
 (BIهوش تجاری)

 

 یک هایفعالیت توسط شده تولید هایداده که دارد اشاره فنی و ایرویه هایزیرساخت به ،(BI) تجاری هوش

  .کند می تحلیل و تجزیه و ذخیره ،آوریجمع را شرکت

BI لکردعم معیارهای ،یندفرآ تحلیل و تجزیه ،کاوی داده شامل که استو تکنولوژی محور  گسترده اصطالح یک 

 .کند می تحلیل و تجزیه را کار و کسب یک توسط شده تولید هایداده تمام BI. است توصیفی تحلیل و تجزیه و

ائه کند، اررا فراهم می گیری مدیرانتصمیم روند و معیار عملکردکه  ،استفاده قابل هایگزارش به صورت  سپس

  می دهد. 

 (BI) تجاری هوش با آشنایی

اهمیت  برای مدیران موفقیت و شکستدر مؤثر شناخت دالیل  ، زمانی اتفاق افتاد کهBI آشنایی با هوش تجاری

ختیار دارند به احتمال زیاد تصمیمات نادرست اطالعات نادرستی در امدیران زمانی که  به صورت میانگین پیدا کرد.

ن )ایکنند. معرفی می «خروجی زباله ،ورودی زباله» عنوان به را آن مالی هایمدل سازندگانگیرند. بیشتری می



ه ای را بها نتایج بیهودهه داده شود برنامهورودی بیهوداصطالحی است به این معنی که اگر به برنامه اطالعات 

 .(دعنوان خروجی تولید خواهد کر

BI آوری اطالعات و تحلیلمدیران در جمع شود که بهشامل میو متدلوژی را  ای از ابزار، اپلیکیشنطیف گسترده 

  کند. آن با استفاده از سیتم داخلی و منابع خارجی کمک می

 

 کند؟هوش تجاری چگونه به مدیران کمک می

ن برای یافتبه روز باشند.  های به میزان زیاد، با دقت وداده بایدبرای اینکه هوش تجاری به مدیران کمک کند، 

 کند، بکار برد. هایی را که در آن میزان خطا و ساختار داده را بررسی میهای جدید باید روشداده

 هاآن تحلیل و تجزیهکنند که می آوریجمع مختلف هایقالب در را ساختار بدون یهاداده هاشرکت ،عمل در اما

 یآور جمع اطالعات سازی بهینه برای را تجاری هوش هایحلراه افزارینرم هایشرکت بنابراین. کار آسانی نیست

 هاداده سازییکپارچه برای که هستند سازمانی درون یهاافزار نرم ارها،افز نرم این. دهند می ارائه ها داده از شده

 .اند شده طراحی شرکتهای داده تحلیل و تجزیه و

 مندنیاز هنوز ،داده دانش اما ،هستند رشد و گستردگی حال درای به طور فزاینده افزارینرم هایحل راه اگرچه

 .است قیعمگزارش  و سریع گزارش بین توازن مدیریت

 اما ایی در اختیار مدیران شرکت قرار می دهد.ها، اطالعات همه جانبهگرچه نتایج حاصل از حجم وسیع داده

 تواند می که کنند پیدا را داده نقاط از ای مجموعه و کرده فیلتر را منابع قادر هستند تا معموالً ، داده تحلیلگران



 ازسازیب و آوریجمع به نیاز شود تاامر سبب می این. دهد نشان کلی طور به را تجاری حوزه یا یندفرآ یک موفقیت

دهی را در مدت زمان کم و با سرعت بیشتری امکان و گزارش تحلیل و تجزیه همچنین کاهش دهد. هاادهی دهمه

 کند. پذیر می

 

 هوش تجاری افزارهای نرم و ابزارها انواع

 

 ها افزاراین نرم رایج انواع از برخی به گذرا نگاهی بیایید. دارند مختلفی انواعهوش تجاری  افزارهای نرم و ابزارها

BI باشیم داشته. 

 مانند گسترده صفحات: گسترده صفحات Microsoft Excel و Google Docs پرکاربردترین از برخی 

 .هستند BI ابزارهای

 ادهاستف ها داده نمایش و فیلتر ، سازماندهی ، گزارش برای دهی گزارش افزار نرم از: گیریگزارش افزار نرم 

 .شود می

 با ارائه تصویر گرافیکی جذاب، کند تا کمک می  ،هاداده مصورسازی افزار نرم: هاداده سازیمصور افزار نرم

       . شوند و درک خوانده و به سرعت سهولت به ها،ی دادهمجموعه

 و یماشین یادگیری ،مصنوعی هوش مانند مواردی از استفاده با کاوی داده ابزارهای: کاوی داده ابزارهای 

 .کنند می «استخراج» الگوها برای را داده زیادی مقادیر ، یآمار

 آنالین تحلیلی پردازش (OLAP :)ابزارهای OLAP زوایای از را ها داده مجموعه دهد می امکان کاربران به 

 .کنند تحلیل و تجزیه تجاری مختلف های دیدگاه اساس بر مختلف

 تجاری هوش مزایای

 



 کردهایعمل از پشتیبانی برای شرکت از بسیاری. کنندا دنبال میی زیاد هوش تجاری آن رها به دلیل مزایاشرکت

 یافتن. است اصلی تجاری ارزش یک BI. کنند می استفادهاز آن  بازاریابی و تولید ،انطباق ،استخدام مانند متنوع

 .است دشوار ، نباشد مند بهره کار برای بهتری اطالعات از که تجاری منطقه یک

 و گزارش عبارتند از: کنند تجربه خود تجاری هایمدل در BI اتخاذ از پس توانندمی شرکتها که یمزایای از برخی

 درآمد افزایش و ها هزینه کاهش ،کارکنان بهتر رضایت ، هاداده کیفیت بهبود ،تردقیق و سریعتر تحلیل و تجزیه

 .است کار و کسب زمینه در بهتر گیری تصمیم توانایی و

 

 


