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 شناسنامه مستند
 مستند عنوان

های کاربردی هوش در حوزه تکنولوژیراهبران اطالعات هوشمند نفیس گستر های شرکت قابلیت، نفیس مفاهیم هوش تجاریمعرفی 

 ارائه شده توسط شرکت راهبران اطالعات هوشمند نفیس گستر. نفیس  کاوشگرِ هوش تجاری معرفی ابزار ، انبار دادهتجاری و 

 حق طبع و نشر 

استفاده کاربران سایت جهت  ،گستر نفیسمند هوشراهبران اطالعات توسط شرکت  30/04/1394در تاریخ  تندمساین 

www.NafisBI.com  شده استارائه  01/05/1400در تاریخ ویرایش ایجاد و این. 

 هدف

هوش  ، و ابزار DW = Data warehouse انبار داده،  Nafis BI(Business Intelligance) نفیس در این مستند راهکار هوش تجاری

توسط شرکت ها های آنو تکنولوژی Microsoft BIو  OWBو  ODIو  OBIEEپیشنهادی های یژو تکنولو، نفیس تجاری کاوشگرِ

توسط همچنین راهکار هوش تجاری نفیس و نقشه راه اجرای آن  .توضیح و تبیین شده استگستر یس مند نفوشراهبران اطالعات ه

 توضیح و تبیین شده است.گستر نفیس مند شرکت هوش

 کننده  تهیه

 تهیه گردیده است. -گستر نفیسمند هوشراهبران اطالعات عامل شرکت  مدیر – رضا بهاردی زادهتوسط  مستنداین 

 4، واحد 2پالک  ،34نبش خیابان ، رش مهرآخیابان  ،شهرآرادفتر مرکزی : تهران، آدرس 

  https://NafisBI.comوبسایت: 

  info@NafisBI.comترونیک : پست الک

 صفحه لینکدین شرکت:  

/https://www.linkedin.com/company گستر_نفیس_هوشمند_اطالعات_راهبران 

    instagram.com/Nafis_ITshttp//:: شرکت اینستاگرامصفحه 

                                  https://Telegram.me /NafisBI: کتشرکانال تلگرام 

   02186112034و  02186111725تلفن: 

 

 

https://nafisbi.com/
mailto:info@nafisbi.com?subject=نظرات%20کاربران%20سایت
https://www.linkedin.com/company/%20راهبران_اطلاعات_هوشمند_نفیس_گستر
https://instagram.com/Nafis_IT
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 فصل اول: مقدمه
 هافیعرت

ها شامل تعریف انبارداد و مزایای . این تعریفپردازیموکار میبای در زمینه هوشمندی کسفصل اول به ذکر تعاریف و مفاهیم پایهدر 

 باشد.ها میدر سازمان تجاری هوش تجاری و ضرورت استفاده از هوشتعریف آن، 

 Data warehouse انبار داده .1.1

مشاهده و باشد. داده متشکل از حقایق قابلمی 2و اطالعات 1، تشخیص و تفاوت قائل شدن بین دادهکندالقا می انبار دادهکه  یمفهوم

های لیاتی و تراکنشی وجود دارند. برای مثال یک سیستم دانشگاهی شامل دادههای عمسازی است، که معموالً در سامانهقابل ذخیره

باشد. ها میبندی کالسهای زمانداده یا دانشگاه اندنمهای حقوق و دستمزد کارداده یا های منابع انسانیداده یا نام دانشجویانثبت

های داده لمثابرای  .است برای کاربر نهایی  تحلیلیوی ارزشِشود که حا، داده فقط به این دلیل وارد میانبار دادهدر یک محیط 

 ها وجود داشته باشدد.شوند که نیاز به تحلیل این دادهمی انبار دادهحقوق و دستمزد کارکنان درصورتی وارد مرتبط با 

 استوکار شده از حقایق کسبچهگردد. اطالعات یک مجموعه یکپارصورت اطالعات ارائه میشده و بهسازماندهی انبار دادهداده در 

نیاز است که  ییهاپایگاه داده، هوش تجاریافزاری نرمهای سیستم در گردند.سازی مطرح میعنوان زیربنای سیستم تصمیمکه به

ایگاه ، به این پباشدطراحی شده و پاسخگویی نیاز آماری تحلیلی مدیران سازمان بطور خاص برای تأمین اطالعات و اهداف آنالیزی 

ها برای عنوان مخزنی واحد و یکپارچه از دادهباشد، که بهبخشی از یک معماری داده می انبار داده .گویند انبار دادههای خاص داده

ها در باشد. این ویژگیی مهم ها و خصوصیاتدارای ویژگیباید  انبار دادهافزار از لحاظ فنی و دانش نرمباشد. پردازش اطالعات می

ای دادهپایگاه .گیرندقرار می 8و فرآیند گرا 7در دسترس بودن، 6، زمان گرا5، پایایی4داشتن ، یکپارچگی3بودن موضوع گرا :هایندیبدسته

داده خود یک پایگاه انبار دادهتوان نتیجه گرفت که گیرد. پس میبوده و در گروه انبار داده قرار می انبار دادهبا مشخصات ذکر شده یک 

 گرا بودن آن است.موضوع انبار دادهمشخصاتی خاص دارد و برای اهدافی خاص توسعه داده شده است. مهمترین هدف است که 

 

                                                           

 

 

1 Data 
2 Information 
3 Subject-Oriented 
4 Integrated 
5 Non-Volatile 
6 Time-Variant 
7 Accessible 
8 Process-Oriented 
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 انبار دادهمزایای ها و قابلیت .1.2

ی هادر سیستم دادهپایگاه و  1OLAP افزاریهای نرمدر سیستم انبار داده ای بینمقایسه، انبار دادهمزایای ها و قابلیتبرای درک بهتر 

های خاصی فاوتتدر مقایسه با یک پایگاه داده  انبار دادهنگهداری و پشتیبانی از یک  سازی،پیادهدهم. انجام می 2OLTP افزارینرم

های بنیادی زیر را با پایگاه داده بلکه تفاوت ،ها نیستهای عملیاتی و خواندن و نوشتن آنیک دسترسی ساده به داده انبار دادهدارد. 

 است.مزایای آن ها و قابلیتدهنده  نشان که دارد

 داده گاهیانبار داده و پا نیب سهیمقا:  1جدول 

 Datbase های سیستم عملیاتیداده Datawarehouse انبار دادههای داده

 کاربرد گرا هستند موضوع گرا هستند

 همراه با جزییات هستند اندشدهشده و درغیراینصورت تصفیهخالصه

 شوندن لحظه که دستیابی میدقیق، در آ ان هستند. برش زمانیدهنده ارزش در طول زمنشان

 در خدمت جامعه کارشناسان در خدمت جامعه مدیریتی

 روزرسانی شوندتوانند بهمی شوندروزرسانی نمیبه

 اجرای تکراری ایاجرای تاریخچه

 باشنددرک میابلقاولیه  هایی که قبل از توسعهنیازمند به پردازش شوندنمی طور کامل درکهایی که قبل از توسعه بهنیازمند به پردازش

 افزارسازگار با چرخه حیات توسعه نرم چرخه حیات کامالً متفاوت

 شود(که یک تراکنش وارد میحساس به کار آیی)نیازمند پاسخ فوری وقتی ها نیست(کار آیی کم)جزو نیازمندی

از های زیادی شامل: رکورد دستیابی است.زمان قابلهایی که در یکمجموعه داده

 ای فراوانعناصر داده

دستیابی است. شامل: چندین رکورد از فقط یک واحد داده در یک واحد زمان قابل

 ایتعداد محدودی عناصر داده

 تراکنش محور وتحلیل محورتجزیه

 برانگیز استها، که موضوعی چالشروزرسانیکنترل کردن به روزرسانی نگرددشود هیچ موضوعی بهکنترل می

 شودوسیله کلیت آن مدیریت میبه شودها مدیریت میزیرمجموعه توسط

 بدون افزونگی افزونگی واقعیت حیات آن است

 ساختار ثابت، محتویات متغییر ساختار منعطف

 کندمقدار کمی داده را در پردازش استفاده می روندکار میبها در پردازش مقدار بسیار زیادی از داده

باشد. با توجه به می انبار دادههای ها به نوعی بیانگر مزیتو پایگاه داده بیان گردید. این تفاوت انبار دادههای بین تفاوت 1در جدول 

و بازیابی  طوریکه ذخیرهرود، بی بکار میخود یک مدل پایگاه داده بوده که برای مقاصد تحلیل انبار دادهتوان درک کرد که می 1جدول 

 اطالعات در آن به سادگی انجام پذیرد و هنگام ساختن گزارش یا تحلیل سرباره زمانی باالیی نداشته باشد. 
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 چیست؟  Business Intelligenceهوش تجاری  .1.3

 ای از تعاریف معتبر و مطرح جهانی درباره مفهوم هوش تجاری خواهیم پرداخت.به ذکر تاریخچهدر ابتدا 

ای هدایت استفاده شد. وی وسیله ارتباطی بر IBMاز یک محقق شرکت  ایدر مقاله« هوش تجاری»بار، کلمه اولین  :1958ال س

 هایواقعیتل قابلیت درک رابطه متقاب»ملزم به وجود یک سیستم هوشمند دانست، و هوش را چنین تعریف کرد: یک کسب و کار را 

 «.ت عمل در جهت هدف مطلوب  شودشده به صورتی که منجر به هدایارائه 

به کار رفت و معرفی شد. در این  1سازهای تصمیم، برای اولین بار واژه سیستمMITدر دانشگاه  ایسال، در مقالهدر این  :1971سال 

دید که ساخت یافته است و پیشنهاد گر هایتصمیمبر  عمدتاً 2های مدیریت اطالعاتسیستممقاله اینگونه عنوان شد که تمرکز 

 مطرح شوند. DSSیافته، تحت عنوان و غیرساخت یافتهساختنیمه هایاطالعاتی به منظور پشتیبانی از تصمیم هایسیستم

 هاییروشمعرفی کرد که شامل مفاهیم و  ، هوش تجاری را به عنوان یک مفهوم چترگونه3یک محقق موسسه گارتنر :1989سال 

این تعریف در اواخر . کندکار می 4پشتیبان مبتنی بر  واقعیت هایوکار با استفاده از سیستمگیری کسباست به منظور بهبود تصمیم

 همگانی گشت. 90دهه 

ش تجاری یک محصول و نه یک سیستم است. هونه »در کتابش از هوش تجاری به این ترتیب است:  Mossتعریف خانم  :2003سال 

داده است که دسترسی  هایو پایگاهپشتیبان تصمیم  هاییکپارچه به همراه سیستم عملیاتی هایاز سیستم اییک معماری و مجموعه

 .سازدآسان کاربران کسب و کار به داده را مهیا می

ری هوش تجاری جمع آو هایسیستم»این مفهوم بدین صورت تعریف شد: ، «هوش تجاری»تحت عنوان  ایمقالهدر  :2004سال 

ده را به برنامه ریزان اطالعات رقابتی و داخلی پیچیتا  کنندتحلیل ترکیب می هایت دانش را با ابزارداده، ذخیره سازی داده و مدیری

 .و تصمیم گیران ارائه نمایند

ه صورتی که به ببرای جمع آوری، یکی کردن، تحلیل و امکان دسترسی به داده،  هاو راه حل افزارهانرمطیف وسیعی از  :2004سال 

 ر امکان گرفتن تصمیمات بهتر را بدهد.کاربران کسب و کا

                                                           

 

 

1 Decision Support System (DSS) 
2 Management Information System (MIS) 

است که نقش بسیار مهمی در بررسی روندهای مختلف حوزه فناوری اطالعات به صورت سالیانه دارد. موسسه فراملیتی یک موسسه پژوهشی و تحقیقاتی  .)Gartner Inc (گارتنر 3

های عرضه کننده سیستم ها و بندی و ارزیابی سازمانالمللی در حوزه فناوری اطالعات است. این سازمان هر سال به رتبهجع بینامعتبرترین مریکی از تحقیقاتی گارتنر 

 .می پردازد های فناوری اطالعات و هوش تجاریویسسر
4 Fact 
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که  کندمیتعریف  هاییتکنولوژیو  هاها، معماریها، فرآیندمتدولوژیاز  ایمجموعههوش تجاری را  1فارِستِرمؤسسه  :2008سال 

 .کنندمیداده خام را به اطالعات مفید و معنادار تبدیل 

 هاها، معماریها، فرآینداز متدولوژی ایه و هوش تجاری را به عنوان مجموعهکرد ترکاملتعریف خود را  مؤسسه فارِستِر :2010سال 

گیری استراتژیک، تا در بینش و تصمیم کندکه داده خام را به اطالعات مفید و معنادار تبدیل می کندتعریف می هاییو تکنولوژی

ری را ارائه داده یک پشته از مفاهیم موجود در هوش تجا مؤثر مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، این مؤسسه،و عملیاتی  تاکتیکی

 .کندبسنده می گیری، تحلیل و داشبوردهاباالی این پشته از جمله گزارش هایتعریف خود، تنها به الیه تراست و در نسخه کوتاه

، ابزارهای 3وجوها، پرس2ریگی: گزارشکه هوش تجاری تشکیل شده است از کندمیپیشنهاد  Thomas Davenportآقای  :2010سال 

 .باشدمی 6OLAPو  5وکار، تحلیل کسب4هشداردهی

که سازمان از آن  کندمیتعریف  هاییفرآیندو  ها، هوش تجاری را توصیف کننده تمام سیستم7گروه مطالعاتی کیمبال :2010سال 

 .کندمیاده در جهت جمع آوری، پردازش، دسترسی و تحلیل اطالعات مربوط به کسب و کار استف

پشتیبان تصمیم  هایتکنولوژیاز  ایمجموعههوش تجاری به  «8مروری بر فنآوری هوش تجاری» تحت عنوان ایمقالهدر  :2011سال 

 هایتصمیمدر جهت اتخاذ  گرانتحلیلکه هدف آن، ایجاد توانایی برای کاربران دانش از جمله مدیران و  شودمیبرای سازمان تعریف 

 .است ترسریعبهتر و 

هوش پردازیم. تر درباره هوش تجاری میحال با توجه به تعاریفی که درباره مفهوم هوش تجاری بیان شد به ذکر تعاریفی کاربردی

ها از هوش تجاری گیرد. سازمانوکار در یک سازمان را در برمیتجاری مفهومی است که معموالً یکپارچگی و ارائه اطالعات مفید کسب

منظور تطابق پیدا کردن سریع با تغییرات محیط وکار بهرویدادهای تأثیرگذار و تشخیص یا مانیتور کردن روندهای کسببرای شناخت 

گیری را در توانید فرآیندهای تصمیمصورت مؤثر و کارا در سازمان خود استفاده کنید، شما میبرند. اگر از هوش تجاری بهبهره می

 ده و همچنین فرآیند مدیریت استراتژیک بهبود یابد. تمامی سطوح مدیریتی بهبود بخشی

                                                           

 

 

کند. یک موسسه تحقیقاتی آمریکایی است که بر روی تاثیرات بالقوه فنآوری اطالعات برای مشتریان یا بصورت عمومی کار می Forresterفارِستِر موسسه  1

وکار، تحقیقات بازار کمّی در مورد پذیرش فناوری آوری اطالعات مرتبط با کسبخدمات موسسه فارستر طیف متنوعی از جمله تحقیقات سندیکایی در مورد فن

 باشد.ها میهای فنآوری اطالعات شرکتاطالعات و همچنین هزینه
2 Reporting 
3 Querying 
4 Alert Tools 
5 Business Analytics 
6 Online Analytics Process 
7  Kimball Readers Group 
8 An Overview of Business Intelligence Technology 
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های خام را به اطالعات هایی که دادهو فّناوری هاها، فرایندها، معماریها، متدولوژیتوان گفت: به مجموعه تئوریعبارت دیگر میبه 

« وکارهوشمندسازی کسب»های: . عبارتگویندمی Business intelligence کنند هوش تجاری یادار تبدیل میو دانش کارآمد و معنی

 رود. بکار می عنوان مترادف معمول برای هوش تجاریاوقات بهبعضی« وکارهوش کسب»و « وکارهوشمندی کسب»، 

های یکپارچه را پردازش نموده و از اطالعات یا دانش معنادار حاصل از تواند حجم زیادی از داده، میانبار دادههوش تجاری با کمک 

وکار ایجاد یا شناسایی نموده و از این راه به مزیت رقابتی مؤثر و پایداری ای را برای توسعه کسبهای تازهاین پردازش فرصت

های وکار و یا دادههای خام و واقعی کسبجهت باالست که دانش و اطالعات حاصله مبتنی بر دادهیافت. این تأثیر و پایداری ازآندست

 .وکار باشندهای اطالعاتی یا کسبهای مطرح در سامانهگر رفتار موجودیتو بیان خارجی مرتبط بوده

داشتن دانشی عمیق  ازمان مؤثر است. داشتن دانشی فراگیر از همه عواملی که بر ستوان گفت هوش تجاری یعنی در نهایت می

ت تصمیمات سازمانی که تأثیر زیادی بر کیفینسبت به همه عوامل مثل مشتریان، رقبا، محیط اقتصادی، عملیات و فرآیندهای 

به شما  گیری در همه عوامل مؤثر بر سازمان یا شرکتگذارد، هوش تجاری است. هوش تجاری برای تصمیممدیریتی در سازمان می

 کند. کمک می

 هادر سازمان یضرورت و اهمیت استراتژیک استفاده از هوش تجار .1.4

وکار در یک قالب داده با های کسبافزاری هوش تجاری کارآ، قابلیت دستیابی به دادهتم نرمترین مزایای داشتن یک سیساز اصلی

گیری تحقق یافتن اهداف سازمان است. ای برای اندازهای متفاوت و مختلف است، همچنین وسیلهفرمتی واحد از سایر منابع داده

 د از:ترین مزایای داشتن یک سیستم هوش تجاری عبارتنبرخی از اصلی

گیری نمایند ترین اطالعات تصمیمترین و درستمدیران باید بر پایه صحیح انجام ندادن امور بر اساس حدس و گمان: .1

تر راهنمایی کنند. این اطالعات صحیح و درست را هوش تجاری براحتی در ای روشنتا بتوانند شرکت خود را به آینده

 اختیار مدیران قرار خواهد داد.

در صورت عدم وجود هوش تجاری برای ساختن یک گزارش  وکار:تر به سؤاالت کسبهای سریعدن جواببه دست آور .2

های کامپیوتری گردد. که های فیزیکی چاپ شده یا فایلهای زیادی صرف مطالعه و تحلیل گزارشمدیریتی، باید ساعت

هایی ها و گزارشافزاری هوش تجاری چنین تحلیلگیر بودن احتمال خطای انسانی نیز وجود دارد. سیستم نرمعالوه بر وقت

 نماید.سادگی چند کلیک مهیا میرا به

سیستم هوش تجاری به  وکار در هر وقت و هرزمانی که نیاز داشته باشید:به دست آوردن معیارهای کلیدی کسب .3

 KPI(Key Performanceوکار دهد که داشبوردهای مدیریتی از معیارهای کلیدی کسبکاربران این امکان را می

Indicator) افزاری که در دسترس دارند، داشته باشند.در هرلحظه و بر روی هر پلتفرم سخت 

وسیله هوش تجاری قادر خواهید بود روندهای خرید مشتریان فعلی را تحلیل به به دست آوردن بینش از رفتار مشتری: .4

توانید از این اطالعات استفاده خرند، میچه چیزهایی را بیشتر می که شما درک کنید که مشتریانتانو بررسی نمایید. وقتی

 کرده و محصوالت خود را توسعه دهید تا با روند مصرف موجود تطابق پیداکرده و درنتیجه سودآوری خود را بهبود بخشید.
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یگیر مشتریان خود چنانچه شما یک فروشنده یا بازاریاب باشید تمایل خواهید داشت که پ های فروش:شناسایی فرصت .5

برای انجام این مهم بهره ببرید. سیستم  CRM (Customer Relationship Management) باشید و شاید از یک سیستم

کند. های تعامالتی سازمان با مشتریان را مدیریت و کنترل میافزاری است که تمامی جنبهمدیریت ارتباطات مشتریان، نرم

آوری کرده و سعی دارد که به شما احساسی در رابطه با مشتریانتان مرتبط با مشتریان را جمعهای داده CRM دیگرعبارتبه

ها و نمودارهای مختلف انجام خواهد داد. احتمال دارد که این کار ها در جدولوسیله ارائه دادهانتقال دهد، این کار را به

دهی و پیگیری مشتریان موجود، و همچنین رویسشامل تمامی پروسه فروش باشد، از جذب مشتری جدید گرفته تا س

های های سیستمامروزه بیشتر از گذشته در پروسه  CRM هایهای گذشته خواهد بود. سیستمدهی به فروشتأمین سرویس

تواند کمک زیادی در افزایش مؤثر فروش داشته باشد و بینشی بیشتر و بهتر اند. هوش تجاری میهوش تجاری قرارگرفته

 .ت به فروش حال حاضرتان داشته باشیدنسب

های موردنیاز هوش تجاری دید شما درباره این فرآیندها را بهبود داده و تشخیص زمینه بهبود بخشیدن به دید خود: .6

پذیر خواهد شد. یک سیستم هوش تجاری خوب باید در قلب هر سازمانی موجود باشد تا برای بهبود بخشیدن بیشتر امکان

وکار یک امر ضروری است که با هوش بر اجرای صحیح فرآیندها را افزایش داد. دید و نگاه درست به کسببتوان کنترل 

 .تجاری به این نتیجه دست خواهید یافت

هاِی دهد. بوسیله هوش تجاری، اطالعات بخشوری در سازمان را افزایش میسیستم هوش تجاری بهره وری:بهبود بهره .7

جویی دهد که در زمان صرفهگذاری اطالعات به شما این امکان را میشوند. اشتراکگذاشته میمختلف سازمان به اشتراک 

های موردنیاز را بسازید. ها و گزارشراحتی تحلیلمدت نداشته باشید و بهسازی طوالنیهای گزارشکنید و نیاز به پروسه

ازمان را کاهش داده و باعث افزایش دقت و صحت کاری در سگذاری اطالعات، دوبارهاین سهولت و راحتی در اشتراک

گردد. افزایی میمختلف سازمان ایجاد خواهد شد و باعث هم یاهاطالعات مفید و سودمند از ادارهشود، همچنین اطالعات می

 .جویی در زمان خواهد بودوری و صرفهگذاری اطالعات باعث افزایش بهرهبنابراین به اشتراک

توانند به شما این بینش را بدهند که شما برای رقابت بهتر های هوش تجاری میسامانه رقابتی: دست آوردن هوشبه .8

ریزی آینده، همچنین رقابت با رقبا را گیری و طرحهای سازمان را برای تصمیمکاری باید انجام دهید. این امر قابلیتچه

 تقویت خواهد کرد.

ابزار تحلیلی است، که بینش و بصیرت موردنیاز یک هوش تجاری  وکار:ها به اطالعات علمی کسبتبدیل کردن داده .9

هایی قادر به کشف ان دلیل است که چنین سیستمدب امر برای طراحی استراتژیِ موفقیتِ سازمان را به شما خواهد داد. این

های مختلف راحتی بین زمینهتوانید بهوکار هستند و درنتیجه شما میهای کسبو تشخیص روندها و الگوهای کلیدی از داده

ها باهم ارتباطی ندارند. رسد این زمینهبه نظر میدر ظاهر وکار ارتباطات مهم را بسازید، این در حالی است که کسب

وکار را بهتر درک تواند به شما کمک کند تا مفاهیم فرآیندهای مختلف کسبترتیب یک سیستم هوش تجاری میاینبه

قادر خواهید بود موفقیت آینده در نهایت های مناسب برای سازمان افزایش دهید، در شناسایی فرصت کنید و توانایی خود

 .ریزی نماییدریزی و برنامهطرحرا سازمان 

صورت صحیح توضیح تواند بهسیستم هوش تجاری می وکار شما در حال حاضر کجاست و به کجا خواهد رفت:کسب .10

 وکار شما چه اتفاقاتی افتاده و یا خواهد افتاد.شده در کسبهای زمانی تعریفدهد که در بازه
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 فصل دوم: راهکار هوش تجاری نفیس
دهیم، سپس توضیحاتی مینفیس هوش تجاری  راهکاررا شرح داده و درباره نقشه راه اجرای تجاری نفیس  در فصل دوم راهکار هوش

 مطالبی بیان خواهیم کرد. نفیس راهکار هوش تجاریهای ها و قابلیتدرباره مزیت

 راهکار هوش تجاری نفیس .2.1

تر از بازار و افزایش سودآوری، باید اثربخشی فرآیندهای وکارها و صنایع، برای کسب سهم بیشتر شدن محیط کسبامروزه با رقابتی

تر شدن است تا به یازمند توانمندتر و چابکگیری سازمان نبرای این منظور نظام تصمیم .دیابها کاهش و هزینهیافته سازمانی بهبود 

های کلیدی عملکرد ها نیاز دارند، با پایش شاخصمدیران ارشد و عملیاتی سازمان تری دست یابد.تصمیمات سریع، دقیق و هوشمندانه

(KPIبه )بتوانند علت نوسانات منفی و سرعت شان مطلع شوند، بهای از عملکرد واقعی سازمان یا فرآیند تحت مدیریتشکل لحظه

گران و کارشناسان سازمان برای تجزیه و تحلیل فرآیندها موقعی بگیرند. از طرف دیگر، تحلیلمثبت عملکردی را دریابند و تصمیمات به

با فرآیندی  ساز استخراج شده راهای تصمیمسیستمی که خروجی .و عملیات، به خوراک اطالعاتی جامع و قابل اتکایی نیاز دارند

  گیران قرار دهد.منسجم و قابل اتکا دردسترس مدیران و تصمیم

 :هایباید امکانات مشخصی را در حوزههوش تجاری  افزایبراساس تعاریف موسسه گارتنر، یک بستر نرم

 سازی اطالعاتمصور (Data Visualization) 

 تجریه و تحلیل اطالعات (Analysis)  

 سازی اطالعات یکپارچه(Integration)  

  کاربران قرار دهد.در اختیار 

راهکار  وکار خود را در قالب یک بسته خدماتی کامل با نامخدمات هوشمندی کسب گستر نفیسمند هوشراهبران اطالعات شرکت 

یکی در سه افزاری و تکنولوژ، سبد کاملی از امکانات کاربردی نرمنفیسراهکار هوش تجاری ارائه کرده است.  هوش تجاری نفیس

در قالب خدمات  وراهکار هوش تجاری نفیس دهد. ختیار کاربران قرار میا را درسازی، تجزیه و تحلیل و مصورسازی یکپارچهحوزه 

 :دنمایزیر ارائه می

 های سازمانوضعیت موجود و زیرساخت، هاتحلیل نیازمندی 

 وکارهای کلیدی عملکرد کسبشناسایی شاخص 

 های موجودتحلیل و پاالیش داده 

 و انبار دادهسازی طراحی و پیاده  ETL 

 سازی برنامه کاربردی هوش تجاریطراحی و پیاده 

 آموزش کاربران جهت استفاده از امکاناِت برنامه کاربردی هوش تجاری 

 اندازی راهکار هوش تجارینصب، استقرار و راه 
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 طراحی و معماری هوش تجاری نفیس .2.2

های های کارفرما و شاخصس چارچوب هوشمندی تجاری طراحی شده است. در ابتدا نیازمندیراهکار هوش تجاری نفیس بر اسا

های گردد. سپس با استفاده از سیستمریزی میطرح انبار دادهشوند. بر اساس این شناخت کلیدی عملکرد سازمان شناسایی می

انبار گردد. با استفاده از ایجاد می  OLAPای در قالب نبار دادهاهستند؛  OLTPهای موجودِ کارفرما که در قالب دادهعملیاتی و پایگاه

گردد. این داشبوردهای مدیریتی وکار و ایجاد داشبوردهای مدیریت استراتژیک آغاز میهای کسبساخته شده ساختن تحلیل داده

های موجود کند شامل کل دادهه میهایی که کاربر مشاهدسازمان هستند. داده )1KPI(وکار های کلیدی عملکرد کسبحاوی شاخص

بیانگر چارچوب  1گردند. شکل شود اضافه میهایی که انجام میهای جدید با بروزآوریباشند. همچنین دادهاز ابتدا تا کنون می

 .باشدوکار راهکار هوش تجاری نفیس میهوشمندی کسب

 

 سیوکار نفکسب ی: چارچوب هوشمند1شکل 

جویی های پروژه صرفهگردد که در هزینهافزاری هوش تجاری باعث مینرم داشتن معماری مشخص برای پروژهدانیم همانگونه که می

 شده و فواید آن در طول زمان انجام کار قابل مشاهده باشد. 

رهبر فکری صنعت  0198از اواسط دهه  3استفاده خواهیم کرد. رالف کیمبال 2رویکرد پایین به باالی کیمبال از انبار دادهتوسعه  برای

های گوید با در نظر داشتن مهمترین جنبهبوده است. رویکرد پایین به باالی کیمبال می 4با رویکری چندبُعدی انبار دادههوش تجاری و 

ه ما های سازمانی بگردند. این نوع دیتامارت دیدگاهی کوچک به کلّیت دادهها ایجاد دیتامارت ،هایِ مهموکار و یا دپارتمانکسب

های عملیاتی را یک کپی از داده انبار دادههای بزرگتر ترکیب کرد. کیمبال دیتامارترا با توان آنمورد نیاز می خواهد داد که در زمان

کیمبال و مدل چندبُعدی  انبار دادهوجو و تجزیه و تحلیل ساختار یافته شده است. معماری تعرف کرده است که بطور خاص برای پرس
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بوجود خواهد آورد. استاندارد و  انبار دادههای سطح باالیی برای روی استفاده آسان کاربران نهایی متمرکز شده است و کارآییآن بر 

 نمایش داده شده است. 2کیمبال در شکل  انبار دادهمعماری 

 

 مبالیانبار داده رالف ک یاستاندارد و معمار : 2شکل 

 نفیسراهکار هوش تجاری  سازیمراحل  پیاده .2.3

ه راه طبق نقش راهکار هوش تجاری نفیسکل خدمات  ارائه شده در  مهم است کهمرحله راهکار هوش تجاری نفیس شامل چهار 

 مرحله به انجام خواهند رسید.این چهار  انجام پروژه، در 

افزاری و هایِ نرمتشناخت و تحلیل نیازمندی و زیرساخمرحله نخستین ها: اول: شناخت مساله و وضوح در نیازمندی مرحله

شود به گردد سعی میافزاری سازمان مشتری است. در این مرحله با جلساتی که با مدیران و کارشناسان کارفرما برگزار میسخت

 وضوح و شفافیت در نیازمندی موجود و شناخت محیط کارفرما برسیم.

های وکار و برنامههای کسبمطالعه فرآیند هحله، باین مر :(KPI)های کلیدی عملکرد دوم: تحلیل و استخراج شاخص مرحله

وکار التحصیالنی که کسبگیری از تجارب فارغ. این مرحله با بهرهخواهیم پرداختهای کلیدی عملکرد پیش روی سازمان و شاخص

 کنند انجام خواهد شد.اند و با شرکت هوش تجاری نفیس کار میخوانده

ها و منابع اطالعاتی سازمان کارفرما دادهدر این مرحله اطالعات از کلیه پایگاه طالعات:سوم: مرحله اخذ و پردازش ا مرحله

های کننده اضافه نخواهند کرد. دادهآوری شده خام هستند و آگاهی یا دانشی را به استفادههای جمعآوری خواهد شد. دادهجمع

 هایت قابل استفاده خواهند گردید.شناسایی و آنالیز شده و در نها ، روابط بین آنهمجتمع شد انبار دادهآوری شده درون جمع

راحتی استفاده کنند.  کاربران  با به انبار دادهکاربران باید بتوانند از اطالعات گردآوری شده درون  :جزء چهارم: نمایش اطالعات

ترسی خواهند داشت و نمایش اطالعات صورت راحتی به اطالعات دسراهکار هوش تجاری نفیس به 1استفاده از ابزار رابط گرافیکی

ای واحد برای دسترسی تمامی کاربران سازمان را خواهد پذیرفت. رابط گرافیکی انتخاب شده در راهکار هوش تجاری نفیس پنجره
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 یابد.نتقال میکند، همچنین کار با این رابط گرافیکی هوش تجاری بسیار سهل و آسان بوده و مهارت کاربری آن به راحتی افراهم می

 باشد.های گرافیکی مورد نیاز کاربر برای ساخت تحلیل و داشبورد میاین رابط کاربری شامل کلیه اِلمان

 مزایای راهکار هوش تجاری نفیس .2.4

 ر هوش تجاریهای ذاتی راهکااطالعات است. با توجه به ویژگی راهکار هوش تجاری نفیس بعنوان ابزار مدیریتی برای تحلیلِ آسان

 ها را بیان خواهیم کرد:زیتمآید. برخی از مهمترین هایی برای کاربران سیستم بوجود مینفیس، مزیت

  :خالت کاربر دبا استفاده از راهکار هوش تجاری نفیس، اطالعات بصورت مکانیزه، مستقیماً و بدون افزایش دقت و صحت

عات ارائه شده بسیار باالتر از قبل خواهد بود )حذف عامل دقت اطال های اطالعاتی موجود دریافت خواهد شد. لذااز سیستم

 انسانی(.

 ها و اطالعات بسیار باالتر خواهد با مکانیزه شدن انتقال و دریافت و کنترل انتقال، سرعت دریافت گزارش: افزایش سرعت

 شده را دریافت نمایند. های بروزآوریت و گزارشتواند اطالعاداشبوردها، می به رفت. مدیران بالفاصله با مراجعه

 توان اطالعات مختلف به وسیله راهکار هوش تجاری نفیس می: یکپارچگی و افزایش امکان دسترسی در عین امنیت

های یک هُلدینگ را در کنار هم در اختیار داشت و از این اطالعات یا شرکت ی یک سازمان،هابا ابعاد مختلف از تمام بخش

ای بوسیله اپلیکیشن موبایل به این سامانه بسیار د. دسترسی از هر نقطهنموها استخراج و تحلیلها گزارش یکپارچه، انواع

 نخواهد داد. آسان خواهد بود. این دسترسی با توجه به معماری کالن سامانه، امنیت را کاهش

 اطالعات غرق  در انبوهی ازداشتن اطالعات بسیار زیاد معادل نداشتن اطالعات است، زیرا فرد را : هدفمندسازی اطالعات

های ترین شاخصنماید. با توجه به متدولوژی اجرای راهکار که رویکرد پایین به باالی کیمبال است، در ابتدا حیاتیمی

گیری ، مدیران صرفاً مفیدترین اطالعات را برای تصمیمشود تا از بین انبوه اطالعاتکلیدی عملکرد برای سازمان مشخص می

 شوند.های بعدی اضافه میسپس این سامانه به رشد و بلوغ خود ادامه خواهد داد و دیتامارت .یندمشاهده نما

 و  3، بعد2، حقیقت1های چندبُعدی و تجاری )اندازههوش تجاری نفیس با داده راهکار: های خامساختار دادن به داده

 .باشدتر میتر و کار با آن نیز بسیار سادههمف گران کسب و کار، بسیار قابلکند که برای تحلیل(  کار می4مکعب

 های مورد نیاز را تولید نماید. هر کاربری قادر خواهد بود تواند سایر گزارشراهکار هوش تجاری نفیس می: قابلیت انعطاف

ها و این تحلیلتوانند را تولید، مشاهده و به اشتراک گذارد. کاربران می های مورد نظر خودها و داشبوردها، گزارشتحلیل

 سیستم استخراج کنند. از   PDFو  Excel  ،Wordهای گزارشات را در قالب

 ساز، در صورتی که منبع داده به عللی قطع های گزارشبر خالف سایر سیستم انبار دادههای مبتنی بر در سیستم: پایداری

ری آنها مستقل از پایداری منابع داده است و در باشند. چرا که پایداقابل دستیابی می های سیستم کماکان، گزارششود

 شوند.روزرسانی نمیهای جدید در منبع داده به، تنها دادهمواقع خرابی منبع

 رد.توان بصورت خالصه موارد ذیل برشممزایای راهکار هوش تجاری نفیس را می
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 کاهش هزینه و ایجاد ارزش 

 هاافزایش سرعتِ دریافت گزارش 

 شدهت اطالعات ارائهافزایش دقت و صح 

 های سیستم در صورت قطع منبع دادهپایداری گزارش 

 های موردنیاز کاربرانقابلیت انعطاف در تولید انواع گزارش 

 افزارهای مالی، منابع انسانی و عدم نیاز به استفاده از یک افزارهای عملیاتی همچون نرمعدم نیاز به تغییر در هیچ یک از نرم

 افزارهاخاص در نرم تکنولوژی یا برند

 ها در عین امنیتها و انواع تحلیلیکپارچگی و افزایش امکان دسترسی به گزارش 

 ها و اهداف سازمان و صنعت مربوطههای پراهمیت با توجه به استراتژیهدفمندسازی اطالعات با در نظر گرفتن حوزه 

 موقع مان و ایجاد ارزش با به دست آوردن اطالعات بهکاهش هزینه از طریق حذف عوامل انسانی در تولید اطالعات در ساز

 و مناسب

 و اپلیکیشن موبایل ها و داشبوردها با محیط کاربری تحت وبامکان دسترسی در هر مکان و هر زمان به گزارش 

 های داخل آنهای دلخواه برای گزارشامکان ساخت و استفاده از داشبورد مدیریتی با چیدمان 

 های گرافیکی چارت، درجه، جدول، فیلتر و غیرههای متنوع با استفاده از انواع کنترلامکان ساخت گزارش 

 ها و داشبوردهاامکان چاپ گزارش 

 هاهای گزارشامکان ارسال به اکسل داده 

 امکان تعریف توضیحات تکمیلی در مورد ویژگی و کاربرد هر گزارش یا شاخص و نمایش آن در داشبوردهای مدیریتی 

 سازی و نمایش آن در داشبوردهای مدیریتیخت گزارش تحلیلی با استفاده از سرویس گزارشامکان سا 

 ها و داشبورددر ساخت گزارش هابصورت مستقیم، و اندازه امکان استفاده ساده از بُعدها 

 های تحلیلیامکان جستجوی کل سامانه و انتخاب موجودیت 

  و یاامکان ارسال هشدارهای عملکردی از طریق ایمیل SMS بندی ارسال های مشخص و زمانبا تنظیم شرط 

 های مختلف ورود به صفحهامکان تعریف ستون (Hyperlink) های جدولی و تنظیم مسیر حرکت کاربر در برای گزارش

 هاداشبوردها و گزارش

 امکان تنظیم حقوق دسترسی و مدیریت کاربران 

 های های جدولی و بارهای محاسباتی در گزارشسباتی در گزارشامکان اضافه کردن ساده و سریع ستون یا سطر محا

 نموداری

 ها در داخل سیستمها و شاخصها مانند داشبوردها، گزارشامکان استخراج و دریافت تمامی موجودیت 

 ای با عملکرد واقعیهای مقایسهریزی( و استفاده از آن در گزارشامکان ثبت اطالعات تکمیلی بودجه )برنامه 

 ها در جداول و نموارهاکان تعیین ترتیب و تغییر ساده عناوین شاخصام 

 بندی برای بروزرسانی اتوماتیک صفحات داشبورد در حال نمایش برای مانیتورهای بزرگامکان تنظیم زمان 

 راهکار هوش تجاری نفیسنقشه راه  .2.5

راهکار هوش تجاری نفیس به عنوان یک پروژه مهندسی رسند. های مهندسی در شش مرحله به انجام میدانیم پروژههمانگونه که می

 اند:توضیح داده شده 3 رسد. این مراحل در شکلدر قالب این شش مرحله به انجام می
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 یپروژه مهندس کی: مراحل انجام  3شکل 
اهکار هوش تجاری رشش مرحله شوند. می و اجرایی بندیتر دستههایی کوچکقدم در قالباین شش مرحله در حین اجرای پروژه 

 گردد:می هایی که باید برداشته شود بیانشرح مختصری از قدمدر اینجا  .قدم بوده که هر کدام شرح حالی کامل دارد 14نفیس شامل 

  ان و تنوع ارزیابی وضعیت تجاری: ارزیابی مقیاس سازمان و چارت سازمانی، تعداد مشتریان، تعداد شعب، میز: 1قدم

 نحوه دسترسی به اطالعات تجاری. محصوالت یا خدمات،

  های مدیریت افزارها، سیستمافزارها، میانافزارها، نرمهای تکنیکی شامل: سختارزیابی زیرساخت سازمان: زیرساخت: 2قدم

، استانداردهای 1های غیرتکنیکی شامل: استانداردهای فرادادههای شبکه. زیرساختهای عامل، مولفهها، سیستمپایگاه داده

 ها، رویه تست.نامگذاری داده، متدولوژی

  افزار، طرح ریزی نیروی انسانی، ساختار شکست کار، نمودار افزار، طرح ریزی سختطرح ریزی پروژه: طرح ریزی نرم: 3قدم

 زمانبندی و گانت چارت.

  هوش تجاری بسیار  پروژه ها و تحلیل آنها در موفقیتها: استخراج دقیق و صحیح نیازمندیتعریف نیازمندی: 4قدم

های ای، نیازمندیهای تاریخچهای، نیازمندیهای دادههای عملیاتی، نیازمندیها شامل: نیازمندیتاثیرگذار است. نیازمندی

 های کارآیی.امنیتی، نیازمندی

  ای خارجی، پاالیش ادهها، تحلیل منابع دداده در سازمان، پاکسازی داده ها، منابع تامینها: کیفیت دادهتحلیل داده: 5قدم

ده، ثبت مدل منطقی داده، تحلیل کیفیت منابع داده، توسعه مدل منطقی داده برای سازمان، برطرف کردن مشکالت دا

 های پاکسازی دادهدستورالعمل

  سازی، های دسترسی به هوش تجاری، مشخص کردن حوزه نمونهنمونه سازی برنامه کاربردی: تحلیل نیازمندی: ۶قدم

 وجوهای مورد نیاز، ساخت نمونه اولیه تستی.ها و پرسی گزارشطراح
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  وکاری وجود دارد، هنگامی که این های سازمان: اطالعات به صورت ذاتی در هر سازمان و هر کسبتحلیل فراداده: 7قدم

های تجاری: خرید، عالیتشامل: اشیاء: خریدار، فروشنده. ف گویند. این اطالعاتمی« فراداده»شوند به آن اطالعات مستند می

های اعمالی: قوانین و ها. قوانین و سیاستفروش، سفارش، مرجوعی کاال. ارتباطات: ارتباطات مابین اشیاء یا فعالیت

 .شودهای سازمان اعمال میهایی که بر روی اشیاء و فعالیتسیاست

  ای ای، مدل دانه برفی، مدل منظومهشامل: مدل ستاره انبار دادههای منطقی : انواع طراحیانبار دادهطراحی : 8قدم

 .باشدمی

  طراحی: 9قدم ETLهای عملیاتی سازمان، قابلیت استفاده جهت تصمیمات استراتژیک و : اطالعات موجود در سیستم

تفاده جهت شوند تا قابلیت اس انبار دادهپس وارد بایست تغییر شکل یافته و سهوش تجاری را ندارند. این اطالعات می

های عملیاتی موجود در سیستم هایداده، ETLبوسیله های استراتژیک در سیستم هوش تجاری را پیدا نمایند. گیریتصمیم

و  ت، تبدیالتبدیل شوند شدبا انبار دادهبه شکل و قالبی که قابل استفاده در سپس برای اینکه  شده،سازمان استخراج 

های عملیاتی سازمان استخراج شده، به از سیستم هاداده ETL د. تحت عملیاتگردمیتغییرات الزم بر روی آنها اعمال 

شامل سه فعالیت  انبار دادهدر ETL  شوند. عملیاتبارگذاری می انبار دادهتبدیل شده و در  انبار دادهشکل قابل استفاده در 

  :می باشد

o E (Extraction)  وجود در سازمانهای عملیاتی ماز سیستم هاداده: استخراج. 

o  T (Transformation)  باشند انبار داده: تغیر قالب آنها به طوری که قابل استفاده در . 

o L (Load) باشدمی انبار داده: در نهایت بارگذاری آنها در. 

  تولید: 10قدم ETL  :در اینجا ETL  های ابزاریکی از طراحی شده در قدم قبل توسط OWB  یاODI سازی تولید و پیاده

سازی ابعاد باید انجام داد: مشخص نمودن و اتصال به منابع اطالعاتی مختلف، پیاده ETL گردد. کارهایی که برای تولیدمی

ریزی جهت ها، برنامهها، مشخص نمودن قوانین تبدیالت داده، مشخص نمودن قوانین استخراج دادهانبار دادههای و کیوب

دهی ابزارهای تست، ای در منابع اطالعاتی، سازمانهایِ داده و اجزای دادهابعاد و کیوببین  1کردنجداول تجمیعی، نگاشت

ها با حفظ ترتیب اولویت، ایجاد زمانبندهایی برای اجرای اتوماتیک کل ها و روندهای کاری جهت استخراج دادهایجاد رویه

 .ETLپروسه 

  ارتولید برنامه کاربردی: در این مرحله توسط ابز: 11قدم OBIEE هایسرویس، از OLAP  ایجاد شده  ر دادهانباکه بر روی

در معماری رار دارد. این سامانه ق هوش تجاری نفیس و در کاربردهای بسیار مختلف و متنوعی که در سبد گردد.میه داستفا

ه باالتر)ارائه( سرویس میانی)بیزینس( و در نهایت به الی از الیه زیرین)فیزیکی( سرویس گرفته و به الیه OBIEEداده 

سازی که توسط داشبوردها و اسکوربردها ارائه های بصریدهند. برای نمایش اطالعات به کاربران سیستم از تکنیکمی

 پذیرد.گیرد. همچنین ایجاد کاربران و دادن حق دسترسی به آنها نیز در ای سامانه صورت میشوند بهره میمی

  بر اساس الگوهای مورد نظر را  و، دانش انبار دادهکاوی برروی ت با استفاده از انجام دادهداده کاوی: در این قسم: 12قدم

تواند مورد استفاده قرار گیرد میکاوی دادههایی که در برخی از تکنیکگردد. استخراج میای واضح و مشخص صورت مساله

 عبارتند از:

o Association Discovery 

                                                           

 

 

1 Mapping 
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o Sequential Pattern Discovery 

o Classification 

o Clustering 

o Forecasting 

  های مختلف راهکار هوش تجاری نفیس و رفع مشکالت و نواقص، پیاده سازی: پس از ساخت و تست مؤلفه: 13قدم

های امی قسمتشوند. در این قسمت، تمگیرند و آماده استفاده میهای مختلف سیستم در ارتباط با یکدیگر قرار میمؤلفه

آوریم و سامانه افزاری آماده ارائه خدمات در میی نرمدهیم و به صورت یک بستهشده را در کنار هم قرار می سازیپیاده

آوریم. های الزم از سامانه را نیز به عمل مینمائیم. سپس خدمات و نگهداریاندازی میهوش تجاری را در سازمان راه

 .شودنفعان سیستم نیز آغاز میهمزمان با این موضوع آموزش کارمندان تجاری و ذی

  سیستم انجام  آزمایش و راستی آزماییارزیابی نسخه : در این بخش که آخرین بخش از مراحل انجام پروژه است، : 14قدم

و یا  offline های مقطعی بصورتپذیرد. همچنین سیستم را برای مدتی در اختیار مدیران قرار داده و با استفاده از دادهمی

شود. بعد از ارزیابی تغییرات خواسته شده توسط مدیران اعمال شده و کیفیت و کارآیی سیستم ارزیابی می online حتی

های مختلف آن در اختیار کاربران مختلف قرار خواهد گرفت. همچنین به کاربران های مختلف سیستم مربوط به بخشنسخه

 شود.میداده ا ا سیستم رکار ببرداری از امکانات  و بهرههای الزم برای آموزش

 

 وکارکسب ی: چارچوب هوشمند 4شکل 
های فرمایید در سمت چپ شکل سیستموکار نمایش داده شده است. همانگونه که مالحظه میچارچوب هوشمندی کسب 4در شکل 

بارگذاری شده و  انبار دادههای آنها درون داده ETLد دارند که طی فرآیند های عملیاتی سازمانی وجودادهعملیاتی و پایگاه

ساخته شده اعمل گردیده و نتایج حاصله  انبار دادهبر روی  OLAPهای دهند. سپس سرویسرا تشکیل می انبار داده 1هایدیتامارت

 گیرد.ان قرار میدر قالب نموداهای گرافیکی و داشبوردهای مدیریت استراتژیک در اختیار کاربر

 

                                                           

 

 

 .ورد نیاز استم کاربران ار گروهی برای که دارددر خود نگه می را  انباردادهخاصی از اطالعاِت  هدیتامارت مجموع 1
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 نفیس هوش تجاریراهکار کاربران و کارکرد  .2.۶

 :را در سه حوزه می توان تقسیم بندی کردنفیس  هوش تجاریکرد سازمانی راهکار کار

کرده  مربوط به تصمیم گیری های کالن سازمان که توسط مدیران رده باال انجام می شود، و کمک سطح استراتژیک: -1

 حیح در سازمان صورت پذیرد.سازی صگیری و تصمیمتصمیم

مل پیگیری مربوط به عملیاتی است که در حوزه مدیران میانی انجام می شود. این عملیات می تواند شا سطح تاکتیکی: -2

ات میان مدت عملیات در سطح پایین، نحوه انجام آن، گزارشگیری و نهایتا جمع بندی داده های مفید برای اتخاذ تصمیم

 سازمان باشد.

ورت تکراری صپایین ترین سطح انجام فعالیت های تجاری یک سازمان است که در دفعات باال و معموال به  یاتی:سطح عمل -3

 در رده های پایین عملیاتی سازمان و توسط کارشناسان انجام می شود.

 شوند:به سه دسته تقسیم می هوش تجاری در راهکار هوش تجاری نفیس کاربران 

1- Power User: دمین هوش تجاری است. این کاربر وظیفه ساخت دیگر کاربران و همچنین شود که اَالق میبه کاربری اط

را برعهده دارد. معموال چنین کاربری از کارشناسان  انبار دادهایجاد شده بر روی  1دادن حق دسترسی به آنها و مدیریت مخزن

 شود.سازمان انتخاب می ITخبره قسمت 

2- Author User: وش تجاری را ف هوش تجاری هستند. چنین کاربرانی با آموزشی ساده شیوه کار با ابزار هاین کاربران مول

ها و ها و داشبوردها را دارند. چنین کاربرانی از کارشناسان سایر بخشها، تحلیلآموزش دیده و وظیفه ساختن گزارش

 شوند.های سازمان انتخاب میقسمت

3- Consumer User: ارشد  و مدیران میانی کنندگان هوش تجاری گویند. چنین کاربران معموالًبه این کاربران استفاده

باشند. این کاربران بعد از ورود به سامانه هوش تجاری، به داشبوردهایی دسترسی خواهند داشت که توسط سازمان می

پردازند. وکار میکسبمولفان ایجاد شده و با نگاه کردن به داشبوردهای مدیریتی ایجاد شده به پایش و تحلیل وضعیت 

  مولفان هوش تجاری قرار گیرند. توانند در دستههمچنین در صورت نیاز چنین کاربرانی می

 

 

 
                                                           

 

 

1 repository 
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 راهکار هوش تجاری نفیس ی کاربردیِهاوم: تکنولوژیسفصل 
های ها و قابلیتپردازیم و درباره مزیتکار برده شده در راهکار هوش تجاری نفیس میها و ابزارهای ببه تکنولوژی دربارهوم سدر فصل 

 ها مطالبی بیان خواهیم کرد.این ابزارها و تکنولوژی

 نفیس زار کاوشگر  معرفی اب .3.1

یک ابزار هوش تجاری بومی است  نفیس پرداخته خواهد شد. کاوشگرِ نفیس افزار کاوشگرِدر اولین قسمت از این بخش به معرفی نرم

قابلیت ساخت تحلیل، داشبورد و گزارش را دارد.  نفیس کاوشگرِ  تی صورت گرفته است.که توسعه آن توسط پرسنل شرکت نفیس آی

های کاوشگر به ها و ویژگیمایکروسافت متصل شده و داده مورد نیاز را بخواند. مهمترین قابلیتتواند به بانک اطالعاتی همچنین می

 باشند:شرح زیر می

 امکان استفاده از سیستم تحت وب 

 بانک اطالعات تحلیلی   قابلیت اتصال بهSSAS مایکروسافت 

 (شهطراحى انواع گزارشات و نمودارهاى آمارى )انواع نمودار آمارى، جدول، نق 

  مدیریت چندالیه کاربران 

   نمایش داده هایReal Time  روی داشبورد با امکان آپدیت خودکار 

  )قابلیت ارسال پیامک و ایمیل با توجه به شروط اطالعات )آالرم و اطالع رسانى مبتنى برداده 

  قابلیت اشتراک گذارى گزارشات 

 قابلیت طراحى داشبورد پیشرفته فقط با عملیات Drag & Drop 

 قابلیت طراحى گزارشات Drill Down بدون نیاز به دانش فنى 

 قابلیت طراحى داشبوردهاى مبتنى بر نقشه 
 امکان تعیین محدوه جغرافیایی روی نقشه و محاسبات بر اساس محدوده انتخاب شده 

 امکان زوم روی نقشه و نمایش دیتا روی نقشه با تفکیک باال 

  مجدد از فرمول های طراحی شدهامکان فرمول نویسی و استفاده 

 قابلیت ( فیلتر تعاملی در داشبوردها Interactive Filter) 

  دریافت خروجی عکس وPDF از داشبورد 

  قابلیت جابجایی آیتمهای داشبورد به صورتDrag & Drop 

های بخشی از داشبوردها و تحلیل 5و در شکل در ادامه باشد. شایان ذکر است مهارت کاربری و کار با ابزار کاوشگر بسیار ساده می

 افزار بومی کاوشگر نشان داده شده است:ساخته شده با نرم
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 نفیس کاوشگرِ  یابزار بوم لهیساخته شده بوس یهالی: داشبوردها و تحل 5شکل 

 تجاریهوش  های پیشنهادیتکنولوژی .3.2

 پردازیم. می نفیس هوش تجاری های بکار رفته در راهکاریو تکنولوژ هادر ابتدا به صورت مختصر به معرفی ابزار

 وکار هستند ها در زمینه تکنولوژی و ابزارهای هوشمندی کسبپیشروترین شرکت های اوراکل و مایکروسافت جزوشرکت

 ها پیش ابزارهای گوناگونی برایهای نرم افزار دنیا از سالبعنوان یکی از پیشروترین شرکت (Oracle Corporation)اوراکل  شرکت

 های اخیردر سال .اشاره نمود Oracle Discoverer ه توان بساخت گزارشات تحلیلی و آماری معرفی کرده است که از آن جمله می

سعی دارد تا پیش از گذشته پیشرو بودن و اقتدار  فنآوری اطالعاتهای مختلف های مطرح در حوزهبا سیاست خرید شرکت اوراکل 

ابزارهای بسیار قدرتمند   siebleشرکت بود.  siebleشرکت اوراکل،خود را در بازار نرم افزار دنیا حفظ نماید. یکی از خریدهای موفق 

( Siebel Hyperionهای سنتی خود با این ابزارهای جدید )با تلفیق تکنولوژی راکلو. ااست داشته تجاری ه هوشزو کارایی در حو
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درتمندترین به بازار عرضه نمود. این بسته نرم افزاری در حال حاضر یکی از ق  Oracle BI Suiteافزارهای جدید را با عنوان بسته نرم

 باشد.می BIترین ابزارهای موجود در حوزه ترین و در عین حال سادهو پراستفاده

. این محصوالت با ترین محصوالت در زمینه هوش تجاری را ارائه دادیکی از  باکیفیت 2016همچنین شرکت مایکروسافت در سال 

مایکروسافت اعطا کند و این شرکت را جزو پیشروهایی قلمداد ای بسیار عالی به شرکت رتبه 1کیفیت باعث شد که موسسه گارتنر

 اند.ها را بهچالش کشیدهکند که دیگر شرکت

 OBIEE (Oracle  Business  Intelligence Enterprise Edition)معرفی ابزار  .3.3

تکنولوژی . یل و جامع استیک ابزار هوش تجاری بی بد Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 11g (OBIEE)ابزار 

از باشد. ها را دارا میطیف وسیعی از قابلیت کند کهنظیر ایجاد میبییک پلتفرم تجزیه و تحلیل  موجود در این ابزار هوش تجاری

گیری ، گزارش 4، اطالع رسانی و هشداردهی3، پرس و جوهای موردی2: داشبوردهای تعاملیتوان ازین ابزار میهای اقابلیتمهمترین 

، 9سازیهای مدیریت یکپارچه، سیستم8، جستجوها و تعامالت بدون ساختار7، فرآیند کسب و کار6، مدیریت استراتژیک5مالی و سازمانی

های سازیبر روی یک تکنولوژی مدرن و پایا بوده که باالترین حجم کارها و پیاده OBIEE. پایه و اساس نام برد 10دادهنوشتن در پایگاه

ها هزینهدرنهایت باعث کاهش کند و این در حالیست که بینشی به موقع به کاربران در سرتاسر شرکت داده و ا پشتیبانی میپیچیده ر

 د.شویم

هوش  هندگاندبرای توسعه  ان تهیه کرده است.شابزارهای اختصاصی مطابق با نیاز ،دسته از کاربران مختلف 3این مجموعه برای 

 زیر:های افزارو نرم بزارهاکاربری سروکار دارند  اتجاری و کسانیکه با واسط 

 Oracle Answer 

                                                           

 

 

یتی یک موسسه پژوهشی و تحقیقاتی است که نقش بسیار مهمی در بررسی روندهای مختلف حوزه فناوری اطالعات به صورت سالیانه دارد. موسسه فرامل .)Gartner Inc (گارتنر 1

های های عرضه کننده سیستم ها و سرویسبندی و ارزیابی سازمانالمللی در حوزه فناوری اطالعات است. این سازمان هر سال به رتبهجع بیناین مر معتبرتریکی از تحقیقاتی گارتنر 

 .می پردازد هوش تجاریفناوری اطالعات و 

2 interactive dashboards 
3 ad hoc queries 
4 notifications and alerts 
5 enterprise and financial reporting 
6 strategy management 
7 business process invocation 
8 unstructured search and collaboration 
9 integrated systems management 
10 Write Back 
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 Oracle Delivers 

 Oracle Publisher  

 گفته شده در پایین:ابزارهای کند که از سیستم استفاده می کاربران نهایی برای

 Oracle Interactive Dashboard 

 Oracle Briefing Book Reader 

 :هایابزارهوش تجاری  مدیران سیستمبرای و در نهایت 

 Oracle Job Manager 

 Oracle BI Administration Tool 

 Oracle Catalog Manager 

 .در نظر گرفته است

 به شرح زیر است: یهایاین تکنولوژی برتر شامل ویژگی

 های مختلف از جمله دادهاتصال به پایگاهOracle DB , DB2 , MS- SQL Server, …  

 در سیستم هاری گزارشامکان ذخیره و نگهدا 

  خروجی در محیطMS-Office 

 ساخت داشبودهای مدیریتی 

 قابلیت تلفیق با محیط پرتال 

 های برنامه نویسی مانند امکان دستیابی به نتیجه اجرای گزارشات در زبانC#, VB.NET,… 

 های قدرتمند زیر:تحلیل اطالعات با استفاده از تکنیک 

 مرتب سازی اطالعات 

 Drill Downو Drill Upاد مختلف گزارش حرکت در ابع 

 پیدا کردن اطالعات  با شرایط خاص  

 های مختلفبه صورت "در قالب گراف  "قابلیت ساخت گزارشات  

 و ... CSVو  Xmlو  Microsoft Excelهای دیگر از قبیل :ذخیره سازی و انتقال اطالعات و گزارشات در محیط 

 OBIEEمزایای  .3.4

 های خود را طراحی و استفاده کنند.ها و تحلیلتوانند در زمانی اندک گزارشمیها : سازمانباال سرعت 

 ها در دسترس است.نبدون ریسک: نسخه کاماًل عملیاتی و مجانی آن جهت استفاده سازما 

 زش ببینند.توانند شیوه استفاده از آن را آموراحتی استفاده: کاربران در کمتر از یک روز و در اکثر مواقع در چند ساعت می 

 .انعطاف پذیری: ابعاد نامحدود اطالعاتی، امکانات تحلیلی و محاسباتی که ظرف چند ثانیه قابل تغییر است 
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 طراحی آسان  وشامل ابزار تحلیل قدرتمند، امکانات فراوان محاسباتی  وکارمندی کسبمتمرکز بودن: بسته کامل هوش

 گزارشات بر اساس معماری واحد.

 توانایی پردازش حجم وسیع اطالعات در کسری از ثانیه.پردازش باال قدرت : 

 و اطالعات را،  توانمندسازی هوش کاربر: به کاربران این قدرت را می دهد تا تصمیمات صحیح را در هر زمانی اتخاذ کنند

ای عملیاتی و ههر کجا که قرار دارند در دسترس داشته باشند. تحلیل و بررسی اطالعات می تواند کامالً جدا از سیستم 

دست دادن امکانات برنامه  ، مثالً بر روی نوت بوک در خالل یک جلسه بیرون سازمان، بدون ازOff-Lineبصورت کامالً 

 Microsoftمه های و یا سایر برنا Excel ، فایل هایPDF انجام شود. نتایج تحلیل می تواند بصورت گزارشات چاپی، فایل های

Office توزیع و ذخیره شوند  

 سرعت در نصب، یادگیری آسان، سهولت در استفاده 

 های اطالعاتیتجمیع داده ها جهت تجزیه و تحلیل انواع فرمت 

 های کمتربازگشت سریع سرمایه و هزینه 

  در سازمانوری و اثربخشی فرآیندها بهرهبهبود 

  نقاط ضعف و قوت سازمانتشخیص 

 در سازماناطالعات مدیریتی  روان گردش 

 اطالعات مناسب در زمان مناسب و با سرعت مناسبودن در دسترس ب 

  بدون توجیه اقتصادی فرآیندهای و حذف فرآیندهای سودآور سازمانتقویت 

 OWB (Oracle Warhouse Builder)معرفی ابزار  .3.5

OWB ستهاازی دادهسهای یکپارچهجامع برای تمامی جنبه یابزار .OWB ها را ست که دادهداده اوراکل ااهرمی با ارزش در پایگاه

: کیفیت ازتوان های بسیار زیادی دارد که از مهمترین آنها میقابلیت OWBکند. به اطالعات بسیار با کیفیت و ارزشمند تبدیل می

 5هاها و متاداده، مدیریت کامل چرخه حیات داده4سازی ابعادی، مدل3ای کامل، یکپارچگی رابطه2ها، ممیزی)حسابرسی( داده1هاداده

ای ها را از منابع دادهمنتقل کنید، داده عملیاتی موجود هایها را از سیستمبسازید، داده انبار داده تاد کنمیکمک  OWB. نام برد

همچنین متادیتاها را مدیریت  وها را تمیز کرده و منتقل نمایید و اطالعات بسیار با کیفیتی تولید متفاوت خوانده و یکی کنید، داده

 را شرح میدهیم: OWBهای رخی از قابلیتد. بیکن
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 د که باعث های مختلفی دارنهای پراکنده در پلتفرمهای بزرگ داده: خیلی از شرکتهاادغام و یکپارچگی و تثبیت داده

ون ها را در دادهها استفاده کنند. عرضه کنندگان و مشتریان داده احتماالو گزارش یای از ابزارهای تحلیلشده طیف گسترده

ارد این گوناگونی دنمایند. احتمال میها و سیستم های قدیمی ذخیره های کاربردی، صفحات گسترده، فایلداده، برنامهپایگاه

هایی د بخاطر ادغامهای زمانی مختلف ایجاد شده باشد و یا اینکه احتمال دارو تنوع بوسیله واحدهای مختلف سازمان در دوره

ها گردد که کیفیت دادهها باعث میتوان گفت گوناگونی دادهد. صرف نظر از علت این تنوع، میدر کسب و کار رخ داده باش

 نمایش ناقص و متناقضی از کسب و کار داشته باشیم. و در نتیجهپایین بیاید 

 ای:ای از منابع دادهدسترسی به طیف گسترده  OWB های اه دادهیگدهد که با پااین امکان را به پایگاه داده اوراکل می

 ط برقرار کند:اند به راحتی ارتباسازی داده که در زیر آمدههای ذخیرهها و محلمختلف و متنوع، همچنین با انواع فایل

 اوراکل دادهپایگاه هایورژن انواع 

 های غیر اوراکلی از قبیل:دادهانواع پایگاهaInformix , SQL Servere , Sysbase , Teradat,  1, DRDA 2DB 

  ها از قبیل: انواع فایلtext , csv , excell 

 ها:داده 4و تبدیل کردن 3، پاکسازی کردن2قابلیت پروفایل کردن OWB استای یک کتابخانه جامعِ تحوالت داده .

 .دنکمیهایی از قبیل متنی، عددی، تاریخ و دیگر انواع را پشتیبانی نوع داده

 با استفاده از  متنوع: توانایی طراحی و پیاده سازی کاربردهایOWB ای با توان بر حسب نیاز و کاربرد، منابع دادهیم

  د.وطراحی و پیاده سازی نم 6و یا چندبٌعدی 5ایهای رابطهمدل

 ODI (Oracle Data Integrator)معرفی ابزار  .3.6

ODI با معماری منحصربفرد  ها از هر نوع پلتفرمی بوده وابزاری است که دارای باالترین کارآیی در جابجایی دادهE-LT ها خود داده

جزو  OBIEEبهمراه ابزار  ODI به گفته شرکت اوراکل ابزار کند.پشتیبانی می 7های کالنرا تجمیع کرده و بصورت کامل از داده

 یشروها در پُشته تکنولوژی اوراکل هستند.پ

تر کنیم. معماری قدیمیرا بصورت کوتاه بررسی می ELTو معماری  ETLتفاوت بین معماری  ODIپیش از ادامه توضیحات ابزار 

ها شده بود. این موتور باعث پیچیدگی بود. در این معماری یک موتور اختصاصی وقف جابجایی داده ETLسازی داده ابزارهای تجمیع
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 ETLمعماری  بیانگر 5شکل ید. گردشد و در نهایت کارآیی تبدیل به گلوگاه میها میبیشتر و هزینه باالتر برای تجمیع سازی داده

 باشد.می

 

 ETL ی: معمار 6شکل 
باشد. در معماری می ELT (Extract-Load and Transform)ع سازی داده یجمتابزارهای ی و تکنولوژی بروز شدهمعماری جدیدتر 

ELT ا حذف شده است. قدرت این هست و موتور مخصوص جابجایی دادهاها صورت گرفته همگرایی بیشتری برای تجمیع سازی داده

 .هددنشان میرا  ELTمعماری  6شکل باشد. اصل آن بهبود کارآیی میها بصورت درجا بوده که حمعماری موتور پردازش داده

 

 E-LT ی: معمار 7شکل 
توانند ن اَبرهای مختلف میباشد. ایای بزرگ داشته داده 1ها برای اَبرهایتواند اعمال نفوذی حیاتی در تجمیع سازی دادهمی ODIابزار 

ارچوب توسعه پذیر بسیار گرا و هوش تجاری باشد. رابط کاربری سهل و آسان همراه با چهای کالن، معماری سرویسمدیریت داده

آن های توسعه سیستم کاهش یافته و در نهایت هزینه کلی استفاده از وری افزایش یافته، هزینهکمک کرده تا بهره ODIابزار  به غنی

و  Oracle Fusion Middlewareبه صورت کامل با دیگر ابزارهای اوراکلی از قبیل:  ODIهای داده محور کاهش یابد. ابزار در معماری

Oracle GoldenGate های کالن اوراکل و و پایگاه داده اوراکل و دادهExadata باشد. یکپارچه می 

دسترسی  ODIتبدیل شده است. ابزار  ه ابزارهای متفاوتی که تولید کرده، به یک رهبرها با توجه باوراکل در بازار تجمیع سازی داده

 آورد.ها را فراهم میمداوم، بموقع، قابل اعتماد برای تجمیع سازی داده

 های کلیدی ویژگیODI: ها، هادوپ، انواع قابلیت اتصال به انواع پایگاه دادهERP انواع ،CRMهای ، انواع سیستمB2B ،

را داراست. دارای چارچوب ماژول دانش برای توسعه است. مبدل داده قدرتمندی برای  XMLهای فایل خصوصاً هاواع فایلان

های اوراکلی مانند بسیار غنی برای پایگاه داده ETLباشد. دارای های کالن میها ناهمگن و زیرساخت دادهپایگاه داده
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انبار برای  GoldenGateکند. سازگار با اوراکل ی پیچیده چندبٌعدی پشتیبانی میاهای دادهاگزادیتاست و از بارگذاری مدل

بر روی متادیتاهای ایجاد شده. سازگار با کیفیت  Impactو  Lineageهای گرا شامل تحلیل. فرادادهاست های بالدرنگداده

 ها و دیگر نیازها حاکمیتی داده. طابق دادهها، تسازی دادهها، پاکسازی پیشرفته دادهبرای پروفایل 1های اوراکلداده

 :وری، انعطاف پذیری، هزینه مالکیت های کالن، کارآیی برجسته و باال، بهبود بهرهپشتیبانی ذاتی از داده مزایای کلیدی

 پایین 

 :ا، یکپارچه هوری و کارآیی باال در تجمیع دادههبود بهرهبافزاری از طریق های سختکاهش هزینه مزایای منحصربفرد

ها و مبتنی بر رویداد و مبتنی بر سرویس در یک راهکار واحد، کاهش هزینه مالکیت های مبتنی بر پایگاه دادهسازی داده

 های کاربردی نامتجانسای و برنامهداده وری، پشتیبانی از منابعسازی بهرهبوسیله طرح بیشینه

  :از معماری ارزنده ارزش افزوده و خدمات ارزندهELT ها و بهبود های تجمیع دادهبرای بهبود کارآیی و کاهش هزینه

 وری استفاده شده است.بهره

 هوش تجاری مایکروسافتمعرفی  .3.7

جاری چ یل و هوش ت فت برای تحل مایکروساااا ید از  با را 

هنگامی که موضااوع تجزیه و تحلیل داده  اسااتفاده کنیم؟

 میان می آید ، انتخاب روشاان اساات: مایکروسااافتها به

لت جاری و تجزیه و فرمرهبر صااانعت در پ های هوش ت

ست سافت را برای  "گارتنر"مجله معتبر  .تحلیل ا مایکرو

نهمین سال متوالی به عنوان رهبر  این حوزه معرفی کرده 

 گویای این مساله است. 5شکل  است.
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چرا برای سیستم مدیریت پایگاه داده های عملیاتی خود باید مایکروسافت را 

ید؟ان های خود صاااحبت می تخاب کن مدیریت داده  که از  گامی  ید، هن کن

صنعت در سافت رهبر  ست: مایکرو شن ا ست DBMS انتخاب رو و  5شکل  .ا

نایی اجرای راه"از دو منظر  6شاااکل  ندازکامل بودن چشااام"و  "کارتوا  "ا

 است.های داده را با هم مقایسه کردهپایگاه

ست. هنگامی که از نهایت آن بهره نیروی داده در حال متحول کردن جه ان ا

ترین مسااائل ما را حل کند و در فضااای رقابتی گیریم قادر اساات سااختمی

های تجاری جدید بیافریند. کسانی که مسئول محاسبات را بهم بزند و فرصت

ها هسااتند محیط اطراف را های ایجاد شااده با دادهبهره برداری از فرصاات

شود تا با امکانات کمتر کارهای آنیابند و از درحال تغییر می سته می  ها خوا

کار گیرند و در میان این همه تغییرات به دنبال های جدید را برای حصاااول نتایج تجاری بهتر بهتری انجام دهند و تکنولوژیبیش

 قطعیت بگردند.

SQL Server 2016 بگیرند  سازد از قطعیت بهرهرو قادر میها یک پلتفرم تحلیل و مدیریت داده ضروری و قدرتمند است که سازمان

آفرینی کنند ها برای کسااب و کار شااما ارزشکنند. اگر بخواهیم دادههای جدیدی را ایجاد میهای خود، فرصااتدر حالی که با داده

تر به و مطمئن توانید با ذهنی آراماند شااما میهای که همیشااه رمز شاادهها تضاامین شااود. با در دساات داشااتن دادهباید امنیت آن

ستم مقیاس سی شما به یک  سب و کار خود بپردازید. برای این منظور  شد و تکامل ک سب نیاز نیازهای درحال ر پذیر و با کارایی منا

های شما جانی تازه بدهد، های پیشرفته ارائه نماید و به دادهدارید که هوش تجاری را در باالترین سطح خود پشتیبانی کند و تحلیل

انگیز ارائه دهد و درنهایت یک بینش یکپارچه و درساات از های شااگفتسااازیهای مهیج روی موبایل داشااته باشااد و بصااریشگزار

شمند با تحلیلداده شید ابزار هو سانی قرار دهد که به آن نیاز دارند. در هر کجا که با ستان ک شما کمک ها در د شرفته به  های پی

شته اتفاقمی ست عبور کنید و آن کند از درک آنچه در گذ شما افتاده ا شبینی نمایید.  ست اتفاق بیفتد پی چه را در آینده ممکن ا

ها استخراج شده است میزان موجودی انبار خود را بهبود ببخشید، فروش آینده های پیشبینی که از دادهتوانید با استفاده از مدلمی

ستفاده از ی ها در کجا قرار بگیرند گیرید که دادهپذیر، شما تصمیم میک پلتفرم انعطافو حتی رفتار مشتریان را پیشبینی کنید. با ا

 های قدیمی چگونه مدیریت شوند. و داده

  SQL Server 2016 های مهم هوش تجاری نسخه جدیدها و قابلیلتویژگی .3.8

R Services in SQL Server 2016 

ه امری ضروری برای موفقیت بدل شده است. به صورت روزافزون، کسب ها بگیری بر مبنای دادهدر محیط کسب و کار امروز، تصمیم

ترین ابزارها در افزارهای قدرتمندتر هستند. یکی از قویهای پیشرفته برای ساختن نرمو کارها در حال استفاده از علوم داده و تحلیل

ها تماما باید در رم کند، دادهک پردازنده اسااتفاده میهایی دارد؛ تنها از یاساات. ولی این زبان محدودیت Rباز این زمینه، زبان متن

تر و شدیدتر نشان ها افزایش یابد این معضل خود را بیشافزارهای دیگر دشوار است. اگر حجم دادهسازی با نرمقرار بگیرند، یکپارچه

 ارد. های امنیتی زیادی دریسک Rهای داده به موتور دهد. همچنین جابجایی داده از پایگاهمی

 2015توسط گارتنر در سال  هادادهگاهیپا یبند: رتبه 9شکل 
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SQL Server 2016  سی که برای سروی ست. برخی از توابع پرکاربرد داده Rبا  ست تمامی این موارد را رفع کرده ا کاوی را ارائه داده ا

به طور کامل امنیت آن تامین شده  SQL Serverکنار پایگاه داده  Rسازی نموده است. با قرار گرفتن سرویس به صورت موازی پیاده

شود که کاربر سازی میبدون نیاز به جابجایی اجرا خواهند شد. تمام این موارد به صورتی پیاده Rنوشته شده با زبان  هایو اسکریپت

 بهره ببرد. Rهای نهایی هوش تجاری تغییری را در ابزارهای خود مشاهده نکند و به راحتی از قابلیت

In-Memory OLTP in SQL Server 2016 

سب و کار ام سازماندر محیط ک شی تبدیل کنند ها تمایل دارند که دادهروز،  سرعت به بین ها را  به 

 انبار دادهها از سیستم عملیاتی به ها مزیت رقابتی ایجاد کند ولی مدل سنتی انتقال دادهکه برای آن

تر از های منتقل شاااده با فاصاااله یک یا چندروز قدیمیبر و پرهزینه اسااات. عالوه بر این دادهزمان

سب و کارهای امروزی نیاز دارند که آخرین دادهدهدا ستند.  ک ها را در کمترین زمان های عملیاتی ه

 In-Memoryهای ، برای این منظور، تکنیکSQL Server 2016ممکن و بدون معطلی تحلیل کنند. 

ستونی ترکیب میرا با ایندکس و بدون های موردنیاز را روی همان پایگاه عملیاتی کند و تحلیلهای 

 کند.ها با کمترین میزان تاثیر روی عملیات تراکنشی ارائه مینیاز به جابجایی داده

 
 

Stretch Database- Leverage infinite storage and compute capacity in Azure with 

SQL Server 2016 

هایی که در گذشااته داری کنند. گزینها در جایی نگههای تاریخی خود رها باید دادهها سااازمانبا گذشاات زمان و افزایش میزان داده

شتن داده سخت افزار و نگه دا شت خرید  سازمان تحمیل میوجود دا ها را برروی کرد و یا آنها روی آن بود که هزینه زیادی را به 

تر های قدیمیکرده است که دادهقابلیتی را فراهم  SQL Server 2016ها مشکل خواهد بود. نوار ذخیره کرد که استفاده دوباره از آن

فاوتی بین داده هایی ت کاربر ن به عبارت دیگر دادهها احسااااس نمیروی کلود قرار بگیرند ولی  به صاااورت یکپارچه در کند و  ها 

 اند.دسترس

Upgrade and Migration to SQL Server 2016 

 وجود دارد.Data Migration Assistant افزاربا استفاده از نرم  SQL Serverامکان ارتقای آسان به آخرین نسخه 

Design Mobile Reports (SQL Server Mobile Report Publisher) 

صری غنی و تحلیل هایامکان طراحی گزارش شیب شرفته گرافیکی روی گو سایزی وجود های تجاری پی های موبایل و تبلت در هر 

 ( ارائه شده است.Android, IOS, Windows Phoneی مختلف )هاعاملبرای سیستم BIهای دارد. عالوه براین اپ

 

Always On Availability Groups enhancements in SQL Server 2016  

با  In-Memory تی: قابل 10شکل 
 یستون ندکسیاستفاده از ا
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 High Availability های اطالعاتی ما تا جایی که امکان دارد همیشه در دسترس باشددهد بانکتکنولوژی است که اجازه می. 

توانید تغییرات را از بانک های ثانویه می)جُفت ثانویه( داشاااته باشاااید.جفت Replica ید تا چندینتواندر این تکنولوژی شاااما می

صورت صلی به  شتیبان از دریافت نمایند. Asynchronous و Synchronous اطالعاتی ا سخه پ ها  Secondary Replicaامکان تهیه ن

 وجود دارد.

با کار  گام  که هن کاتی  جه قرار می Availability GroupON -Always یکی دیگر از ن یاد موردتو کانز بودن  Only-Read گیرد ام

توانید کاری کنید که می Application و تغییر در SQL Server های ثانویه است. شما با انجام تنظیمات مربوط به آن در سطحجفت

 .وی بانک اطالعاتی اصلی انجام شودهای شما رInsert,Update,Delete های شما روی جفت ثانویه وSelectها یا گزارش

Row-Level Security (RLS) SQL Server 2016 

معرفی شده است که می تواند امکان کنترل دسترسی به هر یک  Row Level Security(RLS) قابلیتی به نام  2016SQL Server در

ی مشخص کنیم کدام کاربر می تواند به کدام داده ها به ما امکان می دهد که به آسان RLS از سطرهای جدول را برای ما فراهم کند.

 با حداکثر شفافیت برای برنامه کاربردی.-دسترسی داشته باشد

Speeding up analytics with In-Memory Columnstore Index 

شما یک  سرعت گزارشانبار دادهاگر  سیار بزرگ دارید که  سی ب ستفاده از ایندکس  ست با ا تونی و قابلیت خارق گیری درآن پایین ا

برابر افرایش دهید و  30گیری را تا توانید ساارعت گزارشافزارهای ساامت کاربر میبدون کمترین تغییر در نرم In-Memoryالعاده 

 برابر فشرده نمایید. 10ها را تا داده

PolyBase: Gaining insights from HDFS and relational data in SQL Server 2016 

صطالحاتی نظیراحتماال  شنیده ایم. Hadoop و یا  BigData این روزها همگی ا صرفه  Hadoop را  یک راه مقیاس پذیر و مقرون به 

 .باشدبرای ذخیره سازی حجم عظیمی از دیتا می

  Hadoop که یک ابزار اتصال به Polybase منتشر کرد Data Warehouse برای مبحث 2015مایکروسافت در افزونه ای که در سال 

سافتمی  Azure Blob Storage و شد را معرفی کرده بود ، اما اکنون مایکرو صولی که می توانید روی  Polybase با را به عنوان مح

 .دستگاه خود نصب کنید معرفی کرده است

 می دهد. Azure Blob Storageو یا  Hadoopاین قابلیت به شما امکان ذخیره سازی حجم عظیمی از دیتا را در 

SQL Server 2016 Query Store Simplifying Query Performance Troubleshooting 

 Query با آن مواجه بودند تغییرات در SQL یک مشااکل مشااترک که اکثر سااازمان ها به هنگام به روزرسااانی ورژن های مختلف

Optimizer ست جامع و کامل پیدا کر ست که روی عملکرد تاثیر منفی دارد. بدون یک ت ضرر Query دن و حل کردنا هایی که مت

 .این تاثیر منفی شده اند پروسه ای طاقت فرسا به حساب می آمد



 
 

32 

 گستر نفیسمند هوش راهبران اطالعات شرکت ، ارائه شده توسطنفیس هوش تجاری

 

 

www.NafisBI.com 

ها را به همراه اطالعات عملکرد آن ها نگهداری کرده و به ساارعت Query Execution Planسااابقه ای تمامی  Query Storeقابلیت 

Queryدمین ها و یا هایی که اخیرا کند شده اند را شناسایی می کند تا اDeveloper ها اگر الزم بود بتوانند ازPlan های قدیمی تر و

 استفاده کنند.Force با سرعت بیشتر به صورت 

Keeping Sensitive Data Secure with Always Encrypted 

 Encrypt ، خوب به نظر می رسد که هر روز خبر جدیدتری از دزدیده شدن اطالعات یک شرکت بزرگ دردنیا به گوشمان می رسد

 کردن دیتا راهیست که به ذهن می رسد ولی یک سری از شرکت ها این کار را نمی کنند یا اصال نمی توانند پیاده سازی کنند.

SQL Server  ست که سطح Encryption سال ها سازی اطالعات و Culomn   ،Encryption در  در  Encryption در محل ذخیره 

شتیبا شتباه انتقال اطالعات را پ شدند و گاهی اوقات هم به ا ستی جداگانه کانفیگ می  ست. هر چند تمامی این ها می بای نی کرده ا

 .این کانفیگ صورت می گرفت

Always Encrypted  قابلیتیسااات کهSQL Server  در قالب یکLibrary  در ساااطحApplication  به کاربران ارائه می دهد تا

 شوند. Encryptدر حال استفاده شدن می باشند  Liveسازی و اطالعاتی که اطالعات در انتقال ، در محل ذخیره 

Tooling Improvements in SQL Server 2016 

 نویسانو عدم نیاز به نصب این برنامه برای برنامه Visual Studio 2015به  SSDTهای انتقال قابلیت

Effortlessly Analyze Data History Using Temporal 

سیاری ا سازمانب ستند که قابلیتی برای ذخیرهز  سابقه تغییرات رکوردها در بانک اطالعاتی را پیاده ها خواهان این ه سازی و بازیابی 

توانید از قابلیت از اولویت باالیی در پروژه شااما برخوردار اساات می Slowly Changing Dimensionکارگیری مفاهیم . اگر به بکنند

 استفاده نمایید.  SQL Server 2016در ها Temporal Tableجدید 

Monitor critical business metrics and trends at a glance with KPIs 

 Power BIها در KPIنظارت بر معیارهای حیاتی کسب و کار و روندها در یک نگاه با 

SSAS Tabular semantic model updates for SQL Server 2016 
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 کروسافتیو بروزشده ما یلیتحل سی: سرو 11شکل 
Analysis Services DirectQuery for Tabular models 

شت این انبار داده به مدل  سپس نگا زمان  Multidimensionalیا  Tabularآیا فرایند تبدیل پایگاه داده عملیاتی به یک انبار داده و 

 شود؟ می BIزیادی را از شما گرفته است؟ آیا تغییرات ایجاد شده در کسب و کار به کندی وارد چرخه 

را برای این مشااکل ارائه داده اساات. در این حالت شااما تنها مدل مفهومی خود را در  DirectQuertنظیر حل بیاهمایکروسااافت ر

SSAS صاااورت خودکار از زبان ها بهگیری، کوئریها برای گزارشکنید ولی هنگام درخواسااات دادهایجاد میDAX  بهSQL  تبدیل

ستقیم روی انبار داده اجرا میمی شه آخرین تغییرات بی شوند.شود و م گیری کاربران درنگ در ابزارهای گزارشبا این قابلیت همی

 ها یا کدهای نوشته شده نیست.شود که بدانیم نیازی به تغییر ساختار دادهتر میقابل مشاهده است. ارزش این قابلیت زمانی پررنگ

JSON as a bridge between NoSQL and relational worlds   

JSON  ه عنوان پلی بین دنیای بNoSQL کند.  هدف از ارائه آنای عمل میهای رابطهو پایگاه Serialize  کردن داده و انتقال آن

 .های مختلف قابل انتقال هستند Platformو به راحتی در به صورت متنی ذخیره شده XML ها طی این پروتکل هماننداست. داده

 2016SQL Server  صورت شتیبانی می JSONاز Native به  سترس پ ساختار درد کند. توابع کاملی برای کوئری زدن روی این داده 

 ای در پایگاه داده ذخیره کنید.قرار دارد و نیاز نیست این فرمت را به شکل رشته

Access reports in modern browsers and mobile devices 
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 لیو موبا دیجد یتحت مرورگرها یدهسی: سرو 12شکل 

 


