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چکیده :ثغیبسی اص عبصهبًِب ثشای اعتمشاس ّ پیبدٍ عبصی ُْػ تدبسی کَ دس خِت پیؾجشد ّ ثِجْد تقوین گیشی
هْسد اعتفبدٍ لشاس هیگیشدُ ،ضیٌَ ُبی صیبدی سا هتمجل هیؾًْذ .پیبدٍ عبصی ایي عیغتن ُبی هذیشیتی یک چبلؼّ ،
عغر ثٌذی ّ هیضاى کیفیت اعتمشاس آًِب ،چبلؾی دیگش ثشای هذیشیت اعت .دس ایي همبلَ پظ اص ثشسعی ّ همبیغَ
هؼیبسُب ّ صیش هؼیبسُبی هختلف دس ساعتبی پیبدٍ عبصی ُْػ تدبسی ،ثب اتکب ثش هغبلؼبت تغجیمی ّ ًظش خجشگبى
هخبثشات  ،هذل هٌبعجی ثشای عٌدؼ عغر آهبدگی پیبدٍ عبصی ُْػ تدبسی اسائَ ؽْد .ایي هذل دس ؽؼ خٌجَ
هختلف ؽبهل " اعتشاتژی ّ الضام ُْػ تدبسی" "،تکٌْلْژی اعالػبت"" ،زوبیت هذیشاى"ُ" ،وغْیی کغت ّ کبس ّ
فٌبّسی اعالػبت"" ،هٌبثغ اًغبًی" ّ "تؼشیف دسعت ًیبصهٌذی ُب " هْسد ثشسعی لشاس هیگیشد .دسایي تسمیك عؼی
ؽذٍ اعت پظ اص ثشسعی هذلِبی اسائَ ؽذٍ اسصیبثی صیشعبختِبی پیبدٍ عبصی ُْػ تدبسی ّثب دس ًظش گشفتي اُن
چبلؾِبی پیبدٍ عبصی  ّ BIثشسعی دالیل ؽکغت ایي پشّژٍ دس عبصهبًِب ،هْلفَ ُبی هْثش تفکیک ؽْد .لزا
دساسصیبثی چبلؾِبی هْاخَ دس پیبدٍ عبصی عیغتن ُبی هذیشیت ،عبصهبًِب سا یبسی هیکٌذ تب دس لذم اّل خبیگبٍ خْد
سا لجل اص پیبدٍ عبصی عیغتن ُبی هذیشیت ُْػ تدبسی هؾخـ کشدٍ ّ هیضاى آهبدگی عبصهبى ثشای اعتمشاس
عیغتوِب عٌدیذٍ گشدد .عپظ همذهبت ّ ًیبصُبی لذم ثؼذی ثشای ػولیبتی ؽذى دس عبصهبى سا دسیبثٌذ .ایي هذل
ثَ عبصهبى دس عشازی ،خشیذ ّ پیبدٍ عبصی عیغتن ُب ّ ًشم افضاسُب ثَ هٌظْس پؾتیجبًی تقوین ثِتش دس توبهی
عغْذ ّ همبثلَ ثب چبلؾِبی پیؼ سّ کوک هی ًوبیذ

.
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مقدمه
دس ثبصاس هتغیش کًٌْی ّ ُوشاٍ ثب سؽذ فٌبّسی اعالػبت دس عبصهبى ُب،عْق ثَ عْی داؽتي صیشعبختِبی تْاًوٌذ
اص خولَ عیغتن ُبی اعالػبتی ،اص چبلؼ ُبی اعتشاتژیک عبصهبى ُب هی ثبؽذ .ثَ ًسْی کَ دس عی دّسٍ ُبی
هختلف هذیشاى ثب پیبدٍ عبصی عیغتن ُبی اعالػبتی هختلف دس عبصهبى عؼی دس کغت اعالػبت هٌبعت اص
عیغتن ُبی خْد داؽتَ اًذ .عبصهبًِب دسیبفتَاًذ کَ دیگش تغییشات تذسیدی ّ عغسی ساُگؾبی هؾکالت آًبى
ًیغت ّ ثشای ثمبی عبصهبى الصم اعت تغییشاتی اعبعی ّ صیشثٌبیی دس عبصهبى ایدبد ؽْدُْ .ؽوٌذی کغت ّ کبس
یب ُْػ تدبسی ًَ ثَ ػٌْاى یک اثضاس یب یک هسقْل ّ یب زتی عیغتن ،ثلکَ ثَ ػٌْاى یک سّیکشد خذیذ دس هؼوبسی
عبصهبًی ثش اعبط عشػت دس تسلیل اعالػبت ثَ هٌظْس اتخبر تقویوبت دلیك ّ ُْؽوٌذ کغت ّ کبس دس زذالل صهبى
هوکي ثَ ػٌْاى ساُکبسی ثشای عبصهبى ُبی اهشّصٍ هغشذ ؽذٍ اعت]1[.
دس هؼوبسی خذیذ عبصهبًی ،خبیگبٍ عیغتن ُبی ُْػ کغت ّ کبس ثغیبس ثشخغتَ اعت ،چشا کَ ثَ هثبثَ
دهبعٌدی هی هبًذ کَ اّضبع ّ ازْال عبصهبى سا ثش اعبط کبسکشد ّازذ ُبی هختلف ًؾبى هی دُذ .دس غیبة ایي
دهبعٌحُ ،یچ گًَْ دیذیُ ،ش چٌذ کلی ،اص هیضاى پیؾشفت کغت ّ کبس دس ثبصاس ّ ًسٍْ ػولکشد ّازذ ُبی هختلف
عبصهبى ثَ دعت ًخْاُذ آهذ ّ ُوچٌیي ُیچ هؼیبسی ثشای تقوین گیشی دسصهیٌَ ساُجشد عبصهبى دس ثبصاس ّ ًسٍْ اتخبر
تقوین دس ؽشایظ خبؿ ّ ثسشاًی ّخْد ًخْاُذ داؽت.
ثذلیل ایٌکَ تقوین گیشی ثَ سّػ عٌتی ثبػث ثَ هخبعشٍ افتبدى اهٌیت ،ثمبئ ّ عْد آّسی هیگشددُْ ،ؽوٌذی
کغت ّ کبس ثَ ػٌْاى اثضاسی ثشای خوغ آّسی ّ ،تسلیل دادٍ ُبی عبختبسی ّ غیش عبختبسی هْسد اعتفبدٍ ؽشکتِب
اعت کَ آًِب سا اص هضیت ُبی تکٌْلْژیکی اعالػبت هذسى ثِشٍ هٌذ هی عبصد .
عیغتن ُبی ُْػ تدبسی ثب افالذ ّ ؽفبف عبصی خشیبًِبی اعالػبتی ّ هذیشیت داًؼ عبصهبًِب سا ثشای هْاسد ریل
تْاًوٌذ عبختَ ّ ثَ زل چبلؾِبی هوکي پیؼ سّ ی هذیشاى کوک هی کٌٌذ][19]،: [9
اعتوشاس عْد دُی اص فشّػ هسقْالتتسلیل ُضیٌَ ُبًظبست ثش هسیظ اعشافکؾف کالُجشداسی ُب ّ لبًْى ؽکٌی ُبعیغتن ُبی ُْؽوٌذ کغت ّ کبس ّ کبسثشدُبی آى دس عغْذ عبصهبى
هغئلَ ثِشٍ ّسی ثیؾتش عبصهبى ّ کبُؼ ُضیٌَ ُبی عبصهبى ُوْاسٍ اص هِوتشیي دغذغَ ُبی هذیشاى دس
عبصهبًِبی هختلف ثْدٍ اعت .اسصػ عیغتن ُبی ُْػ تدبسی دس تدبست ثَ عْس ػوذٍ ثش ایي ّالؼیت داللت داسد
کَ چٌیي عیغتن ُبیی ،اعالػبتی سا اسائَ هیذٌُذ کَ هوکي اعت ثَ ػٌْاى پبیَ ای ثشای ایدبد ّ تغییشات اعبعی
دس یک ؽشکت خبؿ ثکبس سًّذ .اص خولَ هیتْاى ثَ ثشلشاسی صهیٌَ ُبی خذیذ ثشای ُوکبسی ،کغت هؾتشیبى خذیذ،
ؽٌبعبیی ثبصاسُبی خذیذ ّ اسائَ هسقْالت خذیذ ثشای هؾتشیبى اؽبسٍ کشد .عیغتن ُبی ُْػ تدبسی تقوین گیشی
سا دس توبهی عغْذ هذیشیت هْسد زوبیت لشاس هی دٌُذ.

تؼییي گشایؼ ُبی تدبسی عبصهبى ،تسلیل ػوك عبصهبى،پیؼ ثیٌی ّضؼیت ثبصاس ّ ثبال ثشدى تْاًبیی سلبثتی عبصهبى
دس ثبصاس ،ثبال ثشدى هیضاى عْددُی عبصهبى ،تٌضین لیوت ُب ثَ ًسْ هغلْة ،ثبال ثشدى هیضاى فشّػ ،کبُؼ ُضیٌَ ُب،
تسلیل عجذ خشیذ ،ثبال ثشدى هیضاى سضبیت هؾتشی ،ؽٌبعبیی هؾتشیبى دائوی ّ زفظ آًِب ،تسلیل ُبی هْسد ًیبص ثشای
تمغین ثٌذی هؾتشی ،ثبال سفتي کبسایی عبصهبى دس اًدبم اهْس داخلی ،لبثلیت صهبًجٌذی اهْس دس عبصهبى ثقْست دلیك،
تْاًبیی اعتفبدٍ هٌبعت اص هٌبثغ اعالػبتی هْخْد دس عبصهبى ،تْاًبیی فشاُن کشدى اعالػبت ثب کیفیت ثبال ،ایدبد
تْاًبیی اتخبر تقویوبت عشیغ دس عبصهبىً ،ؾخیـ صّد ٌُگبم خغشات ّ فشفتِب ،کوک ثَ سدگیشی هٌؾب ا فلی
فبکتْسُبی زیبتی کبسایی یک عبصهبى ّ  ، ...اغلت اُذاف رکش ؽذٍ فْق داسای سّیکشد کبسثشدی هی ثبؽٌذ،]11[ .
[ُْ ]02ػ تدبسی ػالٍّ ثش ایي اُذاف کبسثشدی ،ثشخی اُذاف هِن صیشعبختی ُن داسد:
دس عغر ساُجشدی ،عیغتن ُبی ُْػ تدبسی ،اهکبى تٌظین دلیك ُذف ُب ّ پیگیشی تسمك آًِب سا فشاُنهیغبصًذ .اسائَ گضاسػ ُبی همبیغَ ای هختلف هبًٌذ ًتبیح زبفل اص ثشسعی ُبی تبسیخی ،عْدهٌذی پیؾٌِبدُبی
خبؿ ،اثشثخؾی هدبسی تْصیغ اعالػبت ُوشاٍ ثب ؽجیَ عبصی ًتبیح هشثْط ثَ تْعؼَ ّ پیؼ ثیٌی ایٌذٍ ثش پبیَ ثشخی
پیؼ فشضِب سا هوکي هی عبصد]9[.تقویوبت گشفتَ ؽذٍ دس ایي عغر غبلجب دس زْصٍ هغبئل غیش عبختبس یبفتَ لشاس
داسد ّ ًتبیح زبفل اص آًِب تبثیشات ثلٌذ هذت ّ کالًی دس عبصهبى داسًذ.
دس عغر تبکتیکی ،عیغتن ُبی ُْػ تدبسی ،هوکي اعت پبیَ ای سا ثشای تقوین گیشی هٌغجك ثب هذیشیتثبصاس ،هذیشیت فشّػ ،هذیشیت هبلی،هذیشیت عشهبیَ ّ  .....ثْخْد آّسًذ.ایي عیغتن ُب اخبصٍ هیذٌُذ کَ ؽشکت
ًغجت ثَ الذاهبت آتی خْؽجیي ثْدٍ ّ ػولکشد تکٌْلْژیکی ،هبلی ّ یب عبصهبًیؼ سا دس خِت تسمك ُذف ُبی
ساُجشدی ؽشکت ّ اثشثخؾی ثیؾتش آى ،افالذ کٌذ .تقویوبت گشفتَ ؽذٍ دس ایذٍ دس ایي عغر ،غبلجب دس زْصٍ هغبئل
عبختبس یبفتَ ثْدٍ ّ تْعظ هذیشاى هیبًی گشفتَ هی ؽًْذ.
دس عغر ػولیبتی ،عیغتن ُبی ُْػ تدبسی ثشای اًدبم تسلیل ُبی هْسدی ّ پبعخ ثَ پشعؾِبی هشتجظ ثبػولیبت هذاّم ثخؾِب ،ثشآّسدُبی هبلی ثَ سّص ؽذٍ ،فشّػ ّ ُوکبسی ثب فشّؽٌذگبى ،هؾتشیبى ّ  ...هْسد اعتفبدٍ
لشاس هی گیشًذ .تقویوبت گشفتَ ؽذٍ دس ایي عغر غبلجب دس زْصٍ هغبئل عبختبس یبفتَ هی ثبؽذ ّ تْعظ هذیشاى
ػولیبتی گشفتَ هی ؽًْذ .
کلیَ اُذاف هزکْس دس عبصهبًِب ثیؾتش هشثْط ثَ ایدبد یک ثغتش ،چبسچْة ّ هؼوبسی ثبثجبت لبثل گغتشػ ،تؼبهل پزیش
ّ هٌؼغف اعت کَ اهکبى ثکبسگیشی فٌبّسی ُبی ًْیي تدبسی سا دس عبصهبى فشاُن هی کٌذ]02[ ،]9[ .
پیؼ ًیبصُبی اعتمشاس ُْػ تدبسی دس عبصهبى ُب
آیب ُوَ عبصهبًِب ثَ عیغتوِبی گضاسؽگیشی ُْؽوٌذ ًیبص داسًذ ؟ آیب ُوَ آًِب تْاًبئی پیبدٍ عبصی ُْػ تدبسی سا
داسًذ؟ آیب خِت پیبدٍ عبصی ُْػ تدبسی ثبیذ دس عبصهبى تغییشاتی فْست گیشد ؟ آًچَ کَ تسمیمبت ًؾبى هیذُذ
ایٌغت کَ اعتفبدٍ اص ُْػ تدبسی ثَ عشػت دس زبل سؽذ اعت ّ عبصهبًِبیی کَ همیبط هتْعظ ّ ثضسگ داسًذ
توبیل ثیؾتشی خِت اعتفبدٍ اص ایٌگًَْ عیغتوِب داسًذ.
پظ اص ایٌکَ ًیبص ثَ ّخْد عیغتن ُْػ تدبسی دس عبصهبى هؾخـ ؽذ ،عْالی کَ ثشای هذیشاى عبصهبًِب هغشذ
هیؾْد ایٌغت کَ آیب دس عبصهبى آًِب آهبدگی عشازی ّ پیبدٍ عبصی ُْػ تدبسی ّخْد داسد یب خیش؟ چَ صیش

عبختِبیی خِت پیبدٍ عبصی ُْػ تدبسی ًیبص اعت ّ آیب هؼیبسُبیی ّخْد داسد کَ ثش اعبط آى ثتْاى آهبدگی
عبصهبى سا عٌدیذ؟
ُْػ تدبسی هدوْػَ تْاًبیی ُب ،تکٌْلْژی ُب ،اثضاسُب ّ ساُکبسُبیی اعت کَ ثَ دسک ثِتش هذیشاى اص ؽشایظ کغت ّ
کبس کوک هی ًوبیذ .دس چبسچْة پیؾٌِبدی پیبدٍ عبصی ُْػ تدبسی ،ثَ عْس هْثش اص عَ هِبست تدبست ،عبصهبى ّ
فٌبّسی اعالػبت ثشای پیبدٍ عبصی ُْػ تدبسی اعتفبدٍ ؽذٍ اعت .ثَ ًْثَ خْد ُش یک اص ایي هِبست ُب ،تبثیش لبثل
تْخِی دس فشآیٌذ پیبدٍ عبصی ُْػ تدبسی داسًذ]21[ ،]8[ .
دس ّالغُ ،ذف اص اسائَ ایي چبسچْة ،هؼشفی خٌجَ ُبی دسگیش دس پیبدٍ عبصی ُْػ تدبسی اعت .صهیٌَ ُبی اعبعی
ایي عیغتن ،ثَ عْس کلی اص عَ لغوت تؾکیل ؽذٍ اعت(ؽکل ):1
ؽکل  :1چبسچْة پیؾٌِبدی پیبدٍ عبصی ُْػ تدبسی
هِبست ُبی تدبسی :عبصهبى ثبیذ لبدس ثبؽذ ثَ عشػت تغییشات ثبصاس سا ثشای اًغجبق فشآیٌذُبیؼ ،ثب ؽشایظ هْخْدتسلیل ًوبیذُ .وچٌیي ثب تْخَ ثَ دسخْاعت هتؼذد هؾتشیبى ،ثب اعتفبدٍ اص اثضاسُبی هختلف ثشای تقوین گیشی،
ًیبصُب ّ اًتظبسات سا اّلْیت ثٌذی ّ اعتشاتژی لْیی داؽتَ ثبؽذ .
هِبست ُبی فٌبّسی اعالػبت  :عبصهبى ثبیذ توبم صیشعبخت ُبی الصم سا دس خِت ثشّص سعبًی ثب ؽٌبعبیی ،خوغ
آّسی ّ دسیبفت
دادٍ ُب ّ رخیشٍ ّ زفظ آًِب فشاُن آّسد ّ لبدس ثَ یکپبسچَ عبصی دادٍ ُبی هْخْد ثبؽذُ .وچٌیي ثب اعتفبدٍ اص
فٌبّسی اعالػبت ،ثش ثشًبهَ ُبی ُْػ تدبسی ًظبست کٌذ ّ ثَ ایي فشآیٌذ ثَ عْس هْثش کوک ًوبیذ.
اص ثؼذ تکٌْلْژی ّ فٌیّ ،خْد ًشم افضاسُبی ػولیبتی ّ هیضاى ثلْؽ تکٌْلْژی اعالػبتی دس عبصهبى یکی اص فبکتْسُبی
اعبعی دس اعتمشاس ُْػ تدبسی هی ثبؽذٌُ .گبهیکَ سًّذ خوغ آّسی اعالػبت دس عبصهبى ثقْست هکبًیضٍ ّ اص عشیك
ًشم افضاسُبی کبسثشدی فْست گیشد ،اعتمشاس ُْػ تدبسی دس عبصهبى عشیؼتش ّ ثب عِْلت ثیؾتشی اًدبم هی پزیشد .
هِبست ُبی عبصهبًی :عبصهبًِب ثبیذ کبسکٌبى خْد سا ثشای پیبدٍ عبصی ایي عیغتن خذیذ دسگیش ًوبیٌذ ،فشٌُگعبصهبًی هٌبعت ثَ ّخْد آّسًذ ،تالػ ثشای پیبدٍ عبصی ثَ ؽکل گبم ثَ گبم ًوبیٌذ ثَ دلیل ایٌکَ دس ایي ثخؼ ،اگش
دلت کبفی ًؾْد ،کبسکٌبى ّ پشعٌل دس ثشاثش تغییشات خذیذ همبّهت هی ًوبیٌذ .اص عْی دیگش ،عبصهبى ثبیذ ثَ کبّػ ّ
تْفیف دادٍ ُب ثپشداصد ّ دس ًِبیت آًِب سا ثب دلت؛ تسلیل ّ خالفَ ًوبیذ .دس هِبست ُبی عبصهبًی اص ثؼذ هذیشیتی،
هْاسدی هبًٌذ :هیضاى زوبیت هذیشیت اسؽذ عبصهبى اص پشّژٍ اُویت ثغضائی داسد .پیبدٍ عبصی ُْػ تدبسی دس
همیبط عبصهبًی یکپبسچگی دس کلیَ ّازذُبی عبصهبى سا هٌدش هیؾْد کَ ایي هغئلَ ًیبصهٌذ زوبیت ُوَ خبًجَ
ثخؾِبی هختلف ّ توبیل آًِب خِت ثَ اؽتشاک گزاؽتي دادٍ ُبی هشثْط ثَ خْد هیجبؽذ .هیضاى آؽٌبئی هذیشاى
عبصهبى ثب اثضاسُبی تسلیل اعالػبت هؼیبس دیگشی اعت کَ ثش اعبط آى هیتْاى تْاًبئی عبصهبى سا دس ایٌگًَْ پشّژٍ ُب
عٌدیذ]19[.
هؼیبسُبی عٌدؼ صیش عبخت اعتمشاس ُْػ تدبسی دس عبصهبى
اعتمشاس عیغتن ُبی ُْػ تدبسی ،ثشای عبصهبًِبیی هٌبعت اعت کَ دس آًِب فشٌُگ کبسی ّ فشآیٌذ ُبی کبسی

ثب اعالػبت ّ فٌبّسی اعالػبت ُوبٌُگی داؽتَ ثبؽذ ]10[.چٌذ ًوًَْ اص هِوتشیي ؽبخـ ُبی ایي ُوبٌُگی
ػجبستٌذ اص:
ّخْد تسمیمبت ّ ثشسعی ُبی هذاّم ّ هغتوش دسثبسٍ ًیبصُبی اعالػبتی عبصهبى( ًیبصُبی فؼلی ّ آتی)ُوکبسی ّ استجبط هجتٌی ثش اػتوبد هیبى کبسثشاى فٌبسی اعالػبت عبصهبى هبًٌذ تقوین گیشًذگبى ّ کبسکٌبى ػولیبتیعبصهبى ثب کبسهٌذاى ّ فؼبالى فٌبّسی اعالػبت ّ هشاکض داًؼ دس عبصهبى
ّخْد ّ ًِبدیٌَ ؽذى فشٌُگ اؽتشاک گزاسی اعالػبت ،داًؼ ّ تدشثیبت دس عبصهبىدسک ًیبص ،توبیل ّ تْاًبیی دس اًدبم فشاتسلیل ُب ّ اعتفبدٍ اص آًِب ًضد هذیشاى عبصهبى خِت هذیشیت ثِتش عبصهبى-هؾبسکت هْثش فٌبّسی اعالػبت ّ کغت ّ کبس عبصهبى

چبلؾِبی BI
دس ساعتبی ایدبد ، BIثشخی هؾکالت ّ چبلؼ ُبی هِن عبصهبى ػجبستٌذ اص:
•ایدبد  BIدس عبصهبى ًیبص ثَ ُوکبسی تٌگبتٌگ ثیي ّازذُبی هختلف داخل ّ خبسج عبصهبى داسد.
•هؼوْال تؼییي ّ تؼشیف اُذاف هْسد ًظش عبصهبى دس  BIهؾکل اعت.
•اغلت عبصهبى ُب ثَ دلیل ًذاؽتي اعالػبت کبفی ،ساٍ اًذاصی  BIدس یک عبصهبى سا غیشػولی یب ثغیبس هؾکل هی
داًٌذ.
•خوغ آّسی ّ یکپبسچَ کشدى اعالػبت اص ُ platformبی عخت افضاسی ّ ًشم افضاسی ًبهتدبًظ(heterogeneous).
•هذیشیت عیغتن ُبی تْصیغ ؽذٍ ای کَ ُیچ ًمغَ هؾتشک کٌتشلی ًذاسًذ ّ داسای فؼبلیت ُبی زغبط ثَ صهبى
هی ثبؽٌذ. (time-sensitive operations).
•ثِجْد دعتشعی ثَ دادٍ ُب ثذّى افضایؼ ُضیٌَ ُب.
•ثَ ٌُگبم عبصی )ُ (updateبی هتْالی دادٍ ُبی عبصهبى ثب افضایؼ عشیغ تشافیک ،ثبس صیبدسی سا ثَ ؽجکَ ُبی
استجبعی فؼلی تسویل هی کٌذ.
• Back upثشداؽتي ،ثبصیبثی اعالػبت ) ّ (recoveryثبیگبًی کشدى اعالػبت(archiving).
•اعتفبدٍ هْثش ّ ثَ کبسگیشی هفیذ اص فٌبّسی ُبی ًْیي ثذّى ًیبص ثَ صهبى اصکبسافتبدى صیبد ) (downtimeعیغتن ُبی
عبصهبى ّ ُضیٌَ ثبال ّ آهْصػ ُبی هدذد زشفَ ای ثشای کبسکٌبى.
•تِیَ ّ ثَ کبسگیشی عشّسُبی لبثل گغتشػ ) (scalable serversثشای اخشای ثشًبهَ ُبی کبسثشدی ثب اًذاصٍ ُبی
terabyte.
•تِیَ ّ ثَ کبسگیشی زبفظَ ُبی ) (storageرخیشٍ ثشای زفبظت دادٍ ُب ثَ فْستی کَ لبثل گغتشػ ّ لبثل هذیشیت
ثبؽٌذ.
•عیغتن ُبی فؼلی (داخل ّ خبسج عبصهبى) :ثغیبسی اص عبصهبى ُب لجل اص اعتمشاس ُْػ تدبسی عبل ُبعت کَ
اص عیغتن ُبی خبهغ ّ ثضسگ هختلفی اعتفبدٍ هی کٌٌذ .ایي عیغتن ُب ثَ لذسی دس عبصهبى ًفْر کشدٍ اًذ کَ
تقوین ثَ کٌبس گزاؽتي آى ُب اص فشایٌذُبی تدبسی عبصهبى ثٌب ثَ دالیل هختلف غیشهوکي اعت . BIثَ دلیل پیؾٌِبد
frameworkخذیذ هوکي اعت ثب ثغیبسی اص عبختبسُبی لجلی ًبعبصگبس ثبؽذ .زل هؾکل ًبعبصگبسی ثیي عیغتن
ُبی هْخْد ّ عیغتن  BIیکی اص هِوتشیي چبلؼ ُبی عبصهبى اعت.
•فشایٌذُبی فؼلی (داخلی ّ خبسخی) :فٌبّسی خذیذ  BIثَ ُوشاٍ عبختبس خذیذ ّ ثغتش فٌی ًْیٌی کَ ثَ ُوشاٍ هی
آّسد ،ثشای سعیذى ثَ کبسآیی هغلْة ّ اعتفبدٍ ثِیٌَ اص توبهی لبثلیت ُبیؼ ًیبصهٌذ تغییش ثشخی فشایٌذُبی تدبسی
لذیوی عبصهبى ّ عبصگبس ؽذى آى ُب ثب فٌبّسی ًْیي داسد ُ.ضیٌَ ثش ثْدى ایي تغییش ،همبّهت کبسکٌبى ّ خْد عبصهبى اص
چبلؼ ُبی هِن اعتمشاس  BIدس یک عبصهبى اعت.
•عیغتن ُبی تْصیغ ؽذٍ :یکی اص هِوتشیي چؾن اًذاص ُبی  BIاعتمشاس یک هؼوبسی یکپبسچَ ثشای دادٍ ُب ّ
اعالػبت عبصهبًی اعت .ثب تْخَ ثَ ػذم ّخْد چٌیي سّیکشدی دس عبصهبى ُبی زبل زبضش یکی اص چبلؼ ُبی BI
هذیشیت ّ پشداصػ هٌبثغ تْصیغ ؽذٍ ای اص دادٍ ّ اعالػبت اعت کَ دس ًمبط هختلف عبصهبى ثذّى ُیچ گًَْ استجبعی
پخؼ ؽذٍ اًذ.

•ثشداؽت ًبدسعت اص هفِْم  BI:ثشداؽت ُبی ًبدسعت اص  BIهبًٌذ ُش فٌبّسی ًْیي دیگشی هوکي اعت هٌدش ثَ
افضایؼ ًبگِبًی اًتظبسات هذیشاى اص عیغتن ّ ًبتْاًی عیغتن اص پبعخگْیی ثَ آًِب ثبؽذ.
•افضایؼ ًبگِبًی ُضیٌَ ُب دس اثتذای ثَ کبسگیشی :ػذم هذیشیت فسیر فٌبّسی ُبیی کَ دس عغر گغتشدٍ ای اص
عبصهبى هْسد اعتفبدٍ لشاس هی گیشًذ هوکي اعت ُضیٌَ ثبالیی سا ثشای عبصهبى ثَ ّخْد آّسد . BIثَ دلیل گغتشدگی
اػ دس عبصهبى ّ ًفْر دس ثغیبسی اص فشایٌذُبی عبصهبًی هوکي اعت دس اثتذای ثَ کبسگیشی ُضیٌَ ثغیبسی سا عشثبس
عبصهبى کٌذ .لغوتی اص ایي ُضیٌَ ثبال ،عجیؼی ثْدٍ ّ دس ثبصگؾت عشهبیَ خجشاى خْاُذ ؽذ ّلی لغوتی اص ایي
ُضیٌَ ُب هوکي اعت ثَ دلیل ػذم هذیشیت فسیر ،ػذم آهْصػ کبفی کبسکٌبى ،ػذم ثشسعی توبم خْاًت عیغتن
ّ ...ثَ ّخْد آیذ.
ثب تْخَ ثَ هْاسد فْق هؾبُذٍ هی ؽْد کَ تغییش اص ّضؼیت صیشعبخت ُب ّ فشایٌذُبی تدبسی فؼلی عبصهبى ّ
عبصگبس کشدى آًِب ثب فٌبّسی ًْیي  BIهِوتشیي چبلؼ عبصهبى ثبؽذ .ثِتشیي ساُکبس ثشای ایي عبصگبسی اعتفبدٍ اص سّػ
ُبی ) BPR (Business Process Reengineeringهی ثبؽذ.
•یکی دیگش اص چبلؼ ػوذٍ عبصهبى ُب دس اعتمشاس ُْػ تدبسی ،ثسث یکپبسچگی ّ تدویغ دادٍ ُبی عبصهبى دس لبلت
اًجبس دادٍ اعت.هؼوْال داٍ ُب دس یک عبصهبى تْعظ ًشم افضاسُب ّ عیغتن ُبی اعالػبتی هختلفی خوغ آّسی هی
ؽًْذ ّ ُویي هْضْع ثبػث هؾکل ؽذى کبس تدویغ دادٍ ُب هی ؽْدّ .لتی اًجبس دادٍ هْسد ًظش عبصهبى ثَ توبم صیش
عیغتن ُب ّ ًشم افضاسُبی عبصهبى ّاثغغَ ثبؽذ ،دس فْست ثشّص هؾکل دس یک عیغتن ،کل پشّژٍ دچبس ؽکغت
خْاُذ ؽذ] 12[ ،]11[ ،]11[، ]10[.
سعیذى ثَ ُْؽوٌذی ّالؼی ثَ ایي هؼٌبعت کَ ثتْاى ثشای ایي چبلؼ ُبی هِن ثِتشیي ساٍ زل سا پیذا کشد.
اؽتجبُبت سایح ؽشکت ُب دس اسصیبثی صیشعبختِبی الصم ثشای پیبدٍ عبصی ُْػ تدبسی ّ ًبدیذٍ گشفتي هْاسد ریل:
ًجْد ُیچ ُوشاعتبیی فشیسی ثیي اعتشاتژی ُْػ کغت ّ کبس ّ اعتشاتژی کغت ّ کبسًذاًغتي چگًْگی تؼشیف ًیبصُبی اعالػبتیًذاؽتي چؾن اًذاص ثبصاسیبثی ثشای اخز زوبیت عبصهبًیػذم ّخْد هْلؼیت اعتشاتژیک ُْػ کغت ّ کبس دس کغت ّ کبس عبصهبىػذم ّخْد هٌبثغ کبفی ّ ثْدخَ ثشای زوبیت اص تالػ ُبی هْسد ًیبص ثشای یک عشذ هْفك ُْػ کغت ّ کبساعتفبدٍ اص صیشعبخت ُبی فٌی کَ ثَ اًذاصٍ کبفی اص ُْػ کغت ّ کبس زوبیت ًویکٌذاعتفبدٍ اص عشازی ّ سّػ ُبی تْعؼَ عیغتن ُبی اعالػبت ػولیبتیػذم اعتفبدٍ اص سّیکشدُبی هٌِذعی هدذد فشآیٌذ کغت ّ کبس ثَ هٌظْس ثِیٌَ عبصی اعتفبدٍ اص لبثلیت ُبیُْػ کغت ّ کبس خذیذ
ػذم توبیل ثَ ایدبد تغییشات عبصهبًی هْسد ًیبص ثشای ثَ دعت آّسدى اعالػبت هْسد ًیبص ثشای دعتیبثی ثَ ُْػکغت ّ کبس
ػذم ایدبد هؾْق ُبی عبصهبًی-ػذم ثِشٍ ثشداسی اص پتبًغیل کبهل اعالػبت[]11

دالیل ؽکغت پشّژٍ ُبی ُْػ تدبسی دسعبصهبى
ُْػ کغت ّکبس یک سّیکشد ّ اعتشاتژی ثش هجٌبی هؼوبسی هجتٌی ثش فٌبّسی اعالػبت اعت .اهب پیبدٍ عبصی ّ
اعتمشاس ُْػ تدبسی دس عبصهبى ًیبصهٌذ دیذگبُی ُوَ خبًجَ اعت .دلیل  12تب  12دسفذ ؽکغت پشّژٍ ُبی ُْػ
تدبسی سّیکشد هجتٌی ثش فٌبّسی اعالػبت هسض ثْدٍ اعت]5[ ،]1[ ،]0[.
ػْاهلی کَ ثشای ؽکغت یک پشّژٍ ُْػ تدبسی هیتْاى دس ًظش گشفت ػجبستٌذ اص:
1.فمذاى ُوکبسی ّ دسگیشی عبصهبًی
0فمذاى پؾتیجبًی اص عْی عبصهبى
.2فمذاى ثخؼ ُبی اخشایی هختـ کغت ّ کبس
.1فمذاى کبسؽٌبط ّ آهْصػ
.5فمذاى ثشًبهَ سیضی دلیك
.1فمذاى تْعؼَ تکشاسی
.1دادٍ ُبی چٌذ تکَ ّ فبلذ اعتبًذاسد
.8ػذم کیفیت دادٍ ُبی هٌجغ ّ عشازی اًجبس دادٍ ُب
هٌجغ :کتبة ُْؽوٌذی کغت ّ کبس ّ دادٍ کبّی

عبختبسعلغلَ هشاتجی هؼیبسُبی اسصیبثی صیشعبختِبی پیبدٍ عبصی ُْػ تدبسی
1اعتشاتژی ّ الضام BI1سلجب0عیبعتِب ،لْاًیي ّ الضاهبت2فشٌُگ عٌدؼ ّ اًذاصٍ گیشی (ثِجْد هغتوش)1فشٌُگ تقوین گیشی تسلیلی ( هٌِذعی فشایٌذ تقوین)0تکٌْلْژی اعالػبت (فٌبّسی اعالػبت)1هذیشیت تغییشات ّ عیغتن هْسّثی0تدویغ اعالػبت2کیفیت دعتشعی ثَ اعالػبت1اهکبًبت فٌی (عخت افضاس ،هیبى ًشم افضاس ،عیغتن ُبی هذیشیت پبیگبٍ دادٍ)2زوبیت هذیشاى1فشٌُگ ثکبس گیشی اعالػبتُ0وغْعبصی کبسکٌبى ثب تغییشات2پؾتیجبًی هبلی1ایدبد ًمؾَ ساٍ ُْػ تدبسیُ1وغْیی کغت ّکبس ّ فٌبّسی1ادساک هذیشاى اص فٌبّسی اعالػبت0کغت ّکبس هسْسی هذیشاىً2مؼ فٌبّسی اعالػبت دس عغْذ اعتشاتژیک عبصهبىً1مؼ پشعٌل کغت ّ کبس دس پشّژٍ ُبی فٌبّسی اعالػبت5تؼشیف دسعت ًیبصهٌذی ُب1ؽٌبعبیی فشفتِب دس ػْاهل هبلی ّ فٌی0هذیشیت سیغک تدبسی ّ فٌی2اعتفبدٍ هْثش ّ لبثل تکشاس اص  ITدس پشّژٍ ُب1عبخت ثغتش فٌی اًجبس دادٍ ّ اعالػبت کبفیّ5خْد فشایٌذ ُبی ػولیبتی1اعتفبدٍ اص اثضاسُبی تسلیل ّ تْعؼًَ1یشّی اًغبًی1-فشٌُگ پزیشػ اعالػبت

0هؾبسکت کبسثشاى2هِبست تیویّصى¬دُی گضیٌَ¬ُب ثش اعبط سّػ تسلیل گغتشػ یبفتَ چبًگ
چبًگ دس عبل  1990سّؽی ثغیبس عبدٍ سا ثشای ثغظ فشایٌذ تسلیل علغلَ هشاتجی ثَ فضبی فبصی اسائَ داد .ایي
سّػ کَ هجتٌی ثش هیبًگیي زغبثی ًظشات خجشگبى ّ سّػ ًشهبالیض عبػتی ّ ثب اعتفبدٍ اص اػذاد هثلثی فبصی تْعؼَ
دادٍ ؽذٍ ثْد ،هْسد اعتمجبل هسممیي لشاس گشفت .هشازل اًدبم ایي سّػ ثَ لشاس صیش هی¬ثبؽذ:
هشزلَ1؛ تشعین دسخت علغلَ هشاتجی :دس ایي هشزلَ عبختبس علغلَ هشاتت تقوین سا ثب اعتفبدٍ اص عغْذ ُذف،
هؼیبس ّ گضیٌَ تشعین کٌیذ.
هشزلَ0؛ تؾکیل هبتشیظ همبیغبت صّخی :ثب اعتفبدٍ اص ًظش تقوین گیشًذٍ ،هبتشیظ همبیغبت ثب ثِشٍ¬گیشی اص
اػذاد فبصی هثلثی

سا ثش اعبط ًظشات چٌذیي تقوینگیشًذٍ تؾکیل دُیذ .

ًتیدَ گیشی
ایي تسمیك ًیبص ّ ضشّست اسصیبثی صیشعبختِبی پیبدٍ عبصی ُْػ تدبسی دس عبصهبى سا هغشذ ًوْد ّ ًؾبى داد
عبصهبًِبیی کَ ُذف اعتمشاس ُْػ تدبسی سا داسًذ ثبیذ لجل اص ُش کبسی ثَ ثشسعی صیشعبختِبی الصم ّ عٌدؼ
هیضاى آهبدگی عبصهبى ثپشداصًذُ .وبًغْس کَ دس همبلَ هغشذ ؽذٍ اعت ایي ػْاهل صیشعبختی عِن ثغیبس هِوی اص
چبلؾِبی ازتوبلی ّ هْاسد هٌدش ثَ ؽکغت پشّژٍ ُبی ُْػ تدبسی سا ثَ خْد اختقبؿ هیذٌُذ ّ ُویي اهش هٌدش
ثَ لضّم تْخَ ثیؼ تش ثَ هْاسد فْق هیجبؽذ .عٌدؼ ّ اسصیبثی عبصهبى اعالػبتی ّ کبسثشاى کغت ّ کبس ،عغر
فؼبالى ُْػ تدبسی ّ فشٌُگ عبصهبًی ازتوبل هْفمیت عبصهبى دس اعتمشاس اثتکبسات ُْػ تدبسی سا افضایؼ هیذُذ.
لجل اص ایٌکَ عبصهبى ایدبد اًجبس دادٍ ّ اثتکبسات ُْػ تدبسی سا ثَ ػٌْاى هجذا زشکت لشاس دُذ هیجبیغت خْد اسصیبثی سا
ثشای عٌدؼ هیضاى آهبدگی اػ کبهل ًوبیذ .آًِب ثبیذ ثغْس فبدلبًَ هِبست ُبی هْخْد ،عغْذ فؼبالى ُْػ تدبسی ّ
فشٌُگ عبصهبًی سا هسبعجَ کٌٌذ ،لجل اص ُضیٌَ ّ تؼییي هدوْع پْل ّ ثْدخَ هْسد ًیبص هتْخَ چبلؼ ُبی پیؼ سّ
خْاٌُذ ؽذ ّ هیتْاًٌذ هیضاى هْفمیت سا تؾخیـ ثذٌُذ .ثب تْخَ ثَ ستجَ ثٌذی هؼیبسُبی الصمّ ،خْد فشیوْسک ّ
اُذاف اعتشاتژیک ثشای ُْػ تدبسی دس دسخَ اّل اُویت لشاس داسد .دس یک پیْعتبس ،عبصهبى ُبیی کَ ثَ ُْػ
تدبسی ًگشػ اعتشاتژیک داسًذ ّ ،اص آى ثَ ػٌْاى یک تغِیلگش ثشای تغییشات هْسد ًیبص کغت ّ کبس ّ تسمك اُذاف
کلیذی آى ثٌب هیکٌٌذ ،ثَ ثِشٍ عْدُبی ثبالیی کَ اص ًگبٍ ّعیغ تش ثَ کغت ّ کبس زبفل هی ؽْد ،دعت خْاٌُذ
یبفت .اُذاف کغت ّ کبس ثبیذ خاللیت ّ عشهبیَ گزاسی ُْػ تدبسی سا ساُجشی کٌذ .ثب زوبیت هذیشاى ،تکٌْلْژی
کبسآهذ ّ تؼشیف دسعت ًیبصهٌذی ُب ایي ُوغْیی هیبى کغت ّ کبس ّ فٌبّسی اعالػبت تبهیي گؾتَ ّ ًیشّی کبسآهذ
ُذایت هیؾْد .اسصیبثی ایي هْلفَ ُب دس عبصهبى ثَ هٌظْس آهبدگی ثشای همبثلَ ثب چبلؼ ُبی پیؼ سّ ّ یک پیبدٍ
عبصی هْفك ضشّسی هیٌوبیذ .
تؼشیف پشّژٍ " پیبدٍ عبصی ُْػ تدبسی دس ؽشکت هخبثشات ایشاى "اًدبم ؽذٍ ّ ایي هِن ًؾبى دٌُذٍ ّخْد ػضم
خذی ثشای ایدبد اًجبس دادٍ ّ یکپبسچَ عبصی اعالػبت دس ؽشکت هخبثشت ایشاى اعت .ثب تْخَ ثَ ایٌکَ ؽشکت هخبثشات
ایشاى ،دس ساعتبی پبعخ ثَ ًیبصُبی خبسی کغت ّ کبس ًیبصهٌذ ثِشٍ هٌذی اص عیغتوِبی فٌبّسی اعالػبت اعت ،لزا
ایي پشّژٍ دس ساعتبی ثشًبهَ ُبی ثلٌذ هذت ّ اعتشاتژیک ؽشکت هخبثشات ایشاى هی ثبؽذاص ُویي سّ ایي ؽشکت
خِت اًدبم اسصیبثی آهبدگی هْسد اًتخبة لشاس گشفتَ اعت.
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