عنوان :واژهنامه سیستم هوش تجاری
Business Intelligence Glossary
نویسنده :سازمان تارگیت
ترجمه :آکادمی اندیش سیستم

قصد داریم تا در واژهنامه پیشرو به زبان ساده واژگان مرتبط با سیستمهای هوش تجاری که ممکن است برای شما نا آشنا باشند را
ارائه نماییم .واژهنامه به دو بخش تقسیم شده است :در بخش اول ابزارهایی که در یک سیستم هوش تجاری مورد استفاده قرار
میگیرند و در بخش دوم ابزارهایی که در ارتباط با انبارداده مورد استفاده قرار میگیرند ،تعریف خواهند شد .نتیجتاً ،واژگان مورد
استفاده در واژهنامه مقابل از دیدگاه کاربردی ) (Practicalدر اختیار شما قرار گرفته است .شایان ذکر است برخی از واژگان هوش
تجاری در تعاریف سایر واژگان آمده است که تعریف آنان نیز در صفحات بعدی واژهنامه پیشرو ارائه گردیده است.
هایتککاره) :تحلیلهای تککاره تحلیلهایی هستند که کاربر بمنظور دستیابی به پاسخ


تحلیل
( Ad-hoc Analytics
سریع به سؤالی خاص تهیه مینماید .طبیعتاً ،تحلیلهای تککاره بخشهایی را مدنظر قرار میدهند که در گزارشات استاندارد
سازمان وجود ندارد .مکعبهای برخط تحلیل یا  OLAP Cubesزیربنای تهیه تحلیلهای تککاره میباشند.
( Analysisتحلیل) :تحلیل ،بخشی از یک سیستم هوش تجاری است که کاربر می تواند با استفاده از آن یک شاخص کلیدی
عملکرد ) (KPIرا جهت بررسیهای بیشتر به بخشهای مختلف تقسیم نماید .کاربران میتوانند از زوایا و ابعاد گوناگون دادههای
سازمان را مورد بررسی قرار دهند .همچنین کاربران قادر هستند با استفاده از تحلیلها به درون الیههای مختلف دادهها رفته و
چگونگی تأثیر آنها بر شاخصهای کلیدی عملکرد را نیز بررسی نمایند.
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( Criteriaضابطه) :کاربران میتوانند با استفاده از ضوابط ،بخشی از دادههای موجود در تحلیل و یا گزاراشات خود بحساب
آورده و یا خارج نمایند .بعنوان مثال ،کاربر قصد دارد تا تنها بخشی خاص از یک طبقهبندی در تحلیل و یا گزارش خود را مشاهده
و مورد بررسی بیشتر قرار دهد.

در شکل باال تحلیلی که توسط سیستم هوش تجاری تارگیت تهیه گردیده را مشاهده میکنید
گرافیکیکردندادهها) :بخش مهمی از یک سیستم هوش تجاری را گرافیکی کردن دادهها تشکیل

( Data Visualization
میدهد .هدف از آن ارائه واضح و روشن از داده ها و اطالعات مورد درخواست کاربر از سیستم هوش تجاری است .بعنوان مثال ،در
یک ارائه گرافیکی از دادههای سازمان میتوان به راحتی نقاط ضعف در دادههای مربوط به عملکرد آینده سازمان را مشخص کرد.
( Dashboardداشبوردمدیریتی) :داشبوردهای مدیریتی در یک سازمان برای یک مدیر همان کاری را انجام میدهند که
داشبورد اتومبیل هنگام رانندگی برای شما انجام میدهد .با استفاده از آنان مدیران و کارشناسان سازمان میتوانند بعنوان مثال از
عملکرد لحظهای هریک از واحدهای سازمانی آگاه گردند.
( Drill-Downنفوذبهدرون) :قابلیت نفوذ به درون بخشی از یک تحلیل  OLAPاست .این ویژگی به معنای نفوذ کاربر به
الیههای بیشتر دادههای سازمان با جزئیات بیشتر دارد.
( Drill-Throughنفوذبواسطه) :با استفاده از این قابلیت کاربر تشخیص میدهد که اعداد مورد نظر او در دادهها از کجا
مشتق شدهاند تا نهایتاً به تعامالتی برسد که تحلیل پیش روی او را تشکیل دادهاند.
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( Mobile BIسیستمهوشتجاریهمراه) :به سادگی به سیستم هوش تجاری گفته میشود که بر روی تلفن همراه و یا
تبلت در اختیار کاربر قرار میگیرد.
( Reportگزارش) :گزارشات سازمانی همان اطالعات کسب و کار هستند که در قالب  PDFو یا پرینت شده بطور روزانه،
هفتگی ،و یا ماهینه در اختیار کاربر قرار میگیرند .گزارشات در مقایسه با تحلیلهای تککاره و هوش تجاری همراه ،بخشهایی از
اطالعات میباشند که تنها قابل مشاهده بوده و امکان بررسی های بیشتر بر روی جزئیات داده ها وجود ندارد.
هایمبتنیبرپیشبینی) :از این تحلیلها جهت شناسایی فرصتها و تهدیدهای پیش


تحلیل
( Predictive Analytics
روی سازمان استفاده میشود که براساس روندها و الگوهای موجود در دادههای سازمان توسط سیستم شناسایی میشوند.
( Slicing and Dicingبرشهایافقیوعمودی) :هنگامیکه
کاربر در حال بررسی داده های سازمان میباشد ،میتواند دادههای
ارائه شده را بمنظور توجه بیشتر بر بخشی از دادهها ،فیلتر نماید.
برش افقی بمعنای جدا کردن یکی از ابعاد دادهها میباشد .از سوی
دیگر ،برش عمودی هنگامی رخ میدهد که کاربر چندین ابعاد را
جهت رسیدن به یک زیرمکعب انتخاب مینماید.
( Dynamic Timeدورهزمانیپویا) :این قابلیت به کاربر امکان
میدهد تا گرافهای تحلیلی خود را در یک دوره زمانی با دورههای
زمانی مشابه در سالهای گذشته مقایسه نمایند.
( Client Calculationsمحاسبات کاربر) :کاربران میتوانند
محاسبات خود را به تحلیلهایی که توسط سیستم در اختیار آنان
قرار داده شده ،اضافه نمایند .کاربرد آن هنگامیست که کاربری
بخواهد تحلیلهای شخصی شدهای را تهیه کرده یا گرافهای تحلیلی
داده را در دورهای طوالنی از زمان مورد بررسی قرار دهد .نکته قابل
توجه اینست که در یک سیستم هوش تجاری کارآمد ،کاربر نهایی
بدون دانش فنی خواهد توانست محاسبات شخصی شده خود را به تحلیل ها اضافه نماید.
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سیستمتزریقمیشوند):

واژگانمربوطبهانباردادهسیستمهوشتجاریکهدادههاازآنبه

بخشدوم(

انبارداده) :انبارداده در حقیقت یک پایگاه داده است
 ( Data Warehouse
که براساس نیارمندیهای سیستم هوش تجاری در یک سازمان تهیه گردیده
است .دادههای فرایندی سازمان از سیستمها و منابع دادهای مختلفی که در آن
قرار دارند استخراج شده و در انبارداده گردآوری میشوند.
 :Data Martsنوعی از انبارداده هستند که جهت دسترسی گروهی از کاربران
به ویرایش خاصی از داده های فرایندی سازمان تهیه و مورد استفاده قرار
میگیرند.
دادههایتوصیفی) :اصطالحاً به دادههای درباره دیگر دادهها اتالق میشود .دو دسته متا دیتا وجود دارند :اول
 ( Meta Data
متا دیتاهای سیستم یا  System Meta Dataکه جهت توصیف ساختار و طبیعت دادهها مورد استفاده قرار میگیرند مانند نوع
دادهها ،ابعاد و معیارها .دوم متا دیتاهای کسب و کار یا  Business Meta Dataهستند که جهت توصیف دادههایی که با آنان
سر و کار داریم مورد استفاده قرار میگیرند و چگونگی ارتباط آنان با سایر دادههای موجود در انبار داده را بیان میدارند.
دادههایحجیم) :دادههای حجیم به حجم بزرگی از دادهها اشاره دارد که امکان پردازش آنان با استفاده از ابزارهای
 ( Big Data
قدیمی بسختی وجود دارد ،بخصوص هنگامیکه دادهها در سازمان به سرعت ایجاد شوند .برای مثال میتوان به دادههای حجیمی
که در شبکه های اجتماعی مانند  Facebookو  Twitterایجاد میشوند ،اشاره داشت.
) :Enterprise Resource Planning (ERPسیستمهای برنامهریزی منابع سازمان یا  ERPسیستمهایی هستند که
تمامی دادهها و اطالعات مدیریتی موجود در تمامی و احدهای سازمان مانند واحدهای تولید ،حسابداری و مالی ،فروش و  ...را
یکپارچه میکنند .هدف این سیستم تسهیل جریان اطالعات بین واحدهای یک سازمان است .بعنوان مثال میتوان به
 Microsoft NAVو  SAP ERPاشاره داشت.
 :Microsoft SQL Serverمایکروسافت اس کیو ال سرور ،ارائهای از شرکت مایکروسافت در بازار پایگاههای داده میباشد.
این سیستم در ویرایشهای مختلفی ارائه شده است .ویرایشی از آن که میتواند بر روی یک یا چند رایانه نصب شود تا ویرایشی از
آن که میتواند بعنوان پشتوانه و موتور سیستمهای  ERPمورد استفاده باشد .همچنین این سیستم دارای ویژگیهایی است که
میتواند برای یک سیستم هوش تجاری مورد استفاده قرار گیرد.
 :SQLبه زبان برنامهنویسی اتالق میشود که جهت مدیریت دادهها در پایگاههای داده رابطه ای مورد استفاده قرار گرفته و
برنامهنویسان ،کاربران ،و برنامههای کاربردی فرمانهای مدیریت داده را از طریق آن اعمال میکنند.
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)(SQL Server Analysis Service (SSASسرویستحلیلاسکیوالسرور) :سرویس کلیدی مایکروسافت اس کیو
ال سرور است که بمنظور کار با سیستم هوش تجاری ارائه شده است .در همین بخش است که مدل دادهای که قرار است توسط
سیستم هوش تجاری به کاربر نهایی ارائه شود ،طراحی میگردد .با استفاده از این بخش ،امکان استفاده از چندین پایگاه داده
 OLAPنیز وجود دارد.
SQL Server Integration Service
)( (SSISسرویس یکپارچگی اس کیو ال
سرور) :سرویسی است در مایکروسافت اس کیو
ال سرور که توسط توسعهدهندگان سیستم هوش
تجاری جهت استخراج دادهها )،(Extraction
تبدیل دادهها ) ،(Transformationو بارگزاری
دادهها ) (Loadingکه بعنوان  ETLشناخته شده است ،مورد استفاده قرار میگیرد .این سرویس ابزاری است که هنگام گردآوری و
انتقال دادهها از سیستم  ERPو سایر سیستمهای موجود در سازمان به انبار داده مورد استفاده قرار میگیرد.
 :MDXیک زبان پرس و جو لست که برای پایگاههای داده چندبعدی ) (Multidimensionalمورد استفاده قرار میگیرد و
معادلی برای  SQLمیباشد.
)( Online Analytical Processing (OLAPپردازشبرخطتحلیل) OLAP :رویکردی است در ساختن پایگاههای دادهای
که جهت مقاصد تحلیلی بهینه شدهاند .با استفاده از  OLAPمیتوان داده ها را به سادگی مورد تحلیل قرار داد و از امکان
تحلیلهای عمیقتر با استفاده از برشهای افقی و عمودی بهره برد .امکان تهیه سلسله مراتب از ابعاد دادهها و امکان استفاده از
قابلیت نفوذ به درون داده نیز با  OLAPفعال میگردد.
( Cubesمکعبهایداده) OLAP :چندبعدی یا Multidimensional
 ،OLAPرایجترین نوع از پایگاه دادههای  OLAPمی باشد که دادهها توسط
آن در ساختار مکعب دادهها مدیریت میشود .دادههای عددی مانند درآمد و
سود در قالب معیارها ) (Measuresدر تقاطعهای مکعب داده قرار
میگیرند .مقادیر غیرعددی مانند مشتریان ،محصول و زمان در قالب ابعاد
) (Dimensionsدر سلولهای مکعب داده قرار میگیرند.
دادهکاوی) :دادهکاوی بخ شی از یک سیستم هوش تجاری است که وظیفه آن شناسایی روندهایی است که در
 ( Data Mining
مجموعه ای از دادهها وجود دارند .این روندها اساسی برای پیشبینی آینده سازمان در سیستم هوش تجاری هستند.
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راهحل جامع
سیستم هوش تجاری تارگیت دانمارک ) (Targit Business Intelligenceسیستمی است جامع که توسط  361،333مدیر و
کارشناس سازمانی در قالب  5،133سازمان مشتری در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است و راهحلی جامع با ویژگیهای
زیر برای آنان بوده است:
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آکادمی اندیش سیستم ،همکار آموزشی مرکز آموزشهای تارگیت در
ایران ) (Targit University Partnerدر برگزاری دورههای کاربردی
 MBAبا گرایش هوش تجاری ) (BIمیباشد .هر یک از دانشپذیران
در طول دوره فوق از سیستم هوش تجاری تارگیت با الیسنس یکتا
استفاده کرده و با آموزش اساتید آکادمی اندیش سیستم که آموزش
دیده اساتید برجسته تارگیت هستند ،در جنبههای مدیریتی و فنی
آن سیستم تخصص پیدا خواهند کرد .دانشپذیران پس از پایان موفق
دوره ،گواهینامه بینالمللی  MBA in BIاز طرف آکادمی اندیش
سیستم به نمایندگی از تارگیت دانمارک دریافت خواهند کرد.
برخی از ویژگیهای دوره:



بهرهگیری دانشپذیران از کالس و فضای آموزشی هوشمند دوره



کاربردی بودن دوره و تعامل دانشپذیران با یکی از برترین سیستمهای هوش تجاری حال حاضر جهان )(Targit BI Suite



اختصاص الیسنس اصیل به هریک از دانشپذیران در استفاده از سیستم هوش تجاری فوق در طول دوره



بهرهگیری از اساتید متخصص در حوزه فنی و مدیریتی سیستم هوش تجاری



بهرهگیری دانشپذیران از جزوات و منابع آموزشی اصلی و ترجمه شده سیستم هوش تجاری فوق



اعطای گواهینامههای پایان دوره با ارزش داخلی و بین المللی



ارتباط آنالین دانشپذیران و اساتید در ساعات خارج از برگزاری دوره جهت پاسخگویی به پرسش های آموزشی
دانشپذیران



ارائه مباحث دوره از مقدماتی تا پیشرفته

آکادمی اندیش سیستم
وبسایتAndishco.net :
تماس321 - 00003335 :
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