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چکیده
در دنیای کسب و کار و عصر دانایی، هوشمندی یکی از الزامات انکارناپذیر برای اغلب سازمان هاست تا بتوانند از راه 
گاهی بر قابلیت هایشان بیفزایند و خود را برای سازگاری با تغییرات و تحوالت محیط آماده کنند.  افزایش دانش و خلق آ
هوشمندی کسب و کار، مجموعه توانایی ها، فناوری  ها، ابزارها و راهکارهایی است که به درك بهتر از شرایط کسب و کار 
و سازگاری با آن کمک می کند. داده کاوی درحکم ابزار قدرتمند هوش کسب و کار برای کشف دانش شناخته شده، اما 
ابعاد  همۀ  که  کاملی  و  جامع  رویکردی  موضوع،  ادبیات  بررسی  به  توجه  با  است.  نشده  یک پارچه  آن  با   

ً
کامال هنوز 

هوش کسب وکار را دربر گیرد کمتر یافت شده است. هدف از این مطالعه بررسی رویکردی تلفیقی است که با مرور 
مدل های معتبر و ارزیابی شده به دست آمده است و در آن به ابعاد گوناگون مطرح شده در موضوع هوشمندی کسب و کار، 
ازجمله پیاده سازی مقرون به صرفه،  به کارگیری مؤثر و ارزیابی سیستم پرداخته شده است. در فاز پیاده سازی، استفاده از 
عامل های هوشمند و زبان داده کاوی کسب و کارگرا مطرح شده است. در فاز به کارگیری فرایند، به  اشتراک گذاری دانش 

میان متخصصان و مدیران سازمان و در فاز آخر نیز ارزیابی سیستم ها مطرح شده  است.

واژگان کلیدی: مدیریت دانش، هوشمندی کسب و کار، هوش  تجاری، داده         کاوی، سیستم های چندعامله

مقدمه

در اقتصاد امروز، سازمان ها حجم باالیی از اطالعات را به منظور 
و  جمع آوری  ممکن  زمان  سریع ترین  در  تصمیم  بهترین  اتخاذ 
پردازش می کنند. راه حلی که فرایند تصمیم گیری را بهبود می بخشد 
برخالف  کسب وکار  هوشمندی  است.  کسب وکار  هوشمندی 
بسیاری از پژوهش ها، که آن را با نام هوش تجاری معرفی می کنند، 
و  ابزارها  فناوری ها،  توانایی ها،  مجموعه  بلکه  ندارد،  واحد  معنی 
راهکارهایی است که به درك بهتر از شرایط کسب و کار و سازگاری 
با آن کمک می کند و هوش تجاری فقط یکی از مؤلفه های آن است 

)ابدالی و همکاران، 1395(. این بحث برخالف نامش، که استفاده 
حوزه ها  در  می تواند  می کند،  تداعی  ذهن  در  را  تجارت  حوزۀ  در 
شود؛  استفاده  متفاوت   

ً
کامال محیط های  و  اهداف  با  بخش های  و 

 این سیستم ها در حوزۀ پزشکی و بهداشت و درمان، بانک ها،  
ً
مثال

به  توجه  با  استفاده می شوند.  دیگر  بسیاری حوزه های  و  سازمان ها 
اهمیت روزافزون هوش کسب و کار و استفاده از آن برای تصمیم گیری 
به  ناگزیر  کسب و کارها  همۀ  رقابتی،  مزیت  کسب  درنتیجه  و  بهتر 

استفاده از این سیستم ها برای ماندگاربودن در حوزۀ خودند. 
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برای سالیان متمادی، سیستم های اطالعات مدیریت1 سازمان ها 
را در انجام دادن وظایف گوناگونشان حمایت کرده اند. در شکل 1 
این سیستم ها به ترتیِب پیچیدگی طراحی نشان داده شده اند. مرحلۀ 
اول، سیستم های اطالعات مدیریت  است که  از پایگاه های  داده2 و 
الگوریتم های پردازش داده استفاده می کند و به مدیریت فرایند های 
پشتیبانی  سیستم های  دوم،  مرحلۀ  است.  مربوط   سازمان   داخلی 
تصمیم3 است که با مدل های داده کار می کند و در تصمیم گیری ها 
از آن ها استفاده می شود. سپس سیستم های خبره4 مطرح شدند که 
بعد، سیستم های  در مرحلۀ  استفاده می کنند.  دانش  پایگاه های  از 
داده های  و  گزارش ها  از  که  است  ارشد5  مدیران  اطالعات 
تصویرسازی شده  استفاده می کند و برای تصمیم گیری ها به مدیران 
ارشد کمک می کند و در مرحلۀ آخر، سیستم های هوش کسب و کار 
است که از داده کاوی، پردازش تحلیلی آنالین و انبار داده ها استفاده 

می کند و در ادامه به تفصیل به آن ها پرداخته خواهد شد.
سیستم های  ازظهور  قبل  که  مدیریت،  اطالعات  سیستم های 
هوش کسب و کار استفاده می شدند، قادر به خلق یک پارچگی میان 
داده های گوناگون، پراکنده و ناهمگن نبوده اند و همچنین نتوانسته اند 
داده ها را با توجه به زمینه های گستردۀ موجود، به گونه ای اثربخش، 
تفسیر کنند. هچنین قادر به شناسایی مناسب وابستگی های موجود 
میان داده های جدید نبوده اند. برای اینکه سازمان ها بتوانند در برابر 
تغییرات بازار واکنش سریع نشان دهند، نیاز به سیستم های اطالعات 
مدیریتی دارند که بتوانند از سازمان و محیط آن تحلیل های علت و 

معلولی مختلف را استخراج کنند.
سیستم های هوش کسب و کار ابزاری را فراهم می کنند که براساس 
شود.  داده  پاسخ  مناسبی  شکل  به  سازمان  اطالعاتی  نیازهای  آن، 
وظایف اصلی، که سیستم های هوش کسب و کار مدنظر قرار می دهند، 
و  آن ها  تجمیع  اطالعاتی،  داده های  هوشمندانۀ  شناسایی  شامل 
گوناگون  اطالعاتی  منابع  از  که  است  داده هایی  چندبعدی  تحلیل 
مربوط  داده های  کسب و کار،  هوش  سیستم های  آمده اند.  به دست 
با داده هایی که از محیط  به سیستم های اطالعاتی درون سازمانی را 
محیطی  داده های  این  می کنند.  گردآوری  می آید  به دست  سازمان 
شامل آمارها، پایگاه های اطالعاتی مربوط به مراکز سرمایه گذاری و 
مالی و پایگاه های دادۀ متفرقه است. چنین سیستم هایی درحکم رابط  
فعالیت های  برای  کافی  و  مطمئن  و  روزآمد  اطالعات  کسب  برای 

)Olszak and Ziemba, 2007( متعدد شرکت عمل می کنند
هوش کسب و کار شامل آرایه ای یک پارچه از ابزار فناوری اطالعات 
اقدامات  و  فعالیت ها  به  را  داده ها  می دهد  اجازه  کاربر  به  که  است 

1. Management Information System (MIS)

2. Knowledge Discovery in Databases (KDD)

3. Decision Support System (DSS)

4. Expert System (ES)

5. Executive Information Systems (EIS)

گاهانه تبدیل کند. قابلیت حائز اهمیتی که همۀ سیستم های هوش  آ
میان  مفهومی  و  منطقی  واسط  یافتن  داشته  باشند  باید  کسب و کار 
کاربر انسانی و مخزن اصلی داده )انبار داده( از راه ارائۀ معتبر و دید 
مفهومی از اطالعات سازمانی است. ابزارهای هوش کسب و کار به 
کاربران کمک می کنند که پردازش ها و ارتباطات پیچیده را به  آسانی 
درک کنند. همچنین گزارش های تصویری سفارشی به کاربران کمک 
گاهانه بگیرند، عملکرد را بهبود  می کنند که تصمیم ها را به موقع و آ
اثر  سازمان  کل  بر  فعالیت هایشان  چگونه  که  کنند  درک  و  بخشند 

 .)Ferranti et al., 2009( می گذارد
هوش  قدرتمند  ابزار  درحکم  قدرتش،  به  توجه  با  داده کاوی، 
کسب و کار برای کشف دانش  است. فرایند داده کاوی فرایند مدیریت 
 Herschel and( است  انسانی  دانش  شامل  زیرا  است؛  دانش 
کسب و کار  هوش  با  داده کاوی  حاضر،  درحال   .)Jones, 2005
مانند  داده کاوی  سیستم های  و  است  نشده  یک پارچه سازی   

ً
کامال

باالی  هزینۀ  علت  به  همچنین  می کنند.  کار  جداگانه  جزیره ای 
و  کوچک  شرکت های  در  کسب وکار  هوش  سیستم های  استقرار 
 Russell and Norvig,( گیرند  بهره  آن ها  از  نمی توانند  متوسط، 
ابزار هوش کسب و کار،  به منزلۀ  داده کاوی،  موفقیت  کلید   .)2005
همکاری و به اشتراک گذاری دانش میان کاربران نهایی و کارشناسان 
فناوری در سازمان است )King, 2005(. مسائل اصلی، که در این 
تحقیق به آن ها پرداخته شده است و دالیل پرداختن به این موضوع، 

شامل موارد ذیل  است:

از  ابعاد خاصی  بر  اینکه همۀ رویکرد های موجود  به  توجه  با   .1
و  جامع  رویکرد  است  نیاز  دارند،  تمرکز  کسب و کار  هوشمندی 
کسب وکار  هوش  سیستم های  ابعاد  همۀ  دربرگیرندۀ  که  کاملی 

باشد بررسی شود؛

آماده  گزارش های  از  این سیستم ها  در   
ً
معموال اینکه  به  توجه  با   .2

در  و  همیشه  نمی تواند  به یقین  آن ها  از  استفاده  می شود،  استفاده 
مواقع مهم و گاه بحرانی به کمک مدیر آید. اگر مدیران و کسانی که 
بتوانند  دارند  قرار  سازمان  راهبردهای  و  اهداف  مسائل،  جریان  در 
هنگام  در  و  کنند  استخراج  از سیستم  لحظه  همان  دارند  نیاز  آنچه 

یت   شکل 1: روند توسعۀ سیستم های اطالعات مدیر
)Olszak and Ziemba, 2007(
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تصمیم گیری ها و پیش بینی ها استفاده کنند، بی شک از این سیستم ها 
یک پارچگی  بحث  علت  همین  به  شد.  خواهد  مؤثرتری  استفادۀ 
کامل  پتانسیل  از  استفاده  برای  کسب و کار  هوشمندی  و  داده کاوی 

سیستم های هوشمندساز کسب و کار باید بررسی شود؛

هزینۀ  کسب و کار  هوشمندساز  سیستم های  خرید  و  سفارش   .3
 سازمان های بزرگ از آن استفاده می کنند. 

ً
باالیی دارند و معموال

برای اینکه سازمان های کوچک و متوسط نیز بتوانند از مزایای این 
سیستم ها بهره مند شوند و درنتیجه استفاده از آن ها گسترش یابد 
و فقط به سازمان های بزرگ اختصاص نداشته باشد، پیاده سازی 

مقرون   به  صرفۀ آن اهمیت می یابد؛ 

4. در همۀ مراحل پیاده سازی، به کارگیری و ارزیابی سیستم تعامل 
متخصصان کسب و کار و متخصصان فناوری حائز اهمیت است. 
کسب و کار،  هوشمندساز  سیستم های  از  مؤثر  استفادۀ  به منظور 
از طرفی مدیران باید بتوانند به طور صحیح و کاربردی از سیستم 
استفاده کنند و از طرف دیگر، متخصصان فناوری باید با ماهیت 
کسب و کار و نیازهای آن آشنایی کامل داشته باشند. به این  منظور، 
هدف  با  مدیران  و  متخصصان  میان  دانش  اشتراک  برای  مدلی 

مرتبط کردن داده کاوی به هوش کسب و کار باید ارائه شود.
در  گوناگون  مدل های  و  رویکردها  مرور  از  پس  مطالعه  این  در 
موضوع هوشمندی کسب و کار، رویکردی تلفیقی بر سیستم های هوش 
کسب و کار بررسی شده است که فازها و بخش های متعدد آن از مقاالت 
معتبر و رویکردها و مدل های بااعتباِر ارزیابی شده استخراج شده است. 
در این رویکرد یک پارچه سازی داده کاوی و هوش کسب و کار، با استفاده 
با  پیاده سازی  به  صرفه بودن  مقرون   و  کسب و کارگرا  داده کاوی  زبان  از 
پیشنهاد استفاده از عوامل هوشمند نیز مدنظر قرار گرفته است. با توجه به 
تلفیقی بودن مدل و بررسی ابعاد گوناگون هوشمندی کسب و کار مطالب 

مطرح  شده حوزه های متفاوتی از این موضوع را دربر می گیرد. 
مراحل  همۀ  درواقع  و  است  مشتری  سازمان  نگاه  از  تحقیق  این 
را  سیستم  این  درواقع  می شود.  اجرا  سازمان  آن  در  رویکرد  این 
متخصصانی تولید می کنند که در سازمان مشغول  به کارند و مراحل 
به کارگیری، ارتقا و ارزیابی سیستم نیز به دست آن ها و به کمک تعامل 

سازنده با کارمندان و مدیران اجرا می شود.
هوشمندی  آن  در  که  است  تحقیق  پیشینۀ  رو  پیِش  بخش 
کسب وکار،  داده کاوی، یک پارچه سازی این دو و مسائل مطرح شده 

در این حوزه ها بررسی می شوند. 

1. پیشینۀ تحقیق

1-1. هوشمندی کسب وکار
هوشمندی کسب وکار اصطالحی چترگونه است که گروه گارتنر و 
محققش، هوارد درسنر،1 در سال 1989 معرفی کردند. علت اصلِی 

عبارت اند  کسب وکار  هوشمندی  به  سازمان ها  و  مؤسسات  نیاز 
تصمیم گیری  به  تجزیه و تحلیل  با  کسب وکار  هوشمندی   )1 از: 
به ویژه رفتار مشتری و  آینده،  بهتر کمک می کند؛ 2( در پیش بینی 
تقاضای بازار مؤثر است. برخی علل دیگر نیز می تواند مدنظر قرار 
بگیرد؛ ازجمله کمک در رسیدن به اهداف اساسی سازمان، مانند 
کاهش هزینه ها، بهبود بهره وری، توسعۀ محصول، توسعۀ خدمات 
مشتریان، افزایش درآمدها، فراهم آوردن اطالعات استراتژیک برای 
تصمیم گیرندگان و شناسایی رفتار معامالت در پیاده سازی )محقر 
بسیاری  برخالف  کسب و کار  هوشمندی  همکاران،  1387(.  و 
می کنند،  معرفی  کسب و کار  هوش  نام  با  را  آن  که  پژوهش ها،  از 
معنی واحدی ندارد؛ بلکه مجموعه توانایی ها، فناوری ها، ابزارها و 
راهکارهایی است که به درك بهتر از شرایط کسب و کار و سازگاری 
با آن کمک می کند و هوش تجاری فقط یکی از مؤلفه های آن است 

)ابدالی و همکاران، 1395(.
هوشمندی  از  گوناگونی  طبقه بندی های  و  تعاریف  صاحب نظران 
تجاری  سازمانی  هوش  گروه  به  را  آن  بوستروم  داده اند.  ارائه  کسب و کار 
این  تشریح  با   .)Bostorm, 2014( می کند  طبقه بندی  رقابتی  و 
این سه مؤلفه  تأثیر  و  داده اند  ارائه  ابدالی و همکاران مدلی  تقسیم بندی، 
را در عملکرد سازمان بررسی کرده اند. تعاریف بسیاری برای هوشمندی 
کسب و کار  هوشمندی  کلی  به طور  اما  است،  شده  مطرح  کسب و کار 
درحکم رویکردی جدید در معماری سازمانی مطرح شده است که این 
به منظور  مدیران،  برای  اطالعات  تحلیل  در  سرعت  براساس  معماری 
ممکن،  زمان  کمترین  در  کسب و کار  هوشمند  و  دقیق  تصمیم گیری های 
طراحی شده است. هوشمندی کسب و کار چارچوب کاری شامل فرایندها، 
و  اطالعات  به  داده  تبدیل  برای  که  است  گوناگون  فناوری های  و  ابزار 
اطالعات به دانش ضروری اند. با استفاده از همین دانش مدیران می توانند 
بخشند.  بهبود  را  سازمانشان  عملکرد  درنتیجه  و  بگیرند  بهتری  تصمیم  
تصمیم گیری های  با  سنجش  در  استراتژیک  تصمیم گیری های  برای 
عملیاتی و تاکتیکی، با توجه به ریسک باال، هنوز از این سیستم ها کمتر 
استفاده می شود و همچنین متخصصان در سنجش با مدیران بیشتر از این 

.)Arnott et al., 2017( سیستم ها بهره می برند

1-1-1. اهداف سیستم های هوش کسب و کار در سطوح 
گوناگون تصمیم گیری

گسترده ،  موضوعی  محدودۀ  شامل  کسب و کار  هوش 
منابع  از  برگرفته   نیمه ساختاریافته  دادۀ  تجزیه و تحلیل چندمتغیره، 
گوناگون و ارائۀ داده های چندبعدی است. فرض بر این است که 
هوش کسب و کار، تصمیم گیری در تمامی سطوح مدیریت را بدون 
توجه به سطح ساختار دهی پشتیبانی می کند. اهداف سیستم های 
هوش کسب وکار در سطوح گوناگون تصمیم گیری بدین قرار است:

دقیق  تنظیم  امکان  کسب و کار  هوش  استراتژیک،  سطح  در   .1
و  می گیرد  نظر  در  را  اهداف  برخی  تحقق  آن  پی  در  و  اهداف  1. Howard Dresner
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اجازه می دهد گزارش های مقایسه ای گوناگونی ارائه شوند. نتایج 
تاریخی، سود آوری، ارائه های خاص، اثربخشی کانال های توزیع 
همراه با شبیه سازی توسعه یا پیش بینی نتایج آینده براساس برخی 

از مفروضات مثال هایی برای این اهداف اند؛

2. در سطح تاکتیکی، سیستم های هوش کسب و کار پایه هایی برای 
تصمیم گیری در موضوع بازاریابی، فروش، مالی، مدیریت سرمایه 
تغییر سازمانی  آیندۀ  این سیستم ها عملیات  فراهم می کند.   ... و 
به منظور  را  شرکت  عملکرد  فنی  و  مالی  جنبه های  همچنین  و 
کمک به شرکت ها برای تحقق بخشیدن به اهداف استراتژیک خود 

به گونه ای اثربخش بهینه سازی می کنند؛

3. در سطح عملیاتی، سیستم های هوش کسب و کار برای تحلیل 
موقت و پاسخ به پرسش های مربوط به عملیات جاری بخش ها، 
تأمین کنندگان  با  همکاری  و  فروش  مالی  موقعیت  به روزرسانی 

.(Olszak and Ziemba, 2007) کمک می کنند

1-1-2. مراحل و فرایندهای هوش کسب و کار
همانطور که در شکل 2 مشاهده می شود، هوش کسب و کار از 
تشکیل  ارائه  و  تجزیه و تحلیل  ذخیره سازی،  ادغام،  مرحلۀ  چهار 

:)Jinpon et al., 2011( شده اند

1. ادغام: گامی کلیدی در این فرایند است که در آن اطالعات از 
منابع گوناگون )برنامه های خارجی، سیستم ها و منابع داده( برای 

تثبیت بررسی می شوند و سپس به فرمت واحدی تبدیل می شوند. 
فرایند ادغام به منزلۀ استخراج، تبدیل و بار گذاری در اصطالحات 

هوش کسب و کار شناخته می شود؛ 

2. ذخیره سازی: در این مرحله اغلب با استفاده از سیستم مدیریت 
سازمان دهی  داده  انبار  در  اطالعات  رابطه ای،  داده های  پایگاه  
پایگاه   بین  حاضر  درحال  رابطه ای  داده های  پایگاه   می شوند. 

داده های تجاری و منبع باز بیشترین استفاده را دارند؛

داده  است  راه های سازمان دهی  از  دیگر  یکی  تجزیه و تحلیل:   .3
که تحلیل و گزارش از راه پردازش تحلیلی آنالین1 برای آن بسیار 
به جای  از مکعب ها  استفاده  با  داده  این روش  در  است.  مناسب 
فرمتی چندبعدی سازمان دهی  و در  داده می شود  نشان  جدول ها 
تبدیل  از  استفاده  با  را  سریع  تحلیل  امکان  فرمت  این  می شود. 
داده های خام به فرمتی که بیشتر برای کاربر فهمیدنی است فراهم 
می کند. یکی از اهداف استفاده از ابزار پردازش تحلیلی آنالین به 
نمایندگی از پایگاه داده های رابطه ای تسهیل تولید پرس و جوهای 
به  اجازه  یا  مناسب  زمان  در  تجزیه و تحلیل  از  پشتیبانی  و  موقت 
و  ساخت یافته تر  و  سریع تر  شکل  به  جست و جو ها  برای  کاربر 
وگزارش هاست.  پرس وجوها  نمودارها،  آسان تر  تولید  همچنین 
در  که  است  فاکتور هایی  درمورد  جزئی تر  دانش  داشتن  هدف، 
فرایند یا روش خاصی شرکت دارند و درک اینکه چگونه فرایندهای 
گوناگون با یکدیگر تعامل دارند. این کار ممکن است مسائلی را 

)Jinpon et al., 2011( شکل 2: چهار مرحلۀ هوش کسب و کار و فرایندهای مرتبط با آن

1. Online Analytical Processing) OLAP(
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که مانع فرایندها و رویه ها در سازمان ها می شوند مشخص کند و 
به راه حل های بالقوه اشاره کند. تجزیه و تحلیل کلی با مجموعه ای 
از اهداف پیشنهادی آغاز می شود. معیارهای هدف یا شاخص های 
کلیدی عملکرد باید تعریف شوند. سپس منابعی که شاخص های 
و  داده ها  گزارش ها،  که  به گونه ای  شوند؛  درک  باید  دارند  مرتبط 
تولید شوند یکسان سازی کنند. دانشی  اطالعاتی را که می توانند 
رفتار  تغییر  یا  تنظیم  برای  است  آمده  به دست  فرایند  این  طی  که 
فعلی استفاده می شود و به حرکت سازمان ها به سمت فرایندها و 

اهداف مطلوب کمک می کند؛ 

4. ارائه: در این مرحله راه حل به کاربر نهایی ارائه می شود. مدیران 
را  توانایی  این  قدرتمند  کاربران  و  تجاری  تحلیل گران  اجرایی، 
گاهانه و تجاری تصمیم گیری کنند. تولید گزارش های  دارند که آ
خالصه بدون زیرساخت های مناسب وقت گیر است. ابزار هوش 

کسب و کار به بهینهسازی این گردش کار کمک می کنند؛

1-2. بررسی چارچوبی برای مقرون به صرفه بودن سیستم های 
هوش کسب و کار

توسعۀ  هزینه های  علت  به  کسب وکار  هوش  سیستم های  توسعۀ 
فناوری  با  پیچیده  سیستم های  توسعۀ  شده  است.  محدود  باال 
کم کردن  بدون  را  ساخت  هزینۀ  چندعامله  خودکار  سازمان دهی 
این  رو  از  می دهد.  کاهش  سیستم  اطمینان  قابلیت  و  مقیاس پذیری 
در این بخش چارچوبی جدید براساس این فناوری با هدف ساخت 

سیستم های هوش کسب وکار کم هزینه معرفی می شود. 
هر آنچه محیط خود را از راه سنسورها درک کند و براساس تأثیرات 

.)Russell and Norvig, 2005( محیط اقدام کند عامل است
عامل هوشمند سه عمل زیر را مداوم انجام می دهد:

1. درک شرایط پویای محیط؛

2. اقدام براساس شرایط محیط؛

3. استدالل برای تفسیر ادراکات، حل مشکالت، استنتاج و تعیین 
اقدامات.

توسعۀ  درمورد  را  بسیاری  توجه  چندعامله1  سیستم های 
با  اطمینان  قابلیت  و  مقیاس پذیری  علت  به  پیچیده  سیستم های 
هزینۀ ساخت کم به خود جلب کرده  است. در این فناوری، هر 
را درک کند  قادر است محیط  عامل موجودیتی مستقل است که 
و به کمک اطالعات بیرونی پیش بینی و استدالل کند؛ پس قادر 
کار  تا  باشد  داشته  کنترل  رفتارش  بر  و  کند  تصمیم گیری  است 

خاصی را اجرا کند.
ساخت سیستم های هوش کسب و کار براساس این فناوری از ذخیره 
و انتقال داده با حجم باال با همکاری میان عامل ها جلوگیری می کند 

1. Multi Agent System (MAS)

و وظایف اولیه به شکل محلی در مراحل گوناگون به کمک عامل ها 
پردازش  داده،  پاکسازی  داده،  یک پارچگی  مانند  می شوند؛  اجرا 
هوش  گوناگون  فرایندهای  اجرای   . و...  داده کاوی  آنالین،  تحلیلی 
 کسب و کار به دست عامل ها، تبادل و ذخیره سازی داده را کم می کند 

 .)Armugam and Devadas, 2010( و هزینه را کاهش می دهد

1-2-1. ارزیابی موفقیت سیستم های هوش کسب وکار
در مراحل و فرایندهای گوناگون سیستم های هوش کسب و کار 
برای  که  است  شده  استفاده  کسب وکار  هوش  ابزار  از  بی شک 
است.  نیاز  متفاوتی  شاخص های  به  آن ها  از  هریک  ارزیابی 
تأثیر مستقیمی در  ابزارهای هوش کسب و کار  ارزیابی  و  سنجش 
پشتیبانی  فضای  ارتقای  منجربه  و  دارد  سازمان  عملکرد  بهبود 
تصمیم گیری در سازمان ها می شود. در مدلی که روحانی و ربیعی 
ساوجی معرفی کرده اند چهار حوزه مطالعه شده است )روحانی 
باید بررسی  1395(. عواملی که در هر حوزه  و ربیعی ساوجی، 
حوزۀ  در  مهم  مسئلۀ  است.  شده  داده  نشان   3 شکل  در  شوند 
یا  فرد  وجود  ذهنی،  منابع  مناسب  ذخیرۀ  برای  سازمانی  حافظۀ 
سیستمی است که اطالعات و دانش را فیلتر و پاالیش و با نیازهای 
سازمانی همسو کند و در دسترس افراد مناسب در سطوح گوناگون 
گاهانه قرار دهد. باید به حوزۀ  سازمان در زمان مناسب به شکل آ
یك پارچگی اطالعات، در مقام دومین حوزۀ مهم با هشت عامل 
تأثیرگذار در موفقیت ابزارهای هوش کسب وکار، به منظور برقراری 
ارتباط مؤثر میان دو حوزۀ حافظۀ سازمانی و خلق دانش توجه شود. 
مکانیسم های  به  کارا،  به شکل  اطالعات  یك پارچه کردن  از  پس 
تا  است  نیاز  سازمانی  مبادلۀ  ترویج  تسهیل  هدف  با  منسجمی 
و موضوعات  ابعاد  در  باارزش  و  دانش های جدید  تولید  به  بتوان 
متعدد در سازمان برای تصمیم گیری های مؤثر برمبنای تحلیل های 
مستمر دست یافت. حوزۀ نمایش به منزلۀ نقطۀ ارتباطی و تماس 
میان کاربران و ابزارهای هوش کسب وکار به منظور ارائۀ اطالعات 

اثربخش و نتایج مناسب به شکلی کاربرپسند است. 

1-3. داده کاوی
اصطالح داده کاوی برگرفته از استخراج طال از صخره های سنگی 
است. درمورد استخراج و اکتشاف طال از واژۀ صخره کاوی استفاده 
نشده  است؛ بنابراین شاید نام مناسب تر برای داده کاوی واژۀ استخراج 
دانش از داده بوده است، اما ازآنجاکه این واژه طوالنی است و ممکن 
است اصطالح کوتاه تر دانش کاوی نیز نتواند مؤکد بر استخراج دانش 
از واژۀ داده کاوی استفاده می شود.  از داده ها باشد،  از میزان وسیعی 
تحلیل الگوی داده، باستان شناسی داده و برداشت اطالعات از دیگر 

)Han et al., 2011( نام های به کار برده شده برای داده کاوی است
اطالعات  فناوری  مفاهیم  دیگر  همچون  داده کاوی  اگرچه 
معانی متعددی را برای افراد تداعی می کند، اما اگر به دقت استفاده 
شود، به ابزار تحلیلی پیچید ه ای اشاره دارد که به گونه ای خودکار 
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الگوهای مفیدی را در میان داده های مخازن داده کشف می کند. 
و  است  تصمیم  از  پشتیبانی  پیشرفتۀ  شکل  داده کاوی  درواقع 
برخالف ابزارهای پرس وجوی غیرفعال، بدون الزام به طرح پرسش 
برنامه ریزی  شده  قواعد  و  روندها  الگو،  تولید  به  کاربر  طرف  از 

)Moghaddasi et al., 2012( می پردازد
الگوهایی  که  است  این  در  داده کاوی  قدرت  دیگر،  عبارت  به 
را که در جست وجوی کاربر مدنظر قرار نگرفته  است افشا کند و 
ارائه  برای پرسش هایی که هرگز مطرح نشده است  را  پاسخ هایی 

 )Wager et al., 2005( دهد
انگیزۀ گسترش داده کاوی از دنیای تجارت در دهۀ1990 آغاز شد. 
متخصصان آمار و تحلیل گران داده ها و انجمن سیستم های مدیریت 
هوش  و  ماشین  یادگیری  پژوهشگران  و  داده کاوی  به کارگیری  با 
مصنوعی از عبارت کشف دانش در پایگاه داده ها استفاده کرده اند. 
تأسیس بانك های اطالعاتی بزرگ به دست ادارات دولتی، بانك ها و 
بخش خصوصی، نیاز به داده کاوی داشته است؛ یعنی کشف دانش 
و اطالعات معتبر پنهان یا تجزیه و تحلیل ماشینی داده ها برای یافتن 
الگوهای مفید و تازه، که قابلیت استناد در پایگاه های داده های بزرگ 
را داشته است و نتایج و الگو های تولیدشده را در تصمیم گیری های 
خط   اتخاذ  و  هوشمندانه  تصمیم  گرفتن  برای  تجاری  استراتژیك 
اختیار  در  مشتریان  به  بهتر  خدمت رسانی  برای  جدید  مشی های 

)Shabestari and Ja›farzadeh, 2011(  مدیران قرار داده  است

1-3-1. چرخۀ گسترش دانش در داده کاوی
یافتن متخصص داده کاوی که تاجری عالی هم باشد یا برعکس 
دشوار است. به عبارت دیگر، کاربران دانش )خلق کنندگان دانش(، 
 به دو گروه 

ً
که درگیر داده کاوی و برنامه های کاربردی آن اند، معموال

تقسیم می شوند: کارمندان کسب وکار و متخصصان داد ه کاوی.

که  میانی اند  سطح  مدیر  یا  ارشد  مدیر  کسب و کار  کارمندان   .1
تصمیم گیری  و  تجاری  مشکالت  حل  در  باال  سطح  دانش  از 
کسب و کار  هوشمندی  داده کاوی،  مفهوم  باید  آنان  بهره مندند. 
است  کنند؛ هرچند ممکن  را درک  در سازمان  دانش  مدیریت  و 
باشند.  نداشته  آشنایی  داده کاوی  و روش های  رویه ها  با جزئیات 
مدیریت  و گسترش  داده کاوی  اجرای  در  مشارکت  از  آنان  هدف 

دانش، بهبود عملکرد کسب و کار در سازمانشان است؛

روش های  از  و  داده کاوی اند  کارشناس  داده کاوی  متخصصان   .2
داده کاوی در سازمان درک باالیی دارند. آنان باید ماهیت کسب و کار 
را درک کنند و بتوانند نتایج داده کاوی را در زمینۀ کسب و کار تفسیر 

عمال تجاری وکسب و کار نیستند.
َ
 مسئول ا

ً
کنند، اما مستقیما

کسب و کار  هوشمندی  به  را  داده کاوی  گروه،  دو  این  همکاری 
است  ممکن  متخصصان  دانشِی  اقدامات  می کند.  مرتبط  واقعی 
به منظور  گیرند.  قرار  ساختار  بدون  تصمیم گیری  چشم انداز  در 
مناسب  اطالعات  جست وجوی  به  مدیران  اقدام،  برای  آمادگی 

یابی موفقیت ابزارهای هوش کسبوکار )روحانی و ربیعی ساوجی، 1395( شکل 3: مدل ارز
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ارزیابی  را  این اطالعات  به  اقدامات جایگزین مربوط  می پردازند، 
بهترین نحو  به  انتخاب می کنند که اطالعات  را  اقدامی  و  می کنند 
می تواند  نتایج  داده کاوی  موضوع  در  می کنند.  پشتیبانی  آن ها  از 
تصمیم گیری  به منظور  متخصصان  برای  اطالعات  از  مجموعه ای 
ارزیابی  برای  مدیران  نتایج،  این  از  استفاده  با  باشد.  بدون ساختار 
اقدامات جایگزین باید پیش فرض ها، تعصبات و عدم قطعیت ها را 
تشخیص دهند. آن ها تأثیرات اجرای اقدامات را نظارت می کنند و 
از راه درونی سازی، دانش ضمنی را گسترش می دهند. نخستین قدم 
متخصصان درک نگرانی صاحبان مسائل است. در حوزۀ کسب و کار 
از  استفاده  با  را  مسئله  متخصص  پس  مدیران اند.  مسئله  صاحب 
تعریف  داده کاوی  پروژۀ  هدف  تعیین  به منظور  داده کاوی  مفاهیم 
می کند. کل فرایند تعریف مشکل ممکن است به شکل مذاکره ای 
میان متخصصان و مدیران باشد. مسئلۀ تعریف شده باید با استفاده از 
ابزار و روش های داده کاوی موجود حل شود. سپس متخصصان باید 
به گونه ای داده ها را با روشی اصولی آماده کنند که مناسب و واضح 
شوند. وقتی داده ها آماده شدند، روش ها و ابزار داده کاوی روی آن ها 
پیاده می شود. در حالت ایدئال نتایج به دست آمده برای متخصصان 
جالب خواهد بود. برای عملی کردن نتایج، متخصصان باید آن ها را 

.)Wang and Wang, 2008( برای مدیران تشریح کنند

1-3-2. رویکرد مدیریت دانش به داده کاوی 
داده کاوی فرایند کاوش میان داده ها برای یافتن ارتباطات ناشناختۀ 
موجود است که برای کاربران جالب است. با وجود بلوغ داده کاوی 
انتقادات اخیر نشان می دهد که داده کاوی به تجارت در مقیاس بزرگ 
 پژوهش ها در این موضوع بیشتر به مطرح کردن 

ً
کمک نمی کند؛ مثال

اصالحات تدریجی در الگوریتم های قوانین انجمنی می پردازند، اما 
مقاالت بسیار اندکی چگونگی استفاده از قوانین انجمنی کشف  شده 

 )Pechenizkiy et al., 2005( را تشریح می کنند

تصور  قدرتمند  و  بالقوه  ابزاری  به منزلۀ  داده کاوی  درحالی که 
کسب و کار  هوشمندی  برای  داده کاوی  واقعی  ارزش  می شود، 
عصر   .)Wang et al., 2007( نشده  است  مشخص   

ً
کامال

فناوری اطالعات دریافته  است که بسیاری از سازمان ها همچنان 
سریع  و  آسان  حل  برای  جادویی  ابزاری  درحکم  داده کاوی  به 
روش های  درواقع   .)Kaplan, 2007( می نگرد  مشکالت 
داده کاوی ممکن است بسیار خطرناک باشند، اگر کاربران نهایی 
ببرند  به کار  مربوطه  زمینۀ  در  را  روش ها  آن  چطور  که  ندانند 
هوش  ابزار  به منزلۀ  داده کاوی  موفقیت  کلید   .)King 2005(
کسب و کار همکاری و به اشتراک گذاری دانش میان کاربران نهایی 
و کارشناسان فناوری در سازمان است. درواقع برای مرتبط کردن 
داده کاوی به هوشمندی کسب و کار باید میان متخصصان و مدیران 

مدل اشتراک دانش دیده شود.

و  کسب و کار  هوشمندی  بین  مرز  داده کاوی   .3-3-1
مدیریت دانش

داده کاوی با توجه به قدرتش درحکم ابزار قدرتمند هوشمندی 
فرایند  داده کاوی  فرایند  دانش  است.  کشف  به منظور  کسب و کار 
مدیریت دانش است؛ زیرا شامل دانش انسانی می شود. این دیدگاه 
در سنجش با داده کاوی به  شکل غریزی هوشمندی کسب و کار را 
به مدیریت دانش مرتبط می کند. داده کاوی در دو جنبۀ عمدۀ زیر 

برای مدیریت دانش مفید است:

1. به اشتراک گذاری درک مشترک از مفهوم هوشمندی کسب و کار 
داده ای  پایگاه   بررسی  با  داده   کاربران 

ً
داده؛ مثال میان کاربران  در 

مربوط به بازاریابی، این موارد را به اشتراک می گذارند: دامنۀ پایگاه  
داده، تعاریف اقالم داده ها، فراداده از پایگاه  داده و دانش پیشین از 

روش های داده کاوی که برای پایگاه  داده استفاده می شوند؛

استفاده  بشری  دانش  گسترش  ابزار  به منزلۀ  داده کاوی  از   .2
الگوهای  داده کاوی  فروش،  دادۀ  پایگاه های  در   

ً
مثال می شود؛ 

آشکار  داده  کاربران  برای  را  مصرف کنندگان  ناشناختۀ  خرید 
می کند. به علت برخی همپوشانی ها میان هوشمندی کسب و کار 
و مدیریت دانش، اغلب مدیران درک کاملی از تفاوت اساسی میان 

.(Herschel and Jones, 2005) این دو ندارند
هوشمندی کسب وکار برنامه ها و فناوری هایی است که پیش بینی ها 
نیز  دانش  مدیریت  می کند.  مؤثر  را  سازمان  تجاری  تصمیم های  و 
از  استفاده  و  گسترش  خلق،  روش های  و  شیوه ها  از  مجموعه ای 
مدیریت  اینکه  با  است.  سازمان  عملکرد  افزایش  به منظور  دانش 
دانش  و  اطالعات  از  استفاده  کسب و کار  هوشمندی  همانند  دانش 
در دسترس سازمان را بهبود می بخشد، اما در بسیاری از موارد با آن 
متفاوت است. مدیریت دانش مهارت مرتبط شدن با اطالعات بدون 
کسب و کار  هوشمندی  که  اطالعاتی  دارد،  را  نهان  دانش  و  ساختار 

.)Wang and Wang, 2008( نمی تواند با آن ها ارتباط برقرار کند

1-4. یک پارچه سازی داده کاوی و هوشمندی کسب و کار
امروز هوشمندی کسب و کار دچار تحول چشمگیری شده است و 
حوزه ای است که جذابیت بسیاری دارد و ارتباط بسیاری نیز با بخش 
پژوهش و صنعت دارد. داده کاوی با موفقیت در هوشمندی کسب و کار 
و برنامه های کاربردی مربوط به آن استفاده می شود. با وجود این، هنوز 
استفاده کنند. مسئلۀ واقعی  آن  از  نیستند  قادر  کاربران غیرمتخصص 
این است که کشف دانش در پایگاه  داده به شکل کامل با هوشمندی 
کسب و کار یک پارچه سازی نشده است و سیستم های داده کاوی مانند 

)Richardson et al., 2009( جزیره ای جداگانه کار می کنند

از  می کنند  کار  سیستم ها  این  با  که  تصمیم گیرندگانی  درنتیجه 
بی توجهی  مهم  موضوع  نمی کنند.  استفاده  آن ها  کامل  پتانسیل 
زبان های  در  دادهکاوی  مسائل  تصریح  راهکارهای  توسعۀ  به 
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کسب و کارگرا و همچنین فعالیت های هوشمندی کسب و کار است. 
ساختیافته،  پرسوجو  زبان  همچون  داده کاوی  زبان های 
فعالیت های  و  کاربران  بر  متمرکز  همچنین  و  کسب و کارگرا 
هر  که  است  سازمان  در  مهمی  مسئلۀ  این  و  نیستند  کسب و کار 
از زبان های  روز اهمیتش بیشتر می شود. به همین علت استفاده 

پرسوجو با مثال1 مطرح شد.
پاسخ  برای  مثال  با  پرسوجو  زبان  از  تجاری  کاربران  استفادۀ 
در  معمول  تجربهای  امروز  کسب و کار  موقت  پرسش های  به 
با  باالیند.  سطح  بسیار  مثال  با  پرسوجو  زبان های  سازمان هاست. 
استفاده از این نوع زبان، کاربر مشخص می کند که چه کار می خواهد 
بکند بهجای آنکه مشخص کند چگونه آن را اجرا می کند. پرس و جو 
مناسب  که سبک  باالست  دادۀ سطح  پایگاه  زبان مدیریت  مثال  با 
دادۀ  پایگاه  کنترل  و  به روزرسانی  پرس و جو،  برای  یک پارچه ای  و 
رابطه ای فراهم می کند. فلسفۀ نیاز به دانِش کمتر کاربر برای آغاز و 
کمینهکردن تعداد مفاهیمی است که او برای شناخت و استفاده از 

.)Azeved and Santos, 2012( زبان باید بیاموزد

2. روش پژوهش 
با توجه به هدف این تحقیق مبنیبر معرفی رویکردی جامع بر 
سیستم های هوشمندساز کسب و کار، که ابعاد گوناگون مطرح شده 
در موضوع هوشمندی کسب و کار را دربرگیرد، میتوان آن را از نظر 

هدف، کاربردی دانست.
درمورد  گسترده  میدانی  تحقیقات  ارائۀ  علت  به  همچنین 
سیستم های هوش کسب و کار،  داده کاوی، یک پارچهسازی این دو 
فناوری، چارچوب ها و رویکرد های موجود از منابع معتبر شامل 
37 کتاب مرتبط و مقالۀ چاپشده در ژورنال های معتبر انگلیسی 
توصیفی  روش  و  ماهیت  براساس  حاضر  تحقیق  فارسی،  و 
و  معتبر  سایت های  و  مورد کاوی ها  مطالعۀ  به  توجه  با  و  است 
داده کاوی  و  کسب و کار  هوشمندی  موضوع  در  که  انجمن هایی 
فعالیت می کنند، تحلیل مدل ها و رویکردها و توسعه های موجود 
نوع  از  پیشنهادی،  رویکرد  در  استفاده  و  به منظور شخصی سازی 
تحلیلی است. در رویکرد مطرح شده پس از بررسی سیر تکاملی 
روش های  ضعف  و  قوت  نقاط  بررسی  و  موجود  سیستم های 
ابعاد  درنظرگرفتن  و  تست شده  روش های  تلفیق  با  استفاده شده، 
در  استفاده  برای  موجود  مدلهای  و  رویکردها  سیستم ها،   متعدد 
این  شده اند.  شخصی سازی  و  تلفیق  پیشنهادی  جامع  رویکرد 
ارزیابی تشریح  به کارگیری و  پیاده سازی،   فاز  رویکرد، که در سه 
شده است، مفروضات درنظر گرفتهشده در روش های موجود را 
آن و  استفادهشده در  به مدل اشتراک دانش  با توجه  و  دربر دارد 

همچنین استفاده از عامل های هوشمند بسیار تعاملی و پویایند.

1. Query By Example(QBE)

3. تجزیه و تحلیل یافته ها و ارائۀ رویکرد

و  کسب و کار  هوشمندساز  سیستم های  پیشینۀ  مطالعۀ  از  پس 
گوناگون  رویکردهای  و  چارچوب ها  ابعاد،  داده کاوی،  روشهای 
این سیستم ها و همچنین توسعه هایی که در موضوع  پیادهسازی 
افتاده  اتفاق  داده کاوی  و  کسب و کار  هوشمندی  یک پارچهسازی 
است، رویکرد جدیدی ارائه شده است. در این مقاله سعی شده 
رویکردی  پیاده سازی،  گوناگون  ابعاد  درنظرگرفتن  با  که  است 
داده کاوی  مبحث  تخصصی  به گونه ای  یک سو  از  شود.  مطرح 
دیگر،  سوی  از  و  است  شده  بررسی  کسب و کارگرا  زبان های  و 
است.  گرفته  قرار  مدنظر  داده کاوی  به  دانش  مدیریت  رویکرد 
همچنین برای کمترشدن هزینۀ پیادهسازی از عامل های هوشمند 
نیز بهرهگیری شده است. این رویکرد شامل سه فاز است که در 
به  هم  آبشاری  شکل  به   فاز  سه  این  شده اند.  داده  نشان   4 شکل 
مرتبط اند و مانند چرخه ای پیوسته تکرار می شوند. ممکن است در 
مرحلۀ به کارگیری و ارزیابی الزم باشد جداول و مدل های جدید به 

پایگاه  داده اضافه شوند و به مرحلۀ پیاده سازی بازگردیم. 

3-1. فاز پیاده سازی سیستم
به منظور کمترشدن هزینۀ پیاده سازی از چارچوب سیستم های 
خودسازمان ده  چندعاملۀ  فناوری  براساس  کسب و کار  هوش 
که  است  الیه  چهار  شامل  چارچوب  این  است.  شده  استفاده 
هر  شده  است.  داده  اختصاص  سیستم  اصلی  وظیفۀ  به  هریک 
الیۀ فوقانی از طریق خدمات وب با الیه های پایینی تعامل دارد. 
منابع  از  اولیه  دادۀ  خدمات  ارائۀ  داده  منبع  الیۀ  اصلی  وظایف 
گوناگون ناهمگون به الیۀ پاکسازی داده و خلق و نگه داری فرادادۀ 
محلی است. در الیۀ پاکسازی داده، فرایند پاکسازی برای حفظ 
دقت، صحت و تمامیت روی داده ها اعمال خواهد شد. این فرایند 
به بیشترشدن صحت اطالعات کمک می کند. الیۀ کاربرد از راه 
اتصال به سرویس های پشتیبانی گوناگون مانند پرس و جو، تحلیل 
و داده کاوی در حالتی تعاملی و بصری به کاربرها رابط کاربر ارائه 

.)Venkatadri et al., 2010( می کند
هوشمند  عامل ها ی  از  علت  دو  به  سیستم  پیاده سازی  برای 
و  قدرت  همچنین  و  پایین تر  هزینۀ  نخست  است؛  شده   استفاده 
یادگیرنده بودن  خاصیت  از  استفاده  دوم  و  بیشتر  مقیاس پذیری 

شکل 4: فازهای رویکرد پیشنهادی
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براساس  کسب و کار  هوشمندساز  سیستم های  طراحی  عامل ها. 
فناوری سیستم های چندعاملۀ خودسازمان ده هزینه های ساخت 
را به حداقل می رساند تا شرکت های متوسط و کوچک هم قادر به 

.)Russell and Norvig, 2005( استفاده از آن باشند
همانگونه که در شکل 5 مشاهده میشود، هر عامل موجودیت 
سایر  با  همچنین  و  دارد  را  خود  به  مخصوص  وظایف  و  مستقل 

عامل ها در ارتباط است. 
داده کاوی  زبان  یک  از  پرس و جو  برای  داده کاوی  عامل  در 
این  استفاده می شود.  مثال  با  پرس و جو  نام مدل  به  کسب وکارگرا 
زبان توسعه یافته ی زبان پرس و جو با مثال است. با استفاده از مدل 
 با مدل ها در تعامل باشد 

ً
پرس وجو با مثال کاربر می تواند مستقیما

و با معیارهای گوناگون پرس و جو  کند. در جدول 1 چندین پرسش 
 کاربران تجاری، 

ً
تجاری بیان شده است، پرسش هایی که معموال

همۀ  می کنند.  مطرح  ارتباط اند،  در  داده کاوی  مدل های  با  که 
پرسش های کسب و کار می توانند به پرس و جو هایی تبدیل شوند که 

با استفاده از زبان مدل پرس و جو با مثال تعریف می شوند.

ازآن جاکه زبان مدل پرس و جو با مثال نوع توسعه یافتۀ زبان پرس و جو 
 شامل دو ویژگی تعامل و تکرار است. نوآوری زبان 

ً
با مثال است، ذاتا

فرایندهای  و  کسب و کار  کاربران  به  گرایش  مثال  با  پرس و جو  مدل 
هوش کسب و کار است. این نوع رویکرد به کاربران کسب و کار امکان 
دسترسی و ویرایش مستقیم داده ها و مدل ها را می دهد و داده کاوی 
را مانند سایر ابزارها به سمت کاربران نهایی می آورد؛ بنابراین امکان 
با  می کند.  مهیا  را  کسب و کار  هوشمندی  و  داده کاوی  یک پارچگی 
پتانسیل های  از  می توان  کاربران  و  مدیران  به  داده کاوی  فرایند  انتقال 
این فناوری قدرتمند در سیستم های هوشمندساز کسب و کار استفاده 

)Azeved and Santos, 2012(  کرد
هنگام پیاده سازی سیستم متخصصان و مدیران باید با یکدیگر 
تعامل داشته باشند و اهداف سیستم را تعیین کنند. برای این کار 
مدیران باید درمورد مفاهیم پایۀ این فناوری اطالعات کسب کنند 
را  کسب و کار  نگرانی های  بتوانند  باید  متخصصان  همچنین  و 
ابعاد  با هم فکری مدیران،  این مرحله  درک کنند. متخصصان در 
مربوطه  حوزۀ  در  کسب وکار  پرسش های  انواع  و  مسائل  متعدد 

شکل 5: فاز پیاده سازی سیستم در رویکرد پیشنهادی

پایۀ مدل و داده پایۀ مدلپرسش ها بر پرسش ها بر

ویژگی های دانش آموز خوب چیست؟دانش آموزی را انتخاب کن که می تواند دانش آموز خوبی باشد.

ویژگی های دانش آموز بد چیست؟دانش آموزی را انتخاب کن که می تواند دانش  آموز بدی باشد.

دانش آموزی را انتخاب کن که نمی تواند براساس برنامه  ریزی 

اولیه نتیجه بگیرد.

ویژگی های دانش آموزی که براساس برنامه ریزی اولیه نتیجه 

نمی گیرد چیست؟

........

)Azeved and Santos, 2012( جدول 1: پرسش های کسب وکار مربوط به مدل های داده کاوی



در  را  ابعاد  استنتاجی1 همۀ  دادۀ  انبار  در جداول  و  را می شناسند 
نظر می گیرند. انواع معیارها و شاخص هایی را که درمورد مسائل 
گوناگون مطرح است شناسایی می کنند. سپس مدل ها را در جداول 
استفادۀ  هدف  به  توجه  با  بخش  این  در  می کنند.  وارد  داده  انبار 
با  از داده کاوی، معماری داده کاوی برمبنای مدل پرس و جو  مؤثر 
مثال استفاده شده است. در این معماری، که در شکل 6 مشاهده 
می شود، ماژول داده کاوی داده ها را از انبار داده استخراج می کند، 
مدل داده کاوی تولید می کند و پایگاه  داده را با مدل های داده کاوی 
تغذیه می کند. مدل های جدید با اضافه کردن جدولی جدید خلق 
استنتاجی  دادۀ  انبار  مفهوم  از  استفاده  با  معماری  این  می شوند. 

نشان داده شده است.
پایگاه  دادۀ استنتاجی شامل انبار داده و بانک دانش است که به 
آن مدل های داده کاوی گفته می شود. به این ترتیب ما می توانیم به 
این پایگاه داده درحکم انبار دادۀ استنتاجی مراجعه کنیم؛ بنابراین 
انبار داده ای است که شامل داده و مدل های  انبار دادۀ استنتاجی 

شمارۀ  جدول  این  اول  ستون  می شوند.  ذخیره  می شود،  نامیده 
و  اطمینان3  بعد  ستون  دو  در  است.  قانون  مشخص کنندۀ 
روش  هدف  متغیرهای  بعد  ستون های  شده اند.  پشتیبانی4ذکر 
بعد5  جدول  یک  از  ستون  یک  به  که  شده اند  انتخاب   داده کاوی 
مربوط می شوند. تمامی صفت هایی که قابلیت اندازه گیری دارند 
در جداول موجودیت6 قرار می گیرند، اما صفت های مرتبط با یک 
شی، که قابلیت اندازه گیری ندارند، جدول بعد را تشکیل می دهند 

)Pereira et al., 2007(

3-2. فاز به کارگیری سیستم
که  می شویم  سیستم  به کارگیری  فاز  وارد  پیاده سازی  از  پس 
مراحل آن در شکل 8 نشان داده شده است. مراحل و مؤلفه های 
گوناگون این فاز با توجه به یافته های وانگ و وانگ درمورد رویکرد 
مدیریت دانش به داده کاوی طراحی شده اند. مدل معرفی شده در 
روند  کل  که  است  دانش  به اشتراک گذاری  فرایند  آنان  مطالعات 
نتایج( دانش سازمان را تشکیل می دهد و شامل  )نه فقط  تعامل 

مراحل زیر است:
1. استانداردسازی اصطالحات و مفاهیم داده کاوی؛

2. تعاریف مشکالت و مسائل؛
3. مستندهای داده کاوی؛

4. منابع داده کاوی؛
.)Wang and Wang, 2008( 5. اقدامات و نتایج تأثیرات

مدل معرفی شده با توجه به رویکرد این تحقیق شخصی سازی 
شده  بهره گیری  آن  از  سیستم  به کارگیری  مرحلۀ  در  و  است  شده 
آن ها  باالست.  ابتکار  قوۀ  با  کاربرانی  نیازمند  مرحله  این  است. 
موجود   نیازهای  با  منطبق  را  مدنظر  گزارش های  و  تحلیل ها  باید 
فراهم کنند، همچنین بتوانند موضوعات مناسب را پیگیری و نتایج 
به دست آوردن  برای  اینکه  به  توجه  با  کنند.  تفسیر  را  به دست آمده 
و  کمرنگ شده  متخصصان  به  مرحله  این  در  نتایج  تحلیل  و 
حوزۀ  موقعیت های  و  شرایط  درمورد  کامل  اطالعات  با  فردی 
کاربران  می شود.  سیستم  از  مؤثرتری  استفادۀ  است،  نیاز  مدنظر 

 شکل 6: معماری داده کاوی برمبنای مدل پرس و جو با مثال
)Pereira et.al., 2007( 

شکل 7: شکل کلی انبار دادۀ استنتاجی

شده اند.  ذخیره  داده  انبار  جداول  در  دو  هر  که  است  داده کاوی 
کاربران  به  داده کاوی  دسترسی  قابلیت  بر  مفهوم  این  ازآن جاکه 
نهایی در انبار دادۀ استنتاجی تمرکز می کند، بحث مهم در حوزۀ 
این تحقیق است. داده و مدل داده کاوی می تواند از یک راه برای 
انبار  در  داده کاوی  مدل های  باشد.  دسترس پذیر  تجاری  کاربران 
داده در جداول خاص به نام جداول مدل ذخیره می شوند. ممکن 
برای  که هریک  باشد  مدل  داده شامل چندین جدول  انبار  است 

تولید یک مدل به کار می رود.
مدل های  استنتاجی  انبار  داده های  در   ،7 شکل  براساس 
مدل2   جدول  که  خاص،  جدول  چند  یا  یک  در  داده کاوی 

1. Inductive Data Warehouse (IDW)
2. Model Table (MT)

3. Confidence (C)
4. Support (S)
5. Dimension Table
6. Fact Table
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در  که  است  درحالی  این  ببرند.  پی  خود  انتخاب  صحیح بودن 
ادبیات موضوع، فرض های بسیاری بدون بررسی و تحقیق علمی 

درمورد منافع هوش تجاری ارائه شده است.
این  از  اطمینان  و  تجاری  هوش   توسعۀ  فرایند  به  کمک 
مقتضیات  و  نیازمندی ها  تجاری  هوش   محصوالت  که  موضوع 
دوم،  هدف  و  علت  می کند،  تأمین  را  کاربران  و  سازمان  واقعی 
هزینۀ  اندازه گیری  است.  هوش  تجاری  ارزیابی  و  اندازه گیری 
این  در  مطرح شده  مدل های  طریق  از  تجاری  هوش  به کارگیری 
به   تجاری  مزایای هوش  اندازه گیری  اما  است،  امکان پذیر  زمینه 
مانند  غیرمالی  و  غیرملموس  مزایای  نیست.  آن  هزینۀ  سادگی 
و  اندازه گیری  این  که  مواردی اند  زمانی  اثربخشی  گاه  و  کیفیت 
مدیران  نیز  و  مشتری  رضایت  میزان  می کنند.  دشوار  را  ارزیابی 
برای  برای تصمیم گیری می تواند  به موقع بودن اطالعات  به علت 
ارزش سیستم های هوش  ارزیابی  استفاده شود.  اندازه گیری  این 

تجاری باید دو جنبۀ اصلی را پوشش دهد که عبارت اند از:

۱. هزینه های به کارگیری هوش تجاری چه مقدار است؟

۲. به کارگیری هوش تجاری چه مزایایی دارد؟

نتیجه گیری

استفاده  و  اهمیت روزافزون هوشمندی کسب وکار  به  توجه  با 

پرس وجوهای خود را در این مرحله با استفاده از زبان داده کاوی 
مدل پرس و جو با مثال وارد انبار دادۀ استنتاجی می کنند. در این فاز 
بیشتر از فازهای دیگر بحث فرایند به اشتراک گذاری دانش مطرح 
می شود. فرایند تعامل میان متخصصان و مدیران سازمان درواقع 
زبان  باید  کاربران  و  مدیران  است.  دانش  به اشتراک گذاری  فرایند 
با مفاهیم آن آشنا  با مثال را بشناسند و  داده کاوی مدل پرس و جو 
شوند تا بتوانند پرس وجوهای خود را در قالب این زبان بیان کنند 
 از داده ها و مدل های موجود در انبار داده استفاده کنند 

ً
و مستقیما

و در صورت نیاز مدل ها را تغییر دهند. با توجه به سطح  باالبودن 
این زبان، آشنایی با مفاهیم آن برای مدیران و کاربران آسان است. 
نکتۀ بسیار مهمی که مدیران و کاربران باید به آن توجه کنند این 
است که سیستم های هوش کسب و کار، داده را به  شکل هوشمند 
تولید نمی کنند، بلکه از داده های موجود استفاده می کنند؛ درنتیجه 
وارد  داده هایی که در سیستم  هرچه کیفیت و صحت و جامعیت 
می کنند بیشتر باشند، بی شک سیستم نتایج بهتری به آن ها می  دهد 

و درنتیجه تصمیمات مؤثرتری اتخاذ خواهند کرد.

3-3. فاز ارزیابی سیستم
در این فاز دقت، صحت و جامعیت مدل ها ی موجود در انبار 
دادۀ استنتاجی سنجیده می شود و بازخورد این فاز به فاز پیاده سازی 
و  شوند  ابداع  جدید  مدل های  باید  که  معنی  این  به  برمی گردد؛ 
توسعه یابند. چون کاربران فقط می توانند از مدل ها استفاده کنند و 
خلق آن ها نیاز به طراحی جداول جدید و افزودن معیارهای جدید 
دارد، باید به فاز اول بازگردیم و درحقیقت سیستم را توسعه دهیم، 
پرس و جو  داده کاوی مدل  زبان  که  این روی  از  توسعۀ سیستم  اما 
افزودن  راه  از  جدید  مدل های  و خلق  است  انعطاف پذیر  مثال  با 

جداول به پایگاه  داده امکان پذیر است، کار پیچیده ای نیست.
ارزیابی هوش تجاری دو هدف کلی را دنبال می کند. نخستین 
آن  ارزش  اثبات  تجاری  هوش  اندازه گیری  هدف  معمول ترین  و 
به منظور سرمایه گذاری است )Sawka, 2000(. درواقع مدیران 
هوش  از  استفاده  و  انتخاب  اینکه  به  توجه  با  ارشد  مدیران  و 
و  منطقی  به  ارزیابی  با  دارند  نیاز  است،  نوین  رویکردی  تجاری 

شکل 8: فاز به کارگیری سیستم در رویکرد پیشنهادی

)Lonnqvist and Pirttimaki, 2006( جدول 2: دو نوع اندازه گیری سیستم های هوشمندساز کسب و کار

مزایای اندازه گیریمخاطبین اصلی اطالعات اندازه گیریهدف اندازه گیری

تعیین ارزش هوش تجاری

 مدیران ارشد جهت توجیه سرمایه گذاری

 متخصصین هوش تجاری

 تأمین کنندگان هوش تجاری

محققین

نشان دادن منافع واقعی هوش تجاری و توجیه مالی آن

فزایش اعتبار هوش تجاری به عنوان یک ابزار مدیریتی

مدیریت فرایند هوش 

تجاری

 متخصصین هوش تجاری

 تأمین کنندگان هوش تجاری

کاربران هوش تجاری

 بهبود مداوم در خدمات و محصوالت هوش تجاری

تأمین نیازمندی های عمومی
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شده  مشخص  و  است  شده  بررسی  مدنظر  حوزۀ  در  گوناگون 
است که چه روش داده کاوی در چه فضا و موقعیتی استفاده شود. 

حوزۀ  نیازهای  با  منطبق  کسب و کار  هوش  سیستم های  درواقع 
داده کاوی  زبان های  از  استفاده  به علت  و  مدنظر ساخته می شود 
کسب و کار گرا مدل های پیچیده و سطح باال تولید نمی شوند. بعد 
در  که  می شود  مطرح  آن  به کارگیری  بحث  پیاده سازی سیستم  از 
این فاز به فرایند به اشتراک گذاری دانش میان مدیران و متخصصان 
پرداخته شده است و درواقع رویکرد مدیریت دانش به داده کاوی 
سیستم  ارزیابی  بحث  بعد  مرحلۀ  در  است.  گرفته  قرار  مدنظر 
ارزیابی  مدیریتی  و  تخصصی  ابعاد  آن  در  که  می شود  مطرح 

سیستمهای هوش کسب و کار بررسی شده است.
هوش  سیستم  های  ارزیابی  برای  تحقیق  پیشینۀ  بخش  در 
کسب وکار مدلی تشریح شد. شاخص های این مدل، که روحانی 
در چهار حوزۀ حافظۀ  است،  کرده  اعتبارسنجی  و  ارائه  ربیعی  و 
سازمانی، یک پارچگی اطالعات، نمایش و خلق دانش طبقه بندی 
شاخص ها،   این  براساس  تلفیقی  رویکرد  ارزیابی  در  شده اند. 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:

و  مدیران  مستمر  تعامل  به  توجه  با  سازمانی:  حافظۀ  حوزۀ   .1
به  می توان  پیشنهادی  رویکرد  گوناگون  مراحل  در  متخصصان 
ویژگی قابلیت استفاده داشتن و تعاملی بودن اطالعات دست  یافت. 
همچنین با توجه به استفاده از انبار داده در سیستم های هوشمندساز 

کسب وکار یک پارچه سازی داده ها نیز دست یافتنی است؛ 

عامل های  از  رویکرد  این  در  اطالعات:  یک پارچگی  حوزۀ   .2
پیاده سازی سیستم استفاده شده است؛ به همین  هوشمند در فاز 
علت می توان دقت،  صحت،  قابلیت استفاده داشتن و ردیابی کردن 
زمان  کاهش  درمورد  کرد.  کنترل  واقعی  زمان  در  را  اطالعات 
تصمیم گیری و بهبود ارتباطات نیز با توجه به سطح باالبودن زبان 
آموزش دیدن،  از  پس  می توانند  مدیران  استفاده شده،  داده کاوی 
و  سریع  تصمیمات  و  کنند  برقرار  ارتباط  سیستم  با  به راحتی 

اثربخش اتخاذ کنند؛ 

ویژگی  پیشنهادی،  رویکرد  نیز  مورد  این  در  نمایش:  حوزۀ   .3
استفادۀ آسان از سیستم را به علت زبان داده کاوی سطح باال دارد. 
همچنین به علت استفاده از پردازش تحلیلی آنالین، به تحلیل های 
چندبعدی از داده ها پرداخته شده است. همچنین به علت استفاده 
از انبار دادۀ استنتاجی و عامل کنترل و مدیریت منبع داده ها در الیۀ 
ذخیره سازی فاز پیاده سازی سیستم می توان داده ها و اطالعات را 
به شکل یک پارچه ذخیره کرد. در الیۀ یک پارچه سازی، همۀ منابع 

داده یک پارچه می شوند؛

4. حوزۀ خلق دانش: با توجه به مراحل بیان شده در فاز به کارگیری 
سیستم و همچنین تعامل مدیران و متخصصان در مراحل گوناگون 

از آن برای تصمیم گیری مؤثر و درنتیجه کسب مزیت رقابتی، همۀ 
استفاده  به  ناگزیر  در حوزۀ خود  ماندگاربودن  برای  کسب و کارها 
از آن اند. در این تحقیق با مرور رویکردها و چارچوب های معتبر 
ابعاد  تلفیق  و  کسب وکار  هوشمندی  موضوع  در  ارزیابی شده  و 
پیاده سازی،   فاز  سه  شامل  که  جامع،  رویکردی  آن ها،  گوناگون 
هوشمندی  متعدد  ابعاد  و  است  سیستم  ارزیابی  و  به کارگیری 

کسب و کار را دربر می گیرد، بررسی شده  است.
 به علت 

ً
اولین بعد مقرون به صرفه بودن این سیستم هاست. معموال

مدیران  کسب و کار  هوش  سیستم های  پیاده سازی  باالی  هزینه های 
کمتر به استفاده از آن ها رضایت می دهند. با پیشنهاد مدل سیستم های 
چندعاملۀ خودسازمانده و شرح مزایای این فناوری و همچنین معرفی 
می توان  آن ها  از  حاصل  نتایج  و  موجود  پیاده سازی شدۀ  نمونه های 

مدیران را به استفاده از این سیستم ها متقاعد کرد.
هدف  سازمان  در  دانش  اشتراک  و  همکاری  تعامل،  دوم  بعد 
میان مدیران و متخصصان در همۀ مراحل پیاده سازی،  به کارگیری 
و ارزیابی است. مدیران در حل مشکالت تجاری و تصمیم گیری 
و  داده کاوی  موضوع  در  متخصصان  و  دارند  باال  سطح  دانش 
هوشمندی کسب و کار تخصص دارند. برای طراحی سیستم های 
سازمان  برای  شخصی سازی شده  و  مفید  و کار  کسب  هوش 
هوشمندی  مفاهیم  با  باید  مدیران  آن ها،  از  مؤثر  بهره گیری  و 
بتوانند  باید  نیز  و متخصصان  آشنا شوند  داده کاوی  و  کسب و کار 
تفسیر  آن موضوع  در  را  نتایج  و  کنند  درک  را  ماهیت کسب و کار 

کنند. این اهداف جز با تعامل این دو گروه حاصل نمی شود. 
سومین بعد استفادۀ موثر از پتانسیل کامل سیستم در سازمان 
است. داده کاوی فناوری بسیار قدرتمندی است و زمانی می توان 

از آن به شکل مؤثر در هوشمندی کسب و کار استفاده کرد که:

1. از روش و الگوی داده کاوی بجا و مناسب استفاده شود؛

بتوانند  2. نتایج پیچیده و سطح باال نباشند که فقط متخصصان 
آن ها را تفسیر کنند، مدیران و کاربران نهایی نیز باید بتوانند نتایج 

را تفسیر و از آن ها استفاده کنند.
استفاده از زبان های داده کاوی کسب و کارگرا، که مدیران بتوانند 
از آن ها استفاده کنند و در مواقع حساس و بحرانی آنچه نیاز دارند 
در لحظه از سیستم استخراج کنند و برای تصمیمات و پیش بینی ها 

استفاده کنند، برای این منظور پیشنهاد شده است. 
مدیران  هم فکری  با  متخصصان  سیستم،  پیاده سازی  هنگام 
عامل ها  و  اعمال می کنند  به روی سیستم  را  متفاوت  حالت های 
گوناگون  مواقع  در  اطراف  محیط  درک  و  یادگیرنده بودن  علت  به 
در  می کنند.  اعمال  خود  وظایف  درمورد  را  الزم  تصمیمات 
عاملی که وظیفۀ داده کاوی را برعهده دارد از یک زبان داده کاوی 
کسب و کارگرا، که ماهیت تعاملی و تکرارپذیر دارد، استفاده شده 
است. در آغاز پیاده سازی روش های متعدد داده کاوی برای مسائل 
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توجه  دانش  خلق  و  اشتراک  در  مطرح شده  مسائل  به  رویکرد، 
و کلیدی  پایه  این مقاله سعی شده  است مفاهیم  شده است. در 
رویکردهای  و  شوند  بیان  داده کاوی  و  کسب و کار  هوشمندی 
موجود بررسی شوند؛ بنابراین می توان این تحقیق را به منزلۀ منبع 
علم  و  کسب و کار  هوشمندساز  سیستم های  درمورد  اطالعاتی 
دانست.  این سیستم ها  در  داده کاوی  بررسی جایگاه  و  داده کاوی 
با توجه به نیاز روزافزون کسب وکارها و سازمان ها به سیستم های 
برای  بیشتری  راه های  پی  در  می توان  کسب و کار  هوشمندساز 
کاهش هزینه بود تا در کسب وکارهای کوچک نیز استفاده از آن ها 
مقرون به صرفه باشد. همچنین برای افزایش سرعت این سیستم ها 
مانند محاسبات ابری برای بخش پردازش تحلیلی آنالین می توان 

راه های گوناگون را توسعه داد.
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