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 چکیده

توان یافت که بتواند بدون است اده وکار، کمتر سازمانی را میها و تغییرات پیاپی در کسبامروزه با توجه به رشد روزافمون داده

در گرفتن تصزمیماتی اسزت کزه باعز       سازمان های هوش تجاری موفق باشد. هدف اصلی هوش تجاری کمک بهاز ابمارها و روش

کنزد تزا تصزمیمات    هزا کمزک مزی   شود. در کل، هوش تجاری به سازمانها و افمایش سودآوری آنها میبهبود وضع موجود سازمان

قابزل   هزای بهتری را در زمان کمتری اتخاذ کنند. ولی چالشی که در این رابطه وجود دارد، این است که امروزه با افمایش دسزتگاه 

ها دارای ها در حال تولید است که این داده، مقدار عظیمی از داده"Internet of Things" عصراتصال به اینترنت و قرارگرفتن در 

ها دادهکانبسیار باای آنها. تواتر و سرعت تولید  ها وتنوع بسیار باای داده ها،حجم بسیار زیاد داده :باشند ویژگی مهم زیر می 1

 بایست با راهکارهای مناسب مدیریت شوند. هایی هستند که میها چالشهایی دارند و همین ویژگین ویژگیچنی

داده ارائزه  تجزاری و کزان  ی هزوش هزا های فنی در حوزهراهکارهای سازمانی مستقل و سیستم ،با این حال در کارهای پیشین

تجزاری در سزازمان،   عدم اعمال مؤثر راهکارهای هزوش  :یی دارند از قبیلهاها محدودیتولی هنوز این راهکارها و سیستم اندشده

هزای  عدم توانایی رویزارویی بزا حجزم بسزیار زیزاد داده در حزد پتزا بایزت و اگزما بایزت، پشزتیبانی جمئزی از تحلیزل انزواع داده              

همچنزین  . هزای بزا تزواتر تولیزد بزاا     داده روز ماندن )در مقیاس دقیقزه( در برابزر  یافته و ساختارنیافته، عدم توانایی بهساختنیمه

تجاری را در سزازمان بزه بلزوغ    شود که هنوز نتوانسته است ت کر هوشمحدودیت دیگری که وجود دارد مربوط به خود سازمان می

هزا و  محور را بین کارکنان حاکم کنزد و در کزل، همچنزان عزدم همسزویی هزوش تجزاری بزا ویژگزی         برساند و فرایندهای تحلیل

 داده در سازمان وجود دارد.های کانلشچا

هزای هزوش   با است اده از آن، جایگاه خود را در حزوزه  توانندمیها که سازمان استهدر این تحقیق راهکاری یکپارچه ارائه شد

و حوزه همسویی های آن، بین این دبتوانند با پیمودن گاماست که هایی پیشنهاد شدههمچنین گام .ها بشناسنددادهتجاری و کان

 نیزم  این راهکاروکار فائق آید. ارزیابی ها در هوشمندی کسبدادهکان سازمان بتواند بر چالش و در نتیجهمورد نظر را ایجاد کنند 

شزده در راهکزار پیشزنهادی    انجام گرفت. خبرگان بزا تمزامی مزوارد ذکزر    های مرتبط خبره در حوزه 15توسط از طریق پرسشنامه

منظزور اثبزات کاربردپزذیری آن،    بزه مورد، که این موارد یا تغییر کردند یا از راهکار حذف شدند. همچنین  1د به جم موافقت کردن

 سازی شد و نتایج این مطالعه موردی ارائه گردید.راهکار پیشنهادی در بانک اقتصادنوین پیاده

 

 سازمانی. اریمعمداده، تحلیل کانداده، کانچالش تجاری، : هوشهاکلیدواژه

Keywords: Business Intelligence, Big Data Challenge, Big Data Analytics, Entrprise Architecture. 
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 مقدمه .1-1
توان یافزت کزه بتوانزد    کمتر سازمانی را میوکار، ها و تغییرات پیاپی در کسبامروزه با توجه به رشد روزافمون داده

هزا  ها، معماریها، روشای از نظریههوش تجاری مجموعهموفق باشد.  3های هوش تجارین است اده از ابمارها و روشبدو

 وکارهزا ی کسزب های خام به اطاعزات بزا معنزا و م یزد بزرای اسزت اده      دادهتبدیل  هاکه وظی ه آن است هاییفناوریو 

هزا  فتن تصمیماتی است که باع  بهبود وضع موجود سازمانها در گرهدف اصلی هوش تجاری کمک به انسان .باشدمی

کنزد تزا تصزمیمات بهتزری را در زمزان      ها کمک مزی هوش تجاری به سازماندر کل،  شود.میو افمایش سودآوری آنها 

 .[1]کمتری اتخاذ کنند

هزای قابزل اتصزال بزه اینترنزت و      با افزمایش دسزتگاه  وجود دارد، این است که امروزه این رابطه ولی چالشی که در 

 ویژگزی  1ها دارای ها در حال تولید است که این داده، مقدار عظیمی از داده"Internet of Things"قرارگرفتن در عصر 

 باشند :میزیر  مهم

گمابایت مواجه هایی در مقیاس پتابایت یا اها مجبورند با دادهاد است که سازمانیقدری ز به هاحجم داده -3

هایی اشتن مدلاز د بیشترها وجود دارد، ممیتی که در پردازش حجم بیشتری از دادهدر برخی شرایط،  شوند.

تر از در نظر گرفتن عامل به 1000، در نظر گرفتن 1بینی درخواستی پیشدر زمینه مثاً بهتر است. با کی یتِ

چنین  بتواناهمیت دارد تا  هاسیستمی ارتباطات ر و نحوه، ساختابرای مواجهه با این ویژگی عامل است. 100

 .نمودحجمی از داده را مدیریت 

قالب هایی که نرخ تولید دادهامروزه، به دلیل گستردگی منابع تولیدکننده داده، تنوع آنها نیم بسیار زیاد است.  -1

از یکدیگر  1های منبعها، بیشتر دادهداده. در عصر کانافمایش یافته است بسیار ای ندارنداز قبل تعریف شده

های اجتماعی، هایی از شبکهتوانند متنها میگیرند. این نوع دادهای قرار نمیمت اوتند و در ساختارهای رابطه

از  قالبِها در این داده بیشتری خام ارسالی از یک سنسور باشد. مسأله اینجاست که حال که تصویر یا داده

                                                                                                                     

1Business Intelligence 
2Demand Forecast 
3Source Data 
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ها رفتار و چگونه باید با این نوع داده تواند باشدگیرند، پس مقصد هر نوع داده کجا مینمی ایتعریف شدهپیش

 .کرد

جا موجود است و ها نیم بسیار باا رفته است. در عصری که اینترنت در همهتواتر و سرعت تولید داده -1

داده هستند، نکته اینجاست که های مختل ی توانایی اتصال به آن را دارند و پی در پی در حال تولید دستگاه

سریعترین بازخورد را از روز نگاه داشت و ی باایی بهها را با چنین نرخ تولید دادهسیستمتوان چگونه می

های های در حال تولید، استخراج کرد و در عین حال، بهترین تصمیم را گرفت. برای مثال، فروشگاهداده

مشتریان خود را گردآوری کنند، و هر کدام که سریعتر  3جریان کلیک توانند تمامی تعامات واینترنتی می

 .هستندد، دارای ممیت رقابتی ند و کااهای مورد نیاز مشتریان را پیشنهاد دهند از این اطاعات بهره ببرنبتوان

ای مناسزب  بایسزت بزا راهکارهز   هایی هستند که میها چالشهایی دارند و همین ویژگیچنین ویژگی 1هادادهکان

ها در شرایط گیری برای سازمانتسهیل عمل تصمیمهای هوش تجاری نیم برای سیستم (.[2]برگرفته از)مدیریت شوند 

از  ا غلبزه کننزد.  هدادهعبارتی بتوانند بر چالش کانهها وفق دهند و بدادههای کانبایست خود را با ویژگیامروزی، می

ها نتیجه بدهزد و در  د و برای اینکه این تحلیلنتجاری نیاز دارای نیم به ساختارمندی هوشدادههای کانطرفی تحلیل

 ،تجزاری هوش های ساختارمند و چند بعدیِنیاز است تا در قالب داشبوردها و گمارش ،باشدسازمان تأثیری مثبت داشته

تزا  ارائه شزود  ها سازمان برای راهکارینامه قصد بر این است تا در این پایان ر ارائه شوند.های مورد نظبا سطح دسترسی

ی این فصل تعریف مسلله و اهداف ایزن پایزان   در ادامه وکار غلبه کرد.ها در هوشمندی کسبدادهبتوان بر چالش کان

 د.نشوتر بررسی مینامه به صورت دقیق

 تعریف مسئله .1-2
مند باشند های هوش تجاری بهرهها و سیستمیافته از ممایای روشبایست بتوانند به صورت بلوغمی هاامروزه سازمان

هزا تطبیزق دهنزد، ولزی هنزوز ایزن       دادهبایست خود را با چالش کانها و ابمارهای هوش تجاری میفناوری و همچنین

 هایی دارند از قبیل : ها محدودیتسیستم راهکارها و

 تجاری در سازمانر راهکارهای هوشعدم اعمال مؤث -

                                                                                                                     

1Click Stream 
2Big Data 
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 عدم توانایی رویارویی با حجم بسیار زیاد داده در حد پتا بایت و اگما بایت -

 یافته و ساختارنیافتهساختهای نیمهپشتیبانی جمئی از تحلیل انواع داده -

 های با تواتر تولید باادر برابر داده)در مقیاس دقیقه( روز ماندن بهعدم توانایی  -

ت کزر  شزود کزه هنزوز نتوانسزته اسزت      ین محدودیت دیگری که وجزود دارد مربزوط بزه خزود سزازمان مزی      همچن

عزدم   ، همچنزان و در کلکنان حاکم کند محور را بین کارفرایندهای تحلیلتجاری را در سازمان به بلوغ برساند و هوش

 د.در سازمان وجود دار دادههای کانها و چالشهمسویی هوش تجاری با ویژگی

بزر  بتزوان   ارائزه دهزیم تزا   هزا  ناسزازم بزرای   ، بر آن شزدیم تزا راهکزاری یکپارچزه    های فوقدلیل محدودیتبهپس 

 .کردذکر شده غلبه  هایمحدودیت

 های تحقیقپرسش .1-3
 ها چیست؟دادهمنظور غلبه بر چالش کانوکار بهراهکار کلی برای هوشمندی کسب -3

 ها تبیین کند؟دادهتجاری و کانهای هوشدر حوزه تواند جایگاه خود رایک سازمان چگونه می -1

های منظور همسویی حوزههای مورد نیاز سازمان برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب بهگام -1

 داده چیست؟تجاری و کانهوش

 ها چیست؟در سازمانآن به وضع مطلوب  وکارهوشمندی کسب از وضع موجود گذار مناسب برای راهکار -4

 تحقیق اهداف .1-4
یکپارچه است که  راهکاریهایی که بنا است در این تحقیق به آنها پاسخ دهیم، هدف آن نیم ارائه با توجه به پرسش

بزا   سزپس  هزا بشناسزند و  دادههای هوش تجاری و کانجایگاه خود را در حوزهابتدا ها بتوانند با است اده از آن، سازمان

هزا در  دادهکزان  الشچبر در نتیجه ه همسویی مورد نظر را ایجاد کنند تا دو حوزآن، بتوانند بین این های پیمودن گام

 د.نوکار فائق آیهوشمندی کسب
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 اهمیت تحقیق .1-3
اکنون رشزد  تز  1008از سزال  ولزی  شزده  می انجام 3370ی صورت موردی از دههها بهدادهپیرامون کان تحقیقات

 تعداد مقاات 1008سال  قبل از ، تاResearchtrends.comسایت وب تاست. بطوریکه بنا به تحقیقابسیار زیادی داشته

اسزت و  مقالزه چزاپ شزده    150، بزیش از  1031تا سال   1008رسید ولی از سال مورد هم نمی 40شاید به  این حوزه

داده م کانی افمایش اهمیت م هودهندهاین أمر نشان شود سال به سال بر تعداد مقاات آن افموده شود.بینی میپیش

شزوند، بزا   مزی ی علوم کامپیوتر چاپدر حیطه هادادهمربوط به کان های اخیر است. با وجود اینکه اکثر مقااتدر سال

های دیگری نظیر مدیریت، علوم مهندسی، علوم اجتماعی و پمشکی نیم سزهمی گرچزه انزدر در تولیزد     این حال رشته

 ها دارند.دادهعلم پیرامون کان

 

 ≓هادادهشده در حوزه کان: تعداد مقاات چاپ1-1 شکل
 

                                                                                                                     

1 Source: http://www.researchtrends.com/issue-30-september-2012/the-evolution-of-big-data-as-a-

research-and-scientific-topic-overview-of-the-literature/, Acess Date: Aug. 2013. 

http://www.researchtrends.com/issue-30-september-2012/the-evolution-of-big-data-as-a-research-and-scientific-topic-overview-of-the-literature/
http://www.researchtrends.com/issue-30-september-2012/the-evolution-of-big-data-as-a-research-and-scientific-topic-overview-of-the-literature/
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 یزش ناشی از تحقیقگان .1-6
ای بزود  های اخیر، انگیزمه ها در سالدادههای گوناگون و پیدایش چالش کانکاربرد فراگیر هوش تجاری در سازمان

تجزاری در  هزای هزوش  و با است اده از آموزه ها در محیط هوش تجاریین چالشهای حل هر کدام از اتا با بررسی روش

ی ایزن  با مطالعزه  هاسازمان اجرایی و فناوری اطاعاتران تا مدیمطالبی را گردآوری کنیم ، هادادهکانتحلیل ی زمینه

ها با هم را کنند و وابستگی آن پیدا در سازمان ایدادهتجاری و کانتری نسبت به راهکارهای هوشدید مناسب تحقیق

. همچنین بتوانند با است اده از راهکار پیشنهادی در این تحقیق، وضعیت موجود سازمان خود را در این بهتر درر کنند

ی هوشزمندی  ای سزازمان خزود در زمینزه   دادهدو حوزه، ارتقا دهند و همسو کنند تا در نهایت بتوانند بر چزالش کزان  

 نند.وکار غلبه ککسب

 محدوده تحقیق .1-7
است، با تمرکم بزر   دادهتجاری وکانهای هوشی این تحقیق شامل م اهیم و کارهای فنی و سازمانی حوزهمحدوده

شده است از کارهای سازمانی و فنی که در ایزن دو حزوزه انجزام    نگرش سازمانی. راهکاری هم که ارائه گردیده برگرفته

ی افماری نیست، بلکه ارائهیا معماری یک سیستم نرم تکنیکیین تحقیق ارائه ساختار گرفته، با رویکرد سازمانی. هدف ا

بایست وکار غلبه کند. بالطبع این راهکار میها در هوشمندی کسبدادهبر چالش کانراهکاری است که سازمان بتواند 

 در این دو حوزه مدنظر قرار دهد. را فنی هایهم ویژگی خصوصیات سازمانی وهم 

 مراحل انجام تحقیق .1-1
مزورد   راهکارنامه به منظور دست یافتن به اهداف ذکر شده مسیری مشخص شده تا در نهایت بتوان به در این پایان

هزای  شزود و همچنزین ویژگزی   آن تحلیل مزی فنی م اهیم هوش تجاری و معماری در این میسر ابتدا  نظر دست یافت.

انجام شده برای هزر کزدام از ایزن    فنی سپس کارهای  د.نگیربررسی قرار می موردد و نشوتعریف میها دادهچالش کان

ها و دادهی کانانجام شده در حوزههمچنین در این مرحله کارهای سازمانی  .گرددمیبررسی  با دید کاربردی هاچالش

در مرحلزه بعزد،    د.نشزو بررسزی مزی   های همسویی در این دو حوزه است،های بلوغ و مدلل مدلم، که شاهوش تجاری

، و در نهایزت، غلبزه بزر چزالش     دادههزای هزوش تجزاری و کزان    پیشنهادی جهت همسویی سازمانی در حزوزه  راهکار

هزا در ایزن   وضع موجود سزازمان ی تعیین . در این مرحله ابتدا نحوهگرددمیارائه  وکار،ها در هوشمندی کسبدادهکان
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 های مربوط به صعود در هرمرحله از بلوغ در هر حوزهگام شود. سپسداده میهای مختلف آن، شرح دو حوزه و موقعیت

بزه  ی بعزد  در مرحله .گرددو در انتها راهکاری برای گذار از وضع موجود به وضع مطلوب پیشنهاد می شوندمشخص می

هزا تکمیزل   دادهو کزان  های هوش تجزاری خبرگان در حوزه توسط یایه، پرسشنامهاین راهکار محتوایی منظور ارزیابی

مطالعزه مزوردی در یزک سزازمان     ، این راهکارکاربردپذیری عنوان ارزیابی سپس به. شودو نتایج آن تحلیل می گرددمی

در نهایزت میزمان    شود وسازی مینامه در آن سازمان پیادهی زمانی پایانو راهکار پیشنهادی در محدوده شودانجام می

 گیرد.مه مورد بررسی قرار میناتحقق به اهداف پایان
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 : مراحل انجام تحقیق1-3شکل 
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 نامهساختار پایان .1-2
شود. این فصل شامل تحلیل م اهیم هوش تجزاری و معمزاری آن و   ادبیات موضوع تحقیق بررسی میدر فصل دوم 

ویژگزی   1ل سوم کارهای انجام شده و راهکارهای موجود در رابطه بزا  در فص ها است.دادههمچنین بررسی چالش کان

 راهکزار در فصزل پزنجم ارزیزابی    شزود.  پیشنهادی ارائه می راهکار. در فصل چهارم گردندمیها بررسی دادهچالش کان

ربردپزذیری  کا ،پیشنهادی راهکار با اجرای مطالعه موردی رویششم در فصل شود و می متوسط پرسش از خبرگان انجا

 بندی تحقیق و کارهای آینده را خواهیم داشت.جمع ه تم،و در نهایت در فصل  گیردآن مورد ارزیابی قرار می

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مروری بر ادبیات موضوع فصل دوم : .1
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 مقدمه .2-1
 هزا دادهکزان  هزای ویژگزی هوش تجاری و م اهیم گردد که شامل نامه تشریح میادبیات موضوع پایاندر این فصل 

ها که شامل حجم دادهکانهای شود. سپس ویژگیآن ارائه میهمراه اجما و معماری است. ابتدا تعاریف هوش تجاری به

 .شدخواهدشود به ت ضیل توضیح دادهی انواع داده و تواتر باای تولید داده میعظیم داده، تنوع گسترده

 تجاریهوش .2-2

 تعاریف هوش تجاری .2-2-1

 است از جمله:تا کنون تعاریف متعددی برای آن ارائه شده هوش تجاری م هومی است که

 آوری، ریمی شده که برای جمعمحصوات برنامه و هاای یکپارچه از ابمار، فناوریهوش تجاری عبارتست از مجموعه

 .[3]باشدسازی و تحلیل و ارائه اطاعات، قابل به کارگیری مییکپارچه

 ها کمک نمایدکه از این طریق به آنافماری ارائه میهایی نرمحلوکار راهگیرندگان کسبتجاری برای تصیم هوش

وکار را تشخیص داده و در هر شرایط در بهترین زمان، بهترین تصمیم را اتخاذ کند عوامل کلیدی کسبمی

 .[4]نمایند

 سازی، آوری، ذخیرهافمارها و فرایندها برای جمعها، نرمای عظیم از تکنولوژیههوش تجاری شامل مجموع

 .[5]باشدها برای کمک به کاربران برای اتخاذ تصمیمات بهتر میدسترسی و تحلیل داده

 تجاریمعماری هوش .2-2-2

کزه   [9]و  [8]، [6]است، مانند مختلف ارائه شده کارهایهای زیادی توسط در ادبیات موضوع هوش تجاری معماری

 شرح زیر آمده است: به ی مطالب آنشده و خاصهتجمیع
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 [(9] و[ 8] و[ 6] از برگرفته) یارتج هوش یمعمار: 1-2شکل 

 

 1ایمنابع داده

هزای  ی دادهتوانزد شزامل کلیزه   ترین ورودی اصلی این سیستم است کزه مزی  مهم ،ای متعدد و متنوعدادهمنابع

های غیرساخت ای در سطح یک سازمان باشد و یا دادهعملیاتی و جمیره ،های اطاعاتییافته موجود در بانکساخت

 ای باشد.های چندرسانهو نیمه ساخت یافته موجود در مستندات مختلف و یا در محیط وب و محیط یافته

، 1ریزمی منزابع سزازمان   های برنامزه سیستم هایداده توان بهیافته، میهای ساختاردادهم هوم تر شدن جهت روشن

های موروثی موجود سیستم هایداده ا بهو ی 4های مدیریت زنجیره تأمین، سیستم1های مدیریت روابط مشتریانسیستم

شزده  این است که قالب آنها مشخص و از پیش تعریزف های ساختاریافته دادهویژگی مشترر . [7]در سازمان اشاره کرد

هزای  وان بزه فایزل  تهای نیمه ساخت یافته و ساختار نیافته نیم میدادهشدن م هوم ترهمچنین جهت مشخص. باشدمی

ویژگزی   .[7]هزای صزوتی و تصزویری اشزاره کزرد     هزا و فایزل  ها، ایمیلگسترده، گمارشات موجود در سازمان، نامهص حه

افتزه هسزتند و   یهای ساختپذیرتری نسبت به دادهیافته این است که دارای قالب و شمای انعطافساختهای نیمهداده

هزای  و اینکزه داده  گزردد های دیگر توصیف مزی یا نشانه 6هاو با برچسب 5ها توسط خودشانر معنایی این نوع دادهعناص

                                                                                                                     

1Data Sources 
2Enterprose Resource Planning 
3Customer Relationship Management 
4Supply Chain Management 

 هستند. Describing-Selfبه اصطاح  5
6Tags 
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روش دلخزواه خزود،    نویس است تا بزه برنامه هنرکنند و ای تبعیت نمیشدهتعریفساختارنیافته از قالب و فرمت از پیش

 را ت سیر کند. هاآن

-تمیزمی و کی یزت داده   ،≓ای سازمان وجود دارد، بح  جامعیزت داده ری منابع دادهترین مسائلی که در گردآومهم

 های دیگر معماری موجود این مسائل را حل خواهد کرد.است که بخش

 انتقال داده موتور
د بزه یزک حزد    نشزو آوری مزی ای جمزع هزایی کزه از منزابع داده   بایست جامعیزت و کی یزت داده  در این مرحله می

 .داده 1د. این کارها بر دوش موتوری است به نام موتور استخراج/تبدیل/بارگذارینساستانداردی بر

کنزد داده بزا کی یزت    این موتور شامل ابمارهایی است کزه کمزک مزی    : موتور استخراج/تبدیل/بارگذاری داده

ای مثزال، در زمینزه   کنزد. بزر  های منابع مختلف را ح م مزی به اینگونه که جامعیت داده ،بااتری به اطاع تبدیل شود

صزورت )تهزران،   بزه  جای )تهران، ایران(به ای، فیلد شهر و کشور یک موجودیتتبدیل داده، اگر فرضاً در یک منبع داده

 بایسزت مزی در انتقال داده بزه انبزاره اطاعزات     که شودافغانستان( باشد، این موضوع باع  ناسازگاری در انباره داده می

های منزابع  های مشخصی داشته باشد تا بتواند دادهبایست الگوستخراج داده نیم، این موتور میتصحیح گردد. در زمینه ا

-ایزن های پخش موسیقی ممکن است بهای مختلف را به شکل تمیم وارد انباره اطاعات کند، مثاً کاتالوگ دستگاهداده

ست با تغییزرات جمئزی، در فیلزدهای    بایها میاین داده ”COBY MP3 512MB MP-C756 – BLUE“صورت باشند : 

بایست مکانیممی در این موتور موجود باشد مناسبی از انباره داده قرار بگیرند. همچنین در زمینه بارگذاری اطاعات، می

ه توان بز ها میای را بتواند در زمان معقولی به انباره داده منتقل کند. از جمله این مکانیممهای عظیم منابع دادهکه داده

ها منتقزل کنزد   می به انباره دادهتواند حجم عظیمی از اطاعات را در زمان بسیار کاشاره کرد که می 1ایبارگذاری توده

 .([6])برگرفته از

                                                                                                                     

1Data Integrity 
2Extract/Transform/Load (ETL) 
3Bulk-Loading 
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 سازیذخیرهسرورهای 

ا یافتند تا جامعیت آنها ح زم  ای مختلف استخراج شدند و به کی یت مناسبی ارتقها از منابع دادهپس از اینکه داده

هزای  بزه موجودیزت   داده. همچنین سرور متاداده در کنار انبارهبارگذاری شوند ها در انباره دادهبایست این دادهشود، می

 بخشد.وکار میکسب است اده شده در داده، معنی و م هومشده در انبارهذخیره

های آن انباره ای آن است که یکی از بخشتجاری، زیرساخت داده ترین بخش از معماری هوشمهمها : انباره داده

 دادههای مزدیریت پایگزاه  ی با سیستمدر مقایسه [4]هستند فقط خواندنیها که بیشتر از نوع دادهباشد. انبارها میداده

هزا اسزت کزه فراینزد     ای از دادهمجموعزه  [4] ده درهزای بسزیاری بزوده و طبزق تعریزف آورده شز      متداول دارای ت اوت

 باشد : های زیر مینماید و دارای ویژگیگیری را پشتیبانی میتصمیم

 .موضوع محور است 

 .یکپارچه و سازگار است 

 باشد.نتظار نمیدهد و چندان در معرض تغییرات سریع و غیرقابل اتکامل خود را به مرور زمان نشان می 

زیرمجموعزه یزا اجتمزاع     [4]گزاه قزرار دارد کزه طبزق تعریزف آورده شزده در       در برابر م هوم انبار داده م هوم داده

وکزار،  و شامل اطاعاتی مرتبط بزا بخزش خاصزی از کسزب     استشده در انبار داده اصلی های ذخیرهای از دادهمجموعه

 باشد.ای از کاربران مین خاص یا دستهدپارتما

های کسب وکار هستند، مانند معنی و ی دادهها اطاعات م هومی درباره: به طور کلی متا داده سرورهای متاداده

کننزد  های کسب وکار از آنها تبعیت میها و استانداردهایی که دادههای اطاعاتی کسب وکار، سیاستم هوم موجودیت

ی هزوش تجزاری سزازمان    ها مستندات سامانه. به عبارت دیگر متا داده[11]های کسب وکار تکنیکیِ داده هایو ویژگی

شزود،  هایی در این سامانه ذخیره مزی کند تا ب همند چه دادههستند که به افراد غیر تکنیکی و حتی تکنیکی کمک می

شود، با چه فرمتی ذخیزره  گاه ذخیره میهای مورد نظر در کدام دادهای چیست، دادههم هوم و کاربرد هر موجودیت داد

ها نیاز است، و در کل آنهزا را  ها را بر عهده دارد، چه ابماری برای گردآوری دادهشود، چه کسی مسلولیت تأمین دادهمی

 [11].کند که چگونه نیاز اطاعاتی خود را برطرف کنند راهنمایی می
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 سرورهای ایه میانی
و  ، جسزتجو گیزری ی خدمات گزمارش ی ارائهشوند و وظی های سوار میدادهسرورهای میانی بر روی سرورهای انباره

گیزری  کزاوی، گزمارش  داده، 3. این سرورها شامل سرورهای پردازش تحلیلزی بزرخط  ها را برعهده دارد تحلیل روی داده

 باشند.سازمانی میوجستجوی 

هزای تحلیلزیِ چنزد    تر به پرسشاز پردازش تحلیلی برخط برای پاسخگویی سریعسرور پردازش تحلیلی برخط :

هزا،  داده1توان عملیاتی همچون فیلترینزگ، تجمیزع  شود که میهای انباره داده است اده میروی قسمتی از داده ،1بعدی

ی ایزن سزرور بزه    ها انجام داد. در این روش باید پایگزاه داده ن قسمت از دادهرا روی آ Drill Downها و داده 4پیوتینگ

ی در یزک پایگزاه داده   در حالیکه بعدی را به سرعت پاسخ دهد.های تحلیلی چندای طراحی شود که بتواند پرسشگونه

هزای  ند که محزدودیت هایی هستی تعدادی جدول نرمال است و جواب آن پرسش، ردیفدربارهتنها ها معمولی، پرسش

 کنند. پرسش را ارضا می

اسزتخراج   یبزرا  نیماشز  یریادگیز و  یهزوش مصزنوع   ،یاضیر ،یآمار یهاکیاز تکن هاست ک یندیفرا کاوی:داده

است که  ییاطاعات اغلب شامل الگوها نی. ادینمایبمرگ مانند انبار داده است اده م یهاداده گاهیاطاعات و دانش از پا

 ایکه تنها قابزل اعمزال بزر    یکاوداده یهاتمیو الگور میدرکنار م اه. گرددیها استخراج ماز داده یمیعظ یاز مجموعه

وجزود دارنزد    مین 8یدئوکاویو و 7یرکاوی، تصو 6یکاووب ،5یکاومتن رینظ ییهاکیتکن ،باشندیم افتهیساخت یهاداده

که به مراتب  باشدیم افتهیرساختیغ سافته وساختنیمه یهادهها استخراج و کشف دانش و الگوها از داکه هدف از آن

 .باشندیم یکاوبا داده سهیدر مقا یشتریب یهایدگیچیپ یدارا

طزور  ای سزازمان بزه  هزای دوره گیزری شوند تا کارایی گمارشاین نوع سرورها باع  می:  2گیریسرورهای گزارش

گیزری اسزت   دهد راحتی در گزمارش گیری به کاربران آن ارائه میرشچشمگیری باا رود. کمک دیگری که این نوع گما

                                                                                                                     

1 Online Analytical Servers  
2Multi-Dimensional Analytical Queries 
3Aggregation 
4Pivoting 
5Text Mining 
6Web Mining 
7Image Mining 
8Video Mining 
9Reporting Servers 
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نویسی باشد، در زمان اجرا طراحی کرد و نتیحزه را  بدون اینکه نیازی به برنامهرا توان گمارشات جدیدی بصورتی که می

 مشاهده نمود.

تزا هزر کزدام از اعضزای     کننزد  تمامی اطاعات انباره داده را ایندکس مزی  سروراین   :1جستجوی سازمانی سرور

سازمان بتواند به هر اطاعی از منابع ساختاریافته یا بدون ساختارِ موجود، در کمتزرین زمزان دسترسزی داشزته باشزد.      

پزر ارزش سزازمان جلسزه     شود که یکی از مدیران با یکی از همکاران یا مشتریانِاهمیت این موضوع زمانی مشخص می

بدست اش، چه در خریدهایش هایش، چه در نظرخواهیر اطاعی از او را، چه در ایمیلخواهد هدارد و قبل از جلسه می

 رود.آورد. آنگاه است که به سراغ موتور جستجوی سازمان می

 تجاریسازی هوشابزارهای بصری
تجزاری هسزتند کزه    شسازی هزو تجاری، ابمارهای بصریهوش واسط کاربری بین کارکنان دانش سازمان و سیستم

 شوند : زیر می مواردامل ش

 پرتال سازمانی جهت انجام جستجوهای سازمانی 

 افمارهای ص حه گسترده نظیر است اده از نرمExcel و اتصال آن به انباره داده 

 های پراهمیت سازمان بصورت برخط از انباره دادهایجاد داشبورد مدیران و مشاهده شاخص 

 کاویموردی دادههای های اجرای پرس و جو جهت پرسشمحیط 

 تجاریمزایا و کاربردهای هوش .2-2-3

شوند، کاربرد آن نیم در ها بیشتر با م هوم هوش تجاری آشنا میهستیم که هر چه مدیران سازمان آنامروزه شاهد 

 :  [6] در زیر آورده شده استهوش تجاری ممایای  کاربردها و شود. برخی ازها بیشتر میسازمان

  ابمارهای هوش تجاری قابلیت پشتیبانی از سطوح مختلف سازمان را دارد : سطح راهبردی و استراتژیک، سطح

 مربوط به اطاعات باشند واین ابمارها دارای قابلیت تعریف سطوح دسترسی می . همچنینمیانی و سطح عملیاتی

 . گیردمیقرار همان سطح  در اختیار مدیران هر سطح

                                                                                                                     

1  Enterprise Search Engine 
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 های مختلف توانند الگوکاوی موجود در ابمار هوش تجاری مین سطوح باا و میانی با کمک گرفتن از دادهمدیرا

گذاری نمایند، مانند الگوهای خرید مشتریان، شناسایی مربوط به مشتریان خود را کشف کنند و روی آنها سرمایه

 ...بندی مشتریان، آنالیم نیازهای مشتریان و مشتریان دائم ، دسته

 روی بعدیچند هایلیتحلدهد که بتوانند ابمارهای هوش تجاری همچنین این امکان را به مدیران هر سطح می 

باشند و بتوانند بصورت داینامیک گمارشات مورد نیازشان را از ابمارهای هوش تجاری در داشته سازماناطاعات 

 د. نزمانی بسیار کوتاه دریافت کن

 توانند برای آینده سازمان تصمیماتی ن با کنترل کردن اطاعات کلی مالی و تجاری ، میمدیران و راهبران سازما

اتخاذ کنند که مبتنی بر اطاعات قابل اعتماد است، برای مثال ممکن است مدیر فروش با مشاهده روند صعودی 

 بی تد. آنهافروش محصوات سازمان، به فکر افمایش قیمت 

  هوش تجاری، خطراتی را که  هایحلهای انجام شده در راهبینیاست اده از پیش توانند بامی مدیرانهمچنین

 کند، تشخیص دهند و متناسب با آن تصمیمات مورد نیاز را اتخاذ نمایند.سازمان را در آینده تهدید می

 ار کمینه خود های یکپارچه و ابمارهای بصری سازی، خطاهای موجود در گمارشات مختلف به مقدبا است اده از داده

 رسد.می

قابلیت اسزت اده  های تجاری و خدماتی توان گ ت که در اکثر فعالیتکاربردهای هوش تجاری نیم میدیگر در مورد 

فروشی بزرای ایجزاد پروفایزل    ، مثاً در تولید، جهت پشتیباتی بهتر از مشتری و س ارش بهتر محصوات، در خردهدارند

 یف، در حمل و نقزل جهزت مزدیریت وسزایل نقلیزه، در بحز  ارتباطزات جهزت         های تخجهت اعطای کوپن انمشتری

گیری سودمندی جهت تحلیل میمان اسزت اده از منزابع و در پمشزکی    های اندازهتشخیص دایل افت مشتریان، در بح 

یع هوش تجاری در صزنعت بانکزداری کزاماً    امروزه همچنین کاربرد وس .[6]های بیمارانجهت تجمیه و تحلیل مراقبت

بینزی  شزویی و جزرائم بزانکی و پزیش    باشد، و از آن بیشتر جهت شناسایی مشتریان سودده، تشزخیص پزول  مشهود می

 .[31] شودهای موجود است اده میریسک
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 هادادهکان .2-3
ابع پردازشزی باعز    من. چنین تمرکمی روی های دادهپردازنده و 3هادنیای مدرن امروز پر است از سنسورها، محرر

هایی دستگاه ؛آوری نمودجمع هم متصلبه میلیاردها دستگاهِهای بادرنگ را از داده حجم عظیمی از بتواناست تا شده

کزاربردی   هزای زیست، برنامهبر محیط  سنسورهای ناظرآوری داده هستند مانند های مختلف در حال جمعکه در حوزه

هزای  از دوران اینترنزت رایانزه  هزایی مزا را   پیشزرفت چنین  متمرکم بر انسان. 1های فراگیروکار و یا برنامهکسب صنعتی،

میلیارد دستگاه بزه   300تا  50 ،1010شود که تا سال بینی میکند و پیشمیتر نمدیک 1عصر اینترنت اشیا شخصی به

همچنین دنیا در هر دقیقه با سیل عظیمی از اطاعات مواجه اسزت و سزرعت تولیزد     .[14]اینترنت متصل خواهند بود 

 اگزما  15000زتابایزت )  1.5حزدود   1031دهند که تنها در سزال  نشان می هاآمارآنها نیم مرتب در حال افمایش است. 

شود. آمارهایی دیگر حاکی سال بصورت نمایی اضافه می و هر ( داده تولید شده استپتابایت و پانصد میلیون دویا  بایت

 :4از آن است که

  شود.اگمابایت داده تولید می 1.5روزانه 

 30% است.های کل دنیا تنها در دو سال اخیر تولید شدهاز داده 

 خواهد بود. 1003ی تولید شده در سال برابر بیشتر از داده 44، 1010در سال  ی تولید شدهداده 

 سال دو برابر شود. 3.1های تجاری در سطح دنیا در هر شود حجم دادهینی میبپیش 

 و آنها را در کند در هر ساعت حدود یک میلیون تراکنش از مشتریانش دریافت می 5مارتفروشگاه وال

 کند.پتابایت ذخیره می 1.5هایی به حجم بیش از دادهپایگاه

 شود ها نیمتأثیر گذاشته است و گ ته میت فناوری اطاعات سازمانکارایی زیرساخ ها درزیادتر شدن حجم داده

 است.سازمانشان را پایین آورده ITهای زیاد کارایی زیرساخت اند که دادهمدیران به این مسأله اشاره کردهاز  55%

 ضرر برساند. آن کل سود سازمان به %15تواند به اندازه های سازمان میمدیریت ضعیف داده 

                                                                                                                     

1Actuators 
2Pervasive 
3Internet of Things 

اند. تاریخ دسترسی: بهمن استخراج شده insights-it/ideas-http://www.atkearney.com/strategicآمارها از سایت 4
3131. 

5Wal-Mart 

http://www.atkearney.com/strategic-it/ideas-insights
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 ≓های مختلف: افزایش حجم داده در سال2-2 شکل

 

شوند دادهسازی نمایشتوسط ابمارهای بصری ، سپستحلیل شوند و بایست پردازش، ذخیرهها در نهایت میاین داده

 زمان اتخاذ کرد.تا بتوان دید مناسبی نسبت به آنها پیدا کرد و بهترین تصمیم را برای سا

 هادادهریف کاناتع .2-3-1

 :≫کندصورت زیر تعریف میرا به هادادهی گارتنر کانمؤسسه

های اطاعاتی با حجم زیاد، سرعت تولید باا و تنوع زیاد که برای گرفتن تصمیم و ها عبارتست از داراییدادهکان"

 ".استصرفه وآورانه و در عین حال مقرون بههای اطاعاتی نیافتن درر درست از آنها، نیازمند پردازش

کننزد، معرفزی   هزای مزوروثی تجزاوز مزی    دادهاز ظرفیت پردازشزی پایگزاه  هایی که عنوان دادهها بهدادهکان [2]در 

هزای مزوروثی   دادههای پایگاهکنند و در ساختارهایی که بسیار بمرگ هستند، بسیار سریع انتقال پیدا میاست. دادهشده

                                                                                                                     

1Source: http://www.atkearney.com/strategic-it/ideas-insights/article/-

/asset_publisher/LCcgOeS4t85g/content/big-data-and-the-creative-destruction-of-today-s-business-

models/10192, Acess Date: Dec. 2013. 
2http://www.gartner.com/it-glossary/big-data/, Acess Date: Dec. 2013. 

http://www.atkearney.com/strategic-it/ideas-insights/article/-/asset_publisher/LCcgOeS4t85g/content/big-data-and-the-creative-destruction-of-today-s-business-models/10192
http://www.atkearney.com/strategic-it/ideas-insights/article/-/asset_publisher/LCcgOeS4t85g/content/big-data-and-the-creative-destruction-of-today-s-business-models/10192
http://www.atkearney.com/strategic-it/ideas-insights/article/-/asset_publisher/LCcgOeS4t85g/content/big-data-and-the-creative-destruction-of-today-s-business-models/10192
http://www.gartner.com/it-glossary/big-data/
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بایست راهی جایگمین برای پزردازش  ها، میگیرند و جهت استخراج اطاعات و دانش ارزشمند از این نوع دادهجای نمی

 آنها انتخاب کرد.

بسیار بزمرگ، بسزیار    ،ی موروثیبرای پردازش توسط ابمارهاای است که داده ،داده، کان[13]مَدِن نظر دکتر ساماز 

هزای در  ها امروزه بزا داده سازماناین معنی است که به "بسیار بمرگ"ی در این تعریف واژه سریع یا بسیار سخت باشد.

همچنزین   گیزرد. ها، سنسورها و غیره نشزأت مزی  ی تراکنش، سابقه3هاکلیکمقیاس پتابایت سروکار دارند که از جریان

سرعت پزردازش شزوند تزا    هستند، بلکه نیاز دارند که بهها بمرگ این است که نه تنها داده "یار سریعبس"ی م هوم واژه

موقع تشخیص دهد یا بتوانزد تبلیغزی شخصزی بزه     های فروشگاهی بههای مالی را در سطح پایانهبتواند برای مثال تقلب

در سزاختار ابزمار   گزردد کزه   هزایی بزازمی  ه دادهنیم بز  "بسیار سخت"ی واژه نمایش دهد. در زمانی کم کاربر یک سایت

 های موروثی توان انجام آن را ندارند.گنجد یا نیاز به پردازشی دارد که سیستمهای موروثی نمیپردازشی سیستم

 هادادههای کانویژگی .2-3-2

هسزتند کزه    یهزای ویژگزی  چنزین  .4سرعت و1، تنوع1حجمویژگی مهم هستند که عبارتند از :  1ها دارای دادهکان

 1. در ادامزه ایزن   ها روز به روز افمایش یابدهای جدید پردازشی برای تحلیل این نوع دادهاند تا نیاز به قابلیتباع  شده

 [(.15] ها برگرفته ازیح ویژگیضتو)شوند میویژگی توضیح داده

 

 [15]ها دادههای کان: ویژگی3-2شکل 

                                                                                                                     

1Click Streams 
2Volume 
3Variety 
4Velocity 
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 حجم
ای کزه  امزروزه هزر داده   .یابیم که دنیا در حال غرق شدن در اطاعات اسزت اگر قدری بنشینیم و تأمل کنیم، درمی

هزای  دادههای پمشکی، های اقتصادی، دادهداده، 3های محیطیدادهشود: ذخیره می طبعاً شدن داشته باشد،قابلیت ثبت

تواند رویدادی تولید کنزد کزه   شود، میبرای مثال هنگامیکه یک تل ن همراه از قابش بیرون آورده می تجسسی و غیره.

هواپیمزا،   ، هنگزام ورود در شزود تولید می شود، رویدادیهنگامیکه درب مترو برای سوار کردن مسافر باز میثبت شود، 

ی اینهزا  ی پرداخت عوارض الکترونیکی، همزه هنگام ورود به باجه، عوض کردن کانال تلویمیون، iTunesد آهنگ از خری

بر وضعیت محیطی اند تا یا مثاً سنسورهایی که در فواصل معینی از مکانی خاص نصب شده، دنشوباع  تولید داده می

ی بسیار زیادی نسزبت بزه قبزل در حزال     در کل، داده ستند.آوری داده هال جمعحصورت بادرنگ در بهنظارت کنند، 

 .[15]تولید است

هزایی کزه   سزازمان  ها مواجه هستند.ها با حجم کانی از دادهاست، سازمان داده مشخصی کانهمانطور که از واژه

در عوض، با دانستن تکنولزوژی مناسزب بزرای    ولی  شوند.غرق می ها را مدیریت کنند در آنندانند چگونه باید این داده

عنزوان یزک   هزا بزه  دادهتزوان از کزان  مزی  -دنالبته آنهایی که برای سازمان م ید هست –های موجود تحلیل بیشتر داده

قابل  یهرچه حجم داده. از طرفی شودهدست آوردوکار و بازار و مشتریان بهی از کسبفرصت است اده کرد تا درر بهتر

هزای  دادهیابزد.  تحلیزل کنزد کزاهش مزی    پزردازش، درر و   تواندای که میشود، مقدار دادهدسترس سازمان بیشتر می

فکر راهزی بزرای   ها گنجایش پردازش شدن را ندارند پس باید بههای موروثی سازمانشده امروزی دیگر در سیستمتولید

 .[15]این مشکل بود لح

 

 2های قابل پردازش توسط سازمانهای قابل دسترس سازمان نسبت به دادهداده: 4-2شکل 

                                                                                                                     

1Environmental Data 
2http://www-01.ibm.com/software/sg/data/bigdata/ Acess Date: Dec. 2013. 

http://www-01.ibm.com/software/sg/data/bigdata/
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 تنوع
آورد کزه  برای مراکم داده بوجود مزی نیم چالش دیگری ها وجود دارد، دادهی کاندنبال حجم زیادی که در پدیدهبه

هزای  بزا افزمایش روزافزمون سنسزورها، دسزتگاه      نند، و آن هم تنوع زیزاد داده اسزت.  وپنجه نرم کستبایست با آن دمی

تنهزا  انزد، بزدلیل اینکزه نزه    تزر شزده  سازمان پیچیزده  های داخلداده، 3های اجتماعیهای همکاریهوشمند و تکنولوژی

منزابع مختل زی    ازیافتزه  یافتزه و ناسزاخت  اختسز های خام، نیمهدادهوجود دارد، بلکه در آن ای موروثی های رابطهداده

، 4های جسزتجو نمایه، (1کلیک-های جریان)مانند داده 1های گمارش ثبت وبفایلها، سایتوب شود، مانندخراج میتاس

ی دیگزری کزه   نکتزه  های سنسورهای فعال و غیر فعزال و غیزره.  هها، اسناد، دادایمیل، 5های اجتماعیهای رسانهانجمن

 هزا را ایزن نزوع داده  هزای مختلزف روی   تحلیزل های موروثی توان ذخیره کردن و انجام سیستمدارد این است که  وجود

 .[15]های موروثی نیستها متناسب با سیستمبدلیل اینکه ساختارهای بسیاری از این نوع داده ندارند

ایزن ویژگزی باعز  تغییزری اساسزی در       شود.شامل تمامی انواع داده میها دادهبه زبان ساده، ویژگی تنوع در کان

هزای  هزا از سزمت داده  وکزار شزد؛ تحلیزل   گیری و استخراج درر درسزت از کسزب  نیازمندی تحلیلی در فرایند تصمیم

یزت تحلیزل   های موروثی ظرفسکو نیافته تغییر شکل داد.یافته و ساختساختهای خام، نیمهیافته به سمت دادهساخت

 یهزا به هر روی، موفقیت یک سازمان به استخراج درکی درست از طریق تمزامی انزواع داده   ویژگی تنوع داده را ندارند.

 .[15]موجود در آن، بستگی دارد

تر زمان خزود را صزرف   بیشچقدر محقرانه است که ابیم که یکنیم، درمینگاه میای دادههای پایگاهبه شغلزمانیکه 

انزد و بسزیار   بنزدی شزده  ای که بصورت شکیلی قالبهای رابطهداده ؛کنیممی های موجود در دنیاداده انواع از %10تنها 

هزای دنیزا   از داده %80ولی واقعیت اینجاست کزه   ای قرار میگیرند.های رابطهدادهساده در شماهای بدون انعطاف پایگاه

سزاختار آن در قالزب   کزه   بینیممینگاه کنیم،  6اگر به خورار توییتر یافته.ساخت، یا حداقل نیمهیافته هستندناساخت

JSON .ویزدئو و   کاری ارزشزمند اسزت.   ،یافته نیست و فهمیدن م هوم آن متنمتن اصلی آن ساخت ولی در واقع است

هزای  برخزی داده  شزوند. ینه پزردازش نمزی  صورت بهشوند و بهای ذخیره نمیختارهای رابطهراحتی در قالب ساعکس به

                                                                                                                     

1Social Collaboration Technologies 
2Web Log Files 
3Click Stream 
4Search Indexes 
5Social Media Forums 
6Twitter Feed 



11 

 

 
 

منظزور  بزه  پزذیر نیسزتند.  بینی هوا( مناسب شمای غیرانعطافرویدادگرا که تغییرات بسیاری دارند )مانند الگوهای پیش

هزا را  تمزامی انزواع داده  باشزند تزا    رها باید قادسازماناند، ها بوجود آوردهدادههایی که کانی بیشینه از فرصتاست اده

 .[15]ها و غیرههای سنسورها، صدا، تصویر، تراکنشای: متن، دادهای چه غیر رابطهچه رابطهتحلیل کنند، 

 سرعت
تولیزد   سرعتی کزه داده است، شود تغییر کردهآوری و ذخیره میی که امروزه جمعیهاهمانطور که حجم و تنوع داده

ی نتیجزه  را توان علت وجود چنین حجمی از دادهاز نگاهی، می است.ازش شود نیم تغییر کردهشود و نیازاست تا پردمی

شزدن آن، و  به سزرعت ورود اطاعزات و ذخیزره    ｇسرعت دادهｇم هوم متداول و مرسوم ها دانست. نرخ باای تولید داده

ها خزوب اسزت ولزی    ذخیره و بازیابی داده البته داشتن سرعت باا در ورود،. شودمربوط میهمچنین به نرخ بازیابی آن 

 .[15]تعریف مرسوم و متداول آن استدر واقع چیمی بیش از  "سرعت داده"م هوم 

نزرخ رشزد   به  این م هوم را بخواهیم کهجای اینبه فکر جدیدی نیاز است. طرز، به "سرعت داده"برای درر م هوم 

در نتیجزه   ببزریم کزار  ی در حرکزت بزه  در ارتبزاط بزا داده  را  آنشود که ، پیشنهاد میحدود کنیمم داده در مراکم داده

هزای در  هزا بزا داده  دانزیم کزه امزروزه سزازمان    از این گذشته، همه می جریان است. آن در شود: سرعتی که داده درمی

هزای اطاعزاتی بزه ایجزاد     بقیه جریزان و  RFIDو افمایش در سنسورهای جای ترابایت، ایت سروکار دارند بهمقیاس پتاب

 .[15]های موروثی ظرفیت پردازش آن را ندارندرخ داده که دیگر سیستم باایی سرعتچنین جریانی از داده با 

ثانیزه   تنها چند ،حریف از طریق تشخیص یک فرصت، مسأله یا روندسازمان  گاهی اوقات فائق آمدن یک سازمان بر

هزا اگزر   ولید شده امروز عمر م یدشان کوتزاه اسزت و سزازمان   های تبیشتر دادهعاوه، هب شود.محقق می قبل از دیگری

پزردازش و   3بایست آنهزا را بصزورت نمدیزک بزه بادرنزگ     موقعی پیدا کنند، میها دید و درر بهخواهند از این دادهمی

روی آن کارهزا و مطالعزات زیزادی در حزال     است کزه  ای ها مسألهدادهندر مقیاس کا1محاسبات جریانی تحلیل کنند.

وجوی پرس ینتیجه شود، مثاًهای نسبتاً ایستا انجام میوجو ها اغلب روی دادهپرسدر محاسبات موروثی،  انجام است.

لیست افرادی است  "!کنند را نمایش بدهزندگی می New Jerseyی سیل خیم ایالت لیست تمام افرادی که در منطقه "

، زیرا معلوم است اده نمود 1عنوان لیست هشدارتوان از این نتیجه بهکنند و میاست در آن ناحیه زندگی می محتملکه 
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ولزی بزا اسزت اده از محاسزبات جریزانی       اند و هنوز اعتبار دارند یا خیزر. روز شدهها بهچند وقت قبل این دادهنیست که 

 Newخیزم  ناحیزه سزیل   دردر حاال حاضار  و لیست افرادی که وجوی قبل را انجام داد پرستوان پردازشی مانند می

Jersey اطاعات زندگی افراد از طریق کنند را استخراج کرد زیرا زندگی میGPS روز شزود صورت پیوسته بهتواند بهمی 

 .[15]تواند این مسأله را مدیریت نمایدو محاسبات جریانی است که می

 صاورت پویاا و در حاال حرکات    باه های حجیم و پرتنوع را دادهها مستلمم این است که دادهتحلیل مؤثر کان

اصطاح، در حال استراحت اند و بهها در یک ساختار شکیل و مرتب، آسوده ذخیره شدهداده ، نه هنگامیکهپردازش نمود

های حجیم در هر مورد، داده نوزادن تا تحلیل بازارهای اقتصادی در نظر بگیرید،ی را از بررسی سامت یهامثال هستند.

محاسزبات  بزه دیزد    3ایمزوروثی پزردازش دسزته   ای پردازش شوند و دید بایست تحت روش جدید و بهینهو پرتنوع می

 .[15]جریانی یا تل یقی از این دو دید تبدیل شود

در نیم دیگری  مواردها هستند ولی در برخی منابع دادههای کانها مهمترین ویژگیداده و سرعت زیادِحجم، تنوع 

کنزیم )تعزاریف   که در ادامزه بزه آنهزا اشزاره مزی      4فراریتو  1، صحت1، مانند اعتبارشودها مطرح میمورد این نوع داده

 (.[16]ها از ویژگی

 شود، بالطبع قسمتی از آن غربال با نرخ تولید باا وارد سازمان می و های حجیم، پرتنوعزمانیکه داده: اعتبار

تأییدشده نباشد  ی که روی آن قصد تحلیل داریماحال اگر اعتبار داده شود تا مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.می

است. مثاً اگر اعتبار بودههای نادرست و بیادهد ،به نتایجی دست یابیم که اساس آن ،ممکن است پس از تحلیل

 سیستم پمشکِیک عنوان منبع دانشی برای به ،آنهای تجویم شدههای همراه نسخهبه انیپمشک انهای بیمارداده

است مشخص نباشد، آنگاه ممکن است هایی که تجویم کردهآناین است اده شود و اعتبار کار پمشک در مورد نسخه

ی غربال شده باید تحلیلی روی دادهپس ابتدا قبل از هر  .که نامعتبر باشد توسط سیستم تجویم شودای نسخه

 .[16]ارزیابی شود آناعتبار 
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 :توان نتیجه گرفت ، نمیهستندهای هواشناسی های دریافتی از ماهوارهتنها با تکیه بر این واقعیت که داده صحت

اند، پذیر کردههای منابع مختلف را امکانها است اده از دادهدادهرش وضع هوا قطعاً صحیح است. وقتی کانکه گما

توان از یک شبکه اجتماعی مانند گرفت. مثاً در همین مثال میبهره ها از چند منبعگیریتصمیم بهتر است برای

با ارزیابی نمود و  آن منطقه وهواییی وضعیت آبدرباره توییتر است اده کرد و نظرات افراد ساکن در هر منطقه را

از صحت وضعیت  های هواشناسی مقایسه کرد و پس از اطمینان کاملسیستم دست آمده ازاطاعات به

 .[16]، گمارش هواشناسی را منتشر کردوهواییآب

 بایست بدانیم که این داده تا چه مدت و به چه نحوی أیید شد، میپس از اینکه صحت و اعتبار داده ت :1ماندگاری

سازی و بهبود کن است بدلیل محدود بودن فضای ذخیرهمدر سازمان ماندگار است. برای مثال یک سازمان م

های هایش نگهداری کند و دادههای سال جاری مشتریان خود را در پایگاه دادههایش، تنها دادهکارایی پردازش

تر نگهداری کند و قیمتسازی ارزانهای ذخیرهوبیرون شبکه روی رسانه 1خطیصورت برونهای قبل را بهلسا

بایست قوانین و استانداردهایی در مورد ماندگاری ها میپس سازمان برخط گرداند.تنها هنگام نیاز آنها را 

ها توانی دادهشود زیرا نرخ رشد کانتر هم میها حساسدادههایشان داشته باشند. این مسلله در مورد کانداده

 یرو سازی و پردازش آنها وجود نداشته باشد، ممکن استی ذخیرهاست و اگر از ابتدا سیاست درستی جهت نحوه

خواهد نظرات کاربران رادر فیسبور و توییتر، در برای مثال اگر سازمانی می کارایی سازمان تأثیر من ی بگذارد.

تواند تمامی نظرات را برای سازی نداشته باشد میای خاص جویا شود، اگر محدودیت فضای ذخیرههمورد مسلل

انجام دهد وتنها  1اصطاح بر روی ابرهای تحلیلی خود را بهپردازش بایستهای دوباره ذخیره کند وگرنه میتحلیل

 .[16]های خود را در ارتباط با آن موضوع ذخیره کندتحلیل

 است.های سنتی مقایسه شدهها با دادهدادهدر جدول زیر خصوصیات کلی کان
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 هادادههای سنتی با کان: مقایسه داده1-2جدول 

 هادادهکان های سنتیداده معیار
 اگمابایت تا پتابایت ترابایت تاگیگابایت  اندازه

 ساختمند یا ناساختمندغالباً نیمه ساختمند ایمدل داده

 اغلب جریانی سازیاغلب پس از ذخیره ی پردازشنحوه

 بسیارباا متوسط تواتر تولید

 شدهتوزیع متمرکم معماری

 ی چند منبعبر پایه های ورودیی دادهصرفاً بر پایه صحت

ن عمر سازمان ها تا پایابیشتر داده ماندگاری

 شوندنگهداری می

ها هایی جهت نگهداری دادهسیاست

 شودمی تعیین

 

 هادادهکان تحلیل مزایا و موانع .2-3-3

 ]17[در تحقیقی 3ی دادهی انبارهمؤسسهها دارد، ها برای سازماندادهای که تحلیل کانی از ممایای بالقوههبرای آگا

سازی شود، چه ها پیادهدادههای کاناگر در سازمان شما برخی از تحلیل ":ستاهای مختل ی پرسیدهسازمانران مدیاز 

 است:بندی شدهبخش زیر دسته 1های دریافتی در و پاسخ "آورد؟ممایایی را به ارمغان می

 ممایایی که . ها بهره ببردهدادهای کانتواند از تحلیلهر موردی که به مشتریان سازمان مربوط باشد می

بندی بازار هدف بر اساس تقسیمبازاریابی هدفدار با تأثیرات اجتماعی بیشتر، چنین مواردی دارند عبارتند از: 

تحلیل  است.تغییرات اقتصادی اخیر رفتار مشتریان را نیم تغییر دادههای بازار. مشتریان و تشخیص فرصت

سازمان یا خروج و رفتن آنها به سازمان رقیب،  بهی ورود مشتریان یدی از نحوهتواند تعاریف جدها میدادهکان

 ها بهتر تحلیل شود.دادهتواند توسط کانهایشان میارائه نماید. همچنین رفتار مشتریان با توجه به جریانِ کلیک
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 ها دادهت مدیران، تحلیل کانبنا به نظراد. بربها بهرهدادهاند از تحلیل کانتوتجاری میطور کلی، هوشبه

بینی بهتر و تشخیص ریمی و پیشوکار، برنامهدرر تغییرات کسبوکار، تر از کسبتواند در درر بهتر و دقیقمی

 ها کارساز باشد.علل اساسی همینه

 افمارهای رمن توان ازمی برای مثال،ها بهره ببرند. دادهتوانند از کانهای کاربردیِ تحلیلی نیز میبرنامه

در کل، تحلیل  و تشخیص روند تمایات بازار نام برد.1هاسازی ریسکی، کم3ّتحلیلی برای تشخیص تقلب

های بانکی یا کننده باشد، مانند تأیید وامدر تصمیمات مربوط به فرایندهای بادرنگ کمکتواند ها میدادهکان

 پولشویی.

موانعی نیم برای رسیدن به نتایج م ید آن وجود دارد. ها دارند، ا برای سازمانهدادهبا وجود ممایایی که تحلیل کان

سزازی مزؤثر   در سازمان شما عواملی که مزانع پیزاده  "شده که:ها این پرسش مطرحدر همین تحقیق، از مدیران سازمان

 است:گروه زیر ارائه شده 1ها در پاسخ "شوند کدامند؟داده میهای کانتحلیل

  ها هنوز برای دادهکانرود.شمار میها بزرگترین مانع بهدادههای ناکافی برای تحلیل کانو مهارتنیرو

تجاری و های هوشهای آن مانند مجموعه مهارتت و مجموعه مهارتها م هومی جدید اسبسیاری از سازمان

پیچیدگی  شامل شودبود تخصص کافی میموانع دیگری که مربوط به ن و جاافتاده نیست. هشدتعریف ،هادادهانباره

 دادههای کانی کاربران از تحلیلها و مشکاتی که در قابلیت است ادهدادههای تحلیلی کانسیستمدر معماری 

 شود.وجود دارد، می

 اند، به افرادی که در نظرسنجی ذکرشده شرکت کردهداده. های کانوکار از پروژهعدم پشتیبانی کامل کسب

وکار کمبودهایی دارد. همچنین در داده از طرف کسبهای کانن مورد اشاره داشتند که حمایت مالی از پروژهای

ها با است که این نوع پروژهشدههای زیاد باع کننده و وجود همینهی توجیه1ِحرفهبرخی موارد عدم وجود مورد

 شکست مواجه شوند.

 باشند.داده میهای کانمانعی برای موفقیت پروژهجود دارد، های سنتی ودادهمشکاتی که با پایگاه 

پذیری در حد ها مشکاتی دارند از قبیل: عدم گسترشدادهای سنتی در رویارویی با کاندادههای پایگاهسیستم
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وجو سها در زمان معقول )گاهی اوقات دریافت نتیجه از یک پردادههای کانها، عدم پردازش تحلیلدادهکان

هایی دادهها در انبارهدادهدر این زمینه، مدیریت کردن کان ها.کشد( و عدم بارگذاری سریع دادهچند روز طول می

 شود.برانگیم میای چالشاند، مسألهمدل شده 3که تنها برای گمارشات و پردازش تحلیلی برخط

 بندیجمع .2-4
دها و ممایای آن هزم از دیزد فنزی و هزم از دیزد مزدیریتی       ، کاربردر این فصل م هوم هوش تجاری، اجمای معماری

سازد نیم معرفی شزدند و  ها متمایم میهایی که آنها را از دیگر دادهها و ویژگیداده. همچنین م هوم کانگردیدبررسی 

ی در حزوزه  کزه  وسزازمانی  ها ذکر شد. در فصل بعد مروری بر کارهزای فنزی  در انتها ممایا و موانع تحلیل این نوع داده

 شود.است بررسی میها انجام شدهدادههای کانهوش تجاری در زمینه مدیریت چالش
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 فصل سوم : مروری بر کارهای انجام شده .1
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 مقدمه .3-1
در ایزن  ائه شد. رتجاری نیم اها را بررسی کردیم و معماری فنی هوشدادهتجاری و کانبل م اهیم هوشقدر فصل 

 است،ها انجام شدهدادهحجم، تنوع و تواتر باای کان اعم از دادههای کانویژگی جهت مدیریت که کارهای فنی فصل

البته در برخی کارهزا نقزاط مشزترکی وجزود دارد کزه سزعی        شوند.تجاری بررسی میی هوشبا دید کاربردی در حوزه

همچنزین کارهزای    .داشزته باشزیم  بهتری  بندیهصورت جداگانه بیان شوند تا دستدر هر ویژگی به موارداست این شده

نیزم   هزای همسزویی  هزای بلزوغ سزازمانی و مزدل    ، اعم از مدلهادادهتجاری و کانی هوشسازمانی ارائه شده در حوزه

 ی و سازمانی بتوانیم به اهداف این تحقیق دست پیدا کنیم.کارهای فن گیری ازبهرهشوند تا با بررسی می

هاا باا   دادهای کانهشده برای مدیریت ویژگیکارهای فنی انجام  .3-2

 دید کاربردی

 هادادهویژگی حجم کانکارهای مربوط به  .3-2-1

است. با تولید هر چه بیشتر ها معرفی شدهدادهمنظور مدیریت کردن حجم زیاد کانکاهش به-موتور نگاشت [6]در 

ها را نسزبت بزه   ی کمتر که بتواند حجم بیشتری از دادهای با همینهراحی سکوهای دادهها، تمایل مهندسان برای طداده

اسزناد  منظور تحلیل کاهش که در ابتدا به-نگاشت 3الگوی است.افمایش پیدا کرده ای مدیریت کند،های رابطهدادهپایگاه

توانزد  کزه مزی  شزود  مزی کزار گرفتزه  نی بههای سازماشد، حال برای تحلیلدر وب است اده می 1های جستجوو اگ 1وب

کزاهش در واقزع چزارچوبی اسزت بزرای انجزام       -نگاشزت الگزوی   .[6]را نیم پشتیبانی کنزد  SQLشبیه به وجوهای پرس

نویسان با است اده از این چزارچوب،  برنامه .معرفی شد  [18]یو اولین بار توسط شرکت گوگل در مقاله محاسبات موازی

ی هزا، موازنزه  سازی ساده سروکار دارند و جمئیات و مسائل مربوط به پردازش موازی، توزیع دادهتنها با یک واسط برنامه

ده ی هزماران پردازنز  همچنین این چارچوب کار را بزرای اسزت اده   ماند.نویسان پنهان میاز دید برنامهو تحمل خطا  4بار
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ها پیروی نیم از همین ویژگی 3ازم به ذکر است که رایانش ابری .کندمنظور پردازش اطاعات بسیار حجیم هموار میبه

بزرد و توانزایی تحلیزل    پذیری سیستم را باا می، قابلیت مقیاس1کند و با است اده بهینه از استخری از منابع مشتررمی

 . [19]کند حجم عظیم اطاعات را فراهم می

مجموعزه   nهزای ورودی سیسزتم بزه    است فایلدهد که فرض شدهکاهش را نشان می-نیم الگوی نگاشت زیرشکل 

دهزد.  است و ماژولی کنترلی به نام مدیر توابع نگاشت را به یک یا چند محموعه فایل ورودی تخصیص مزی تقسیم شده

کنند تا تابع ترکیب آنها را مرتب کرده و به دست توابع کاهش ا در فایل میانی ذخیره میاین توابع نتایج خروجی خود ر

ی ماژول مدیر است. در انتهزا نیزم   های میانی نیم  بر عهدهو فایل ترکیبی تخصیص توابع کاهش به توابع برساند. نحوه

 است.فرض شده mدر الگوی مورد نظر  کنند که تعداد آنتوابع کاهش خروجی خود را در فایلی جداگانه ذخیره می

 

 [20]کاهش-: الگوی نگاشت1-3شکل 
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در  Jerzy Dudaها، باید گ ته شود که که دادهدر رابطه با دیگر کارهای انجام شده در مورد ویژگی حجم باای کان

و  های با ححزم بسزیار زیزاد   داده سازیذخیرهتواند کارایی می NOSQLهای اعتقاد دارد که پایگاه داده [21] ودمقاله خ

شزده،  ای، توزیعهای غیررابطهعنوان پایگاه دادهرا به NOSQLهای دادهاو در این مقاله پایگاه .را افمایش دهدآنها بازیابی 

سزازی حجزم عظزیم داده بزا سزرعت      که هدف اصلی آنها ذخیزره کندمعرفی می 3صورت افقیز و قابل گسترش بهبامتن

هزای  هزای داده نیزم از ویژگزی   همچنزین ایزن نزوع پایگزاه     پذیری خطزا اسزت.  همراه تحملدسترسی باا به اطاعات به

هزای  : پایگزاه شزوند تقسزیم مزی  گروه به چندین  هادادهاین نوع پایگاه کنند.پذیری باای رایانش ابری پیروی میمقیاس

 و گراهای شیداده، پایگاه5های مبتنی بر گرافداده، پایگاه4مقدار -های کلید ، پایگاه1های مبتنی بر سند، پایگاه1ستونی

 :XMLهای دادهپایگاه

 شود، در صورتیکه می ها ذخیرهنای از ستوصورت مجموعهها، جداول بهدادهنوع پایگاه در اینهای ستونی: پایگاه

سازی عنوان مثال برای ذخیرهبه .استها ای از سطرشکل مجموعهسازی بهذخیرهای نحوههای رابطهدادهدر پایگاه

 شده در شکل زیر به صورت سطری داریم: دادهنمایش ایرابطه جدول

 6یستون شکل به یارابطه جدول یسازرهیذخ المث: 1-3جدول

EmpId Lastname Firstname Salary 

10 Smith Joe 40000 

12 Jones Mary 50000 

11 Johnson Cathy 44000 

22 Jones Bob 55000 

 صورت زیر است:سازی سطری آن بهی ذخیرهکه نحوه

001:10,Smith,Joe,40000;002:12,Jones,Mary,50000;003:11,Johnson,Cathy

,44000;004:22,Jones,Bob,55000; 

                                                                                                                     

1Horizontally Scalable 
2Column stores 
3Document stores 
4Key-Value stores 
5Graph Databases 
6http://en.wikipedia.org/wiki/Column-oriented_DBMS 
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 شکل زیر است:سازی ستونی آن نیم بهی ذخیرهو نحوه

10:001,12:002,11:003,22:004;Smith:001,Jones:002,Johnson:003,Jones:0

04;Joe:001,Mary:002,Cathy:003,Bob:004;40000:001,50000:002,44000:003

,55000:004; 

 های تکراری خودداری کرد:توان از نوشتن ص تجویی در مصرف حافظه میکه برای صرفه

…;Smith:001,Jones:002,004,Johnson:003;… 

ای هزای رابطزه  سزازی کارآمزدتری نسزبت بزه پایگزاه     داده قابلیت فشردهسازی ستونی به پایگاهاین ترتیب، ذخیرهبه

ی مناسبتری نسبت تحلیلی برخط، گمینه و گمارشاتتجاری های هوشسیستمهمچنین جهت است اده در . دهدمی

باشند زیرا در این نوع گمارشات تنها از چند ستون از یک جدول با اطاعات حجیم است اده های سطری میبه پایگاه

و کارآمزدتری خزواهیم    توان اشغال کرد و هم بازیزابی سزریعتر  سازی آنها، هم فضای کمتری میو با فشرده شودمی

هزا  تزوان روی سزتون  همچنزین مزی   را جهت بازیابی چند ستون دیگر ازم نیست کل سطر بازیزابی شزود.  داشت زی

هزای سزتونی   مهمترین عیزب پایگزاه   وجوی کلی کاهش یابد.زی انجام داد تا زمان اجرای یک پرساهای موپردازش

هزای  نسبت به پایگاه3تراکنشی برخطها را در کاربردهای ها است که کارایی این نوع پایگاهبازسازی سطرها از ستون

 .[21]دهدسطری کاهش می

 شوند.ها بررسی میدادهدر بخش کارهای مربوط به ویژگی تنوع کان NOSQLهای انواع دیگر پایگاه

در قسزمت   NOSQLهای کاهش و پایگاه داده-نگاشت الگویکه اگر از  استدادهاش نشان در مقاله Dudaهمچنین

و هیچ نزوع محاسزبات    ،(Map-Reduceمدل همراهبه H-Base)پایگاه داده ستونی  پردازش تحلیلی برخط است اده شود

نسبت بزه حزالتی    تر استسریع برابر 5حدود  تحلیلیوجوهای زمان اجرای پرس از قبل صورت نگرفته باشد، 1تجمیعی

 .است اده شود عی قبلی،با محاسبات تجمی ایهای رابطهاز پایگاهکه 

                                                                                                                     

1OLTP: OnLine Transaction Processing 
2Pre-Aggregation 
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ای برای مواجهه با چنزین  های رابطهدادهها و انبارهدادهکه پایگاه استشده، گ تههادر زمینه حجم عظیم داده[2] در 

چزارچوبی  هزدوپ   .کنزد پیشنهاد مزی ها ادهدبرای پردازش این نوع را3چارچوب هدوپ حجمی از داده مناسب نیستند و

. ایزن چزارچوب اولزین بزار در     1شده روی گروهزی از سزرورهای معمزولی   افماری است برای پردازش محاسبات توزیعنرم

ی الگزوی  سزازی شزده  باز منتشر شد. این چارچوب در اصل مدل پیادهای متنعنوان پروژهشرکت یاهو توسعه یافت و به

بزه نزام    شزده توزیزع  ها، هدوپ از فایل سیسزتمی سازی دادهخیرهجهت ذ کاهش است که قباً به آن اشاره شد.-نگاشت
1HDFS اسزت. عملیزات معمزول ایزن چزارچوب      نوشته شده ]22[ ی فایل سیستم گوگلبر پایه در واقع برد کهبهره می

 شود:ی زیر میشامل سه مرحله

 ها در بارگذاری دادهHDFS 

 کاهش-عملیات نگاشت 

  و استخراج نتایج ازHDFS 

 شود و برای کارهای تحلیلی و غیر تعاملی بیشتر کاربرد دارد.محسوب می 4ایچنین فرایندی جمو عملیات دسته

 و مقایسزه  وسزیع را بررسزی  هزای مقیزاس  دو راهکار برای تحلیل داده [23] ی خودهمکارانش در مقاله و اندرو پاولو

معرفزی شزدند ولزی     3380های موازی اولین بار در سال دادههای موازی. پایگاهدادهکاهش و پایگاه-ردند: مدل نگاستک

ها را نیم کنند و دادهپشتیبانی می SQLای و زبان ها از مدل رابطهاین نوع سیستم. اندهای زیادی کردهتاکنون پیشرفت

هزا  دادهایزن نزوع پایگزاه   ی مهزم از  دو جنبزه  مانزد. دید کاربران مخ ی میکنند که از های مختلف توزیع میروی سرور

 عبارتند از:

 .استشده 5هایی از یک کاستر، جمءبندیهای موازی در گرهدادهاکثر )یا تمامی(  جدول پایگاه .3

ی هارهوجو بر روی گهای پرسرا به طرح SQLبرند که دستورات بهره می 3سازیها از بهینهاین نوع سیستم .1

ساز تنها نیاز است تا پرسش خود را به زبان به همین دلیل است که کاربران برنامه کنند.درگیر ترجمه می

 سازی داده شوند.سطح باا مطرح کنند و نیازی نیست تا درگیر جمئیات ذخیره

                                                                                                                     

1Hadoop Framework 
2Commodity Servers 
3HDFS: Hadoop File System 
4Batch-Operation 
5Partitioning 
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کزه  ( [24] و  [23]اننزد  انزد )م رامورد بررسزی قزرار داده   های موازیدادهپایگاه وکاهش -مدل نگاشت منابع مختل ی

 ی آن در جدول زیر آمده است:چکیده

 ([24]و  [23])برگرفته از های موازیدادهکاهش با پایگاه-های مدل نگاشت: تفاوت2-3جدول 

 های موازیدادهپایگاه 2کاهش-مدل نگاشت معیار
سازی نمایه توسط نیاز به پیاده 3گذارینمایه

 سازبرنامه

 شدههای از پیش تعبیهدارای نمایه

 توصی ی دستوری نویسیمدل برنامه

 متوسط زیاد نویسآزادی عمل برنامه

های میانی توسط سازی فایلذخیره وجوی اجرای پرساستراتژ

ها و بازیابی آنها توسط  نگاشت

 (Pullکاهش )استراتژی 

های میانی و در سازی فایلعدم ذخیره

 هابین گره تر دادهنتیجه انتقال سریع

 (Push)استراتژی 

 قیمتپیکربندی باا و گرانسرورهای با  قیمتارزان و های معمولی PC های مورد نیاز در کاسترگره

 شدهنسبتاً مدیریت شدهکاماً مدیریت هاپذیری در برابر خطای گرهتحمل

وجوهاوری اجرای پرسبهره وجوها ساز پرسدلیل وجود بهینهبه پذیرولی مقیاس متوسط 

 وری زیاد بهره

 

یع در تمامی مواقع بهتر اسزت، چراکزه هزر    وسهای مقیاستوان گ ت کدام راهکار برای تحلیل دادهبا این حال نمی

 300اعتقاد دارند کزه در یزک کاسزتر     [24]روش ممکن است در شرایطی از روش دیگر کاراتر باشد. البته نویسندگانِ 

سازی مدل که پیاده)ستر با همان تعداد گره در کا از چارچوب هدوپ است های موازی بیشتردادهای، کارایی پایگاهگره

وسزیع بزا   هزای مقیزاس  کزاهش را بزرای تحلیزل داده   -مدل نگاشزت  [25]در حالیکه نویسندگان  (.کاهش است-نگاشت

 .دانندکاراتر می ،4های بیشتربا حضور تعداد گره پذیری خطای باا،تحمل

                                                                                                                                                                          

1Optimizer 
 است.است اده شده Hadoopیعنی باز آن -سازی متنهای موازی از پیادهدادهکاهش با پایگاه-ی مدل نگاشتبرای مقایسه1

1Indexing 

 ها همار گرهدر حدود ده4
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 هادادهویژگی تنوع کانکارهای مربوط به  .3-2-2

. با وجود محبوبیت است ها وجود دارد، تنوع مختلف منابع دادهدادهدر بح  کانهایی که چالش تریناصلی یکی از

سازی کرد و انتظار کزارایی خزوبی هزم    ها را در آن ذخیرهتوان تمامی دادهای، نمیو قابل درر بودن ساختارهای رابطه

ای بهتر  XMLعنوان مثال، اسناد هب .های خاص خود ذخیره شونددادههای خاص بهتر است که در پایگاانواع دادهداشت. 

های اجتماعی کزه  شوند یا روابط موجود در شبکهذخیره MarkLogicمانند  XML مبتنی بر  یدادهاست در یک پایگاه

شزوند زیزرا   ذخیزره  Neo4Jگراف ماننزد   بر مبتنی هایدادهذاتاً با تلوری گراف در رابطه هستند، بهتر است که در پایگاه

ای ساختاری ایستا و های رابطههمانطور که در بخش قبل اشاره شد پایگاه شود.تر و کاراتر میها سادهعملیات روی داده

تزری بزرای   توانزد مقصزد مناسزب   مزی  NOSQLی یافتزه سزاخت ی نیمزه دادهغیرمنعطف دارند و از ایزن جهزت، پایگزاه   

 .[2]تراکنشی همچنان ازم است یای برای کارهاهای رابطهگرچه وجود پایگاه باشد، هادادهسازی کانذخیره

های مبتنزی  های ستونی، پایگاه: پایگاهعبارتند از NOSQLهای دادهانواع پایگاه بود،همانطور که در بخش قبل آمده

. کزه  XMLهزای  دادهپایگزاه  و گزرا های شیدادههای مبتنی بر گراف، پایگاهدادهپایگاه مقدار، -های کلید بر سند، پایگاه

بهبزود پزردازش روی   ها و دادههای ستونی در بخش قبل، به دلیل ارتباطش با ویژگی حجم کانمطالبی در مورد پایگاه

ممایای آنها در رابطه با و شود ها ذکر میاهآنها، ارائه شد. حال توضیحات مختصری در مورد انواع دیگری از این نوع پایگ

 :گرددمیها بررسی دادهویژگی تنوع کان

 یافته است اده ساختنیمه یهای دادهها برای ذخیره و بازیابی بهینهدادهع پایگاهاین نوهای مبتنی بر سند: پایگاه

سازی این نوع ، پس ذخیره3استیافتهختساصورت نیمهها بهاطاعات سازمان %80شوند و با توجه به اینکه می

 ذخیره شود ولی PDFو  Wordتواند در قالب اسناد با ساختارهای می اطاعات گرچهها بسیار اهمیت دارد. داده

امکانات  ذخیره شوند 5XMLو 1JSON ،1BSON ،4SGMLیافته مانند ساختهای نیمهها در فرمتاگر داده

نویسان امکانات ها به برنامهاین نوع پایگاه 6بدون ساختار بودن .یابدیر افمایش موری در پردازش آنها بسیابهره

                                                                                                                     

≒ :ノらレョhype-big-data-http://www.forbes.com/sites/ciocentral/2013/02/04/big 
2Java Script Object Notation 
3Binary JSON 
4Standard Generalized Markup Language 
5Extended Markup Language 
6Schema-Free 



17 

 

 
 

همچنین بدلیل وجود ساختار  .دهدهای مختلف میها و انجام تحلیلبیشتری برای ایجاد تغییر در ساختار داده

ای از تواند توسط آرایهند مینیست زیرا هر س 3رابطه-ها، دیگر نیازی به نگاشت شیدر این نوع پایگاه غنیای داده

 سازی یک رکورد از یک سند است:ی ذخیرهشکل زیر مثالی از نحوه نوع شی هر سند، بازنمایی شود.

 

 [21]های مبتنی بر سندسازی در پایگاهی ذخیره: مثالی از نحوه2-3شکل 
 

وجو قزرار  توان فیلدهایی به این رکورد اضافه کرد یا سند دیگری در آن جای داد و آن را مورد پرسدر مثال باا می

بایست در همان سند موجود باشد، دیگر نیزازی بزه   های مربوط به یک سند میهمچنین بدلیل اینکه تمام داده داد.

JOIN همچنین بدلیل شباهت عملکردی آنهزا   شود.ها پشتیبانی نمیایگاهبر نیست و معمواً توسط این پهای زمان

پذیری های زیادی توزیع شوند و در نتیجه قابلیت گسترشتوانند روی گرهشده میهای ذخیرهداده، Hashبه جداول 

ار زیزاد اسزت و   های افمونزه بسزی  . مثاً حجم دادههای مبتنی بر سند معایبی هم دارنددادهزیادی دارند. البته پایگاه

 .[21]نویسی آنها روالی استوجو ندارند و زبان برنامهای زبان توصی ی برای اجرای پرسهای رابطهمانند پایگاه

 گونه ساختاری در قالب زوج ها بدون هیچدهند تا دادهها اجازه میوع پایگاهاین ن مقدار: –های کلید پایگاه

ج ت  شود.دادهتواند به هر کلیدی تخصیصشوند و هر نوع مقداری میای )کلید، مقدار( ذخیرههمرتب

شوند و عملکرد بازیابی آنها هم می ذخیره 1شدهتوزیع Hashصورت جداول های کلید/مقدار در اصل بهداده

توانند ها میدن آنها، دادهید/مقدار بولدلیل ماهیت کهمچنین بهاست.  Hashو جداول  1هاشبیه دیکشنری داده

های برخاف پایگاه پذیری آن نیم باا برود.های مختلف توزیع شوند و قابلیت گسترشراحتی روی گرهبه

  SET X 1422lها به صورت دستوری است، مانند عبارت:ها به این نوع پایگاهای، روش وارد کردن دادهرابطه

 است:ها آمدههای یک کاربر در این نوع پایگاهسازی دادهی ذخیره. در زیر مثالی از نحوه([16])برگرفته از 

                                                                                                                     

1ORM: Object Relational Mapping 
2Distributd Hash Table 
3Data Dictionary 
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 1های کلید/مقدارسازی داده در پایگاه: مثال از ذخیره3-3شکل 

 

پذیری آسزان   شده، گسترشهای حجیم ذخیرهیابی از دادهوبازهای کلید/مقدار تاخیر کم آنها در ذخیرهت پایگاهممی

. همچنزین در کاربردهزایی کزه    ای را در خود جای دهدتواند تمام انواع دادهکه می آن و بی ساختار بودن آنها است

 های خاصی دارند )مانند موتور جستجوی سازمانی( مناسب هستند.واژهماهیت جستجوی کلید

 از م اهیم  هاداده و بازنمایی سازیکه برای ذخیرههستند  یهایگاهپای بر گراف:های مبتنی دادهپایگاه

ای به ها هر گرهدر این نوع پایگاه کنند.ها است اده میدادهها و ساختمانها، لبهساختار گراف، یعنی گره

مثالی از  .1یستشود و دیگر نیازی به وجود ایندکس نگر متصل میی مجاور خود توسط یک اشاره))هاگره

 است.ی گرافی در شکل زیر آمدهسازی در پایگاهی ذخیرهنحوه

 

 های گرافیسازی در پایگاهی ذخیره: مثالی از نحوه4-3شکل 
 

                                                                                                                     

≒ : ノらレョdatabase-store-value-key-a-is-http://dba.stackexchange.com/questions/607/what 
≪ :ノらレョhttp://en.wikipedia.org/wiki/Graph_database 
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کرد، ای اجتماعی اشارههتوان به استخراج ارتباطات میان کاربران شبکههای آن میاز پرکاربردترین است اده 

برند سال است و از اسکی لذت می 40دوستان افرادی که سن آنها زیر "هایی نظیر: مثاٌ برای پاسخ به پرسش

ترین های مبتنی بر گراف یکی از مناسب، پایگاه"؟هایی متن رنداند، از چه رستورانو به کنیا نیم مسافرت کرده

 .[17]ها است حلراه

 گرایی است اده ها از م اهیم شیسازی و نمایش دادهاست که برای ذخیرهگاهیپای گرا:های شیدادهپایگاه

. مثالی از نحوه 4هاسازی دادهو کپسوله 1های انتماعیدادهنوع ،1چندریختی ،3بریکند، مانند ارثمی

 است:زیر نمایش داده شدهها نیم در ها در این نوع پایگاهسازی دادهذخیره

 

 3گراهای شیها در پایگاهسازی داده: مثالی از ذخیره3-3شکل 

 

گزرا  کزاربردی بزا زبزانی شزی     ای ایزن اسزت کزه اگزر برنامزه     های رابطزه ها نسبت به پایگاهدادهممیت اینگونه پایگاه

های حرفه و واسط کاربری هماهنگ است و نیازی بزه  سازی داده با ایهی ذخیرهآنگاه منطق ایهشود، نویسی میبرنامه

کنزد. ممیزت دیگزر اسزت اده از     تزر مزی  ی دیگر نیست و همین کزار را سزاده  ای به ایهز ایهای انگاشت بین عنصر داده
                                                                                                                     

1Inheritance 
2Polymorphism 
3Abstract Data Types 
4Encapsulation 

∽ :ノらレョ-with-programming-database-oriented-http://www.codeproject.com/Articles/17946/Object

db4o リΑキケヱゲプ :ｇシゲわシキ オΑケゅゎ ∩∬≫. 

http://www.codeproject.com/Articles/17946/Object-oriented-database-programming-with-db4o
http://www.codeproject.com/Articles/17946/Object-oriented-database-programming-with-db4o
http://www.codeproject.com/Articles/17946/Object-oriented-database-programming-with-db4o
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تر رفتار کرد. زیزرا در یزک شزی، اشزیای مختلزف و      هتر، سادهای پیچیدهتوان با دادهمیگرا این است که های شیپایگاه

گزر بزه   نیست زیرا هر شی بزا اشزاره   JOINگیرند و همچنین دیگر نیازی به تری نسبت به یک جدول، جای میپیچیده

 .3اجمای خودش مرتبط است

 های دادهپایگاهXML: های پایگاهXML و به دلیل  باشندهای مبتنی بر سند میدادهای نوع خاصی از پایگاه

اند و دارای ای بوجود آمدههای جدایی مختص این نوع ساختار داده، پایگاهXMLاست اده از این اسناد  افمایش

 باشند.می XPathو  XQueryمانند XMLوجویی خاص پرس هایزبان

 است:آورده شده ایهای رابطهدادهو پایگاه NOSQLهای دادههای میان پایگاهای از ت اوتزیر خاصه در جدول

 ایهای رابطهبا پایگاه NOSQLهای داده: مقایسه پایگاه3-3جدول 

 ایهای رابطهدادهپایگاه NOSQLهای دادهپایگاه معیار

 شدهتعریفار از پیشدارای ساخت پذیربدون ساختار و یا با ساختاری انعطاف ایپشتیبانی از ساختار داده

اغلب نیازمند به م سر جهت تشخیص نوع و م هوم  شدهی ذخیرههاخواندن داده

 هاداده

 بدون نیاز به م سر

ها ها، دادهصورت افقی: یعنی با افمایش تعداد گرهبه پذیریمقیاس

شوند بدون افت قابل توجه نیم روی آنها توزیع می

 دادهوری پایگاهبهره

یعنی برای افمایش عمودی: صورت به

بایست سرورهای داده، میظرفیت پایگاه

توان تری جایگمین شوند، البته میقوی

سرورهای معمولی نیم اضافه کرد ولی از 

 آیدمی وری پیشحدی به بعد، افت بهره

های مبتنی بر اندر، در برخی از انواع )برخی پایگاه پشتیبانی از تراکنش

 اسناد(

 بله، کاماً

امعیت کامل را برآورده ج ها،پایگاه انواع از برخی 2جامعیت

های مبتنی بر سند( کنند)مانند برخی از پایگاهمی

 کنند.را پشتیبانی می 1ولی بقیه جامعیت در پایان

 جامعیت کامل

 3370از سال  1000از سال  ی توسعهپیشینه

                                                                                                                     

≒コや ヮわプゲｄゲよ :http://en.wikipedia.org/wiki/Object_database リΑキケヱゲプ :ｇシゲわシキ オΑケゅゎ ∩∬≫. 
2Consistency 
3Eventual Consistency 

http://en.wikipedia.org/wiki/Object_database
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چندین نوع، شامل کلید/مقدار، مبتنی بر سند،  انواع

 نی، مبتنی بر گراف و غیرهستو

هایی مختلف با ت اوت یک نوع با نسخه

 اندر

 SQLبا زبان  گرانویسی شیهای برنامهبا واسط نویسیبرنامه

 MongoDBمبتنی بر سند :  مثال

 HBASEستونی: 

 Redisکلید/مقدار: 

 Neo4Jگراف: 

SQL SERVER 

ORACLE 

MYSQL 

POSTGRES 

 

هزایی بزین   یزابیم کزه شزباهت   کاهش درمزی -ی نگاشتسازی شدهپیاده هایو مدل NOSQLهای با مقایسه پایگاه

 MapReduceدرون خود مزدل   NOSQLهای ها این است که اغلب پایگاههای این دو وجود دارد و دلیل شباهتویژگی

 کاهش را نیم دارا باشد.-های مدل نگاشتکنند، پس منطقی است که برخی از ویژگیرا پشتیبانی می

هزای  سزازی و بازیزابی داده  ی بهینزه ذخیزره  اسزت کزه هزدف آن مشزخص کزردن نحزوه      مدلی ارائه شزده  [28]در 

شزده  های عظزیم توزیزع  که برای پردازش داده -غیرساختاریافته در حجم عظیم است و در این مدل از چارچوب هدوپ 

 NOSQL ی است اده شده اسزت و از یزک نزوع پایگزاه داده     -اشت کاهش را نیم در دل خود داردکاربرد دارد و مدل نگ

های گونه است که دادهمدل پیشنهادی این است.ها است اده کردهسازی دادهعنوان محل ذخیرههب HBASEنام بهستونی 

و از طریزق چزارچوب هزدوپ بزه     شزود  صزورت جریزانی وارد سیسزتم مزی    هزای تزوییتر بزه   یافته مانند پستغیرساخت

هزا انجزام   روی داده هاتوییت 3های مختلف مانند تجمیه و تحلیل احساساتیابد. تحلیلانتقال می HBASEی دادهپایگاه

توان نتایج مورد نظر را از طریق می RESTکمک پروتکل شود و بهمیذخیره HBASEاش هم در پایگاه شود و نتیجهمی

ی اسزت اده از چنزین ابمارهزایی بزرای مزدیریت      مدل ارائه شده بسیار کلی است ولزی ایزده   ود.ص حات وب مشاهده نم

 تواند در روند این تحقیق م ید باشد.های غیرساختاریافته میداده

                                                                                                                     

1Sentiment Analysis 
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 [28]میعظ درحجم افتهیررساختایغ یهاداده یی بهینهابیباز و یسازرهیذخ: مدلی برای 6-3شکل 
 

 هادادهتواتر باای تولید کانکارهای مربوط به  .3-2-3

توانزد بادرنگزی و چزابکی    اسزت کزه مزی   عنزوان عزاملی معرفزی شزده    موتور پردازش رویدادهای پیچیده به [6]در 

هزا  که تواتر و سرعت باای تولید داده - هادادهحل ویژگی سوم کانجه کمکی برای راهتجاری را باا ببرد و در نتیهوش

کند که با توجه به الگوهایی که از قبزل بزرای ایزن موتزور     باشد. موتور پردازش رویدادهای پچیده اینگونه کار می -است

هزای  کند و اگزر در سیسزتم محزدودیت   یهای ورودی به سیستم را پردازش ماست، دادهاست و یا یادگرفتهتعریف شده

هزای  ی معمول سیستمدادهکند. ت اوت آن با جریانسازی آن را اعام میخاصی ارضا شود، آنگاه توسط ابمارهای بصری

هزای ورودی اسزتخراج، سزپس بزا     های هوش تجاری موروثی، ابتدا تمزام داده هوش تجاری در این است که در سیستم

شدند ولی در موتورهزای پزردازش رویزدادهای پیچیزده،     های دیگری تبدیل و سپس بارگذاری میهایی به دادهپردازش

 و بادرنگزی  شوند تا چزابکی های ورودی بدون نیاز به استخراج و تبدیل و بارگذاری مستقیماً در این موتور وارد میداده

 این موتور اعام گردد.سریعتر توسط سیستم بااتر رود و شرایط خاص پراهمیت برای سازمان هرچه
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برای استخراج بازخورد سریع از  3های پردازش جریانیها، روشدر مورد تواتر و سرعت باای تولید داده ]2[در منبع 

د، از آن باشزن سازی نیم م ید میذخیرهجویی در مصرف رسانهها برای صرفهشود. این روشهای ورودی پیشنهاد میداده

شزود. همچنزین   ها انجزام مزی  داده روی جریان ورودی دادهجهت که سطوحی از تحلیل، هنگام ورود اطاعات به پایگاه

های ستونی به این دلیل که برای ذخیره و بازیابی سزریع  مقدار و پایگاه –های کلید شده است که است اده از پایگاهگ ته

 باشد.ها بهینه هستند، م ید میداده

عنزوان مطالعزه مزوردی    تجاری بادرنگ در یک شرکت هواپیمایی بهروشی را برای هوش [29]و همکارانش  واتسون

گذاری، مدیریت روابزط مشزتریان،   های مدیریت ارزشکنند که در آن هدف از بادرنگی، تسریع عمل در بخشبیان می

شود کزه  ی بادرنگ است اده میدادهکارکنان است. در این روش از یک انباره رمدیریت امومدیریت امور پرواز، امنیت و 

های مهم مربوط عملیات واکشی دادهاین ماژول  یوظی ه .وجود دارد 1نام دفتر سرویسبر روی آن یک ماژول مرکمی به

داده شزود )مزثاً یکزی از پروازهزا      داده تشزخیص همچنین چنانچه رویداد مهمی در انبزاره  است.های ذکرشده به بخش

)در  .شود تا اعمال مورد نیاز برای مدیریت آن رویداد انجام شودمربوط به آن صدا زده می 1تأخیر داشته باشد(، رهانایی

سزازد.(  شود و آن مشتری خاص را از ایزن تزأخیر بزاخبر مزی    ین مثال رهانای مربوط به مدیریت مشتریان صدا زده میا

ها بزا هزم و حصزول اطمینزان     سرویس وظایف دیگری نیم بر عهده دارد مانند مدیریت و هماهنگی سرویسماژول دفتر 

توان گ ت که کارکرد این و ...(. می SMSهای مختلف )ایمیل، داده از طریق کانالهای انبارهازعملکرد بادرنگ سرویس

 ت، شباهت دارد.روش به موتورهای پردازش رویدادهای پیچیده که قباً ذکر شده اس

داده کند کزه طزی آن، انبزاره   حلی را ارائه میراهها دادهدر مورد چابکی و بادرنگی در بارگذاری اطاعات انباره [30]

زش تحلیل دهد که پرداکند، اجازه میصورت پیوسته در خود یکپارچه میتازه تولیدشده را به یهاهمممان با اینکه داده

ازای هر جدول در انبزاره داده، یزک   گونه است که بهحل بدینراه کار خود ادامه دهد.برخط نیم با کاهش کارایی کمی به

هزای تراکنشزی وارد   ای نزدارد. هنگامیکزه داده  6نمایزه کلیزد و   5محزدودیت شود که هیچ نوع ساخته می 4جدول موقت

(، در ایزن جزداول موقزت وارد    رهانزا ی تبدیل، در همان موقع )بوسیله شوند، پس از استخراج ومی OLTPهای سیستم

                                                                                                                     

1Stream Processing 
2Service Bureau 
3Trigger 
4Temporary 
5Constraint 
6Index 
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هزا بسزیار سزریع انجزام     شوند و چون هیچگونه محدودیتی روی این جداول نیست پس عمزل وارد کزردن تزراکنش   می

ه وجوها به حدی غیر قابل قبول در پردازش تحلیلی برخط رسزید )بز  های پرسپس از اینکه زمان تاخیر جواب شود.می

گونزه  شزوند. بزدین  داده تجمیع میهای قبلی انبارههای داخل جداول موقت با داده(، داده3دادهسرپرست پایگاهتشخیص 

، آخرین رکوردی کزه  1بُعدگیرد. برای جداول موقت دارد که بر اساس زمان ورود، مقدار می IDکه هر جدول موقت یک 

زیزرا  ، شزوند شود و بقیه رکوردهزای مربوطزه دور ریختزه مزی    مید بُعوارد جدول اصلی است  جدولآن مربوط به کلید 

، رکوردهای مربوط به یک کلیزد  1واقعولی درمورد جداول  .های قبلی روی آن انجام گرفته که معتبر نیستروزرسانیبه

وجویی شود. همچنین در این پروسه، هر گاه پرسشده وارد جدول اصلی میتجمیع رکوردهای شوند ومی تجمیعبا هم 

داده مورد پرسزش  های موجود در انباره، هم دادهOLAPهای وجوپذیری پرستطبیق د، با است اده از تکنیکوشاجرا می

 های موجود در جداول موقت.شوند، و هم دادهواقع می

 شکل زیر آمده است : شده است که در تجاری بادرنگ توضیح دادهمعماری هوش  [31]در مقاله

 

 [31]تجاری بادرنگ: معماری هوش7-3شکل 
 

                                                                                                                     

1DBA: Database Administration 
2Dimension 
3Fact Tables 
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هزای عملیزاتی را در   دادههزای بادرنزگ پایگزاه   وظی ه دارد کزه داده  بادرنگ ETL نامطبق این معماری ماژولی به

Catche در ایزن معمزاری مزاژول     یره نمایزد و در زمانبنزدی مناسزبی آنهزا را درانبزاره داده تمریزق کنزد.       ذخ بادرنگ

Analytical Service و شرایط خزاص را بزر    الگوهاهای بادرنگ را دارد و همچنین شناسایی وظی ه درگیر بودن با داده

 عهده دارد. 

 است : مطابق شکل زیر معرفی شده [32]نیم در  ی بادرنگدادهمعماری انباره

 

 [32]بادرنگ یدادهانباره یمعمار: 1-3شکل 

 

هزای  د و دادهشزون هزا منتقزل مزی   دادهبزه انبزاره   ETLهای تراکنشی غیربادرنگ توسط ماژول در این معماری داده

صورت بادرنگ شوند تا هم بهذخیره می بندی شدهتهای اولی Catcheدر  3هابادرنگ نیم توسط ماژول ثبت تغییر داده

شزده وارد  بنزدی صزورت الویزت  شزود و هزم بزه   ی واسط کزاربر فرسزتاده  به ایه 1های بادرنگدادهتوسط ماژول تجمیع

هزا اطاعزات   سرویستواند با است اده از وبها میماژول ثبت تغییر داده رخط شوند.داده و سرور پردازش تحلیلی بانباره

شزکل  ی واسزط کزاربر ب رسزتد یزا بزه     صزورت بادرنزگ بزه ایزه    دنیای بیرون سازمان را نیم ذخیره کنزد و آنهزا را بزه   

 کند:ها ذخیرهدادهشده در انبارهبندیالویت

                                                                                                                     

1CDC: Change Data Capture 
2RDI: Real-Time Data Integrate 
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 [32] هاسیسرووب از استفاده با هاردادهییتغ ثبت: 2-3شکل 

 

های مزورد نیزاز جهزت اعمزال تغییزرات را      کنید، ماژول ثبت تغییرات، دادهو همانطور که در شکل باا ماحظه می

 ی داخل سازمان دریافت کند.مانی و یا انباره دادههای مختلف درون سازمانی و برون سازتواند از وب سرویسمی

 تجاریها و هوشدادهی کانکارهای سازمانی انجام شده در زمینه .3-3
شزده  ها، در این بخش کارهای سازمانی انجامدادههای هوش تجاری و کانشده در حوزهدر کنار کارهای فنی انجام 

ها هنوز نوپزا اسزت و تعزداد آنهزا     دادهی سازمانی کانقیقات در حوزهشوند. البته تحبررسی میمربوط به این دو حوزه 

های همسزویی ارائزه   های بلوغ سازمانی و مدلدر این بخش، مدل تجاری نیست.هنوز به اندازه تحقیقات سازمانی هوش

 شوند.شده در این دو حوزه بررسی می

 های بلوغ سازمانیمدل .3-3-1

است، از جملزه: مزدل   ائه شدهرها ادادهتجاری و کانهای هوشختل ی در حوزههای بلوغ سازمانی متا به امروز مدل

مززدل بلززوغ هززوش  ،[33] عملکززرد یززابیو ارز یهززوش تجززار یمززدل بلززوغ گززارتنر بززرا، [33]بلززوغ اطاعززات تجززاری 

مزدل بلزوغ   ، RadCliffe [34]ها از شزرکت  داده، مدل بلوغ کانAMR [33] ییقاتعملکرد مؤسسه تحق یریت/مدیتجار

بزرای یکپارچزه بزودن سزطوح بلزوغ       که در این بین ،TDWI [36]ای دادهو مدل بلوغ کان TDWI [35]  هوش تجاری

از یزک خزط   بپزردازیم   هزا به تشریح آنخواهیم در ادامه است تا دو مدل بلوغی که میسازمانی در دو حوزه، سعی شده

ارائه شده باشند. این دو مزدل بلزوغ توسزط مرکزم تحقیقزات       معتبر فکری پیروی کنند و توسط یک سازمان تحقیقاتی
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است که دفتر اصلی این مؤسسه در ایالت واشنگتن کشور امریکا واقع اسزت و  ارائه شده 3DWI)(Tهادادهی انبارهمؤسسه

شزود. در  ها در دنیزا محسزوب مزی   دادهتجاری و انبارهی هوشای در زمینهیکی از معتبرترین مراکم تحقیقاتی و مشاوره

 شویم.ادامه با جمئیات این دو مدل آشنا می

 ریتجای هوشمدل بلوغ در حوزه
و  ارائه شد )TDWI(قق و مشاوری  در مؤسسه انباره داده ، مح]35[1توسط وین اکرسونابتدا این مدل ی اصلی ایده

ی هوش تجاری را، مطزابق شزکل   ها در حوزهمدل، جایگاه سازمان این توسط مایکل گنمالم ویرایش شد. 1031در سال 

، که ما بین ایزن سزطوح   7بهینه شدهو  6مدیریت شده، 5قابل تکرار، 4اولیه، 1عدم وجود:  کندمیسطح تقسیم  5زیر، به 

کند. خلیج ما بین سزطوح عزدم وجزود و    های خلیج و شکاف یاد میاصلی وجود دارد که اکرسون از آنها به نام موانعدو 

 ده.کند و شکاف مابین سطوح قابل تکرار و مدیریت شاولیه ممانعت ایجاد می

 

 [35]تجاریی هوش: مدل بلوغ در حوزه11-3شکل 

 

بعد تکیه دارد : حیطه سزازمانی هزوش تجزاری، حمایزت مزدیران ارشزد از هزوش         8ی این مدل بلوغ بر پرسشنامه

آورد، معمزاری هزوش تجزاری،    به ارمغان می کسب وکارری، ارزشی که برای های هوش تجاتجاری، تأمین بودجه پروژه

های هزوش تجزاری، میزمان همسزویی     ای توسط هوش تجاری، میمان مدیریت و توسعه پروژهمیمان تأمین نیازهای داده
                                                                                                                     

1TDWI: The Data Warehouse Institue 
2Wayne Eckerson 
3Non-Existence 
4Preliminary 
5Repeatable 
6Managed 
7Optimized 
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هزر   هایپاسخ با امتیاز دهی بهاست. ضمیمه شده 3این پرسشنامه در بخش پیوست های کاربران. گمارشات با نیازمندی

 گیرد.جای می این مدلآنها، هر سازمان در یک سطح از سطوح ی امتیازات محاسبهبعد و  8کدام از این 

 هادادهی کانمدل بلوغ در حوزه

ی حوزه مدل بلوغ در 1031در سال  ی دادهی انباره، از محققان مؤسسه[36]فِرن هالپر و کریش کریشنان 

ی کنید، طبق این مدل، بلوغ سازمانی در حوزهها را ارائه کردند. همانطور که در شکل زیر مشاهده میدادهنکا

که بین  5، بالغ/ دوراندیش4، اتخاذ سازمانی1، اتخاذ اولیه1، پیش از اتخاذ3شود: نوپاسطح تقسیم می 5ها به دادهکان

 نامند.انعی وجود دارد که پدیدآورندگان مدل آن را شکاف میسطوح اتخاذ اولیه و اتخاذ سازمانی م

 

 [36]هادادهی کان: مدل بلوغ در حوزه11-3شکل 
 

. هزا دادهحلیل و حاکمیت کانبعد استوار است: سازمان، زیرساخت، مدیریت داده، ت 5ی این مدل نیم بر پرسشنامه

هزای راهبزری، اسزتراتژی،    های زیر وابسته هستند: معیزار سزازمان بزه مشخصزه    هر کدام از این معیارها نیم به مشخصه

هزا، معمزاری و یکپزارچگی، معیزار     های حوزه، توسزعه، تکنولزوژی  فرهنگ، بودجه و ارزش، معیار زیرساخت به مشخصه

و تحلیزل بزه    سازی،کی یت و دسترسی، معیزار تجمیزه  م، تنوع، سرعت، فرایند، ذخیرههای حجمدیریت داده به مشخصه

هزا، سزاختار،   های سیاستها، خط فکری و تحویل، معیار حاکمیت به مشخصهها، کاربردها، تکنیکهای مهارتمشخصه

 5های ایزن  زدهی به پاسخاست. با امتیاضمیمه شده 1سشنامه در بخش پیوست راین پ. ، نظارت، حریم و امنیت6اجابت

                                                                                                                     

1Nascent 
2Pre-Adoption 
3Early Adoption 
4Corporate Adoption 
5Mature/Visionary 
6 Compliance 
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 این مدلها در یکی از سطوح دادهی کانسازمان مورد مطالعه در حوزه سطح بلوغ فعلیی امتیاز نهایی، بعد و محاسبه

 .گیردجای می

 های همسوییمدل .3-3-2

اسزتیو ویلیزامم در ایزن مقالزه     . استهارائه شد 3امتیازی متوازن تکارمدلی برای همسویی هوش تجاری با  ]38[در 

توانزایی  ارزیزابی عملکزرد اسزت و    اطاعزات   چارچوب مدیریتی است که بزر پایزه  کارت امتیازی متوازن اعتقاد دارد که 

در نتیجه هزوش تجزاری    وکار، ابمارهای تحلیلی و پشتیبان از تصمیم را ندارد.گردآوری تمامی اطاعات مربوط به کسب

عنوان انتقاد بر چزارچوب کزارت امتیزازی متزوازن نیسزت بلکزه نشزان        البته این به .اءهایی را پر کندختواند چنین می

ویلیزامم معتقزد اسزت از آنجزایی کزه      تواننزد مکمزل یکزدیگر باشزند.     تجاری و کارت امتیازی متوازن میدهد هوشمی

کی تمرکم دارند و در عزین حزال ممکزن    وکار مشترتجاری وکارت امتیازی متوازن روی فرایندها و اطاعات کسبهوش

های مت اوتی داشته باشند، پس نیاز است تا این دو م هوم در سازمان با هم همسو شود تا بتواند با کمزک  1است محرر

ای ضعیف یکدیگر هم افمایی ایجاد کنند و از مشکاتی مانند افمونگی اطاعات، ناکارآمدی ارزیابی عملکرد، کی یت داده

جایگاه خزود را در  سازمان ابتدا  ت کهساین ا راهکار او برای ایجاد این همسویی ای جلوگیری شود.عیت دادهو عدم جام

های بلوغ آنها تعیین کند )مطابق شزکل زیزر(. سزپس راهزی را بزر      کارت امتیازی به کمک مدلتجاری و ی هوشزمینه

انجامزد: حرکزت از ربزع    راه به همسویی کامل می اساس جایگاه آغازین خود برای همسویی انتخاب کند که در اصل سه

کزدام از  و سپس راهکاری صرفاً سازمانی برای پیمزودن هزر    اول به ربع چهارم، ربع دوم به چهارم یا ربع سوم به چهارم.

 کند:ها ارائه میاین راه

های تشخیص ریسک تجاری و کارت امتیازی متوازن،انداز هوشحرکت از ربع اول یا دوم به چهارم: ایجاد چشم -

 تجاریراه هوشبالقوه، توسعه نقشه

های متوازن از طریق نگاشت هر کارت به اتوماتیک کردن روند امتیازی به کارتحرکت از ربع سوم به ربع چهارم:  -

 تجاریهای سیستم هوشفرایندهای حرفه و داده

                                                                                                                     

1 Balanced Scorscard: BSc 
2 initiative 
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 [38] سازمان ها برای همسویی کارت امتیازی متوازن با هوش تجاری : موقعیت12-3شکل 

 

کاری است که توسزط  دهیم مورد بررسی قرار میی هوش تجاری ی همسویی در حوزهتحقیق دیگری که در زمینه

 ایزن  است.انجام شده [13] کتر تارخ، آقای مهندس یاغلی، آقای دکتر ناظمی و آقای ددخانچی، خانم مهندس اینجانب

است تا با ارائه مدلی جهت همسو نمودن هوش تجااری و مادیریت   سعی شده و در آن استنوشته شده [38]ی مقاله تحقیق بر پایه
 یشدن و استقرار هاوش تجاار   یاز موارد مهم در کاربرد یکی، زیرا یابدها کاهش استراتژیک، شکاف بین این دو مفهوم در سازمان

هاای  در همین راستا با رائه مدل زیر، به کمک یکی از مادل  .باشدیسازمان م هاییآن با اهداف و استراتژ همسویی ها،در سازمان
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 به سمت محور همساویی  دو حوزه تعیین کنند وتوانند جایگاه خود را در این ها میتجاری و مدیریت استراتژیک، سازمانبلوغ هوش
 .ناحیه چهارم است ،آل آنکه حالت ایده این دو حوزه حرکت کنند

 

 [32] کیاستراتژ تیریمد و یتجارهوش ییهمسو مدل  :13-3شکل 

 

 پیشنهادی راهکارو چرایی نیاز به  شدهانجام بندی کارهایجمع .3-4
هزا بزا دیزد کزاربردی بررسزی شزدند.       دادههای کاندر این فصل ابتدا کارهای فنی انجام شده برای مدیریت ویژگی

ی ویژگزی حجزم   در زمینه بندی شدند.ها تقسیمدادههای کانبر اساس ویژگیه بندی بهتر، کارهای مربوطجهت طبقه

بزه خصزوص    NOSQLهزای  عرفی و با مثالی تشزریح گردیزد. همچنزین پایگزاه    کاهش م-الگوی نگاشتداده، کانزیاد 

هزای بزا   وری در پزردازش داده کاهش کارهای دیگری بود که باع  بهره-های ستونی و تل یق آن با الگوی نگاشتپایگاه

که ت اوت آن هم با الگوی نگاشت کزاهش   ی نیم در این مسیر مؤثر بودهای موازدادهشد. است اده از پایگاهحجم زیاد می

های مبتنی بر سند، مانند پایگاه NOSQLهای ها، انواع مختلف پایگاهدادهدر رابطه با ویژگی تنوع زیاد کان بررسی شد.

بررسی شدند و نتیجه گرفته شزد کزه   ای  XMLهای گرا و پایگاههای شیهای مبتنی بر گراف، پایگاهکلید مقدار، پایگاه

در  که ای باشندهای رابطهها نسبت به پایگاهدادهند مقصد بهتری برای انواع مختلف کاننتوامیهای داده ین نوع پایگاها

کارهزای   و در رابطزه بزا   ای صورت گرفزت. رابطه هایپایگاه وNOSQL  هایهای پایگاهویژگیای بین این زمینه مقایسه

هزای دیگزری   . بزه روش ها موتور پردازش رویدادهای پیچیده تشریح گردیددادهتواتر باای تولید کانویژگی  مربوط به
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تجاری بادرنزگ کزه بزرای تسزهیل     . همچنین معماری هوشگردیدی بادرنگ اشاره دادهنظیر پردازش جریانی و انباره

 .شدبه همراه اجمای آن شرح داده ،روندکار میهای با تواتر تولید باا بهپردازش داده

هزای  های بلوغ سازمانی و مزدل مدل ،هادادهتجاری و کانی هوششده در زمینهرابطه با کارهای سازمانی انجام در

های بودند که بدلیل ح م یکپارچگی مدلهای مختل ی معرفی شدهمدل بلوغ سازمانی . در موردهمسویی بررسی شدند

هزا  هر کزدام از ایزن مزدل    بودند.نبع تحقیقاتی انجام شدهبلوغ در این دو حوزه، دو مدلی بررسی شدند که توسط یک م

و  مدیریت شده، قابل تکرار، اولیه، عدم وجودتجاری عبارتست از: سطوح مدل بلوغ در حوزه هوش ،سطح بودند 5شامل 

سزازمانی و   ها عبارتست از: نوپا، پیش از اتخاذ، اتخاذ اولیزه، اتخزاذ  دادهی کانح مدل بلوغ در حوزهو. و سطبهینه شده

در مورد مدل همسزویی نیزم    است.شدهبلوغ توضیح داده هایهای مربوط به هر سطح از مدلبالغ/ دوراندیش که ویژگی

تجزاری بزا مزدیریت اسزتراتژیک     تجاری با کارت امتیازی متزوازن و همسزویی هزوش   ی همسویی هوشدو کار در زمینه

 تجاری با مدیریت اسزتراتژیک و کزارت امتیزازی متزوازن    هوش کاهش شکاف در آن راهکارهایی برای بررسی شدند که

 معرفی شدند.

خورد این است ها به چشم میدادهتجاری و کانهای هوشحال محدودیتی که در بین کارهای انجام شده در حوزه

کزاهش   تا موجزب  انجام نشده است هابرای سازمان بر اساس تحقیقات نویسنده تا به امروز، کار مدون و سامانمندیکه 

 محقق شود: با هم بتواند نکات زیر ای در سازمان شود تادادههای کانتجاری با تحلیلی هوشفاصله

 تجاری در سازماناعمال مؤثر راهکارهای هوش -

 توانایی رویارویی با حجم بسیار زیاد داده در حد پتا بایت و اگما بایت -

 یافته و ساختارنیافتهساختههای نیماز تحلیل انواع داده کاملپشتیبانی  -

 های با تواتر تولید بااروز ماندن )در مقیاس دقیقه( در برابر دادهتوانایی به -

 وکارها در هوشمندی کسبدادهکان حل چالشو در کل  -

ا پرداخته شده است و یز  هاو همانطور که ماحظه نمودید در کارهای انجام گرفته یا به صورت فنی به یکی از حوزه

دو حزوزه   یک از تحقیقزات بررسزی شزده،   سازمانی به موارد مدیریتی بیشتر پرداخته شده تا فنی و در هیچ  در کارهای

تجزاری بزا   ی هزوش کاهش فاصزله اند تا راهکاری برای صورت فنی و سازمانی بررسی نشدهبهها دادهتجاری و کانهوش

پزردازیم تزا   پیشزنهادی مزی   راهکزار بزه تشزریح    این در فصزل بعزد  ربنزاب ای در سازمان پیدا شود. دادههای کانتحلیل

 .های ذکر شده مرت ع گرددحدودیتم
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 پیشنهادی راهکارفصل چهارم :  .4
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 مقدمه .4-1
ها بتواننزد بزا اسزت اده از آن، جایگزاه خزود را در      شود تا سازمانای ارائه مییکپارچهپیشنهادی  راهکاردر این فصل 

موجزود بزه وضزع     عمنظزور حرکزت از وضز   های ازم بهپیمودن گام ها بشناسند و بادادهی و کانهای هوش تجارحوزه

 راهکزار در ایزن   .ه همسویی ایجزاد کننزد  آن، بتوانند بین این دو حوز فنی و سازمانی کارگیری رهنمودهایبه مطلوب و

ها  که در فصل قبل بررسزی  دادهری و کانهای هوش تجاشده در حوزهقصد داریم تا با توجه به کارهای سازمانی انجام

 یدر حزوزه بلزوغ   تعیزین کنزیم. بزرای ایزن منظزور از ترکیزب مزدل       ایزن دو حزوزه   جایگاه سازمان را در ابتدا  کردیم،

سزازمان در   جایگاهاست. پس از مشخص شدن است اده شده [36]ها دادهکان یدر حوزهبلوغ  و مدل [33]تجاری هوش

اشزاره   هزایی گامبه  سازمانی بررسی شده در فصل قبل، و کارهای فنیکمک  هباین مدل و تعیین وضع موجود سازمان، 

 ه اسزت، ، که همزان وضزعیت همسزویی بزین ایزن دو حزوز      کنیم تا بتواند سازمان را از وضع موجود به وضع مطلوبمی

 برساند.

جهت غلباه   هادادهتجاری و کانهمسویی بین هوش ایجادچرایی  .4-2

 وکارها در هوشمندی کسبدادهبر چالش کان
 محصزوات  و هزا یاز ابزمار، فنزاور   یکپارچه است یامجموعه یهوش تجارهمانطور که در فصول قبل اشاره کردیم، 

 و تسزهیل در اتخزاذ تصزمیمات سزازمانی     و ارائه اطاعات یلو تحل یسازیکپارچه ی،آورجمع یشده که برا یمیربرنامه

عبارتست از افمایش سزرعت سزازمان در ارائزه و تحلیزل گمارشزات نسزبت بزه        تجاری هدف هوش .شودکار گرفته میبه

ل و گیزری از اطاعزات داخز   دلیل بهزره رخدادهای بازار بهسازمان در پاسخ به  یهای دستی سابق، افمایش چابکگمارش

ی سازمان بوسیله اثربخشیبینی شرایط بازار، و افمایش خارج سازمان، ایجاد هوشمندی در سازمان جهت کمک به پیش

در شرایط فعلی خود توانزایی ایزن را نزدارد    تجاری ولی با این وجود هوش ای و افمایش کارایی.های حاشیهکاهش همینه

را  ایت( ذخیره کند و در زمانی معقول )در مقیاس دقیقه یا ساعت( آنکه حجم بسیار عظیم اطاعات را )در مقیاس پتاب

هزای  همچنین تحلیزل  در تحلیل خود شرکت دهد.را  ساختاریافتهو نیمه ای ساختارنیافتهتمام انواع داده و پردازش کند

ی کشف الگوهزا و روابزط   باشند و توانایدارا می تجاریگمارشات هوشتری نسبت به ای دیدی اکتشافی و عمیقدادهکان

 .[40] ها داردای دادهدر ابهجمئی تری 
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ها نتیجه بدهزد  این تحلیلو برای اینکه تجاری نیاز دارد ای نیم به ساختارمندی هوشدادههای کاناز طرفی تحلیل

چنزد بعزدی    سزاختارمند و  هزای وردها و گزمارش باشد نیزاز اسزت تزا در قالزب داشزب     داشته مثبت و در سازمان تأثیری

و  "چزرا؟ ｇسزواات   روی پاسزخ دادن بزه  ای دادههزای کزان  تحلیزل تمرکزم  در حالیکه  باشدمی "کجا؟ｇو  "چه چیم؟ｇ وااتسز روی پاسزخ بزه   هوش تجاری  بیشتر تمرکم در اصل های مورد نظر ارائه شوند.تجاری و با سطح دسترسیهوش ｇ3است "چگونه؟. 

تزوان  مزی آنهزا بزه یکزدیگر     ای مکمل یکدیگرند و با همسو شدندادههای کانتجاری و تحلیلر نتیجه هوشپس د

 وکار غلبه کرد.ها در هوشمندی کسبدادهوکار سازمان گذاشت و بر چالش کانتأثیر م یدی روی هوشمندی کسب

 پیشنهادی راهکار .4-3
و  [35] تجزاری هزای مزدل بلزوغ هزوش    بزه کمزک پرسشزنامه    ، و]13[و  [38]بر اساس کارهای  در این راهکار ابتدا

شزود و وضزعیت   مزی اند، جایگاه سازمان در ایزن دو حزوزه تعیزین    ضمیمه شده 1و  3که در پیوست  [36] هادادهکان

هزای سزازمان،   سپس با توجزه بزه اسزتراتژی    شود.گانه شکل زیر نگاشت می 15های موجود سازمان روی یکی از سلول

منظور طی کردن شود. بههای شکل زیر نگاشت میوضع مطلوب در این دو حوزه جهت همسویی نیم روی یکی از سلول

 هزایی گزام ز کارهای فنی و سازمانی که در فصل قبل بررسی شزدند،  گیری امسیر وضع موجود به وضع مطلوب، با بهره

ی پیمودن مسیر گذار نیم پیشزنهاد  تا مسیر گذار برای سازمان روشن گردد، و در انتهای ین راهکار ، نحوه شودارائه می

 .گرددمی

                                                                                                                     

≒  : ノらレョ コや ヮわプゲｄゲよ-data-big-between-news/differences-industry-https://www.jaspersoft.com/bi

analytics-and-classic-bi-measured   ろゼヰらΑキケや :ｇシゲわシキ オΑケゅゎ ∩∬≫. 
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 هادادههوش تجاری با کان ییمسوه یبرا ها سازمان تیموقع: 1-4شکل 
 

 هادادهتجاری با کانبرای همسویی هوشها موقعیت سازمانتشریح  .4-3-1

وضع موجود و وضع مطلوب خود را در ها وجود دارد تا های محتملی که برای سازماندر این بخش موقعیت

 شوند:ها تعیین کنند، توضیح داده میدادهتجاری و کانهای هوشحوزه

 قرار داده کان یدر حوزه و نوپا تجاریی هوشدر حوزه عدم وجود حدر این موقعیت سازمان در سط :1یت موقع

و برای تولید یک گمارش جدید،  کندسازمان از گمارشات ایستا و غیرقابل انعطاف است اده می شرایط. در این دارد

ازمان دانش کمی نسبت به م هوم ساز طرفی،  .ها روی ساخت آن وقت صرف کندهها یا ماباید تیم توسعه ه ته

طور ها حامیِ اجرایی مشخصی ندارد و هنوز بهدادهآفرینند، دارند و کانها و ارزشی که برای سازمان میدادهکان
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شود. اگر گروه تحلیلی هم وجود داشته باشد، درون واحدی از ای انجام نمیهای پیشرفتهوتحلیلعملی تجمیه

های شود، آن هم تنها با دادههایی انجام میی همان واحد تحلیلای و تنها در حوزهصورت جمیرهبه و سازمان است

 یافته.ساخت

  دادهای است، به قسمی که دادهی هوش تجاری و نوپای کاندر این موقعیت سازمان در سطح اولیه :2موقعیت-

تواند موضوعات مربوط به ه است که هر دپارتمان میهای مختلف در سازمان ایجاد شدهایی برای دپارتمانگاه

توان موضوعات را بصورت یکپارچه بررسی ها از یکدیگر، نمیگاهبخش خود را بررسی کند ولی بدلیل جدایی داده

شود و سازمان ی انجام نمیهمچنان در سازمان تحلیل پیچیده .های مختلف را با هم دخیل کردو دپارتمان نمود

 ای ندارد.دادهانی از م اهیم کاناطاع چند

  ای قرار دارد. در این ناحیه دادهتجاری و نوپای کاندر این موقعیت سازمان در سطح قابل تکرار هوش :3موقعیت

. آورندوجود میهای مستقل، و نه یکپارچه را بهدادهانبارهشوند و های مختلف با یکدیگر یکپارچه میگاهداده

هایی از سازمان که در جنبه ایشدهتعریفهای از پیشست اده از گمارشابا  توانندوکار نیم میتحلیلگران کسب 

ای پیشرفت چندانی از نظر تحلیل و اکتشافات دادهولی هنوز  بررسی کننداست را های داده لحاظ شدهانباره

مدیریت  استراتژی ها ولیل دادهاستراتژی تجمیه و تح واحدی است ونداشته و اگر هم تحلیلی انجام شود درون

 ها وجود ندارد.ای جهت است اده بهینه از دادهو یا انبار متاداده داده

  ای قرار دارد. در این دادهتجاری و نوپای کانی هوشمدیریت شدهسازمان در سطح  در این موقعیت :4موقعیت

ی منسجم سازمانی را دادهکپارچه شده و یک انبارههای مستقل با هم یدادهها و انبارهگاهتمامی داده موقعیت

ی بسیار شود و گسترهبه یک سیستم اساسی فناوری اطاعات در سازمان تبدیل می تجاریهوش دهد.تشکیل می

ولی از طرفی کنند. ها، داشبورد ها و امکانات آن است اده میوسیعی از کارکنان سازمان، به طور روزانه از گمارش

توان ی حاکمیت فناوری اطاعات نیم میدر حوزه .شودیافته است اده چندانی نمیهای غیر ساختدادههنوز از 

 .1محوراست تا حرفه 3محور ITگ ت که استراژی سازمان در این سطح 

  ای قرار دارد. در این دادهتجاری و نوپای کانی هوششدهبهینه در این موقعیت سازمان در سطح :3موقعیت

های هوش تجاری بتوانند به شود تا سرویسگرا بنا میی سرویسری معماراه حل هوش تجاری بر پایهط شرای

                                                                                                                     

1IT Centric 
2Business Centric 
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ای ازاین سرویس، پرتالی است که صورت مستقل از سکو و همچنین مستقل از مکان کاربر اجرا شوند. نمونه

تاپ یا تواند از طریق لپنیم می دهد و مدیرگمارشات و داشبوردهای مدیران را از طریق سرور راه دور نمایش می

وکار خالی های کسبها در تحلیلدادهولی همچنان جای کان موبایل خود، به آن پورتال دسترسی داشته باشد

 است .

  در این  داده وجود دارد.از اتخاذ کانتجاری و پیشدر این موقعیت سازمان در سطح عدم وجود هوش :6موقعیت

ی شوند ولی در حوزهصورت دستی ساخته میگاهی وجود ندارد و گمارشات بهه داده یا دادهحالت در سازمان انبار

برد، هرچند ی متاداده بهره میاز انبارهو کند آوری میای را جمعهای مختلف دادهها، سازمان فرمتمدیریت داده

شود و ممکن است در سطح تعریف می حدو غیر جامع در هر وا صورت جداگانهن هر واحد بهرود هاکه این متاداده

ی تحلیل محور شدن فاصله زیادی ای نیم انجام شود ولی هنوز سازمان تا مرحلهدادههای کانهر واحد تحلیل

 دارد.

  در این  ای قرار دارد.دادهاز اتخاذ کانتجاری و پیشی هوشدر این موقعیت سازمان در سطح اولیه :7موقعیت

مخصوص آن دپارتمان وجود و انباره متاداده  گاهارتمانی از سازمان و به صورت مستقل، دادهموقعیت در هر دپ

و اعضای سازمان ممکن است در حال مطالعه در  گرفته استها را دادهتصمیم به ورود به دنیای کان سازماندارد. 

مچنین با است اده از ابمارهای ه های مربوط به آن باشند.داده و یا شرکت در کن رانسمورد موضوعات کان

های ابتدایی آن از جمله توانند از قابلیتاند میکار گرفتهتجاری که به تازگی در دپارتمان خود بههوش

صورت صحیح و خطا در سطح هر ای بهدادههای کانگیری و ساخت داشبورد بهره ببرند. همچنین تحلیلگمارش

 جانبه نیست.ای در سازمان همهدادههای کانتجاری و تحلیلششود ولی گمارشات هوواحد انجام می

  چندین  داده قرار دارد.از اتخاذ کانتجاری و پیشدر این موقعیت سازمان در سطح قابل تکرار هوش :1موقعیت

جام شده در های اندیگر، پروژهاند. با یکدیگر یکپارچه شده تجاریهای هوشمطابق نیاز پروژه گاه دپارتمانیداده

ها توسط تیم مدیریت هوش تجاری بصورت شود. پروژهانجام نمی هادپارتمان در صورت مستقلبه ی هوش تجاریحوزه

گذاری داده، مانند هدوپ، سرمایهها کانهمچنین احتمال دارد در یکی از تکنولوژی شوند.دپاتمانی هدایت میمیان

گردند که وکار میی کسبوی آن باشند. آنها به دنبال مسائلی در حوزهباشند و در حال انجام آزمایشاتی رکرده
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نیست و  1محوربرسند. ولی هنوز سازمان تحلیل 3ها حل شوند تا به شاهد مثالیدادهتوانند توسط کانمی

 ها مردد هستند.دادههای کانتحلیلهایی از سازمان در مورد است اده از تجمیهبخش

  ای قرار دارند.دادهاز اتخاذ کانتجاری و پیشی هوشسطح مدیریت شده سازمان درموقعیت  در این :2موقعیت 

ها، داشبورد ها و امکانات آن ی بسیار وسیعی از کارکنان سازمان، به طور روزانه از گمارشگسترهدر این شرایط 

ها ها برقرار است و تعابیر تمامی دپارتمانگاهکنند. در این سطح، معماری واحدی در انباره داده و دادهاست اده می

ها را دادهنمدیک قرار است کان یداند که در آیندهها سازمان میدادهکان در حوزه از آنها یکسان است.

سازی آن ای است ولی هنوز به پیادهدادهی کاناندازی هرچه سریعترِ اولین پروژهسازی نمایند و هدف آن راهپیاده

 نکرده است.اقدام 

  که  قرار دارد ایدادهاز اتخاذ کانتجاری و پیشی هوشدر این موقعیت سازمان در سطح بهینه شده :11موقعیت

شود و توسعه های تکنیکی و تجاری تبدیل میایِ سازمان به سرویسهای هوش تجاری و انباره دادهقابلیتدر آن 

افتد. با این مکانیمم، کاربران و تحلیلگران تجاری سازمان می هایی دپارتمانهای هوش تجاری بر عهدهپروژه

. در دهندهای کاربردی مبتنی بر هوش تجاری مورد نیازشان را خود، توسعه میموجود در هر دپارتمان برنامه

های تحلیلگیریشان از تجمیهوکار در میان فرایند تصمیمداده نیم برخی از واحدهای کسبی کانحوزه

گذاری داده، مانند هدوپ، سرمایهها کانکنند و احتمال دارد در یکی از تکنولوژیای است اده میدادهکان

های ی کاربران از قابلیتمحور است زیرا با وجود اینکه همهتوان گ ت سازمان تحلیلباشند ولی هنوز نمیکرده

 به تحلیلی اکتشافی دست پیدا کنند. توانندکنند ولی لموماً نمیتجاری است اده میگیری هوشگمارش

  در این  ای است.دادهی کانتجاری و اتخاذ اولیهدر این موقعیت سازمان در سطح عدم وجود هوش :11موقعیت

سازی یافته است و تا حدودی آن را پیادهعملی در سازمان خود دست سطح سازمان به یک یا دو شاهد مثالِ

ها را در دادهی پشتیبانی از کانوکارِ سازمان وظی همی از بخش مدیرانِ کسب. همچنین حداقل یک حااستکرده

وکار برای حمایت از ی مدیران کسبگیرد و با موفقیت بیشتر شاهدهای مثال در سازمان، عاقهسازمان برعهده می

ها در دادههای کانند استراتژیشود تا بتوانترتیب تیمی از حامیان تشکیل میاینیابد و بهها افمایش میدادهکان

تجاری است اده نشده و صرفاً سازمان را تعریف کنند. ولی در شاهدهای مثال، از هیچ کدام از ابمارهای هوش

                                                                                                                     

≒メゅんョ ギワゅセ(Proof of Concept)  ｇΑヲΑケゅレシ ラゅａョや ゅΑ キヲィヱ れゅらをや ｆやゲよ ⇔ゅプゲタ ヮＺ ろシやｇョ ロキケヱへ ｆゴΒＴ ｆゲΑグＬ ヮＺ ｇΑゅイルへ コや .キヲセ
ｇョ ヱ ∩ろジΒル ヮレΒヰよ ょヤビや ∩ろシや ｆゲョや ュゅイルや ゅΑ キヲィヱ ラゅａョや ラゅΒよ ゅヰレゎ ｆギワゅセ リΒレＴ フギワらシゅレョ ギワやヲセ ゲわゼΒよ ろ∂ホキ ゅよ ラやヲゎキゲＺ やギΒＬ やケ ｆゲわ. 

2Analytics Driven 
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شده اند و ابماری مدیریتهای سازمان ریخته شدهدادههای مختلف درون پایگاهصورتهایی بوده که بهدادهکان

 ها نیم وجود ندارد.لگیری از تحلیبرای گمارش

  در این رد. ای قرار دادادهاتخاذ اولیه کانتجاری و در این موقعیت سازمان در سطح اولیه هوش :12موقعیت

ای برای گیری وجود دارد ولی هنوز معماری یکپارچهگاه، متاداده و ابمار گمارششرایط در هر دپارتمان داده

ای هنوز دادهوتحلیل کانی تجمیهاست. در حوزهسازمان ارائه نشده ای دردادهتجاری و کانزیرساخت هوش

است اده  1وپیشگویانه 3های توصی یاز تحلیل سازمانشود ولی ها در سطح واحدها و جداگانه انجام میتحلیل

  .شودمیها است اده گیریها در تصمیمکنند و از آنمی

  در این  ای قرار دارد.دادهتجاری و اتخاذ اولیه کانقابل تکرار هوشدر این موقعیت سازمان در سطح  :13موقعیت

ها شود. پروژهصورت اقتضایی و دپارتمانی انجام نمیی هوش تجاری بههای انجام شده در حوزهدیگر، پروژهشرایط 

-ی پروژهسعههای توشوند. بنابراین متودولوژیدپاتمانی هدایت میتوسط تیم مدیریت هوش تجاری بصورت میان

ولی هنوز  گرددها است اده میبرای انجام پروژه1های هوش تجاری در سازمان استاندارد شده و از بهترین تجارب

مستقل های همچنین سازمان با است اده از انباره داده .ها در تمام سازمان گسترده نیستکاربری از این نوع پروژه

ها، مانند دادهده است و ممکن است از چندین تکنولوژی کانها رسیدادهبه شاهدهای مثالی برای کان

ی کارکرد ها به مرحلهباشد ولی هنوز این تکنولوژییا غیره است اده شده NOSQLهای کاسترهای هدوپ یا پایگاه

 شود.های موردی میها است ادهاند و از آنعملیاتی نرسیده

  ای قرار دارد.دادهی کانیهتجاری و اتخاذ اولی هوشدیریت شدهدر این موقعیت سازمان در سطح م :14موقعیت 

-جنبهداده در سطح سازمان، تجاری و یکپارچه بودن انبارههای هوشی همگانی از قابلیتدر این شرایط با است اده

ده از ابمارهای توانند با است اهای مختلف سازمان را از نظر عملکرد، ارزیابی نمود. تحلیلگران کسب وکار نیم می

داده هنوز در های مدیریت کاندلیل اینکه استراتژیبینی کنند ولی بهکاوی، روند امور سازمان را پیشداده

 های مختلف سازمان داشت.ای در جنبهدادههای کانتوان انتظار تحلیلاست، پس نمیسازمان اجرایی نشده

  در ای قرار دارددادهتجاری و انخاذ اولیه کانی هوششدههدر این موقعیت سازمان در سطح بهین :13موقعیت .

کند که باع  افمایش رضایت آنها و ای برای مشتریان خود فراهم میداشبوردهای س ارشی شده سازماناین سطح 

                                                                                                                     

1Descriptive 
2Predictive 
3Best Practices 
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وکار سازمان ها هم یک حامی در بخش کسبدادهی کان. در حوزهشودجذب بیشتر مشتری به سازمان می

 اند.طور کامل تعریف و عملی نشدهداده بههای کانها هست ولی هنوز استراتژیدادهپشتیبانی از کان دارعهده

  در این ای است. دادهتجاری و اتخاذ سازمانی کانسازمان در سطح عدم وجود هوش در این موقعیت :16موقعیت

کاستر و  NOSQLهای پایگاه و انند هدوپبرد، مها بهره میدادههای مختلف کانسطح سازمان از تکنولوژی

برند ولی ای بهره میدادههای کاناغلب کاربران از تحلیل گرده داشته باشد. 300تا  50هدوپ ممکن است حدود 

 کند.ها است اده نمیدادهها و انبارهگاهها وجود ندارد و سازمان از دادهتحلیل برای ی گمارشاتشدهمکانیمم مدیریت

 بیشتر  ای قرار دارد.دادهتجاری و اتخاذ سازمانی کاندر این موقعیت سازمان در سطح اولیه هوش :17یت موقع

ای دادههای کانیافته، به سرعت توسط تکنولوژیهای ناساختشود به همراه دادههایی که وارد سازمان میداده

گیری در کل سامان وان جمئی از فرایند تصمیمعنای بهدادهوتحلیل کانشوند و تجمیهذخیره و تحلیل می

اند گرچه ها در کل سازمان تعریف شدههای متادادهها و انبارهدادهاست. استراتژی مدیریت کانعملیاتی شده

ای وجود دارد که های غیر یکپارچهگاهی هوش تجاری هنوز دادهطور کامل اجرا نشود ولی در حوزهممکن است به

 ستقل هستند.از یکدیگر م

  در  .داده قرار داردتجاری و اتخاذ سازمانی کاندر این موقعیت سازمان در سطح قابل تکرار هوش :11موقعیت

سازمان های زیادی از جنبهتوانند موجود میمستقل  هایدادهوکار با است اده از انبارهگران کسباین شرایط تحلیل

ی در حوزهاست. ای در سراسر سازمان یکپارچه شدهدادهکانهای تکنولوژیتمامی را بررسی کنند. همچنین 

شود و دیگر مدیریت داده، اطاعات موجود در هر واحد با فرایند مشخصی در تمام سازمان به اشترار گذاشته می

ها در کل های متادادهها و انبارهدادهخبری از جمایر اطاعاتی واحدهای سازمانی نیست. استراتژی مدیریت کان

 طور کامل اجرا نشود.اند گرچه ممکن است بهسازمان تعریف شده

  داده قرار دارد. خاذ سازمانی کانتجاری و اتی هوشدر این موقعیت سازمان در سطح مدیریت شده :12موقعیت

ها از آنها یکسان ها برقرار است و تعابیر تمامی دپارتمانگاهمعماری واحدی در انباره داده و دادهدر این شرایط 

همچنین  باشند.پذیر است و تغییرات به راحتی قابل اعمال میای و بسیار انعطافها، ایهساختار انباره داده. است

و بیشتر کنند ای است اده میدادهتجاری و کاناغلب کاربران به طور روزانه از امکانات ابمارهای هوش

ها دادهشود. سازمان به کانای انجام میدادههای کانمیه و تحلیلهای حرفه با است اده از تجگیریتصمیم

شود و سازمان دارای کند و ابتکار در تجمیه و تحلیل داده ارزش محسوب میعنوان ممیت رقابتی نگاه میبه

 فرهنگ تحلیل است.
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  ای قرار دارددادهکان تجاری و اتخاذ سازمانیی هوشسازمان در سطح بهینه شده در این موقعیت :21موقعیت .

شود در سازمان عرضه میهای تکنیکی و تجاری سرویس در قالبایِ سازمان های هوش تجاری و انباره دادهقابلیت

، کاربران و تحلیلگران موجود بنابراین. گیرندتجاری را در دست میهای هوش، پروژهسازمان وکارکسب واحدهایو 

گروه مدیریت  و دهنداربردی مبتنی بر هوش تجاری مورد نیازشان را خود، توسعه میهای کدر هر دپارتمان برنامه

بیشتر   همچنین .کنندها تعریف میتجاری را برای این پروژهاستانداردهای مورد نظر هوش اطاعات در سازمان

ای دادههای کانلوژییافته، به سرعت توسط تکنوهای ناساختشود به همراه دادههایی که وارد سازمان میداده

گیری در کل سامان عنوان جمئی از فرایند تصمیمای بهدادهوتحلیل کانشوند و تجمیهذخیره و تحلیل می

ای دادههای حاکمیت کانشود تا سیاستاست. همچنین در این سطح تیمی راهبردی تشکیل میعملیاتی شده

 سازمان را تعریف نماید.

  در این موقعیت  ای است.دادهتجاری و بالغ کانوقعیت سازمان در سطح عدم وجود هوشدر این م :21موقعیت

کند و تمامی افراد با آوری مییافته را جمعیافته و ناساختساختیافته، نیمهای ساختسازمان تمامی انواع داده

ری برای جاتند ولی ابمار هوشای هستدادههای کانوتحلیلاشتیاق و انرژی مضاعف در حال است اده از تجمیه

 شود.صورت دستی بین افراد تبادل میها بهمدیریت تولید و است اده از گمارشات وجود ندارد و نتایج تحلیل

  در این شرایط سازمان  ای است.دادهتجاری و بالغ کانهوش اولیهدر این موقعیت سازمان در سطح  :22موقعیت

های حاکمیت ای و سیاستدادهی خود بر اساس استراتژی مدیریت کاندهدای کاندر حال اجرای برنامه

عنوان یک استاندارد ها را بهدادهشده است و مدیرانِ سازمان کانشده و بهینهای با زیرساخت تنظیمدادهکان

اس دپارتمانی تجاری گمارشات سازمان در مقیی هوشکنند ولی در حوزهعملی برای انجام کارهای حرفه تلقی می

 است.تجاری سازمان گستر نشدهی مدیریت هوششود و هنوز حوزهمدیریت می

  زیرساخت  ای است.دادهتجاری و بالغ کانهوش قابل تکراردر این موقعیت سازمان در سطح  :23موقعیت

های دپارتمانهای هگاداده بیشتر در سراسر سازمان یکپارچه، منسجم و کاماً عملیاتی است، همچنینداده کان

، 1گیری و ترمیم، پشتیبان3های امنیت، بازیابی از فاجعهدر این میان طرح .استبا یکدیگر یکپارچه نیم مختلف 

 است.مدیریت کارایی و نظارت پیشگیرانه تعریف و اعمال شده

                                                                                                                     

1Disaster Recovery 
2BackUp and Restore 
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  در این سطح  است.ای دادهتجاری و بالغ کانهوش شدهمدیریتدر این موقعیت سازمان در سطح  :24موقعیت

کنند و دائماً به عنوان یک استاندارد عملی برای انجام کارهای حرفه تلقی میها را بهدادهمدیرانِ سازمان کان

عنوان تیم خاقیت و نوآوری در ها هستند تا جایی که تیمی بهدادهوتحلیل کانهای تجمیهدنبال نوآوری در روش

 است وی یکپارچه سازمانی شکل گرفتهدادهانباره تجاری نیمی هوشست. در حوزهاها شکل گرفتهدادهتحلیل کان

های مختلف جهت یابد که وظی ه آن دادن مشاوره به دپارتمانگروهی به نام گروه مدیریت اطاعات تشکیل می

 های مناسب جهت است اده بهینه از ابمار هوش تجاری در آن دپارتمان است.حلارائه راه

 خط فکری  ای است.دادهتجاری و بالغ کانهوش شدهبهینهدر این موقعیت سازمان در سطح  :23ت موقعی

خصوص ای، بهها است و از تمامی انواع دادهدادهوتحلیل کانی تجمیهی پیوستهسازمان در این سطح، توسعه

گرا نیم در تجاری سرویسین هوشکند. همچنگیری است اده میهای بادرنگ برای کارهای تحلیلی و تصمیمداده

های کاربردی مبتنی بر هوش تجاری مورد نیازشان را برنامه تواندی میهر دپارتمان شود وکل سازمان است اده می

کند که باع  افمایش ای برای مشتریان خود فراهم میگمارشات و داشبوردهای س ارشی شدهو  دهدخود، توسعه 

تواند می ممیت رقابتی دارد و وکاری است که. چنین کسبشودری به سازمان میرضایت آنها و جذب بیشتر مشت

 محصوات موجود را بهینه کند و محصوات جدیدی را به بازار عرضه کند.

 حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب های ازم برایگام .4-3-2

های بلوغ موجزود در ایزن   ی مدلالعهبا است اده از کاهای فنی و سازمانی بررسی شده در فصل قبل و مطدر این بخش، 

تجاری ی هوشتوانند به سطوح بااتر بلوغ در دو حوزهها با پیمودن آنها میشوند که سازمانهایی ارائه میگامدو حوزه، 

در شکل زیزر   یوضع مطلوب هر به یوضع موجودهر های ازم برای حرکت از گامتمامی ها دست پیدا کنند. دادهو کان

 شود.می ها و عملیات مربوط به هر گام توضیح دادهاند و در ادامه زیرگامدهمشخص ش
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 های ازم برای رفتن از وضع موجود به وضع مطلوب: گام2-4شکل 

 

 تجاریهوش 1گام 
 ([35])  تجاریهای هوشتعریف استراتژی سازمان در مورد توسعه و استقرار پروژه -

 ([35]) ایجاد شود. در صورت عدم وجود، تجاری در ساختار سازمانیدپارتمانی با عنوان هوشتعریف  -

 صورت مستقل.تجاری انجام شود نه بهتجاری واحدهای مختلف سازمان تنها توسط واحد هوشهای هوشپروژه -

([35]) 
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یری نگاه کنند تا گیمکمک به تصم یبرا یابمارتجاری به دید حل هوشبایست به راهمدیران اجرایی سازمان می -

 ([357]) دهد.وظایف عملیاتی حرفه را انجام میاطاعات که  یفناور یستمس یک

 ([31]35) تجاری شود.بایست حامی هوشمی 1یا مدیر فناوری اطاعات  3مدیر ارشد اطاعاتحداقل،  -

 ([35]) از کل بودجه فناوری اطاعات سازمان را تشکیل دهد. %3تجاری سازمان حداقل هوش ساانه بودجه -

افماری مستقل از نرمگاه یا بستهفایل به صورت چند داده تجاری از صورت مجموعهحل هوشای راهمعماری داده -

 ([8]و  [35]) .تغییر کندهم 

تجاری بایست با همکاری واحد هوشی آن دپارتمان میای است ادههای یک حوزه یا دپارتمان بردسترسی به داده -

های بایست درگاهی از دادهو فناوری اطاعات سازمان تسهیل گردد و با هر درخواست، در فاصله زمانی معقولی می

 ([35]) تجاری قرار گیرد.گروه هوشآن دپارتمان و در اختیار  ،مورد نیاز

 ([35]) روز شود.هر ماه به تابا تناوب هر فصل  بایستمی تجاریحل هوشمنابع اطاعاتی راه طور میانگینبه -

های گاه، دادهطوری که در هر دادههای استخراج/ انتقال/ بارگذاری داده است اده کند بهبایست از روشسازمان می -

 ([356]) داشته باشد.نمونه وجود یکپارچه و غیر اف

 دادهکان 1گام 
 ([36]) هادادهاستراتژی سازمان در مورد توسعه و استقرار زیر ساخت کان تعریف -

 ([36]) هادادههای تحلیل و مدیریت کانسیاستتعریف  -

 ([36])های مالکیت و دسترسی داده در سازمانسیاست تعریف -

 ([36]) هادادههایی برای رسیدگی به مسائل مربوط به نگهداری کانها و روشسیاست تعریف -

 یبرا تواندیم یکه از چه منابعبداند ای خود داشته باشد و فی از منابع دادهبایست شناخت کاسازمان می -

 ([36]) است اده کند. یادادهکان هاییلتحل

 ([36]) ی تجمیه و تحلیل اطاعات مهارت دارند، استخدام کند.بایست افرادی را که در در زمینهسازمان می -

                                                                                                                     

1 Chief Information Officer 
2 IT Director 
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مربوطه حضوری های در کن رانس ،ای بیشتر کنددادهبایست تحقیقات خود را در مورد موضوعات کانسازمان می -

ها را با موفقیت در سازمان خود دادههایی داشته باشد که کانمطالعه تطبیقی روی سازمانفعال داشته باشد و 

 ([36]) اند.پیاده کرده

هایی این گروه شامل نقش بایست شکل بگیرد.در سطح هر واحد می های سازماندادهو تحلیل کان تیم تجمیه -

 (]36[) باشد.، تحلیلگران حرفه، دانشمندان کامپیوتر و غیره می 3پژوهاندادهچون 

 ([36]) از طریق بخش فناوری اطاعات تأمین گردد.ها دادهبودجه عملیات مربوط به کان -

جهت  NOSQLهای ای، مانند زیرساخت هدوپ یا پایگاه دادهدادهدر سازمان حداقل از یک زیرساخت کان -

 ([21]و  [2]) تحقیق و آزمون و خطا و رسیدن به شاهد مثال است اده شود.

آوری را جمع 1یافته یا ساختار نیافتهساختهای نیمهیافته، حداقل یک نوع از دادههای ساختغیر از دادهسازمان به -

 ([21]و  [2]و  [36]) کند.

 ([36]) اندازی کند.وکار راهصورت مستقل در هر واحد کسبسازمان سرورهای متاداده را حداقل به -

 تجاریهوش 2گام 
بپذیرد، نه فقط ابماری برای  1عنوان یک منبع حساس به مأموریتتجاری را بهمدیران اجرایی سازمان، سامانه هوش -

 ([3635]) گیری.مکمک به تصمی

وکار در سازمان داشته باشد و تمامی حامیان بایست حداقل یک حامی از دپارتمانی از کسبتجاری میهوش -

 ([35]) تجاری صرفاً فنی نباشند.هوش

 درصد کل بودجه فناوری اطاعات سازمان را تشکیل دهد. 5تا  1بایست حداقل ری میتجای هوشبودجه ساانه -

 ([8]و  [6])تجاریهای هوشوکار بنا بر نیاز پروژههای واحدهای کسبگاهاتصال و یکپارچه کردن داده -

 ([35]) روز شود.تجاری بین هر ماه تا هر ه ته بهحل هوشاتی در راهطور میانگین، منابع اطاعبه -

                                                                                                                     

ها را  اهیم نه ته در داده( افرادی هستند که با است اده از علوم ریاضیات، آمار و علوم کامپیوتر مData Scientistsپژوهان )داده 3 
 کنند.ها را مدل کرده و ت سیر میکنند و آناستخراج می

های های رسانهشده در سازمان، دادههای متنی تولیدای، داده XMLهای یافته و ساختار نیافته عبارتند از: دادهساختهای نیمهانواع داده 1
 real-time eventهای رویدادهای بادرنگ )های جغرافیایی، داده(، دادهMachine generated dataهای تولید ماشین )اجتماعی، داده

data( صدا، تصویر، وباگ، جریان کلیک ،)ClickStreamهای دموگرافیک.های علمی، داده(، داده 
3 Mission Critical 
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تجزاری  واحزد هزوش  این صزورت باشزد کزه    به در واحدهای مختلف سازمان تجاریهای هوشرویکرد توسعه پروژه -
جهزت همسزو بزودن بزا      ایدهشز  یزف و ابزمار مشزترر و تعر   هزا یزک از تکنمتولی آن قرار گیرد، با این شزرط کزه   

 ([35]) .شودیسازمان است اده م هاییاستراتژ

وکار با کمک تمامی واحدهای کسب تجاریتوسط واحد هوشسازمان  3کلیدی عملکردی هایشاخص مستندسازی -

 ([35]) کار روند.تجاری سازمان بهحل هوشکه قرار است در راه

 ([35])تجاریی توسط واحد هوشهوش تجار هایتست و استقرار پروژه ید،تول یبرا ییاستانداردهامستندسازی  -

 دادهکان 2گام 
 ([36]) ایدادهی کانهای حوزهدهی و تأمین مالی برای پروژهتعریف فرایند بودجه -

وکار تأمین هم توسط بخش فناوری اطاعات و هم توسط بخش کسبای در سازمان دادهکارهای کانراهی بودجه -

 ([36]) شود.

است مانند کاستر سازی شدهپیاده کاهش در آنها-هایی که مدل نگاشتبایست حداقل از تکنولوژیسازمان می -

منظور شده است اده کند. همچنین بهآوریی جمعهادادهسازی و تحلیل حجم زیاد کانبه منظور ذخیره هدوپ،

 مورد نیاز است اده کند. NOSQLهای بایست از پایگاه دادههایی با تنوع باا میدادهسازی کارآمدتر کانذخیره

 ([1823]و  [18]و  [28])

تا  برسد داده برای سازمان خود،ی تحلیل کانمنظور درر فایدهبهبه یک یا دو شاهد مثال  سازمان نیاز دارد  -

 ([36]) .ندای را توجیه کدادههای کانهای درخواستی جهت انجام پروژهبودجهبتواند 

 ([36]) ای به افراد استخدام شده.دادههای کانهای تجمیه و تحلیلآموزش تکمیلی مهارت -

 ([36]) های موروثی سازمانگیری از اطاعات سیستمشروع طراحی معماری اطاعات سازمان جهت بهره -

یافته را یافته و ناساختساختهای نیمهنوع از داده 1یافته، حداقل های ساختغیر از داده به بایستمی سازمان -

هایی انجام ها را دور نریمد و همچنین روی آنها تجمیه و تحلیلدلیل هیچکدام از این دادهآوری کند و بیجمع

 ([21]و  [2]و  [36])دهد. 

 و سازی خودهای ذخیرهای خود را محاسبه کرده و از نیازمندیی دادهنرخ رشد سالیانه یاستسازمان می -

 ([36]) آوری شده اطاع داشته باشد و آنها را مستند کند.های جمعهای دادههمینه

                                                                                                                     

1 KPI: Key Performance Indicator 
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 یآمار هاییک، تکن1، پیشگویانه3توصی ی یلو تحل یهمانند تجم یشرفتهپ هاییلو تحل یهاز تجمبایست میسازمان  -

 ([36]) .کنداست اده  ، حداقل در سطح دپارتماندادهکان یاز راهکارها یعنوان بخشبه یشرفتهپ هاییکاوداده یا

 ([36]) هادادهشده برای تحلیل و مدیریت کانهای تعریفاجرای تمامی سیاست -

 ([36]) های مالکیت و دسترسی داده در سازمانشده برای سیاستهای تعریفاجرای تمامی سیاست -

هایی برای رسیدگی به مسائل مربوط به نگهداری ها و روششده برای سیاستفهای تعریاجرای تمامی سیاست -

 ([36]) هادادهکان

 ([36]) .های امنیتی برای تمامی انواع دادهتعریف سیاست -

 تجاریهوش 3گام 
تجاری به دید یک منبع استراتژیک و کلیدی برای دستیابی به اهداف بایست به هوشمدیران اجرایی سازمان می -

 ([35]) کارایی نگاه کنند.

 ([35]) وکار داشته باشد.های کسببایست چند حامی از دپارتمانتجاری سازمان حداقل میگروه هوش -

تجاری های هوشحلی راهریمی توسعهدر برنامه 1ی راهبریبایست در قالب کمیتهیمدیران ارشد سازمان م -

 (う≒≪い) شرکت کنند.

درصد از کل بودجه فناوری اطاعات سازمان  30تا  6بایست حداقل بین تجاری سازمان میی هوشبودجه سالیانه -

 ([35]) را تشکیل دهد.

 ([8]و  [2]) داده مرکمی یکپارچه باشد.صورت یک انبارهبایست بهتجاری سازمان میمعماری اصلی هوش -

ست اده کند تا کی یت داده در سراسر بایست از ابمارهای اتوماتیک استخراج/ انتقال/ بارگذاری داده اسازمان می -

 ([2]) ی سازمانی قابل قبول باشد و هیچگونه افمونگی داده وجود نداشته باشد.دادهانباره

 ([35])  سازی شود.بایست پیادهتجاری میهای محیط هوشقوانین موجود برای شاخص -

 ([35]) روزرسانی شود.بایست بین هر ه ته تا هر روز بهتجاری میحل هوشطور میانگین، منابع اطاعاتی در راهبه -

                                                                                                                     

1Descriptive 
2Predictive 
3 Steering Committee 
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هستند و از ابمار،  یکپارچهکه با هم  کندیم یدرا تول یهوش تجار هایاز پروژه 3سبدیسازمان  یگروه هوش تجار -
وکزار  های کسبشود و دپارتمانیاست اده م ایشده یفمشترر و تعر یتوسعه یندب فرآو چارچو یمعمار یک،تکن

 ([35]) کنند.از آن است اده می

را  استتعریف کرده یهوش تجار هایتست و استقرار پروژه ید،تول یبراکه  ییاستانداردها تمامی سازمان -

 ([35]) بایست اجرا کند.می

 ([35]) بایست تعریف شود.ی میهوش تجار هایبه پروژه یده یتالو یبرا یاستاندارد یندفرآ -

سازی استراتژی مدیریت عملکردی مانند کارت پیادهشده و های کلیدی عملکردی تعریفاست اده از شاخص -

 های سازمانسازمان و در نتیجه کاهش همینه منظور مدیریت عملکردبه تجاریابمار هوش سطیازی متوازن توتام

([38]) 

منظور سرعت بخشیدن به پیداشدن اطاعات تجاری بهحل هوشهای جستجوی جدید در راهسازی قابلیتپیاده -

 ([26]) هاتجاری با تسهیل است اده از آنارهای هوشمورد نیاز توسط کاربر و ترغیب است اده از ابم

  ([35]) تجاری توسط کاربرانکارگیری مؤثر از ابمارهای هوشهای آموزشی متنوع جهت بهبرگماری کاس -

 دادهکان 3گام 
 ([36]) .کند یبانیپشت یادادهکان یکردسازمان از رو یسطح باا یراناز مد یکیحداقل  بایستمی -

 ([36]) .داردبر  را شهایقدم بیشتر بایست می هادادهکان یکارهاکمک راهسازمان به -

 ([36]) است.وکار منتقل شدهخارج شده و به بخش کسب ITاز بخش  هاپروژه یمال یدهبودجه یتسلولم -

ای کاماً یکپارچه و منسجم دادهی تحلیلی کانیک سکو دارای بایستمی هادادهمنظور کار با کانسازمان به -

 ([36]) .کندل آنها است اده ها و تحلیدادهاز فرایندها و ابمار قابل تکرار برای کانباشد و 

 (]36[) .کندها است اده دادهکارهای کانراهبرای  1ی چابکبایست از روش توسعهسازمان می -

دارای تیم ت بایسمی، هادادههای زیرساختی کانهای مورد نیاز تکنولوژیمهارتی سازمان در زمینه -

 ([36]) دانند.طور کامل میرا نیم به ی سازمانکه حرفه باشدی سطح باایی دیدهآموزش

                                                                                                                     

1 Portfolio 
2 Agile Development Process 
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و  NOSQLهای کاهش مانند هدوپ، پایگاه-های پشتیبان مدل نگاشتتکنولوژیبایست حداقل از سازمان می -

های بادرنگ یا موتور پردازش دادهتواتر باای تولید مانند انبارههای با ردازش دادهپپشتیبان های تکنولوژی

 ([32]و  [18]و  [6] و  [29])  رویدادهای پیچیده است اده کند.

 ([36])  اقدام اعمال آن در سطوح مختلفازی معماری اطاعات و ستکمیل مستند -

یافته را سافته و ناساختساختهای نیمهنوع از داده 4یافته، حداقل های ساختغیر از دادهبایست بهسازمان می -

 ([21]و  [2]و  [36]) آوری و تحلیل کند.جمع

ای ببرد و به کمک آن تمامی منابع دادهی یکپارچه در کل سازمان بهرهی متادادهبایست از یک انبارهسازمان می -

 ([2]) شده در سازمان را یکپارچه کند.ذخیره

 (]36[) هادادهی کاندر حوزه 3ی سطح خدماتنامهقتفاتعریف مو -

ها منظور است اده در تحلیلهای سازمان که بهای برای تشخیص و ارتقای کی یت دادهتعریف روشی چند مرحله -

 ([36]) کاربرد دارد

بایست گرفته باشد و میطور کامل شکل به بایست در سطح کل سازمانمی هدادهو تحلیل کان تیم تجمیه -

 ([36]) های ازم را به افراد تحلیلگر هر واحد بدهند.مشورت

 (]36[)  1های ح م حریم خصوصیو سیاست 1تعریف مقررات حریم خصوصی -

 ([36]) .های امنیتی برای تمامی انواع دادهسیاستاجرای کامل  -

 ([36]) ها به محیط سازماندادههای مشخصی در هنگام ورود کانتعریف متدلوژی -

 تجاریهوش 4گام 
تجاری با اهداف باشد و اهداف هوش های سازمان همسوبایست با استراتژیتجاری میهای هوشاستراتژی -

 ([35]) یافته باشد.تغییرپذیر سازمان تطبیق

و کلیدی برای دستیابی به سهم بیشتر  4تجاری به دید ممیت رقابتیبایست به هوشمدیران اجرایی سازمان می -

 ([35]) بازار و جذب مشتری نگاه کنند.

                                                                                                                     

1 Service Level Agreement 
2 Privacy Regulations 
3 Privacy Policies 
4 Competitive Intelligence 
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در سراسر سازمان تبلیغ کرد  بایست، میاستتجاری در آن نقش مهمی ای ا کردههای سازمان را که هوشموفقیت -

 ([35]) تجاری حامیان بیشتری پیدا کند.تا گروه هوش

 پذیریتمسلولدپارتمانی باشد و یانمهای راهبردی بایست سطوح مختل ی از کمیتهتجاری میحامیان گروه هوش -

 ([31]) تجاری سازمان باشد.هوشحلراه یخروج یپاسخگو و

 ی فناوری اطاعات سازمان را تشکیل دهد.درصد کل بودجه 33بایست حداقل تجاری میی ساانه هوشبودجه -

([35]) 

طور کامل از نظر مالی های حرفه، بهبایست برای نگهداری و پشتیبانی از تمام درخواستتجاری میی هوشسامانه -

 ([35]) تأمین باشد.

 بایست شناسایی مشتریان مناسب باشد.در سازمان می یتجارحل هوشراههای خروجی ترینمهم یکی از -

 ([35]) ی ارزیابی ریسک باشد.بایست شامل مرحلهاری میتجهای هوشتمامی پروژه -

را با  یکه انباره داده مرکمباشد  یهوش تجار یسسرو یکبه صورت بایست تجاری میحل هوشمعماری اصلی راه -

 ([8]و   [6]) کند. یکپارچهو  یعتجم واسط واحد یک در قالب یهوش تجار یمنابع اطاعات یگرد

 ([35]) روز رسانی شوند.بایست بصورت روزانه یا بین روز بهتجاری میبه طور میانگین منابع اطاعاتی هوش -

 تجاری مورد نیازی هوشاد و توسعه پروژهوکار جهت ایجگام برای واحدهای مختلف کسببهتعریف مراحلی گام -

را نقض  یشده توسط واحد هوش تجار یفتعر یاستانداردها یکهمختلف سازمان اجازه دارند تا زمان واحدهای -

تجاری در کل سازمان فراهم را سرویس هوشای که آنتوسط واسط یکپارچه خود را تجاریهای هوشنکنند، پروژه

 (]35[) د.نکن یدتول ،3استکرده

 ([35]) طور کامل اجرا شود.بایست بهی میهوش تجار هایبه پروژه یدهیتالو یاستاندارد برا یندفرآ -

 دادهکان 4گام 
مدیران اجرایی سازمان و دید  شودیک ممیت رقابتی محسوب بایست میها و تحلیل آنها دادهاز نظر سازمان کان -

 ([36]) .کنندیم یتها، سازمان را هدادادهاینگونه باشد که 

                                                                                                                     

هد دها در اختیار سازمان قرار میتجاری است که هم اطاعات را با توجه به سطح دسترسی منظور از واسط یکپارچه همان پرتال هوش ≓
 تجاریهای هوشی پروژهو هم واسطی است برای ایجاد و توسعه
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های ای از تکنولوژییکپارچهمنسجم، عملیاتی و بایست دارای اکوسیستمی ها میدادهسازمان برای کار با کان -

ها )حجم، تنوع، تواتر تولید(، به دادههای اصلی کانی از ویژگیمنظور پشتیبانبه طوریکهبهداده داشته باشد کان

، 3های امنیت، بازیابی از فاجعهداقل از یک تکنولوژی است اده کند، در این میان طرحازای هرکدام ح

  و  ]21[و  ]2[) باشد.بایست تعریف و اعمال شده، مدیریت کارایی و نظارت پیشگیرانه می1گیری و ترمیمپشتیبان

 ( [32]و  [31]

 ([36]) ها نیم راهکارهایی بیاندیشد.دادههای اعتبار و صحت کانویژگیبایست برای سازمان می -

 ([21]و  [2]و  [36]) آوری و تحلیل کند.عمیافته جهای ساختغیر از دادهنوع  5بایست بیش از ازمان میس -

 ([36]) طور کامل اجرا کند.ها را بهدادهی کانی سطح خدمات در حوزهنامهبایست موافقتسازمان می -

 ([36])  ها به محیط سازماندادهشده در هنگام ورود کانهای تعریفاجرای متدلوژی -

ده در منظور است اهای سازمان که بهشده برای تشخیص و ارتقای کی یت دادهای تعریفاجرای روش چند مرحله -

 ([36])  ها کاربرد داردتحلیل

 .ای را دارددادههای کانسیاستتعریف و نگهداری ی سازمان که مسلولیت هادادهتشکیل  مرکم راهبردی کان -

 ([36])  ای در سطح سازماندادههای کانتشکیل تیم ابتکار تحلیل -

 کنداستقبال  یادادهکان یبه راهکارها یع،صنا یگراز د یدپارتمان-یانم هاییدهاز ورود ا بایستمی سازمان -

([36]). 

 به حساب آیدی سازمان و بخشی از فرایندهای حرفهشود اتوماتیک  بایستدر سازمان می هاجمیه و تحلیلت -

([36]). 

وکار شوند و ذین عان کلیدی کسبکه شامل نمایندگانی از سراسر سازمان می 1هادادهتشکیل تیم حاکمیت کان -

 ([36]) هم در آن مشارکت دارند.

 (]36[)    5های ح م حریم خصوصیو سیاست 4اجرای کامل مقررات حریم خصوصی -

                                                                                                                     

1Disaster Recovery 
2BackUp and Restore 
3 Big Data Governance Team 
4 Privacy Regulations 
5 Privacy Policies 
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 از وضع موجود به وضع مطلوب گذارراهکار پیشنهادی   .4-3-3

تعیین ها توسط کارکنان و مدیران و دادهتجاری و کانی هوشهای مدل بلوغ در دو حوزهپس از تکمیل پرسشنامه

بزرای گزذار از وضزع     این دو حوزه بر روی مدل پیشنهادی، سوال اینجاست که راه مناسبوضع موجود بلوغ سازمان در 

 موجود به وضع مطلوب چیست؟

های اطاعزاتی در حمایزت از فرآینزدهای حرفزه ایجزاد      بایست سیستمبا توجه به اینکه برای گذار در این حوزه می

های توسعه رو نیاز است تا از روشاز این ،با راهبردهای سازمانی تطابق یابد بایستمی فناوری اطاعات همچنینشوند و 

افزمار، طزرح جزامع    های مهندسی نزرم های توسعه افقی در سازمان عبارتند از روشی در سازمان است اده شود. روشافق

فناوری اطاعات و معماری سازمانی که در ادامه نقط قوت و ضعف این سه روش در رابطه با أمر گذار از وضع موجود به 

 3 شود.ذار انتخاب میی گحل برای مرحلهشوند و بهترین راهمطلوب بررسی می

 2های توسعه افقی در سازمان: مقایسه روش1-4جدول 

 نقاط منفی نقاط مثبت روش توسعه
های توسعه و تولید روشدارا بودن  - افزارمهندسی نرم

 های اطاعاتیسیستم

تعریف شدن و مدون بودن تمامی قواعد  -
 مراحل یدر همه

 صورت جدا به هر سیستم بهپرداختن  -

 در نظر گرفته نشدن مطالعات جامع سازمانی -

طرح جامع فنااوری  
 اطاعات

دارا بودن برنامه دراز مدت تولید و  -
های اطاعاتی بر مبنای نگهداری سیستم
 ی سازمانراهبردهای حرفه

آنها و  RFPها و دارا بودن فهرست پروژه -
ی زمانی برای هشدبندیبرنامه الویت

 اجرای آنها

 

طرح جامع توجه خاصی نسبت به أمر  -
 پذیری نداردتعامل

طور مشخص در جایی تمام طرح جامع به -
ی زمانی مشخصی اعتبار شود و برای دورهمی

 دارد.

برای منطبق نگاه قواعدی مدون  وجودعدم  -
 داشتن سطوح مختلف سازمان

های سیستم معماری سازمانی با تمامی - معماری سازمانی
اطاعاتی سازمان مواجه است و مطالعات 

شرط معماری جامع سازمانی، پیش
 سازمانی است.

پذیری تأکید مشخص روی أمر تعامل -
سطوح مختلف ها و انطباق سیستم
 در برابر تغییرات یپذیرانعطافو  سازمان

ها و حجم کاری بسیار باا جهت ایجاد مدل -
 های مورد نظرخروجی

 

                                                                                                                     

 .3130ی درس معماری سازمانی، دکتر فریدون ، سال برگرفته از جموه 3

 .3130درس معماری سازمانی، دکتر فریدون ، سال ی منبع: برگرفته از جموه 1
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حل جهت گذار از وضزع موجزود   توان نتیجه گرفت که بهترین راهبه بررسی که در جدول باا انجام شد، میبا توجه 

دانزیم معمزاری   همزانطور کزه مزی   حل معماری سازمانی است. تجاری، راهداده و هوشی کانبه وضع مطلوب در حوزه

هزای  تراتژیسز اها و پروژهسازی موفق می و پیادهریای است برای تحلیل، طراحی، برنامهسازمانی فناوری اطاعات شیوه

های فنی، نمودارهزا و مسزتنداتی   ای است از نقشههمچنین معماری سازمانی شامل مجموعه .3فناوری اطاعات سازمان

ه های مورد نیاز برای انجام آنهزا و از همز  ها، فناوریها، اطاعات ازم جهت انجام مأموریتکه به منظور تعریف مأموریت

رسزیدن از  از آنجایی که راه  گیرد.مهمتر، فرانیدهای انتقالی ازم برای رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب انجام می

زیاد و نیازمند  هایدارای ابعاد بمرگ، پیچیدگیداده به وضع مطلوبِ آن، تجاری و کانهای هوشوضع موجود در حوزه

هزای  و همچنزین نیزاز اسزت تزا واحزدهای سزازمانی و ارزش       ،1غییزرات اسزت  پذیری در برابر تطول عمر زیاد و انعطاف

راهکزار  ی فنزاوری اطاعزات،   ی توسعهکارهای موجود در حوزهنسبت به راه ،1وکار نیم با این تغییرات همسو شوندکسب

  شود.معماری سازمانی پیشنهاد می

، چزارچوب  4چزارچوب زکمزن   داول آن ماننزد هزای متز  فرایند معماری سازمانی، از چارچوب توصیف و اجرایجهت 

ی شزده سزازی هزای شخصزی  یزا چزارچوب  8TOGAF، چارچوب معماری DoDAF6C4ISR /7چارچوب ،5معماری فدرال

روی اهدافِ راهبزردی و فراینزد گزذار از     FEAFدر این بین چارچوب  گردد.های سازمان است اده میمرتبط با استراتژی

ریمی معماری برنامهｇنام بیشتری داشته و همچنین، دارای متدولوژی خاص خود بهوضع موجود به وضع مطلوب تمرکم 

در ضزمن   [.17شزود ] ز معماری زکمزن را نیزم شزامل مزی    ها و سطوحی اکه در آن جنبه باشدمیاسپیوار  "3سازمانی

اهزداف راهبزردی سزازمان انطبزاق      بزا  ازی نمزود تزا  سریمی معماری سازمانی را کمی شخصیتوان متدولوژی برنامهمی

پیشزنهاد   FEAFبیشتری داشته باشد. به همین دایل جهت گذار سازمان از وضع موجود به وضزع مطلزوب، چزارچوب    

                                                                                                                     

 .31، تاریخ دسترسی: اردیبهشت http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_architectureبرگرفته از 3

 .3130ون ، سال ی درس معماری سازمانی، دکتر فریدبرگرفته از جموه 1
3 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb466232.aspx 
4Zachman Framework 
5FEAF: Federal Enterprise Architecture Framework 
6C4ISR: Command, Control, Communication, Computers, Intelligence, Surveillance and 

Reconnaissance 
7DoDAF: Department of Defense Architecture Framework 
8TOGAF: The Open Group Architecture 
9EAP: Enterprise Architecture Planning 

http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_architecture
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بزرای حرکزت روی مزدل     شود. در ادامه توضیحاتی در رابطه با این چارچوب معماری سازمانی و متدولوژی مربوطزه می

 گردد.ارائه می پیشنهادی

 [:17بر گرفته از  های زیر است ]مطابق شکل زیر، چارچوب معماری سازمانی فدرال دارای مؤل ه

 3باشند: ها و عوامل تغییر معماری سازمانی هستند و متشکل از دو نوع مینشانگر محرر های معماری:پیشران- 

وکار نسبت به ن و تصمیمات جدید مدیریتی، تغییر نگرش حامیان کسبتوانند قوانیهای حرفه، که میپیشران

توان لموم ها و فشارهای بازار باشد که در اینجا میی حوزههای مختلف، افمایش یا کاهش ناگهانی بودجهحوزه

های پیشران -1 ها را مهمترین پیشران حرفه دانست.دادهتجاری و کانحرکت سازمان برای همسویی هوش

ای جدید و کارامدتر است و در اینجا های شبکهافمار و بسترافرار، نرمها، سختراحی که شامل پیدایش فناوریط

 NOSQLهای ها مانند هدوپ، پایگاهدادههای مورد نیاز برای پیشتیبانی از کانتوانند تکنولوژیها میاین پیشران

 .دنو غیره باش

 وضع  هایانداز سازمان است که طبق آن معماریها و اهداف و چشمتژینشانگر استرا های راهبردی:گیریجهت

های مختلف تجاری در قدمداده و هوشهای کانهایی که در حوزهها و استراتژیسیاست گیرد.موجود شکل می

 است.به آنها اشاره شده

 :وکار و معماری کسب درشرایط موجود است که شامل دو بخش سازمانی معماری توصیف معماری وضع موجود

های ها، سیستمهای فناوری اطاعات خود شامل معماری دادهشود که معماریهای فناوری اطاعات میمعماری

کاربردی و فناوری است. در راهکار پیشنهادی این معماری پس از اینکه موقعیت سازمان در مدل پیشنهادی 

 .گرددتوصیف می وکار سازمانهای کسبدیران واحدو م مشخص شد، با نظر مدیر فناوری اطاعات سازمان

 :های راهبردی سازمان بدست گیریتوصیف معماری سازمانی است که مبتنی بر جهت معماری وضع مطلوب

وکار سازمان تمایل دارند کند که مدیران اطاعاتی و کسبیک موقعیت از مدل پیشنهادی را توصیف می آیندمی

وکار و فناوری ماری وضع موجود از دو بخش کسبعمعماری وضع مطلوب نیم همانند م ابتدا به آن نقطه برسند.

 است.اطاعات تشکیل شده

 :ایندهای انتقالی حیاتی سازمان جهت مهاجرت از وضع موجود به وضع مطلوب رها شامل فاین فرایند فرایند گذار

و کنترل تغییرات  انتقال، مدیریت پیکربندیی گذاری فناوری اطاعات، برنامهاست که شامل طرح کان سرمایه

 شود.های فنی و سازمانی انجام شده در این فرایند اجرا میها و طراحیها، سیاستروشتمامی  باشد.می
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 ی اجما و رفتار سازمان هستند، دهندهوکار و فناوری اطاعات را که نشانهای کسبمدل های معماری:دلم

 کنند.توصیف می

 ی مربوط به معماری سازمانی )در اینجا یی است که در حوزههاو راهنمایی ی استانداردهاتمام ا:استاندارده

 شوند.ها( در صنعت موجود است یا توسط مدیران سطح باای سازمان تعریف میدادهتجاری و کانهوش

استانداردها و راهنمایی قرار  توانند جمو ایناست، میهایی که در راهکار پیشنهادی آمدهها و زیرگامهمچنین گام

 گیرند.

 

 [37] : چارچوب معماری سازمانی فدرال3-4شکل 

 بندیجمع .4-4
توصزیف  هزا  دادهتجاری و کانهای هوشپیشنهادی برای تعیین وضعیت بلوغ سازمان در حوزه راهکاردر این فصل 

های ازم برای حرکت از وضع موجود بزه وضزع   منظور همسویی، گامهای مختلف موجود برای سازمان بهموقعیتشد و 

 راهکزار در فصول بعد صزحت سزنجی    .مطلوب و راهکار پیشنهادی گذار از وضع موجود به وضع مطلوب تشریح گردید 

 شود.های خبرگان و انجام مطالعه موردی انجام میرسشنامهاثبات کاربردپذیری آن توسط ارزیابی پپیشنهادی به همراه 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیشنهادی راهکارها برای ارزیابی فصل پنجم : تجزیه و تحلیل داده .5
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 مقدمه .3-1
نظرات خبرگان، کزه توسزط   گردد. برای ارزیابی از تجمیه و تحلیل آماری در این فصل راهکار پیشنهادی ارزیابی می

شود. در ادامزه فصزل ابتزدا روش تجمیزه و تحلیزل آمزاری و م زاهیم        است، است اده میی گردیدهآورها جمعپرسشنامه

 گردد.شود و سپس نتایج ارزیابی راهکار پیشنهادی ارائه میمربوطه شرح داده می

 نوع تحقیق .3-2
ی نزه شود زیرا هدف آن توسعه دانش کاربردی در زمیاین تحقیق بر اساس هدف، یک تحقیق کاربردی محسوب می

شود زیرا آنچه را که هست توصیف و داده ها است. از منظر روش، یک تحقیق توصی ی محسوب میتجاری و کانهوش

ی کند و به شرایط موجود، فرایندهای جاری با روندهای در حال گسترش توجه دارد. همچنین از نظزر نحزوه  ت سیر می

با انتخاب نمونه ای که معرف جامعزه اسزت بزه    باشد زیرا یشی میاز نوع تحقیق پیما، در بخش ارزیابی هاگردآوری داده

 [.41و  43] شودپرداخته میمتغیرهای پژوهش  و ارزیابی بررسی

 روش جمع آوری اطاعات .3-3
تعدادی سؤال بسته و باز و گرفت انجام  حبهو مصا از تحقیق از طریق پرسشنامه مرحلهاین جمع آوری اطاعات در 

های توصی ی و استنباطی ها، تحلیلآوری پرسشنامهپس از جمع و شدخبرگانِ موضوع پرسیده  آوری نظراتجهت جمع

 که در ادامه بح  توضیح داده خواهد شد. گردیدروی آنها انجام 

 آماری یو نمونه جامعه .3-4
دهنزد کزه در   تشزکیل مزی    دادهکزان  و تجزاری های هزوش خصص در حوزهی آماری این تحقیق را افراد متجامعه

. ایزن افزراد شزامل اسزاتید     سررشته دارنزد  و آمار افمارهای اطاعات مدیریتی و نرمسیستممعماری سازمانی،  هایحوزه

. بزه  انزد ی داشتهفعالیت علمی و اجرایهای ذکر شده شوند که در حوزهدانشگاه، مدیران سازمانی و کارشناسان خبره می

تجزاری  حتی دارای گزروه هزوش  های اندکی بسیار نوپا هستند و سازمانداده کانتجاری و های هوشدلیل اینکه حوزه

افزمار کزه بزا م زاهیم     و نزرم  ، آمزار هزای اطاعزات مزدیریتی   هزای سیسزتم  از تعدادی از خبرگان حوزههستند. بنابراین 

اسزاس   برن ر از خبرگان  15تند نیم جهت نظرخواهی کمک گرفته شد و تعداد ای آشنایی داشدادهتجاری و کانهوش
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شزدند   شناساییهای ذکر شده حوزه ر، با معیار دارا بودن تجربه علمی و عملی د3گیری غیرتصادفی هدفمندروش نمونه

آوری جمزع  مصاحبهو  و نظرات آنان توسط پرسشنامه 1صورت حضوری برای ایشان تشریح گردیدو راهکار پیشنهادی به

های مختل ی مانند بانک اقتصاد نوین، شرکت مشاورین مبنا، بانزک ملزت، شزرکت    خبرگان انتخاب شده از سازمان شد.

 اند.و ... انتخاب شدهمهندسی صنایع یاس ارغوانی فناپ، شرکت توسعه و نوآوری شهر، شرکت 

 ابزار جمع آوری داده ها  .3-3
ضزمیمه   1ای اسزت کزه در پیوسزت    هزا پرسشزنامه  آوری دادهشد ابمار جمزع های قبل اشاره همانطور که در بخش

های مربوط بزه  است که فعالیت پرسش 33است: بخش اول شامل گردیده است. این پرسشنامه در دو بخش تدوین شده

مزورد   را توسط طیف لیکزرت های ازم برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب در راهکار پیشنهادی هر یک از گام

بزاز مطزرح شزده کزه نظزرات دیگزر        صورتبه یک پرسش ،های مربوط به هرگامدر انتهای پرسش دهد.میارزیابی قرار 

 پرسش با طیف لیکزرت  5پرسشنامه شامل  بخش دوم دهد. مورد سؤال قرار میآن گام های را در مورد فعالیت گانخبر

و در پایزان ایزن بخزش نیزم پرسشزی       گیزرد ارزیابی قزرار مزی  مورد میمان مؤثر بودن راهکار پیشنهادی  است که در آن

 آوری گردد.در مورد میمان مؤثر بودن راهکار پیشنهادی جمع گاناست تا نظرات دیگر خبرصورت باز مطرح شدهبه

 ابزار تحلیل آماری .3-6
و  سزتنباطی هزای ا و بزرای انجزام تحلیزل    Microsoft Excelافزمار  هزای آمزاری توصزی ی از نزرم    برای انجام تحلیل

 است.است اده شده IBM SPSS Statisticsافمار آماری تخصصی از نرم هاهای مختلف روی دادهآزمون

                                                                                                                     

 .31، تاریخ دسترسی: خرداد http://www.iranresearches.irمنبع:  3

 آوری شد.لکترونیکی برای آنها فرستاده و جمعمورد که پرسشنامه به صورت ا 1به غیر از  1

http://www.iranresearches.ir/
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 آزمون های پرسشنامه .3-7

 پرسشنامه 1واییر .3-7-1

تواند ویژگی و خصوصیتی کزه ابزمار بزرای آن    گیری موردنظر میاین است که آیا ابمار اندازه م هوم روایی پرسشنامه

دهزد کزه ابزمار    بزه ایزن سزوال پاسزخ مزی      به عبارت دیگر م هزوم روایزی   .گیری کند یا خیراندازه طراحی شده است را

در این تحقیق مقصود از روایی این است که این پرسشنامه . [43] سنجدگیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را میاندازه

اسزت اده   [43روایزی محتزوا ]   مورد ارزیابی قرار دهد. برای این منظور از راهکزار تواند راهکار پیشنهادی را تا چه حد می

دنبال اثبات آنها اسزت را بزه   هایی که محقق بهتواند اهداف و ویژگیبدین م هوم که آیا سؤاات ابمار سنجش می گردید

بزین اسزاتید   پرسشنامه هزای طراحزی شزده     و نجی است اده گردیدسبرای این کار ابتدا از روش خبره ؟درستی بسنجد

تشزکیل  توزیع گردید و با است اده از نقطه نظرات ایشزان فزرم اولیزه پرسشزنامه هزا      نامه ی این پایانمتخصص در حوزه

روایی محتوایی پرسشنامه مورد ارزیزابی  به صورت کمی نیم  ]43[ 1ضریب روایی محتوا. سپس با است اده از روش گردید

 ی آن پرسشنامه بر اسزاس در این روش اعتبار هر کدام از سؤاات پرسشنامه از تعدادی افراد خبره در زمینه قرار گرفت.

. سپس پاسزخ  شودپرسیده می «ضرورتی ندارد»و « م ید است ولی ضرورتی ندارد»، « ضروری است» طیف سه قسمتی

 .یر محاسبه می گرددها مطابق فرمول ز

 

 

تعزداد کزل متخصصزان      Nپاسخ داده اند و «ضروری است»ی تعداد متخصصانی است که به گمینه En در این رابطه

  اد خبره است،به ازای تعد CVRآمده و دارای مقادیر  [43]مرجعی که در  است. اگر مقدار محاسبه شده از مقدار جدول

 .اعتبار محتوای آن آیتم پذیرفته می شود بمرگتر باشد

                                                                                                                     

1 Validity 
2 Content Validity Ratio 

 (3-5)رابطه 

http://spss-iran.ir/
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ضزمیمه   4 ی دیگری برای روش ضریب روایزی محتزوا تزدوین گردیزد کزه در پیوسزت      نامه پرسشنامهدر این پایان

های مدیریت فناوری اطاعزات،  خبره در حوزهخش شامل اساتید دانشگاهی باست. جامعه آماری خبرگان برای این شده

بنابراین با توجه به  خبره پرسشنامه را تکمیل نمودند. 8معماری سازمانی و مهندسی فناوری اطاعات هستند که تعداد 

نتایج ارزیابی محتزوا بزه صزورت زیزر      باشد.می 0.75خبره،  8قابل قبول برای تعداد  CVRجدول مرجع، حداقل مقدار 

 است :

 محتوایی : نتایج ارزیابی روایی محتوا1-3دول ج

 CVRمقدار  پرسش ارزیابی
 0.75 ای دادهتجاری و کانهای هوشهای گامارزیابی یک به یک فعالیت

ی تجاری و تکمیل پرسشنامهو هوشداده های بلوغ سازمانی کاناست اده از مدل "اظهار نظر خبرگان در مورد عبارت
  "آنها در تعیین جایگاه موجود سازمان در این دو حوزه مؤثر است

0.75 

 0.75  "های پیشنهادی در حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب مؤثر است.گام "اظهار نظر خبرگان در مورد عبارت

سازمانی فدرال در گذار از وضع موجود به وضع است اده از چارچوب معماری  "اظهار نظر خبرگان در مورد عبارت 
  "مطلوب سازمان مؤثر است.

0.75 

 3  "ها را دارد راهکار پیشنهادی قابلیت کاربرد پذیری در سازمان "اظهار نظر خبرگان در مورد عبارت 

وکار )که کسب داده در هوشمندیراهکار پیشنهادی برای غلبه بر چالش کان "اظهار نظر خبرگان در مورد عبارت 
  "هدف اصلی این تحقیق نیم همین است( مؤثر است.

0.75 

  

با توجه به نتایج ارزیابی روایی به روش ضریب روایی محتوایی، تمامی سؤاات موجود در پرسشنامه از نظر خبرگان پس 

بزاز   صزورت به سؤالیک  بایست در پرسشنامه اصلی وجود داشته باشد. البته در پرسشنامه مربوط به روایی محتواییمی

بودند کزه  اشاره کرده رگان در این نظراتب. یک ن ر از ختا از نقطه نظرات ت ضیلی خبرگان است اده شودمطرح شده بود 

هزا  های تل یزق گویزه  ای زیاد است و با تکنیکدادهتجاری و کانهای هوشهای گامخش ارزیابی فعالیتبتعداد سؤاات 

هزا  قیق جهت کاهش سؤاات است اده شود، ولی به دلیل اینکه نیاز بود تا یک به یک این گامبرای پوشش متغیرهای تح

ای شزدن  مورد ارزیابی خبرگان قرار بگیرند شرایط حذف برخی از آنها وجود نداشت. پیشنهادی هم مبنی بر چند گمینه

 که اعمال گردید. بودمطرح شدهشناختی های جمعیتپرسش
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 پرسشنامه 1پایایی .3-7-2

های مختلف با شرایط یکسان، تا چزه انزدازه نتزایج    گیری در آزمایشابمار اندازه به این موضوع اشاره دارد که پایایی

گیزری،  های مختل ی وجود دارد و حال که ابمار اندازهگیری روشبرای ارزیابی پایایی ابمار اندازه یکسانی هم در پی دارد.

 های سزنجش پایزایی پرسشزنامه اسزت    از مشهورترین روشکه  ای کرونباخ روش آلاز است،  با طیف لیکرت پرسشنامه

های پرسشنامه عزددی بزه نزام ضزریب آل زای کرونبزاخ       در این روش برای هر زیرمجموعه سؤال[. 43] شوداست اده می

 است.ورده شدهی این ضریب آی محاسبهکه در زیر نحوهشود محاسبه می

 

 پرسشنامه ی زیر مجموعه  ال هایؤتعداد س  

 .ام j سؤالواریانس   

 .مجموع سؤاات واریانس  

صزورت تجربزی مزورد پزذیرش دانشزمندان قزرار       ، بزه 0.7ااتر از ب، مقادیر ضریب آل ای کرونباخ [44]ی طبق گ ته

محاسبه  SPSSافمار ، توسط نرم، پایایی پرسشنامه لیکرت با است اده از روش آل ای کرونباخنیم در این پژوهشگیرد. می

 است.است که نتایج آن در زیر آمدهشده

 : نتایج ارزیابی پایایی پرسشنامه2-3جدول 

 مقدار ضریب آلفای کرونباخ های پرسشنامهبخش
های ازم برای حرکت از وضع موجود به های مربوط به هر یک از گامالیتفع

 وضع مطلوب
311.0  

450.7 میزان مؤثر بودن راهکار پیشنهادی   

 

                                                                                                                     

 قابلیت اعتماد 3

 (1-5)رابطه 



81 

 

 
 

بزرای هزر دو بخزش پرسشزنامه     مشاهده می کنید مقدار آل ای کرونباخ بدست آمده باا  همانطور که مطابق جدول

 لیکرت از پایایی ازم برخوردار است. ، بنابراین پرسشنامهاست 0.7بااتر از 

 تجزیه و تحلیل داده ها هایروش .3-1
آمار استنباطی تشکیل شده  و بخش اصلی یعنی آمار توصی ی دواز تحقیق روشهای تجمیه و تحلیل داده ها در این 

 است که هر یک به شرح ذیل توضیح داده می شوند:

 آمار توصیفی .3-1-1

گان پرسشنامه لیکرت از دیدگاه پزارامتری موجزود در پرسشزنامه مزورد     جامعه پاسخ دهند ،در بخش آمار توصی ی

ی تخصص و مدت سزابقه  سطح تحصیات، زمینه شامل بررسی قرار می گیرند. پارامترهای مورد نظر در این پرسشنامه

 مترهای نامبرده محاسبه می شود.باشند که درصد فراوانی هر یک از متغیرهای وابسته به پارامی

 نباطیآمار است .3-1-2

که در آن هم از پرسشنامه طیف لیکرت برای ارزیزابی مزدل پیشزنهادی     う¶◯いطبق منبع در بخش آمار استنباطی 

جهت اثبات نابرابری احتمزال پاسزحگویی موافزق و کزاماً      3های آن ابتدا آزمون تیجهت تحلیل دادهبود،  است اده شده

منظور اثبات موافقت خبرگان بزا  شود و در صورت موفقیت، بهفق با مخالف و کاماً مخالف برای هر پرسش، انجام میموا

 شود.های موافقم و کاماً موافقم است اده میگمینهاز روش درصد فراوانی  فعالیت مورد نظر،

 یافته های تحقیق وتحلیل آماری .3-2

 آمار توصیفی پرسشنامه .3-2-1

 اند:ی تخصص در جداول زیر بررسی شدهی کار و حوزهنی پارامترهای تحصیات، سابقهدرصد فراوابررسی 

                                                                                                                     

1 T-Test 
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 : آمار توصیفی سطح تحصیات نمونه آماری3-3جدول 

 درصد فراوانی تعداد سطح تحصیات
81% 7 کارشناسی  

65% 34 کارشناسی ارشد  

63% 4 دکتری  

300% 15 عجم   

 

کنید، بزیش از نیمزی از خبرگزان منتخزب دارای مزدرر کارشناسزی ارشزد        همانطور که در جدول باا مشاهده می

 باشند.نیم دارای مدرر دکتری می %36دارای مدرر کارشناسی و  %18 پس از آن باشند ومی

 نمونه آماری فعالیتیزان سابقه : آمار توصیفی م4-3جدول 

 درصد فراوانی تعداد میزان سابقه
 16% 3 سال 3زیر 

 16% 3 سال 11تا  3
 4% 3 سال 13تا  11

 4% 3 سال 21تا  13
 10% 5 سال 21بیش از 

 300% 15 جمع  
 

سال،  10تا  30بین  %8ی تخصصی خود را دارند، سال سابقه فعالیت در حوزه 10از جمعیت خبرگان بیش از  10%

 دارند. فعالیت سال سابقه 5سال و همان میمان نیم زیر  30تا  5بین  16%

 : آمار توصیفی حوزه تخصص نمونه آماری3-3جدول 

 درصد فراوانی تعداد زه تخصصحو
4% 3 آمار  

48% 31 هوش تجاری  

8% 1 افزارنرم  

16% 3 فناوری اطاعات  

4% 3 های اطاعات مدیریتیسیستم  

300% 15 جمع   

 



85 

 

 
 

در  %16تجاری تخصص دارنزد،  کنید، تقریباً نیمی از خبرگان در زمینه هوشهمانطور که در جدول باا مشاهده می

افزمار  هزای اطاعزات مزدیریتی، آمزار و نزرم     های سیتمبقیه در زمینه %36ی تخصصی ی اطاعات و حوزهی فناورزمینه

 باشد.می

 باطینآمار است .3-11
هزای  شود. ابتدا نظرات خبرگزان پیرامزون فعالیزت   های دو قسمت پرسشنامه انجام میدر این بخش تجمیه و تحلیل

شزود و سزپس میزمان مزؤثر بزودن راهکزار       انجام مزی  ین دو حوزهجهت همسویی ا ایدادهتجاری و کانهای هوشگام

    بزا م روضزات   3ابتزدا آزمزون تزی   همانطور که در بخش قبل بزه آن اشزاره شزد،     شود.پیشنهادی از دید آنها بررسی می

 3=0-た:0H  3≠0و-た:1H افقم های موافقم و کاماً مزو شود. در صورت رد شدن فرض ص ر، درصد فراوانی گمینهانجام می

 گردد.منظور اثبات موافقت خبرگان با فعالیت مورد نظر محاسبه میبه

تجااری و  های هوشهای گامتجزیه و تحلیل نظرات خبرگان پیرامون فعالیت .3-11-1

 ای جهت همسوییدادهکان

بزا  ( .Sig)همان   tمعنی داری آمارهاست. اگر مقدار سطح در جدول زیر نتایج آزمون تی روی هر فعالیت آورده شده

( را رد کرد و نتیجه گرفت که اختاف میزانگین  0Hتوان فرض ص ر )باشد، آنگاه می 0.05کمتر از  %35ضریب اطمینان 

توان درصزد موافقزت خبرگزان را در آن    است و سپس میدار شدهمعنی "نظری ندارم"ی نظرات در آن فعالیت از گمینه

های موافقم و کاماً مزوافقم اسزت کزه تأییزد فعالیزت      فراوانی گمینهفعالیت بررسی کرد. منظور از درصد موافقت درصد 

 SPSSافزمار  هزا بزا اسزت اده از نزرم    نتایج آزمون تی و درصد فراوانزی پاسزخ   نماید.مورد نظر را از نظر خبرگان اثبات می

 است.دست آمدهبه
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 اول هوش تجاری گام یهاتیفعال یابیارز یاطاستنب آمار: 6-3جدول 

مقدار آماره  تجاریهای گام اول هوشفعالیت ردیف
t Sig. موافقت 

 %76 006. 3.024 تجاریهای هوشتعریف استراتژی سازمان در مورد توسعه و استقرار پروژه     1

 %80 004. 3.167 جود، ایجاد شود.تجاری در ساختار سازمانی در صورت عدم ودپارتمانی با عنوان هوش   2

3 
تجاری انجام شود نه تجاری واحدهای مختلف سازمان تنها توسط واحد هوشهای هوشپروژه 
 صورت مستقل.به

1.834 .079   

4 
تجاری به دید ابماری برای کمک به حل هوشبایست به راهمدیران اجرایی سازمان می  

 دهد.فناوری اطاعات که وظایف عملیاتی حرفه را انجام میکیری نگاه کنند تا یک سیستم تصمیم
11.854 .000 96% 

 %100 000. 22.045 تجاری شود.بایست حامی هوشحداقل، مدیر ارشد اطاعات یا مدیر فناوری اطاعات می    5

6 
 از کل بودجه فناوری اطاعات سازمان را تشکیل %3تجاری سازمان حداقل بودجه ساانه هوش  

 دهد.
3.845 .001 72% 

7 
گاه یا فایل به صورت چند داده تجاری از صورت مجموعهحل هوشای راهمعماری داده   

 افماری مستقل از هم تغییر کند.نرمبسته
9.798 .000 80% 

8 

بایست با همکاری ی آن دپارتمان میهای یک حوزه یا دپارتمان برای است ادهدسترسی به داده 
تجاری و فناوری اطاعات سازمان تسهیل گردد و با هر درخواست، در فاصله زمانی واحد هوش
تجاری قرار های مورد نیاز، در اختیار آن دپارتمان و گروه هوشبایست درگاهی از دادهمعقولی می

 گیرد.

4.575 .000 68% 

9 
روز صل تا هر ماه بهبایست با تناوب هر فتجاری میحل هوشطور میانگین منابع اطاعاتی راهبه

 شود.
7.348 .000 92% 

10 
طوری که در های استخراج/ انتقال/ بارگذاری داده است اده کند بهبایست از روشسازمان می     

 های یکپارچه و غیر افمونه وجود نداشته باشد.گاه، دادههر داده
5.136 .000 64% 
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 یتجار هوش دوم گام یهاتیفعال یابیارز یاستنباط آمار: : 7-3جدول 

مقدار آماره  تجاریهای گام دوم  هوشفعالیت ردیف
t Sig. موافقت 

1 
عنوان یک منبع حساس به مأموریت بپذیرد، نه تجاری را بهمدیران اجرایی سازمان، سامانه هوش   

 ی.گیرفقط ابماری برای کمک به تصمیم
4.899 .000 80% 

2 
وکار در سازمان داشته باشد و بایست حداقل یک حامی از دپارتمانی از کسبتجاری میهوش  

 تجاری صرفاً فنی نباشند.تمامی حامیان هوش
14.513 .000 100% 

3 
درصد کل بودجه فناوری اطاعات  5تا  1بایست حداقل تجاری میی هوشبودجه ساانه   

 کیل دهد.سازمان را تش
4.619 .000 76% 

 %84 000. 7.111 تجاریهای هوشوکار بنا بر نیاز پروژههای واحدهای کسبگاهاتصال و یکپارچه کردن داده    4

 %96 000. 12.273 روز شود.تجاری بین هر ماه تا هر ه ته بهحل هوشطور میانگین، منابع اطاعاتی در راهبه     5

6 

این صورت باشد که واحد تجاری در واحدهای مختلف سازمان بههای هوشروژهرویکرد توسعه پ   
ای ها و ابمار مشترر و تعریف شدهتجاری متولی آن قرار گیرد، با این شرط که از تکنیکهوش

 شود.های سازمان است اده میجهت همسو بودن با استراتژی

5.939 .000 80% 

7 
تجاری با کمک تمامی کردی سازمان توسط واحد هوشهای کلیدی عملمستندسازی  شاخص   

 کار روند.تجاری سازمان بهحل هوشوکار که قرار است در راهواحدهای کسب
2.929 .007 68% 

8 
های هوش تجاری توسط واحد مستندسازی استانداردهایی برای تولید، تست و استقرار پروژه   

 تجاریهوش
12.124 .000 96% 

 

 یتجار سوم هوش گام یهاتیفعال یابیارز یاستنباط آمار: : 1-3جدول 

مقدار آماره  تجاریهوش  سومهای گام فعالیت ردیف
t Sig. موافقت 

1 
تجاری به دید یک منبع استراتژیک و کلیدی برای بایست به هوشمدیران اجرایی سازمان می  

 اهداف کارایی نگاه کنند. دستیابی به
10.392 .000 92% 

 %100 000. 14.905 وکار داشته باشد.های کسببایست چند حامی از دپارتمانتجاری سازمان حداقل میگروه هوش    2

3 
های حلی راهریمی توسعهی راهبری  در برنامهبایست در قالب کمیتهمدیران ارشد سازمان می  

 د.تجاری شرکت کننهوش
9.436 .000 88% 

4 
درصد از کل بودجه  30تا  6بایست حداقل بین تجاری سازمان میی هوشبودجه سالیانه   

 فناوری اطاعات سازمان را تشکیل دهد.
4.804 .000 72% 

 %92 000. 6.107 داده مرکمی یکپارچه باشد.صورت یک انبارهبایست بهتجاری سازمان میمعماری اصلی هوش   5
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مقدار آماره  تجاریهوش  سومهای گام فعالیت ردیف
t Sig. موافقت 

5 
بایست از ابمارهای اتوماتیک استخراج/ انتقال/ بارگذاری داده است اده کند تا کی یت سازمان می   

 ی سازمانی قابل قبول باشد و هیچگونه افمونگی داده وجود نداشته باشد.دادهداده در سراسر انباره
7.464 .000 92% 

 %76 000. 5.237 سازی شود.یادهبایست پتجاری میهای محیط هوشقوانین موجود برای شاخص   6

7 
بایست بین هر ه ته تا هر روز تجاری میحل هوشطور میانگین، منابع اطاعاتی در راهبه 
 روزرسانی شود.به

11.066 .000 92% 

8 

کند که با هم یکپارچه های هوش تجاری را تولید میگروه هوش تجاری سازمان سبدی از پروژه   
ای است اده ی مشترر و تعریف شدهتکنیک، معماری و چارچوب فرآیند توسعههستند و از ابمار، 

 کنند.وکار از آن است اده میهای کسبشود و دپارتمانمی

8.085 .000 88% 

9 
های هوش تجاری تعریف سازمان تمامی استانداردهایی که برای تولید، تست و استقرار پروژه   

 بایست اجرا کند.است را میکرده
7.250 .000 84% 

 %80 001. 4.000 بایست تعریف شود.های هوش تجاری میفرآیند استانداردی برای الویت دهی به پروژه     10

11 

سازی استراتژی مدیریت عملکردی شده و پیادههای کلیدی عملکردی تعریفاست اده از شاخص  
ور مدیریت عملکرد سازمان و در نتیجه منظتجاری بهمانند کارت امتیازی متوازن توسط ابمار هوش

 های سازمانکاهش همینه

5.634 .000 80% 

12 

منظور سرعت بخشیدن به تجاری بهحل هوشهای جستجوی جدید در راهسازی قابلیتپیاده   
تجاری با تسهیل پیداشدن اطاعات مورد نیاز توسط کاربر و ترغیب است اده از ابمارهای هوش

 اهاست اده از آن

14.513 .000 100% 

13 
تجاری توسط کارگیری مؤثر از ابمارهای هوشهای آموزشی متنوع جهت بهبرگماری کاس    

 کاربران
16.000 .000 100% 
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 یتجار هوش چهارم گام یهاتیفعال یابیارز یاستنباط آمار: : 2-3جدول 

مقدار آماره  تجاریهوش  چهارمهای گام عالیتف ردیف
t Sig. موافقت 

1 
تجاری های سازمان همسو باشد و اهداف هوشبایست با استراتژیتجاری میهای هوشاستراتژی  

 یافته باشد.با اهداف تغییرپذیر سازمان تطبیق
16.738 .000 100% 

2 
دید ممیت رقابتی و کلیدی برای دستیابی  تجاری بهبایست به هوشمدیران اجرایی سازمان می  

 به سهم بیشتر بازار و جذب مشتری نگاه کنند.
16.738 .000 100% 

3 
بایست در سراسر است، میتجاری در آن نقش مهمی ای ا کردههای سازمان را که هوشموفقیت  

 تجاری حامیان بیشتری پیدا کند.سازمان تبلیغ کرد تا گروه هوش
16.000 .000 100% 

4 
دپارتمانی باشد های راهبردی میانبایست سطوح مختل ی از کمیتهتجاری میحامیان گروه هوش  

 تجاری سازمان باشد.هوشحلپذیر و پاسخگوی خروجی راهو مسلولیت
14.000 .000 100% 

5 
ان ی فناوری اطاعات سازمدرصد کل بودجه 33بایست حداقل تجاری میی ساانه هوشبودجه   

 را تشکیل دهد.
5.774 .000 64% 

6 
های حرفه، بایست برای نگهداری و پشتیبانی از تمام درخواستتجاری میی هوشسامانه     
 طور کامل از نظر مالی تأمین باشد.به

8.573 .000 80% 

7 
بایست شناسایی مشتریان تجاری در سازمان میحل هوشهای راهترین خروجییکی از مهم  

 ب باشد.مناس
9.899 .000 88% 

 %84 000. 7.905 ی ارزیابی ریسک باشد.بایست شامل مرحلهتجاری میهای هوشتمامی پروژه   8

9 

بایست به صورت یک سرویس هوش تجاری باشد که انباره تجاری میحل هوشمعماری اصلی راه  
ط واحد تجمیع و یکپارچه داده مرکمی را با دیگر منابع اطاعاتی هوش تجاری در قالب یک واس

 کند.

6.129 .000 76% 

10 
روز رسانی بایست بصورت روزانه یا بین روز بهتجاری میبه طور میانگین منابع اطاعاتی هوش   

 شوند.
10.524 .000 92% 

11 
ی وکار جهت ایجاد و توسعه پروژهگام برای واحدهای مختلف کسببهتعریف مراحلی گام   

 د نیازتجاری مورهوش
14.513 .000 100% 

12 

واحدهای مختلف سازمان اجازه دارند تا زمانیکه استانداردهای تعریف شده توسط واحد هوش   
را سرویس ای که آنتجاری خود را توسط واسط یکپارچههای هوشتجاری را نقض نکنند، پروژه

 است، تولید کنند.تجاری در کل سازمان فراهم کردههوش

11.066 .000 92% 

 %84 000. 8.981 طور کامل اجرا شود.بایست بههای هوش تجاری میفرآیند استاندارد برای الویت دهی به پروژه    13
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 دادهکان اول گام یهاتیفعال یابیارز یاستنباط آمار:  11-3جدول 

مقدار آماره  دادهکان اولهای گام فعالیت ردیف
t Sig. موافقت 

 %64 009. 2.831 هادادهتعریف استراتژی سازمان در مورد توسعه و استقرار زیر ساخت کان    1

 %76 000. 7.103 هادادههای تحلیل و مدیریت کانتعریف سیاست   2

 %76 000. 4.676 های مالکیت و دسترسی داده در سازمانتعریف سیاست   3

 %96 000. 9.295 هادادههایی برای رسیدگی به مسائل مربوط به نگهداری کانها و روشتعریف سیاست     4

5 
ای خود داشته باشد و بداند که از چه منابعی بایست شناخت کافی از منابع دادهسازمان می    
 ای است اده کند.دادههای کانتواند برای تحلیلمی

5.850 .000 72% 

6 
ی تجمیه و تحلیل اطاعات مهارت دارند، استخدام بایست افرادی را که در در زمینهازمان میس   

 کند.
11.635 .000 92% 

7 

ای بیشتر کند، در دادهبایست تحقیقات خود را در مورد موضوعات کانسازمان می   
یی داشته باشد هاهای مربوطه حضوری فعال داشته باشد و مطالعه تطبیقی روی سازمانکن رانس
 اند.ها را با موفقیت در سازمان خود پیاده کردهدادهکه کان

10.844 .000 92% 

8 
بایست شکل بگیرد. این گروه های سازمان در سطح هر واحد میدادهو تحلیل کان تیم تجمیه  

 اشد.بپژوهان ، تحلیلگران حرفه، دانشمندان کامپیوتر و غیره میهایی چون دادهشامل نقش
4.382 .000 64% 

 %80 000. 7.695 ها از طریق بخش فناوری اطاعات تأمین گردد.دادهبودجه عملیات مربوط به کان  9

10 
های ای، مانند زیرساخت هدوپ یا پایگاه دادهدادهدر سازمان حداقل از یک زیرساخت کان 

NOSQL ده شود.جهت تحقیق و آزمون و خطا و رسیدن به شاهد مثال است ا 
6.363 .000 68% 

11 
یافته یا ساختار ساختهای نیمهیافته، حداقل یک نوع از دادههای ساختغیر از دادهسازمان به  

 آوری کند.نیافته را جمع
11.438 .000 92% 

 %76 000. 6.105 اندازی کند.وکار راهصورت مستقل در هر واحد کسبسازمان سرورهای متاداده را حداقل به   12
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 دادهکان دوم  گام یهاتیفعال یابیارز یاستنباط آمار:  11-3جدول 

مقدار آماره  دادهکان دومهای گام فعالیت ردیف
t Sig. موافقت 

 %88 000. 8.887 یادادهی کانهای حوزهدهی و تأمین مالی برای پروژهتعریف فرایند بودجه  1

2 
ای در سازمان هم توسط بخش فناوری اطاعات و هم توسط بخش دادهکارهای کانی راهبودجه
 وکار تأمین شود.کسب

4.382 .000 72% 

3 

است سازی شدهکاهش در آنهاپیاده-هایی که مدل نگاشتبایست حداقل از تکنولوژیسازمان می 
شده آوریی جمعهادادهسازی و تحلیل حجم زیاد کانرهمانند کاستر هدوپ، به منظور ذخی

بایست از هایی با تنوع باا میدادهسازی کارآمدتر کانمنظور ذخیرهاست اده کند. همچنین به
 مورد نیاز است اده کند. NOSQLهای پایگاه داده

3.674 .001 56% 

4 
داده برای سازمان ی تحلیل کانر فایدهمنظور درسازمان نیاز دارد به یک یا دو شاهد مثال به 

 ای را توجیه کند.دادههای کانهای درخواستی جهت انجام پروژهخود، برسد تا بتواند بودجه
14.513 .000 100% 

 %92 000. 10.663 ای به افراد استخدام شده.دادههای کانهای تجمیه و تحلیلآموزش تکمیلی مهارت   5

6 
های موروثی گیری از اطاعات سیستمماری اطاعات سازمان جهت بهرهشروع طراحی مع  

 سازمان
13.966 .000 100% 

7 

یافته و ساختهای نیمهنوع از داده 1یافته، حداقل های ساختغیر از داده بایست بهسازمان می
همچنین روی ها را دور نریمد و دلیل هیچکدام از این دادهآوری کند و بییافته را جمعناساخت

 هایی انجام دهد. آنها تجمیه و تحلیل

10.382 .000 92% 

8 
های ای خود را محاسبه کرده و از نیازمندیی دادهیاست نرخ رشد سالیانهسازمان می 

 آوری شده اطاع داشته باشد و آنها را مستند کند.های جمعهای دادهسازی خود و همینهذخیره
12.124 .000 96% 

9 

های پیشرفته مانند تجمیه و تحلیل توصی ی، پیشگویانه، بایست از تجمیه و تحلیلن میسازما
داده، حداقل در عنوان بخشی از راهکارهای کانبه های پیشرفتهیکاویهای آماری یا دادهتکنیک

 کند.سطح دپارتمان است اده 

6.267 .000 88% 

 %76 000. 4.745 هادادهحلیل و مدیریت کانشده برای تهای تعریفاجرای تمامی سیاست   10

 %72 001. 3.720 های مالکیت و دسترسی داده در سازمانشده برای سیاستهای تعریفاجرای تمامی سیاست  11

12 
هایی برای رسیدگی به مسائل ها و روششده برای سیاستهای تعریفاجرای تمامی سیاست  

 هادادهمربوط به نگهداری کان
4.543 .000 68% 

 %96 000. 9.347 .های امنیتی برای تمامی انواع دادهتعریف سیاست   13
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 دادهکان  سوم گام یهاتیفعال یابیارز یاستنباط آمار: 12-3جدول 

مقدار آماره  دادهکان سومهای گام فعالیت ردیف
t Sig. موافقت 

 %100 000. 13.863 کند.ای پشتیبانی میدادهبایست حداقل یکی از مدیران سطح باای سازمان از رویکرد کانمی   1

 %100 000. 19.503 هایش را بر دارد.بایست بیشتر  قدمها میدادهکارهای کانکمک راهسازمان به    2

3 
وکار منتقل رج شده و به بخش کسبخا ITها از بخش دهی مالی پروژهمسلولیت بودجه  

 است.شده
.961 .346   

4 

ای کاماً دادهی تحلیلی کانبایست دارای یک سکوها میدادهمنظور کار با کانسازمان به  
ها و تحلیل آنها است اده دادهیکپارچه و منسجم باشد و از فرایندها و ابمار قابل تکرار برای کان

 کند.

5.629 .000 80% 

 %88 000. 9.448 کند.ها است اده دادهکارهای کانی چابک  برای راهبایست از روش توسعهسازمان می    5

6 
بایست دارای ها، میدادههای زیرساختی کانهای مورد نیاز تکنولوژیی مهارتسازمان در زمینه  

 دانند.طور کامل میهی سازمان را نیم بی سطح باایی باشد که حرفهدیدهتیم آموزش
5.136 .000 64% 

7 

کاهش مانند هدوپ، -های پشتیبان مدل نگاشتبایست حداقل از تکنولوژیسازمان می  
های با تواتر باای تولید مانند داده پردازشهای پشتیبان و تکنولوژی NOSQLهای پایگاه
 ت اده کند.های بادرنگ یا موتور پردازش رویدادهای پیچیده اسدادهانباره

7.076 .000 76% 

 %100 000. 13.880 سازی معماری اطاعات و اقدام اعمال آن در سطوح مختلفتکمیل مستند   8

9 
سافته و ساختهای نیمهنوع از داده 4یافته، حداقل های ساختغیر از دادهبایست بهسازمان می  

 آوری و تحلیل کند.یافته را جمعناساخت
8.510 .000 84% 

10 
ببرد و به کمک آن ی یکپارچه در کل سازمان بهرهی متادادهبایست از یک انبارهسازمان می   

 شده در سازمان را یکپارچه کند.ای ذخیرههتمامی منابع داده
11.438 .000 92% 

 %88 000. 10.000 هادادهی کانی سطح خدمات در حوزهنامهتعریف موافقت     11

12 
منظور های سازمان که بهای برای تشخیص و ارتقای کی یت دادهروشی چند مرحلهتعریف   

 ها کاربرد دارداست اده در تحلیل
9.333 .000 96% 

13 
طور کامل شکل گرفته باشد و بایست در سطح کل سازمان بهه میدادهو تحلیل کان تیم تجمیه   

 هر واحد بدهند.های ازم را به افراد تحلیلگر بایست مشورتمی
9.448 .000 88% 

 %88 000. 9.287 های ح م حریم خصوصیتعریف مقررات حریم خصوصی و سیاست    14

 %92 000. 10.392 .های امنیتی برای تمامی انواع دادهاجرای کامل سیاست     15

 %100 000. 13.966 ها به محیط سازماندادههای مشخصی در هنگام ورود کانتعریف متدلوژی     16
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 دادهکان  چهارم گام یهاتیفعال یابیارز یاستنباط آمار: 13-3جدول 

مقدار آماره  دادهکان چهارمهای گام فعالیت ردیف
t Sig. موافقت 

1 
شود و دید رقابتی محسوب بایست یک ممیت ها و تحلیل آنها میدادهاز نظر سازمان کان   

 کنند.ها، سازمان را هدایت میمدیران اجرایی سازمان اینگونه باشد که داده
16.000 .000 100% 

2 

ای از بایست دارای اکوسیستمی منسجم، عملیاتی و یکپارچهها میدادهنسازمان برای کار با کا   
ها دادههای اصلی کانور پشتیبانی از ویژگیمنظطوریکه بهداده داشته باشد بههای کانتکنولوژی

)حجم، تنوع، تواتر تولید(، به ازای هرکدام حداقل از یک تکنولوژی است اده کند، در این میان 
گیری و ترمیم، مدیریت کارایی و نظارت پیشگیرانه پشتیبان ،های امنیت، بازیابی از فاجعهطرح
 باشد.بایست تعریف و اعمال شدهمی

14.513 .000 100% 

 %100 000. 15.396 ها نیم راهکارهایی بیاندیشد.دادههای اعتبار و صحت کانبایست برای ویژگیسازمان می     3

 %64 000. 4.382 آوری و تحلیل کند.یافته جمعهای ساختنوع غیر از داده 5بایست بیش از سازمان می   4

 %80 000. 8.048 طور کامل اجرا کند.ها را بهدادهی کانخدمات در حوزهی سطح نامهبایست موافقتسازمان می     5

 %100 000. 13.880 ها به محیط سازماندادهشده در هنگام ورود کانهای تعریفاجرای متدلوژی   6

7 
های سازمان که شده برای تشخیص و ارتقای کی یت دادهای تعریفاجرای روش چند مرحله

 ها کاربرد داردده در تحلیلمنظور است ابه
9.295 .000 88% 

8 
های ی سازمان که مسلولیت تعریف و نگهداری سیاستهادادهتشکیل  مرکم راهبردی کان   

 ای را دارد.دادهکان
11.635 .000 92% 

 %100 000. 16.000 ای در سطح سازماندادههای کانتشکیل تیم ابتکار تحلیل    9

10 
ای دادهدپارتمانی از دیگر صنایع، به راهکارهای کان-های میانبایست از ورود ایدهمی سازمان  

 کند.استقبال 
12.124 .000 96% 

11 
ی سازمان بایست اتوماتیک شود و بخشی از فرایندهای حرفهها در سازمان میتجمیه و تحلیل     

 به حساب آید.
7.595 .000 92% 

12 
شوند و ذین عان ها  که شامل نمایندگانی از سراسر سازمان میدادهکانتشکیل تیم حاکمیت   

 وکار هم در آن مشارکت دارند.کلیدی کسب
10.663 .000 92% 

 %92 000. 9.295 های ح م حریم خصوصیاجرای کامل مقررات حریم خصوصی و سیاست   13
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خبرگان مزورد   اتاز نظر است و 0.05کمتر از  واردتمامی م .Sigمقدار  کنیدهمانطور که در جدول باا مشاهده می

وکزار  خارج شزده و بزه بخزش کسزب     ITها از بخش دهی مالی پروژهمسلولیت بودجه ｇ مورد: 1تأیید هستند به غیر از 

تجاری انجزام شزود نزه    تجاری واحدهای مختلف سازمان تنها توسط واحد هوشهای هوشپروژه ｇو   "است.شده منتقل

نظزری  "ی هزا از گمینزه  اینکه نظرات خبرگان در مورد اول به هیچ سمتی متمایل نبود و پاسخدلیل  ｇ.تقلصورت مسبه

ی ، ماننزد متخصصزین حزوزه   تمایل بزه کارهزای فنزی دارنزد    که تواند این نکته باشد که افرادی معنادار نشد می "ندارم

است ولی از طرف دیگر افرادی که  ITتجاری از بخش نظرشان بیشتر بر تأمین بودجه هوش ،و فناوری اطاعات افمارنرم

تجزاری نظرشزان بیشزتر بزر تزأمین      تر است ماننزد متخصصزین هزوش   وکار نمدیکحوزه تخصصشان به واحدهای کسب

تواند همان تقابل ی دوم میدلیل عدم اجماع نظرات در گمینه همچنینوکار است. تجاری از بخش کسبی هوشبودجه

توضزیح   در ادامزه  نظزران ارائزه شزد کزه    نظرات دیگری در این بخش توسط برخی از صاحبی باشد. دید فنی و مدیریت

  شود.میداده

تجاری گ ته شد توجه به شروع فرهنگ سزازی دربزاره هزوش تجزاری در سزطح مزدیران       در رابطه با گام اول هوش

در  در این گزام اسزت.   BIسانی ماهر در حوزه سازمان باید در این مرحله آغاز شود. نکته دیگر توجه به آموزش نیروی ان

. همچنزین در  تجاری فعالیت توسعه فرهنگ هوش تجاری در سطح بدنه کارشناسی سازمان پیشنهاد شدگام دوم هوش

ی های کلیدی عملکرد پیشنهاد شده که بهتر اسزت طراحزی و مستندسزازی آنهزا بزر عهزده      مورد مستندسازی شاخص

. در گزام سزوم   ریمی استراتژیک و طراحی برنامه عملیاتی سازمان را بر عهده دارندای برنامههواحدهایی باشد که فعالیت

گ ته شده کزه  ای نباید وجود داشته باشد، در انباره داده هیچ نوع افمونگی داده در رابطه با این فعالیت کهتجاری، هوش

حات و م زاهیم در همزه دپارتمزان هزای سزازمان      بایست افمونگی م هومی باشد یعنی باید اصطامنظور از افمونگی می

تجاری م یزد اسزت. مثزال سزاده اینکزه      ش اف و یکی باشد. افمونگی داده فیمیکی گاهی در بهبود کارایی سیستم هوش

م هوم تاریخ در همه جا یکی و یک جنس شود )تاریخ میادی است یا شمسی(، کد گذاری کاا از سیسزتم یکسزان در   

بایست بسزته بزه   ها میها این است که این فعالیتنظری دیگر در رابطه با کلیت فعالیتست اده کند. همه دپارتمان ها ا

 سازی شود.سازمان و موضوع کسب و کار، شخصی

هزای  های حرفه در گامهمچنین با توجه به نظر یکی از خبرگان، جهت مشخص نمودن نحوه مهندسی مجدد فرایند

 گردد: یا تأکید مجدد های زیر در این راهکار اضافهمپیشنهادی، بهتر است که زیر گا
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 تجاری در صورت نبود آن و : بازبینی مجدد ساختار سازمانی و در نظر گرفتن واحد هوشگام اول هوش تجاری

 تعریف نمودن وظایف دقیق آن.

 ه عنوان متولی توسعتجاری بهی همکاری واحد هوشمستند نمودن دقیق نحوهتجاری: گام دوم هوش

 تجاری با سایر واحدهاهای هوشپروژه

 گیری واحدهای سازمان جهت است اده از سبد بهبود فرآیندهای استاندارد جهت بهرهتجاری: گام سوم هوش

 تجاریهای هوشی پروژهیکپارچه

 وکار جهت ایجاد و توسعه برای واحدهای مختلف کسب گامبهتجاری: تعریف مراحلی گامگام چهارم هوش

 تجاری.گرای راهکار هوشهای سرویسی خود واحد توسط واسطتجاری مورد نیاز بوسیلهی هوشهپروژ

 ای مانند تعریف دادهوکار جهت یادگیری موضوعات کانفرایندهای آموزشی کسبتعریف داده: گام اول کان

سطح تخصص آنها و وکار با نوجه به های کسبهای علمی برای تمامی واحدهای آموزشی و کن رانسکاس

 نیاز سازمان

 هادادهواحدی جهت تجمیه و تحلیل و کار با کانداده: تعریف فرایندهای درونگام دوم کان 

 داده و تعریف نمودن دقیق وظایف منظور ایجاد تیم کانداده: بازبینی مجدد ساختار سازمانی بهگام سوم کان

 آن.

 بایست تحلیل محور گردد و در تمامی آنها بخشی با وکار میکسبداده: تمامی فرایندهای گام چهارم کان

 ای در نظر گرفته شود.دادهعنوان تجمیه تحلیل کان

تجزیه و تحلیل نظرات خبرگان پیرامون ارزیابی میزان مؤثر باودن راهکاار    .3-11-2

 پیشنهادی

ان مزؤثر بزودن راهکزار    های تزی و درصزد فراوانزی موافقزت بزرای یخزش میزم       در جدول زیر نتایج مربوط به آزمون

 است.پیشنهادی آمده
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 میزان مؤثر بودن راهکار پیشنهادی یابیارز یاستنباط آمار: 14-3جدول 

1 
تجاری و تکمیل داده و هوشهای بلوغ سازمانی کاناست اده از مدل   

 سازمان در این دو حوزه مؤثر است. ی آنها در تعیین جایگاه موجودپرسشنامه
13.377 0 96% 

 %88 0 9.448 های پیشنهادی در حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب مؤثر است.گام    2

 %84 0 7.071 ها را دارد.راهکار پیشنهادی قابلیت کاربردپذیری در سازمان  3

4 
موجود به وضع  است اده از چارچوب معماری سازمانی فدرال در گذار از وضع  

 مطلوب سازمان مؤثر است.
3.161 0.004 40% 

5 
وکار )که داده در هوشمندی کسبراهکار پیشنهادی برای غلبه بر چالش کان

 هدف اصلی این تحقیق نیم همین است( مؤثر است.
8.66 0 84% 

 

غیزر از مزورد   بزه اسزت،  دهتمامی مورادی که برای مؤثر بودن راهکار پیشنهادی ارزیابی شز  همانطور که روشن است

ای که در این بخش وجزود دارد ایزن اسزت کزه بزا وجزود اینکزه اکثزر         شده است. نکتهمورد تأیید خبرگان واقعچهارم، 

ای در مورد کاربردپذیری ایزن راهکزار در کشزور    ها موافق بودند، عدهخبرگان با کاربردپذیر بودن این راهکار در سازمان

دلیزل اینکزه بزه نظزر برخزی      داده در ایزران و هزم بزه   تجاری و کانلیل نوپا بودن م هوم هوشایران تردید دارند هم بد

 انجامد.ایران غالباً به شکست میهای معماری سازمانی در خبرگان پروژه

مورد تأیید خبرگان  "گذار از وضع موجود به وضع مطلوب است اده از چارچوب معماری سازمانی فدرال درｇی گمینه

. از نظر یکی از خبرگان، چارچوب معماری سازمانی فدرال برای گذر از وضع موجود به وضزع مطلزوب در ایزن    شدواقع ن

یکی دیگر از خبرگزان اتنقزادی در    باشد.می تری در این حوزهصصیهای تخحوزه بسیار عمومی است و نیاز به چارچوب

عتقزد بزود کزه ایزن چزارچوب شزاید بتوانزد بزرای         مورد پیچیدگی و گستردگی بسیار باای چارچوب فدرال داشت و م

 های خصوصی مناسب نیست.های فدرال و دولتی راهگشا باشد ولی برای سازمانسازمان

ی معماری سازمانی با هزم  های مورد است ادهبه نظر خبرگان، تصمیم بر آن گرفته شد تا چارچوببا توجه بنابراین، 

هزای  ی چزارچوب وضع موجود به مطلوب سازمان انتخاب شود. جهزت مقایسزه  برای گذار از مقایسه شوند و بهترین آن 

. در این روش معیارهایی که جهت اجزرای معمزاری   است برداری شدهایده  [46]شده در معماری سازمانی از روش گ ته

شزوند و در هزر   طه اهمیت دارنزد، اسزتخراج مزی   ی مربوسازمانی برای گذار از وضع موجود به مطلوب سازمان در حوزه

شود که نشانگر توانایی چزارچوب در  اختصاص داده می 4تا  3های مورد بررسی امتیازی از معیار، به هر یک از چارچوب

 بیانگر توانزایی پاسزخگویی بسزیار    3بیانگر توانایی پاسخگویی بسیار باا و امتیاز  4امتیاز  آن معیار است. پاسخگویی به
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های معمزاری  است که عبارتند از چارچوبهای متداول انجام شدهی بین چارچوبباشد. در جدول زیر مقایسهپایین می
3DoDAF ،1FEA ،1TOGAF  وZachman. 49[و  ]48[، ]47[ها بر اساس منزابع  یافته به چارچوبامتیازهای اختصاص[ 

 باشد.می

 [49]و  [48]و  [47] های معماری سازمانی متداول: مقایسه بین چارچوب13-3جدول 

 Zachman TOGAF FEA DoDAF معیارها

 1 1 1 4 بندی کامل محصوات معماریطبقه

 3 1 4 3 دارا بودن فرایندی گام به گام برای ایجاد معماری سازمانی

 1 4 1 3 جهت راهنمایی معمارانمعماری مرجع  هایمدل دارا بودن

 3 1 3 3 ارزیابی موفقیت چارچوب در بکارگیری معماری سازمانی  

 3 1 1 3 تسهیل در ایجاد مدل حاکمیت برای استقرار معماری سازمانی

 1 1 4 1 های چارچوبدسترسی ساده به اطاعات و آموزه

 1 1 4 1 سرعت رسیدن به نتیجه)از شروع تا ایجاد محصوات معماری(

 1 1 4 1 هایی خاصشرکتعدم وابستگی چارچوب به 

 1 1 4 1 لفهای مختیکپارچگی و اتصال بین ایه

 3 3 1 1 هامقبولیت در پذیرش چارچوب توسط سازمان

 21 24 31 17 جمع

 

تزرین  مناسزب  TOGAFبا توجه به مقایسه انجام شده و امتیازات اختصاص یافته، نتیجه اینگونه شد کزه چزارچوب   

ر چارچوب نقاط ضزعف و  البته ه باشد.اری سازمانی برای گذار سازمان از وضع موجود به وضع مطلوب میمچارچوب مع

های سازمانی مختل ی باشد که بیشزترین  تواند گلچین کردن اجمای معماریحل بهتر میقدرت خاص خود را دارد و راه

نامه در نظر ی این پایانهای آیندهعنوان یکی از پژوهشتواند بهکاری میتأثیر را در پیمودن راه گذار دارد، که چنین راه

 شود.گرفته
                                                                                                                     

1 Department of Defence 
2 Federal Enterprise Architecture 
3 The Open Group Architecture Framework 
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 دیبنجمع .3-11
روایی و  هایطی آن، ابتدا آزمونی آماری از خبرگان انجام شد که در این فصل  ارزیابی راهکار پیشنهادی توسط نمونه

ی آماری و آمزار  این تحقیق انجام شد و پس از اثبات روایی و پایایی پرسشنامه، آمار توصی ی نمونه یپایایی پرسشنامه

هزای راهکزار پیشزنهادی حزذف شزد و      و در نهایزت دو مزورد از فعالیزت    پرسشنامه بررسزی شزدند   استنباطی اطاعات

کننده خواهد بود. ازم به ذکر است کزه تجمیزه و   رهنمودهایی هم از نظرات خبرگان استخراج شدکه در ادامه راه کمک

یزن راهکزار در   . در فصل آتی نیم کاربرد عملی اگرفتانجام  Microsoft Excelو  SPSS هایافمارها  به کمک نرمتحلیل

 شود.یک سازمان بررسی می



 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 فصل ششم : مطالعه موردی .6
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 مقدمه   .6-1

هزای بزمرگ ایرانزی کزه تزا حزدودی بزا چزالش         است تا راهکار ارائه شده در یکی از سازماندر این فصل سعی شده

به سازی راهکار پیشنهادی یادهشود. از آن جهت که پسازی وکار سروکار دارد، پیادهداده در حوزه هوشمندی کسبکان

طور کلزی و مختصزر، مراحزل    است تا بهطور کامل أمری نیست که بتوان آن را ظرف یک یا دو ماه انجام داد، سعی شده

ی ی راه کلی این راهکار روشن شود. بدین منظور ابتدا جایگزاه سزازمان مزورد مطالعزه در حزوزه     آن انجام شود تا نقشه

ارائزه شزد، مرحلزه گزذار      شود، سپس با توجه به رهنمودهایی کزه در فصزل چهزارم   ده تعیین میداتجاری و کانهوش

ی گذار سازمان بر اسزاس معمزاری   گردد. نحوهسازمان از وضع موجود به وضع مطلوب به صورت گام به گام تشریح می

 .گرددین چارچوب ارائه میهای اجیو برخی از خرو گیردکه در فصل قبل پیشنهاد شد، انجام می TOGAFسازمانی 

 ی سازمان مورد مطالعهاطاعات کلی درباره .6-2
 ایان باناک باه اناوان     باشزد. است، بانک اقتصاد نوین مینتخاب شدهانامه سازمانی که برای مطالعه موردی این پایان

شزعبه و   140و حدود یک دهه است کزه بزا    به ثبت رسید 3180در سال  اولین بانک خصوصی جمهوری اسامی ایران

سزال پزیش    7تاریخچه هوشمندی کسزب و کزار در ایزن بانزک بزه       .دهدن ر به کار خود ادامه می 1400تعداد پرسنل 

تمرکم کاری  و، زیر مجموعه واحد فناوری اطاعات، بوجود آمد "آمار و اطاعات مشتریان"واحدی به نام  گردد کهبازمی

 .الکترونیک بود که محرکی بزرای تغییزر نگزرش روی تحلیزل داده بزود      های بانکداریآن بیشتر تحلیل آماری روی داده

، زیر نظر واحد فناوری اطاعات تشکیل شد که چنزد اداره نیزم   "کاویافمار و دادهمدیریت نرم"رفته رفته واحدی به نام 

بزود. پزس از    "طاعزات کزاوی و تحلیزل ا  اداره داده"کاوی شکل گرفت که یکی از آنهزا  افمار و دادهزیر نظر مدیریت نرم

هزای آن بیشزتر از آنکزه مربزوط بزه      های این اداره، و اینکه جزنس فعالیزت  مدتی، بدلیل مورد توجه قرار گرفتن فعالیت

های بانزک کمزک   گیریریمی داشت و به تصمیمفناوری اطاعات باشد و ماهیت فنی داشته باشد، ماهیت مالی و برنامه

طرح و برنامه بزه  معاونت امورزیر نظر  "کاوی و هوش تجاریداده"د این واحد با نام کرد، از این جهت در چارت جدیمی

  از واحد فناوری اطاعات جدا شد. کار خود ادامه داد و
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 چرایی استفاده سازمان از راهکار پیشنهادی .6-3
، تزا  اسزت ار دادهتجاری این بانک را تحت تأثیر قرهای هوشای کارایی سیستمافمایش حجم داده ،های اخیردر سال

آیزد کزه کزاربران بزرای گزرفتن نتیجزه       ها به قدری پایین میجایی که در برخی گمارشات تحلیلی بانک کارایی سیستم

گردد. از ها یا حتی روزها صبر کنند و این أمر موجب عدم رغبت کاربران برای است اده مجدد از آن میبایست ساعتمی

گزاهی   روز رسزانی ایزن سیسزتم   زمان به است تاهای بانکی نیم باع  شدهید تراکنشطرف دیگر، افمایش باای تواتر تول

تجزاری  گزردد. در نتیجزه سیسزتم هزوش    روز بزه بایست یک روز کاری زمان صرف شود تزا  میکه  برسدمواقع به حدی 

 موقزع بزه  تواننزد نشزود کارشناسزان و مزدیران    . این مسأله باع  مزی شودمیدر روز کاری بعدی آماده سرویس سازمان 

خود ی مدیران بانک را بهی دیگری که عاقهنکتهی سیستم اتخاذ نمایند. روز شدهتصمیماتشان را بر اساس اطاعات به

ی اجتماعی برای مشتریان بانک است که از طریق تحلیل نظرات مشتریان در ی شبکهاندازی سامانهاست، راهجلب کرده

ایزن   های خود را باا ببرند و هم بانکداری اختصاصی را تقویزت کننزد.  د کی یت سرویسمورد مسائل مختلف، هم بتوانن

تری نسزبت بزه گمارشزات    اکتشافی و عمیق یدای با ددادههای کانتحلیلتواند ها اگر برطرف گردند سازمان میچالش

 .نمایدها را کشف ای دادهتواند الگوها و روابط جمئی تری در ابهتجاری را انجام دهد و میهوش

ها نیم برطرف گردند، بتوان از است که حتی اگر این چالشتجاری در این بانک به حدی نرسیدهبلوغ هوش از طرفی

مطلوب رسید، زیرا همانطور که قباً گ ته شده بزود،  ی ها در سطوح مختلف سازمان است اده کرد و به نتیجهاین تحلیل

ها نتیجه بدهد و در سزازمان  تجاری نیاز دارد و برای اینکه این تحلیله ساختارمندی هوشای نیم بدادههای کانتحلیل

تجاری و با سطح های ساختارمند و چند بعدی هوشباشد نیاز است تا در قالب داشبوردها و گمارشتأثیری مثبت داشته

 های مورد نظر ارائه شوند.دسترسی

بزر  تزوان  می ای در این بانکدادههای کانتجاری با تحلیلهوش سو شدنهم با است اده از راهکار پیشنهادی وپس 

 های مورد نظر فائق آمد.چالش

 دادهتجاری و کانی هوشتعیین جایگاه سازمان در حوزه .6-4
شود و سپس گذار از وضع موجود داده تعیین میتجاری و کانی هوشدر این تحقیق ابتدا جایگاه سازمان در حوزه

گردد. تعیین جایگاه سازمان از طریق انجام مصاحبه و گردآوری اطاعات از معاونزان و کارشناسزان   وب انجام میبه مطل
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تجزاری  داده توسط واحد هزوش تجاری و کانهای بلوغ هوشاین دو حوزه در بانک و همچنین تکمیل کردن پرسشنامه

 ،در ادامزه مختصزر اطاعزاتی کزه طزی ایزن فراینزد        .گزردد شد، انجزام مزی  بانک، که در راهکار پیشنهادی توضیح داده

 گردد.ها ارائه میشده از پرسشنامهشود و سپس نتایج استخراجآوری شد بیان میجمع

 بررسی سازمان مورد مطالعهآوری شده از طریق مصاحبه و اطاعات جمع .6-4-1

بزرداری از نزرم افزماری تحزت عنزوان      در حال بهره وکاری هوشمندی کسببانک اقتصاد نوین در زمینه در حال حاضر  

مکانیمه کردن گمارشاتی است که قبل از آن مزدیران   این سامانه اصلی کاربریباشد. می "سامانه آمار و اطاعات بانکی"

یافتند و ایزن سزامانه امکزان تحلیزل اطاعزات را در      و کارمندان با صرف وقت و همینه زیادی به آن گمارشات دست می

کرد، که رفته رفته این سامانه نقش محوری در ترویج دیزد تحلیلزی بزه    آن گمارشات به کاربران ارائه میبرخی ابعاد در 

شد برخی تا جایی که دیده می ،کردنداطاعات در کل سازمان داشت و کاربران زیادی در سطح بانک از آن است اده می

افزمار داشزبورد مزدیریتی هزوش     . البته نرمنمودندذ میرا بر اساس این سیستم اطاعاتی اتخا هایشاناز مدیران، تصمیم

شزود  تری نسبت به سامانه آمارو اطاعات، محسوب میتجاری نیم در این واحد عملیاتی شده است که سیستم پیشرفته

 باقیولی بدلیل بلوغ ناکافی سازمان در زمینه است اده از هوش تجاری، است اده از آن هنوز در سطح واحد هوش تجاری 

 است.مانده

هزای  هزا و پرسزش  آن نیزم پزردازش خواسزته    %10کنزد و  های این واحد را خودِ واحد، تعریزف مزی  از فعالیت 80%

واحدهای دیگر و مدیران میانی است. نحوه پردازش مسائل توسط این واحد به این صورت است که عزاوه بزر اسزتخراج    

ای مختلف آن موضوع را توسط ابمارهایی که در اختیزار دارنزد،   ههای مربوط به حیطهخواسته و جواب مطرح شده، داده

بانزک، ارزش آفزرین باشزد و بزه      کسزب وکزار  تواند بزرای  رسند که میها و پیشنهاداتی میحلکنند و به راهتحلیل می

شزود.  های این واحد را شامل میفعالیت %80که یلی دارندماهیت تحل یمسائل. عموماً چنین تصمیمات بانک کمک کند

کند و بزه سزؤاات مطزرح شزده     های دیگر واحدها را به زبان هوش تجاری ترجمه میعبارت دیگر، این واحد خواستههب

 گیری، بهینه شود.ها بتواند برای تصمیمدهند تا این پاسخمی کی یت

 کاوی و هوش تجاری عبارتند از  :دارایی های واحد داده

 سامانه اطاعات و آمار بانکی 

 ایِ کارت های بانکی دادهم انبارهسیست 
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 افمار داشبورد مدیریت هوش تجاری نرم 

 کاوی، مانند ابمارهای مختلف برای ساخت درخت تصمیم و ...ابمارهای مختلف جهت داده 

تجزاری در  کنند البتزه اعتبزار هزوش   تجاری به دید یک منبع تاکتیکی نگاه میحل هوشمدیران اجرایی بانک به راه

تجاری است و به سزختی  های هوشبیشتر از پروژه ITهای دیگر ی پروژهدر حال افمایش است ولی هنوز بودجهسازمان 

 شود.میها بودجه تخصیص دادهبا این پروژه

هزای  ، با اسزت اده از تکنیزک  ایدادههای موردی کانخطا و تحلیلو  کاوی با آزمونتیم دادهی تحلیل نیم در حوزه

و داشبوردهای مختلف موجود در بانک را  تکمیل  کنندمیبررسی  مسائل مختلف مربوط به بانک را ،کاویآماری و داده

ی درخواسزتی  کزه حجزم داده   رودکار میبه آن جهت از ｇایدادههای کانتحلیل"ی واژه؛ نمایندی است اده میو آماده

های کاربردی سازمان قادر بزه تزأمین آن نیسزتند و    امهکاوری در برخی مواقع طوری است که هیچ یک از برنگروه داده

های مختلف روی آن تا بتواند تحلیل های مورد نیاز، ورودی مسلله خود را فراهم کندبایست با تجمیع دادهاین گروه می

وجزود،  بزا ایزن   های مختلف بانک است ولزی  طرح و برنامه انجام تحلیلامور ی اصلی معاونت در اصل وظی ه .انجام دهد

 ها وجود ندارد.ای در بانک برای تحلیل دادهشدهفرایند تعریف

 هانتایج استخراج شده از پرسشنامه .6-4-1

تجزاری و  هزا توسزط واحزد هزوش    دادهی بلزوغ کزان  تجزاری و پرسشزنامه  های بلوغ هوشپس از تکمیل پرسشنامه

 گردد.می ارائه ، نتایج این ارزیابی در ادامهکاوی بانک اقتصاد نوین و چند تن از مدیران و معاونین آن سازمانداده

 تجاری در بانک اقتصاد نوینبلوغ هوش
معیار تشکیل شده که در نمودار رادار  8از  TDWIتجاری همانطور که در فصل سوم نیم اشاره شد، مدل بلوغ هوش

 است:زیر، امتیاز هر معیار برای این سازمان مشخص شده
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حیطه سازمانی 

حمایت مدیران ارشد 

هات مین بودجه پروژه

ارزش به دست آمده برای کسب و 
کار

معماری هوش تجاری

ای میزان ت مین نیازهای داده

هامیزان مدیریت و توسعه پروژه

میزان همسویی گزارشات با 
های کاربراننیازمندی

بلوغ هوش تجاری
بانک اقتصاد نوین تعالی بلوغ هوش تجاری

 

 : نتایج پرسشنامه بلوغ هوش تجاری بانک اقتصاد نوین1-6شکل 

 

آمزده بزرای   تجاری به غیر از ارزش بزه دسزت  کنید تمام معیارهای بلوغ هوشهمانطور که در شکل باا مشاهده می

دسزت آمزده بزرای    ن است. با توجه به اینکه معیزار ارزش بزه  وکار تقریباً در یک حد و در سطح متوسط رو به پاییکسب

تجاری و توان نتیجه گرفت که نگرش گروه هوشاست میدست آوردهتجاری بااترین امتیاز را بهوکار توسط هوشکسب

توجیزه   واحد آن تجاری نگرشی ارزش افما است و در این زمینه تمامی افرادکاوی بانک اقتصاد نوین نسبت به هوشداده

 قرار دارد. "قابل تکرار"عنوان ، بانک اقتصاد نوین در سطح سوم با TDWIتجاری هستند. بر اساس مدل بلوغ هوش

 داده در بانک اقتصاد نوینبلوغ کان
 معیار تشکیل شده که امتیازهای آن در نمودار زیر قابل مشاهده است: 5نیم از  TDWIای دادهمدل بلوغ کان
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سازمان

زیرساخت

تجزیه و تحلیلمدیریت داده

حاکمیت

بلوغ کان داده
بانک اقتصاد نوین تعالی بلوغ کان داده

 

 نینو اقتصاد بانک داده درکان بلوغ پرسشنامه جینتا: 2-6شکل 
 

ای در سزطح دوم قزرار دارد و بزر    دادههمانطور که در نتایج قابل مشاهده است این بانک در تمامی ابعاد بلوغ کزان 

 قرار دارد. ｇپیش از اتخاذｇ، این بانک در سطح TDWIای دادهاساس مدل بلوغ کان

 جایگاه سازمان مورد مطالعه در راهکار پیشنهادی .6-4-2

جایگزاه فعلزی بانزک اقتصزادنوین بزر اسزاس راهکزار        های بلوغ سازمان در هر دو حوزه، با توجه به نتایج پرسشنامه

هزا  هزا و بررسزی  اعزاتی کزه هنگزام مصزاحبه    این جایگاه با اط توان دریافت کهمی قرار دارد و 8پیشنهادی در موقعیت 

 اوری شد، مطابقت دارد.مختلف از این بانک جمع
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 : جایگاه فعلی بانک اقتصاد نوین در راهکار پیشنهادی3-6شکل 
 

مراحل گزذار سزازمان از    TOGAFی به کمک چارچوب معماری سازماندر ادامه پس از تعیین موقعیت مطلوب سازمان، 

 شود.وضع موجود به وضع مطلوب توضیح داده می

 تعیین وضع مطلوب سازمان .6-3
 3های مالی و غیرمزالی بایست ابتدا همینهشده وضع مطلوب سازمان را تعیین کنیم، میطور مهندسیاگر بخواهیم به

و  هزا اسزتراتژی  ،اهزداف  و در نظر گزرفتن  هان همینهسپس با دانش بر ای ،را محاسبه نمود پیشنهادی هر قدم در راهکار

تجزاری و  ی هزوش بزرای همسزویی دو حزوزه   ی سازمان، اقدام به تعیین وضزع مطلزوب   میمان پذیرش تغییرات در بدنه

 تنهزا بزر اسزاس    مطلزوب ، وضع در این تحقیق هان همینهیکافی برای شناسایی ا مجالولی بدلیل نبود . نمودداده کان

                                                                                                                     

ی انسانی دارند، مانند مقاومت کاربران برای بکارگیری ابمارهای د که بیشتر جنبههایی هستنهای غیر مالی همینهمنظور از همینه ≓
 تجاریهوش



307 

 

 
 

توانزد  هزا مزی  و بح  شناسزایی همینزه   شودمیهای بانک اقتصاد نوین و نظر مدیران ارشد آن تعیین استراتژی اهداف و

 دنبال شود.نامه این پایانعنوان یکی از کارهای آینده به

 ذکر شد را دارد و با توجه به اینکه اندازه 1-6هایی که در بخش با توجه به اینکه بانک افتصاد نوین قصد حل چالش

این سازمان بسیار بمرگ است و تغییرات اعمال شده در سازمان نباید شدید باشد، و همچنین بر اساس نظرات مزدیران  

تجزاری و  های هزوش تا همسویی بین حوزه استهدر نظر گرفته شد 33ارشد سازمان، وضع مطلوب برای بانک موقعیت 

خزود فزائق آیزد و همچنزین از تغییزرات زیزاد از حزد نیزم         های داده کماکان ح م شود و سازمان بتواند بر چالشکان

 جلوگیری کند.

 

 : وضع موجود و مطلوب بانک اقتصاد نوین بر اساس راهکار پیشنهادی4-6شکل 
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 گذار از وضع موجود به وضع مطلوب .6-6

، نتیجه گرفته شد که گردیدانجام  1-30-5 ازمانی بخشهای معماری سهای که در مورد چارچوببر اساس بررسی

های رایج موجود جهت گذار از وضزع موجزود بزه وضزع مطلزوب      در بین چارچوب TOGAFچارچوب معماری سازمانی 

که مراحل گام به گام ایجاد معمزاری  است  3ADMتر است. این چارچوب دارای روش توسعه معماری موسوم به مناسب

 اند:شدها در شکل زیر نمایش دادهه. این گام[50] کندمی سازمانی را تشریح

 

 TOGAF [50]های روش توسعه معماری در : گام3-6شکل 

 

                                                                                                                     

1 ADM: Architecture Development Method 
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هزا، اسزتانداردها،   معمزاری ای از اسزت کزه شزامل مجموعزه     3یپیوسزتار معمزار   نزام بزه  این چارچوب دارای مخمنی

از  های معماری نیمو همچنین فرآورده شودهایی است که توسط روش توسعه معماری است اده میفرآورده و هاراهنمایی

می بزه  های پایزه عمزو  بندی آنها با حرکت از معماریشوند. همچنین این پیوستار روشی برای طبقهتولید می ،طریق آن

هزای پایزه توسزط خزود     معمزاری  ها واستانداردها، راهنمایی کند. برخی از اینهای مخصوص سازمان فراهم میمعماری

ایزن مطالعزه   . در مزورد  [50] تواند به این پیوستار اضزافه گزردد  د و برخی دیگر نیم مینشوارائه می TOGAFچارچوب 

انزد را  شده وپیشنهاد هایی که برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب شناساییگامها و زیران گامتوموردی نیم می

روشِ توسزعه   مختلزفِ  هزای گام معماریِهای فرآورده ،و بر اساس آنهاهایی وارد پیوستار معماری کرد عنوان راهنماییبه

هایی  از راهکار پیشنهادی بزرای فراینزد گزذار در    امشود از چه زیرگمشخص میدر بخش بعد  را طراحی نمود. معماری

 توان بهره برد.این بانک می

 های راهکار پیشنهادی قابل استفاده در فرایند گذارزیرگام .6-6-1

های موجود در راهکار پیشنهادی، جهت گذار از وضع موجود بانک اقتصاد نوین به وضع مطلزوب آن،  با توجه به گام

تجاری طی شوند تزا شزرایط رسزیدن بزه موقعیزت      داده و همچنین گام سوم هوشم کانهای دوم و سوبایست گاممی

توانزد مزورد اسزت اده قزرار گیزرد در ادامزه آورده       هایی کزه در ایزن بانزک مزی    مطلوب فراهم شود. در این میان، زیرگام

 است:شده

 داده:گام دوم کان 

 ایدادهی کانوزههای حدهی و تأمین مالی برای پروژهتعریف فرایند بودجه 

 است سازی شدهکاهش در آنهاپیاده-هایی که مدل نگاشتبایست حداقل از تکنولوژیسازمان می

شده آوریی جمعهادادهسازی و تحلیل حجم زیاد کانمانند کاستر هدوپ، به منظور ذخیره

بایست از پایگاه ع باا میهایی با تنودادهسازی کارآمدتر کانمنظور ذخیرهاست اده کند. همچنین به

 مورد نیاز است اده کند. NOSQLهای داده

 های موروثی سازمانگیری از اطاعات سیستمشروع طراحی معماری اطاعات سازمان جهت بهره 

                                                                                                                     

1 Architecture Continuum 
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 یافته و ساختهای نیمهنوع از داده 1یافته، حداقل های ساختغیر از داده بایست بهسازمان می

ها را دور نریمد و همچنین روی آنها دلیل هیچکدام از این دادهآوری کند و بییافته را جمعناساخت

 هایی انجام دهد. تجمیه و تحلیل

  داده:کان 3گام 

 ای کاماً یکپارچه دادهی تحلیلی کانبایست دارای یک سکوها میدادهمنظور کار با کانسازمان به

 کند.ها و تحلیل آنها است اده دادهتکرار برای کان و منسجم باشد و از فرایندها و ابمار قابل

 های کاهش مانند هدوپ، پایگاه-های پشتیبان مدل نگاشتبایست حداقل از تکنولوژیسازمان می

NOSQL های دادههای با تواتر باای تولید مانند انبارهردازش دادهپهای پشتیبان و تکنولوژی

 ی پیچیده است اده کند.بادرنگ یا موتور پردازش رویدادها

 سافته و ساختهای نیمهنوع از داده 4یافته، حداقل های ساختغیر از دادهبایست بهسازمان می

 آوری و تحلیل کند.یافته را جمعناساخت

 طور کامل شکل گرفته باشد و بایست در سطح کل سازمان بهه میدادو تحلیل کان تیم تجمیه

 م را به افراد تحلیلگر هر واحد بدهند.های ازبایست مشورتمی

 هادادهی کاندر حوزه 3ی سطح خدماتنامهتعریف موافقت 

  تجاری:هوش 3گام 

 های حلی راهریمی توسعهدر برنامه 1ی راهبریبایست در قالب کمیتهمدیران ارشد سازمان می

 تجاری شرکت کنند.هوش

 داده مرکمی یکپارچه باشد.صورت یک انبارهبایست بهتجاری سازمان میمعماری اصلی هوش 

 بایست از ابمارهای اتوماتیک استخراج/ انتقال/ بارگذاری داده است اده کند تا کی یت داده سازمان می

 ی سازمانی قابل قبول باشد و هیچگونه افمونگی داده وجود نداشته باشد.دادهدر سراسر انباره

 بایست بین هر ه ته تا هر روز تجاری میحل هوشاهطور میانگین، منابع اطاعاتی در ربه

 روزرسانی شود.به

                                                                                                                     

1 Service Level Agreement 
2 Steering Committee 
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 منظور سرعت بخشیدن به تجاری بهحل هوشهای جستجوی جدید در راهسازی قابلیتپیاده

تجاری با تسهیل پیداشدن اطاعات مورد نیاز توسط کاربر و ترغیب است اده از ابمارهای هوش

 هااست اده از آن

 TOGAFگذار از وضع موجود به وضع مطلوب بانک اقتصاد نوین بزر اسزاس روش توسزعه معمزاری      در ادامه بح ،

 .گرددهای این چارچوب ارائه میو برخی از خروجی شودصورت گام به گام توضیح داده میبه

 فاز مفدماتی .6-6-2

 گردد عبارتند از:هایی که در این فاز انجام میفعالیت

 های آنهاهای درگیر پروژه به همراه مسلولیتماری سازمانی و تیمبررسی ساختار سازمانی پروژه مع -

 اری سازمانی روی آنها انجام گیرد ومهایی از سازمان که قرار است معحیطه -

 مشخص کردن ابمارهای معماری مورد است اده برای ایجاد معماری سازمانی -

 شده است:مایش دادههای درگیر جهت ایجاد معماری سازمانی ندر نمودار زیر ساختار تیم

 

 یمعمار پروژه یسازمان ساختار: 6-6شکل 
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 صورت زیر است:های هر بخش بهمسلولیت

 تأییدکننده کل مراحل معماری سازمانیو  طرح کلی پروژه عنوان ریاستبه :شورای عالی راهبردی بانک

 :فرایند معماری سازمانی هی بهدبودجه جهت کمیسیون مالی 

 :عنوان ناظر مستقیم تیم فنی معماریبه معاون فناوری اطاعات 

 جهت اشترار اطاعات بین آنها و تیم فنی  ی معماری سازمانی:های ذینفع در پروژهها و واحدمعاونت

 معماری سازمانی

 :باشند، که در این مطالعه موردی کل که شامل معمار ارشد و اعضای اصلی تیم می تیم فنی معماری سازمانی

 است.تیم تنها از اینجانب تشکیل شده

 هایی از سازمان که قرار است معماری سازمانی روی آنها انجام گیرد عبارتند از:حال، حیطه

  های فنی مورد نیاز تحت نظارت این معاونت بدلیل اینکه تکنولوژیمعاونت امور فناوری اطاعات و ارتباطات؛

 دارد.قرار 

  :ریمی استراتژیک سازمان بر عهده این برنامهو  بلندمدت ی اخذ تصمیماتکه وظی همعاونت امور طرح و برنامه

شود می "تجاریکاوی و هوشو داده "برنامه و بودجه"، "هاو روش سازمان"واحدهای شامل  ومعاونت قرار دارد 

 گیرند:میکه این واحدها نیم هر کدام تحت تأثیر این گذار قرار 

 های تجاری و اضافه شدن تحلیلدلیل تغییر در کاربردها و فرایندهای هوشبهها: واحد سازمان و روش

های موجود در سازمان دستخوش تغییر خواهد شد یا به آن ای از روشای به سازمان، محدودهدادهکان

 ها است.و روش شود، و واحد مسلول در این عملیات، واحد سازمانافموده می
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 :های بندی جهت تأمین اعتبارات مربوط به فعالیتدلیل ایجاد تغییر در بودجهبه واحد برنامه و بودجه

های ریمی استراتژیک حوزهای، این واحد وظی ه برنامهدادهتجاری و کانفناوری اطاعات و هوش

 مربوطه را دارد.

 که به احتمال زیاد بیشترین کارها و  تحلیلی سازمان است نبض تجاری:کاوی و هوشواحد داده

 پذیرد.تغییرات در این گذار توسط این واحد انجام می

 تجاری و ی هوششده در حوزهها و استانداردهای تعریفبایست استراتژیاین شورا می: شورای عالی راهبردی

 داده در سازمان را تأیید کند. کان

گزردد. در ایزن مطالعزه    شزوند، تعیزین مزی   ی است اده میایجاد معمار یم ابمارهایی که جهتبخش آخر این فاز ندر 

است تا حزد  شود. همچنین سعی شدههای مختلف است اده میجهت رسم نمودارها و معماری Gliffyافمار موردی از نرم

 .گردداست اده  جهت رسم نمودارها UMLامکان از نمودارهای استاندارد 

 : دورنمای معماریAفاز  .6-6-3

 شود.ی پروژه و زمانبندی آن مشخص میی معماری سازمانی، حوزهفاز ذین عان پروژهدر این 

 است:های هر کدام آورده شدهبه همراه دغدغهدر جدول زیر ذین عان پروژه معماری سازمانی 

 های هر کدامدغه: ذینفعان پروژه معماری سازمانی به همراه دغ1-6جدول 

 هادغدغه ذینفعان

تجزاری و تحلیزل   هزای هزوش  ای جهزت پشزتیبانی از فعالیزت   استقرار معماری داده معاون فناوری اطاعات

 ایدادهکان

 های پیشگویانه و توصی یانجام تحلیل تجاریکاوری و هوشرئیس اداره داده

 گیریهای تصمیمبهبود روش معاون امور طرح و برنامه
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ادارات بازاریززابی، بانکززداری خززرد، بانکززداری شززرکتی، بهبززود در تصززمیمات  وکار سازمانواحدهای کسب

 نکداری اختصاصی، بانکداری مجازی و بانکداری الکترونیکبا

 ایدادههای کانتجاری و تحلیلهای هوشتعریف و اجرای صحیح استراتژی شورای عالی راهبردی بانک

 

ی دربرگیرنزدگی، میزمان جمئیزات، دوره زمزانی و دامنزه      اری سازمانی شامل موضوعات وسعتِی معمی پروژهحوزه

 گردند.باشد که به صورت مختصر هر کدام از این موضوعات بررسی میمعماری سازمانی می

 های قبلی بررسی شدند.شود که در بخشها و واحدهای درگیر پروژه میحوزه شامل: 1وسعت دربرگیرندگی 

  سطح تغییری است که قرار است در مرحله گذار ات اق بی تد. همانطور  ،میمان جمئیاتاز منظور : 2جزئیاتمیزان

ای هددتجاری و کانشد، تصمیم بر آن شد که وضعیت هوشکه در بخش تعیین وضع مطلوب سازمان توضیح داده

تجاری و اتخاذ ی هوشدهشدر راهکار پیشنهادی باشد که سطح مدیریت 33مطلوب سازمان طبق موقعیت 

 ای است.دادهسازمانی کان

 سال  1است و تا آن زمان معتبر خواهد بود. بعد از سال تعیین شده 1دوره زمانی این پروژه : 3دوره زمانی

بطور کامل و جمئی روی سازمان  TOGAFبایست بازبینی کلی روی آن انجام گیرد و مراحل معماری سازمانی می

 انجام شود.

 با توجه به چارچوب معماری سازمانی : 4ی معمارینهدامTOGAFهای ، دامنه معماری سازمانی شامل حوزه

 باشد.وکار، داده، کاربرد و فناوری میکسب

بایسزت در  پزروژه مزی   اینکه ایزن شود و با توجه بهی معماری سازمانی نیم در این فاز انجام میزمانبندی پروژه همچنین

 است.ماه در نظر گرفته شده 3، مدت زمان مورد نیاز برای انجام پروژه یابدی حاضر اتمام نامهزمانی پایانمحدوده

                                                                                                                     

1 Breadth 
2 Depth 
3 Time Period 
4 Domain 
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 : معماری حرفهBفاز  .6-6-4

ای موجود و مطلزوب سزازمان بررسزی    دادهتجاری و کانی هوشدر این فاز ساختار سازمانی و نمودار فعالیت حوزه

 گردند.می

صزورت زیزر   های مختلزف بزه  تجاری و تحلیلهای هوشوین جهت فعالیتساختار سازمانی موجود در بانک اقتصاد ن

 باشد:می

 

 داده ایتجاری و تحلیل های کان: ساختار سازمانی موجود بانک اقتصاد نوین جهت فعالیت های هوش7-6شکل 

 

کیل شود که تمرکزم فعالیزت آن، تنهزا بزر روی تجمیزه و تحلیزل       بایست واحدی تشدر ساختار سازمانی مطلوب می

ها و تحویل ایزن  ی ساختارمند کردن نتایج این تحلیلوظی ه تا وجود داشته باشد نیم ها باشد و بخش دیگریدادهکان

صزورت نمزودار   . بنابراین ساختار سازمانی مطلوب برای این منظور به برعهده بگیردوکار را نتایج به واحدهای یگر کسب

 باشد:زیر می
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 داده ایتجاری و تحلیل های کانهای هوش: ساختار سازمانی مطلوب جهت فعالیت1-6شکل 

 

تجاری سازمان در وضزع موجزود و   ی هوشوکار سازمان، نمودار فعالیت حوزهی کسبتر شدن حوزهبه منظور روشن

تجزاری  هزای واحزد هزوش   رو، تنها فعالیتای که باید ذکر شود این است که دو نمودار پیششند. نکتهب رسم میمطلو

هزای  بایسزت روال بزود، مزی  ی کزافی مزی  مورد بررسی قرار گرفته است در صورتیکه اگر فرصت و زمان این کار با اندازه

ل انجزام ایزن   اشدند که به دلیل کمبود زمان مجسی میتجاری برری هوشوکار در زمینهفعالیتی سایر واحدهای کسب

 کار نبود.
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 : نمودار فعالیت وضع موجود در حوزه هوش تجاری و تحلیل های مختلف2-6شکل 

 

خش هزای تجمیزه و   با توجه به نمودار ساختار سازمانی وضع مطلوب، فعالت جدیدی در واحد هوش تجاری توسط ب

داده و بخش ساخت گمارشات چندبعدی و ساختارمند اضافه می شود که در نمودار وضزع مطلزوب نمزایش    تحلیل کان

 اند:داده شده
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 : نمودار فعالیت وضع مطلوب حوزه هوش تجاری و تحلیل کان داده ای11-6شکل 

 های اطاعاتیی سیستم: معمارCفاز  .6-6-3

هزای هزوش تجزاری و    ای وضع موجود و مطلوب بانک اقتصاد نزوین جهزت انجزام فعالیزت    در این فاز، معماری داده

های کاربردی موجود در سازمان در این حوزه بر اساس وظای ی کزه بزر عهزده    شوند. همچنین برنامهتحلیلی بررسی می

 شوند. دی که برای وضع مطلوب این بانک مورد نیاز است، مشخص میهای کاربرشوند و برنامهدارند بررسی می

ای مورد نیاز بود کزه متأسز انه بزه دلیزل ح زم      دادهای بانک، دسترسی به جداول پایگاهجهت بررسی معماری داده

بزه عمزل    هایای بانک، اجازه بررسی جمئی چنین موضوعی داده نشد. البته با توجه به مصاحبهمحرمانگی معماری داده

ای مطلوب بانک شود و سپس مدل دادههای موجود در بانک ارائه میگاهای انجام شده، ساختار کلی دادهآمده و بررسی

 شود.ای، رسم میدادههای کانتحلیلی یکپارچه و جهت پشتیبانی از انبارداده

 های موجود در بانک عبارتند از:گاهداده

 گاه ه، که به دادگاه حسابداریدادهGeneral Leger و بر اساس های بانکی بانک معروف است و تمامی حساب

 ، تجمیع شده است،تاریخ و گردش مالی بدهکار و بستانکار
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 بانک، های بانکی که از طریق ابمارهای خودپرداز، موبایل، که تمامی تراکنشگاه بانکداری مدرندادهPOS 

ابمار پرداخت فرایند پرداخت،  ،مبلغبر اساس  های آنداده وشود، می بانک و اینترنت بانک انجامای، تل نشعبه

 است،شدهتجمیع  تاریخ و

 اطاعات دموگرافیک بر اساس های بانکی نمد مشتریان را که تمامی اطاعات سپرده گاه سپرده،داده

 است.تجمیع شده و تاریخ، ، شعبههای آنهاگردش حساب ،مشتریان

 اطاعات بر اساس تمامی اطاعات تسهیات بانکی که به مشتریان اعطا شده است  کههیات، سگاه تداده

 است.روز تجمیع شدهو  ، شعبهمبالغ آنها ،دموگرافیک آنها

 شده است:های موجود در بانک اقتصاد نوین نمایش دادهگاهدر زیر نمودار داده

 

 گاه های موجود در بانک اقتصاد نوینداده :11-6شکل 

 

هزا  گاهبایست این دادهای وضع مطلوب مینیستند، در مدل داده متصلهای فوق به یکدیگر گاهبا توجه به اینکه داده

هزای  هزای اطاعزاتی مزورد نیزاز بزرای تحلیزل      ی واحد، یکپارچزه شزوند و همچنزین موجودیزت    در قالب یک انبارداده

 داده اضافه شود. نمودار داده وضع مطلوب بانک در زیر آمده است:ی نیم به این انبارهادادهکان
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 ای وضع مطلوب انباره داده: مدل داده12-6شکل 

 

انزد.  م یکپارچه شزده های مستقل موجود در مدل قبلی با هگاهدادههمانطور که در نمودار فوق قابل ماحضه است، 

اسزت.  داده اضافه شدهوکار حرفه است در انبارهها که نیاز بسیاری از واحدهای کسبنامهضمانت و اطاعات مربوط به ارز

ای دارد در این مزدل آمزده اسزت. همچنزین یزک      های منابع انسانی بانک نیم که شرایط ویژهحساباطاعات مربوط به 

تواننزد بزا اشزترار گزذاردن نظراتشزان در مزورد       در نظر گرفته شزده کزه مشزتریان مزی    ی اجتماعی برای بانک شبکه

 های مختلف آن کمک کنند.گیری های مختلف بانک، به تصمیمحساب

گردند و تغییراتی کزه بایزد روی آنهزا    همراه وظای شان بررسی میهای کاربردی موجود به نامهی بعدی بردر مرحله

های کاربردی بانک بررسی خواهد که باید به این مجموعه اضافه گردد در وضع مطلوب برنامه اعمال شود یا کاربردهایی

 شد.
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 است.دهند اورده شدههای کاربردی موجود و کاری که انجام میزیر لیست برنامه 3در ماتریس کاربرد/وظی ه

 / وظیفه ی وضع موجود: ماتریس کاربرد2-6جدول 

 وظیفه های ذخیره و پردازش دادههای کاربردی و موتوربرنامه

گزاه  های چندبعدی و گمارشزات پویزا بزر روی داده   تحلیل تجاری و داشبوردسامانه هوش

 حسابداری، سپرده و تسهیات

گززاه حسززابداری، سززپرده و   گمارشززات ایسززتا روی داده  سامانه آمار و اطاعات بانکی

 هیات تس

گزاه بانکزداری   گمارشات مزدیریتی ایسزتا و پویزا روی داده    سامانه مدیریت ابمارهای پرداخت

 مدرن

 ی داده به کاربردهاتغذیه هاگاهداده

 منبع پردازشی گمارشات تحلیلی چندبعدی OLAPموتور 

 

ای بایسزت منزابع داده  یتجزاری، مز  منزدی از فراینزدهای هزوش   بهزره ای و دادههزای کزان  حال جهت انجام تحلیل

ها انتقال پیدا کنند و چندین موتور پردازشی داده به کاربردهای موجود اضزافه شزود   ی دادههای موجود به انبارهسامانه

 است.ی زیر ارائه شدهات در جدول کاربرد/وظی هیرکه لیست این تغی

 مطلوب وضع ی فهیوظ/ کاربرد سیماتر: 3-6جدول 

 تغییرات در وظیفه های ذخیره و پردازش دادههای کاربردی و موتوربرنامه

 ای جدیدقابلیت یکپارچگی با منابع داده تجاری و داشبوردسامانه هوش

 ای جدیدقابلیت یکپارچگی با منابع داده سامانه آمار و اطاعات بانکی

 ای جدیدقابلیت یکپارچگی با منابع داده اختسامانه مدیریت ابمارهای پرد

 های اطاعات بانکی و نتایج تحلیلمنبع تغذیه یافتهداده ساختانباره

 یافته مشتریانآوری نظرات ناساختجمع شبکه اجتماعی بانک

                                                                                                                     

1 Application/Function Matrix 
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یافتززه ماننززد نظززرات  هززای ناسززاختجهززت تحلیززل داده NOSQLاست اده از پایگاه داده 

 مشتریان

ای و غلبه بر حجم زیزاد  دادههای کانپشتیبانی از تحلیل  Hadoopاز اکوسیستم است اده 

   داده

 های دریافتی با تواتر باامنظور تحلیل برخط تراکنشبه موتور پردازش جریانی

 قابلیت جستجوی محتوای مربوط به هر کلیدواژه موتور جستجوی سازمانی

 تلفقابلیت کشف الگوهای مخ کاویموتور داده

 

 : معماری فناوریDفاز  .6-6-6

هزای  تجزاری و تحلیزل  هزای هزوش  های مورد نیزاز سیسزتم جهزت انجزام فعالیزت     در این فاز نمودار ساختار ماژول

 شود.ای آن در دو وضع موجود و مطلوب ارائه میای به همراه دید ایهدادهکان

 

 ختار ماژول های هوش تجاری و تحلیلی در وضع موجود: سا13-6شکل 
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ی وضع مطلوب ای که در ماتریس کاربرد/وظی هدر ساختار ماژول وضع مطلوب، از موتورهای ذخیره و پردازش داده

 Catcheشزد، ماننزد   کارهایی که در فصزل سزوم توضزیح داده   ، همچنین از برخی راهاستاند، است اده شدهمشخص شده

 تجاری بادرنگ، است اده شد:جهت اجرای فرایندهای مربوط به هوشChange Data Capture ادرنگ و ای بداده

 

 طلوبم وضع در یلیتحل و یتجار هوش یها ماژول ساختار :14-6شکل 

 هاحلها و راه: فرصتEفاز  .6-6-7

هزای کزاری در اصزل    شوند. بسزته ر از وضع موجود به وضع مطلوب معین میجهت گذا 3های کاریدر این فاز بسته

شود. در مزورد  سپاری میشود و یا به خارج از سازمان برونهایی هستند که یا توسط افراد داخل سازمان انجام میپروژه

 های کاری زیر را نام برد:توان بستهاین مطالعه موردی می

                                                                                                                     

1 Work Packages 
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  های فیمیکی واحدهاتغییرات مکان انجام چارت سازمانی و اتتغییراجرای 

 ی یکپارچهدادهایجاد انباره 

 دادههای موجود با انبارهسازی سامانهیکپارچه 

 ی پایگاه داده ی اجتماعی بانک بر پایهایجاد شبکهNOSQL 

 اندازی اکوسیستم هدوپایجاد و راه 

 اندازی موتور پردازش جریانیایجاد و راه 

 وتور جستجوی سازمانیاندازی مایجاد و راه 

 کاویاندازی موتور دادهایجاد و راه 

 ریزی گذار: برنامهFفاز  .6-6-1

هزای هزر پزروژه مشزخص     شود منابع مزورد نیزاز و زمانبنزدی   گذار انجام می های کاریبستهبندی در این فاز الویت

است. به هر ن به آنها انجام شدهبا احتساب میمان نیازمندی کارمندا های کاریبستهبندی گردد. در جدول زیر الویتمی

 بیشتر آن است:الویت باشد نمایانگر  کمترگیرد که هر چه این عدد تعلق می 5تا  3پروژه عددی بین 

 های کاری گذار: الویت بندی بسته4-6جدول 

 الویت پروژه

 3 های فیمیکی واحدهاتغییرات مکان اجرای تغییرات چارت سازمانی و انجام

 NOSQL 5ی پایگاه داده ی اجتماعی بانک بر پایهایجاد شبکه

 4 اندازی اکوسیستم هدوپایجاد و راه

 1 دادههای موجود با انبارهسازی سامانهیکپارچه    

 1 اندازی موتور جستجوی سازمانیایجاد و راه

 3 ی یکپارچهدادهایجاد انباره

 4 اندازی موتور پردازش جریانیجاد و راهای

 1 کاویاندازی موتور دادهایجاد و راه
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بنزدی و  رویزم، زمزان  های کزاری پزیش  سازی بستهی پیادهنامه قصد بر آن نیست تا مرحلهبدلیل اینکه در این پایان

 گنجد.ی آن نمیمنابع مورد نیاز هر پروژه نیم در حوصله

 ازیس: حاکمیت پیادهGفاز  .6-6-2

ی ایزن فزاز در اصزل مرحلزه     شزوند.  های کاری تعیین شده بر اساس الویت و زمانبندیشان اجرا میبستهدر این فاز 

برای هزر پزروژه    3ی سطح سرویسهمچنین در این فاز توافقنامه سازی است.پیاده های در حالپروژهنظارت بر استقرار 

 شود.تعیین می

 : مدیریت تغییر معماریHفاز  .6-6-11

شود اند انجام میبرقرار شده ن فاز ارزیابی کارایی معماری، تغییرات چارچوب و م اهیمی که در فازهای گذشتهدر ای

 ها طبق آن فرایند بروزرسانی شوند.شود تا معماریو فرایندی برای مدیریت تغییرات معماری تعیین می

انجزام   هات چتری مدیریت نیازمندیفعالی، TOGAFهمچنین در تمامی مراحل روش توسعه معماری در چارچوب 

های هر نیازمندی در مخمن شود و خروجیهای معماری در هر فاز انجام میشود. این فعالیت جهت تعیین نیازمندیمی

 گردد.شود و در صورت نیاز، بعنوان ورودی در فاز مربوطه است اده میسازی میذخیره 1معماری

 تحلیل نتایج .6-7
ی هایی که بانک اقتصاد نوین در حوزهچرایی است اده سازمان از راهکار پیشنهادی، چالشدر ابتدای فصل، در بخش 

داده با آن روبرو بود مطرح شدند. در این بخش قصد بر این است تا میمان تحقق غلبه بر هر یزک از  تجاری و کانهوش

 است:به بر آن آورده شدهحل غلها و راههای مطرح شده بررسی شود. در جدول زیر هر یک از چالشچالش

 

                                                                                                                     

1 Service Level Agreement 
2 Architecture Repository 
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 های مطرح شده در مطالعه موردی: میزان تحقق غلبه بر هر یک از چالش3-6جدول 

 میزان تحقق غلبه بر چالش چالش مطرح شده

کززارایی پززایین برخززی گمارشززات   

 تحلیلی

هزای بزین   دلیل رفع گسستها بهرسی به دادهی یکپارچه، سرعت دستدادهبا ایجاد انباره

گیزری از  اندازی اکوسیستم هدوپ و بهزره شود. همچنین با توجه به راهای بیشتر میداده

بزه   ETLهای مورد نیزاز آن گمارشزات را در مرحلزه    توان دادهکاهش، می-مدل نگاشت

HDFS عتر بزه نتیجزه   های پیچیده را بر آن سکو انجام داد تا سریمنتقل کرد و تحلیل

 رسید

رسزانی  روزطوانی بزودن زمزان بزه   

 تجاریهای هوشسامانه

 Real-Time Dataو  Change Data Captureهززای کززارگیری مززاژولبززا بززه

Catche صززورت بادرنززگ هززا در هززر درخواسززت تحلیلززی، بززهو سززنکرون کززردن داده

 روز است.داده بهانباره

کردن زیرساخت تحلیل آن، این چالش نیم و فراهم شبکه اجتماعیی اندازی سامانهبا راه کمبود نظرات واقعی مشتریان

 شود.حل می

هزززای عزززدم اسزززت اده از تحلیزززل

سززطوح مختلززف   روکززار دکسززب

 سازمان

 "ایجاد گمارشزات چندبعزدی و سزاختارمند   "و  "ایدادهکانتحلیل"های با ایجاد بخش

  ی و پیشگویانه بزا یهای توص، تحلیلｇایهدادتجاری و تحلیل کانهوشｇزیر نظر واحد 

ها در به اشترار گذاردن نتایج تحلیلی چنین وظی هشود وهمکی یت بااتری انجام می

های ی بخش جدایی قرار گرفته تا بخشقالب گمارشات چندبعدی و ساختارمند بر عهده

 راحتی از این گمارشات است اده کنند.وکار بتوانند بهمختلف کسب

 

 بندیجمع  .6-1
جایگزاه سزازمان در   کزار، ابتزدا   سزازی شزد. بزرای ایزن    در این فصل، راهکار پیشنهادی در بانک اقتصاد نوین پیزاده 

های آنها تعیین گردید. سپس موقعیت مطلزوب سزازمان تعیزین    داده با تکمیل پرسشنامهتجاری و کانهای هوشحوزه

صورت قزدم  به TOGAFی معماری چارچوب های روش توسعهامگردید تا تصمیم بر گذار سازمان گرفته شود. سپس گ

داده و سزوم  هزای دوم و سزوم کزان   گزام هزا از رهنمودهزای موجزود در    به قدم برای این سازمان انجام شد. در این گام

های شبود، است اده گردید. در انتهای فصل نیم میمان تحقق غلبه بر چالتجاری که در راهکار پیشنهادی ارائه شدههوش

موجود در سازمان مورد مطالعه بررسی شد. در کل این فصل نشان داد که راهکار پیشزنهادی قابلیزت کاربردپزذیری در    

 های مختلف را دارد.سازمان



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیری و پیشنهاد کارهای آتیفصل هفتم : نتیجه .7
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 مقدمه .7-1
بررسزی  تحقیزق  هزای  پرسزش  بزه  پاسزخگویی گیزرد. ابتزدا میزمان    نامه انجام میبندی کلی پایاندر این فصل جمع

شود و در نهایزت  گردد. در بخش بعد نتایج تحقیق بازگو میاشاره می آنهای ها و محدودیتنوآوری به گردد. سپسمی

 شود.پیشنهاد کارهای آتی این تحقیق آورده می

 های تحقیقپاسخگویی پرسشبازبینی میزان  .7-2
شزود.  رفت در حین انجام تحقیق، به آنهزا پاسزخ داده  که انتظار می دیدگرهایی مطرح در ابتدای فصل اول، پرسش 

مشخص شود تا چزه حزد بزه پاسزخ     کنیم تا ها را مطرح میاست، یکبار دیگر پرسشحال که این تحقیق به انتها رسیده

 ایم.سؤاات رسیده

 ؟ها چیستدادهمنظور غلبه بر چالش کانوکار بهراهکار کلی برای هوشمندی کسب -1

تجزاری و  هزا اسزت زیزرا هزوش    دادهتجزاری و کزان  ی هوشراهکار کلی برای انجام این کار همسویی بین دو حوزه

تزوان تزأثیر م یزدی روی هوشزمندی     آنهزا بزه یکزدیگر مزی     ای مکمل یکدیگرند و با همسو شدندادههای کانتحلیل

این مطلب نیم در بخش  استدالوکار غلبه کرد. بها در هوشمندی کسدادهوکار سازمان گذاشت و بر چالش کانکسب

توانزد  می. حال این همسویی استدر فصل چهارم تشریح شده "هادادهتجاری و کانچرایی ایجاد همسویی بین هوش"

ان بایست جایگاه سازمشود. بر اساس این راهکار، ابتدا میانجام  است،نامه پیشنهاد شدهراهکاری که در این پایان توسط

. سزپس  تعیزین گزردد   در ایزن دو حزوزه   نیم سازمانداده مشخص شود و وضع مطلوب تجاری و کاندر دو حوزه هوش

، از وضع موجود به وضع مطلزوب  پیشنهاد شده در فصل پنجم بایست با است اده از رهیافت معماری سازمانیسازمان می

اسزت کزه   ز وضع موجود به وضزع مطلزوب پیشزنهاد شزده    هایی جهت گذار اها و زیرقدمخود برسد. در این تحقیق قدم

 های پیشنهادی، فرایند گذار را انجام دهد.بر اساس قدم تواندمیسازمان 

 کند؟ تعیینها دادهتجاری و کانهای هوشتواند جایگاه خود را در حوزهیک سازمان چگونه می -2
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داده تجزاری و کزان  ی هزوش ان در دو حزوزه توسزط سزازم   TDWIهای بلوغ سازمانی کار با تکمیل پرسشنامهاین 

داده تجزاری و کزان  های هزوش پذیر است که با تاقی بلوغ سازمان در هر دو حوزه،  جایگاه سازمان در حوزهامکان

 شود.مشخص می

های منظور همسویی حوزههای مورد نیاز سازمان برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب بهگام -3

 داده چیست؟تجاری و کانهوش

تجزاری اسزت و بسزته بزه وضزع موجزود و مطلزوب        گام هوش 4ای و دادهگام کان 4ها مشتمل بر در کل این گام

 آمده است. 1-1-4ها در بخش های داخلی هر گامفعالیت بایست پیموده شود.های مربوط به آنها میگام ،سازمان

ها وکار به وضع مطلوب آن در سازمانراهکار مناسب برای گذار از وضع موجود هوشمندی کسب -4

 چیست؟

ترین راهکار جهت انجزام فراینزد گزذار، راهکزار معمزاری      ، مناسب1-1-4های انجام شده در بخش بر اساس بررسی

( FEAFجهت انتخاب چارچوب معماری سازمانی جهت اجزرای فراینزد گزذار، ابتزدا چزارچوب فزدرال )       .سازمانی است 

تزر در  تر و جمئزی ای تحلیلیرد شد تا مجبور شویم مقایسه پیشنهادیابی توسط خبرگان، این پیشنهاد شد که پس از ارز

، نتیجه 1-30-5تحلیلی انجام شده در بخش  داشته باشیم. بر اساس مقایسه سازمانیمعماری متداول هایبین چارچوب

 گذار است.ترین چارچوب معماری سازمانی برای اجرای فرایند مناسب TOGAFگرفته شد که 

 های تحقیقنوآوری .7-3
 های این تحقیق عبارتند از:نوآوری

 وکارداده برای هوشمندی کسبکاری نوین جهت حل چالش کانارائه راه -

 دادهتجاری و کانهای هوشارائه روشی جهت تعیین جایگاه سازمان در حوزه -

 ضع موجود به هر موقعیت در وضع مطلوبهای مورد نیاز جهت گذار از هر موقعیت در وها و زیرقدمارائه قدم -

 دادهتجاری و کانهای هوشمنظور همسویی در حوزهبه

اما در این تحقیق شود، ی موضوعی نوآوری خالص محسوب نمیبا دانش به اینکه گردآوری کارهای گذشته درباره -

ارائه شد  تجاریدر محیط هوش هدادهای کانکارهای انجام شده به ازای هر کدام از ویژگی بندی جدیدی ازطبقه
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شده بندی کارهای انجامطبقهتوان میرو، بندی وجود ندارد. از اینکه در هیچ یک از تحقیقات قبلی چنین طبقه

 .کردهای تحقیق محسوب در این تحقیق را جمو نوآوری

 های تحقیقمحدودیت .7-4
 های این تحقیق عبارتند از:محدودیت

ها، در برخی م اهیم میان مراجع اختاف نظر وجود دارد و هنوز دادهمربوط به کاندلیل نوپا بودن م اهیم به -

ها به وجود نیامده به همین دلیل در برخی موارد مجبور بودیم تا اجتماع دادهات اق نظر همگانی روی م اهیم کان

 نظرات مراجع را بیاوریم.

 ای در ایراندادهی کانشدهنبود زیرساخت عملیاتی -

ی آن اندر است. به همین دلیل اگر سازمان مورد یافتههای ساختبانک به داده ییافتههای ناساختسبت دادهن -

 .شوندهدادای نمایش دادههای کانتر ممکن بود تا قابلیتتای بود، راحمطالعه از جنس فروشگاه زنجیره

 ها در ایراندادهی کاندر زمینهوجود خبرگان اندر  -

تجاری، جهت است اده در فرمول آمار موثقی از تعداد افراد متخصص موجود در هر حوزه، مانند هوش عدم وجود -

 ی آماریتعیین تعداد نمونه

 دلیل ح م محرمانگی عدم ارائه اطاعات مورد نیاز در بانک با جمئیات کامل جهت انجام کامل مطالعه موردی به -

 نتایج تحقیق .7-3
هزای  ها بتواننزد بزا اسزت اده از آن، جایگزاه خزود را در حزوزه      که سازمان ارائه شد راهکاری یکپارچهدر این تحقیق 

های آن، بتوانند بین این دو حزوزه همسزویی مزورد نظزر را ایجزاد      ها بشناسند و با پیمودن گامدادهتجاری و کانهوش

نیزم توسزط    این راهکارارزیابی  ق آید.وکار فائها در هوشمندی کسبدادهکان الشچسازمان بتواند بر  و در نتیجهکنند 

مورد، که این موارد  1شده در راهکار پیشنهادی موافقت کردند به جم خبرگان انجام گرفت. خبرگان با تمامی موارد ذکر

تزوان  با توجه به مطالعه موردی انجام شده در بانک اقتصزادنوین، مزی   همچنین یا تغییر کردند یا از راهکار حذف شدند.

 گرفت که این راهکار قابلیت کاربردپذیری نیم دارد.نتیجه 
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 های آتیفعالیت .7-6
 تواند از موضوعات زیر باشد:های آتی این تحقیق میفعالیت

 شود روبرو هادادهکان باتجاری که بتواند در مطالعه موردی با تقریب خوبی تمامی اجمای یک سیستم هوش ،

های ارزیابی معماری، معماری ی روشتوان پس از تأیید بوسیلهمیعنوان فعالیت آینده، به است. لحاظ شده

های ویژگی با رویاروییتوانایی از نظر فنی تجاری بانکی ارائه داد که های هوشمرجعی برای سیستم

  را داشته باشند. هادادهکان

 سازی فنی، حال یادهدر راهکار پیشنهادی تمرکم بیشتری روی فرایند معماری سازمانی وجود دارد نسبت به پ

هایی که در گذار از وضع موجود به وضع مطلوب آمده و قدم توان با است اده از رهنمودهاکار آتی می عنوانبه

 سازی شود، نه فقط بانکی.طراحی و پیاده دادهکانتجاری و هوش هایدر حوزه سکوی جامعیک است، 

 های مالی و بایست ابتدا همینهن را تعیین کنیم، میشده وضع مطلوب سازماطور مهندسیاگر بخواهیم به

ها و در نظر گرفتن اهداف، هر قدم در راهکار را محاسبه نمود، سپس با دانش بر این همینه 3غیرمالی

ی سازمان، اقدام به تعیین وضع مطلوب برای همسویی دو ها و میمان پذیرش تغییرات در بدنهاستراتژی

ها در این تحقیق، داده نمود. ولی بدلیل نبود مجال کافی برای شناسایی این همینهتجاری و کانی هوشحوزه

شد. های بانک اقتصاد نوین و نظر مدیران ارشد آن تعیین وضع موجود تنها بر اساس اهداف و استراتژی

 ل شود.نامه دنباعنوان یکی از کارهای آینده این پایانتواند بهها میبح  شناسایی همینه بنابراین

  با توجه به مقایسه انجام شده و امتیازات اختصاص یافته در زمینه انتخاب بهترین چارچوب معماری سازمانی

ترین چارچوب معماری سازمانی برای گذار مناسب TOGAFبرای فرایند گذار، نتیجه اینگونه شد که چارچوب 

نقاط ضعف و قدرت خاص خود را دارد و باشد. البته هر چارچوب سازمان از وضع موجود به وضع مطلوب می

های سازمانی مختل ی باشد که بیشترین تأثیر را در پیمودن تواند گلچین کردن اجمای معماریحل بهتر میراه

نامه در نظر ی این پایانهای آیندهعنوان یکی از پژوهشتواند بهکاری میراه گذار دارد، که چنین راه

 شود.گرفته

                                                                                                                     

ی انسانی دارند، مانند مقاومت کاربران برای بکارگیری ابمارهای هایی هستند که بیشتر جنبههای غیر مالی همینهمنظور از همینه 3
 تجاریهوش



311 

 

 
 

 نامهتخراج شده طی نگارش پایانلیست مقاات اس 
 
 

ارائه مدلی جهت تعیین میزمان بلزوغ    "عطیه دخانچی، سعید سرابچی، پیام یاغلی، اسام ناظمی، محمد جع ر تارخ،  .3
هزا مطالعزه ی مزوردی : بانزک اقتصزاد       ها و قابلیزت همسزویی آن   مدیریت استراتژیک و هوش تجاری در سازمان

المللزی رازی، آبزان   هزای بزین  ی مدیریت استراتژیک، ایران، تهران، سالن همزایش المللنهمین کن رانس بین "،نوین
3133. 

ارائزه مزدلی بزرای بکزارگیری جزامع کاربردهزای سزازمانی، بزرای          " اسزام نزاظمی   سعید سرابچی، وهاب قاسزمی،  .1
عزات و رسزانه   کن رانس بین المللی کامپیوتر، فنزاوری اطا  "وکار،پذیری فرایندهای کسبهوشمندسازی و تطبیق

، نمایشگاه بین المللی فناوری اطاعات و رسزانه هزای دیجیتزال   (، ایران، تهران، CITaDiM2013)های دیجیتال
 .3131ی حضوری، مهرماه پذیرفته شده برای ارائه
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 تجاریی هوشوزهحی بلوغ سازمانی در پرسشنامه -1پیوست 
 

 یهوش تجار یسازمان یطهح 1
 :سامانهاخت /انباره داده قبل از سی( سامانه هوش تجارGoalsمشخص کردن اهدافِ ) 3-3

 بصورت کامل انجام شده  انجام شده  گرفته نشده یقطع یمتصم  انجام نشده  اصاً انجام نشده 

 :  سازمان هاییبا استراتژ داده/انبارهیسامانه هوش تجار هاییهمسو بودن استراتژ 3-1

 بصورت کامل انجام شده  انجام شده  گرفته نشده یقطع یممتص  انجام نشده  اصاً انجام نشده 

 یرِپزذ  ییزر /انبزاره داده بزا اهزداف تغ   یهزوش تجار  هایسامانه اهدافِ( Adaptationیافتن)تطبیق 3-1
 سازمان: 

 بصورت کامل انجام شده  انجام شده  گرفته نشده یقطع یمتصم  انجام نشده  اصاً انجام نشده 

 :  کندیم یبانیرا پشت ی/ انباره داده سازمان چند برنامه کاربردیراه حل هوش تجار 3-4

و ابزمار   یازیامت هایکارت یابه هم مرتبط،  یمجموعه گمارشات و داشبودها ی)منظور از برنامه کاربرد
 نزد مان کنزد، یمز  یبانیاز حرفزه پشزت   کزه  ایحزوزه  یفوظا یاو  یندهارااست که از ف یعملکرد یابیارز

 Customer Churn) یاز دسززت دادن مشززتر  یریت( ، مززدRevenue Managementسززود ) یریتمززد

Managementکنندهینتأم ییکارا یریت(، مد (Supplier Performance Management)) 

 به باا 10 10تا  33 30تا  6  5تا  1 1تا  3 0

 : اندداده شده یصتخص یهوش تجار هایپروژه هایو نقش وظایف به وقتکاربران به صورت تمام 3-5

 کاماً موافق   موافق  نشده گیرییمتصم   مخالف  کاماً مخالف 

 

 یارشد از هوش تجار یرانمد یتحما 2
از ( Executives) یزی اجرا یرانمد درر": دهدپاسخ میرا  یروجه پرسش ز ینبه بهتر ینهکدام گم 1-3

 "؟چیستسازمان  در /انباره دادهتجاریهوشحلمنظور و اهداف راه
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و اداره  یاطاعات کزه حرفزه را سزازمانده    یفناور یستمس یک(: Operational Cost Center) یاتیعمل یینههم مرکم
 (Run the business) کندیم

 کیرییمکمک به تصم یبرا ی: ابماریکیمنبع تاکت 

 است. حرفه حساس ییاجرا یاتکه به عمل یستمی(: سMission Critical) یتمنبع حساس به مأمور 

 ییبه اهداف کارا یابیدست یبرا یدی: کلیکمنبع استراتژ 

 یبه سهم بازار و جذب مشتر یابیدست یبرا یدی(: کلCompetitive Differentiator) رقابتیممیت

 Sponsor of your)سزازمان شزما   یگروه هوش تجار انیحام یبرا یفتوص ینبهتر ایینهچه گم 1-1

BI/DW Group)  است ؟ 

، مخزارج آن   کنندیم یرا به کل سازمان معرف یهستند که کاربرد سامانه هوش تجار یگروه یان)حام
کزه   کنزد یپزروژه انتسزاب مز    یرا بزرا  یمشزاور  کند،یرا اداره م یاسیس هایدخالت کند،یم ینرا تأم

 (و از ابتدا تا انتها پروژه حضور دارد. هارابررسیکندمه وقت پروژهیبصورت ن

 .وجود ندارد یبعنوان حام یهگرو یاتا کنون شخص  

 IT(IT Director)یرمد یا( CIOارشد اطاعات ) یرمد 

 دیگر دپارتمانییا  از کسب و کار یازدپارتمانیک حامی 

 های دیگریا دپارتمان کسب و کارهای ازدپارتمانچند حامی 

 دپارتمانییانم یراهبرد هاییتهاز کم یسطوح مختل 

 است؟ (Commitedمتعهد) سازمان یوه شما به برنامه هوش تجارگر یحام ایبه چه اندازه 1-1

 یادز یاربس   یادز   متوسط   کم   کم یاربس 

سزازمان   اریجتهوش حلراه یخروج یو پاسخگو پذیریتگروه شما مسلول یحام ایبه چه اندازه 1-4
 است؟

 .هاپاسخگوهستندبرنامه یرمد یاپروژه  مدیر فقط –کم  یاربس 

 کم و متوسط یلیخ بین –کم  

 باشدینم ییکارا یبرا یمحرک یاست ول پذیریتکه پاسخگو و مسلول کندیفکر م حامی –متوسط  

 یادز یلیمتوسط و خ بین –یادز 

 .باشدیم ییکارا یبرا یاست و محرک پذیریتپاسخگو و مسلول - یادز یاربس 
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 Steering) یراهبزر  یتزه اده در قالزب کم /انبزاره د تجاریهزوش حزل ارشد سزازمان در راه  یرانمد 1-5

Committee/governance) دنشویم یردرگ : 

 کاماً موافق   موافق  نشده گیرییمتصم   مخالف  کاماً مخالف 

 یهوش تجار هایبودجه پروژه ینت م 3
 یگزروه هزوش تجزار    یانهبودجزه سزال   ینتأم ی( براFunding) ینهگرفتن کمک هم یدرجه سخت 1-3

 :  چگونه است

 است. یهوش تجار هایاز پروژه یشترب ITیگرد هایبودجه پروژه ینتأم الویت–سخت  یاربس 

 سخت و متوسط یاربس بین –سخت  

 است. ITیگرد هایپروژه سطح هم ،همینه گرفتن کمک الویت –متوسط 

 ساده یارمتوسط و بس بین –ساده  

 .ایمموفق به اخذ آن شده یماست کرددرخو ایهربودجه فعلی، باتجربه –ساده  یاربس 

 : شمادر سازمان  یبودجه به گروه هوش تجار یصسطح تخص 1-1

 یباناست نسبت به رق تریینپا یاربس 

 یباناست نسبت به رق تریینپا 

 نشده. گیرییمتصم

 یبانبااتر است نسبت به رق 

 یبانبااتر است نسبت به رق یاربس 

 یلسزازمان را تشزک   ITسازمان شما چند درصزد از کزل بودجزه     یهوش تجار یساانه یبودجه 1-1
 :دهدیم

 به باا %33 %30تا  %6 %5تا  %4 %1تا  1% 3% 0%

 یفبهتزر توصز   ی،هوش تجار یسازمان شما را در حوزه یفعل گذارییهسرما یشترینب ینهکدام گم 1-4
 :کندیم

 .یمخود هست یسامانه هوش تجار اندازیدر حال راه 

 .استیدهاز طرف سازمان به گروه رس تجاریسامانه هوش یدبابت خر اییهاول یهمینهکمک 
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 سازمان، به گروه اعطا شده است. تجاریاندازهوشاستقرار چشم یرو گذارییهجهت سرما یادیز یینهمهکمک 

 .کندیاهداف خود، احساس نم یشبردجهت پ یماد یازگروه ما ن 

گزروه   یتجارهوش یسامانه( Maintenance)ینگهدار یبودجه یبرا یفتوص ینبهتر ینهکدام گم 1-5
 شما است؟

 کسب و کار هایاز پروژه یبانیو پشت یجادا یبرا همینهبدون کمک یامحدود  بسیار –کم  یاربس 

 و متوسط یینپا یاربس بین –کم  

 .یمدار یارنه همه آنها، را در اخت ،یکسب و کار هایاز درخواست یبعض یبانیدر حد پشت یکاف ایبودجه –متوسط  

 یادز یارمتوسط و بس بین –یادز 

 یمهست ینتأم یحرفه، به طور کامل از نظر مال هایاز تمام درخواست یبانیپشت برای ما –یادز 

 

 آوردیحرفه به ارمغان م یکه برا یارزش 4
کسب و کار سزازمان   اییندهاز فرآ یاریدر بس ینه/انباره داده باع  کاهش همتجاریهوش حلراه 4-3
 :  شودیم

 کاماً موافق   موافق  نشده گیرییمتصم   مخالف  کاماً مخالف 

ارائه شزده توسزط    هاییسسرو یاارزش محصوات و/ یش/انباره داده باع  افماتجاریهوش حلراه 4-1
 :  شودیسازمان م

 موافقکاماً    موافق  نشده گیرییمتصم   مخالف  کاماً مخالف 

مناسبشزان را   یانتزا بتواننزد مشزتر    کنزد ی/انباره داده بزه سزازمان کمزک مز    تجاریهوش حلراه 4-1
 کنند. ییشناسا

 کاماً موافق   موافق  نشده گیرییمتصم   مخالف  کاماً مخالف 

یزا   یانمشزتر  را بزرای  د اطاعزات تا بتوان کندی/انباره داده به سازمان کمک متجاریهوش حلراه 4-4
 Monetize information for customer or. )دیزاور درب )ارزش( بزه صزورت پزول    کنندگانشزان ینمتأ

supplier) 

 کاماً موافق   موافق  نشده گیرییمتصم   مخالف  کاماً مخالف 
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 است. یسکر یابیارزی مرحله شامل یشه/انباره داده همتجاریهوش حلراه 4-5

 کاماً موافق   موافق  نشده گیرییمتصم   مخالف  کاماً مخالف 

 یهوش تجار یمعمار 3
 سازمان شما به چه صورت است؟ تجاری هوش حلراه یاصل یمعمار 5-3

 اکسل و اکسس و هاییلشده توسط کاربر حرفه )در قالب فا یطراح هایگمارشاز ییهاای از فایلمجموعه به صورت 
 .خود فرد یشخص یوترکامپ ی( روغیره

 مستقل از هم افماریبسته نرم یا( DataMart) گاهداده ینبه صورت چند 

 انباره داده مستقل از هم ینبه صورت چند 

 وابسته هایگاهبا داده یانباره داده مرکم یکبه صورت  

در قالزب واسزط    یهوش تجزار  یمنابع اطاعات یگررا با د یکه انباره داده مرکم یهوش تجار یسسرو یکبه صورت  
 کرده. یکپارچهو  یع( تجمa standard interfaceواحد)

بززه اطاعززات ازم جهززت  یواسززط کززاربر یقیززکخززودِ کززاربرانِ حرفززه، از طر ایبززه چززه انززدازه 5-1
 دارند؟ یدسترس گیرییمتصم

 ندارند. یدسترس ایداده یچبه ه کاربرانتقریباً–یینپا یاربس 

 و متوسط یینپا یاربس بین–یینپا 

 دارند. یدلخواه خود دسترس یزهمتوسطبهدادهکاربرانبهاندا–متوسط  

 باا یارمتوسط و بس ینب -باا 

 دارند. یدلخواه خود دسترس یکاربران به تمام داده -باا یاربس 

/ یهوش تجزار  یطدر مح یابمارها و تکنولوژ یبرا ییاستانداردها ایدر سازمان شما، به چه اندازه 5-1
 شده است؟ یینانباره داده تع

 وجود ندارد. مشخصی استاندارد کاربران –یینپا یاربس 

 انداز استانداردها مشخص شده بعضی –یینپا 

 اندشده ییناز استانداردها تع یمین تقریباً –متوسط  

 انداستانداردها مشخص شده یشترب -باا 

 .انداستانداردها مشخص شده یتمام -باا یاربس 
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در  یابمارهزا و تکنولزوژ   یکه برا ییبه استانداردها ایچه اندازه به هادر سازمان شما، افراد و گروه 5-4
 هستند؟ اند،پایبندشده ین/ انباره معیهوش تجار یطمح

 وجود ندارد( یاستاندارد یا) کندیبه آنها عمل نم کسهیچ –یینپا یاربس 

 هستند. یبندبه استانداردها پا یکم هایافرادوگروه –یینپا 

 .کنندیاستانداردها عمل م هابهاینفراد و گروهاز ا بعضی –متوسط  

 .هستند یبنداستانداردها پا هابهاینهاغلب افراد و گرو -باا 

 .هابهاستانداردهاوفادارهستندافراد و گروه یتمام -باا یاربس 

هزوش   یطمحز  هزای و شاخص یدیاصطاحات کل یموجود برا یفتعار ایگروه شما، به چه اندازه 5-5
 اند؟کرده سازییادهآنها را در سازمان پ یموجود برا ینستند کرده و قوانرا م یتجار

 نشده یفتعر چیمی –یینپا یاربس 

 شده یفتعر مقادیری –یینپا 

 .اندشده یفاز آنها تعر یمین تقریباً –متوسط  

 .اندهدش یفآنها تعربیشتر  -باا 

 .اندهدش یفآنها تعر یتمام -باابسیار 

 

 یتوسط هوش تجار ایداده یازهاین ینت م یزانم 6
/ تجزاری  هزوش  حزل فراهم شده توسزط راه  هایدر سازمان به داده ییکاربران نها ایبه چه اندازه 6-3

  دارند؟ ینانانباره داده، اطم

 حیوجود دارد، آنها تزرج  یادیز هایهاوکاستیچون در آنها خطا کنندهااعتمادنمینوع داده کاربرانبهاین–یینپا یاربس 
 است اده کنند. یگرید یحساس از منابع اطاعات هایگیرییمتصم یتا برا دهندیم

 و متوسط یینپا یاربس بین–یینپا 

منبع قابل اعتمزاد   هایهارابادادهو قبل از است اده، داده کنندیم هااطمیناننوع داده ینبه ا کاربرانکموبیش–متوسط  
 .دهندیم یقخود، تطب

 باا یارط و بسمتوس ینب -باا 

 .کنندیحساس، از آن است اده م هایگیرییمکامل دارند و هنگام تصم هااطمیناننوع داده ینکاربران به ا -باا یاربس 
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 کند؟یاست اده م یکتا یسازمان شما از چند منبع اطاعات تجاری هوش حلراه 6-1

بانززززک،  یززززک ( : مززززثاً اگززززر Unique Data Source) ییکتززززااز منبززززع اطاعات منظززززور)
. در کنزد یحسزاب اسزت اده مز    هزای تراکنش هایداده هاراداشتهباشد،بهطورقطعازپایگاهگاهحسابداده

 (.شودیمحسوب م ییکتامنبع اطاعات یکحساب،  هایتراکنش هایداده یگاهپا ینجاا

 به باا 13 10تا  33 30تا  7  6تا  1  1تا  3 0

سزازمان شزما، بزه روز     تجزاری  هزوش  حلدر راه یبع اطاعاتمنا یمانبه صورت متوسط، به چه م 6-1
 شود؟یم

 روز  ینب یاروزانه  روزانه یاهر ه ته  هر ه ته یاهر ماه   هر ماه یاهر فصل  فصلهر  یاهر سال  

را در سزازمان شزما، بهتزر     یزر ز هزای ( مزدل Synchronizationهمگام بزودن )  یمانم ینهکدام گم 6-4
 کند؟یم یفتوص
 یمنبع و هدف استخراج/ انتقال/ بارگذار یهامدل (ETL source and target models ) 
 هاره دادههاوانباگاهداده هایمدل 
 یهوش تجار یمدل م هوم(BI semantic model )هایمدل یاQuery Object 
 .کندنمی همگام هم با را هامدل سازمان،–یینپا یاربس 

 کندیهمگام م دستی صورت به را هامدل ،سازمان –یینپا 

 .کندیبا هم همگام م یکرا بصورت اتومات یگرد یو بعض دستی بصورت را هااز مدل بعضی سازمان،–متوسط  

 آنها را. ینه همه یول کند،یم هم هماهنگبا  اتوماتیک، بصورت هاراسازمان، اغلب مدل -باا 

 کندیبا هم همگام م اتوماتیک بصورت را هامدل یسازمان تمام -باا یاربس 

 یهزوش تجزار   یط( را در محtext.هاییل)مانند فا یافتهساختار ن هایسازمان، داده یمانیبه چه م 6-5
 کند؟یم یکپارچهخود 

 وجود ندارد حلیراه–یینپا یاربس 

 و متوسط یینپا یاربس بین –یینپا 

 جستجو کنند. یهوش تجار افمارغیرسط نرمخود آنها را تو یانوع اسناد  ینا یمحتوا توانندکاربرانمی–متوسط  

 باا یارمتوسط و بس ینب -باا 
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 یزک در غالزب   ،یافتهچه ساختار ن یافتهرا، چه ساختار  تجاری هوشحلراه یمرتبط برا هایسازمان داده -باا یاربس 
 .کندیارائه م یبسته هوش تجار

  

 یهوش تجار هایو توسعه پروژه یریتمد یزانم 7
/انبزاره داده  تجاریهزوش  هایحلتوسعه راه یسازمان برا ی/انباره دادهیواحد هوش تجار یکردرو 7-3

 چگونه است؟

خزود   یهوش تجزار  هایحلراه یمختلف حرفه بدون مشاوره و کمک گرفتن از گروه هوش تجار واحدهای–مستقل  
 .کنندیم یدرا تول

دهد، واحزد هزوش    یصتخص یپروژه هوش تجار یجادا یبرا ایاز حرفه بودجه یواحد کهیزمان –( Ad hoc) یمورد 
 .کندیم یدکه در دسترس باشد، آن را تول یکیهر ابمار و تکن یلهسازمان بوس یتجار

و ابزمار مشزترر و    هزا یزک ت اوت کزه از تکن  یناست با ا یمورد یکردو توسعه همانند رو یدتول رویکرد–همسو شده  
 .شودیسازمان است اده م هاییتراتژجهت همسو بودن با اس ایشده یفتعر

که با هم  کندیم یدرا تول یهوش تجار های( از پروژهPortfolio)سبدی سازمان  یگروه هوش تجار –استاندارد شده 
 .شودیاست اده م ایشده یفمشترر و تعر یتوسعه یندو چارچوب فرآ یمعمار یک،هستند و از ابمار، تکن یکپارچه

 یشده توسط واحد هوش تجار یفتعر یاستانداردها یکهمختلف سازمان اجازه دارند تا زمان دهایواح–شده  یکپارچه
 کند. یدخود را تول تجاری هوشی هارا نقض نکنند، پروژه

 هزای تست و استقرار پروژه ید،تول یبرا ییسازمان استانداردها یواحد هوش تجار ایبه چه اندازه 7-1
 ده است؟مستند و اجرا کر یف،تعر یهوش تجار

 نکرده است. یفتعر یهنوز استاندارد یرواحدهوشتجا – یینپا یاربس 

 مستند و اجرا کرده است. یف،از استانداردها را تعر یبعض واحدهوشتجاری – یینپا 

 مستند و اجرا کرده است. یف،را تعر یازمورد ن یاز استانداردها یمین یباًتقر واحدهوشتجاری –  متوسط 

 مستند و اجرا کرده است یف،اغلب استانداردها را تعر یوش تجارواحد ه -باا 

 مستند و اجرا کرده است. یف،را تعر یازمورد ن یاستانداردها یتمام یواحد هوش تجار -باا یاربس 

 شده است؟ یجاد/انباره داده ایهوش تجار هایبه پروژه یده یتالو یبرا یاستاندارد یندفرآ یاآ 7-1

 بصورت کامل انجام شده  انجام شده  گرفته نشده یقطع یمتصم  انجام نشده  اصاً انجام نشده 
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 انجامزد یماه به طول م 1از  یشکه ب یبه طور متوسط، چند پروژه هوش تجار یگروه هوش تجار 7-4
 دهند؟یانجام م همممانرا به طور 

 به باا 5  4  1  1  3  0

( بزه  Subject Area) یزدی جد یموضزوع  یهحوزی،تا واحد هزوش تجزار   کشدیچه مدت طول م 7-5
 فروش را به انباره داده اضافه کنند( یانباره داده اضافه کند؟ )مثاً حوزه

 یزل تحل -1 کزاربر  یازهزای ن یفتعر -3:  باشدیم یرز یشامل کارها یحوزه موضوع یجادیک: ا توضیح)
 هایینروت یجادا -4 (Targert Modelمدل هدف ) یجادا -1اطاعات  آوریمنبع جهت جمع هاییستمس

و آمزوزش   سزازی یزاده پ -7 تسزت -6 گمارشات یجادا -5  آنها یو اعتبارسنج یارذاستخراج/انتقال/بارگ
 (کاربران

 ماه یا کمتر 1 ماه 6تا  1 ماه 3تا  6 ماه 31تا  3 ماه به باا 31 0

 کاربران هاییازمندیگزارشات با ن ییهمسو یزانم 1
 یزات از عمل یا یدرر قزو  کننزد، یاسزت اده مز   یبه طور معمول از هوش تجار که یاغلب کاربران 8-3

 حرفه دارند.

 کاماً موافق   موافق  نشده گیرییمتصم  مخالف  کاماً مخالف 

 است.شده یسازمانده یاست اده از هوش تجار یبرا یکیتکن هایبه آموزش یدر سازمان، دسترس 8-1

 کاماً موافق   موافق  نشده گیرییمتصم   مخالف  کاماً مخالف 

 دارند؟ یحرفه دسترس هایکاربران چگونه به متاداده 8-1

 حرفه در سازمان وجود ندارد. یمتاداده–سطح اول  

 .کنندیاست اده م کند،یم یعتوز یکه واحد هوش تجار ایمتاداده گمارشات از کاربران–سطح دوم  

 سازمان را دارند. ایتن از مخازن متعدد متادادهگمارش گرف دسترسی کاربران–سطح سوم  

 به روز شده را دارند. یمرکم یمتاداده مخمن یکگمارش گرفتن از  دسترسی کاربران–سطح چهارم  

 .کنند مشاهده را سازمان روزبه هایمتاداده یک،کل یکبا  توانندمی کاربران–سطح پنجم  

 در سازمان باا رود. یتا سطح آموزش هوش تجار شودیاز آموزش کاربران انجام م یابیارز 8-4
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 کاماً موافق   موافق  نشده گیرییمتصم   مخالف  کاماً مخالف 

 شده است. یسازمانده یاست اده از هوش تجار یحرفه برا هایبه آموزش یدر سازمان، دسترس 8-5

 کاماً موافق   موافق  نشده گیرییمتصم   مخالف  کاماً مخالف 

 

 هادادهی کانی بلوغ سازمانی در حوزهپرسشنامه -2پیوست
 

 سازمان 1

 راهبری

( از big data analytics initiativesهای تحلیزل آنهزا )  ها و محرردادهی کانسازمان، در حوزه 3-3
 وکار برخوردار است.و هم بخش کسب ITحمایت هم بخش 

 نامعلومکاماً موافق موافق نه موافق نه مخالفمخالف کاماً مخالف 

 کند.ای پشتیبانی میدادهحداقل یکی از مدیران سطح باای سازمان از رویکرد کان 3-1

 نامعلومکاماً موافق موافق نه موافق نه مخالف        مخالف کاماً مخالف 

 استراتژی

افزراد روی  اسزت کزه   ها مشخص شدهدادهی کان( در حوزهroad mapی راهی )در سازمان نقشه 3-1
 است.ی راه تعریف شده( نیم برای تغییرات این نقشهDisciplineآن توافق دارند و نظامی)

 نامعلومکاماً موافق موافق نه موافق نه مخالف        مخالف کاماً مخالف 

( Bottom-Up( و پزایین بزه بزاا )   Top-Downها استراتژی باا بزه پزایین )  دادهی کاندر حوزه 3-4
 گیرد.جود دارد که تمام سطوح سازمان را فرا میو

 نامعلومکاماً موافق موافق نه موافق نه مخالف        مخالف کاماً مخالف 

 فرهنگ

 خاقیت و نوآوری در سازمان ارزش دارد. 3-5

 نامعلومکاماً موافق موافق نه موافق نه مخالف        مخالف کاماً مخالف 
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ای دادههزای کزان  دارد. )بزرای مثزال تحلیزل   ها قدم بر مزی دادهکارهای کانراهکمک بهمان زسا 3-6
 وکار (مختلف، بعنوان قسمتی از یک فرایند یا قسمتی از یک مدل کسب

 نامعلومکاماً موافق موافق نه موافق نه مخالف        مخالف کاماً مخالف 

های خود را اد مشتاقند تا با هم کار کنند و ایدهفرما است و افرفرهنگ مشارکتی در سازمان حکم 3-7
 به اشترار بگذارند.

 نامعلومکاماً موافق موافق نه موافق نه مخالف        مخالف کاماً مخالف 

 های جدید دارد.کارگیری تکنولوژیهای اولیه را در بهپذیری شکستسازمان تحمل 3-8

 نامعلومکاماً موافق موافق         نه موافق نه مخالفمخالف کاماً مخالف 

 بودجه

هزا و  دادهی کانهای حوزهای برای پروژهتعریف شده )تامین مالی( دهیدر سازمان فرایند بودجه 3-3
 تحلیل آنها وجود دارد.

 نامعلومکاماً موافق موافق نه موافق نه مخالف        مخالف کاماً مخالف 

 شوند؟مالی می سازمان تأمین رها دادهدکارهای کانچگونه راه 3-30

 ITتوسط بخش      مستقل   شوند   نمی

 نامعلوم وکار       و هم توسط بخش کسب ITهم توسط بخش وکار        توسط بخش کسب

وکزار منتقزل   بزه بخزش کسزب   خزارج شزده و    ITها از بخزش  دهی مالی پروژهمسلولیت بودجه 3-33
 است.شده

 نامعلومکاماً موافق موافق نه موافق نه مخالف        مخالف کاماً مخالف 

 ارزش

 شود.ها و تحلیل آنها یک ممیت رقابتی محسوب میدادهاز نظر سازمان کان 3-31

 نامعلومکاماً موافق موافق نه موافق نه مخالف        مخالف کاماً مخالف 

 کنند.ها، سازمان را هدایت میداده 3-31

 نامعلومکاماً موافق موافق نه موافق نه مخالف        مخالف مخالف کاماً 
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 زیرساخت 2

 حوزه

 ها دارای چه پیکربندی زیرساختی است؟دادهمنظور کار با کانسازمان به 1-3

 دادههمراه انبارهکاستر هدوپ به کاستر هدوپ دادهانبارههنوز هیچ        

 هادادههای کانای از تکنولوژیاکوسیستم یکپارچه  هادادهی تحلیلی کانیک سکو

 اگر در سازمان کاستر هدوپ دارید، چند گره در این کاستر وجود دارد؟ 1-1

 500بیش از       500تا  30    300تا  50    50تا  30    30تا  5

 (Big Data Implementationکنید؟ )ای سازمان خود را چگونه توصیف میدادهسازی کانپیاده 1-1

  3یک شاهد مثال   آزمون و خطا    هنوز هیچ  

 سیستم عملیاتی در کل سازمان  سیستم عملیاتی در یک دپارتمان از یک شاهد مثالبیش

 توسعه

کنززد. هززا و تحلیززل آنهززا اسززت اده مززیدادهسززازمان از فراینززدها و ابززمار قابززل تکززرار بززرای کززان 1-4
(Repeatable Processes and Tools for Big Data) 

 نامعلومکاماً موافق موافق نه موافق نه مخالف        مخالف کاماً مخالف 

هزا  دادهکارهای کزان ( برای راهAgile Development Processی چابک )سازمان از روش توسعه 1-5
 کند.است اده می

 نامعلومکاماً موافق موافق نه موافق نه مخالف        مخالف کاماً مخالف 

 ها در اختیار دارد.دادهکارهای کانهای کافی را برای رسیدگی به راهسازمان مهارت 1-6

 نامعلومکاماً موافق موافق نه موافق نه مخالف        مخالف کاماً مخالف 

 ها چیست؟دادهاستراتژی سازمان در مورد توسعه و استقرار زیرساخت کان 1-7

                                                                                                                     

≒メゅんョ ギワゅセ(Proof of Concept)  ｇΑヲΑケゅレシ ヮＺ  ろシや ラゅａョや ゅΑ  キヲィヱ れゅら をや ｆやゲよ  ⇔ゅプゲタｇョ ロキケヱへ ｆゴΒ Ｔ ｆゲΑグＬ ヮＺ  ｇΑゅイ ルへ コや .キヲセ
ｇョ ヱ ∩ろジΒル ヮレΒヰよ ょヤビや メゅんョ ギワゅセ ∩ろシや ｆゲョや ュゅイルや ゅΑ キヲィヱ ラゅａョや ラゅΒよ ゅヰレゎ ｆギワゅセ リΒレＴ フギワ ｆゲわらシ ゅレョ ギワやヲセ  ゲわゼ Βよ ろ∂ ホキ ゅよ ラやヲゎ

キゲＺ やギΒＬ やケ. 
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 استراتژی ر حال توسعهاکنون دهم

 است )بدون استراتژی(ها با درنظر داشتن حالت نهاییدادهدر حال ساخت زیرساخت کانسازمان 

 قرار دارد. هادادهاستراتژی توسعه و استقرار زیرساخت کان مسیر سازمان در

تکمیزل   جلزو ا حرکت روبزه زیرساخت همگام ب رو به جلو است و بر این عقیده است که سازمان در حال حرکت سریع
 شود.می

های زیرساختی های مورد نیاز تکنولوژیکدام گمینه به بهترین شکل، چگونگی دستیابی به مهارت 1-8
 کند؟ها را توصیف میدادهکان

 های مورد نیار را نداردسازمان مهارت

 (OutSourceکند. )سپاری میها را بروندادهکارهای مربوط به کان سازمان

 سازمان در حال آموزش کارمندان است

 ها استدادهالتحصیان دانشگاهی دارای مهارت در زمینه کانسازمان در حل استخدام فارغ 

 دانند.ی سطح باایی است که حرفه را نیم میدیدهسازمان دارای تیم آموزش 

 های سوم، چهارم و پنجم.تل یقی از گمینه 

 هاتکنولوژی

 کنید؟  ها است اده میدادهزیرساختی کان و ابمارهای هاضر از تکنولوژیآیا در حال حا 1-3

، هززدوپ، NOSQLهززای داده(، پایگززاهAnalytical Platformداده، سززکوی تحلیززل )هززا، انبززارهگززاهداده)
( یا In-Memory Databasesای )های حافظهدادهکاهش، پایگاه-های تجاری هدوپ، مدل نگاشتتکنولوژی

 (سازی مبتنی بر ستونذخیرهموتور 

 شود.از هیچکدام است اده نمی

 کنیمها است اده میدادهتنها از انباره

 کنیم.ها است اده میدادههای کانتنها از یکی از تکنولوژی 

 کنیم.ها است اده میدادههای کاناز دو تکنولوژی 

 کنیم.ها است اده میدادههای کاناز سه تکنولوژی 

 کنیم.ها یا تعداد بیشتری از آنها است اده میدادههای کاناز چهار تکنولوژی 

 غیره 
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 شود؟اگر کاستر هدوپ در سازمان موجود است، آیا از آن در بیش از یک نوع کار است اده می 1-30

 نامعلوم کنیم هنوز از هدوپ است اده نمی  خیر  بلی

هزا در سزازمان   دادهسزازی کزان  هزای پیزاده  کنولزوژی کدام گمینه بهتزرین توصزیف در مزورد ت    1-33
 شماست؟

 هنوز نداریم

 ها است.دادهسازی کانداده سازمان تنها تکنولوژی برای پیادهانباره

 ها است.دادهسازی کانکاستر هدوپ سازمان تنها تکنولوژی برای پیاده

برند، تکنولوژی اصزلی  نیم بهره می NOSQLهای دادهپایگاه از ( کهData Warehouse Applianceای )دادهلوازم انباره
 ها هستنددادهکان

 ای هستند )یکپارچه نیستند(کنیم، ولی جمیرههای مختلف است اده میاز ترکیبی از تکنولوژی

 کنیمهای یکپارچه است اده میاز ترکیبی از تکنولوژی 

 معماری

 aهزا دارد. ) دادهسزطوح بزرای اسزت اده از کزان    ی سازمان دارای معمزاری اطاعزات در همزه    1-31

CompanyWide Information Architecture) 

 نامعلومکاماً موافق موافق نه موافق نه مخالف        مخالف کاماً مخالف 

هزا انجزام   دادههزای معمزاری زیرسزاخت کزان    در سازمان تاش خوبی برای مدیریت پیچیدگی 1-31
 شود.می

 نامعلومکاماً موافق موافق نه موافق نه مخالف        مخالف لفکاماً مخا 

های موروثی موجود از سازمان طراحزی  گیری از سیستمدر سازمان معماری اطاعات جهت بهره 1-34
 است.شده

 نشدنینامعلوم     کاماً موافق موافق نه موافق نه مخالف     مخالف کاماً مخالف 

 یکپارچگی

 Data Source؟ )اسزت تعریزف شزده  ای مختلف سازمان چگونزه  یکپارچگی منابع دادهمعماری  1-35

Integration Architecture) 

 توسط خود سازمان  توسط استانداردهای صنعت توسط شرکت پیمانکار تعریف نشده 
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 است؟ها را در اکوسیستم فعلی یکپارچه کردهدادهآیا سازمان تکنولوژی کان 1-36

 بله، در حال انجام آن است  گیری استسازمان در حال تصمیم  خیر  ی چه؟اکوسیستم یعن 

 است زیرا سازمان ما اکوسیستم موجودی نداشتنیازی به این کار نبوده  است.بله، این کار را انجام داده 

 

 مدیریت داده 3

 حجم، تنوع و سرعت

آوری و ای را جمزع دادهای، چنزد نزوع  هدادای/ کانکارهای دادهعنوان بخشی از راهسازمان شما به 1-3
 کند؟مدیریت می

هزای  ای(، دادههای ساختاریافته )مانند جزداول رابطزه  ای مورد نظر این سوال عبارتند از: دادهانواع داده
هزای اجتمزاعی،   های رسزانه شده در سازمان، دادههای متنی تولید(، دادهXMLیافته )مانند ساختنیمه
هزای رویزدادهای بادرنزگ    های جغرافیایی، داده(، دادهMachine generated dataماشین )های تولید داده

(real-time event data ( صدا، تصویر، وباگ، جریان کلیزک ،)ClickStreamداده ،)  هزای  هزای علمزی، داده
 دموگرافیک.

 کنیم.آوری نمیای جمعهیچ نوع داده

 کنیم.آوری میای جمعادهیافته یا تنها یک نوع دهای ساختداده

 کنیم.آوری میای جمعدو نوع داده 

 کنیم.آوری میای جمعه نوع دادهس

 کنیم.آوری میای جمعچهار نوع داده 

 کنیم.آوری میای جمعبیش از چهار نوع داده 

 غیره 

آنالیم و تحلزی  ای را دادهای، چند نوعدادهای/ کانکارهای دادهعنوان بخشی از راهسازمان شما به 1-1
 کند؟می

هزای  ای(، دادههای ساختاریافته )مانند جزداول رابطزه  ای مورد نظر این سوال عبارتند از: دادهانواع داده
هزای اجتمزاعی،   های رسزانه شده در سازمان، دادههای متنی تولید(، دادهXMLیافته )مانند ساختنیمه
هزای رویزدادهای بادرنزگ    های جغرافیایی، داده(، دادهMachine generated dataهای تولید ماشین )داده
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(real-time event data ( صدا، تصویر، وباگ، جریان کلیزک ،)ClickStreamداده ،)  هزای  هزای علمزی، داده
 دموگرافیک.

 کنیم.نمی تحلیلای هیچ نوع داده

 کنیم.می تحلیلای یافته یا تنها یک نوع دادههای ساختداده

 کنیم.می تحلیلای و نوع دادهد 

 کنیم.می تحلیلای سه نوع داده 

 کنیم.می تحلیلای چهار نوع داده 

 ها هم داخل سازمان و هم خارج از سازمان هستند.، دادهکنیممی تحلیلای بیش از چهار نوع داده 

 غیره 

 شوند؟های سازمان با هم یکپارچه میچگونه داده 1-1

 ها وجود ندارد.سازی دادهی یکپارچهراهکار مناسبی برا

 ها به سازمان کمک کند.سازی دادهتواند در یکپارچههایی است که میسازمان دارای متاداده

هزای  داده یزا تکنولزوژی  ماننزد انبزاره   کنزد هزا اسزت اده مزی   سازمان از محصول پیمانکزارانش بزرای یکپزارچگی داده   
 ی به اطاعات یکپارچه. کار دسترسها یا راهسازی دادهمجازی

هزای  توانزد بزرای تحلیزل   داند که از چه منابعی میکند میای خود را درر میسازمان منابع داده 1-4
 ای است اده کند.دادهکان

 خیردر واقع 

 سازمان در حال شروع به این کار است

 سازمان بصورت نسبی این درر را دارد

 اخلی خود داردای دسازمان درر مناسبی از منابع داده

 ای داخلی و خارجی خود دارد.سازمان درر مناسبی از منابع داده

 است؟ای را با هم یکپارچه کردهسازمان چه تعداد از منابع داده 1-5

 10بیشتر از        10تا  30   30تا  5  5تا  1     3

 فرایند
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هزا  دادهی کزان در حوزه (Service Level Agreement)سازمان دارای موافقتنامه سطح خدمات  1-6
 است.

 نامعلوم     کاماً موافق موافق نه موافق نه مخالف     مخالف کاماً مخالف 

 است.سازمان نعریف شدهمحیط ها به دادههای مشخصی در هنگام ورود کانمتدلوژی 1-7

      نامعلومکاماً موافق موافق نه موافق نه مخالف     مخالف کاماً مخالف 

هزا بزه فراینزدی جزدا     عبارت دیگر تحلیزل داده دارد )بهها قدم بر میگیری از دادهسازمان با بهره 1-8
 است. (وکار تبدیل گشتهنشدنی در کسب

 نامعلوم     کاماً موافق موافق نه موافق نه مخالف     مخالف کاماً مخالف 

 سازیذخیره

هزای قابزل اسزت اده بزرای     ازی خزود را در برابزر داده  سز اسزت نیازهزای ذخیزره   سازمان توانسزته  1-3
 .ها با محاسبات منطقی توجیه کنددادهکان

 نامعلوم    کاماً موافق موافق نه موافق نه مخالف     مخالف کاماً مخالف 

هزای  از نیازمنزدی  و دانزد هزای خزود را مزی   ی رشزد داده سازمان عقیده دارد کزه نزرخ سزاانه    1-30
 ها اطاع کافی دارد.ی دادهخود و همینه سازیذخیره

 نامعلوم     کاماً موافق موافق نه موافق نه مخالف     مخالف کاماً مخالف 

 کیفیت

کنزد و  خوبی مزدیریت مزی  بهشده را آوری شده و پردازشهای جمعسازمان عقیده دارد که داده 1-33
 است.ها نشدههیچ عنوان غرق در دادهبه

 نامعلوم    کاماً موافق موافق نه موافق نه مخالف     مخالف خالفکاماً م 

منظور است اده های سازمان دارد که بهای برای تشخیص کی یت دادهسازمان روشی چند مرحله 1-31
 ها کاربرد دارد.در تحلیل

 نامعلوم     کاماً موافق موافق نه موافق نه مخالف     مخالف کاماً مخالف 

ها است و این کی یت وابسته است به ازمان دارای فرایند مشخصی برای تشخیص کی یت دادهس 1-31
 شود.ای که از آن در سازمان است اده مینوع داده

 نامعلوم   کاماً موافق موافق نه موافق نه مخالف     مخالف کاماً مخالف 
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 دسترسی

اشند، در صزورت داشزتن مجزوز، هزر کزاربری      ها دسترسی داشته باگر کاربران بخواهند به داده 1-34
 تواند.می

 نامعلوم     کاماً موافق موافق نه موافق نه مخالف     مخالف کاماً مخالف 

 گذارند.ها را در کل سازمان به اشترار میواحدهای سازمان داده 1-35

 وم     نامعلکاماً موافق موافق نه موافق نه مخالف     مخالف کاماً مخالف 

کنزد. )ماننزد پرتزالی بزرای     است اده مزی  هاداده به دسترسی برای سازمان از یک روش یکپارچه 1-36
 ها و یا غیره(ی مجازی برای دادهاها، ایهدادهانباره

 نامعلوم     کاماً موافق موافق نه موافق نه مخالف     مخالف کاماً مخالف 

 تجزیه و تحلیل 4

 

 هامهارت

 است.طور کامل شکل یافتههای سازمان بهدادهو تحلیل کان میهتیم تج 4-3

(، تحلیلگران حرفه، دانشمندان کامپیوتر و Data Scientists) پژوهاندادههایی چون این گروه شامل نقش
 باشد.غیره می

 (CorporateWideبله، در سطح سازمان ) بله، در سطح دپارتمان یا واحدی از حرفه  خیر

 ها وجود دارد.دادهزمان مرکم راهبردی کاندر سا 4-1

 (CorporateWideبله، در سطح سازمان ) بله، در سطح دپارتمان یا واحدی از حرفه  خیر

هزا  دادهی است اده از تجمیه و تحلیل کانسازمان دارای افرادی با طیف مهارتی مختلف در زمینه 4-1
 است.

 نامعلومکاماً موافق موافق ف     نه موافق نه مخالمخالف کاماً مخالف 

 کند؟های تجمیه و تحلیل را در سازمان شما توصیف میدرستی مهارتکدام گمینه به 4-4

 افراد سازمان هیچ مهارتی در این زمینه ندارند.

 سازمان در حال استخدام آنها است.
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 افراد سازمان از نظر تجمیه و تحلیل بسیار قوی هستند.

 وکار را هم دارند.ی کسباز نظر تجمیه و تحلیل بسیار قوی هستند و تجربهافراد سازمان 

وکزار و همچنزین صزنعت را هزم دارنزد.      ی کسزب افراد سازمان از نظر تجمیه و تحلیل بسیار قزوی هسزتند و تجربزه   
(Business and Industry Experience) 

 هاتکنیک

هزای  کند. ایزن منزابع شزامل داده   یل است اده میای برای تجمیه و تحلسازمان از انواع منابع داده 4-5
 شود.یافته و ساخت نیافته، بادرنگ و منابع داخلی و خارجی سازمان میساخت

 نامعلومکاماً موافق موافق نه موافق نه مخالف     مخالف کاماً مخالف 

 کند؟ها را تحلیل میدادهآیا سازمان کان 4-6

 خیر  بله  

 Predictiveهززای پیشززرفته ماننززد تجمیززه و تحلیززل پیشززگویانه )ه و تحلیززلسززازمان از تجمیزز 4-7

Analyticsداده عنزوان بخشزی از راهکارهزای کزان    به های پیشرفتهیکاویهای آماری یا داده(، تکنیک
 کند.است اده می

 (CorporateWideبله، در سطح سازمان ) بله، در سطح دپارتمان یا واحدی از حرفه  خیر

 ربردهاکا

 سازمان در حال ساخت اکوسیستم تحلیلی است که بتواند از آن بهره برد. 4-8

 نامعلومکاماً موافق موافق نه موافق نه مخالف     مخالف کاماً مخالف 

شزود و بزا   شود(، انبار نمیها در یک مکان )اغلب همان واحدی که تولید میدادههای کانتحلیل 4-3
 شود.میدیگر کاربردها یکپارچه 

 نامعلومکاماً موافق موافق نه موافق نه مخالف     مخالف کاماً مخالف 

 فکریخط 

 (Big Data Innovation Team) .داده داردسازمان تیم ابتکار کان 4-30

 (CorporateWideبله، در سطح سازمان ) بله، در سطح دپارتمان یا واحدی از حرفه  خیر

 شود.سیار ارزش گذاشته میمهارت تحلیلی در سازمان ب 4-33
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 نامعلومکاماً موافق موافق نه موافق نه مخالف     مخالف کاماً مخالف 

ای اسزتقبال  دادهدپارتمانی از دیگر صنایع، بزه راهکارهزای کزان   -های میانسازمان از ورود ایده 4-31
 کند.می

 نامعلوموافقکاماً م موافق نه موافق نه مخالف     مخالف کاماً مخالف 

توانزد  هزا مزی  دادهوکزار دارد کزه توسزط تحلیزل کزان     سازمان دیدی کامل از مسائلی در کسب 4-31
 شود.حل

 نامعلومکاماً موافق موافق نه موافق نه مخالف     مخالف کاماً مخالف 

 کند؟ای را در سازمان شما توصیف میدادههای کانسازی تحلیلکدام گمینه دلیل پیاده 4-34

 فقط شروع کند.خواست داده أمر مهمی است و می، سازمان بر این نظر است که تحلیل کاندلیل خاصی ندارد

 های سازمانجویی در همینهصرفه

 ممیت رقابتی

 به منظور درآمدزایی/ اجرای بهتر مأموریت سازمان

 هیچکدام

 شوند.سازمان محسوب میی ها اتوماتیک هستند و بخشی از فرایندهای حرفهتجمیه و تحلیل 4-35

 نامعلومکاماً موافق موافق نه موافق نه مخالف     مخالف کاماً مخالف 

 تحویل

 شوند؟میها تحویل سازمان دادهچگونه تجمیه و تحلیل 4-36

 .شودنمیهنوز تحلیلی تحویل سازمان داده

 کنند.زمان پخش میها را آماده و در ساتحلیلسازمان تجمیه پژوهاندادهها و آماردان

کنند )یزا هزر روش دیگزر    ی سازمان داشبوردهای مختلف موجود در سازمان را آماده میدادهپژوهان دادهها و آماردان
 (3تحویل تعاملی

 کنند.تحلیلگران حرفه با کمک دیگران آنها را آماده و پخش می

                                                                                                                     

1Interactive Delivery Method. 
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 ها بخشی از فرایند حرفه است.تجمیه و تحلیل

 Operationalizingوتحلیزل عملیزاتی )  کنزد کزه شزامل تجمیزه    مختل زی اسزت اده مزی   هزای توزیزع   سازمان از روش

Analyticsباشد.عنوان بخشی از فرایند حرفه می(، به 

 

 حاکمیت 3

 هاسیاست
 است.ها در سازمان مستند شدهدادههای تحلیل و مدیریت کانسیاست 5-3

 کند.نمی خیر، و سازمان هیچ سیاستی هم در این زمینه دنبال

 دانیم که سازمان به آن نیاز دارد.ایم ولی میهنوز وقت نکرده

 .وکار استدر حال انجام در سطح واحدهای کسب

 است.بله، در سطح واحدهای سازمان مستند شده

 (CompanyWideاست و در حال انجام آن در سطح کلی سازمان هستیم )در سطح واحدهای سازمان مستند شده

 است.در سطح سازمان مستند شدهبله، 

 است.های مالکیت و دسترسی داده در سازمان مستند شدهسیاست 5-1

 کند.خیر، و سازمان هیچ سیاستی هم در این زمینه دنبال نمی

 دانیم که سازمان به آن نیاز دارد.ایم ولی میهنوز وقت نکرده

 وکار است.در حال انجام در سطح واحدهای کسب

 است.ح واحدهای سازمان مستند شدهبله، در سط

 (CompanyWideاست و در حال انجام آن در سطح کلی سازمان هستیم )در سطح واحدهای سازمان مستند شده

 است.بله، در سطح سازمان مستند شده

 اند.بندی شدهای را که نیازدارند تا در سازمان حاکم شوند، اولویتانواع منابع داده 5-1

 نامعلومکاماً موافق موافق نه موافق نه مخالف     مخالف کاماً مخالف 

 ساختار
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اسزت کزه شزامل    ( Big Data Governance Team)هزا  دادهسازمان دارای تزیم حاکمیزت کزان    5-4
 وکار هم در آن مشارکت دارند.شوند و ذین عان کلیدی کسبنمایندگانی از سراسر سازمان می

 کند.در این زمینه دنبال نمیخیر، و سازمان هیچ سیاستی هم  

 دانیم که سازمان به آن نیاز دارد.ایم ولی میهنوز وقت نکرده

 وکار است.در حال انجام در سطح واحدهای کسب

 است.بله، در سطح واحدهای سازمان انجام شده

 (CompanyWideاست و در حال انجام آن در سطح کلی سازمان هستیم )در سطح واحدهای سازمان انجام شده

 است.بله، در سطح سازمان انجام شده

 است.ها به صورت ش اف بیان شدهدادهها برای تیم حاکمیت کانها و مسلولیتنقش 5-5

 موافق   نه موافق نه مخالف      مخالف   کاماً مخالف 

 خیر، زمان کافی برای این کار وجود نداشت.  نامعلوم  کاماً موافق 

 (Compliance) اجابت
ها تعریف دادههایی را برای رسیدگی به مسائل مربوط به نگهداری کانها و روشسازمان سیاست 5-6

 است.کرده

 کند.خیر، و سازمان هیچ سیاستی هم در این زمینه دنبال نمی 

 دانیم که سازمان به آن نیاز دارد.ایم ولی میهنوز وقت نکرده

 وکار است.در حال انجام در سطح واحدهای کسب

 است.بله، در سطح واحدهای سازمان انجام شده

 (CompanyWideاست و در حال انجام آن در سطح کلی سازمان هستیم )در سطح واحدهای سازمان انجام شده

 است.بله، در سطح سازمان انجام شده

ای را در دادههزای کزان  ( مربوط بزه دارایزی  Compliance Policiesهای اجابت )سازمان سیاست 5-7
 تواند رعایت کند.صنعت خود  می

 موافق   نه موافق نه مخالف      مخالف   کاماً مخالف 

 خیر، زمان کافی برای این کار وجود نداشت.  نامعلوم  کاماً موافق 
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 کند.داده را نظارت میهای کانسازمان پایبندی خود به سیاست 5-8

 موافق   ق نه مخالف    نه مواف  مخالف   کاماً مخالف 

 خیر، زمان کافی برای این کار وجود نداشت.  نامعلوم  کاماً موافق 

 نظارت و مباشره
وجود دارد و در آن فرایندها ( Big Data Steward)داده مباشر کان مونا مضبسازمان نقشی در  5-3

 است.وضوح تعریف شدهو وظایف آن شخص یا تیم به

است.  (MetaData) ای در انبار متادادهی مدیریت و نگهداری عناصر دادهاصل وظی هداده در مباشر کان
بایسزت اسزت اده   هزا مزی  وکار از کدام دادهی کسبتحلیلگران برای اینکه ب همند برای حل یک مسلله

 گیرند.کنند، از مباشر داده مشورت می

 قمواف   نه موافق نه مخالف      مخالف   کاماً مخالف 

 خیر، زمان کافی برای این کار وجود نداشت.  نامعلوم  کاماً موافق 

 اند.ها کاماً تعریف شدهها و متادادهدادهتعاریف کان 5-30

 موافق   نه موافق نه مخالف      مخالف   کاماً مخالف 

 خیر، زمان کافی برای این کار وجود نداشت.  نامعلوم  کاماً موافق 

و شزخص/ تزیم مربوطزه    شزده در سزازمان اسزت    نقشی کاماً تعریزف  "دادهشر کانمبا"نقش  5-33
 ها هستند.دادهوکار برای کانمضامین کسب ها ومتاداده مدیریتتعریف و مسلول 

 موافق   نه موافق نه مخالف      مخالف   کاماً مخالف 

 جود نداشت.خیر، زمان کافی برای این کار و  نامعلوم  کاماً موافق 

 حریم و امنیت
 گردد.در سازمان اعمال می های امنیتی برای تمامی انواع دادهسیاست 5-31

 نامعلومکاماً موافق موافق نه موافق نه مخالف     مخالف کاماً مخالف 

 است.ها تعریف شدهامنیتی در مورد دسترسی به دادهدر سازمان معیارهای  5-31

 نامعلومکاماً موافق موافق وافق نه مخالف     نه ممخالف کاماً مخالف 

 کند.هایی را باید رممنگاری کند و آن را اعمال میداند چه نوع دادهسازمان می 5-34
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 نامعلومکاماً موافق موافق نه موافق نه مخالف     مخالف کاماً مخالف 

ای ح زم حزریم   هز ( و سیاسزت Privacy Regulationsدر سازمان مقزررات حزریم خصوصزی )    5-35
 شود.های سازمان اعمال میبر روی کل دادهاست و ( تعریف شدهPrivacy Policiesخصوصی )

 نامعلومکاماً موافق موافق نه موافق نه مخالف     مخالف کاماً مخالف 

کزرده و از آن اسزت اده    های حساس سازمان را تعریفهای مختلف رممگذاری دادهسازمان روش 5-36
 کند.می

 نامعلومکاماً موافق موافق نه موافق نه مخالف     مخالف کاماً مخالف 
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ارزیابی راهکار پیشنهادی پرسشنامه – 3پیوست   

 

 ی گرامینظر و خبرهصاحب

ائزه  ار"ی کارشناسی ارشد اینجانب به عنوان نامهی حاضر مربوط به پایانرساند پرسشنامهبا سام و احترام به استحضارتان می

ی باشزد کزه در دانشزگاه شزهید بهشزتی و در رشزته      مزی  "دادهوکار به منظور غلبه بر چالش کانراهکاری برای هوشمندی کسب

 مهندسی فناوری اطاعات، تحت نظارت دکتر اسام ناظمی در حال انجام است.

هزای هزوش تجزاری و    ن، جایگاه خزود را در حزوزه  ها بتوانند با است اده از آاست تا سازماننامه راهکاری ارائه شدهدر این پایان

کارگیری رهنمودهزای فنزی و   منظور حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب و بههای ازم بهها بشناسند و با پیمودن گامدادهکان

سزازمان در دو  سازمانی آن، بتوانند بین این دو حوزه همسویی ایجاد کنند. شرح این راهکار بدین صورت اسزت کزه ابتزدا جایگزاه     

داده ی انبزاره داده، که توسط مؤسسهتجاری و کانهای مدل بلوغ هوشها با است اده از پرسشنامهدادهتجاری و کانی هوشحوزه

(TDWIارائه شده  )گیرد.های شکل زیر قرار میشود و در یکی از موقعیتاست، مشخص می 

 

و تعیین وضع موجود سازمان و تعیین وضع مطلوب بزرای همسزویی بزین    پس از مشخص شدن جایگاه سازمان در این مدل   

است تا سازمان بتواند خود را از وضزع  هایی اشاره شدههای سازمان، مطابق شکل ص حه بعد به گاماین دو حوزه بر اساس استراتژی
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ده از چزارچوب معمزاری سزازمانی    منظور گذار از وضع موجود به وضع مطلزوب، اسزت ا  موجود به وضع مطلوب برساند. همچنین به

 وکار غلبه کند.ها در هوشمندی کسبدادهاست تا در انتها سازمان بتواند بر چالش کان( پیشنهاد شدهFEAFفدرال )

 

اسزت: بخزش اول   ی محترم در دو بخش تزدوین شزده  منظور ارزیابی راهکار پیشنهادی توسط شما خبرهی حاضر بهپرسشنامه

های ذکر شده را مورد ارزیابی قزرار دهزد. بخزش دوم    های پیشنهادی مربوط به هر یک از گامشود تا فعالیتیهایی مشامل پرسش

ای، ی چندگمینزه هزای بسزته  شود تا میمان مؤثر بودن راهکار پیشنهادی را ارزیابی کند. در کنار پرسزش هایی مینیم شامل پرسش

وانیم از نظرات ارزشمند شما در زمان پاسزخگویی اسزت اده کنزیم و آنهزا را در     است تا بتشدهبعضی از سواات بصورت باز طراحی 

های مربوط به این راهکار اعمال کنیم. همچنین به منظزور توضزیحات بیشزتر در مزورد م زاهیم مزورد اسزت اده در راهکزار         تحلیل

ریتان و اختصاص وقزت گرانبهایتزان بزرای    است.  پیشاپیش از همکاپیشنهادی، سند دیگری در اختیار شما صاحبنظران قرار گرفته

کمززک بززه پیشززبرد ایززن تحقیززق سپاسززگرازیم. لط ززًا در صززورت وجززود هرگونززه ابهززام یززا سززؤالی، آن را از طریززق ایمیززل        

s.sarabchi@mail.sbu.ac.ir .با اینجانب مطرح نمایید 

 با تشکر فراوان

 بچیسعید سرا

mailto:s.sarabchi@mail.sbu.ac.ir
mailto:s.sarabchi@mail.sbu.ac.ir
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 ای جهت همسوییدادهتجاری و کانهای هوشهای گامارزیابی فعالیت بخش اول:
 ｇتا چه اندازه با وجود این فعالیت در این گام موافق هستید؟ｇها این است که در این بخش منظور از پرسش

 تجاریهوش 1گام 

 تجاریهای هوشتعریف استراتژی سازمان در مورد توسعه و استقرار پروژه -3

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م    اماً مخال م  ک          
 تجاری در ساختار سازمانی در صورت عدم وجود، ایجاد شود.دپارتمانی با عنوان هوش -1

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م    کاماً مخال م            

 صورت مستقل.تجاری انجام شود نه بهان تنها توسط واحد هوشتجاری واحدهای مختلف سازمهای هوشپروژه -1

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م    کاماً مخال م            

 کیری نگاه کنند تا یکیمکمک به تصم یبرا یابمارتجاری به دید حل هوشبایست به راهمدیران اجرایی سازمان می -4

 دهد.وظایف عملیاتی حرفه را انجام میکه  اطاعات یفناور یستمس

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م    کاماً مخال م            

 تجاری شود.بایست حامی هوشمی 1یا مدیر فناوری اطاعات  3حداقل، مدیر ارشد اطاعات -5

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م    کاماً مخال م            

 از کل بودجه فناوری اطاعات سازمان را تشکیل دهد. %3تجاری سازمان حداقل بودجه ساانه هوش -6

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م    کاماً مخال م            

                                                                                                                     

1 Chief Information Officer 
2 IT Director 

 عنوان شغلی: نام و نام خانوادگی:

   سال 01تا                  5 سال 5زیر   مدت سابقه:    زمینه تخصص :

  سال 01باای         01تا  05               05تا  01         
 ی تحصیلی:رشته دکترا           فوق لیسانس      لیسانس  سطح تحصیات:
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افماری مستقل از هم نرمیا بستهگاه فایل به صورت چند داده تجاری از صورت مجموعهحل هوشای راهمعماری داده -7

 تغییر کند.

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م    کاماً مخال م            

تجاری و بایست با همکاری واحد هوشی آن دپارتمان میهای یک حوزه یا دپارتمان برای است ادهدسترسی به داده -8

های بایست درگاهی از دادهبا هر درخواست، در فاصله زمانی معقولی میفناوری اطاعات سازمان تسهیل گردد و 

 تجاری قرار گیرد.مورد نیاز، در اختیار آن دپارتمان و گروه هوش

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م    کاماً مخال م      

 روز شود.ناوب هر فصل تا هر ماه بهبایست با تتجاری میحل هوشطور میانگین منابع اطاعاتی راهبه -3

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م    کاماً مخال م            

های گاه، دادهطوری که در هر دادههای استخراج/ انتقال/ بارگذاری داده است اده کند بهبایست از روشسازمان می -30

 یکپارچه و غیر افمونه وجود نداشته باشد.

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م    کاماً مخال م            

 های این گام:دیگر نظرات شما در مورد فعالیت

 

 

 تجاریهوش 2گام 

بپذیرد، نه فقط ابماری برای  3عنوان یک منبع حساس به مأموریتتجاری را بهمدیران اجرایی سازمان، سامانه هوش -3

 گیری.کمک به تصمیم

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م    کاماً مخال م            
وکار در سازمان داشته باشد و تمامی حامیان بایست حداقل یک حامی از دپارتمانی از کسبتجاری میهوش -1

 تجاری صرفاً فنی نباشند.هوش

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م    کاماً مخال م            

 درصد کل بودجه فناوری اطاعات سازمان را تشکیل دهد. 5تا  1بایست حداقل تجاری میی هوشبودجه ساانه -1

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م    کاماً مخال م            

                                                                                                                     

1 Mission Critical 
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 تجاریهای هوشر نیاز پروژهوکار بنا بهای واحدهای کسبگاهاتصال و یکپارچه کردن داده -4

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م    کاماً مخال م            

 روز شود.تجاری بین هر ماه تا هر ه ته بهحل هوشطور میانگین، منابع اطاعاتی در راهبه -5

 موافقم کاماً  موافقم   نظری ندارم  مخال م    کاماً مخال م            

تجزاری متزولی   این صورت باشد که واحد هوشتجاری در واحدهای مختلف سازمان بههای هوشرویکرد توسعه پروژه -6
 هزای یجهزت همسزو بزودن بزا اسزتراتژ      ایشزده  یفو ابمار مشترر و تعر هایکاز تکنآن قرار گیرد، با این شرط که 

 .شودیسازمان است اده م
 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م    کاماً مخال م            

وکار تجاری با کمک تمامی واحدهای کسبسازمان توسط واحد هوش 3های کلیدی عملکردیشاخص مستندسازی  -7

 کار روند.تجاری سازمان بهحل هوشکه قرار است در راه

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م    کاماً مخال م            

 تجاریی توسط واحد هوشهوش تجار هایتست و استقرار پروژه ید،تول یبرا ییاستانداردهامستندسازی  -8

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م    کاماً مخال م      

 های این گام:دیگر نظرات شما در مورد فعالیت

 

 

 

 تجاریهوش 3گام 

تجاری به دید یک منبع استراتژیک و کلیدی برای دستیابی به اهداف کارایی نگاه بایست به هوشزمان میمدیران اجرایی سا -3

 کنند.

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 وکار داشته باشد.های کسببایست چند حامی از دپارتمانتجاری سازمان حداقل میگروه هوش -1

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 تجاری شرکت کنند.های هوشحلی راهریمی توسعهدر برنامه 1ی راهبریبایست در قالب کمیتهمدیران ارشد سازمان می -1

                                                                                                                     

1 KPI: Key Performance Indicator 
2 Steering Committee 
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 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

درصد از کل بودجه فناوری اطاعات سازمان را تشکیل  30تا  6بایست حداقل بین تجاری سازمان میی هوشهبودجه سالیان -4

 دهد.

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 داده مرکمی یکپارچه باشد.صورت یک انبارهبایست بهتجاری سازمان میمعماری اصلی هوش -5

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

ی دادهبایست از ابمارهای اتوماتیک استخراج/ انتقال/ بارگذاری داده است اده کند تا کی یت داده در سراسر انبارهسازمان می -6

 سازمانی قابل قبول باشد و هیچگونه افمونگی داده وجود نداشته باشد.

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   مخال م   کاماً   

 سازی شود.بایست پیادهتجاری میهای محیط هوشقوانین موجود برای شاخص -7

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 روزرسانی شود.ت بین هر ه ته تا هر روز بهبایستجاری میحل هوشطور میانگین، منابع اطاعاتی در راهبه -8

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 یزک، هستند و از ابزمار، تکن  یکپارچهکه با هم  کندیم یدرا تول یهوش تجار هایاز پروژه 3سبدیسازمان  یگروه هوش تجار -3
وکزار از آن اسزت اده   هزای کسزب  شود و دپارتمزان یاست اده م ایشده یفو تعر مشترر یتوسعه یندو چارچوب فرآ یمعمار

 کنند.می

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م    کاماً مخال م      
بایست اجرا است را میی تعریف کردههوش تجار هایتست و استقرار پروژه ید،تول یبراکه  ییاستانداردها تمامی سازمان -30

 کند.

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 بایست تعریف شود.ی میهوش تجار هایبه پروژه یده یتالو یبرا یاستاندارد یندفرآ -33

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

سازی استراتژی مدیریت عملکردی مانند کارت امتیازی متوازن شده و پیادهعریفهای کلیدی عملکردی تاست اده از شاخص -31

 های سازمانمنظور مدیریت عملکرد سازمان و در نتیجه کاهش همینهتجاری بهتوسط ابمار هوش

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

                                                                                                                     

1 Portfolio 
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منظور سرعت بخشیدن به پیداشدن اطاعات مورد نیاز تجاری بهحل هوشی جدید در راههای جستجوسازی قابلیتپیاده -31

 هاتجاری با تسهیل است اده از آنتوسط کاربر و ترغیب است اده از ابمارهای هوش

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 تجاری توسط کاربرانکارگیری مؤثر از ابمارهای هوشبههای آموزشی متنوع جهت برگماری کاس -34

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 های این گام:دیگر نظرات شما در مورد فعالیت

 

 

 

 

 تجاریهوش 4گام 

تجاری با اهداف تغییرپذیر سازمان اف هوشهای سازمان همسو باشد و اهدبایست با استراتژیتجاری میهای هوشاستراتژی -3

 یافته باشد.تطبیق

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

و کلیدی برای دستیابی به سهم بیشتر بازار و جذب  3تجاری به دید ممیت رقابتیبایست به هوشمدیران اجرایی سازمان می -1

 مشتری نگاه کنند.

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

بایست در سراسر سازمان تبلیغ کرد تا گروه است، میتجاری در آن نقش مهمی ای ا کردههای سازمان را که هوشموفقیت -1

 تجاری حامیان بیشتری پیدا کند.هوش

 کاماً موافقم  افقم مو  نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 پذیر ویتمسلولدپارتمانی باشد و های راهبردی میانبایست سطوح مختل ی از کمیتهتجاری میحامیان گروه هوش -4

 تجاری سازمان باشد.هوشحلراه یخروج یپاسخگو

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

                                                                                                                     

1 Competitive Intelligence 
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 ی فناوری اطاعات سازمان را تشکیل دهد.درصد کل بودجه 33بایست حداقل تجاری میی ساانه هوشبودجه -5

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

طور کامل از نظر مالی تأمین های حرفه، بهبایست برای نگهداری و پشتیبانی از تمام درخواستتجاری میی هوشسامانه -6

 اشد.ب

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 بایست شناسایی مشتریان مناسب باشد.ی در سازمان میتجارحل هوشراههای ترین خروجییکی از مهم -7

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 ی ارزیابی ریسک باشد.بایست شامل مرحلهجاری میتهای هوشتمامی پروژه -8

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 یگررا با د یکه انباره داده مرکمباشد  یهوش تجار یسسرو یکبه صورت بایست تجاری میحل هوشمعماری اصلی راه -3

 کند. یکپارچهو  یعتجم سط واحدوا یک در قالب یهوش تجار یمنابع اطاعات

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 روز رسانی شوند.بایست بصورت روزانه یا بین روز بهتجاری میبه طور میانگین منابع اطاعاتی هوش -30

 فقمکاماً موا  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 تجاری مورد نیازی هوشوکار جهت ایجاد و توسعه پروژهگام برای واحدهای مختلف کسببهتعریف مراحلی گام -33

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

را نقض نکنند،  یارشده توسط واحد هوش تج یفتعر یاستانداردها یکهمختلف سازمان اجازه دارند تا زمان واحدهای -31

 ،3استتجاری در کل سازمان فراهم کردهرا سرویس هوشای که آنتوسط واسط یکپارچه خود را تجاریهای هوشپروژه

 د.نکن یدتول

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 طور کامل اجرا شود.بایست بهی میهوش تجار هایبه پروژه یده یتالو یاستاندارد برا یندفرآ -31

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 های این گام:دیگر نظرات شما در مورد فعالیت

 

                                                                                                                     

≒ スヲワ メゅゎゲＬ ラゅヨワ ヮＴケゅＭａΑ テシやヱ コや ケヲヌレョ ｇシゲわシキ ウトシ ヮよ ヮィヲゎ ゅよ やケ れゅハΚヅや ユワ ヮＺ ろシや ｆケゅイゎ ケやゲホ ラゅョコゅシ ケゅΒわカや ケキ ゅワ
ｇョワ ヱ ギワキヮバシヲゎ ヱ キゅイΑや ｆやゲよ ろシや ｇトシやヱ ユロＶヱゲＬ ｆスヲワ ｆゅワｆケゅイゎ 
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 دادهکان 1گام 

 هادادهتعریف استراتژی سازمان در مورد توسعه و استقرار زیر ساخت کان -3

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 هادادههای تحلیل و مدیریت کانتعریف سیاست -1

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 های مالکیت و دسترسی داده در سازمانتعریف سیاست -1

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 هادادههایی برای رسیدگی به مسائل مربوط به نگهداری کانها و روشتعریف سیاست -4

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 هاییلتحل یبرا تواندیم یکه از چه منابعای خود داشته باشد و بداند بایست شناخت کافی از منابع دادهسازمان می -5

 است اده کند. یادادهکان

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 ی تجمیه و تحلیل اطاعات مهارت دارند، استخدام کند.بایست افرادی را که در در زمینهسازمان می -6

 کاماً موافقم  وافقم م  نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

های مربوطه حضوری فعال ای بیشتر کند، در کن رانسدادهبایست تحقیقات خود را در مورد موضوعات کانسازمان می -7

 اند.ها را با موفقیت در سازمان خود پیاده کردهدادههایی داشته باشد که کانداشته باشد و مطالعه تطبیقی روی سازمان

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م    م  کاماً مخال   

هایی چون بایست شکل بگیرد. این گروه شامل نقشهای سازمان در سطح هر واحد میدادهو تحلیل کان تیم تجمیه -8

 باشد.، تحلیلگران حرفه، دانشمندان کامپیوتر و غیره می 3پژوهانداده

                                                                                                                     

 ≒ ロキやキ( ラゅワヱＷＬData Scientistsロキやキ ケキ ヮわヘヰル ユΒワゅヘョ ゲゎヲΒＭョゅＺ ュヲヤハ ヱ ケゅョへ ∩れゅΒッゅΑケ ュヲヤハ コや ロキゅヘわシや ゅよ ヮＺ ギレわジワ ｆキやゲプや ) やケ ゅワ
ｇョ ァやゲガわシやラへ ヱ ギレレＺｇョ ゲΒジヘゎ ヱ ロキゲＺ メギョ やケ ゅワ.ギレレＺ 
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 کاماً موافقم  موافقم   ظری ندارمن  مخال م   کاماً مخال م     

 ها از طریق بخش فناوری اطاعات تأمین گردد.دادهبودجه عملیات مربوط به کان -3

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

جهت تحقیق و  NOSQLهای دهای، مانند زیرساخت هدوپ یا پایگاه دادادهدر سازمان حداقل از یک زیرساخت کان -30

 آزمون و خطا و رسیدن به شاهد مثال است اده شود.

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 آوری کند.را جمع 3یافته یا ساختار نیافتهساختهای نیمهیافته، حداقل یک نوع از دادههای ساختغیر از دادهسازمان به -33

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 اندازی کند.وکار راهصورت مستقل در هر واحد کسبسازمان سرورهای متاداده را حداقل به -31

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 ین گام:های ادیگر نظرات شما در مورد فعالیت

 

 

 

 

 دادهکان 2گام 

 ایدادهی کانهای حوزهدهی و تأمین مالی برای پروژهتعریف فرایند بودجه -3

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 وکار تأمین شود.بای در سازمان هم توسط بخش فناوری اطاعات و هم توسط بخش کسدادهکارهای کانی راهبودجه -1

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

است مانند کاستر هدوپ، به سازی شدهکاهش در آنهاپیاده-هایی که مدل نگاشتبایست حداقل از تکنولوژیسازمان می -1

سازی کارآمدتر منظور ذخیرهست اده کند. همچنین بهشده اآوریی جمعهادادهسازی و تحلیل حجم زیاد کانمنظور ذخیره

                                                                                                                     

≒ ロキやキ ネやヲルやヮヨΒル ｆゅワカゅシろロキやキ :コや ギレゎケゅらハ ヮわプゅΒル ケゅわカゅシ ヱ ヮわプゅΑ ｆゅワXML ロキやキ ∩ｆやギΒャヲゎ ｇレわョ ｆゅワロキやキ ∩ラゅョコゅシ ケキ ロギセ ｆゅワ
ヮルゅシケロキやキ ∩ｇハゅヨわィや ｆゅワ( リΒセゅョ ギΒャヲゎ ｆゅワMachine generated dataロキやキ ∩)ロキやキ ∩ｇΑゅΒプやゲピィ ｆゅワ ｃルケキΚよ ｆゅワキやギΑヱケ ｆゅワ

(real-time event dataΑゲィ ∩ｂΚよヱ ∩ゲΑヲダゎ ∩やギタ ∩)( ＹΒヤＺ ラゅClickStreamロキやキ ∩)ロキやキ ∩ｇヨヤハ ｆゅワ.ＹΒプやゲｄヲョキ ｆゅワ 
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 مورد نیاز است اده کند. NOSQLهای بایست از پایگاه دادههایی با تنوع باا میدادهکان

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

داده برای سازمان خود، برسد تا بتواند ی تحلیل کانفایدهمنظور درر سازمان نیاز دارد به یک یا دو شاهد مثال به  -4

 ای را توجیه کند.دادههای کانهای درخواستی جهت انجام پروژهبودجه

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 ستخدام شده.ای به افراد ادادههای کانهای تجمیه و تحلیلآموزش تکمیلی مهارت -5

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 های موروثی سازمانگیری از اطاعات سیستمشروع طراحی معماری اطاعات سازمان جهت بهره -6

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

آوری یافته را جمعیافته و ناساختساختهای نیمهنوع از داده 1یافته، حداقل های ساختر از دادهغی بایست بهسازمان می -7

 هایی انجام دهد. ها را دور نریمد و همچنین روی آنها تجمیه و تحلیلدلیل هیچکدام از این دادهکند و بی

 افقمکاماً مو  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

های های دادهسازی خود و همینههای ذخیرهای خود را محاسبه کرده و از نیازمندیی دادهیاست نرخ رشد سالیانهسازمان می -8

 آوری شده اطاع داشته باشد و آنها را مستند کند.جمع

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 یا یآمار هاییک، تکن1، پیشگویانه3توصی ی یلو تحل یهمانند تجم یشرفتهپ هاییلو تحل یهاز تجم بایستمیسازمان  -3

 .کنداست اده  ، حداقل در سطح دپارتماندادهکان یاز راهکارها یعنوان بخشبه یشرفتهپ هایییکاوداده

 مکاماً موافق  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 هادادهشده برای تحلیل و مدیریت کانهای تعریفاجرای تمامی سیاست -30

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 های مالکیت و دسترسی داده در سازمانشده برای سیاستهای تعریفاجرای تمامی سیاست -33

 کاماً موافقم  موافقم   رمنظری ندا  مخال م   کاماً مخال م     

 هادادههایی برای رسیدگی به مسائل مربوط به نگهداری کانها و روششده برای سیاستهای تعریفاجرای تمامی سیاست -31

                                                                                                                     

1Descriptive 
2Predictive 
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 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 .های امنیتی برای تمامی انواع دادهتعریف سیاست -31

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 های این گام:دیگر نظرات شما در مورد فعالیت

 

 

 

 دادهکان 3گام 

 .کندیم یبانیپشت یادادهکان یکردسازمان از رو یسطح باا یراناز مد یکیحداقل بایست می -3

 کاماً موافقم  موافقم   ندارمنظری   مخال م   کاماً مخال م     

 دارد.بر  هایش راقدم بایست بیشتر می هادادهکان یکارهاکمک راهسازمان به -1

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 است.وکار منتقل شدهخارج شده و به بخش کسب ITها از بخش پروژه یمال یدهبودجه یتسلولم -1

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

ای کاماً یکپارچه و منسجم باشد و از دادهی تحلیلی کانبایست دارای یک سکوها میدادهمنظور کار با کانسازمان به -4

 کند. ها و تحلیل آنها است ادهدادهفرایندها و ابمار قابل تکرار برای کان

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 کند.ها است اده دادهکارهای کانبرای راه 3ی چابکبایست از روش توسعهسازمان می -5

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

ی سطح دیدهبایست دارای تیم آموزشها، میدادههای زیرساختی کانورد نیاز تکنولوژیهای می مهارتسازمان در زمینه -6

 دانند.طور کامل میی سازمان را نیم بهباایی باشد که حرفه

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

و  NOSQLهای کاهش مانند هدوپ، پایگاه-دل نگاشتهای پشتیبان مبایست حداقل از تکنولوژیسازمان می -7

های بادرنگ یا موتور پردازش رویدادهای دادههای با تواتر باای تولید مانند انبارههای پشتیبان چردازش دادهتکنولوژی

                                                                                                                     

1 Agile Development Process 
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 پیچیده است اده کند.

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 سازی معماری اطاعات و اقدام اعمال آن در سطوح مختلفستندتکمیل م -8

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

آوری و یافته را جمعسافته و ناساختساختهای نیمهنوع از داده 4یافته، حداقل های ساختغیر از دادهبایست بهسازمان می -3

 تحلیل کند.

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

شده ای ذخیرههببرد و به کمک آن تمامی منابع دادهی یکپارچه در کل سازمان بهرهی متادادهبایست از یک انبارهسازمان می -30

 در سازمان را یکپارچه کند.

 کاماً موافقم  افقم مو  نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 هادادهی کاندر حوزه 3ی سطح خدماتنامهتعریف موافقت -33

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 ها کاربرد داردمنظور است اده در تحلیلهای سازمان که بهای برای تشخیص و ارتقای کی یت دادهتعریف روشی چند مرحله -31

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

های ازم بایست مشورتطور کامل شکل گرفته باشد و میبایست در سطح کل سازمان بهه میدادهو تحلیل کان تیم تجمیه -31

 را به افراد تحلیلگر هر واحد بدهند.

 کاماً موافقم  موافقم   رمنظری ندا  مخال م   کاماً مخال م     

   1های ح م حریم خصوصیو سیاست 1تعریف مقررات حریم خصوصی -34

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 .های امنیتی برای تمامی انواع دادهاجرای کامل سیاست -35

 کاماً موافقم  قم مواف  نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م      -36

 ها به محیط سازماندادههای مشخصی در هنگام ورود کانتعریف متدلوژی -37

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

                                                                                                                     

1 Service Level Agreement 
2 Privacy Regulations 
3 Privacy Policies 
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 های این گام:دیگر نظرات شما در مورد فعالیت

 

 

 

 دادهکان 4گام 

شود و دید مدیران اجرایی سازمان اینگونه بایست یک ممیت رقابتی محسوب آنها میها و تحلیل دادهاز نظر سازمان کان -3

 .کنندیم یتها، سازمان را هدادادهباشد که 

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

داده های کانای از تکنولوژیتی و یکپارچهبایست دارای اکوسیستمی منسجم، عملیاها میدادهسازمان برای کار با کان -1

ها )حجم، تنوع، تواتر تولید(، به ازای هرکدام حداقل دادههای اصلی کانمنظور پشتیبانی از ویژگیطوریکه بهداشته باشد به

مدیریت کارایی و ، 1گیری و ترمیم، پشتیبان3های امنیت، بازیابی از فاجعهاز یک تکنولوژی است اده کند، در این میان طرح

 باشد.بایست تعریف و اعمال شدهنظارت پیشگیرانه می

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 ها نیم راهکارهایی بیاندیشد.دادههای اعتبار و صحت کانبایست برای ویژگیسازمان می -1

 کاماً موافقم  موافقم   ارمنظری ند  مخال م   کاماً مخال م     

 آوری و تحلیل کند.یافته جمعهای ساختنوع غیر از داده 5بایست بیش از سازمان می -4

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 اجرا کند. طور کاملها را بهدادهی کانی سطح خدمات در حوزهنامهبایست موافقتسازمان می -5

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 ها به محیط سازماندادهشده در هنگام ورود کانهای تعریفاجرای متدلوژی -6

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

هزا کزاربرد   منظور است اده در تحلیلهای سازمان که بهای تشخیص و ارتقای کی یت دادهشده برای تعریفاجرای روش چند مرحله

 دارد

                                                                                                                     

1Disaster Recovery 
2BackUp and Restore 
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 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 ای را دارد.دادههای کانی سازمان که مسلولیت تعریف و نگهداری سیاستهادادهتشکیل  مرکم راهبردی کان -7

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 ای در سطح سازماندادههای کانتشکیل تیم ابتکار تحلیل -8

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 .کنداستقبال  یادادهکان یبه راهکارها ،یعصنا یگراز د یدپارتمان-یانم هاییدهاز ورود ا بایستمی سازمان -3

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 ی سازمان به حساب آید.بایست اتوماتیک شود و بخشی از فرایندهای حرفهها در سازمان میتجمیه و تحلیل -30

 کاماً موافقم  فقم موا  نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

وکار هم در آن شوند و ذین عان کلیدی کسبکه شامل نمایندگانی از سراسر سازمان می 3هادادهتشکیل تیم حاکمیت کان -33

 مشارکت دارند.

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

   1ح م حریم خصوصیهای و سیاست 1اجرای کامل مقررات حریم خصوصی -31

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 های این گام:دیگر نظرات شما در مورد فعالیت

 

 

 

 بخش دوم: میزان مؤثر بودن راهکار پیشنهادی
تعیین جایگاه موجود سازمان در  ی آنها درتجاری و تکمیل پرسشنامهداده و هوشهای بلوغ سازمانی کاناست اده از مدل -3

 این دو حوزه مؤثر است.

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

                                                                                                                     

1 Big Data Governance Team 
2 Privacy Regulations 
3 Privacy Policies 
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 توضیحات تکمیلی )در صورت نیاز(:

 های پیشنهادی در حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب مؤثر است.گام -1

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 توضیحات تکمیلی )در صورت نیاز(:

 ها را دارد.راهکار پیشنهادی قابلیت کاربردپذیری در سازمان -1

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 توضیحات تکمیلی )در صورت نیاز(:

 در گذار از وضع موجود به وضع مطلوب سازمان مؤثر است.است اده از چارچوب معماری سازمانی فدرال  -4

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 توضیحات تکمیلی )در صورت نیاز(:

ر وکار )که هدف اصلی این تحقیق نیم همین است( مؤثداده در هوشمندی کسبراهکار پیشنهادی برای غلبه بر چالش کان -5

 است.

 کاماً موافقم  موافقم   نظری ندارم  مخال م   کاماً مخال م     

 توضیحات تکمیلی )در صورت نیاز(:
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 ی ارزیابی روایی محتوا پرسشنامه – 4پیوست 
 

 ی گرامینظر و خبرهصاحب

ی نامزه ی پایزان محتزوایی پرسشزنامه   ی حاضر مربوط به ارزیزابی روایزی  رساند پرسشنامهبا سام و احترام به استحضارتان می

باشزد کزه در دانشزگاه شزهید     می "دادهوکار به منظور غلبه بر چالش کانارائه راهکاری برای هوشمندی کسب"اینجانب با عنوان 

 ی مهندسی فناوری اطاعات، تحت نظارت دکتر اسام ناظمی در حال انجام است.بهشتی و در رشته

ی گرامزی قزرار   ی مذکور، که در سند دیگری در اختیزار شزما خبزره   ل در مورد کی یت پرسشنامهدر این پرسشنامه چند سؤا

 شود. پیشاپیش از همکاریتان و اختصاص وقت گرانبهایتان برای کمک به پیشبرد این تحقیق سپاسگرازیم.است، پرسیده میگرفته

 ارزیابی روایی محتوایی بخش اول پرسشنامه

تجاری و های هوشهای گاممنظور ارزیابی فعالیتهای هر گام بهن در تمام فعالیتآیا سنجش موافقت خبرگا -3

 ای جهت همسویی،ضروری است؟دادهکان

 ضروری است   م ید است ولی ضرورتی ندارد      ضرورتی ندارد  

 نظرات دیگر در ارزیابی محتوایی بخش اول پرسشنامه :

 

 نامهارزیابی روایی محتوایی بخش دوم پرسش

ی تجاری و تکمیل پرسشنامهداده و هوشهای بلوغ سازمانی کاناست اده از مدل "اظهار نظر خبرگان در مورد عبارت -3

در تعیین میمان موثر بودن راهکار پیشنهادی ضروری  "آنها در تعیین جایگاه موجود سازمان در این دو حوزه مؤثر است

 است؟

 ضروری است   رورتی ندارد م ید است ولی ض     ضرورتی ندارد  

در  "های پیشنهادی در حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب مؤثر است.گام "اظهار نظر خبرگان در مورد عبارت -1

 تعیین میمان موثر بودن راهکار پیشنهادی ضروری است؟
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 ضروری است   م ید است ولی ضرورتی ندارد      ضرورتی ندارد  

است اده از چارچوب معماری سازمانی فدرال در گذار از وضع موجود به وضع  "د عبارت اظهار نظر خبرگان در مور -1

 در تعیین میمان موثر بودن راهکار پیشنهادی ضروری است؟ "مطلوب سازمان مؤثر است.

 ضروری است   م ید است ولی ضرورتی ندارد      ضرورتی ندارد  

در تعیین میمان  "ها را دارد شنهادی قابلیت کاربرد پذیری در سازمانراهکار پی "اظهار نظر خبرگان در مورد عبارت  -4

 موثر بودن راهکار پیشنهادی ضروری است؟

 ضروری است   م ید است ولی ضرورتی ندارد      ضرورتی ندارد  

کار )که وداده در هوشمندی کسبراهکار پیشنهادی برای غلبه بر چالش کان "اظهار نظر خبرگان در مورد عبارت  -5

 در تعیین میمان موثر بودن راهکار پیشنهادی ضروری است؟ｇ هدف اصلی این تحقیق نیم همین است( مؤثر است.

 ضروری است   م ید است ولی ضرورتی ندارد      ضرورتی ندارد  

 نظرات دیگر در ارزیابی محتوایی بخش دوم  پرسشنامه :
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Abstract 
 

Nowadays, according to daily growth of data and increasing changes in business, few 

organizations can survive without using business intelligence (BI) tools and methods. The 

primary goal of BI is to help organizations make better decisions more quickly and therefore 

make more profit, Although there are some challenges involved; by using more and more 

internet connected devices and moving towards “Internet of Things” era, huge amounts of data 

is being created that has three characteristics: huge data volume, very high data variety and 

Excessive data generation velocity. Big data has these characteristics and theses complicated 

characteristics are the challenges which should be managed by proper solutions. 

However, in recent works there have been some organizational and technical solutions 

presented in business intelligence and big data but these solutions have some limitations such 

as: little effectiveness of business intelligence solutions in organization, inability to cope with 

the huge amount of data (in Petabyte or Exabyte scale), partial support for analyzing semi-

structured or unstructured data and inability to be updated against high-velocity data generation 

(in minute scale). There are also other limitations that is related to organization it-self which is 

its inability in delivering high-matured BI mindset and analysis-centric procedures among its 

staff. In general, there exists lack of alignment between BI and Big data challenges in 

organizations. 

In this research, an integrated solution has been introduced with which, organizations can 

determine their current situation in BI and Big data. Also this solution proposes sets of steps and 

sub-steps that if followed, organizations will be able to align BI and Big data and as a result, 

they can overcome big data challenge in business intelligence. This solution is verified by 

questionnaires answered by 25 experts of related subjects. The experts agreed with all of the 

solution steps and sub-steps except 3 of them, which are changed or omitted from the solution. 

Moreover, in order to prove its applicability, this solution is implemented in Eghtesad Novin 

Bank and the result of this case study is presented in the research. 

 

Keywords: Business Intelligence, Big Data Challenge, Big Data Analytics, Entrprise Architecture. 
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