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فصل اول :مقدمه
تعریفها
در فصل اول به ذکر تعاریف و مفاهیم پایهای در زمینه هوشمندی کسبوکار میپردازیم .این تعریفها شامل تعریف انبارداد و مزایای
آن ،تعریف هوش تجاری و ضرورت استفاده از هوش تجاری در سازمانها میباشد.

.1.1

انبار داده Data warehouse

مفهومی که انبار داده القا میکند ،تشخیص و تفاوت قائل شدن بین داده1و اطالعات2میباشد .داده متشکل از حقایق قابلمشاهده و
قابل ذخیرهسازی است ،که معموالً در سامانههای عملیاتی و تراکنشی وجود دارند .برای مثال یک سیستم دانشگاهی شامل دادههای
ثبتنام دانشجویان یا دادههای منابع انسانی یا دادههای حقوق و دستمزد کارمندان دانشگاه یا دادههای زمانبندی کالسها میباشد.
در یک محیط انبار داده ،داده فقط به این دلیل وارد میشود که حاوی ارزشِ تحلیلی برای کاربر نهایی است .برای مثال دادههای
مرتبط با حقوق و دستمزد کارکنان درصورتی وارد انبار داده میشوند که نیاز به تحلیل این دادهها وجود داشته باشدد.
داده در انبار داده سازماندهیشده و بهصورت اطالعات ارائه میگردد .اطالعات یک مجموعه یکپارچهشده از حقایق کسبوکار است
که بهعنوان زیربنای سیستم تصمیمسازی مطرح میگردند .در سیستمهای نرمافزاری هوش تجاری ،پایگاه دادههایی نیاز است که
بطور خاص برای تأمین اطالعات و اهداف آنالیزی و پاسخگویی نیاز آماری تحلیلی مدیران سازمان طراحی شده باشد ،به این پایگاه
دادههای خاص انبار داده گویند .انبار داده بخشی از یک معماری داده میباشد ،که بهعنوان مخزنی واحد و یکپارچه از دادهها برای
پردازش اطالعات میباشد .از لحاظ فنی و دانش نرمافزار انبار داده باید دارای ویژگیها و خصوصیات مهمی باشد .این ویژگیها در
دستهبندیهای :موضوع گرا بودن 3،یکپارچگی داشتن 4،پایایی 5،زمان گرا 6،در دسترس بودن7و فرآیند گرا8قرار میگیرند .پایگاهدادهای
با مشخصات ذکر شده یک انبار داده بوده و در گروه انبار داده قرار میگیرد .پس میتوان نتیجه گرفت که انبار داده خود یک پایگاهداده
است که مشخصاتی خاص دارد و برای اهدافی خاص توسعه داده شده است .مهمترین هدف انبار داده موضوعگرا بودن آن است.

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

قابلیتها و مزایای انبار داده

برای درک بهتر قابلیتها و مزایای انبار داده ،مقایسهای بین انبار داده در سیستمهای نرمافزاری OLAP1و پایگاه داده در سیستمهای
نرمافزاری OLTP2انجام میدهم .پیادهسازی ،نگهداری و پشتیبانی از یک انبار داده در مقایسه با یک پایگاه داده تفاوتهای خاصی
دارد .انبار داده یک دسترسی ساده به دادههای عملیاتی و خواندن و نوشتن آنها نیست ،بلکه تفاوت های بنیادی زیر را با پایگاه داده
دارد که نشان دهنده قابلیتها و مزایای آن است.
جدول  : 1مقایسه بین انبار داده و پایگاه داده
دادههای انبار داده Datawarehouse

دادههای سیستم عملیاتی Datbase

موضوع گرا هستند

کاربرد گرا هستند

خالصهشده و درغیراینصورت تصفیهشدهاند

همراه با جزییات هستند

نشاندهنده ارزش در طول زمان هستند .برش زمانی

دقیق ،در آن لحظه که دستیابی میشوند

در خدمت جامعه مدیریتی

در خدمت جامعه کارشناسان

بهروزرسانی نمیشوند

میتوانند بهروزرسانی شوند

اجرای تاریخچهای

اجرای تکراری

نیازمند به پردازشهایی که قبل از توسعه بهطور کامل درک نمیشوند

نیازمند به پردازشهایی که قبل از توسعه اولیه قابلدرک میباشند

چرخه حیات کامالً متفاوت

سازگار با چرخه حیات توسعه نرمافزار

کار آیی کم(جزو نیازمندیها نیست)

حساس به کار آیی(نیازمند پاسخ فوری وقتیکه یک تراکنش وارد میشود)

مجموعه دادههایی که در یکزمان قابلدستیابی است .شامل :رکوردهای زیادی از
عناصر دادهای فراوان

فقط یک واحد داده در یک واحد زمان قابلدستیابی است .شامل :چندین رکورد از
تعداد محدودی عناصر دادهای

تجزیهوتحلیل محور

تراکنش محور

کنترل میشود هیچ موضوعی بهروزرسانی نگردد

کنترل کردن بهروزرسانیها ،که موضوعی چالشبرانگیز است

توسط زیرمجموعهها مدیریت میشود

بهوسیله کلیت آن مدیریت میشود

افزونگی واقعیت حیات آن است

بدون افزونگی

ساختار منعطف

ساختار ثابت ،محتویات متغییر

مقدار بسیار زیادی از دادهها در پردازش بکار میروند

مقدار کمی داده را در پردازش استفاده میکند

در جدول  1تفاوتهای بین انبار داده و پایگاه داده بیان گردید .این تفاوتها به نوعی بیانگر مزیتهای انبار داده میباشد .با توجه به
جدول  1میتوان درک کرد که انبار داده خود یک مدل پایگاه داده بوده که برای مقاصد تحلیلی بکار میرود ،بطوریکه ذخیره و بازیابی
اطالعات در آن به سادگی انجام پذیرد و هنگام ساختن گزارش یا تحلیل سرباره زمانی باالیی نداشته باشد.

OnLine Analytical Processing
Processing

1

2 OnLine Transaction
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.1.3

هوش تجاری  Business Intelligenceچیست؟

در ابتدا به ذکر تاریخچهای از تعاریف معتبر و مطرح جهانی درباره مفهوم هوش تجاری خواهیم پرداخت.
سال  :1958اولین بار ،کلمه «هوش تجاری» در مقالهای از یک محقق شرکت  IBMاستفاده شد .وی وسیله ارتباطی برای هدایت
یک کسب و کار را ملزم به وجود یک سیستم هوشمند دانست ،و هوش را چنین تعریف کرد« :قابلیت درک رابطه متقابل واقعیتهای
ارائه شده به صورتی که منجر به هدایت عمل در جهت هدف مطلوب شود».
سال  :1971در این سال ،در مقالهای در دانشگاه  ،MITبرای اولین بار واژه سیستمهای تصمیمساز1به کار رفت و معرفی شد .در این
مقاله اینگونه عنوان شد که تمرکز سیستمهای مدیریت اطالعات 2عمدتاً بر تصمیمهای ساخت یافته است و پیشنهاد گردید که
سیستمهای اطالعاتی به منظور پشتیبانی از تصمیمهای نیمهساختیافته و غیرساختیافته ،تحت عنوان  DSSمطرح شوند.
سال  :1989یک محقق موسسه گارتنر  3،هوش تجاری را به عنوان یک مفهوم چترگونه معرفی کرد که شامل مفاهیم و روشهایی
است به منظور بهبود تصمیمگیری کسبوکار با استفاده از سیستمهای پشتیبان مبتنی بر واقعیت4کار میکند .این تعریف در اواخر
دهه  90همگانی گشت.
سال  :2003تعریف خانم  Mossدر کتابش از هوش تجاری به این ترتیب است« :نه یک محصول و نه یک سیستم است .هوش تجاری
یک معماری و مجموعهای از سیستمهای عملیاتی یکپارچه به همراه سیستمهای پشتیبان تصمیم و پایگاههای داده است که دسترسی
آسان کاربران کسب و کار به داده را مهیا میسازد.
سال  :2004در مقالهای تحت عنوان «هوش تجاری» ،این مفهوم بدین صورت تعریف شد« :سیستمهای هوش تجاری جمع آوری
داده ،ذخیره سازی داده و مدیریت دانش را با ابزارهای تحلیل ترکیب میکنند تا اطالعات رقابتی و داخلی پیچیده را به برنامه ریزان
و تصمیم گیران ارائه نمایند.
سال  :2004طیف وسیعی از نرمافزارها و راه حلها برای جمع آوری ،یکی کردن ،تحلیل و امکان دسترسی به داده ،به صورتی که به
کاربران کسب و کار امکان گرفتن تصمیمات بهتر را بدهد.

1

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

2

 3گارتنر ) (.Gartner Incیک موسسه پژوهشی و تحقیقاتی است که نقش بسیار مهمی در بررسی روندهای مختلف حوزه فناوری اطالعات به صورت سالیانه دارد .موسسه فراملیتی
تحقیقاتی گارتنر یکی از معتبرترین مراجع بین المللی در حوزه فناوری اطالعات است .این سازمان هر سال به رتبهبندی و ارزیابی سازمانهای عرضه کننده سیستم ها و
سرویسهای فناوری اطالعات و هوش تجاری می پردازد.
4
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سال  :2008مؤسسه فارِستِر1هوش تجاری را مجموعهای از متدولوژیها ،فرآیندها ،معماریها و تکنولوژیهایی تعریف میکند که
داده خام را به اطالعات مفید و معنادار تبدیل میکنند.
سال  :2010مؤسسه فارِستِر تعریف خود را کاملتر کرده و هوش تجاری را به عنوان مجموعهای از متدولوژیها ،فرآیندها ،معماریها
و تکنولوژیهایی تعریف میکند که داده خام را به اطالعات مفید و معنادار تبدیل میکند تا در بینش و تصمیمگیری استراتژیک،
تاکتیکی و عملیاتی مؤثر مورد استفاده قرار گیرد .همچنین ،این مؤسسه ،یک پشته از مفاهیم موجود در هوش تجاری را ارائه داده
است و در نسخه کوتاهتر تعریف خود ،تنها به الیههای باالی این پشته از جمله گزارشگیری ،تحلیل و داشبوردها بسنده میکند.
سال  :2010آقای  Thomas Davenportپیشنهاد میکند که هوش تجاری تشکیل شده است از :گزارشگیری 2،پرسوجوها 3،ابزارهای
هشداردهی 4،تحلیل کسبوکار5و OLAP6میباشد.
سال  :2010گروه مطالعاتی کیمبال 7،هوش تجاری را توصیف کننده تمام سیستمها و فرآیندهایی تعریف میکند که سازمان از آن
در جهت جمع آوری ،پردازش ،دسترسی و تحلیل اطالعات مربوط به کسب و کار استفاده میکند.
سال  :2011در مقالهای تحت عنوان «مروری بر فنآوری هوش تجاری »8هوش تجاری به مجموعهای از تکنولوژیهای پشتیبان تصمیم
برای سازمان تعریف میشود که هدف آن ،ایجاد توانایی برای کاربران دانش از جمله مدیران و تحلیلگران در جهت اتخاذ تصمیمهای
بهتر و سریعتر است.
حال با توجه به تعاریفی که درباره مفهوم هوش تجاری بیان شد به ذکر تعاریفی کاربردیتر درباره هوش تجاری میپردازیم .هوش
تجاری مفهومی است که معموالً یکپارچگی و ارائه اطالعات مفید کسبوکار در یک سازمان را در برمیگیرد .سازمانها از هوش تجاری
برای شناخت رویدادهای تأثیرگذار و تشخیص یا مانیتور کردن روندهای کسبوکار بهمنظور تطابق پیدا کردن سریع با تغییرات محیط
بهره میبرند .اگر از هوش تجاری بهصورت مؤثر و کارا در سازمان خود استفاده کنید ،شما میتوانید فرآیندهای تصمیمگیری را در
تمامی سطوح مدیریتی بهبود بخشیده و همچنین فرآیند مدیریت استراتژیک بهبود یابد.

 1موسسه فارِستِر  Forresterیک موسسه تحقیقاتی آمریکایی است که بر روی تاثیرات بالقوه فنآوری اطالعات برای مشتریان یا بصورت عمومی کار میکند.
خدمات موسسه فارستر طیف متنوعی از جمله تحقیقات سندیکایی در مورد فنآوری اطالعات مرتبط با کسبوکار ،تحقیقات بازار کمّی در مورد پذیرش فناوری
اطالعات و همچنین هزینههای فنآوری اطالعات شرکتها میباشد.
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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به عبارت دیگر میتوان گفت :به مجموعه تئوریها ،متدولوژیها ،فرایندها ،معماریها و فنّاوریهایی که دادههای خام را به اطالعات
و دانش کارآمد و معنیدار تبدیل میکنند هوش تجاری یا  Business intelligenceمیگویند .عبارتهای« :هوشمندسازی کسبوکار»
« ،هوشمندی کسبوکار» و «هوش کسبوکار» بعضیاوقات بهعنوان مترادف معمول برای هوش تجاری بکار میرود.
هوش تجاری با کمک انبار داده ،میتواند حجم زیادی از داده های یکپارچه را پردازش نموده و از اطالعات یا دانش معنادار حاصل از
این پردازش فرصتهای تازهای را برای توسعه کسب وکار ایجاد یا شناسایی نموده و از این راه به مزیت رقابتی مؤثر و پایداری
دستیافت .این تأثیر و پایداری ازآنجهت باالست که دانش و اطالعات حاصله مبتنی بر دادههای خام و واقعی کسبوکار و یا دادههای
خارجی مرتبط بوده و بیانگر رفتار موجودیتهای مطرح در سامانههای اطالعاتی یا کسبوکار باشند.
در نهایت میتوان گفت هوش تجاری یعنی داشتن دانشی فراگیر از همه عواملی که بر سازمان مؤثر است .داشتن دانشی عمیق
نسبت به همه عوامل مثل مشتریان ،رقبا ،محیط اقتصادی ،عملیات و فرآیندهای سازمانی که تأثیر زیادی بر کیفیت تصمیمات
مدیریتی در سازمان میگذارد ،هوش تجاری است .هوش تجاری برای تصمیمگیری در همه عوامل مؤثر بر سازمان یا شرکت به شما
کمک میکند.

.1.4

ضرورت و اهمیت استراتژیک استفاده از هوش تجاری در سازمانها

از اصلیترین مزایای داشتن یک سیستم نرمافزاری هوش تجاری کارآ ،قابلیت دستیابی به دادههای کسبوکار در یک قالب داده با
فرمتی واحد از سایر منابع داده ای متفاوت و مختلف است ،همچنین وسیلهای برای اندازهگیری تحقق یافتن اهداف سازمان است.
برخی از اصلیترین مزایای داشتن یک سیستم هوش تجاری عبارتند از:
 .1انجام ندادن امور بر اساس حدس و گمان :مدیران باید بر پایه صحیحترین و درستترین اطالعات تصمیمگیری نمایند
تا بتوانند شرکت خود را به آیندهای روشن تر راهنمایی کنند .این اطالعات صحیح و درست را هوش تجاری براحتی در
اختیار مدیران قرار خواهد داد.
 .2به دست آوردن جوابهای سریعتر به سؤاالت کسبوکار :در صورت عدم وجود هوش تجاری برای ساختن یک گزارش
مدیریتی ،باید ساعتهای زیادی صرف مطالعه و تحلیل گزارشهای فیزیکی چاپ شده یا فایلهای کامپیوتری گردد .که
عالوه بر وقتگیر بودن احتمال خطای انسانی نیز وجود دارد .سیستم نرمافزاری هوش تجاری چنین تحلیلها و گزارشهایی
را بهسادگی چند کلیک مهیا مینماید.
 .3به دست آوردن معیارهای کلیدی کسبوکار در هر وقت و هرزمانی که نیاز داشته باشید :سیستم هوش تجاری به
کاربران این امکان را می دهد که داشبوردهای مدیریتی از معیارهای کلیدی کسبوکار KPI(Key Performance
) Indicatorدر هرلحظه و بر روی هر پلتفرم سختافزاری که در دسترس دارند ،داشته باشند.
 .4به دست آوردن بینش از رفتار مشتری :بهوسیله هوش تجاری قادر خواهید بود روندهای خرید مشتریان فعلی را تحلیل
و بررسی نمایید .وقتیکه شما درک کنید که مشتریانتان چه چیزهایی را بیشتر میخرند ،میتوانید از این اطالعات استفاده
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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 .5شناسایی فرصتهای فروش :چنانچه شما یک فروشنده یا بازاریاب باشید تمایل خواهید داشت که پیگیر مشتریان خود
باشید و شاید از یک سیستم ) CRM (Customer Relationship Managementبرای انجام این مهم بهره ببرید .سیستم
مدیریت ارتباطات مشتریان ،نرمافزاری است که تمامی جنبههای تعامالتی سازمان با مشتریان را مدیریت و کنترل میکند.
بهعبارتدیگر  CRMدادههای مرتبط با مشتریان را جمعآوری کرده و سعی دارد که به شما احساسی در رابطه با مشتریانتان
انتقال دهد ،این کار را بهوسیله ارائه دادهها در جدول ها و نمودارهای مختلف انجام خواهد داد .احتمال دارد که این کار
شامل تمامی پروسه فروش باشد ،از جذب مشتری جدید گرفته تا سرویسدهی و پیگیری مشتریان موجود ،و همچنین
تأمین سرویسدهی به فروشهای گذشته خواهد بود .سیستمهای  CRMامروزه بیشتر از گذشته در پروسههای سیستمهای
هوش تجاری قرارگرفتهاند .هوش تجاری می تواند کمک زیادی در افزایش مؤثر فروش داشته باشد و بینشی بیشتر و بهتر
نسبت به فروش حال حاضرتان داشته باشید.
 .6بهبود بخشیدن به دید خود :هوش تجاری دید شما درباره این فرآیندها را بهبود داده و تشخیص زمینههای موردنیاز
برای بهبود بخشیدن بیشتر امکان پذیر خواهد شد .یک سیستم هوش تجاری خوب باید در قلب هر سازمانی موجود باشد تا
بتوان کنترل بر اجرای صحیح فرآیندها را افزایش داد .دید و نگاه درست به کسبوکار یک امر ضروری است که با هوش
تجاری به این نتیجه دست خواهید یافت.
ی
 .7بهبود بهرهوری :سیستم هوش تجاری بهرهوری در سازمان را افزایش میدهد .بوسیله هوش تجاری ،اطالعات بخشها ِ
مختلف سازمان به اشتراک گذاشته میشوند .اشتراکگذاری اطالعات به شما این امکان را میدهد که در زمان صرفهجویی
کنید و نیاز به پروسههای گزارشسازی طوالنیمدت نداشته باشید و بهراحتی تحلیلها و گزارشهای موردنیاز را بسازید.
این سهولت و راحتی در اشتراکگذاری اطالعات ،دوبارهکاری در سازمان را کاهش داده و باعث افزایش دقت و صحت
اطالعات میشود ،همچنین اطالعات مفید و سودمند از ادارههای مختلف سازمان ایجاد خواهد شد و باعث همافزایی میگردد.
بنابراین به اشتراکگذاری اطالعات باعث افزایش بهرهوری و صرفهجویی در زمان خواهد بود.
 .8بهدست آوردن هوش رقابتی :سامانههای هوش تجاری میتوانند به شما این بینش را بدهند که شما برای رقابت بهتر
چهکاری باید انجام دهید .این امر قابلیتهای سازمان را برای تصمیمگیری و طرحریزی آینده ،همچنین رقابت با رقبا را
تقویت خواهد کرد.
 .9تبدیل کردن دادهها به اطالعات علمی کسبوکار :هوش تجاری یک ابزار تحلیلی است ،که بینش و بصیرت موردنیاز
برای طراحی استراتژیِ موفقیتِ سازمان را به شما خواهد داد .این امر بدان دلیل است که چنین سیستمهایی قادر به کشف
و تشخیص روندها و الگوهای کلیدی از دادههای کسبوکار هستند و درنتیجه شما میتوانید بهراحتی بین زمینههای مختلف
کسبوکار ارتباطات مهم را بسازید ،این در حالی است که در ظاهر به نظر میرسد این زمینهها باهم ارتباطی ندارند.
بهاینترتیب یک سیستم هوش تجاری می تواند به شما کمک کند تا مفاهیم فرآیندهای مختلف کسبوکار را بهتر درک
کنید و توانایی خود در شناسایی فرصتهای مناسب برای سازمان افزایش دهید ،در نهایت قادر خواهید بود موفقیت آینده
سازمان را طرحریزی و برنامهریزی نمایید.
 .10کسبوکار شما در حال حاضر کجاست و به کجا خواهد رفت :سیستم هوش تجاری میتواند بهصورت صحیح توضیح
دهد که در بازههای زمانی تعریفشده در کسبوکار شما چه اتفاقاتی افتاده و یا خواهد افتاد.
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فصل دوم :راهکار هوش تجاری نفیس
در فصل دوم راهکار هوش تجاری نفیس را شرح داده و درباره نقشه راه اجرای راهکار هوش تجاری نفیس توضیحاتی میدهیم ،سپس
درباره مزیتها و قابلیتهای راهکار هوش تجاری نفیس مطالبی بیان خواهیم کرد.

.2.1

راهکار هوش تجاری نفیس

امروزه با رقابتیتر شدن محیط کسبوکارها و صنایع ،برای کسب سهم بیشتر از بازار و افزایش سودآوری ،باید اثربخشی فرآیندهای
سازمانی بهبود یافته و هزینهها کاهش یابد .برای این منظور نظام تصمیمگیری سازمان نیازمند توانمندتر و چابکتر شدن است تا به
تصمیمات سریع ،دقیق و هوشمندانهتری دست یابد .مدیران ارشد و عملیاتی سازمانها نیاز دارند ،با پایش شاخصهای کلیدی عملکرد
( )KPIبهشکل لحظهای از عملکرد واقعی سازمان یا فرآیند تحت مدیریتشان مطلع شوند ،بهسرعت بتوانند علت نوسانات منفی و
مثبت عملکردی را دریابند و تصمیمات بهموقعی بگیرند .از طرف دیگر ،تحلیلگران و کارشناسان سازمان برای تجزیه و تحلیل فرآیندها
و عملیات ،به خوراک اطالعاتی جامع و قابل اتکایی نیاز دارند .سیستمی که خروجیهای تصمیمساز استخراج شده را با فرآیندی
منسجم و قابل اتکا دردسترس مدیران و تصمیمگیران قرار دهد.
براساس تعاریف موسسه گارتنر ،یک بستر نرمافزای هوش تجاری باید امکانات مشخصی را در حوزههای:
 مصورسازی اطالعات)(Data Visualization
 تجریه و تحلیل اطالعات )(Analysis
 یکپارچهسازی اطالعات )(Integration
در اختیار کاربران قرار دهد.
شرکت راهبران اطالعات هوشمند نفیس گستر خدمات هوشمندی کسبوکار خود را در قالب یک بسته خدماتی کامل با نام راهکار
هوش تجاری نفیس ارائه کرده است .راهکار هوش تجاری نفیس ،سبد کاملی از امکانات کاربردی نرمافزاری و تکنولوژیکی در سه
حوزه یکپارچهسازی ،تجزیه و تحلیل و مصورسازی را در اختیار کاربران قرار میدهد .راهکار هوش تجاری نفیس و در قالب خدمات
زیر ارائه مینماید:








تحلیل نیازمندیها ،وضعیت موجود و زیرساختهای سازمان
شناسایی شاخصهای کلیدی عملکرد کسبوکار
تحلیل و پاالیش دادههای موجود
طراحی و پیادهسازی انبار داده و ETL
طراحی و پیادهسازی برنامه کاربردی هوش تجاری
ت برنامه کاربردی هوش تجاری
آموزش کاربران جهت استفاده از امکانا ِ
نصب ،استقرار و راهاندازی راهکار هوش تجاری
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.2.2

طراحی و معماری هوش تجاری نفیس

راهکار هوش تجاری نفیس بر اسا س چارچوب هوشمندی تجاری طراحی شده است .در ابتدا نیازمندیهای کارفرما و شاخصهای
کلیدی عملکرد سازمان شناسایی میشوند .بر اساس این شناخت انبار داده طرحریزی میگردد .سپس با استفاده از سیستمهای
عملیاتی و پایگاهدادههای موجودِ کارفرما که در قالب  OLTPهستند؛ انبار دادهای در قالب  OLAPایجاد میگردد .با استفاده از انبار
داده ساخته شده ساختن تحلیلهای کسبوکار و ایجاد داشبوردهای مدیریت استراتژیک آغاز میگردد .این داشبوردهای مدیریتی
حاوی شاخصهای کلیدی عملکرد کسبوکار ) (KPI1سازمان هستند .دادههایی که کاربر مشاهده میکند شامل کل دادههای موجود
از ابتدا تا کنون میباشند .همچنین دادههای جدید با بروزآوریهایی که انجام میشود اضافه میگردند .شکل  1بیانگر چارچوب
هوشمندی کسبوکار راهکار هوش تجاری نفیس میباشد.

شکل  :1چارچوب هوشمندی کسبوکار نفیس

همانگونه که میدانیم داشتن معماری مشخص برای پروژه نرمافزاری هوش تجاری باعث میگردد که در هزینههای پروژه صرفهجویی
شده و فواید آن در طول زمان انجام کار قابل مشاهده باشد.
برای توسعه انبار داده از رویکرد پایین به باالی کیمبال2استفاده خواهیم کرد .رالف کیمبال3از اواسط دهه  1980رهبر فکری صنعت
هوش تجاری و انبار داده با رویکری چندبُعدی4بوده است .رویکرد پایین به باالی کیمبال میگوید با در نظر داشتن مهمترین جنبههای
کسبوکار و یا دپارتمانهایِ مهم ،دیتامارتها ایجاد گردند .این نوع دیتامارت دیدگاهی کوچک به کلّیت دادههای سازمانی به ما
خواهد داد که در زمان مورد نیاز میتوان آنرا با دیتامارتهای بزرگتر ترکیب کرد .کیمبال انبار داده را یک کپی از دادههای عملیاتی
تعرف کرده است که بطور خاص برای پرسوجو و تجزیه و تحلیل ساختار یافته شده است .معماری انبار داده کیمبال و مدل چندبُعدی

1

Key Performance Indicators
Kimball’s bottom-up approach
3
Ralph Kimball
4
Multidimensional
2
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آن بر روی استفاده آسان کاربران نهایی متمرکز شده است و کارآییهای سطح باالیی برای انبار داده بوجود خواهد آورد .استاندارد و
معماری انبار داده کیمبال در شکل  2نمایش داده شده است.

شکل  : 2استاندارد و معماری انبار داده رالف کیمبال

.2.3

مراحل پیادهسازی راهکار هوش تجاری نفیس

راهکار هوش تجاری نفیس شامل چهار مرحله مهم است که کل خدمات ارائه شده در راهکار هوش تجاری نفیس طبق نقشه راه
انجام پروژه ،در این چهار مرحله به انجام خواهند رسید.
مرحله اول :شناخت مساله و وضوح در نیازمندیها :نخستین مرحله شناخت و تحلیل نیازمندی و زیرساختهایِ نرمافزاری و
سخت افزاری سازمان مشتری است .در این مرحله با جلساتی که با مدیران و کارشناسان کارفرما برگزار میگردد سعی میشود به
وضوح و شفافیت در نیازمندی موجود و شناخت محیط کارفرما برسیم.
مرحله دوم :تحلیل و استخراج شاخصهای کلیدی عملکرد ) :(KPIاین مرحله ،به مطالعه فرآیندهای کسبوکار و برنامههای
پیش روی سازمان و شاخصهای کلیدی عملکرد خواهیم پرداخت .این مرحله با بهرهگیری از تجارب فارغالتحصیالنی که کسبوکار
خواندهاند و با شرکت هوش تجاری نفیس کار میکنند انجام خواهد شد.
مرحله سوم :مرحله اخذ و پردازش اطالعات :در این مرحله اطالعات از کلیه پایگاهدادهها و منابع اطالعاتی سازمان کارفرما
جمعآوری خواهد شد .دادههای جمع آوری شده خام هستند و آگاهی یا دانشی را به استفادهکننده اضافه نخواهند کرد .دادههای
جمعآوری شده درون انبار داده مجتمع شده ،روابط بین آنها شناسایی و آنالیز شده و در نهایت قابل استفاده خواهند گردید.
جزء چهارم :نمایش اطالعات :کاربران باید بتوانند از اطالعات گردآوری شده درون انبار داده بهراحتی استفاده کنند .کاربران با
استفاده از ابزار رابط گرافیکی1راهکار هوش تجاری نفیس بهراحتی به اطالعات دسترسی خواهند داشت و نمایش اطالعات صورت
خواهد پذیرفت .رابط گرافیکی انتخاب شده در راهکار هوش تجاری نفیس پنجرهای واحد برای دسترسی تمامی کاربران سازمان را

1
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فراهم می کند ،همچنین کار با این رابط گرافیکی هوش تجاری بسیار سهل و آسان بوده و مهارت کاربری آن به راحتی انتقال مییابد.
این رابط کاربری شامل کلیه اِلمانهای گرافیکی مورد نیاز کاربر برای ساخت تحلیل و داشبورد میباشد.

.2.4

مزایای راهکار هوش تجاری نفیس

راهکار هوش تجاری نفیس بعنوان ابزار مدیریتی برای تحلیلِ آسان اطالعات است .با توجه به ویژگیهای ذاتی راهکار هوش تجاری
نفیس ،مزیتهایی برای کاربران سیستم بوجود میآید .برخی از مهمترین مزیتها را بیان خواهیم کرد:
 افزایش دقت و صحت :با استفاده از راهکار هوش تجاری نفیس ،اطالعات بصورت مکانیزه ،مستقیماً و بدون دخالت کاربر
از سیستمهای اطالعاتی موجود دریافت خواهد شد .لذا دقت اطالعات ارائه شده بسیار باالتر از قبل خواهد بود (حذف عامل
انسانی).
 افزایش سرعت :با مکانیزه شدن انتقال و دریافت و کنترل انتقال ،سرعت دریافت گزارشها و اطالعات بسیار باالتر خواهد
رفت .مدیران بالفاصله با مراجعه به داشبوردها ،میتواند اطالعات و گزارشهای بروزآوری شده را دریافت نمایند.
 یکپارچگی و افزایش امکان دسترسی در عین امنیت :به وسیله راهکار هوش تجاری نفیس میتوان اطالعات مختلف
با ابعاد مختلف از تمام بخشهای یک سازمان ،یا شرکتهای یک هُلدینگ را در کنار هم در اختیار داشت و از این اطالعات
یکپارچه ،انواع گزارشها و تحلیلها استخراج نمود .دسترسی از هر نقطهای بوسیله اپلیکیشن موبایل به این سامانه بسیار
آسان خواهد بود .این دسترسی با توجه به معماری کالن سامانه ،امنیت را کاهش نخواهد داد.
 هدفمندسازی اطالعات :داشتن اطالعات بسیار زیاد معادل نداشتن اطالعات است ،زیرا فرد را در انبوهی از اطالعات غرق
می نماید .با توجه به متدولوژی اجرای راهکار که رویکرد پایین به باالی کیمبال است ،در ابتدا حیاتیترین شاخصهای
کلیدی عملکرد برای سازمان مشخص میشود تا از بین انبوه اطالعات ،مدیران صرفاً مفیدترین اطالعات را برای تصمیمگیری
مشاهده نمایند .سپس این سامانه به رشد و بلوغ خود ادامه خواهد داد و دیتامارتهای بعدی اضافه میشوند.
 ساختار دادن به دادههای خام :راهکار هوش تجاری نفیس با دادههای چندبُعدی و تجاری (اندازه 1،حقیقت 2،بعد 3و
مکعب) 4کار میکند که برای تحلیلگران کسب و کار ،بسیار قابل فهمتر و کار با آن نیز بسیار سادهتر میباشد.
 قابلیت انعطاف :راهکار هوش تجاری نفیس میتواند سایر گزارشهای مورد نیاز را تولید نماید .هر کاربری قادر خواهد بود
تحلیلها ،گزارشها و داشبوردهای مورد نظر خود را تولید ،مشاهده و به اشتراک گذارد .کاربران میتوانند این تحلیلها و
گزارشات را در قالبهای  Word ، Excelو  PDFاز سیستم استخراج کنند.
 پایداری :در سیستمهای مبتنی بر انبار داده بر خالف سایر سیستمهای گزارشساز ،در صورتی که منبع داده به عللی قطع
شود ،گزارشهای سیستم کماکان قابل دستیابی میباشند .چرا که پایداری آنها مستقل از پایداری منابع داده است و در
مواقع خرابی منبع ،تنها دادههای جدید در منبع داده بهروزرسانی نمیشوند.
مزایای راهکار هوش تجاری نفیس را میتوان بصورت خالصه موارد ذیل برشمرد.

1
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.2.5

کاهش هزینه و ایجاد ارزش
افزایش سرعتِ دریافت گزارشها
افزایش دقت و صحت اطالعات ارائهشده
پایداری گزارشهای سیستم در صورت قطع منبع داده
قابلیت انعطاف در تولید انواع گزارشهای موردنیاز کاربران
عدم نیاز به تغییر در هیچ یک از نرمافزارهای عملیاتی همچون نرمافزارهای مالی ،منابع انسانی و عدم نیاز به استفاده از یک
تکنولوژی یا برند خاص در نرمافزارها
یکپارچگی و افزایش امکان دسترسی به گزارشها و انواع تحلیلها در عین امنیت
هدفمندسازی اطالعات با در نظر گرفتن حوزههای پراهمیت با توجه به استراتژیها و اهداف سازمان و صنعت مربوطه
کاهش هزینه از طریق حذف عوامل انسانی در تولید اطالعات در سازمان و ایجاد ارزش با به دست آوردن اطالعات بهموقع
و مناسب
امکان دسترسی در هر مکان و هر زمان به گزارشها و داشبوردها با محیط کاربری تحت وب و اپلیکیشن موبایل
امکان ساخت و استفاده از داشبورد مدیریتی با چیدمانهای دلخواه برای گزارشهای داخل آن
امکان ساخت گزارشهای متنوع با استفاده از انواع کنترلهای گرافیکی چارت ،درجه ،جدول ،فیلتر و غیره
امکان چاپ گزارشها و داشبوردها
امکان ارسال به اکسل دادههای گزارشها
امکان تعریف توضیحات تکمیلی در مورد ویژگی و کاربرد هر گزارش یا شاخص و نمایش آن در داشبوردهای مدیریتی
امکان ساخت گزارش تحلیلی با استفاده از سرویس گزارشسازی و نمایش آن در داشبوردهای مدیریتی
امکان استفاده ساده از بُعدها و اندازههابصورت مستقیم ،در ساخت گزارشها و داشبورد
امکان جستجوی کل سامانه و انتخاب موجودیتهای تحلیلی
امکان ارسال هشدارهای عملکردی از طریق ایمیل و یا  SMSبا تنظیم شرطهای مشخص و زمانبندی ارسال
امکان تعریف ستونهای مختلف ورود به صفحه ) (Hyperlinkبرای گزارشهای جدولی و تنظیم مسیر حرکت کاربر در
داشبوردها و گزارشها
امکان تنظیم حقوق دسترسی و مدیریت کاربران
امکان اضافه کردن ساده و سریع ستون یا سطر محاسباتی در گزارشهای جدولی و بارهای محاسباتی در گزارشهای
نموداری
امکان استخراج و دریافت تمامی موجودیتها مانند داشبوردها ،گزارشها و شاخصها در داخل سیستم
امکان ثبت اطالعات تکمیلی بودجه (برنامهریزی) و استفاده از آن در گزارشهای مقایسهای با عملکرد واقعی
امکان تعیین ترتیب و تغییر ساده عناوین شاخصها در جداول و نموارها
امکان تنظیم زمان بندی برای بروزرسانی اتوماتیک صفحات داشبورد در حال نمایش برای مانیتورهای بزرگ

نقشه راه راهکار هوش تجاری نفیس

همانگونه که میدانیم پروژههای مهندسی در شش مرحله به انجام میرسند .راهکار هوش تجاری نفیس به عنوان یک پروژه مهندسی
در قالب این شش مرحله به انجام میرسد .این مراحل در شکل  3توضیح داده شدهاند:
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مرحله : 1
هدف و
منظور
مرحله : 6

مرحله : 2

نصب و
استقرا

طرح ریزی

مرحله : 3

مرحله : 5

تحلیل تجاری

ساخت
مرحله : 4
طراحی

شکل  : 3مراحل انجام یک پروژه مهندسی

در حین اجرای پروژه این شش مرحله در قالب قدمهایی کوچکتر دستهبندی و اجرایی میشوند .شش مرحله راهکار هوش تجاری
نفیس شامل  14قدم بوده که هر کدام شرح حالی کامل دارد .در اینجا شرح مختصری از قدمهایی که باید برداشته شود بیان میگردد:


قدم  :1ارزیابی وضعیت تجاری :ارزیابی مقیاس سازمان و چارت سازمانی ،تعداد مشتریان ،تعداد شعب ،میزان و تنوع
محصوالت یا خدمات ،نحوه دسترسی به اطالعات تجاری.



قدم  :2ارزیابی زیرساخت سازمان :زیرساختهای تکنیکی شامل :سختافزارها ،نرمافزارها ،میانافزارها ،سیستمهای مدیریت
پایگاه دادهها ،سیستمهای عامل ،مولفههای شبکه .زیرساختهای غیرتکنیکی شامل :استانداردهای فراداده 1،استانداردهای
نامگذاری داده ،متدولوژیها ،رویه تست.



قدم  :3طرح ریزی پروژه :طرح ریزی نرمافزار ،طرح ریزی سختافزار ،طرح ریزی نیروی انسانی ،ساختار شکست کار ،نمودار
زمانبندی و گانت چارت.



قدم  :4تعریف نیازمندیها :استخراج دقیق و صحیح نیازمندیها و تحلیل آنها در موفقیت پروژه هوش تجاری بسیار
تاثیرگذار است .نیازمندیها شامل :نیازمندیهای عملیاتی ،نیازمندیهای دادهای ،نیازمندیهای تاریخچهای ،نیازمندیهای
امنیتی ،نیازمندیهای کارآیی.



قدم  :5تحلیل دادهها :کیفیت دادهها ،منابع تامین داده در سازمان ،پاکسازی دادهها ،تحلیل منابع دادهای خارجی ،پاالیش
مدل منطقی داده ،تحلیل کیفیت منابع داده ،توسعه مدل منطقی داده برای سازمان ،برطرف کردن مشکالت داده ،ثبت
دستورالعملهای پاکسازی داده



قدم  :۶نمونه سازی برنامه کاربردی :تحلیل نیازمندی های دسترسی به هوش تجاری ،مشخص کردن حوزه نمونهسازی،
طراحی گزارشها و پرسوجوهای مورد نیاز ،ساخت نمونه اولیه تستی.

1
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قدم  :7تحلیل فرادادههای سازمان :اطالعات به صورت ذاتی در هر سازمان و هر کسبوکاری وجود دارد ،هنگامی که این
اطالعات مستند میشوند به آن «فراداده» میگویند .این اطالعات شامل :اشیاء :خریدار ،فروشنده .فعالیتهای تجاری :خرید،
فروش ،سفارش ،مرجوعی کاال .ارتباطات :ارتباطات مابین اشیاء یا فعالیتها .قوانین و سیاستهای اعمالی :قوانین و
سیاستهایی که بر روی اشیاء و فعالیتهای سازمان اعمال میشود.



قدم  :8طراحی انبار داده :انواع طراحیهای منطقی انبار داده شامل :مدل ستارهای ،مدل دانه برفی ،مدل منظومهای
میباشد.



قدم  :9طراحی : ETLاطالعات موجود در سیستمهای عملیاتی سازمان ،قابلیت استفاده جهت تصمیمات استراتژیک و
هوش تجاری را ندارند .این اطالعات میبایست تغییر شکل یافته و سپس وارد انبار داده شوند تا قابلیت استفاده جهت
تصمیمگیریهای استراتژیک در سیستم هوش تجاری را پیدا نمایند .بوسیله  ،ETLدادههای موجود در سیستمهای عملیاتی
سازمان استخراج شده ،سپس برای اینکه به شکل و قالبی که قابل استفاده در انبار داده باشد تبدیل شوند ،تبدیالت و
تغییرات الزم بر روی آنها اعمال میگردد .تحت عملیات  ETLدادهها از سیستمهای عملیاتی سازمان استخراج شده ،به
شکل قابل استفاده در انبار داده تبدیل شده و در انبار داده بارگذاری میشوند .عملیات  ETLدر انبار داده شامل سه فعالیت
می باشد :
 : E (Extraction) oاستخراج دادهها از سیستمهای عملیاتی موجود در سازمان.
 : T (Transformation) oتغیر قالب آنها به طوری که قابل استفاده در انبار داده باشند.
 : L (Load) oدر نهایت بارگذاری آنها درانبار داده میباشد.



قدم  :10تولید  : ETLدر اینجا  ETLطراحی شده در قدم قبل توسط یکی از ابزارهای  OWBیا  ODIتولید و پیادهسازی
میگردد .کارهایی که برای تولید  ETLباید انجام داد :مشخص نمودن و اتصال به منابع اطالعاتی مختلف ،پیادهسازی ابعاد
و کیوبهای انبار داده ،مشخص نمودن قوانین استخراج دادهها ،مشخص نمودن قوانین تبدیالت دادهها ،برنامهریزی جهت
جداول تجمیعی ،نگاشتکردن1بین ابعاد و کیوبهایِ داده و اجزای دادهای در منابع اطالعاتی ،سازماندهی ابزارهای تست،
ایجاد رویهها و روندهای کاری جهت استخراج دادهها با حفظ ترتیب اولویت ،ایجاد زمانبندهایی برای اجرای اتوماتیک کل
پروسه .ETL



قدم  :11تولید برنامه کاربردی :در این مرحله توسط ابزار ، OBIEEاز سرویسهای  OLAPکه بر روی انبار داده ایجاد شده
استفاده میگردد .کاربردهای بسیار مختلف و متنوعی که در سبد هوش تجاری نفیس و در این سامانه قرار دارد .در معماری
داده  OBIEEاز الیه زیرین(فیزیکی) سرویس گرفته و به الیه میانی(بیزینس) و در نهایت به الیه باالتر(ارائه) سرویس
میدهند .برای نمایش اطالعات به کاربران سیستم از تکنیکهای بصریسازی که توسط داشبوردها و اسکوربردها ارائه
میشوند بهره می گیرد .همچنین ایجاد کاربران و دادن حق دسترسی به آنها نیز در ای سامانه صورت میپذیرد.



قدم  :12داده کاوی :در این قسمت با استفاده از انجام دادهکاوی برروی انبار داده ،دانش و الگوهای مورد نظر را بر اساس
صورت مسالهای واضح و مشخص استخراج میگردد .برخی از تکنیکهایی که در دادهکاوی میتواند مورد استفاده قرار گیرد
عبارتند از:
Association Discovery o

1

Mapping
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o
o
o
o


Sequential Pattern Discovery
Classification
Clustering
Forecasting

قدم  :13پیاده سازی :پس از ساخت و تست مؤلفههای مختلف راهکار هوش تجاری نفیس و رفع مشکالت و نواقص،
مؤلفههای مختلف سیستم در ارتباط با یکدیگر قرار میگیرند و آماده استفاده میشوند .در این قسمت ،تمامی قسمتهای
پیادهسازی شده را در کنار هم قرار میدهیم و به صورت یک بستهی نرمافزاری آماده ارائه خدمات در میآوریم و سامانه
هوش تجاری را در سازمان راهاندازی مینمائیم .سپس خدمات و نگهداریهای الزم از سامانه را نیز به عمل میآوریم.
همزمان با این موضوع آموزش کارمندان تجاری و ذینفعان سیستم نیز آغاز میشود.



قدم  :14ارزیابی نسخه  :در این بخش که آخرین بخش از مراحل انجام پروژه است ،آزمایش و راستی آزمایی سیستم انجام
می پذیرد .همچنین سیستم را برای مدتی در اختیار مدیران قرار داده و با استفاده از دادههای مقطعی بصورت  offlineو یا
حتی  onlineکیفیت و کارآیی سیستم ارزیابی می شود .بعد از ارزیابی تغییرات خواسته شده توسط مدیران اعمال شده و
نسخههای مختلف سیستم مربوط به بخشهای مختلف آن در اختیار کاربران مختلف قرار خواهد گرفت .همچنین به کاربران
آموزشهای الزم برای بهرهبرداری از امکانات و کار با سیستم را داده میشود.

شکل  : 4چارچوب هوشمندی کسبوکار

در شکل  4چارچوب هوشمندی کسبوکار نمایش داده شده است .همانگونه که مالحظه میفرمایید در سمت چپ شکل سیستمهای
عملیاتی و پایگاهدادههای عملیاتی سازمانی وجود دارند که طی فرآیند  ETLدادههای آنها درون انبار داده بارگذاری شده و
دیتامارتهای1انبار داده را تشکیل میدهند .سپس سرویسهای  OLAPبر روی انبار داده ساخته شده اعمل گردیده و نتایج حاصله
در قالب نموداهای گرافیکی و داشبوردهای مدیریت استراتژیک در اختیار کاربران قرار میگیرد.

اطالعات انبارداده را در خود نگه میدارد که برای گروهی ار کاربران مورد نیاز است.
 1دیتامارت مجموعه خاصی از
ِ
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.2.۶

کاربران و کارکرد راهکار هوش تجاری نفیس

کارکرد سازمانی راهکار هوش تجاری نفیس را در سه حوزه می توان تقسیم بندی کرد:
 -1سطح استراتژیک :مربوط به تصمیم گیری های کالن سازمان که توسط مدیران رده باال انجام می شود ،و کمک کرده
تصمیمگیری و تصمیمسازی صحیح در سازمان صورت پذیرد.
 -2سطح تاکتیکی :مربوط به عملیاتی است که در حوزه مدیران میانی انجام می شود .این عملیات می تواند شامل پیگیری
عملیات در سطح پایین ،نحوه انجام آن ،گزارشگیری و نهایتا جمع بندی داده های مفید برای اتخاذ تصمیمات میان مدت
سازمان باشد.
 -3سطح عملیاتی :پایین ترین سطح انجام فعالیت های تجاری یک سازمان است که در دفعات باال و معموال به صورت تکراری
در رده های پایین عملیاتی سازمان و توسط کارشناسان انجام می شود.
در راهکار هوش تجاری نفیس کاربران هوش تجاری به سه دسته تقسیم میشوند:
 :Power User -1به کاربری اطالق میشود که اَدمین هوش تجاری است .این کاربر وظیفه ساخت دیگر کاربران و همچنین
دادن حق دسترسی به آنها و مدیریت مخزن1ایجاد شده بر روی انبار داده را برعهده دارد .معموال چنین کاربری از کارشناسان
خبره قسمت  ITسازمان انتخاب میشود.
 :Author User -2این کاربران مول ف هوش تجاری هستند .چنین کاربرانی با آموزشی ساده شیوه کار با ابزار هوش تجاری را
آموزش دیده و وظیفه ساختن گزارشها ،تحلیل ها و داشبوردها را دارند .چنین کاربرانی از کارشناسان سایر بخشها و
قسمتهای سازمان انتخاب میشوند.
 :Consumer User -3به این کاربران استفادهکنندگان هوش تجاری گویند .چنین کاربران معموالً مدیران میانی و ارشد
سازمان می باشند .این کاربران بعد از ورود به سامانه هوش تجاری ،به داشبوردهایی دسترسی خواهند داشت که توسط
مولفان ایجاد شده و با نگاه کردن به داشبوردهای مدیریتی ایجاد شده به پایش و تحلیل وضعیت کسبوکار میپردازند.
همچنین در صورت نیاز چنین کاربرانی میتوانند در دسته مولفان هوش تجاری قرار گیرند.

1

repository
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فصل سوم :تکنولوژیهای کاربردیِ راهکار هوش تجاری نفیس
در فصل سوم درباره به تکنولوژیها و ابزارهای بکار برده شده در راهکار هوش تجاری نفیس میپردازیم و درباره مزیتها و قابلیتهای
این ابزارها و تکنولوژیها مطالبی بیان خواهیم کرد.

 .3.1معرفی ابزار کاوشگر نفیس
در اولین قسمت از این بخش به معرفی نرمافزار کاوشگرِ نفیس پرداخته خواهد شد .کاوشگرِ نفیس یک ابزار هوش تجاری بومی است
که توسعه آن توسط پرسنل شرکت نفیس آیتی صورت گرفته است .کاوشگ ِر نفیس قابلیت ساخت تحلیل ،داشبورد و گزارش را دارد.
همچنین میتواند به بانک اطالعاتی مایکروسافت متصل شده و داده مورد نیاز را بخواند .مهمترین قابلیتها و ویژگیهای کاوشگر به
شرح زیر میباشند:











امکان استفاده از سیستم تحت وب
قابلیت اتصال به بانک اطالعات تحلیلی  SSASمایکروسافت
طراحى انواع گزارشات و نمودارهاى آمارى (انواع نمودار آمارى ،جدول ،نقشه)
مدیریت چندالیه کاربران
نمایش داده های  Real Timeروی 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 Downبدون 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
 امکان فرمول نویسی و استفاده مجدد از فرمول های طراحی شده

 قابلیت فیلتر تعاملی در داشبوردها () Interactive Filter
 دریافت خروجی عکس و  PDFاز داشبورد
 قابلیت جابجایی آیتمهای داشبورد به صورت Drag & Drop
شایان ذکر است مهارت کاربری و کار با ابزار کاوشگر بسیار ساده میباشد .در ادامه و در شکل  5بخشی از داشبوردها و تحلیلهای
ساخته شده با نرمافزار بومی کاوشگر نشان داده شده است:
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شکل  : 5داشبوردها و تحلیلهای ساخته شده بوسیله ابزار بومی کاوشگ ِر نفیس

.3.2

تکنولوژیهای پیشنهادی هوش تجاری

در ابتدا به صورت مختصر به معرفی ابزارها و تکنولوژیهای بکار رفته در راهکار هوش تجاری نفیس میپردازیم.
شرکتهای اوراکل و مایکروسافت جزو پیشروترین شرکتها در زمینه تکنولوژی و ابزارهای هوشمندی کسبوکار هستند
شرکت اوراکل ) (Oracle Corporationبعنوان یکی از پیشروترین شرکتهای نرم افزار دنیا از سالها پیش ابزارهای گوناگونی برای
ساخت گزارشات تحلیلی و آماری معرفی کرده است که از آن جمله میتوان به  Oracle Discovererاشاره نمود .در سالهای اخیر
اوراکل با سیاست خرید شرکتهای مطرح در حوزههای مختلف فنآوری اطالعات سعی دارد تا پیش از گذشته پیشرو بودن و اقتدار
خود را در بازار نرم افزار دنیا حفظ نماید .یکی از خریدهای موفق اوراکل ،شرکت  siebleبود .شرکت  siebleابزارهای بسیار قدرتمند
و کارایی در حوزه هوش تجاری داشته است .اوراکل با تلفیق تکنولوژیهای سنتی خود با این ابزارهای جدید ()Siebel Hyperion
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بسته نرمافزارهای جدید را با عنوان  Oracle BI Suiteبه بازار عرضه نمود .این بسته نرم افزاری در حال حاضر یکی از قدرتمندترین
و پراستفادهترین و در عین حال سادهترین ابزارهای موجود در حوزه  BIمیباشد.
همچنین شرکت مایکروسافت در سال  2016یکی از باکیفیتترین محصوالت در زمینه هوش تجاری را ارائه داد .این محصوالت با
کیفیت باعث شد که موسسه گارتنر1رتبهای بسیار عالی به شرکت مایکروسافت اعطا کند و این شرکت را جزو پیشروهایی قلمداد
کند که دیگر شرکتها را بهچالش کشیدهاند.

 .3.3معرفی ابزار )OBIEE (Oracle Business Intelligence Enterprise Edition
ابزار ) Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 11g (OBIEEیک ابزار هوش تجاری بی بدیل و جامع است .تکنولوژی
موجود در این ابزار هوش تجاری یک پلتفرم تجزیه و تحلیل بینظیر ایجاد میکند که طیف وسیعی از قابلیتها را دارا میباشد .از
مهمترین قابلیتهای این ابزار میتوان از :داشبوردهای تعاملی 2،پرس و جوهای موردی 3،اطالع رسانی و هشداردهی 4،گزارش گیری
مالی و سازمانی 5،مدیریت استراتژیک 6،فرآیند کسب و کار 7،جستجوها و تعامالت بدون ساختار 8،سیستمهای مدیریت

یکپارچهسازی9،

نوشتن در پایگاهداده10نام برد .پایه و اساس  OBIEEبر روی یک تکنولوژی مدرن و پایا بوده که باالترین حجم کارها و پیادهسازیهای
پیچیده را پشتیبانی میکند و این در حالیست که بینشی به موقع به کاربران در سرتاسر شرکت داده و درنهایت باعث کاهش هزینهها
میشود.
این مجموعه برای  3دسته از کاربران مختلف ،ابزارهای اختصاصی مطابق با نیازشان تهیه کرده است .برای توسعه دهندگان هوش
تجاری و کسانیکه با واسط کاربری سروکار دارند ابزارها و نرمافزارهای زیر:


Oracle Answer

1

گارتنر ) (.Gartner Incیک موسسه پژوهشی و تحقیقاتی است که نقش بسیار مهمی در بررسی روندهای مختلف حوزه فناوری اطالعات به صورت سالیانه دارد .موسسه فراملیتی
تحقیقاتی گارتنر یکی از معتبرترین مراجع بینالمللی در حوزه فناوری اطالعات است .این سازمان هر سال به رتبهبندی و ارزیابی سازمانهای عرضه کننده سیستم ها و سرویسهای
فناوری اطالعات و هوش تجاری می پردازد.
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

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


Oracle Interactive Dashboard



Oracle Briefing Book Reader

و در نهایت برای مدیران سیستم هوش تجاری ابزارهای:


Oracle Job Manager



Oracle BI Administration Tool



Oracle Catalog Manager

در نظر گرفته است.
این تکنولوژی برتر شامل ویژگیهایی به شرح زیر است:


اتصال به پایگاهدادههای مختلف از جمله … Oracle DB , DB2 , MS- SQL Server,



امکان ذخیره و نگهداری گزارشها در سیستم



خروجی در محیط MS-Office



ساخت داشبودهای مدیریتی



قابلیت تلفیق با محیط پرتال



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



تحلیل اطالعات با استفاده از تکنیکهای قدرتمند زیر:
مرتب سازی اطالعات
حرکت در ابعاد مختلف گزارش Drill UpوDrill Down
پیدا کردن اطالعات با شرایط خاص
قابلیت ساخت گزارشات " در قالب گراف " به صورتهای مختلف
ذخیره سازی و انتقال اطالعات و گزارشات در محیطهای دیگر از قبیل  Microsoft Excel:و  Xmlو  CSVو ...

 .3.4مزایای OBIEE


سرعت باال :سازمانها میتوانند در زمانی اندک گزارشها و تحلیلهای خود را طراحی و استفاده کنند.



ال عملیاتی و مجانی آن جهت استفاده سازمانها در دسترس است.
بدون ریسک :نسخه کام ً



راحتی استفاده :کاربران در کمتر از یک روز و در اکثر مواقع در چند ساعت میتوانند شیوه استفاده از آن را آموزش ببینند.



انعطاف پذیری :ابعاد نامحدود اطالعاتی ،امکانات تحلیلی و محاسباتی که ظرف چند ثانیه قابل تغییر است.
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متمرکز بودن :بسته کامل هوشمندی کسبوکار شامل ابزار تحلیل قدرتمند ،امکانات فراوان محاسباتی و طراحی آسان
گزارشات بر اساس معماری واحد.



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



توانمندسازی هوش کاربر :به کاربران این قدرت را می دهد تا تصمیمات صحیح را در هر زمانی اتخاذ کنند و اطالعات را،
هر کجا که قرار دارند در دسترس داشته باشند .تحلیل و بررسی اطالعات می تواند کامالً جدا از سیستم های عملیاتی و
بصورت کامالً  ،Off-Lineمثالً بر روی نوت بوک در خالل یک جلسه بیرون سازمان ،بدون از دست دادن امکانات برنامه
انجام شود .نتایج تحلیل می تواند بصورت گزارشات چاپی ،فایل های ، PDFفایل های  Excelو یا سایر برنامه های Microsoft
Officeتوزیع و ذخیره شوند



سرعت در نصب ،یادگیری آسان ،سهولت در استفاده



تجمیع داده ها جهت تجزیه و تحلیل انواع فرمتهای اطالعاتی



بازگشت سریع سرمایه و هزینههای کمتر



بهبود بهرهوری و اثربخشی فرآیندها در سازمان



تشخیص نقاط ضعف و قوت سازمان



گردش روان اطالعات مدیریتی در سازمان



در دسترس بودن اطالعات مناسب در زمان مناسب و با سرعت مناسب



تقویت فرآیندهای سودآور سازمان و حذف فرآیندهای بدون توجیه اقتصادی

 .3.5معرفی ابزار )OWB (Oracle Warhouse Builder
 OWBابزاری جامع برای تمامی جنبههای یکپارچهسازی دادههاست OWB .اهرمی با ارزش در پایگاهداده اوراکل است که دادهها را
به اطالعات بسیار با کیفیت و ارزشمند تبدیل میکند OWB .قابلیتهای بسیار زیادی دارد که از مهمترین آنها میتوان از :کیفیت
دادهها 1،ممیزی(حسابرسی) دادهها 2،یکپارچگی رابطهای کامل 3،مدلسازی ابعادی 4،مدیریت کامل چرخه حیات دادهها و

متادادهها5

نام برد OWB .کمک میکند تا انبار داده بسازید ،دادهها را از سیستمهای عملیاتی موجود منتقل کنید ،دادهها را از منابع دادهای
متفاوت خوانده و یکی کنید ،داده ها را تمیز کرده و منتقل نمایید و اطالعات بسیار با کیفیتی تولید و همچنین متادیتاها را مدیریت
کنید .برخی از قابلیتهای  OWBرا شرح میدهیم:

1

data quality
data auditing
3
fully integrated relational
4
dimensional modeling
5
full lifecycle management of data and metadata
2
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ادغام و یکپارچگی و تثبیت دادهها :خیلی از شرکتهای بزرگ دادههای پراکنده در پلتفرمهای مختلفی دارند که باعث
شده طیف گستردهای از ابزارهای تحلیلی و گزارشها استفاده کنند .عرضه کنندگان و مشتریان داده احتماال دادهها را درون
پایگاهداده ،برنامههای کاربردی ،صفحات گسترده ،فایلها و سیستم های قدیمی ذخیره مینمایند .احتمال دارد این گوناگونی
و تنوع بوسیله واحدهای مختلف سازمان در دورههای زمانی مختلف ایجاد شده باشد و یا اینکه احتمال دارد بخاطر ادغامهایی
در کسب و کار رخ داده باشد .صرف نظر از علت این تنوع ،میتوان گفت گوناگونی دادهها باعث میگردد که کیفیت دادهها
پایین بیاید و در نتیجه نمایش ناقص و متناقضی از کسب و کار داشته باشیم.



دسترسی به طیف گستردهای از منابع دادهای OWB :این امکان را به پایگاه داده اوراکل میدهد که با پایگاه دادههای
مختلف و متنوع ،همچنین با انواع فایلها و محلهای ذخیرهسازی داده که در زیر آمدهاند به راحتی ارتباط برقرار کند:
 انواع ورژنهای پایگاهداده اوراکل
 انواع پایگاهدادههای غیر اوراکلی از قبیلDB2 , DRDA1, Informix , SQL Servere , Sysbase , Teradata:
 انواع فایلها از قبیلtext , csv , excell :



قابلیت پروفایل کردن 2،پاکسازی کردن3و تبدیل کردن4دادهها OWB :یک کتابخانه جامعِ تحوالت دادهای است.
نوع دادههایی از قبیل متنی ،عددی ،تاریخ و دیگر انواع را پشتیبانی میکند.



توانایی طراحی و پیاده سازی کاربردهای متنوع :با استفاده از  OWBمیتوان بر حسب نیاز و کاربرد ،منابع دادهای با
مدلهای رابطهای5و یا چندبٌعدی6طراحی و پیاده سازی نمود.

 .3.6معرفی ابزار )ODI (Oracle Data Integrator
 ODIابزاری است که دارای باالترین کارآیی در جابجایی دادهها از هر نوع پلتفرمی بوده و با معماری منحصربفرد  E-LTخود دادهها
را تجمیع کرده و بصورت کامل از دادههای کالن7پشتیبانی میکند .به گفته شرکت اوراکل ابزار  ODIبهمراه ابزار  OBIEEجزو
پیشروها در پُشته تکنولوژی اوراکل هستند.
پیش از ادامه توضیحات ابزار  ODIتفاوت بین معماری  ETLو معماری  ELTرا بصورت کوتاه بررسی میکنیم .معماری قدیمیتر
ابزارهای تجمیعسازی داده  ETLبود .در این معماری یک موتور اختصاصی وقف جابجایی دادهها شده بود .این موتور باعث پیچیدگی

1

Distributed Relational Database Architecture
Profiling
3
Cleansing
4
Transforming
2

5

Relational
Dimensional

6
7

Big Data
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بیشتر و هزینه باالتر برای تجمیع سازی دادهها می شد و در نهایت کارآیی تبدیل به گلوگاه میگردید .شکل  5بیانگر معماری ETL
میباشد.

شکل  : 6معماری ETL

معماری جدیدتر و تکنولوژی بروز شدهی ابزارهای تجمیع سازی داده ) ELT (Extract-Load and Transformمیباشد .در معماری
 ELTهمگرایی بیشتری برای تجمیع سازی دادهها صورت گرفته است و موتور مخصوص جابجایی دادهها حذف شده است .قدرت این
معماری موتور پردازش دادهها بصورت درجا بوده که حاصل آن بهبود کارآیی میباشد .شکل  6معماری  ELTرا نشان میدهد.

شکل  : 7معماری E-LT

ابزار  ODIمیتواند اعمال نفوذی حیاتی در تجمیع سازی دادهها برای

اَبرهای1دادهای

بزرگ داشته باشد .این اَبرهای مختلف میتوانند

مدیریت دادههای کالن ،معماری سرویسگرا و هوش تجاری باشد .رابط کاربری سهل و آسان همراه با چارچوب توسعه پذیر بسیار
غنی به ابزار  ODIکمک کرده تا بهرهوری افزایش یافته ،هزینههای توسعه سیستم کاهش یافته و در نهایت هزینه کلی استفاده از آن
در معماریهای داده محور کاهش یابد .ابزار  ODIبه صورت کامل با دیگر ابزارهای اوراکلی از قبیل Oracle Fusion Middleware :و
 Oracle GoldenGateو پایگاه داده اوراکل و دادههای کالن اوراکل و  Exadataیکپارچه میباشد.
اوراکل در بازار تجمیع سازی دادهها با توجه به ابزارهای متفاوتی که تولید کرده ،به یک رهبر تبدیل شده است .ابزار  ODIدسترسی
مداوم ،بموقع ،قابل اعتماد برای تجمیع سازی دادهها را فراهم میآورد.


ویژگیهای کلیدی  :ODIقابلیت اتصال به انواع پایگاه دادهها ،هادوپ ،انواع  ،ERPانواع  ،CRMانواع سیستمهای ،B2B
انواع فایلها خصوصاً فایلهای  XMLرا داراست .دارای چارچوب ماژول دانش برای توسعه است .مبدل داده قدرتمندی برای
پایگاه دادهها ناهمگن و زیرساخت دادههای کالن میباشد .دارای  ETLبسیار غنی برای پایگاه دادههای اوراکلی مانند

1 cloud
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اگزادیتاست و از بارگذاری مدلهای دادهای پیچیده چندبٌعدی پشتیبانی میکند .سازگار با اوراکل  GoldenGateبرای انبار
دادههای بالدرنگ است .فرادادهگرا شامل تحلیلهای  Lineageو  Impactبر روی متادیتاهای ایجاد شده .سازگار با کیفیت
دادههای اوراکل1برای پروفایلسازی پیشرفته دادهها ،پاکسازی دادهها ،تطابق دادهها و دیگر نیازها حاکمیتی داده.


مزایای کلیدی :پشتیبانی ذاتی از دادههای کالن ،کارآیی برجسته و باال ،بهبود بهرهوری ،انعطاف پذیری ،هزینه مالکیت
پایین



مزایای منحصربفرد :کاهش هزینههای سختافزاری از طریق بهبود بهرهوری و کارآیی باال در تجمیع دادهها ،یکپارچه
سازی دادههای مبتنی بر پایگاه داده ها و مبتنی بر رویداد و مبتنی بر سرویس در یک راهکار واحد ،کاهش هزینه مالکیت
بوسیله طرح بیشینهسازی بهرهوری ،پشتیبانی از منابع دادهای و برنامههای کاربردی نامتجانس



ارزش افزوده و خدمات ارزنده :از معماری ارزنده  ELTبرای بهبود کارآیی و کاهش هزینههای تجمیع دادهها و بهبود
بهرهوری استفاده شده است.

 .3.7معرفی هوش تجاری مایکروسافت
چ را باید از مایکروساااافت برای تحل یل و هوش ت جاری
اسااتفاده کنیم؟ هنگامی که موضااوع تجزیه و تحلیل داده
ها بهمیان می آید  ،انتخاب روشاان اساات :مایکروسااافت
رهبر صااان عت در پ لتفرم های هوش ت جاری و تجزیه و
تحلیل ا ست .مجله معتبر "گارتنر" مایکرو سافت را برای
نهمین سال متوالی به عنوان رهبر این حوزه معرفی کرده
است .شکل  5گویای این مساله است.

شکل  : 8رتبهبندی تکنولوژیهای هوش تجاری توسط گارتنر در سال 2016

1

Oracle Data Quality
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چرا برای سیستم مدیریت پایگاه داده های عملیاتی خود باید مایکروسافت را
انت خاب کن ید؟ هن گامی که از مدیریت داده های خود صاااح بت میکن ید،
انتخاب رو شن ا ست :مایکرو سافت رهبر صنعت در  DBMSا ست .شکل  5و
شاااکل  6از دو منظر "توانایی اجرای راه کار" و " کامل بودن چشااامانداز"
پایگاههای داده را با هم مقایسه کردهاست.
نیروی داده در حال متحول کردن جهان ا ست .هنگامی که از نهایت آن بهره
میگیریم قادر اساات سااختترین مسااائل ما را حل کند و در فضااای رقابتی
محاسبات را بهم بزند و فرصتهای تجاری جدید بیافریند .کسانی که مسئول
بهره برداری از فرصااتهای ایجاد شااده با دادهها هسااتند محیط اطراف را
شکل  : 9رتبهبندی پایگاهدادهها توسط گارتنر در سال 2015
درحال تغییر مییابند و از آنها خوا سته می شود تا با امکانات کمتر کارهای
بیشتری انجام دهند و تکنولوژی های جدید را برای حصاااول نتایج تجاری بهتر به کار گیرند و در میان این همه تغییرات به دنبال
قطعیت بگردند.
 SQL Server 2016یک پلتفرم تحلیل و مدیریت داده ضروری و قدرتمند است که سازمانها رو قادر میسازد از قطعیت بهره بگیرند
در حالی که با دادههای خود ،فرصااتهای جدیدی را ایجاد میکنند .اگر بخواهیم دادهها برای کسااب و کار شااما ارزشآفرینی کنند
باید امنیت آنها تضاامین شااود .با در دساات داشااتن دادههای که همیشااه رمز شاادهاند شااما میتوانید با ذهنی آرام و مطمئنتر به
نیازهای درحال ر شد و تکامل ک سب و کار خود بپردازید .برای این منظور شما به یک سی ستم مقیاسپذیر و با کارایی منا سب نیاز
دارید که هوش تجاری را در باالترین سطح خود پشتیبانی کند و تحلیلهای پیشرفته ارائه نماید و به دادههای شما جانی تازه بدهد،
گزارشهای مهیج روی موبایل داشااته باشااد و بصااریسااازیهای شااگفتانگیز ارائه دهد و درنهایت یک بینش یکپارچه و درساات از
داده ها در د ستان ک سانی قرار دهد که به آن نیاز دارند .در هر کجا که با شید ابزار هو شمند با تحلیلهای پی شرفته به شما کمک
میکند از درک آنچه در گذ شته اتفاق افتاده ا ست عبور کنید و آنچه را در آینده ممکن ا ست اتفاق بیفتد پی شبینی نمایید .شما
میتوانید با استفاده از مدلهای پیشبینی که از دادهها استخراج شده است میزان موجودی انبار خود را بهبود ببخشید ،فروش آینده
و حتی رفتار مشتریان را پیشبینی کنید .با استفاده از یک پلتفرم انعطافپذیر ،شما تصمیم میگیرید که دادهها در کجا قرار بگیرند
و دادههای قدیمی چگونه مدیریت شوند.

 .3.8ویژگیها و قابلیلتهای مهم هوش تجاری نسخه جدید SQL Server 2016
R Services in SQL Server 2016
در محیط کسب و کار امروز ،تصمیمگیری بر مبنای دادهها به امری ضروری برای موفقیت بدل شده است .به صورت روزافزون ،کسب
و کارها در حال استفاده از علوم داده و تحلیلهای پیشرفته برای ساختن نرمافزارهای قدرتمندتر هستند .یکی از قویترین ابزارها در
این زمینه ،زبان متنباز  Rاساات .ولی این زبان محدودیتهایی دارد؛ تنها از یک پردازنده اسااتفاده میکند ،دادهها تماما باید در رم
قرار بگیرند ،یکپارچه سازی با نرمافزارهای دیگر دشوار است .اگر حجم دادهها افزایش یابد این معضل خود را بیشتر و شدیدتر نشان
میدهد .همچنین جابجایی داده از پایگاههای داده به موتور  Rریسکهای امنیتی زیادی دارد.
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 SQL Server 2016با سروی سی که برای  Rارائه داده ا ست تمامی این موارد را رفع کرده ا ست .برخی از توابع پرکاربرد دادهکاوی را
به صورت موازی پیادهسازی نموده است .با قرار گرفتن سرویس  Rکنار پایگاه داده  SQL Serverبه طور کامل امنیت آن تامین شده
و اسکریپتهای نوشته شده با زبان  Rبدون نیاز به جابجایی اجرا خواهند شد .تمام این موارد به صورتی پیادهسازی میشود که کاربر
نهایی هوش تجاری تغییری را در ابزارهای خود مشاهده نکند و به راحتی از قابلیتهای  Rبهره ببرد.
In-Memory OLTP in SQL Server 2016
در محیط ک سب و کار امروز ،سازمانها تمایل دارند که دادهها را به سرعت به بین شی تبدیل کنند
که برای آنها مزیت رقابتی ایجاد کند ولی مدل سنتی انتقال دادهها از سیستم عملیاتی به انبار داده
زمانبر و پرهزینه اسااات .عالوه بر این دادههای منتقل شاااده با فاصاااله یک یا چندروز قدیمیتر از
دادههای عملیاتی ه ستند .ک سب و کارهای امروزی نیاز دارند که آخرین دادهها را در کمترین زمان
ممکن و بدون معطلی تحلیل کنند ،SQL Server 2016 .برای این منظور ،تکنیکهای In-Memory
را با ایندکسهای ستونی ترکیب میکند و تحلیلهای موردنیاز را روی همان پایگاه عملیاتی و بدون
نیاز به جابجایی دادهها با کمترین میزان تاثیر روی عملیات تراکنشی ارائه میکند.

Stretch Database- Leverage infinite storage and compute capacity in Azure with
SQL Server 2016

شکل  : 10قابلیت  In-Memoryبا
استفاده از ایندکس ستونی

با گذشاات زمان و افزایش میزان دادهها سااازمانها باید دادههای تاریخی خود را در جایی نگهداری کنند .گزینههایی که در گذشااته
وجود دا شت خرید سخت افزار و نگه دا شتن دادهها روی آن بود که هزینه زیادی را به سازمان تحمیل میکرد و یا آنها را برروی
نوار ذخیره کرد که استفاده دوباره از آنها مشکل خواهد بود SQL Server 2016 .قابلیتی را فراهم کرده است که دادههای قدیمیتر
روی کلود قرار بگیرند ولی کاربر نهایی تفاوتی بین داده ها احسااااس نمیکند و به عبارت دیگر داده ها به صاااورت یکپارچه در
دسترساند.
Upgrade and Migration to SQL Server 2016
امکان ارتقای آسان به آخرین نسخه  SQL Serverبا استفاده از نرمافزار Data Migration Assistantوجود دارد.
)Design Mobile Reports (SQL Server Mobile Report Publisher
امکان طراحی گزارشهای ب صری غنی و تحلیلهای تجاری پی شرفته گرافیکی روی گو شیهای موبایل و تبلت در هر سایزی وجود
دارد .عالوه براین اپهای  BIبرای سیستمعاملهای مختلف ( )Android, IOS, Windows Phoneارائه شده است.

Always On Availability Groups enhancements in SQL Server 2016
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 High Availabilityتکنولوژی است که اجازه میدهد بانکهای اطالعاتی ما تا جایی که امکان دارد همیشه در دسترس باشد.
در این تکنولوژی شاااما میتوانید تا چندین ( Replicaجُفت ثانویه) داشاااته باشاااید.جفتهای ثانویه میتوانید تغییرات را از بانک
اطالعاتی ا صلی به صورت  Synchronousو  Asynchronousدریافت نمایند .امکان تهیه ن سخه پ شتیبان از Secondary Replicaها
وجود دارد.
یکی دیگر از ن کاتی که هن گام کار با  Always-ON Availability Groupز یاد موردتو جه قرار میگیرد ام کان  Read-Onlyبودن
جفتهای ثانویه است .شما با انجام تنظیمات مربوط به آن در سطح  SQL Serverو تغییر در  Applicationمیتوانید کاری کنید که
گزارشها یا Selectهای شما روی جفت ثانویه و Insert,Update,Deleteهای شما روی بانک اطالعاتی اصلی انجام شود.
Row-Level Security (RLS) SQL Server 2016
در  SQL Server 2016قابلیتی به نام ) Row Level Security(RLSمعرفی شده است که می تواند امکان کنترل دسترسی به هر یک
از سطرهای جدول را برای ما فراهم کند RLS .به ما امکان می دهد که به آسانی مشخص کنیم کدام کاربر می تواند به کدام داده ها
دسترسی داشته باشد-با حداکثر شفافیت برای برنامه کاربردی.
Speeding up analytics with In-Memory Columnstore Index
اگر شما یک انبار دادهی ب سیار بزرگ دارید که سرعت گزارشگیری درآن پایین ا ست با ا ستفاده از ایندکس ستونی و قابلیت خارق
العاده  In-Memoryبدون کمترین تغییر در نرمافزارهای ساامت کاربر میتوانید ساارعت گزارشگیری را تا  30برابر افرایش دهید و
دادهها را تا  10برابر فشرده نمایید.
PolyBase: Gaining insights from HDFS and relational data in SQL Server 2016
احتماال این روزها همگی ا صطالحاتی نظیر  BigDataو یا  Hadoopرا شنیده ایم Hadoop .یک راه مقیاس پذیر و مقرون به صرفه
برای ذخیره سازی حجم عظیمی از دیتا میباشد.
مایکروسافت در افزونه ای که در سال  2015برای مبحث  Data Warehouseمنتشر کرد  Polybaseکه یک ابزار اتصال به Hadoop
و  Azure Blob Storageمیبا شد را معرفی کرده بود  ،اما اکنون مایکرو سافت  Polybaseرا به عنوان مح صولی که می توانید روی
دستگاه خود نصب کنید معرفی کرده است.
این قابلیت به شما امکان ذخیره سازی حجم عظیمی از دیتا را در  Hadoopو یا  Azure Blob Storageمی دهد.
SQL Server 2016 Query Store Simplifying Query Performance Troubleshooting
یک مشااکل مشااترک که اکثر سااازمان ها به هنگام به روزرسااانی ورژن های مختلف  SQLبا آن مواجه بودند تغییرات در Query
Optimizerا ست که روی عملکرد تاثیر منفی دارد .بدون یک ت ست جامع و کامل پیدا کردن و حل کردن Queryهایی که مت ضرر
این تاثیر منفی شده اند پروسه ای طاقت فرسا به حساب می آمد.
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قابلیت  Query Storeسااابقه ای تمامی Query Execution Planها را به همراه اطالعات عملکرد آن ها نگهداری کرده و به ساارعت
Queryهایی که اخیرا کند شده اند را شناسایی می کند تا ادمین ها و یا Developerها اگر الزم بود بتوانند از Planهای قدیمی تر و
با سرعت بیشتر به صورت  Forceاستفاده کنند.
Keeping Sensitive Data Secure with Always Encrypted
به نظر می رسد که هر روز خبر جدیدتری از دزدیده شدن اطالعات یک شرکت بزرگ دردنیا به گوشمان می رسد  ،خوب Encrypt
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 Serverسال ها ست که  Encryptionدر سطح Encryption ، Culomnدر محل ذخیره سازی اطالعات و  Encryptionدر
انتقال اطالعات را پ شتیبا نی کرده ا ست .هر چند تمامی این ها می بای ستی جداگانه کانفیگ می شدند و گاهی اوقات هم به ا شتباه
این کانفیگ صورت می گرفت.
 Always Encryptedقابلیتیسااات که  SQL Serverدر قالب یک  Libraryدر ساااطح  Applicationبه کاربران ارائه می دهد تا
اطالعات در انتقال  ،در محل ذخیره سازی و اطالعاتی که  Liveدر حال استفاده شدن می باشند  Encryptشوند.
Tooling Improvements in SQL Server 2016
انتقال قابلیتهای  SSDTبه  Visual Studio 2015و عدم نیاز به نصب این برنامه برای برنامهنویسان
Effortlessly Analyze Data History Using Temporal
ب سیاری از سازمانها خواهان این ه ستند که قابلیتی برای ذخیره و بازیابی سابقه تغییرات رکوردها در بانک اطالعاتی را پیاده سازی
بکنند  .اگر بهکارگیری مفاهیم  Slowly Changing Dimensionاز اولویت باالیی در پروژه شااما برخوردار اساات میتوانید از قابلیت
جدید Temporal Tableها در  SQL Server 2016استفاده نمایید.
Monitor critical business metrics and trends at a glance with KPIs
نظارت بر معیارهای حیاتی کسب و کار و روندها در یک نگاه با KPIها در Power BI
SSAS Tabular semantic model updates for SQL Server 2016
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شکل  : 11سرویس تحلیلی و بروزشده مایکروسافت

Analysis Services DirectQuery for Tabular models
آیا فرایند تبدیل پایگاه داده عملیاتی به یک انبار داده و سپس نگا شت این انبار داده به مدل  Tabularیا  Multidimensionalزمان
زیادی را از شما گرفته است؟ آیا تغییرات ایجاد شده در کسب و کار به کندی وارد چرخه  BIمیشود؟
مایکروسااافت راهحل بینظیر  DirectQuertرا برای این مشااکل ارائه داده اساات .در این حالت شااما تنها مدل مفهومی خود را در
 SSASایجاد میکنید ولی هنگام درخواسااات دادهها برای گزارشگیری ،کوئریها بهصاااورت خودکار از زبان  DAXبه  SQLتبدیل
می شود و م ستقیم روی انبار داده اجرا می شوند .با این قابلیت همی شه آخرین تغییرات بیدرنگ در ابزارهای گزارشگیری کاربران
قابل مشاهده است .ارزش این قابلیت زمانی پررنگتر میشود که بدانیم نیازی به تغییر ساختار دادهها یا کدهای نوشته شده نیست.
JSON as a bridge between NoSQL and relational worlds
 JSONبه عنوان پلی بین دنیای  NoSQLو پایگاه های رابطهای عمل میکند .هدف از ارائه آن  Serializeکردن داده و انتقال آن
است .دادهها طی این پروتکل همانند  XMLبه صورت متنی ذخیره شده و به راحتی در Platformهای مختلف قابل انتقال هستند.
 SQL Server 2016به صورت  Nativeاز JSONپ شتیبانی میکند .توابع کاملی برای کوئری زدن روی این داده ساختار درد سترس
قرار دارد و نیاز نیست این فرمت را به شکل رشتهای در پایگاه داده ذخیره کنید.
Access reports in modern browsers and mobile devices
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شکل  : 12سرویسدهی تحت مرورگرهای جدید و موبایل
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