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 هوش تجاری

 چرا؟          

 چگونه؟    
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 فهرست

 لزوم هوش تجاری 

کاربردها، ابزارها و تکنیک های پیاده سازی هوش تجاری 

 تعریف هوش تجاری(BI) 

مقایسه تطبیقی جند تعاریف هوش تجاری 

BI  در عمل 

 اهدافBI  

 معماری و اجزاءBI 
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 فهرست

  موضوعات مطرح درBI 

Line Analytical Processing-On 

Line Transaction Processing -On 

Data Mining 

Data Warehousing  

Intelligent Decision Support System  

Intelligent Agent  

Supply Chain Management 

Enterprise Resource Planning 
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 فهرست

نقشة راه سیستم های هوش تجاری 

مالحظات نقشه راه سیستم های هوش تجاری 

فروشندگان محصوالت هوش تجاري 

 موقعیت فروشندگانBI در بازار 

علل شکست برخی از سیستم های هوش تجاری 

مراجع 
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 چرا؟ -هوش تجاری 

برای تولید یک محصول و یا سرویس جدید در یک شرکت و یا موسسه چه مراحلی باید طی 
 شود؟

 ارائه نظرات و پیشنهادهای مختلف

از طرف افراد درون یک ارگان معموالً با 
توجه به تولید کنونی و دیدی که از شرکت 

  خود دارند

بررسی پبشنهادات از لحاظ عملی 

بودن توسط بخش تحقیق و توسعه 

 ارگانها 

راه حل شنیدن نظر و تقاضای 

 مشتری و افراد ذی نفع چیست؟

 آنالیز رقبا
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 جمع آوری این اطالعات از کجا؟

... 
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 (ادامه)چرا؟  -هوش تجاری 

این اطالعات اغلب در روزنامه ها، مطالب منتشر شده توسط یک شرکت، گزارش سالیانه، 

. مطالب و یافته های علمی، دستاوردهای جدید در تکنولوژی و غیره پیدا میشوند  

آندسته از اطالعاتی هستند که : اطالعات کیفی
براساس آنالیزها و یا اظهار نظرات دیگران استوار 

 .است

آمار و ارقامی است که : اطالعات حقیقی

در منابع اطالعاتی و بصورت موثق 

.وجود دارند  

 با مشکل حجم زیاد اطالعات چه کنیم؟
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 (ادامه)چرا؟ -هوش تجاری 

 ل اقتصادییدالا. 

 ستم کاربردییی سا یدنبال نمودن اهداف کاراا. 

 ش رقابت هایافزاا. 

 کییتجارت الکترونا. 

 ستم کاربردییری های سا یم گا یت از تصما یحماا. 

 انیکثرت مشترا. 

 ستمیات سا ی  ز عملا یاز به آنالا ینا. 

 ت و دق ت اط العات حاصل از سا  .ستمیصح 

دسترسی به داده های بهنگام شده. 

 نهیکاهش هزا. 

 سه با کاالهای مشابهیی در مقاا یت کاربران نهاا یرضاا. 

... 
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 (ادامه)چرا؟  -هوش تجاری 

سال طول میکشد که  5میلیون صفحه در اینترنت فرستاده میشود و حدودا  300هر روز بیش از 
تمام داده ها و اطالعات نیز از این  .ساعت را به تمامی خواند 24مقاالت و مطالب به روز شده در 

   .نرخ رشد برخوردارند

   صفحه مطلب علمی به حجم اطالعات افزوده میشود 2000در هر دقیقه 

 :راه حل
روی آورده اند که  ابزارهای اطالعاتیکلید اصلی در تجارت است، شرکتها به استفاده از  زماندر عصری که 

هزینه عالوه بر این مزیت، این سیستمها . از منابع استخراج کند دقت وسرعت بتواند اطالعات مورد نظر را به 
 دارند کمی

در بخشهای توسعه و تحقیق اغلب یک گروه چند نفری شروع به جمع آوری اطالعات مورد نیاز میکنند و شاید 
اطالعاتی مشابه اما با نامهای مختلف را بایگانی کنند و معموال چندین و چند با ر در این گروه ها دوباره و چند باره 

  کاری اتفاق میافتد
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 (ادامه)چرا؟  -هوش تجاری 

 كاربران يليتحل يع به پرسشهايسر ي  ياز به پاسخگوين

 اتيو با جزئ ي از به اطالعات بروز، جار ين

ش يد بازار، پيل سبد خريه و تحليان، تجزيد مشتريخر ين الگوهايياز به تعين
 ... ق و يان از طريمشتر يكيد الك ترونيزان خريم ي  يگو

 راه حل
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 چگونه؟ -هوش تجاری 

OLTP 

SCM 

ERP 

IDSS 
Intelligent 

Agent 

DW 

Data 

Mining 

OLAP 
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OLTP 

SCM 

ERP 

IDSS 
Intelligen

t Agent 

DW 

Data 

Mining 

OLAP 

 تعریف ما از هوش تجاري

BI 

… 
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 (ادامه)چگونه؟  -هوش تجاری 

BI Data mining 

Data 
Warehousing  

Intelligent 
Agent 

OLAP OLTP 

IDSS 

ERP 

SCM 



13 

 (ادامه)چگونه؟  -هوش تجاری 

 ست امواليل   فروش

 عيتوز  

يق   مت گذار   محصول ي   

DM ERP 

IDSS KMS 

CRM 

SCM 

EIM 

DB 

OLAP OLTP 

DW 



14 

 (1)ف از هوش تجاری يسايرتعار

یعی ُبعد از عبارتست  دانش و داده آوری جمع برای تکنولوژی و کاربردها از وسا

یات اتخاذ برای Enterprise آنالایز راستای در جو و پرس تولاید جهت  تصما

   [Paul Balacky & Richard Fayers, 2003] .هوشمند و دقایق تجاری
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 (2)ف از هوش تجاری يسايرتعار

یک  قالب در و شده تشکایل Enterprise معماری یک ابراساس تجاری هوش ِا

OLAP (برخط تحلایلی پردازش)، یمات اتخاذ و تجاری های داده تحلایل به  تصما

   [Loshin David, 2003] .پردازد می هوشمند و دقایق
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 (3)ف از هوش تجاری يسايرتعار

یستم، یک ابعنوان نه و محصول یک ابعنوان نه تجاری، هوش  یک ابعنوان بلکه سا

 تحلایلی و کاربردی های برنامه از ای مجموعه شامل که است موردنظر معماری

یم اخذ به کمک و اخذ به تحلایلی و عملایاتی داده های پاایگاه استناد به که است   تصما

 ,Larissa T. Moss] , [2005 .پردازند می تجاری هوشمند های فعالایت برای

Shaku Atre   
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 مقایسه تطبیقي تعاریف هوش تجاري

 تعریف انتزاعي كاربرد

ارائه اطالعات تحلیلی براساس عملکردها،  تعریف ما

پاسخ دهی به سؤاالت و تحلیل نیازها با 

توجه به سیستم عملیاتی به منظور اتخاذ 

 ...تصمیمات هوشمند تجاری و 

سبدي است حاوي كلیه ي 

ابزارها، تكنیكها و 

كاربردهاي بیان شده در 

  10اسالید 

تعریف 

(1) 

یات  Enterpriseآنالایز  برای اتخاذ تصما

 تجاری دقایق و هوشمند

عی از کاربردها و یُبعد وسا 

تکنولوژی برای جمع آوری 

 داده و دانش

تعریف 

(2) 

مات یل داده های تجاری و اتخاذ تصما یتحلا 

 ق و هوشمندیدقا 

براساس ایک معماری 

Enterprise  تشکایل شده

 OLAPو در قالب 

، (پردازش تحلایلی برخط)

به تحلایل داده های تجاری 

 مي پردازد

تعریف 

(3) 

ت های یم  برای فعالا یکمک به اخذ تصما 

 هوشمند تجاری

ک محصول و ینه بعنوان ا

ستم، بلکه یک سا ینه بعنوان ا

ک معماری یبعنوان ا

 موردنظر است
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BI  در عمل 
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 ت ها چقدر است؟يتعداد چوب کبر  
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 ت ها چقدر است؟يحاال تعداد چوب کبر  
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BIاهداف  

یم انتظار یستم یک اکه دارا  یک امبنای بر و آماری آنالایز کمک به را داده آنالایز ،BI سا

ر تحلایلی داده پاایگاه یس   سازد ما

نال  
 
 ز دادهيا

نال  
 
ماری يا

 
 ز ا

 گاه دادهيپا  
 لیيتحل   
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 معماري و اجزاي هوش تجاري

Data Warehouse Business Analytics BPM 

User Interface 
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 (ادامه)چگونه؟  -هوش تجاری 

OLTP 

SCM 

ERP 

IDSS 
Intelligent 

Agent 

DW 

Data 
Mining 

OLAP 

BI 

Next 
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 OLAP (On-Line Analytical Processing)  

 تیرا یمدا 

 لگریتحلا 

 امور اداری

 مالی امور

 فروش امور 

 اموال امور 

 ترابری امور

 لییگاه داده تحلا یپاا 

ی  کپارچهِا

Enterprise 

Data 

Marts 
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    OLAP (On-Line Analytical Processing) 
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 OLAP (ادامه) 

برای ها داده مجموع که است جهت این از نیز گیری تصمیم ترشدن سریع 

-Pre ها، داده اصطالح به و است شده محاسبه پیش از متداول های درخواست

Aggregate اند، شده   

به تحلیلی پیچیدة وجوهای پرس به پاسخگویی و یافته کاهش محاسبه زمان بنابراین 

 .بود خواهد امکانپذیر سرعت

تحلیلی داده پایگاه (DW) خط بر تحلیلی پردازش و (OLAP) عناصر جمله از 

 .آیند می شمار به یار تصمیم های سیستم در ضروری
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 OLTP (On-Line Transaction Processing) 

Database 

Application 

User Interface User 
Transaction 
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 OLTP (On-Line Transaction Processing) 

 پردازش تراكنش ها، مشتمل : داده هاي مورد استفاده در اين تراكنش ها داده هاي به روز، جاري و با جزئيات است

ن
 
 .بر انجام عمليات روزانه مانند خريد و فروش و عمليات بانكي و مانند ا

عملیاتی داده های پایگاه (DB)، های سیستم ای داده منبع OLTP هستند. 

عملیات انجام جهت  جاری، و بروز های داده شامل رایج عملیاتی دادة های پایگاه 

   .هستند ها داده مشاهده و بروزرسانی حذف، ثبت، روزانة
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 معماري چند اليه- ( Data Mining)داده کاوی 

 پايگاه داده تحليلي

 استخراج   
 تغييرشكل  

 بارگذاري    
 نوسازي 

OLAP 

 تحليل
 داده كاوي 
 پرس وجو و
 گزارش گيري 

 

Monitor 

& 

Integrator 

 داده جانبي

 ابزارهاي سطح باال منابع داده

 سرويس

Data Marts 

 پايگاه هاي داده

 سايرمنابع

 لیيگاه داده تحليپا

 کاربردها
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   ( Data Mining ) داده کاوی 
های داده گاهیپا خودکار مهین لیتحل ندیفرآ به کاوی داده عبارت 

  .گردد می اطالق مناسب الگوهای افتنی منظور به بزرگ،

هم نیماش رییادگی آنرا که) مصنوعی هوش در دانش کشف همانند 

 نیقوان افتنی در سعی هم کاوی داده آماری، لیتحل ای ،( نامند می

 .دارد ها داده از والگوها

روی اغلب که اطالعاتی، میعظ حجم با که جهت نیا از کاوی داده 

 آمار و نیماش رییادگی با روبروست، است شده رهیذخ سکید

      .است متفاوت

   دارد کار و سر داده های گاهیپا در دانش کشف با ی کاو داده. 
  PDFمستند     لیيحات تکميتوض 

refernses/DataMining%20Technics.ppt
refernses/DataMining%20Technics.ppt
refernses/DataMining Technics.ppt
refernses/DataMining%20Technics.ppt
refernses/DataMining%20Technics.ppt
refernses/DataMining%20Technics.ppt
refernses/Datamining.pdf
refernses/Datamining.pdf
refernses/Datamining.pdf
refernses/Datamining.pdf
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 لی یگاه داده تحلیپا
       DATA SOURCES              STAGING AREA                         DATA WAREHOUSE                DECISION SUPPORT 

Application 

Databases 

Packaged 

application/ERP 

Data 

Desktop Data 

External Data 

Web-based Data 

_________
_________
_________
_________
_________
_________ 

INCOME ANNUAL REPORT 

___ ___ ____ _____ ___ __  

___ ___ ____ _____ ___ __  

___ ___ ____ _____ ___ __  

Reports 

EIS 

OLAP 

Statistical & Financial 

Analysis 

EXTRACTION 

TRANSFORMING 

CLEANING 

AGGREGATION 

DATA  

WAREHOUSE 

DATA 

MARTS 

OR 

[Adapted from SunExpert Magazine, October 1998] 
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 (ادامه)لی یگاه داده تحلیپا
       DATA SOURCES              STAGING AREA                         DATA WAREHOUSE                DECISION SUPPORT 

Application 

Databases 

Packaged 

application/ERP 

Data 

Desktop Data 

External Data 

Web-based Data 

_________
_________
_________
_________
_________
_________ 

INCOME ANNUAL REPORT 

___ ___ ____ _____ ___ __  

___ ___ ____ _____ ___ __  

___ ___ ____ _____ ___ __  

Reports 

EIS 

OLAP 

Statistical & Financial 

Analysis 

EXTRACTION 

TRANSFORMING 

CLEANING 

AGGREGATION 

DATA  

WAREHOUSE 

DATA 

MARTS 

OR 
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 (                                Data Warehouse)پایگاه دادة تحلیلی 

 Data Warehouse (تحلیلی داده پایگاه)، شده آوری جمع متمرکز، ای داده مخزن 

 برای و است زمانی وسیع محدوده یک در ناهمگن و مختلف اطالعاتی منابع از

 .شود می استفاده (DSS)یار تصمیم های سیستم از پشتیبانی

DW و ها سازمان شدة توزیع ای داده منابع سایر یا و عملیاتی داده های پایگاه از 
  .شود می تهیه متفاوت های ارگان

به پاسخگویی منظور به ها داده که آورد می فراهم مناسبی بستر تحلیلی دادة پایگاه 
 ذخیره یافته، سازمان و شده جمع سر شده، بایگانی صورت به تحلیلی های پرسش
 .شوند

 ها تحلیل و ها گیری تصمیم انجام برای که است هایی داده شامل تحلیلی داده پایگاه 

          .است مناسب

 
 2لیيحات تکميتوض PDFمستند  1لیيحات تکميتوض

refernses/DW.ppt
refernses/DW & Refreshment in it.pdf
refernses/DW & Refreshment in it.pdf
refernses/DW & Refreshment in it.pdf
refernses/DataWarehouse.ppt
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 (ادامه)لییگاه دادة تحلیپا
اطالعاتی منابع از ای شده آوری جمع دادة مخزن از است عبارت لییتحل داده گاهیپا: 

،مختلف  

شده، عیتوز   

 ًناهمگون، احتماال   

ُبعدی، چند ساختار کی تحت 

 کپارچه،ی بصورت 

 شده، پاکسازی  

گرا، موضوع 

 شده، سرجمع 

 رییتغ قابل ریغ 

 بوده دردسترس طوالنی مشخص زمانی محدودة در و. 
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 (ادامه)لییگاه دادة تحلیپا

 داده های موجود در پایگاه دادة تحلیلی، غیر قابل تغییر، یعنی فقط خواندنی هستند

  .و توسط کاربران قابل تغییر نیستند

 وظیفةةة اصةةلی و مهمتةةرین کةةاربرد پایگةةاه هةةای دادة تحلیلةةی انجةةام پةةردازش هةةای

 .می باشد( OLAP)تحلیلی برخط 

 متناظر این عمل در پایگاه های دادة عملیاتی، انجام و پاسخگویی به تراکنش هةای

   .نامیده می شود OLTP))کاربران است که پردازش های تراکنشی برخط 
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تحلیلی، داده پایگاه از قبل  Repository از جزئی که داریمBI  است. 

وظیفة اولین DW معماری در BI سازماندهی از عبارتست Repository و دانش 

Repository آید می بدست مختلف منابع از که داده. 

 را آن به آسان دسترسی امکان و تأیید اعتبارسنجی، سازی، ذخیره که معنی این به 

 اقدام Data Mart ساخت به ابتدا شود، می توصیه کار این برای .سازد می فراهم

       .گردد

 (ادامه)لییگاه دادة تحلیپا
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 خصوصيات پايگاه داده تحليلي

از است عبارت تحلیلی داده پایگاه خصوصیات : 

استخراج هاي داده نمودن یكپارچه و سازي همسان نمودن، سازگار پاالیش، :یکپارچه 

 (نامگذاري قوانین سازگاري مثال) ناهمگون احتماال و مختلف اي داده منابع از شده

یا و مشتري محصول، مانند خاص، موضوعی پیرامون یافته سازمان :گرا موضوع 

 كاال

 باشند می ناسب گیریها تصمیم برای و بوده تحلیلي آن های داده :شده سرجمع. 

 نوسازي كارگیري به و (تراكنشي) روزرساني به عملیات وجود عدم:تغییر قابل غیر 

 كنترل و ترمیم، هاي مكانیزم ها، تراكنش پردازش به نیاز عدم) سازي هنگام به براي

 ( همزماني

به ترنسبت طوالني مراتب به زماني محدوده :طوالنی مشخص زمانی محدودة در 

 كلیدي ساختار هر در زمان عنصر ضمني یا صریح وجود و عملیاتي  هاي سیستم

بسیار دهند، می پوشش را وسیعی زمانی محدوده اینکه به توجه با :حجیم بسیار 

 باشند می حجیم
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 (IDSS)سیستم تصمیم یار هوشمند 

 تكنولوژي كامپيوتر

 تصميم گير

 پايگاه داده

 
 داده هاي تصميم

 پايگاه مدل

 
 مدل تصميم

 
 روش حل

سازماندهي پارامترهاي 
له
 
 مسا

له 
 
ساختار دهي مسا

 تصميم

شبيه سازي خط 
 مشي ها و رويدادها

تعيين بهترين راه حل 
له
 
 مسا

 گزارشات وضعيت

پيش بيني پارامترها و 
 نتايج

 اعمال پيشنهادي

 بازخورد خروجي

 بازخورد ورودي

 خروجي پردازش ورودي
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 (IDSS)سیستم تصمیم یار هوشمند 

 
 اينترنت

 شبكه هاي داخلي
 شبكه هاي خارجي

 ساير سيستم هاي مبتني بر كامپيوتر

 مدل هاي خارجي مديريت مدل مديريت داده 

زير سيستم هاي مبتني بر 
 دانش

 رابط كاربر

(كاربر)مدير   پايگاه دانش سازماني 

 داده هاي داخلي و خارجي
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Intelligent Decision Support System  

 سیستم های تصمیم یار، سیستم هایيا هستند که به مدیران درامر تصمیم گیر ی

 .کمک می کنند

 برای این منظور از تکنیک هایي مانند داده کاوی و سرویس هایی مانند OLAP 

 .  کمک می گیرند

 پایگاه داده تحلیلی(DW ) و پردازش تحلیلی بر خط(OLAP ) از جمله عناصر

 .ضروری در سیستم های تصمیم یار به شمار می آیند

 سیستم های تصمیم یار هوشمند، سیستم های تصمیم یاری هستند که مبتنی بر

   .تکنیک های هوشمند اند

 لیيحات تکميتوض

refernses/DSS.ppt
refernses/DSS.ppt
refernses/DSS.ppt
refernses/DSS.ppt
refernses/DSS.ppt
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 منابع داخلي داده 

 منابع خارجي داده ساير موارد پرسنل توليد فروش مالي

 استخراج پايگاه دانش سازماني

 ابزار پرس و جو پايگاه داده تصميم يار

 سيستم مديريت پايگاه داده
 بازيابي•
 بررسي•
 به روز رساني•
 توليد گزارشات•
 حذف•

 فهرست داده ها

 داده هاي شخصي پنهان

 پايگاه داده تحليلي يكپارچه

 مديريت رابط كاربر

 مديريت مدل

زير سيستم مبتني بر 
 دانش

 زیر سیستم مدیریت داده -اجزاي سیستم تصمیم یار هوشمند 
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 زیر سیستم مدیریت مدل -اجزاي سیستم تصمیم یار هوشمند 

 

 فهرست مدل

 مديريت رابط کاربر
زير سيستم مبتني بر 

 دانش
 مديريت داده 

 مدل ها
 (پايگاه مدل)

 عملياتي, فني, استراتژيک•
ماري •
 
,  حسابداري , بازاريابي، مديريتي, مالي, ا

 …مهندسي و 

 بلوکهاي ساختاري مدل•

 مديريت پايگاه مدل

 ايجاد: دستورات مدل سازي •
 به روز رساني: نگهداري •
 رابط پايگاه داده•
 زبان مدل سازي •

اجرا، يکپارچه سازي و 
 پردازشگر فرمان مدل
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 زیر سیستم رابط کاربر -اجزاي سیستم تصمیم یار هوشمند 

 پردازشگر زبان طبيعي

سيستم مديريت رابط كاربري 
(UIMS) 

 زير سيستم مبتني بر دانش MBMSمديريت مدل و 
مديريت داده ها 

 DBMSو  

 خروجي

زبان هاي 
 نمايش

 ورودي

زبانهاي 
 عملياتي

 كاربران

 چاپگرها و رسام ها
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چگونگي بکارگیري سیستم تصمیم یار در 

 تصمیم گیري

 

 تشخيص مساله

له
 
 تعريف مسا

 ايجاد گزينه ها

 توسعه مدل

 اجرا

 انتخاب

 تحليل گزينه ها
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Intelligent Agent 

 

 سيستم

 محيط

 

 

  
 

  
دي

رو
و

   

  
  

    
جي خرو

 

S

E

N

S

O 

R 

E

F

F

E

C

T

O

R 

 شی از عاملينما
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 Intelligent Agent (ادامه) 
عامل (Agent)  بر  گذاري تأثیر به قادر  و كند مي عمل كه است افزاری نرم 

 یك همانند .شود مي تغییرحالت یا و فعالیت به منجر كه طوري به است محیط

 . بیولوژیكي یا و فیزیكي شیمیایي، فعالیت

 است هدف به رسیدن براي هوشمند ابزاري عامل . 

است گیري تصمیم به قادر تنهایي به و است خودمختار عامل. 

كنش خودمختار طور به و دارد واكنش كه موجودیتي از است عبارت عامل 

   .دهد مي انجام

كه طوري به باشند واقعي دنیاي در كارها انجام به قادر بایستي هوشمند عاملهاي 

 دنیاي در عمل و زندگي به قادر بایستي نیز و دهند انجام را هدفداري اعمال

  باشند واقعي

    PDF مستند 

refernses/Intelligent Agent.pdf
refernses/Intelligent Agent.pdf
refernses/Intelligent Agent.pdf
refernses/Intelligent Agent.pdf
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 ژگی های عامل هايو

 ژگییمختصر وتوصیف  واژه التین ژگییو

خود 

 مختاري
Autonomy 

 بدون شده تعریف هدف به توجه با عمل به پرداختن

 ني فراخوا

موقیعت 

 گرا

Situatedn

ess  

 عملیاتي شرایط و محیط به وابسته

 آن تغییرات به پاسخ و محیط درك  Reactive  واكنشي

  شده تعریف هدفمند رفتارهاي نمایش Pro-active كنش گرا

 رفتار تکرار اساس بر رفتارها تغییر Learning  یادگیري

 نادرست اطالعات انتقال عدم Veracity  صداقت

  پایداري
Persistenc

y 

  شده تعریف پیش از ذاتي فرآیندهاي و اهداف داراي



Amirkabir University of Technology, Computer Engineering Faculty , Intelligent Systems Laboratory, 

Dr. Ahmad  Abdollahzadeh  48 

 (ادامه)ژگی های عامل ها يو

 همكاري با سایر عامل ها در سیستمهاي چند عامله Social  اجتماعي

 هدف گرا
Goal-

oriented 
 تحقق هدف سیستم تا دستیابي به آن بدون فراخواني

 قابلیت استدالل در انتخاب عمل  Reasoning  استدالل

 امكان تطابق اعمال یك عامل با اهداف كلي سیستم  Adaptivity  سازگاري

 قابلیت انتقال از محیطي به محیطي دیگر Mobility  حركت

نوع 

 دوستي

Benevolanc

e 
 مصالحه  در منافع مرتبط با عاملهاي همكار

 قبول انجام عمل در سیستمهاي چند عامله  Delegacy نمایندگي

 Competency شایستگي
ارزیابي فعالیت انجام شده در تحقق هدف و تقسیم 

 وظایف در صورت لزوم
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 (ادامه)ژگی های عامل ها يو

 Amenability  احساس مسئولیت
ارزیابي تحقق هدف سیستم و ادامه عمل تا تحقق 

 هدف

 قابلیت استدالل در انتخاب عمل وابسته به محیط Discourse قدرت استدالل

 اهدافاعمال درست براي رسیدن به  Rationality عقالنیت
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Supply Chain 

Supply Chain: و کارخانجات طريق واز خام مواد از ( سرويسها و اطالعات و مواد) تجاری  منابع حرکت 

   .نهاي  ی مشتريان تا انبارها

يندهاي  ی سازمانها شامل همچنین
 
 نهاي  ی مشتريان تحويل و توليد را سرويسها و اطالعت محصوالت، اين که است وفرا

   .دهند می

Supply Chain کنترل و اداره و نقل و حمل و تدارکات و فروش و خريد ازجمله متعددی فعاليتهای شامل 

 ...و تحويل و توزيع و اموال ليست کنترل و انبار و توليد کنترل و ريزی  برنامه و خام مواد
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Supply Chain Management 

های سيستم SCM شامل: 

اموال مديريت (Inventory management) 

نقل و حمل مديريت (Shipping managemen) 

کارا و مفيد خريد (Efficient purchasing) 

CRM (Collaboration along chain)  

 چرخه طول در همکاری  (Reduce number of intermediaries) 

 

سازی  پياده برای SCM کنيم می استفاده زير ابزارهای از مناسب: 

 MRP:   انبارداری  +خريد +توليد

 MRP2: مالی +دستمزد +حقوق +انبارداری  +خريد +توليد  

 ERP: Enterprise با رابطه در زنجيره فعاليتهای همه  

    PDF مستند 

refernses/ERP.pdf
refernses/ERP.pdf
refernses/ERP.pdf
refernses/ERP.pdf
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Enterprise Resource Planning  

 يك راه حل سيستمي مبتني بر فناوري اطالعات  

منابع سازمان را توسط يك سيستم به هم  پيوسته، به سرعت و با دقت و كيفيت باال در كنترل 
 مديران سطوح مختلف سازمان قرار مي دهد 

 مديريت مناسب فرايند برنامه ريزي و عمليات سازمان  

 كه

 به منظور 
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Enterprise Resource Planning  

ماده راه اندازی از پيش  ERPبسته نرم افزاری کاربردی  يک مجموعه از ماژولهای يکپارچه ا 
طراحی شده و از پيش مهندسی شده ای است که تمام فرايندهای تجاری سازمان را پوشش می 

  دهد
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Enterprise Resource Planning  

  ٍERP 

 مديريت

 توليد 

 مديريت

 انبار 

 مديريت

 خريد 

 مديريت

 فروش 

 مديريت

 مالی 

  مديريت

 منابع

 انسانی 

  مديريت

 کيفيت
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Enterprise Resource Planning  

ERP  را مي توان به عنوان نرم افزار یکپارچه اي تعریف نمود که داراي اجزا و یا ماژولهایي براي 
 ،برنامه ریزي 

 ،تولید 

 ،فروش 

 ،بازاریابي 

 ،توزیع 

 ،حسابداري 

 ،مدیریت منابع انساني 

 ،مدیریت پروژه 

 ،مدیریت موجودي 

 ،مدیریت خدمات و نگهداري و تعمیرات 

مدیریت حمل و نقل و بازرگاني الکترونیک است  . 

 

 معماري و ساختارERP  بگونه اي است که یکپارچگي و جامعیت اطالعات سطح سازمان را فراهم نموده
 و جریاني روان از اطالعات بین بخشهاي مختلف سازمان فراهم مي آورد 
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Enterprise Resource Planning  

 چطورERP باعث بهبود عملكرد سازمان مي شود؟ 
 

از طریق بهبود روشي كه سازمان سفارش هاي مشتري را دریافت كرده آنها را پردازش مي نماید  . 

ERP  سفارش مشتري را مي گیرد و مسیري نرم افزاري براي تكمیل این فرم سفارش و طي شدن مراحل مختلف
 .آن به صورت اتوماتیك فراهم مي كند

 این رویايERP است، ولي واقعیت كمي خشن تر است. 
 

مشكل اصلي 
 

 مردم دوست ندارند تغییر كنند، وERP از آنها مي خواند روش كارشان را عوض كنند. 

خود نرم افزار اهمیت بسیار كمتري از صورت گرفتن تغییرات در روند كار سازمان دارد  . 

 اگر نرم افزاري تهیه و نصب كنید، بدون آنكه تغییري در روند كار افراد سازمان خود ایجاد نمایید، ممكن است

را بدست نیاورید، و حتي برعكس، ممكن است نرم افزار جدید باعث كندتر شدن كار آنها  ERPهیچیك از مزایاي 

 .  شود
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Enterprise Resource Planning  

 پنج دلیل اصلي براي استفاده ازERP ها وجود دارد: 

 یكپارچه كردن اطالعات مالي• 

 یكپارچه كردن اطالعات سفارش مشتري• 

 استاندارد كردن و سرعت دادن به فرآیند تولید• 

 كاهش اسناد كاغذي• 

 استاندارد كردن اطالعات منابع انساني • 
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مديريت خريد 
 اين ماژول به خريد به صورتJIT  کمک کرده و سازمان ها را قادر مي سازد که از

 .انباشته شدن کاال ها در انبارهايشان جلوگيري شود

برخي از قابليت هاي اين ماژول: 
 مديريت تامين كنندگان 

مديريت قراردادها 

مديريت قيمتها و تخفيفات 

مديريت مناقصات و پيشنهادات 

رديابي اسناد خريد و رسيد ها و مدارك 

... 

58 
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مدیریت انبار 
 یكي از مهمترین فرایند هاي یك سازمان تولیدي، فرایند مدیریت

بهینه سازي این فرایند سهم زیادي در كاهش . انبار مي باشد

خواب سرمایة انبارش شده و به دنبال آن كاهش قیمت تمام شدة 

 .كاال دارد

برخي از قابلیت هاي این ماژول: 
نگهداري تاریخچه میزان مصرف اقالم 

 (انواع رسید و حواله)تعریف نوع تعامالت انباري 

ثبت رسید دریافت 

... 

59 
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مدیریت تولید 
 بخش تولید به عنوان یكي از مهمترین بخش هاي هر شركت

تولیدي مي تواند با بهره گیري مناسب از فناوري اطالعات و 

ارتباطات گام هاي بلندي در خصوص برنامه ریزي و مدیریت 

تولید بردارد كه نمونه بارز آن استقرار سیستم هاي مدیریت 

 .تولید مي باشد

برخي از قابلیت هاي این ماژول: 
 درخواستارسال 

دریافت دستورالعمل و مدارك فني و نقشه ها 

ثبت درخواست تعمیر 

ثبت رسید محصول نهایي 

... 

60 
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مديريت فروش 
مدزاي  ي فعاليت مي

 
كند يكي از مهمترين  مؤلفه فروش در هر سازماني كه در جهت درا

در حقيقت مديريت فروش و مديريت ارتباط با مشتري پل ارتباطي شركت . هاست مؤلفه
 .باشد با مشتريان مي

برخي از قابليت هاي اين ماژول: 
سان قيمت

 
 ها و امكان اعمال محدوديت برتغييرات  تغيير ا

تعريف انواع سفارش محصول 

گذاري براي سفارشات استاندارد داشتن روال قيمت 

گذاري خودكار و يا دستي  قيمت 

… 

61 
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مديريت مالي 
 يندها در يك سازمان توليدي به گونه اي با فرايند مالي در ارتباط

 
نجا كه كليه فرا

 
از ا

هاي مديريتي و راهبردي به سيستم مالي سازمان مربوط مي شود  گيري  هستند و تصميم
بوده و كليه  ERPتوان گ فت ماژول مالي يكي از مهمترين و اساسي ترين ماژولهاي  مي

 .  هاي يك سازمان متاثر از فعاليت اين ماژول است فعاليت

برخي از قابليت هاي اين ماژول: 
 ن حسابتعريف انواع

 
 ها ها و مديريت ا

ها تعريف و صدور انواع اسناد و رسيد 

 ثبت اسناد حسابداري 

... 
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مدیریت منابع انساني 
 نیروي انساني در حال حاضر مهمترین دارایي و سرمایه هر

سازماني محسوب مي گردد، از این رو نیاز به مدیریت هدفمند 

این سرمایه هاي ارزشمند بیش از پیش در سازمان ها احساس 

فن آوري اطالعات یكي از ابزارهایي است كه كمك . مي گردد

 . شایان ذكري در این زمینه نموده است

برخي از قابلیت هاي این ماژول: 
تعریف نیازهاي آموزشي مشاغل و كد گذاري آنها 

 با توجه به وضعیت آخرین )مشخص كردن نیازهاي آموزشي پرسنل بر اساس كد شغل مربوطه

 (حكم و نتایج حاصل از عملكرد

تعریف مخازن سؤال براي دوره هاي آموزشي 

... 

63 
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مديريت کيفيت 
مد از ابزارهاي فناوري  هاي مديريت كيفيت بدون بهره امروزه استقرار سيستم

 
گيري كارا

بنابراين مديريت كيفيت به عنوان يكي از .اطالعات و ارتباطات امري دشوار است
گيري از امكانات ماژول مديريت كيفيت  تواند با بهره هاي مهم سازمان، مي فرايند

ERP به صورت بهينه اجرا شود. 

برخي از قابليت هاي اين ماژول: 
گزارش عيوب 

ها تعداد مرجوعي 

شكايات مشتريان 

گزارش بازرسي بر حسب تامين كننده، ايستگاه، محصول، قطعه، شركت 

... 

64 
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مديريت تماس ها 

مديريت ايميل ها 

مديريت حمل و نقل 

کنترل پروژه 

 بانکداري 

... 

65 

    لیيحات تکميتوض 

refernses/zakerzade presentation1.ppt
refernses/Final presentation.pptx
refernses/Final presentation.pptx
refernses/Final presentation.pptx
refernses/Final presentation.pptx
refernses/Final presentation.pptx
refernses/Final presentation.pptx
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 نقشه راه هوش تجاری 

استفاده جمله از خاص های نیازمندی با تجاری هوش کاربردی های برنامه برای 

 به نیاز ...و صوت و محتوا و متن در کاوش مثالً  یافته ساخت غیر های داده از

 است مناسب تولید های گام قالب در ها نقش و ها فعالیت گسترش

برنامه ایجاد برای پروژه حیات چرخة راهنمای یک اساساً  تجاری هوش راه نقشه 

 .است یافته ساخت های داده از استفاده با تجاری یارهوش تصمیم کاربردی های
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 4گام          3گام      2گام    1گام 

 

 

 

 5گام 

 

 

      
 6گام 

 7گام 

 8گام 
 16گام 

 9گام  11گام 

 10گام 

 15گام 

 14گام 

 13گام 

 12گام 

 طرح ريزی  هدف

 ساخت طراحی تحليل تجاری 

 استقرار

 شمای نقشة راه توليد يک پروژة هوش تجاری 
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 نقشة راه توليد يک پروژة هوش تجاری 

 6گام برای ساخت یک پروژة هوش تجاری را بر طبق همان  16این نقشه 
 :مرحلة انجام هر پروژة مهندسی که قبالً ذکر شد، به شرح زیر بیان می کند

مرحلة هدف و منظور: 

 ارزیابی وضعیت تجاری: 1گام، 

مرحلة طرح ریزی: 

ارزیابی زیر ساخت : 2 گامEnterprise ،  

طرح ریزی پروژه،: 3 گام 

مرحلة تحلیل تجاری: 

 تعریف نیازمندی های پروژه،: 4گام 

 تحلیل داده،: 5گام 

 نمونه سازی برنامه کاربردی،: 6گام  

 تحلیل مخزن فراداده،: 7گام 

 



69 

مرحلة طراحی: 

 طراحی پایگاه داده،: 8گام 

 طراحی : 9گامETL (بارگذاری/تبدیل/استخراج) 

 طراحی مخزن فراداده،: 10گام 

مرحلة ساخت: 

 تولید : 11گامETL، 

 تولید برنامة کاربردی،: 12گام 

 داده کاوی،: 13گام 

 تولید مخزن فراداده،: 14گام 

مرحلة نصب و استقرار: 

 پیاده سازی،: 15گام 

 ارزیابی نسخه: 16گام. 

 

 

 (ادامه)نقشة راه توليد يک پروژة هوش تجاری 

Next 
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 ارزيابی وضعيت تجاری 

می پیشنهاد تجاری حل راه یک و شود  می تعریف تجاری موقعیت یا مشکل گام، این در 

 طور به و باشد داشته اقتصادی توجیه باید تجاری هوش کاربردی برنامة نسخة هر .شود

   .شود بیان حل راه آن فواید باید  واضح
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 Enterprise ارزيابی زير ساخت

کاربردی های برنامه ازآنجائیکه BI، یک هستند، سازمانی بین های تراکنش از برخاسته 

 های مؤلفه از بعضی .شود ایجاد آنها از پشتیبانی برای باید Enterprise ساخت زیر

 نیز ها مؤلفه سایر .باشند موجود  محل در BI پروژة آغاز از قبل است ممکن زیرساخت

 .شوند ساخته زمان بمرور ، پروژه از قسمتی بعنوان باید

ساخت زیر یک Enterprise دارد مؤلفه دو: 

 مدیریت سیستم افزار، میان افزار، نرم افزار، سخت شامل که :تکنیکی زیرساخت

   ...و فراداده انبارهای شبکه، های مؤلفه عامل، سیستم داده، پایگاه

 نامگذاری استانداردهای فراداده، استانداردهای شامل که :غیرتکنیکی زیرساخت

           ...و تغییر کنترل فرآیندهای تست، های رویه ها، متدولوژی داده،
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 (Planning)طرح ريزی پروژه 

یار تصمیم های پروژه BI بودجه، کارکنان، دامنه، در تغییرات هستند، پویا بسیار 

 باید پروژه ریزی طرح این بنابر دارند، پروژه یک موفقیت در بسزایی تأثیر تکنولوژی،

       .شود گزارش و مشاهده دقیق بطور باید کار واقعی وپیشرفت شود انجام کامل جزئیات با
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   BI اجرای موازی نقشة راه ساخت يک پروژة 

هر پروژة تصمیم یارBI حداقل در سه مجموعه وظایف موازی که بعد از تعریف نیازمندی ،

 .  های پروژه و قبل از پیاده سازی است اجرا می شوند
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 سيستم های هوش تجاری  مالحظات نقشه راه

،شناخت کیفیت داده 

،شناخت عدم کیفیت داده 

،تصحیح داده ها 

،اشتراک گذاری داده ها 

،داده به منزله سرمایه تلقی شود 

 (استنتاج+ یادگیری)تولید داده از داده های موجود ، 

،استفاده از استانداردها 

کوچک و محدودنمودن محدودة سیستم ها.  
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   فروشندگان محصوالت هوش تجاري

Actuate  (Demo)، 

IBM Cognos  (Demo)، 

Information Builders (Demo)، 

Microsoft ، 

Microstrategy، 

Oracle، 

Panaroma Software، 

Qlik Tech، 

SAP Business Objects، 

SAP (Demo)، 

SAS Institute ، 

TIBCO Spotfire، 

… 

http://www.actuate.com/resources/demos-tours.asp
http://forms.cognos.com/?elqPURLPage=71&offid=od_powerplay
http://www.informationbuilders.com/test_drive/index.html
http://www.sap.com/platform/netweaver/demos/index.epx
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  در بازار BIتحلیل فارستر از موقعیت فروشندگان 

Adopted from 

    لیيحات تکميتوض 

refernses/BI Tools.doc
refernses/BI Tools.doc
refernses/BI Tools.doc
refernses/BI Tools.doc
refernses/BI Tools.doc
refernses/BI Tools.doc
refernses/BI Tools.doc
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 (ادامه)در بازار  BIموقعیت فروشندگان 

بازار پیشروان: 
IBM Cognos ،  SAP Business Objects ، Oracle و SAS 

كنندگان تعقیب: 
SAP، Information Builders، MicroStrategy، Microsoft و  

Actuate 

مدعیان: 
Panaroma Software وQlikTech 
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 علل شکست پروژه های هوش تجاری
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علل شکست پروژه های هوش تجاری مربوط به 

  مدیریت
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 علل شکست پروژه های هوش تجاری  مربوط به رویکردها
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 علل شکست پروژه های هوش تجاری  مربوط به  استانداردها
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 علل شکست پروژه های هوش تجاری  مربوط به کاربر
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 علل شکست پروژه های هوش تجاری  مربوط به  قوانین و برنامه ها
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  علل شکست پروژه های هوش تجاری  مربوط به فروشندگان و پیمانکاران
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 علل شکست پروژه های هوش تجاری  مربوط به منابع
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 علل شکست پروژه های هوش تجاری  مربوط به داده و اطالعات
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علل شکست پروژه های هوش تجاری  مربوط به طراحی و پیاده  

  سازی
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علل شکست پروژه های هوش تجاری  مربوط به  

  ارزیابی
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علل شکست پروژه های هوش تجاری  مربوط به  

  ابزار
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سایر علل شکست پروژه های هوش  

  تجاری
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 مراجع

 “BI Course Materials”, Presented by Dr. Ahmad Abdollahzadeh barforoush available in Islab web 

page, http://ceit.aut.ac.ir/islab/courses/bi/home.php       

 Larissa T. Moss, “Improving Data Quality: Why is it so difficult?” 

 “Data Warehousing/Business Intelligence”, Available in www.eforceglobal.com 

 Paul Balacky & Richard Fayers, “A Presentation on Business Intelligence“, June 10th 2003  

 A Presentation on BI: “Business Intelligence: Data Warehousing, Data Acquisition, Data Mining, 

Business Analytics, and  isualization”  

 A Presentation on BI: “Enterprise Information Systems” 

 A Presentation on BI:”ETL”, www.ds.uillinois.edu 

 Chun Wei Choo, “Knowledge Management and The Knowing Organization”, Faculty of Information 

Studies, University of  Toronto, http://choo.fis.utoronto.ca 

 Fosca Giannotti, Dino Pedreschi, “Tecniche di Data Mining”, http://www-kdd.cnuce.cnr.it/ 

 Ora Fish, “Data Warehousing: Changing Campus Culture ”, Rensselaer Polytechnic Institute 

 Dr. Silke Schoenert, “Knowledge Management and Project Management” , University of Koblenz-

Landau, Germany, schoen@uni-koblenz.de 
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 10 Mistakes to Avoid in a Business Intelligence Delivery, Lalitha Chikkatur, DM Review 
Special Report, September 16, 2008, http://www.dmreview.com/  

 Investigating and Preventing BI Sterility Failures, Paul J. Sordellini and Marjorie Lang , 
Medical Device & Diagnostic Industry Magazine, 1996, 
http://www.devicelink.com/mddi/archive/96/08/012.html 

 Worst Practices in Business Intelligence, Kevin R, Vice President of Product Marketing, 
http://www.informationbuilders.com/cgi-
shell/products/whitepaper/whitepaper_form.pl?Whitepaper_Code=WHTWorst 

 Top 10 Warning Signs of a Troubled BI Project, Jonathan Wu, 2000 
http://www.dmreview.com/news/2707-1.html 

 5 Common BI Vendors mistakes, Andres Valera, http://blog.uberbi.com/2008/06/30/5-
common-bi-vendors-mistakes 

 Common Mistakes Companies Make on Business Intelligence Initiatives, Steve Williams and 
Nancy Williams, 2006, 
http://searchdatamanagement.techtarget.com/tip/0,289483,sid91_gci1233364,00.html 

 Why do BI Implementations Fail, Ferenc Mantfeld, 2006, http://it.toolbox.com/blogs/simplified-
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