
 داشبوردها را به وقت فراگستر تنظیم کنید

 معرفی خدمت:

 هوش تجاری و ساخت داشبورد



@Faragostar https://faragostar.net 

سازمان های امروزی ناگزیر به تغییر در روال و رویه گذشته خود بوده و بررای 

ماندن در عرصه رقابت الزم است عناصر سازنده خود را با شرایط جدید وفق داده 

و یا آن را مورد بازسازی قرار دهند. این تغییرات تمام شئونات حاکم بر سرازمران 

مواجه ساخته است. این تغییر وسریرب بره  جدی های واپسگرا یا ایستا را با چالش

 ، چارچوب ها و ابزارهرایعنوان یك تغییر پارادایم، نیازمند برداشت جدیدی از روشها

آلوین تافلر نویسنده پررآوازه مدیریت در بخشهای مختلف بنگاه های اقتصادی است. 

 این پارادایم را به عنوان عصر اطالعات مطرح نمود.  0891کتاب موج سوم در سال 

میرالدی در فرنراوری و  81مایکل پورتر مزیت رقابتی سازمان های آینده را در دهه 

سیستم های اطالعاتی جستجو کرده و بر اساس آن پیش بینی نمود شایستگی سرازمران 

. امروز ما در آستانه تحقق این پیش بیرنری های جدید مبتنی بر فناوری اطالعات می باشد

توانیم جلوی حرکت وسیب و سریب آن  توانیم از آن اجتناب کنیم و نه می ما نه می ها هستیم.

را بگیریم. بلکه بهتر است از نیروی این تغییر و امکاناتی که در عصر اطالعات وجود دارد در 

واژه عصر اطالعات برر خرال   جهت ارتقا عملکرد سازمان ها به سطحی باالتر بهره جوئیم.

براشرد.  ها نمری شد، تنها مختص کامپیوتر و داده ها و مواد مربوط می عصر صنعت که به ماشین

های فرهنگی، اجتماعی و اقرترصرادی  باشد و بر تمامی جنبه عصر اطالعات مفهومی فراگیر می

  زندگی تاثیرگذار است.

بور  تغيير از وضعيت موجود به داليل متعدد هموواه   زمو  

دشواه  هزينه زا  و همرا  ب  هيسک مي ب شد. ام  ب  توعومويو  

نظريه تک مل مي توا  ادع  نمود تنه  آ  دسته از س زم   ه  کوه 

تغيير ها قبول نمود  و فراتر از آ  به استقب لش مي هوند ده مسير هق بت ب قي خواهند م نود. تو هيو  

نومو يود.  کنند غلبه مي نش   دهند  آنست که ب الخر  تغييرات بر کس ني که ده مق بل آنه  مق ومت مي

 پيشگ مي و پذيرش تغييرات  محيطي نش   دهند  هوشمندی و فراست است.

فراگستر ب  اش عه و توسعه ابزاهه  هوش تج هی  تالش ده جهت استقراه سريع و اهائوه آمووزش 

 ک هبری ده صدد ي هی هس ند  به س زم   ه يي است که آم د  تغيير به سمت تع لي هستند.



و بخش مهمی از وظرایرف مردیرران هوش تجاری رویکردهای سنتی در معماری سازمانی را متحول نموده 
است. کاهش فاصله میان مدیران استراتژیك و عملیاتی و ایجاد زبرانری مشرترر  میانی را بر عهده گرفته 

افزایی و هماهنگی بیشتر منتهی شده است. تغییرات سریب محیطری و سویی، همها به هممبتنی بر شاخص
رو ساخته اما داشبروردهرای گران را با چالش جدی روبههای سازمانی مدیران و تحلیلآور دادهافزایش سرسام

اطالعاتی با ارتقا سرعت و دقت در تحلیل اطالعات به 
رساند. مدیران جهت اتخاذ تصمیمات هوشمند یاری می

فراتر از اطالعات تولید شده، هوش تجاری راهرکراری 
رود و از طرریرق برای تولید دانش سازمانی به شمار می

های سازمان را مسرترنرد نرمرود. توان آموختهآن می
های یادگیرنده آن را مرنرشرا هایی که سازمانآموخته

گریرری از دانند. با بهررهتحول و ارتقا عملکرد خود می
هوش تجاری فرمول های پیچیده مرحراسربراتری در 

پذیر شده و سناریوهای ذهنی را با آن بینیسازمان پیش
توان شبیه سازی نمود. برا حرذ  واسرط هرای می

اطالعاتی قابلیت اتکا و اطمینان اطالعات در سرازمران 
های مکرر گیرندگان از درخواستافزایش یافته و تصمیم
 یابند.و بی نتیجه رهایی می

 جایگاه هوش تجاری در سازمان

  به جهت صر  بهینه منابب استآگ ه نه بکارگیری دانش سازمانی برای تصمیم گیری مدیریت: 



گانه فوق خالصه نمود. در کلیه فرآیندهای مذکور سازمانهای  3تصمیم گیری را می توان در فرآیندهای 

ها و ناتوانی در ها، پیچیدگی در تحلیلقدیمی فاقد هوش تجاری با مشکالت عدیده ای مانند حجیم بودن داده

رهگیری نتایج فرآیندها و پیامدهای تصمیمات اتخاذ شده، مواجه بودند. هوش تجاری با مشارکت ساختاری در 

های جدیدی برای رشد و توسعه سازمان ایجاد کرده و نه تنها عامل حذ  مشکالت در تصمیم سازی، فرصت

 سازمان های سنتی است، بلکه با صرفه جویی در زمان و هزینه، فرآیند مدیریت را تسهیل می سازد.

دسترسی، جمب آوری و پاالیش 
  داده ها و اطالعات مورد نیاز

پردازش، تحلیل و نتیجه گیری 
  براساس دانش

اعمال نتیجه و نظارت بر 
  پیامدهای اجرای آن

1فرآیند   

2فرآیند   

3فرآیند   

 ارزش مدیریت در تصمیم گیری صحیح و به موقع است.



 باشد.سازمان ها را می توان در سه الیه یا سطح تفکیک نمود. وظایف، اختیارات و میزان تاثیر در سطوح مختلف متمایز می

فرآیندهایی مانند تامین، تولید، توزیع در دفعات باال و معموال به صورت تکراري با دسترسی به حجم سطح عملیاتی: در این سطح 

یافتهه و بها تاریهر گیري در خصوص مسائل ساختگردد. مدیران رده عملیاتی با تصمیمبینی پذیر اجرا میاندکی از اطالعات پیش

 رو هستند.مدت و خرد روبهکوتاه

ریزي عملیاتی به جهت مدیریت کارآمد عملیات و بندي و برنامهفرآیندهایی مانند پیش بینی، بودجهسطح تاکتیکی: در این سطح 

دهی در دفعات معین و کامال تکرارپذیر با دسترسی به حجم زیادي از اطالعات غالبا درون سازمانی تعیین ساختار مناسب گزارش

 رو هستند.یافته و با تاریر میان مدت روبهساختگردد. مدیران میانی با تصمیم گیري در خصوص مسائل نیمهاجرا می

سوسازي و کنهتر  تحلیل، توسعه، هموفرآیندهایی مانند تجزیهسطح استراتژي: در این سطح 

استراتژي در دفعات اندک و معموال با دسترسهی بهه حجهم بهسیار زیهادي از اطالعهات 

گهیري در خهصوص گردد. مدیران اسهتراتژي بها تهصمیمپذیر  اجرا میبینیغیرپیش

 رو هستند.یافته و با تاریر طوالنی مدت و کالن روبهمسائل غیرساخت



 مراحل استقرار 

 هوش تجاری

هوش تجاری چارچوبی 
شامل فرآیندها، ابزار و 

 های مختلف است.فناوری

 داده جانبی

پیمایش، تجمیب و 
 یکپارچه سازی

 سرویس

 استخراج 
تغییر شکل 
بارگزاری  
 نوسازی

 تحلیل
 داده کاوی
 پرس و جو
 گزارش گیری

تجمیعی -پایگاه داده تحلیلی   

 سبد داده

 های متفراوت آوری شده سازمانی در منابب مختلف و پایگاه دادههای جمبداده
 شناسایی می شود.

 اطالعات جمب آوری شده طی فرایند ETL  در پایگاه داده ترحرلریرلری- 
 یا همان انبار داده بارگذاری می شود. تجمیعی

  های مجزایی به نام سبد داده تفکیرك تجمیعی به بخش -پایگاه داده تحلیلی
 می گردد. 

  در مرحله بعد هوش تجاری وارد عمل شده و روی اطالعات طبقه بندی شده
 تجزیه و تحلیل انجام می دهد.

 .در نهایت اطالعات جهت انتشار به ابزارهای سطح باال تحویل داده می شود 



شود. هر روز بیش از سیصد میلیون صفحه در اینترنرت  در هر دقیقه، دوهزار صفحه مطلب علمی به حجم اطالعات شبکه اینترنت افزوده می

ها در عصر افزایش دادهساعت را به تمامی خواند.  42کشد که بتوان مقاالت و مطالب به روز شده در  سال طول می 5شود و تقریبا  ارسال می

آوری های تحقیق و توسعه اغلب یك گروه چند نفری شروع به جمربها از چنین نرخ رشدی برخوردار است. در بخشاطالعات در کلیه حوزه

ها دوباره و کنند و شاید اطالعاتی مشابه، اما با عناوین مختلف را بایگانی کنند و معموال چندین و چند بار در این گروه اطالعات مورد نیاز می

 افتد. چند باره کاری اتفاق می

اند تا بتوانند اطالعات مورد نظر را بره ها به استفاده از ابزارهای اطالعاتی روی آوردهدر عصری که زمان، کلید اصلی در تجارت است، شرکت

جرو وهای پرسویژه سطوح مدیران ارشد با تحلیل اطالعات و روشسرعت ازمنابب استخراج کنند هوش تجاری در سطوح مختلف سازمان به

 ها به شرح زیر است:ترین این روشکند که متداولتسهیالت زیادی را فراهم می

 On-Line Analytical Processing (OLAP) 

 On-Line Transaction Processing (OLTP) 

 Data Warehousing (DW) 

 Data Mining (DM) 

 Intelligent Decision Support System (IDSS) 

 Intelligent Agent (IA) 

 Knowledge Management System (KMS) 

 Enterprise Information Management (EIM) 

 تکنیک های هوش تجاری



کارکرد داشبوردهای مدیریتی مشابه داشبورد خودرو است که میزان کیلومتر طی شده، دمای آب رادیاتور، میزان بنزین باقی مانده، سررعرت، 
توانند، میزان فروش در لحظه، میزان کرار وضعیت ایمنی و... را در یك پنل کوچك، جلوی چشم راننده ارائه می دهد، همچنین مدیران می

پرسنل، سود واقعی و هزینه های جاری و هر اطالعات دیگری که در مورد شرکت خود نیاز دارند را در یك صفحه در قرالرب تصرویرر و 
هرای کرلریردی ترین وجه تشابه داشبورد مدیریتی و داشبورد خودرو این است که در هر دو شاخرصنمودارهای مختلف مشاهده کنند. مهم

دهند. سازماندهی و ارائه اطالعات را به عهده دارند و مشاهده و در  اطالعات را تسهیرل عملکرد که برای کاربر حیاتی است را نمایش می
 نمایند.می

ترین اطالعات مورد نیاز برای رسیدن به یك یا چند هد  مشخص است؛ کره های اطالعات مدیریت، داشبورد ارائه گرافیکی مهمدر سیستم
 اند، تا مدیران بتوانند با یك نگاه وضعیت موجود را نظارت کنند.در یك صفحه با دقت و نظم چیده شده

ای عناصر گرافیکی تشکیل شده است و قادر به داشبورد معموال از مجموعه
های اطرالعراتری منابب متنوع می باشد، یعنی اطالعات را از بانكاتصال با 

موجود در سازمان استخراج کرده و به صورت یکپارچه در یرك صرفرحره، 
تواند برای تمامی فرآیندهای سازمان مرانرنرد دهد. داشبورد مینمایش می

توسعه استراتژی، توسعه محصول، بازاریابی و فروش، عملیات، خدمات پس 
هرا و از فروش، منابب انسانی، مالی و حسابداری، فناوری اطالعات، دارایری

 غیره در نظر گرفته شود.
داشبورد هنگامی که درست طراحی شده باشد می تواند ابزاری قدرتمنرد و 
منحصر به فرد برای نظارت بر عملکرد سازمان در یك نگاه باشد. اطالعات 
مربوط به زمان گذشته و حال را گردآوری نموده، امکان پیش بینی آینده را 
فراهم می سازد و اطالعات مورد نیاز مدیران را در اختیار آنها قرار می دهد، 
دسترسی به اطالعات کسب و کار را آسان می کند و اغلب بهترین راه برای 
به دست آوردن بینش و ارتقا بصیرت در خصوص استراتژی، عرمرلریرات و 
عملکرد سازمان است. با استفاده از داشبورد، مدیران و مدیران ارشد سازمان 
ها می توانند به سادگی در یك محیط پویا و ساده، برر شراخرص هرای 
عملکردی سازمان، بخش یا واحد خود نظارت کامل، به روز و سیستماتیرك 

  داشته باشند.

 داشبورد



های کلیدی عملکرد و موارد خاص تمرکز داشته و اطالعات مورد نیاز مرا را در قالرب نمرودار و اجرزای گرافیکری در داشبوردها بر شاخص

های داشبورد بعضا  جداول مورد نیاز تعبیه خواهد شد. با داشبورد سریب و ساده بره اطالعرات ترین الیهاختیارمان قرار می دهند، اما در عمیق

توانیم آنها را در  کنیم. هد  ما از استفاده داشبورد دیدن تصویری از اطالعات جهت و با یك نگاه کلی میکرده مورد نیازمان دسترسی پیدا 

توان به گزارشاتی با تصمیم گیری برای رسیدن به اهدا  در کمترین زمان است، اما برای دیدن جزئیات بیشتر در مورد یك موضوع مورد می

 تر رجوع کرد.اطالعات جزئی

 مزایای داشبورد
 دسترسی سریع 

سرعت در دسترسی بره اطرالعرات 

برخط و حیاتی کسرب و کرار  در 

گیری به موقب، مدیران را یاری تصمیم

 نماید.می

 نمایش بصری

تحلیلررری از  -نمرررایش گرافیکررری 

اطالعررات ارزشررمند سررازمان در  

وضررعیت را برررای مرردیران سرراده      

 نماید.می

 سازی برجسته

به کارگیری آمراره هرای اسرتاندارد و 

ترکیب آن ها در شناخت نقاط کلیدی 

ها، به مدیران  و اثر اهرمی تغییر در آن

 بخشد.تمرکز می

 حذف جزئیات 

نگاه کالن و سیستمی به سرازمان برا 

حذ  حداقلی جزئیات و عمق بخشی 

در هرا هدفمند بره پیگریری شراخص

صررورت نیرراز، رویکررردی نرروین در 

 باشد.گزارشات مدیریتی می



ای از فعالیت های یکپارچه تحت تجارب مختلف در حوزه استقرار هوش تجاری به صورت مجموعه
عنوان متدولوژی استقرار تعریف شده است. متدولوژی های مختلفی برای استقرار هوش ترجراری 

ها شامل مراحلری وجود دارد که هر کدام دارای مزایا و معایب منحصر به فردی می باشد. متدولوژی
هرای مرترنراظرر در ها مبنای پروژهباشد. این متدولوژیاست که برای ایجاد، مدیریت، حاکمیت و توسعه هوش تجاری در سازمان الزم می

ای از آن در شکل زیر  به نمایش درآمده است. فراگستر با رویکرد توسعه دانش مدیریتی و تروانرمرنردسرازی ها می باشند، که نمونهسازمان
ها به جهت ایفای نقش موثر در پروژه های واقعی، خدمات قابل ارائه خود را به صورت کل نگر و سیستماتیك بر مبنای این چررخره سازمان

 باشد.طراحی نموده است. اجزای اجرایی استقرار هوش تجاری به شرح ذیل می

 ف ز صفر: تعيين اهداف و حوز  پروژ 
 شناخت مخاطبان و کاربران جهت تشکیل تیم 

 جمب آوری و در  نیازها
 های کلیدی عملکردیتهیه لیست شاخص

 ف ز اول: طراحي
 مشخص نمودن تعامالت کاربر

 تایید منابب داده برای هر جزء داده
 هاتعریف نحوه نگهداری داده

 هاتعریف جستجوگرهای مورد نیاز برای بازیابی هر یك از اجزاء داده
 تعیین مسیرهای ریز شدن 

 OLAPهای طراحی معماری و ساختار کلی مکعب

 سنجيف ز دوم : س خت و اعتب ه
 ساخت داستان نما

 وجوهاسازی پرسپیاده
 های داده و مکعبتوسعه انباره

 امنیت پیکربندی
 اعتبارسنجی

 ف ز سوم : گسترش
 آموزش 

 تحویل 
 ف ز چه هم : نگهداشت

 جمب آوری بازخوردهای کاربران 
  اعمال تغییرات

 متدولوژی اجرا هوش تجاری



 

 ب شد:ي بي ق بل اهائه ميخدم ت ذيل بر اس س ني ز مشتري   و پس از ف زه ی شن خت و ع هضه

تهیه برنامه زمان بندی استقرار هوش تجاری 
تدوین مستندات فازهای اجرایی 
مشاوره در زمنیه انتخاب ابزارهای اطالعاتی 
خرید، نصب و پیکره بندی ابزارهای هوش تجاری 
مشاوره در زمینه تعیین شاخص های مورد نیاز و معرفی مدل های مرجب عملکردی 
هامشاوره اصول آمار مهندسی و تعیین آماره 
های اطالعاتی مربوطهشناسایی سیستم 
جوهای مورد نیازوتهیه پرس 
ی استانداردایجاد انبار داده استاندارد با استفاده از پایگاه داده 
مصورسازی و ایجاد داشبوردهای مورد نیاز با استفاده از نرم افزارهای هوش تجاری 
آموزش استفاده از داشبوردهای اطالعاتی ایجاد شده به ذینفعان 
تهیه اسناد راهنمای کاربری 
ارائه داشبوردهای آماده 



 س زی:نمونه ای از داشبوهده ی آم د  و ق بل شخصي
 داشبورد کارت امتیازی متوازن 
 های مالیها و اهرمداشبورد نسبت 
 های مالیداشبورد صورت 
 داشبورد دوپانت 
 داشبورد مشتریان 
 داشبورد محصوالت 
 داشبورد چرخه عملیات 
 داشبورد مدیریت فرآیندهای کسب و کار 
 های سازمانیداشبورد مدیریت پروژه 
 داشبورد منابب انسانی 
 داشبورد فناوری اطالعات 

 

 اهاهرمونی داده


