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چکیده
تشکیالت اقتصادی امروزه بوسیله اطالعاتی که از داده ها جمع آوری می شوند به پیش میروند .این امر عدم قطعیت را کاهش داده و
تصمیم گیری را از یک هنر به یک علم تبدیل می کند .داده های خام ،ناپایدار ،ناقص ،بدون چارچوب و درهم آمیخته با خطا هستتند .لتاا
به یکپارچه سازی نیازمندیم تا داده ها را یکی کنیم ،به انبارسازی داده نیازمندیم تا داده ها را ذخیره کرده و به هوش کست و کتار نیتاز
داریم تا داده ها را با یک شیوه قابل فهم به تصمیم گیرندگان نهایی ارائه دهیم که خود می توانتد یتک پروسته طتوونی و پی یتده باشتد.
سازمانهای اقتصادی باید برای پایه گااری قابلیت م دیریت داده های مشتریان نسل بعد خود به شدت سترمایه گتااری کننتد تتا درآمتد و
سودشان را در عصر مشتری محور ارتقاء دهند .لاا در این مقاله برآنیم تا به اهمیت علم تجزیه و تحلیل داده ها و نقش هوش کس و کتار
در فرایندهای سازمانی بپردازیم.
کلمات کلیدی :هوش کس و کار -تجزیه و تحلیل داده -انبار داده -یکپارچه سازی داده

 .1مقدمه
1

در جهان تجارت ،دانش تنها یک قدرت نیست .دانش نیروی حیاتی کس وکار پر رونق است که از اطالعات می آید ،یعنی
به نوبه خود از داده پدیدار می شود .هوش کس وکار ،2استراتژی ها و فناوریهای مورد استتااده توستت تشتکیالت اقتصتادی
برای تحلیل داده های اطالعات کس و کار را در برمی گیرد] .[1ایتن بته تتیم  BIبستتگی دارد کته داده هتا را جمتع آوری و
مدیریت کند تا گروه های تجاری شرکت را بوسیله دانش حاصل از اطالعات که به آنهتا بترای اختا تصتمیمات آگاهانته کمتک
میکند ،توانمند سازند .تشکی الت اقتصادی به این اطالعات نیاز دارند تا عملکردشان ،مشتریان ،رقبا ،تامین کنندگان ،کارمنتدان
و سهام دارانشان را زیرنظر خود داشته باشند .آنها می بایست نسبت به آ ن ته در تجتارت رم متی دهتد آگتاهی داشتته باشتند،
عملکردشان را تجزیه و تحلیل کنند ،نسبت به فشارهای درونی و بیرونی واکنش نشان دهند و تصمیماتی بگیرند که به آنها در
مدیریت هزینه ها ،رشد درآمدها و افزایش فروش کمک کند.
Information
Business Intelligence

www.SID.ir

1
2

Archive of SID
مشکل زمانی پدیدار میشود که داده ها بیشتر از توان بکارگیری در یک سازمان باشتد .آنهتا هتر روز حجتم انبتوهی از داده
هایی که بصورت داخلی و خارجی از تعامل با مشتریان ،ذیناعان و تامین کنندگان منابع خود بدست متی آورنتد را جمتع آوری
می کنند و اطالعات رقبا و بازار را دنبال می کنند .برای وب سایت هایشان کدهای ردیابی قرار متی دهنتد تتا بتواننتد باهمنتد
دقیقا چه تعداد بازدیدکننده دارند و مکان آنها مشخص شود .آنها اطالعات مورد نیتاز قتوانین دولتتی و صتنعتی را ذخیتره متی
کنند .اکنون نیز اینترنت اشیاء (IOT) 8با حسگرهای تعبیه شده در اشیای فیزیکی مطتر استت کته اطالعتات را جمتع آوری
میکند و در زمان با ارزش افراد در کس کارهایشان صرفه جویی میکند]. [2
تنوع و سیر داده ها در حال افزایش است و به همراه این سیل داده یک سیل تحلیلی نیتز در راه استت .بدستت آوردن داده
تنها شروع کار است .بسیاری از تشکیالت اقتصادی بوسیله حجم انبوهی از اطالعات فراگرفته شده انتد و نمتی تواننتد بته طتور
موثری آنها را آنالیز کنند و به اطالعات در گردشی که بر پایه آنها تصمیم گیری میکنند ،دست یابنتد .بنتابراین نقتش تجزیته و
تحلیل داده ها و هوش تجاری عملیاتی بیش از پیش اهمیت خود را نمایان میسازد .گتزارش وعتعیت متدیران ارشتد فنتاوری
اطالعات در سال  ، [8] 2113نشان می دهد که همکاری قوی تر و هماهنگی بهتری بین فناوری اطالعات و همیاران  LOB4آن
یافت می شود خصوصا هم نانکه نوآوریهای تحووت دیجیتالی گرم و داغتر میشود.
صنعت با کمبود افراد ماهر در زمینه هوش کس و کار ،ابزار تجزیه و تحلیل و یکپارچه سازی داده ها مواجه است که متانع
از استااده موثر از داده هایی میشود که قبال بدست آمده اند .به همراه تهاجم بی امان داده های بزرگ و مهارت هتای پیشترفته
ای که بدان نیاز دارد ،مهم است که افراد بیشتری نحوه کار با راه حل های تجزیه و تحلیل پیشرفته را بیاموزند.

 .2مجموعه اصطالحات رایج
1

غالبا برنامه های  BIاز داده های جمع اوری شده توست انبارهای داده ) (DWاستااده متی کننتد و ماتاهیم  BIو DW
می شوند] .[4سه بخش سازنده درونی یک برنامه  ، DW/BIعبارتست از یکپارچه ستازی دادهDW ،

بصورت  DW/BIترکی
و  . BIیکپارچه سازی داده اساس  DWاست که آن نیز به نوبه خود اساس  BIمحسوب می شود .شتکل شتماره  1را مالحظته
کنید که یک نمایش بصری از چگونگی وابستگی این سه را به هم نشان میدهد].[1

شکل  :1چگونگی تطبیق بین یکپارچه سازی داده  ،انبار داده و هوشمندی کس و کار

Internet Of Things
Line Of Business
اصطالحی عمومی است که محصووت یا خدماتی که یک کس و کار یا تولیدکننده ارائه میدهد را توصیف میکند.
Data Warehouse
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 .1-2یکپارچه سازی داده

6

به ترکی داده های حاصل از منابع مختلف و کنار هم قرار دادن آنها تا نهایتا یک دید واحد بدست آید ،یکپارچه سازی گویند.
یکپارچه سازی داده و سیستم های داده یار 7معموو در انتهای دیگر زنجیره  DW/BIهستند .اجزای یکپارچه سازی داده
شامل منابع داده ؛ فرایندهای جمع آوری ،یکدست کردن ،تبدیالت ،پاویش ،گرداوری داده و فرا داده ها 3؛ استانداردها ؛ ابزارها
؛ و منابع و مهارتها هستند.
 .2-2انبار داده
فرایند ذخیره سازی و نمایش اطالعات جدا از عملیات های پردازش تراکنش روز بته روز یتک ستازمان ،و بهینته ستازی آن
برای دسترسی و تحلیل در سطح سازمان می باشد .در این فرایند ،داده ها از سمت تولیدکنندگان به سمت انبار داده به گردش
در می آیند ،جایی که داده ها تبدیل به اطالعات می شوند تا در اختیار مصرف کننتدگان تجتاری قترار بگیرنتد .ایتن امتر تمتام
تبدیالت داده ،پاکسازی ،فیلتر کردن و یکجاسازی وزم برای مهیا کردن دید وسیع سازمان از داد ها را دربر میگیرد.
در تعریف کالسیک ،انبار داده به صورت زیر تعریف می شود]: [6


مجتمع :داده ها از روی یک یا چند سیستم منبع داده جمع آوری شده و متحد میشوند.



موعوع گرا :به جای کاربرد بوسیله موعوع داده ها سازماندهی می شوند.



متغییر با زمان :داده های مبتنی بر تاریخ ذخیره می شوند.



از بین نرفتنی :داده ها در انبار داده اصال نمیشدند ،چرا که فقت خواندنی بودند.

 .3-2هوشمندی کسب و کار
برای ارائه داده به افراد کس و کار استااده میشود تا بتوانند از آن برای بدست اوردن دانش وزم استااده کننتد BI .امکتان
دسترسی و رساندن اطالعات به کاربران تجاری را فراهم میکند و بر خالف انبار داده که در پشت صحنه عمل متی کنتد ،بختش
9
قابل رویت سیستم های داده سازمانی است BI .همان چیزی است که افراد در حوزه کست وکتار بوستیله ابتزار و داشتبوردها
مشاهده میکنند .از مهمترین بخش های هوشمندی کس و کار می توان به شاخص های کلیدی عملکرد اشاره کرد که ورودی
سیستم های پشتیبانی تصمیم هستند .داده از منابع داده رابطه ای یا برنامه های کتاربردی ستازمان م تل  CRM11 ، ERP10و
 SCM12سرچشمه می گیرند .منبع داده می تواند یک " جعبه سیاه " نشات گرفته از منظر یک فرد تجاری باشد؛ آنهتا عمتدتا
به چیستی داده اهمیت می دهند نه اینکه از کجا امده است.
در جدول شماره  1اصطالحات رایج بکارگرفته شده در این مقاله ذکر شده اند.
جدول  :1اصطالحات رایج مقاله
تحلیل شکاف  :Gap Analysisشامل مقایسه عملکرد واقعی با عملکرد بالقوه مطلوب است .اگر یک سازمان از منابع فعلی بهترین
استااده را نبرد یا از سرمایه گااری در فناوری صرفنظر کند ممکن است تولید یا عملی پایین تر از پتانسیل خود انجام دهد.
Data Integration
Data Shadow System
گروهی از صاحات گسترده و پایگاه های داده ساارشی هستند .غالبا مایکروسافت اکسس و پایگاه های داده آماری که توست گروه های تجاری ساخته

6
7

می شوند تا داده ها را برای کاربرانشان جمع آوری کنند از این نوع هستند.
8

Metadata
Dashboard
در سیستم های مدیریت اطالعات ،داشبورد ارائه گرافیکی مهمترین اطالعات مورد نیاز برای رسیدن به یک یا چند هدف مشخص است که در یک
صاحه با دقت و نظم چیده شده اند تا مدیران بتوانند با یک نگاه وععیت موجود را تحلیل کنند.
10
Enterprise Resource Planning
11
Customer Relationship Management
12
Supply Chain Management
9
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پاکسازی داده  :Data Cleansingفرایند پیدا کردن و سازماندهی خطاها ،ناسازکاری ها و عدم صحت داده ها را شامل می شود .ابزارهای
کیای داده برای پردازش های پی یده تر استااده می شود ،درحالیکه ابزارهای یکپارچه سازی داده پردازش های پایه ای را انجام میدهند.
نمایه سازی داده  :Data Profilingبخش وزم و عروری فرایند کیای داده است .این مورد دربردارنده بررسی داده های سیستم منبع
برای بروز بی نظمی در مقادیر ،محدوده داده ها،تکرار ،روابت و دیگر خصوصیاتی است که می توانند مانع حرکت تالشهای آتی برای تحلیل
داده ها شوند .هم نین کشف زودهنگام موانع و مشکالت را میسر می سازد.
تصویرسازی داده  :Data visualizationنمایش داده با شیوه بصری م ل گراف ،چارت که به فرد کمک می کند تا به درکی دست یابد
که ممکن است غیر از این طریق هیچ گاه از داده های جدولی بدانها پی نبرد.

 .3داده و کیفیت داده
بسیاری موارد یک پروژه  BIبوسیله موعوع داده ها و کیایت آنها غافلگیر شده اند .غالبا ایتن موعتوعات عیتان نیستتند تتا
اینکه افراد کس و کار شروع به آزمایش کردن راه حل هوشمندستازی کست و کتار قبتل از دایتر شتدن آن متی کننتد .ایتن
غافلگیری های تاسف انگیز زمانی رم می دهند که افراد در براورد وععیت کنتونی داده هتای ستازمان شکستت متی خوردنتد و
درعوض با جلوه محصووت  BIم ل داشبوردها و تصویر سازی داده 18شیاته میشوند .داده های اصولی بطور دقیتق فرآینتدهای
تجاری مرتبت با تصمیم گیری را منعکس می سازند ،مشخصات کلیدی داده که می بایست تعیین شوند پنج مورد هستند]:[1
 .1بی نقص :14آیا داده ها عاری از خطا هستند؟
 .2سازگار :11آیا منابع متعدد دارای هم پوشانی با داده های ناسازگار موجود دارد؟
 .8همسان سازی شده :16آیا کس و کار می تواند داده را در میان ابعاد مشتتر و قابتل انعطتاف تجزیته و تحلیتل
کند؟
17
 .4جاری  :آیا داده در موارد متعددی که نیاز است ،به روز و دردسترس است؟
 .1جامع :13آیا با وجودیکه داده در دسترس و گردآوری شده است ،نیاز به تحلیل دارد؟
 .4دالیل شکست پروژه  BIدر برآورده کردن انتطارات


حوزه عمل سازمان مدیریت و کنترل نشده است



فرض حل هر چیزی به تنهایی توست تکنولوژی



فقدان آموزش ،هوشیاری و بازاریابی درونی پروژه



نادیده گرفتن سیستم های داده یار



کیایت داده مورد توجه مناسبی قرار نگرفته است



بسیار زیاد ،بسیار سریع – به جای اتخاذ یک روش افزایشی



آموزش بر روی ابزار متمرکز است .مااهیم بنیادی از قلم افتاده اند

...... 
اک ر شکست های  BIغیرمرتبت با کمبودهای فناوری هستند بلکته بیشتتر بته نتاتوانی در مواجهته بتا انتظتارات یتا متوارد
غیرمترقبه ی نیازمندی ها در جهت اتمام پروژه مرتبت هستند که نتیجه آن پروژه هایی است که نیازهای تجاری شتان مطتابق
میل نیست ،کند و دارای تاخیر و فراتر از بودجه هستند .هم نین مهم است که افراد کس وکار در زمینه نیازهای پروژه جدید
به میزان کافی آگاهی داشته باشند .از رایج ترین اشتباهات در تعیین نیازمندیها می تتوان بته تاضتیلی نبتودن نیازمنتدی هتا،

13

Data Visualization
Clean
15
Consistent
16
Conformed
17
Current
18
Comprehensive
14
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محدود شدن به نیازهای تجاری ،عدم تغییر همزمان با تغییر پروژه ،دربرنگرفتن کاربران حرفه ای تجاری یتا طراحتان و توستعه
دهندگان  BIو بازآفرینی سیستم موجود با وجود عی ها و ناکارامدی ها اشاره کرد.
 .5نتیجه گیری
افراد چندین تصور غلت راجع به کیایت داده ها دارند .از جمله:



مشکالت کیایت داده از انبار داده سرچشمه میگیرد.



مشکالت کیایت داده نتیجه خطاهای ورود یا حصول داده است



نمی توان انبار داری داده را نقد کرد ،چرا که باعث تغییر داده نمی شود.

 ابزارهای پاکسازی داده هرگونه مشکل کیایت داده را مرتاع خواهند کرد.
هیچ فرعی راجع به وععیت داده ها مجاز نیست .تیم  BIمی بایست نمایه سازی داده یا تحلیل سیستم های منبع را انجام
دهد تا وععیت فعلی کیایت داده و سازگاری اش درون و در بین سیستم های منبع تعیین کند .اگر این نتوع تحلیتل بته هتیچ
وجه انجام نشده باشد ،پرس و جوی دستی پایگاه های داده و آزمایش فایل ها را دربتر میگیترد تتا ستاختار و محتتوای آنهتا را
تعیین کند .این فرایند یک کار فشرده است و بواسطه زمانی که صرف می کند از بخشی از داده ها نمونته متی گیترد .لتاا متی
بایست بر اساس نتیجه نمایه سازی داده ،تحلیتل شتکاف را انجتام دهتیم تتا موقعیتت فعلتی کیایتت داده هتا را درون و بتین
سیستمهای منبع با توجه به نیازهای داده تعیین کنیم و اقدامات اصالحی برای بستن شکاف ها را شناسایی کنیم.
با فرض اینکه بکارگیری ابزارهای هوشمندسازی کس و کار به خودی خود باعث پدیدآمدن ارزش کس و کار متی شتوند،
نباید به دام افتاد .ارزش کس و کار زمانی نتیجه بخش است که علم تجزیه و تحلیتل کته بوستیله ابزارهتای  BIتوانمندستازی
شده است در فرایندهای تجاری یا تصمیم گیری مورد استااده قرار بگیرد .این همان تصمیمات تجاری است که ارزش و اعتبتار
کس و کار را پدید می آورند .پروژه  BIبه سادگی فرایندهای تجاری را پشتیبانی متی کنتد .پتروژه هتای موفتق آنهتایی هستتند کته
فرایندها را بدون توج ه به اینکه آنها از چه فناوری بهره می برند ارتقا می دهند ،افراد حوزه کس و کار را داده های بهتر تجهیتز متی
کنند تا تصمیمات آگاهانه تری اتخاذ کنند.
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Abstract. Enterprises today are driven by data, or, to be more precise,
information that is gleaned from data.It reduces uncertainty, and it
turns decision-making from an art to a science. Raw data is
inconsistent, incomplete, outdated, unformatted, and riddled with
errors. This is where you need data integration to unify and massage
the data, data warehousing to store and stage it, and BI to present it to
decision-makers in an understandable way. It can be a long and
complicated process. Firms must invest heavily in building a nextgeneration customer data management capability to grow revenue and
profits in the age of the customer. Therefore, in this article, we focus
on the importance of the data analysis science and the role of business
intelligence in organizational processes.
Keywords: Business Intelligence - Data Analytics – Data Warehouse
– Data Integration
.
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