساده 

  )C5(محاسبات پیچیده 

 یادگیري زبان -

  توانایی انجام محاسبات الزمه -

 C6(  - variouse Time Intelligence Functions(توابع تجمیعی 
- Count, Distinct Count 
- Min,Max 
- Average Of Children... 

 هاي عملکردي شاخص

)C7(  

مقادیر خاصی هستند که براي مقایسه با مقادیر هدف و در نتیجه ارزیابی عملکرد استفاده هاي عملکردي  شاخص

  .شوند می

گیري استفاده  تبدیالت نرخ ارز به منظور تبدیل از یک یا چند نرخ منبع به یک یا چند نرخ مورد گزارش  )C8(تبدیالت نرخ ارز 

  .شوند می

دستیابی و 

 ذخیره

  سازي داده

  .به آن توجه شود بایدهاي تحلیلی حجم قابل توسعه معیار مهمی است که  در سیستم  )C9(توسعه حجم قابل 

یکی از نکات مهمی است که براي ارزیابی میزان  و ها تأثیر مستقیمی بر تجربیات کاربران دارد پرسشی یکارا  )C10(ی یکارا

اي ه نیز به سرعت دسترسی کاربران به دادهها  ی پردازشیکارا. شود موفقیت یک سیستم تحلیلی استفاده می

  .روزرسانی شده بستگی دارد به

  اي منابع داده رابطه -  )C11(منابع داده 

- Excel 
- Odata Feeds... 

 C12(  - MOLAP(داده سازي  ذخیره
- ROLAP 
- In-Memory  ...  

 C13(  - Excel(ابزارهاي کاربري 
- Reporting Services 
- Mirosoft Performance Point... 

  .شوند میهاي تحلیلی استفاده  سرویس ،براي توسعه و مدیریت اشیا  )C14(نویسی  برنامه

  .کند هاي مجاز را بیان می امنیت، دسترسی افراد مجاز به داده  )C15(امنیت   امنیت

ها و تشکیل مـاتریس   جایگزینبندي  رتبه -3-1

R   
ها با روش فـازي و   بندي جایگزین رتبه هاي فعالیتدر 

هـا   ، مـدل )3( نمـودار فعالیـت شـکل    Rتشکیل مـاتریس  

توانـد بـه مـوازات     بنـدي مـی   این رتبـه  .شوند بندي می رتبه

ي و تشکیل ن اهمیت معیارها با روش فازتعییهاي  فعالیت

  .انجام گیرد Aماتریس 

کـه متخصصـان    اسـت شـکل  به این  ها مدل بندي رتبه

هاي استاندارد بیان شده توسط تـأمین کننـده    کمیته، توانایی

ــع ]25و  17، 16[ محصــول ــس از  را جم ــرده و پ آوري ک

تخصصـی از  هـاي   مشـاوره انجام ها و  مطالعه و بررسی آن

شناخت محصول، توانایی  برايکننده  طریق رایانامه با تأمین

مقــداردهی  )4( معیارهــاي جــدول هــا را بــر اســاس مــدل

  .))6(آورده شده در  Rبراي تشکیل ماتریس (. کنند می

 ادهیزمان پ( C1ها با توجه به معیار  تعیین رتبه گزینه

سـازي   ، مـدت زمـان پیـاده   )4( با توجه به جدول ):يساز

سـازي   داده تحلیلی به زمان تحلیل، طراحی و پیـاده   پایگاه

 سـازي  کلـی، طراحـی و پیـاده    طـور بـه  . بستگی دارد  مدل
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یـک معمـاري چنـد الیـه      شکلهاي داده تحلیلی به  پایگاه

در این معماري الیه زیرین منابع اولیه داده را تشکیل . است

طراحی جداول پایگـاه داده   برايها  دهند، که تحلیل آن می

اي، با توجه به اهـداف و موضـوعات پایگـاه     تحلیلی رابطه

مـدل  پـس از طراحـی   . شود نجام میااي  داده تحلیلی رابطه

هاي  اي، طی فرآیند استخراج، تبدیل و بارگذاري، داده رابطه

 بارگـذاري اي  پردازش شده در پایگـاه داده تحلیلـی رابطـه   

  .شوند می

چرخـه توسـعه    ،پایگاه داده تحلیلی با مدل چندبعـدي 

تري داشته و نیاز به ساخت جداول بعد و حقیقت،  طوالنی

ها، توابع تجمیعی و روابط میان جداول  اتبایجاد سلسله مر

مـدل  . داردBI 22در محـیط   چنـد بعـدي   و ساخت مکعب

 اکسـل اي در محیط  مدل رابطه بارگذارياي در نتیجه  برگه

اي طـی   هاي مـدل چندبعـدي و برگـه    داده .شود حاصل می

  .شوند  اي تأمین می پردازشی از طریق مدل رابطه

طراحـی و   دانـش بیشـتر  و  به زمان داشتن به دلیل نیاز

ـ    سـازي   پیاده اي و  مـدل رابطـه  ه مـدل چندبعـدي نسـبت ب

متخصـص   6یـانگین نظـرات   این سه مدل بنا به ماي،  برگه

، مقدار کمی C1، در مقایسه با هم براي معیار ندهگیر تصمیم

براي مدل چندبعـدي کـه چرخـه توسـعه      )1/0 و 3/0 ،1(

ر کمـی  تري نسـبت بـه دو مـدل دیگـر دارد، مقـدا      طوالنی

 و 73/0 ،9/0(اي و  براي مدل رابطه )61/0 و 81/0 ،95/0(

  .اند اي به خود اختصاص داده را براي مدل برگه )53/0

سلسـله  ( C2ها با توجه بـه معیـار    تعیین رتبه گزینه

هـاي   در مدل چندبعدي سـاخت سلسـله مراتـب    :)مراتب

با امکانات تعبیـه شـده    23فرزند و ناهموار -استاندارد، والد

، در ] 25،17،16[ پـذیر اسـت   سادگی امکـان  افزار به نرم در

اي  ها در مـدل رابطـه   که ساخت این سلسله مراتب صورتی

ـ    احتیاج به کدنویسـی  ویـژه در سلسـله   ه هـاي دشـواري، ب

در . کنـد  مـی مراتبی از نوع ناهموار دارد که کـار را دشـوار   

اسـتاندارد بـه راحتـی    اي نیـز، سلسـله مراتـب     مـدل برگـه  

فرزنــد نیــاز بــه  -پشــتیبانی شــده و سلســله مراتــب والــد

بـا توجـه بـه     .دارد DAXهاي دشواري به زبـان   کدنویسی

متخصـص   6ها در این معیار، میانگین نظرات  توانایی مدل

براي مدل  )31/0 و 51/0 ،7/0(مقادیر فازي  ندهگیر تصمیم

بعـــدي و بـــراي مـــدل چند )73/0 و 1،93/0(اي،  رابطـــه

 .به دست آمداي  براي مدل برگه )5/0 و 9/0،7/0(

هاي  ویژگی( C3ها با توجه به معیار  تعیین رتبه گزینه

هـاي افزونـه    توانایی ویژگـی  )5( در جدول :)افزونه مدل

مدل  .]25،17،16[ آورده شده استها  براي هر یک از مدل

 هاي افزونه را در محیط خود اي برخی از این ویژگی رابطه

ندارد و  Translationsمثال توانایی  برايکند،  پشتیبانی می

در آن احتیاج به  Write-backو Drill throughیا ساخت 

کـه توانـایی سـاخت     در صـورتی  .دارد کدنویسی دشواري

بعدي تعبیـه شـده و بـه سـادگی قابـل      چنددر محیط  ها آن

بـراي   نـده گیر میانگین نظـرات کمیتـه تصـمیم   . تنظیم است

و  )7/0و  9/0 ،1(، )4/0 و 6/0 ،8/0(به ترتیب ، C3معیار 

اي، چندبعدي و  هاي رابطه براي مدل )35/0 و 55/0 ،75/0(

  . به دست آمداي  برگه

 هاي افزونه مقایسه ویژگی ):5(جدول 

هاي  ویژگی

  افزونه

  هاي پایگاه داده تحلیلی مدل

 چندبعدي اي رابطه  اي برگه

Actions    

Perspective     

Drill 
through 

  
اي  هاي پیچیده حل راه

 موجود است
 

Stored 
Procedured 

   

Write-back   
اي  هاي پیچیده حل راه

 موجود است
 

tranlations     

  

محاسـبات  ( C4ها با توجه به معیار  تعیین رتبه گزینه

مدل چندبعدي، به علت دشوارتر بودن  MDXزبان  :)ساده

مدل  DAXاي و  هاي مدل رابطه  نسبت به زبان آنیادگیري 

میـانگین   .شـود  اي، براي محاسبات ساده توصـیه نمـی   برگه

با توجه به سـهولت یـادگیري و رایـج بـودن زبـان      نظرات 

در پردازش محاسبات  آناي و توانایی  محاسباتی مدل رابطه

 و 6/0 ،8/0(و مقادیر  )53/0 و 73/0 ،9/0(به مقدار  ساده

ــدل  )63/0 و 83/0 ،1(و  )4/0 ــراي م ــه  ب ــاي رابط اي و  ه

 .اي تخصیص داده شده است برگه

محاسـبات  ( C5ها با توجه به معیار  تعیین رتبه گزینه

پیچیده پردازش محاسبات  MDXزبان محاسباتی  ):پیچیده
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اي و  رابطـه هاي مدل  کارآمدتري نسبت به زبان شکلرا به 

DAX اي و  مـدل رابطـه  در . کند پشتیبانی میاي  مدل برگه

اي امکان پردازش برخی محاسبات پیچیده یـا وجـود    برگه

بـا توجـه بـه توانـایی زبـان      . ندارد و یا بسیار دشوار است

MDX  ــه ــدل  )7/0 و 9/0 ،1(، نظـــرات کمیتـ ــراي مـ بـ

 ،9/0(و  )05/0 و 18/0 ،35/0(چندبعدي و مقـادیر فـازي   

  .ت آمدبه دساي  اي و برگه هاي رابطه براي مدل) 5/0 و 7/0

توابـع  ( C6ها با توجـه بـه معیـار     تعیین رتبه گزینه

توابع تجمیعـی پشـتیبانی شـده در هـر یـک از       :)تجمیعی

ــدل ــاي داده  م ــدوله ــت  6 در ج ــده اس ــدل  .آورده ش م

ــر پشــتیبانی ، Sumتــوابعی از جملــه  چندبعــدي عــالوه ب

Count و Max اي نیز پشتیبانی  اي و برگه که در مدل رابطه

بـه  . کنـد  مـی  توابع تجمیعی بیشتري را پشـتیبانی شوند،  می

علت توانایی ذخیره توابع تجمیعی از پیش محاسبه شده در 

نیـز  ها  پرسشکارایی بازیابی هاي مکعب چندبعدي،  سلول

میانگین کمی نظرات کمیتـه بـراي ایـن معیـار      .است بیشتر

 )6/0 و 93/0 ،1(اي و  براي مدل رابطـه  )1/0 و 3/0 ،5/0(

ــدل )45/0 ئ 65/0 ،85/0(و  ــراي م ــدي و   ب ــاي چندبع ه

   .استاي  برگه

  

 ها توابع تجمیعی مدل ):6(جدول 

  
  هاي پایگاه داده تحلیلی مدل

 چندبعدي اي رابطه  اي برگه

ی
جمیع

ع ت
تواب

 

Sum Sum Sum 
Count Count Count 

Min, Max Min, Max Min, Max 
Average STDEV None 
FirstDate VAR ByAccount 
LastDate -  AverageOf Children 

OpeningBalanceMonth - FirstChild 
ClosingBalanceMonth - LastChild 

- - FirstNonEmpty 
- - LastNonEmpty 

  

هـاي   شـاخص ( C7ها با توجه به معیـار   رتبه گزینه

اي از جمله  هاي عملکردي مدل رابطه شاخص ):عملکردي

Actual ،goal ،status  انـد   آورده شـده ) 7(که در جدول

و یا  SQL Reporting Servicesهایی مانند  توسط مؤلفه

PerformancePoint Services  شـود و   فراهم آورده مـی

اي  در محیط مدل رابطـه ها  این شاخص ارایهامکاناتی براي 

هاي چند بعدي  مدل ها در محیط این شاخص. نداردوجود 

بـا  . هسـتند و به راحتی قابل دسـتیابی    اي تعبیه شده و برگه

اي در فـراهم   توجه به توانایی بیشتر مدل چندبعدي و برگه

ایـن معیـار در مـدل     دشـوارتر آوردن این معیار و کـارکرد  

 در رابطه با این معیارها بـه ترتیـب   اي، نظرات کمیته رابطه

 و 78/0 ،95/0( و )7/0 و 9/0 ،1(، )05/0 و 18/0 ،18/0(

بـه  اي  اي، چندبعـدي و برگـه   هـاي رابطـه   براي مدل )58/0

  .دست آمد

  هاي عملکردي شاخص): 7( جدول

  هاي عملکردي شاخص
  هاي پایگاه داده تحلیلی مدل

 چندبعدي اي رابطه  اي برگه

 عملکرديهاي  شاخص

Actual  هاي پیچیده حل راه Actual 

goal  هاي پیچیده حل راه goal 

status  هاي پیچیده حل راه status 

graphical indicators هاي پیچیده حل راه trend 

 graphical indicators هاي پیچیده حل راه  -
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تبـدیالت  ( C8  معیـار ها با توجه به  تعیین رتبه گزینه

در مدل چندبعدي تبدیالت نرخ ارز با استفاده از  :)نرخ ارز

BI Wizard  اي این تبدیالت به  اي و برگه اما در مدل رابطه

با متخصص کمیته  6نظر  .گیرد انجام می نویسی کمک برنامه

مقـدار  توجه به توانایی بیشتر مدل چند بعدي در این معیار، 

 و 21/0 ،41/0(براي ایـن مـدل و مقـادیر     )6/0و 93/0 ،1(

اي و  هـاي رابطـه   براي مـدل  )صفر و 13/0 ،33/0(و  )05/0

  .محاسبه شداي  برگه

 حجـم قابـل  ( C9ها با توجه معیـار   گزینه تعیین رتبه

 بارگذاريبراي  xVelocity موتور بااي،  مدل برگه :)توسعه

قابلیت  برابري آن در حافظه، 10سازي  و فشرده اي داده برگه

ذخیـره  با ها رکورد و مدل چندبعدي  توسعه تا حجم بیلیون

هاي مکعب چند بعدي  توابع از پیش محاسبه شده در سلول

توسعه تا حجم چندین ترابایـت را  در فضاي هارد،  قابلیت 

  .ها دارند پرسشی یبدون تأثیرگذاري بر کارا

گـذاري   اي با یک پرادازشگر، بدون شـاخص  مدل رابطه

ن جداول قابلیت پردازش کردبندي و نرمال  پارتیشنمناسب، 

بـا توجـه    .ها رکورد یا چندین ترابایت را ندارد حجم بیلیون

حجـم   ،به توانـایی مـدل چندبعـدي در پـردازش کارآمـدتر     

گیـران بـراي ایـن معیـار      بیشتر داده میانگین نظرات تصـمیم 

ــادی ــازي  رمق و  )6/0 و 93/0 ،1(، )15/0 و 35/0 ،41/0(ف

اي، چندبعدي و  هاي رابطه براي مدل )45/0 و 65/0 ،85/0(

  .محاسبه شداي  برگه

در ): ییکـارا ( C10ها با توجه معیار  تعیین رتبه گزینه

ها و استفاده  پرسشگذاري در  مدل چندبعدي امکان شاخص

از توابع تجمیعی از پیش ذخیره شده بر روي دیسک وجود 

 ذخیـره هـا در حافظـه    پرسشداده جداول بعد و نتایج  .دارد

 سهداده تا سازي  در این مدل امکان فشرده ،همچنین .شود می

  . برابر ممکن است

سـازي، و نیـز ذخیـره توابـع      در نتیجه این میزان فشرده

هـاي مکعـب چنـد     تجمیعی از پیش محاسبه شده در سلول

ها افزایش پیـدا   پرسشنیز کاهش و کارایی  I/Oبعدي میزان 

یجـاد توابـع تجمیعـی    کارآمد جداول بعد، ا طراحی. کند می

بندي و استفاده از یک استراتژي مناسب براي  مؤثر، پارتیشن

پردازش نیز از مواردي هستند که بر بهبود کارایی پردازشـی  

  .مدل چندبعدي تأثیر بهینه دارند

ــه  ــدل برگ ــره    م ــوه ذخی ــه نح ــه ب ــا توج ــازي اي ب   س

 In-Memory ــا  و امکــان فشــرده ــازي داده ت ــر 10س  ،براب

افزایش حافظه در این  با. کند می ارایه را ی بسیار باالیییکارا

تـوجهی افـزایش     در خـور  شـکل ها به  پرسشمدل کارایی 

مسـتقیم در حافظـه    شکلها را به  اي داده مدل برگه. یابد می

هـا بـر روي دیسـک     ه و نیازي بـه نوشـتن آن  کرد بارگذاري

هـا در جـداول    داده بندي عدم دسته  علتاین مدل به . ندارد

   .کند می ارایهی پردازشی بیشتري یبعد، کارا

ی بـا اســتفاده از  ید کـارا اي امکـان بهبـو   در مـدل رابطـه  

ها، کش شدن نتایج  پرسشگذاري بر روي  شاخصتنظیمات 

حافظه و ذخیره توابع تجمیعی از پیش ذخیـره   درها  پرسش

امـا ایـن تنظیمـات بـراي      .شده بر روي دیسک ممکن است

ی قابل تنظـیم نیسـتند و   شی بر روي هر نوع پرسیبهبود کارا

. سـازي داده در ایـن مـدل وجـود نـدارد      نیز امکـان فشـرده  

 3/0 ،5/0(فازي  ربراي این معیار مقادی کمیتهمیانگین نظرات 

ــدل )8/0 و 1 ،1(و  )7/0 و 9/0 ،1(، )1/0و  ــراي م ــاي  ب ه

  .استاي  اي، چندبعدي و برگه رابطه

 ):منابع داده(  C11 ها با توجه به معیار  تعیین رتبه گزینه

شوند در جدول  اي که توسط هر مدل پشتیبانی می منابع داده

اي توانـایی   مثـال مـدل رابطـه    بـراي  .آورده شده اسـت  )8(

 ODBC، Microsoft SQL هاي دریافت ورودي از محیط

Server  با مقایسه بین سه مدل داده میانگین  .را دارد غیرهو

اي در  با توجه بـه توانـایی مـدل رابطـه     انگیر نظرات تصمیم

اي مقـدار   اي بیشتر، بـراي مـدل رابطـه    پشتیبانی از منابع داده

ــراي مــدل برگــه)38/0و  71/0 ،73/0( و  76/0 ،9/0(اي  ، ب

ــدي   )56/0 ــدل چندبعـ ــراي مـ  )05/0 و 21/0 ،41/0(و بـ

  .محاسبه شد

ــه ــه گزین ــین رتب ــار   تعی ــه معی ــا توجــه ب ــا ب  C12ه

مدل چندبعدي به  داده درسازي  ذخیره :)دادهسازي  ذخیره(

 MOLAPدر روش. است ROLAPو  MOLAP شکلدو 

یابد، زیرا توابـع   ی پایگاه داده تحلیلی افزایش مییمیزان کارا

ذخیره  هاي مکعب چند بعدي از پیش محاسبه شده در سلول

مکعب  اما در این روش، به علت ذخیره مقادیر در .شوند می

 ROLAPروش . چند بعدي محدودیت حجمی وجود دارد
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هاي چند بعدي را به عملیات  روي داده رب OLAPعملیات 

کنــد، ولــی در ایــن روش  اي اســتاندارد نگاشــت مـی  رابطـه 

ی این مدل بـه  یکارا .محدودیتی از نظر حجمی وجود ندارد

علت اجراي دستورات محیط عملکردي براي پاسخگویی به 

  .ین استیجوها پا و پرس

اي، ذخیـره و بازیـابی اطالعـات توسـط      در مدل رابطـه 

اجراي دستورات محیط عملکردي و از طریق حافظه انجـام  

  .شود می

  

  هر مدل داده منابع داده قابل پشتیبانی در ):8( جدول

پشتیبانی 

  منابع داده

  هاي پایگاه داده تحلیلی مدل

  اي رابطه  چندبعدي  اي برگه

 منابع داده

– Access databases 
– SQL Server relational 
databases 
– SQL Server Parallel Data 
Warehouse (PDW) 

– Oracle relational databases 

– Teradata relational databases 
– Informix relational databases 

– IBM DB2 relational 
databases 
– Sybase relational databases 

– Other relational databases 

– Text files 
– Microsoft Excel files 

– PowerPivot workbook 

– Analysis Services cube 

– Data feeds 

– Office Database Connection 
files 

– SQL Server relational databases 
– Teradata relational databases 

– Informix relational databases 

– IBM DB2 relational databases 

– Sybase relational databases 
– Other relational databases( OLE 
DB provider or ODBC driver) 

   

  

 Microsoft SQL Server 

 Microsoft SQL Server Analysis 
Services for MDX, DMX, 
Microsoft PowerPivot, and tabular 
models 

 Microsoft Windows Azure SQL 
Database 

 SQL Server Parallel Data 
Warehouse 

 Oracle 

 SAP NetWeaver BI 

 Hyperion Essbase 

 Microsoft SharePoint List 

 Teradata 

 OLE DB 

 ODBC 

 XML 

  

بـراي   xVelocityاي از موتـور تحلیلـی    در مدل برگه

 ،همچنـین . شود کش کردن اطالعات در حافظه استفاده می

تـوان از   مـی اي  در مدل برگـه   DirectQueryبنا به امکان 

میـانگین  . اي نیز استفاده کرد هاي موجود در مدل رابطه داده

توجه به توانایی بیان شده براي نظرات متخصصان کمیته با 

، )15/0 و 35/0 ،6/0(ها در ذخیره و بازیابی اطالعات  مدل

هـــاي  بـــراي مـــدل )76/0 و 96/0 ،1(و  )7/0 و 9/0 ،1(

  .اي است اي، چندبعدي و برگه رابطه

ابزارهـاي  ( C13ها با توجه به معیار  تعیین رتبه گزینه

ــاربري ــاربري   ):ک ــاي ک ــدي ابزاره ــدل چندبع ، Excelم

Reporting Services، MicrosoftPerformancePoint 

اي نیز توسط این  اي و برگه کند و مدل رابطه را پشتیبانی می

ــتیب   ــاربري پش ــاي ک ــیابزاره ــوند انی م ــص  6. ش متخص

ها به مـدل چندبعـدي مقـدار     با مقایسه مدل ندهگیر تصمیم

و  88/0 ،1(اي مقدار  ، به مدل برگه)66/0 و 88/0 ،1(کمی 

 و 81/0 ،95/0(اي مقــدار کمــی  و بــه مــدل رابطــه )66/0

  .اند نسبت دادهرا  )61/0

ــه معیــار  تعیــین رتبــه گزینــه ــا توجــه ب  C14هــا ب

نویسـی بـراي    قابلیت برنامه )9( در جدول ):نویسی برنامه(

ها، جـداول بعـد، زبـان     مکعب(سازي اشیا  مدیریت و پیاده

MDX مثال با استفاده از  براي .ها بیان شده است مدل )...و

سازي و مدیریت اشیا در هر سه  قابلیت پیاده XMLAزبان 

ی مـدل  یتوانـا  )9(بـا توجـه بـه جـدول     . مدل وجود دارد

ی ایـن معیـار در   یچندبعدي در این معیـار، بیشـتر از توانـا   

  متخصــص  6. اي اســت  اي و برگــه  هــاي رابطــه   مــدل 

ها به مـدل چندبعـدي مقـدار     با مقایسه مدل ندهگیر تصمیم

 و 65/0 ،8/0(اي مقدار  ، به مدل برگه)7/0 و 9/0 ،1(کمی 

را  )4/0 و 6/0 ،8/0(اي مقدار کمی  و به مدل رابطه )45/0
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  .اند  نسبت داده

 ):امنیـت ( C15ها با توجه به معیـار   تعیین رتبه گزینه

ر تـرین حالـت د   ییها در جز در مدل چندبعدي امنیت داده

که در  در صورتی .هاي مکعب چندبعدي است سطح سلول

ترین سطح در  ینیاي، این امنیت در پا اي و برگه مدل رابطه

ــرار اســت  مقــادیر کمــی . ســطح رکوردهــاي جــداول برق

 و 4/0 ،6/0(ها براي این معیار  اختصاص داده شده به مدل

هاي  براي مدل )2/0 و 4/0، 6/0(و  )7/0 و 9/0 ،1( ، )2/0

  .باشد اي می چندبعدي و برگهاي،  رابطه

  

  نویسی قابلیت برنامه ):9( جدول

  

  هاي پایگاه داده تحلیلی مدل

  هاي ها در مدل استفاده آن(اي  برگه

  )اي رایج نیست برگه
  )هاي چندبعدي توسعه مختص مدل(چندبعدي   اي رابطه

ان
زب

 
مه

رنا
ي ب

ها
 

ی
س

وی
ن

  

- XMLA 
- ASSL 
- ADOMD.NET 
- MSOLAP 
- AMO 
- Windows PowerShell for AMO 

- XML 
- ADO.NET 

- XMLA 
- ASSL 
- ADOMD.NET 
- MSOLAP 
- AMO 
- Windows PowerShell for AMO 

 

  Aاهمیت معیارها و تشکیل ماتریس  -3-2

 متخصـص  6در این بخش به عنوان مطالعـه مـوردي،   

اي که از سازمان  به سابقه و شناخت گسترده ، با توجهخبره

تعیـین   هـاي  فعالیـت دارند، اهمیت هر معیار را با توجه به 

و  )3(فعالیت شـکل   Aاهمیت معیارها و تشکیل ماتریس 

نیازهـاي سـازمان بـه    . کننـد  طبق نیازهاي سازمان معین می

شده  آورده )10( منظور ایجاد پایگاه داده تحلیلی در جدول

  .است

 شـکل ن میزان اهمیت معیارها توسط سـازمان بـه   تعیی

ـ . سلسله مراتبی انجام شده اسـت  مثـال بـراي تعیـین     رايب

، این سازمان نیاز به تعریف سلسله C2میزان اهمیت معیار 

فرزند زیـاد و سـرعت در بازیـابی     -والد ،مراتب استاندارد

   .هاي سازمان دارد ها بنا به ماهیت تحلیل آن

-هاي استاندارد، والد با توجه به سلسله مراتب ،بنابراین

ــاهموار موجــ  ود و نیــاز ســازمان بــه سلســلهفرزنــد و ن

فرزند، این دو معیار با توجه  -هاي استاندارد و والد مراتب

 و طبــق نظــر یکــی از متخصصــان کمیتــه )1( بــه جــدول

یعنی بسیار باال  )7/0 و 1، 1(، مقدار کمی )متخصص اول(

و معیار سلسله مراتب ناهموار نیز بنا به عدم نیـاز سـازمان   

و یا به بیـان کیفـی    )0 و 0، 3/0(به این معیار، مقدار کمی 

گیرد که میانگین این سه ریز معیـار   اهمیت بسیار کم را می

  . باشد می) 46/0 و 66/0، 66/0(  مقدار کمی 

  

  گیري  وتصمیم Fتشکیل ماتریس  -3-3

مقـادیر   طبقکه  ندهگیر تصمیم خبره 6 میانگین نظرات

بــراي تشــکیل (محاســبه شــد  1-3در  )2(فــازي جــدول 

  . آورده شده است )11(در جدول  ))6( در Rماترس 

آمـده اسـت، میـزان     )12(طـور کـه در جـدول     همان

هاي بیان  اهمیت معیارها با توجه به نیازهاي سازمان و واژه

محاسـبه   هـا معیار سلسله مراتبو نیز  )1(شده در جدول 

  .شده است

گیـري جهـت ایجـاد پایگـاه داده      در انتها براي تصمیم

بیان شده ( Fتحلیلی بر اساس نیاز سازمان، مقادیر ماتریس 

  .شوند وارد می )9(جدول در  ))8(جدول در 
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  ارزیابی و مقایسه نتایج  -4

 معیـاره  نـد گیـري چ  تصـمیم  نتایج روش -4-1

  فازي

، آورده شـد  )3(نمودار فعالیت شکل طور که در همان

 بـراي است کـه    Fدر نهایت خروجی این ساختار ماتریس

ــایج و تصــمیم  ــل نت ــد   تحلی ــتفاده خواه ــایی اس ــري نه گی

 هـاي محاسـبه شـده در   �Fهر مدل بر اسـاس   U�(F�).شد

ها محاسبه شده و در شکل  بندي مدل براي رتبه )9(جدول 

دست آمده و بـا  ه بر اساس مقادیر ب  .آورده شده است )5(

) ��(اي  ماکســیمم بــودن تــابع هــدف، مــدل برگــههــدف 

تـرین   ه و مناسـب کـرد را کسب   (��)��ترین مقدار  بیش

  . مدل داده براي انتخاب با توجه به نیاز سازمان است

  

  

  

 

   تحلیل سلسله مراتبی فازيروش نتایج  -4-2

ــاندر  ــه روش   روش می ــه در مجموع ــایی ک ــاي  ه ه

ــمیم ــی     تص ــرار م ــد معیــاره ق ــري چن ــد،  گی   روشگیرن

 Fuzzy AHP    ن کـرد به دلیل قابلیت سـازگاري و فـراهم

  .کند تري تولید می امکان مقایسات زوجی نتایج دقیق

دهـی بـه    ، وزنFuzzy AHPاینکه در فرآیند   علت به

انجـام  ها نسبت بـه هـدف    ها با مقایسه زوجی گزینه گزینه

ها نسبت به تک تک معیارها مورد  گزینه و همچنین شود می

ایـن   ،گیرنـد  زوجی، ارزیابی و امتیازدهی قـرار مـی  مقایسه 

و نتـایج نهـایی از    بـوده برخوردار  روش از کارایی مناسبی

   .استبرخوردار  الییدقت و اطمینان با

Fuzzy AHP له به یک أرویکردي است که در آن مس

گیـري   ساختار سلسله مراتبی متشکل از معیارهاي تصـمیم 

عناداري بین زیرمعیارها شود که در آن وابستگی م میتجزیه 

  .وجود ندارد

  

  نیازهاي سازمان ):10(جدول 

  نیازهاي سازمان براي ایجاد پایگاه داده تحلیلی معیار نیازهاي سازمان

 C1 اهمیت سرعت زمان چرخه توسعه مدل

 هاي سازمان نیاز

  فرزند  -هاي استاندارد و والد لزوم تعریف زیاد سلسله مراتب

 ها هاي سازمان و سرعت در بازیابی آن در نتیجه نوع تحلیل 
C2 

Stored Procedured , Actions, Perspective C3 

 C4  .درصد از پرس و جوهاي منبع داده که ساده هستند 60نیاز به انجام حدود 

 C5 .داده که پیچیده هستنددرصد از پرس و جوهاي منبع  40نیاز به انجام حدود 

 C6  ها در پردازش )Sum ،Min ،Max ،Count( استفاده از توابع تجمیعی معمول 

 C7 هاي عملکردي عدم نیاز به نظارت و  در نتیجه عدم نیاز به استفاده از شاخص

 C8 عدم نیاز به تبدیالت نرخ ارز

 C9 قابلیت ذخیره رکوردها در میزان گیگابایت در سیستم

 C10 ها پرسشکارائی و سرعت معمول در بازیابی 

 Microsoft Sql Server C11اي  ایجاد از روي منابع داده رابطه

 C12  در حافظهسازي  ذخیره

 Excel  C13گیري توسط ابزار کاربري گزارش

 C14  هابواسطه سایر محیطعدم نیاز به مدیریت اشیاء 

 C15 به میزان امنیت سطرهانیاز به حداقل امنیت منبع داده 
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  ها بندي مدل رتبه برايمیانگین نظرات متخصصان کمیته  ):11( جدول

  اي میانگین نظرات متخصصان کمیته براي مدل رابطه
متخصصان کمیته براي مدل میانگین نظرات 

  چندبعدي

متخصصان کمیته براي مدل میانگین نظرات 

  اي برگه
 معیار

)95/0 ،81/0 ،61/0(  )1 ،3/0 ،1/0(  )9/0 ،73/0 ،53/0(  C1 

)7/0 ،51/0 ،31/0(  )1 ،93/0 ،73/0(  )9/0 ،7/0 ،5/0(  C2 

)8/0 ،6/0 ،4/0(  )1 ،9/0 ،7/0(  )75/0 ،55/0 ،35/0(  C3 

)9/0 ،73/0 ،53/0(  )8/0 ،6/0 ،4/0(  )1 ،83/0 ،63/0(  C4 

)35/0 ،18/0 ،05/0(  )1 ،9/0 ،7/0(  )9/0 ،7/0 ،5/0(  C5 

)5/0 ،3/0 ،1/0(  )1 ،93/0 ،6/0(  )85/0 ،65/0 ،45/0(  C6 

)18/0 ،18/0 ،05/0(  )1 ،9/0 ،7/0(  )95/0 ،78/0 ،58/0(  C7 

)41/0 ،21/0 ،05/0(  )1 ،93/0 ،6/0(  )33/0 ،13/0 ،0(  C8 

)41/0 ،35/0 ،15/0(  )1 ،93/0 ،6/0(  )85/0 ،65/0 ،45/0(  C9 

)5/0 ،3/0 ،1/0(  )1 ،9/0 ،7/0(  )1 ،1 ،8/0(  C10 

)73/0 ،71/0 ،38/0(  )41/0 ،21/0 ،05/0(  )9/0 ،76/0 ،56/0(  C11 

)6/0 ،35/0 ،15/0(  )1 ،9/0 ،7/0(  )1 ،96/0 ،76/0(  C12 

)95/0 ،81/0 ،61/0(  )1 ،88/0 ،66/0(  )1 ،86/0 ،66/0(  C13 

)8/0 ،6/0 ،4/0(  )1 ،9/0 ،7/0(  )85/0 ،65/0 ،45/0(  C14 

)6/0 ،4/0 ،2/0(  )1 ،9/0 ،7/0(  )6/0 ،4/0 ،2/0(  C15 

  

 تعیین میزان اهمیت معیارها بر اساس نیاز سازمان :)12(جدول 

  میانگین نظرات  خبره ششم  خبره پنجم  خبره چهارم  خبره سوم  خبره دوم  خبره اول معیارها

C1 )1 ،1 ،7/0(    )7/0 ،9/0 ،63/0(    )86/0 ،66/0 ،36/0(    )93/0 ،73/0، 46/0(    )93/0 ،83/0 ،53/0(    )1 ،9/0 ،63/0(    )90/0 ،83/0 ،55/0(  

C2   )66/0 ،66/0 ،46/0(   )83/0 ،38/0 ،46/0(    )83/0 ،56/0 ،33/0(    )76/0 ،66/0 ،46/0(    )93/0 ،83/0 ،53/0(    )76/0 ،56/0 ،4/0(    )79/0 ،60/0 ،44/0(  

C3   )71/0 ،6/0 ،35/0(    )8/0 ،66/0 ،43/0(    )68/0 ،43/0 ،28/0(    )68/0 ،55/0 ،35/0(    )71/0 ،6/0 ،35/0(    )65/0 ،4/0 ،28/0(    )54/0 ،63/0 ،34/0(  

C4   )55/0،25/0 ،0(    )9/0 ،6/0 ،35/0(    )9/0 ،6/0 ،35/0(    )9/0 ،6/0 ،35/0(    )1 ،7/0 ،5/0(    )1 ،85/0 ،6/0(    )87/0 ،6/0 ،35/0(  

C5   )1 ،85/0 ،6/0(    )1 ،85/0 ،6/0(    )9/0 ،6/0 ،35/0(    )1 ،85/0 ،6/0(    )1 ،85/0 ،6/0(    )1 ،1 ،7/0(    )98/0 ،83/0 ،57/0(  

C6   )55/0 ،36/0 ،21/0(    )68/0 ،53/0 ،23/0(    )54/0 ،39/0 ،21/0(    )66/0 ،45/0 ،3/0(    )66/0 ،45/0 ،3/0(    )68/0 ،53/0 ،23/0(    )62/0 ،45/0 ،24/0(  

C7   )5/0،3/0 ،0(    )3/0 ،0 ،0(    )5/0 ،3/0 ،0(    )8/0 ،5/0 ،2/0(    )8/0 ،5/0 ،2/0(    )4/0 ،15/0 ،0(    )55/0 ،29/0 ،06/0(  

C8   )3/0 ،0 ،0(    )3/0 ،0 ،0(    )65/0 ،4/0 ،1/0(    )55/0 ،25/0 ،1/0(    )55/0 ،25/0 ،1/0(    )3/0 ،0 ،0(    )44/0 ،15/0 ،05/0(  

C9   )8/0 ،5/0 ،2/0(    )8/0 ،5/0 ،2/0(    )8/0 ،5/0 ،2/0(    )8/0 ،5/0 ،2/0(    )1 ،7/0 ،5/0(    )8/0 ،5/0 ،2/0(    )83/0 ،45/0 ،25/0(  

C10   )1 ،1 ،7/0(    )93/0 ،73/0 ،46/0(    )93/0 ،73/0 ،46/0(    )93/0 ،73/0 ،46/0(    )1 ،1 ،7/0(    )7/0 ،4/0 ،3/0(    )91/0 ،76/0 ،51/0(  

C11   )58/0 ،41/0 ،11/0(    )1 ،7/0 ،5/0(    )58/0 ،41/0 ،11/0(    )8/0 ،5/0 ،2/0(    )1 ،7/0 ،5/0(    )1 ،7/0 ،5/0(    )82/0 ،57/0 ،32/0(  

C12   )95/0 ،72/0 ،47/0(    )9/0 ،67/0 ،4/0(    )8/0 ،5/0 ،2/0(    )1 ،7/0 ،5/0(    )1 ،7/0 ،5/0(    )1 ،7/0 ،5/0(    )94/0 ،66/0 ،42/0(  

C13   )72/0 ،5/0 ،27/0(    )75/0 ،4/0 ،1/0(    )8/0 ،5/0 ،2/0(    )72/0 ،5/0 ،27/0(    )75/0 ،4/0 ،1/0(    )8/0 ،5/0 ،2/0(    )75/0 ،46/0 ،19/0(  

C14   )3/0 ،0 ،0(    )3/0 ،0 ،0(    )8/0 ،5/0 ،2/0(    )8/0 ،5/0 ،2/0(    )5/0 ،3/0 ،0(    )3/0 ،0 ،0(    )5/0 ،21/0 ،06/0(  

C15   )65/0 ،4/0 ،1/0(    )9/0 ،6/0 ،35/0(    )3/0 ،0 ،0(    )55/0 ،25/0 ،1/0(    )65/0 ،4/0 ،1/0(    )55/0 ،25/0 ،1/0(    )6/0 ،31/0 ،12/0(  
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  معیاره فازي پیشنهادي مقاله گیري چند ها با روش تصمیم بندي مدل براي رتبه  (��)��محاسبه  ):5( شکل

  

ــرم  Fuzzy AHPروش  ــتفاده از نـ ــا اسـ ــزار بـ   افـ

 Expert Choice  اطمینان از نتایج روش براي واجرا شده 

 .کار گرفته شده استه فازي ب گیري چندمعیاره تصمیم

گیري چندمعیاره فـازي   تصمیمطور که در روش  همان

به معیارهاي محاسبات پیچیده، ها  ترین وزن بیش ،دیده شد

ایـن موضـوع بـا    . کارایی تعلق داشـتند  ، وسازي زمان پیاده

عنــوان ورودي ن منــدرجات روش فــازي بــه کــردلحــاظ 

 )7(و ) 6( نیز بـه قـرار شـکل     Expert Choiceافزار  نرم

چند معیاره فـازي  گیري  و با نتایج روش تصمیم تأیید شده

خروجی حاصل از هـر دو   بدین ترتیب. است مقایسه شده

هـاي   مـدل  معیارهـا و  بندي یکسانی براي روش بیانگر رتبه

  .اي است اي، چندبعدي و برگه رابطه
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  و گیري چندمعیاره فازي پیشنهادي تصمیمپایگاه داده تحلیلی با روش اي  اهمیت معیارها در انتخاب مدل داده ):6(شکل 

 Fuzzy AHP  
  

  
 Fuzzy AHPو  گیري چندمعیاره فازي پیشنهادي با روش تصمیم اي پایگاه داده تحلیلی داده هاي مدل بندي رتبه ):7(شکل 

    

  گیري نتیجه -5

بـر اسـاس    منـد  سـاده و نظـام   روشی از ،در این مقاله

گیري براي انتخاب  منظور کمک در تصمیمتئوري فازي به 

 استفادهبر اساس چندین معیار  و جایگزیناز میان چندین 

شـرح داده   از طریق مطالعه موردي روشکارکرد این . شد

بـراي انتخـاب    Fuzzy AHPبـا روش   عملکـرد آن  و شد
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  .شد مقایسهمدل مناسب پایگاه داده تحلیلی 

بـا توجـه بـه     ي پایگاه داده تحلیلـی ها هر یک از مدل

هند ساخت تا از خصوصیات متمایزشان کاربر را قادر خوا

هـا،   بنابراین هر یک از مدل .ها بهره ببرد مزایاي متفاوت آن

 ارایـه این مقالـه  ) 6(و شکل  )11(همانطور که در جدول 

  .شد، توانایی متفاوتی در رابطه با معیارهاي مختلف دارند

هـا در ایجـاد    عدم موفقیـت سـازمان   هاي علتیکی از 

پایگاه داده تحلیلی و یا صرف هزینه زیاد و اتالف زمان در 

گیري مناسب توسط سازمان، در نیاز  ایجاد آن، عدم تصمیم

بـا بررسـی و   ایـن مقالـه    در. به مدل مناسب سازمان است

از تعیین معیارهاي مربوط به مدل داده پایگاه داده تحلیلی، 

انتخـاب مـدل    بـراي گیري چندمعیاره فـازي   روش تصمیم

سـازي، مـدل داده،    نظرهاي پیاده پایگاه داده تحلیلی از نقطه

سـازي داده و سـطح    کار، دسـتیابی و ذخیـره   و منطق کسب

  . استفاده شداطمینان مدل بر اساس نیاز سازمان 

معیار  15اي و روش دلفی،  کمیته پژوهشبا استفاده از 

. خـاب شـد  یري انتگ توسط خبرگان کمیته براي این تصمیم

بـا   هـا  آن و مقایسهنتایج حاصل شده بر اساس  ،در نهایت

سبب انتخـاب   روش، این 7 شکلدر  Fuzzy AHPروش 

و در نتیجه کاهش  ل داده مناسب بر حسب نیاز سازمانمد

  . عدم اتالف وقت در ایجاد پایگاه داده تحلیلی شدهزینه و 

و  گیري چند معیاره فازي در این مقاله، از روش تصمیم

انتخـاب مـدل داده پایگـاه داده     براي Fuzzy AHPروش 

براي انتخـاب   ها توان از این روش می .شدتحلیلی استفاده 

  . کردمحصوالت در سایر صنایع نیز استفاده 

عـدم  استفاده از تئوري مجموعـه فـازي بـا توجـه بـه      

. ها شـد  منجر به بهبود تصمیم قطعیت نظرات دنیاي واقعی

کـه اعـداد فـازي مثلثـی      به دست آمداین نتیجه  ،همچنین

گیران  سازي، محاسبه و تفسیر نتایج را براي تصمیم مجموعه
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1 Data Warehouse (DW) 
2 Data model 
3 Fuzzy Multi-criteria Decision Making (FMDM) 
4 Fuzzy Analytical Hierarchy Process (Fuzzy AHP) 
5 Decision Support System (DSS) 
6 Enterprise Resource Planning (ERP) 
7 Relational 
8 Multidimensional 
9 Tabular 
10 Triangular fuzzy numbers 
11 Membership function 
12 Operational Database (DB) 
13 Extraction, Transformation and Loading (ETL) 
14 Subject 
15 Cube 
16 Measures 
17 Dimension 
18 Multidimensional Online Analytical Processing (MOLAP) 
19 Relational Online Analytical Processing (ROLAP) 
20 Multidimensional Expressions (MDX) 
21 Data Analysis Expressions (DAX) 
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22 Bussiness Intelligence (BI) 
23 Ragged 
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