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چکیدٌ
دز ّصازُ غَم کِ تِ ػكس هجاشی هؼسٍف ؾدُ تا زَلد فٌاٍزیّای ًَیي غخترافخصازی ٍ ًخسمافخصازیً ،خِ زٌْخا
اغسفادُ اش ایي فٌّاٍزیّا دز غاشهاى هغفَل ًواًدُ تلکِ جْرگیسی هدیساى تِغَی َّؾوٌد غاشی تٌگاُ ٍ شًجیسُ
زأهیي تا اغسفادُ اش ایي فٌاٍزیّا تِػٌَاى زاّثسد 3اقلی غاشهاى دز ػكس حاضس زلقی هیؾَد.
دز هقالِ حاضس ًگازًدُ تِقَزذ ضوٌی لصٍم تسقسازی ایي غیػسن زا دز شًجیسُ زأهیي تیاى ًوَدُ ٍ اغخسفادُ اش
زادیَ ؾٌاغِّا ٍ غاهاًِ زحلیلگس لحظِای 4زا تِػٌَاى زَاًوٌد غاشّایی تااّویر دز جْر افصایؽ تْسٍُزی ٍ ًیخ
تِ زكویواذ ػالواًِِ تْیٌِ تا اغخسفادُ اش زحلیخ ّخای تخددزگ ((تخسطظ ٍ لحظخِای) تیخاى ٍ آىّخا زا تخِػٌخَاى
زاّثسدیزسیي ًیاش شًجیسُ زأهیي هؼسفی هیًواید .دز ایي زاغسا هقالخِ ًتػخر تخِ زؼسیخ ً ،قخؽ ٍ دغخسِتٌخدی
غیػسنّای اعدػازی َّؾوٌد خسداطسِ ٍ دز اداهِ تا اغسفادُ اش ًظساذ طثسگاى (جاهؼِ آهازی زا دز ایخي زحقیخ
ً 26فس اش کازؾٌاغاى هسزثظ تا حَشُ آهاد ٍ فٌاٍزی زؿکی هیدٌّد) تِ تیاى ٍیطگیّخای کٌسسلخی غیػخسنّخای
زحلیلی تس طظ ٍ ّوچٌیي آگاّی حاق اش تکاز گیخسی ایخي غیػخسنّخا خسداطسخِ ٍ دز اداهخِِ هثاحخو فخَ تخِ
هؼسفیوفاّین  RFID ٍ BI ٍ DSS ٍ OLAPهثادزذ هیًواد ..دز خایاى ًیص تا اغسفادُ اش زٍؼ کیفی ٍ هكاحثِ
تا کازؾٌاغاى تِ ًحَُی تسقسازی اززثاط تیي فٌّاٍزی  ٍ RFIDغیػسنّای اعدػازی تًِحَیکخِ تخاتزسیي هصیخر
اقسكادی زا دز ازتاذ زكویواذ تسای شًجیسُ زأهیي تِ ّوساُ داؾسِ تاؾد اؾازُ ؾدُ اغر.
واژگان کلیدیَّ :ؼ زجازی /غیػسن خسداشؾگس زحلیلی تسطظ /زادیَ ؾٌاغِ /زكوینیاز /خخیؽتیٌخی /هخدیسیر
شًجیسُ زأهیي.

1استاديار داوشگاٌ علًم اوتظامي
 2کارشىاسي ارشد فرماودَي ي مديريت اوتظامي
3 Sterategy
4 (On-Line Analytical Processing) OLAP
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مقدمٍ
اشًظس کازؾٌاغاى زكوین غاشی ٍ زكوینگیسی حػاظزخسیي تتخؽ کخاز هخدیساى هخیتاؾخد؛ ٍ
هْنزسیي غٌگ هحک تسای ؾٌاغایی هدیساى هَف ٍ هؤثس اش هدیساى ًاکازآهد ًسخای کخازی اغخر
کِ اش زكویواذ ایؿاى ًؿأذ هیگیسد .زَاى دیدى آیٌدُ ٍ 1ازتاذ زكویواذ هؤثس تسای ّس فؼالیخر
اجسواػی ،تاشزگاًی ،اقسكادی ٍ یا طدهازی تِػٌَاى یک فؼ ٍ ػو حیخازی ٍ زاّثخسدی هحػخَب
هیؾَد کِ هَجثاذ ؾکَفایی کػةٍکاز ٍ ایجاد فسقرّای جدید زا تسای آى فساّن هخیکٌخد .دز
ایي زاغسا ٍجَد آگاّی ٍ داؾسي اعدػاذ تشم دز زكوینگیسی ّویؿخِ تخسای هخدیساى هػخللِای
چالؽتساًگیص تَدُ ٍ اهسٍشُ ًیص تیؿسس هدیساى هَف تا ٍزٍد فٌاٍزیّخای ًخَیي اعدػخازی دزقخدد
کاهدیَزسی ٍ ؾثکِای ًوَدى فسآیٌدّای کازی طَد هیتاؾٌد .اها تاید زَجخِ داؾخر کخِ هخدیساى
هؤثس ػدٍُ تس ایي اهس هْن ،دزقدد یافسي فسقرّایی ّػسٌد کِ فٌاٍزی جدید دز جْر ًیخ تخِ
اّداف اقلی غاشهاى ٍ افصایؽ هصایای زقاتسی دز اطسیازِ آىّا قساز هخیدٌّخد .ایخي هخدیساى هخؤثس
دزقدد تکاز گیسی فٌاٍزی اعدػاذ (فاٍا) دز جْر خیؽتیٌیّای ًصدیک تِ ٍاقؼیراًد .تٌاتسایي تا
زٍ آٍزدى تِ فٌاٍزی اعدػاذ ٍ اغسفادُ اش غیػسنّای اعدػازی َّؾوٌد ٍ تِکخازگیسی اتصازّخای
زحلی گس غسیغ ٍ آًی (َّ ٍ )OLAPؾوٌدی دز اًجام اهَز غاشهاًی دزقدد ایجاد غیػخسنّخایی
هیتاؾٌد کِ آگاّی آىّا زا اش زكویواذ غاشهاًی تات تسدُ ٍ تا ایجاد غاهاًِّای زكوینیخاز 2دز
جْر افصایؽ طثسگی ٍ َّؾوٌدی غاشهاى گاهی تلٌد ٍ زٍ تِ آیٌدُ تس هیدازًد.
بیبن مسئلٍ ي سؤاالت تحقیق
فؼالیرّای لجػسیکی دز ّوِ حَشُّای شًدگی اًػاى تِعَز هػسقین ٍ غیسهػسقین زأثیسگخراز
هیتاؾٌد؛ اش اهَز فسدی ٍ زٍشهسُ گسفسِ زا شًدگی طاًَادگی ٍ ّویيعَز چسطِ حیاذ غخاشهاىّخا
ٍّ ...وِ ٍ ّوِ تِ قَززی فساگیس هسأثس اش هَضَػاذ ٍ هفاّین لجػسیکی اغر ٍ اشآًجاییکِ ّدف
لجػسیک حداق کسدى ّصیٌِّای غاشهاى تا ایجاد هغلَتیر شهاًی ٍ هکاًی تسای کخات هخیتاؾخد،
زٍؼّایی هاًٌد لجػسیک ًاب ،تسٍىغدازی ،لجػخسیک هجخاشی ،لجػخسیک هؼکخَظ ،لجػخسیک

1 Forcasting & Foresight
2 Decision Support System
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یکدازچِ ٍ هدیسیر شًجیسُ زأهیي ٍ غایس ًظسیِّا ٍ زٍؼّای لجػسیکی تخِ دًثخال ایجخاد هصیخر
زقاتسی تسای غاشهاى ٍ افصایؽ تْسٍُزی ٍ کاّؽ ّصیٌِّای لجػسیکی تِػٌخَاى تتخؽ هْوخی اش
ّصیٌِّای زَلید هیتاؾٌد تِگًَِای کِ زَغؼِ ٍ تِکازگیسی هؤثس ػلن لجػخسیک ٍ تْخسُگیخسی اش
هفاّین ػلوی دز هدیسیر شًجیسُ زأهیي کات عی غخٌَاذ گرؾخسِ دز تسطخی اش کؿخَزّا هَجخة
کاّؽ  5دزقد زَلید ًاطالف هلی آًاى گسدیدُ اغر.
اشجولِ هؤلفِّای هْن دز ایي حَشُ هیزَاى ًَػی اش فٌخاٍزی هَغخَم تخِ فٌخاٍزیّخای جدیخد
زادیَیی 1زا ًام تسد کِ تا افصایؽ زَاى هدیسیر شًجیسُ زأهیي تسای هدیساى ،زسکیثی تیًظیس تخسای
لحظِایً 2وَدى زداتیس دز فسایٌدّای هدیسیسی شًجیسُ زأهیي زا تِ ازهغاى طَاٌّد آٍزد.
چالؽ ٍ هػللِ اغاغی کِ هدیسیر کدى آهاد ٍ خؿسیثاًی تا آى زٍتسٍغر ًثَد آگاّی کخافی
ًػثر تِ ایي زٍؼّا ٍ فٌاٍزیّا دز هیاى کازکٌاى ٍ هٌاتغ اًػخاًی ًاجاغخر ٍ ،الثسخِ تخدیْی
اغر کِ زا ایي آگاّی ٍ ؾٌاطر اش فٌاٍزیّای جدید ٍ کخازتسد آىّخا دز هخدیساى ٍ کازکٌخاى
ایجاد ًؿَد اًسظاز اًسفاع غاشهاى اش ایي هصایا اهسی غیسهٌغقی طَاّد تَد تٌاتسایي ایي هقالِ تِ
دًثال آى اغر کِ دز ایي حَشُ هؿازکسی ّسچٌد کَچک زا تس ػْدُ گیسد ٍ دز ّوخیي زاغخسا
غؤاتذ زحقی زا ایيگًَِ هیآٍزد کِ:
 -1ػثازذ غیػسنّای اعدػخازی َّؾخوٌد ٍ غیػخسنّخای زكخوینیخاز یؼٌخی چخِ ٍ چخِ
ٍیطگیّایی دازًد
 -2زادیَ ؾٌاغِ چیػر ٍ کازتسد آى چیػر
 -3اشًظس طثسگاى حَشُ آهاد ٍ فٌاٍزی اعدػاذً ،قؽ زادیَ ؾٌاغِّا ٍ غیػسنّخای ّخَؼ
زجازی دز هدیسیر شًجیسُ ػسضِ چیػر ٍ چِ کازتسدّایی تسای آىّا هسكَز اغر
اَمیت ي ضزيرت
ظَْز فٌاٍزیّای جدید ،ؾساب تیغاتقِای زا تِ زحَتذ جْاى تتؿیدُ اغخر .هخَ ًاؾخی اش
ظَْز ٍ اًسؿاز ایي فٌاٍزیّا ،زغییسازی اغاغی زا دز زوام اتؼاد غخاشهاىّخا (طكَقخی یخا دٍلسخی)
ایجاد کسدُ ٍ زقاتر ؾدید دز غسػر ٍ کیفیر ،فؿاز زٍشافصًٍی زا تس غاشهاىّا ٍ ؾیَُّای هسٌخَع
1 - Radio Ferequnse
2 - ON-Line
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آىّا دز افصایؽ تْسٍُزی غاشهاًی ٍازد هیغخاشد .اکٌخَى اش تتخؽ خؿخسیثاًی غخاشهاىّخا هاًٌخد
هدیسیر لجػسیک ٍ اهَز فاٍا ،اًسظاز هیزٍد غْن ٍ زأثیس تیؿسسی دز هأهَزیرّای غاشهاى داؾسِ
تاؾٌد ٍ ،ایي دزغر ّواى چیصی اغر کِ هَجة ؾدُ هدیساى آهخاد ٍ خؿخسیثاًی غخاشهاىّخا تخِ
دًثال اًجام هأهَزیرّا تا غسػر تیؿسس ،کیفیر تاتزس ،ػو تِ ٌّگام ٍ چاتک دز شًجیخسُ زخأهیي
تاؾٌد .هدیسیر شًجیسُ زأهیي دز اهَز اًسظخاهی ًیخص تخیزخأثیس اش ایخي زغییخس ٍ زحخَتذ ًیػخر ٍ
ّدفّای آى ّوگام تا زحَتذ جاهؼِ ،دز حال زغییس طَاّد تخَد ٍ ،الثسخِ هاّیخر کخازی ًیخسٍی
اًسظاهی یؼٌی ایجاد اهٌیر ٍ آزاهؽ تِػٌَاى خیؽًیخاش دیگخس فؼالیخرّخای اجسوخاػی ضخسٍزذ ٍ
اٍلَیر اغسفادُ اش فٌاٍزیّای ًَیي هاًٌد تٍِیطُ هصایای فٌاٍزی اعدػاذ ٍ اززثاعاذ هاًٌخد زادیخَ
ؾٌاغِّا ٍ غاهاًِّای زایاًِ هثٌا زا تیؽزسهی ًوایخد .دز دّخِّخای گرؾخسِ زٍؼّخای هخدیسیر
لجػسیک تس اغاظ تسًاهِزیصیّای غٌسی تَد کِ تیؿسس تس خایِ تسآٍزدّا ٍ خیؽتیٌیّخای قغؼخی
اغسَاز تَد ٍ الثسِ زا اًداشُی شیادی هَف تَد .اها تِ جسأذ هیزَاى ادػا کسد کِ ایخي زٍؼ اکٌخَى
دیگس کازایی ًدازد ٍ ضسٍززاً تاید زٍؼّا ٍ اتصاز جدیدی زا تِ طدهر گسفر.
هدیسیر شًجیسُ زأهیي تا زٍؼّای تخسٍش ،هصایخای هسفخاٍزی تخسای ًاجخا ٍ هخدیساًؽ دز غخغَ
هتسل دازد کِ اشجولِ آىّا هیزَاى تِ:
َّ -1ؾوٌد غاشی ػولیاذ ٍ اؾسافیر هدیساى تس لحظاذ هأهَزیرّا
 -2قسفِجَیی دز ّصیٌِّای غفازؼ ،زساتسی ،اًثازدازی ٍ...
 -3اغسفادُ تْیٌِ اش هاؾیيآتذ ٍ اهاکي
 -4اًجام ػولیاذ ٍ هأهَزیرّا دز تؼد ٍغیغ ٍ گػسسدُ
 -5ایجاد یکدازچگی ٍ حاکویر ًگسؼ غیػسوی دز اهَز
تٌاتسایي هدیسیر شًجیسُ زأهیي دز خلیع تا اغسفادُ اش ػلن ٍ فٌاٍزی الکسسًٍیک ٍ اتصازّای ًَیي
هیزَاًد یکی اش هْنزسیي ؾاطكِّای تسٍش تَدى غاشهاى ٍ خیؿسٍ تَدى آى هحػَب ؾَد.
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مفبَیم مزتبط بب مًضًع
سیستمَبی اطالعبتی ًَشمىد
تخخا زؾخخد فٌخخاٍزیّخخای اعدػخخاذ ٍ اززثاعخخاذ دز غخخاشهاىّخخا ،زوای خ ٍ اًگیخخصُ تخخسای داؾخخسي
شیسغاطرّای زَاًوٌد ؾثکِّای فاٍایی 1اش جولِ غخاهاًِّخای اعدػخازی اش چخالؽّخای اغاغخی
غاشهاىّا هیتاؾد( .زضاییاى ،)1381،تِ ؾکلی کِ تا هغالؼِ زًٍد خیؿسفر اهَز فاٍایی ،ؾخاّد آى
ّػسین کِ دز عی دٍزُّای هتسل هدیساى تا خیادُغاشی غاهاًِّای اعدػازی هتسل دز غاشهاى
غؼی دز کػة آگاّی هٌاغة ٍ تخِهَقخغ دز هخَزد ٍضخؼیر ػولیخاذ هَجخَد دز دغخسگاُ زحخر
هدیسیر طَد هیتاؾٌد.
غیس زحَل غاهاًِّای اعدػازی دز غاشهاى تا زَلد غاهاًِّای زساکٌؿخی  2دز غخالّخای اٍلیخِ
ؾک گیسی آىّا زا ایجاد غیػسنّای َّؾوٌد ٍ طثخسُ زجخازی دز دٍزُ کٌخًَی خخیؽ زفسخِ تخِ
ؾکلی کِ اهسٍشُ کوسس غاشهاًی زا هیزَاى یافر کِ اش اتسداییزخسیي غیػخسن اعدػخازی تسطخَزداز
ًثاؾدٍ .لی هْنزسیي ٍیطگی ٍ زفاٍذ اغاغی کِ دٍزُ کًٌَی ًػثر تِ قث دازد زوای هدیساى تخِ
کٌسسل ٍ ّدایر قحیح فسآیٌدّای غیػسن طَد تِ قَزذ لحظِتِلحظِ ٍ خیدایؽ ًخسمافصازّخا ٍ
غترافصازّای هٌاغة ایي کاز هیتاؾد(دی .جی .خاٍز. )20073،
دز غالّای اطیس زَلد غیػسنّای اعدػخازی ّخَؼ زجخازی تخِػٌخَاى غخسآهد غیػخسنّخای
اعدػازی ٍ فٌّاٍزی خسداشؾگس زحلیلی آًی 4کِ قادزًد تِ قَزذ تسطظ ٍ تِ قَزذ لحظِای زواهی
فسآیٌدّای شًجیسُ زأهیي زا تس ػْدُ گیسًد اش اًقدبّای ایي غیػسنّا تِ ؾواز هیآیٌد .کِ زٌْخا
تا اًجام چٌدیي زغییس کَچک دز غاطساز آىّا هیزَاى تِقَزذ ؾتكی تسای ّس تٌگخاُ اقسكخادی
دیگسی ًیص تِ کاز زًٍد( .لًَگا آیيّ ٍ 5وکازاى)2006،

- 1فىايری اطالعات ي ارتباطات
 - 2ساماوٍَای سادٌای کٍ در سطًح پايیه سازمان بٍ جمعآيری اطالعات ميپردازود.
3 - D. J. Power
4 -OLAP
5- Lungu Ion
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يیژگی کىتزلی سیستمَبی تحلیل بز خط ي ًَش تجبری
حیازیزسیي ّدف یک هدیس شًجیسُ زأهیي دز غاشهاى هؤلفِای اغر کِ هخا اش آى تخِ «آگخاّی»
یاد هیکٌین« .آگاّی» کِ ها دز یک تٌگاُ هیزَاًین هسكخَز ؾخَین تخِ دٍ گًَخِ دز یخک شًجیخسُ
زأهیي زجلی هیکٌد.


«آگاّی» کِ دز اثس تکاز گیسی غیػسنّای اعدػازی ٍ فٌّاٍزیّای ًخَ هاًٌخد زادیخَ
فسکاًعّا اش شًجیسُ ٍ اجصای آى تِ ٍجَد هیآید.



آگاّی اش ًسای زكویواذ ازتاذؾدُ دز شًجیسُ ٍ اثساذ ًاؾی اش اًجام ایي زكویواذ
هیتاؾد کِ تس اغاظ خیؽتیٌی تِػو آهدُ اش تْسُگیسی غیػخسنّخای زكخوینیخاز
حاق هیگسدد.
هسازة فَ دز ک یک َّؾوٌدی زجازی زا تسای ک شًجیسُ زأهیي تسقساز هخیًوایٌخد

کِ دز زکزک لحظاذ اهکاى اػوال ًظازذ ٍ کٌسسل تس شًجیسُ زأهیي زا فساّن هیًوایٌد.
آگبَی بٍدستآمدٌ اس فىبيریَبی وًیه
غیػسنّای اعدػازی ٍ اتصازّای تکاز زفسِ دز آىّا ٍ ًیص فٌاٍزیّایی تْواًٌد زادیَ ؾٌاغخِّخا
کِ اهسٍشُ کازتسد گػسسدُای دز قٌایغ زَلیدی ٍ طدهازی هسٌَع دز ًقاط هتسلخ دًیخا یافسخِاًخد
اشایيجْر کِ غثة اػوال غیاغرّای کٌسسلی دقی زس تخس هٌخاتغ شًجیخسُ هخیؾخًَد هَزدزَجخِ
قسازگسفسِ اًدٍ .لی ایي افصایؽ قدزذ کٌسسل اش کجا ًاؾی هخیگخسدد غیػخسن ّخای اعدػخازی تخا
جوغآٍزی دادُّای هَجَد (اش عسی حػگسّا ،زگّا ٍ یخا دیگخس اتصازّخای خایؿخی) دز شًجیخسُ ٍ
زثدی آىّا تِ اعدػاذ هَجَد دز تتِتی شًجیسُ کِ قاتلیخر فْخن زٍاتخظ هَجخَد دز شًجیخسُ زا
افصایؽ هیدٌّد؛ ٍ ًیص تا اًجام خسداشؼّای هٌاغة جسیاىّای هالی ،هخَاد ،طخدهاذ ٍ کخات زا دز
عَل شًجیسُ شیس ًظس داؾسِ ٍ اػوال غیاغرّای هدیسیسی ٍ کٌسسلی تس ایي جسیاىّخا زا دز عخَل
شًجیسُ تػسِ تِ ؾسایظ ٍ هغلَتیر هدًظس ایجاد هیًوایٌد.
زادیَ ؾٌاغِّا ٍ غیػسنّای اعدػازی زسکیة تػیاز هٌاغثی تسای هخدیسیر ٍ ّخدایر شًجیخسُ
زأهیي هحػَب هیؾًَد .شیسا اش یکغَ غیػسنّای اعدػازی تا قخدزذ ٍ زَاًخاییؾخاى دز ثثخر ٍ
ًگْدازی ٍضؼیر جسیاىّا تٍِیطُ اعدػاذ ٍ دز غغح تؼد هالی دز تاًکّخای اعدػخازی ٍ هساکخص
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ًگْدازی اعدػاذ طَد ٍ اش غَی دیگس تکاز گیسی زادیَ ؾٌاغِّا ٍ زجْیصاذ ٍ شیسغاطر ٍیطُ آى
تا زَاى تاتیی کِ دازًد دز ثثر ٍ ًگْدازی جسیاى هَاد ٍ کات دز عَل فسایٌد شًجیسُ تِػٌَاى شٍ
تػیاز قدززوٌد دز ایجاد زَاى تات دز اهس هدیسیر شًجیسُ زأهیي ،زَاى ّدایسی ٍ ًظخاززی طخَتی دز
هدیسیر شًجیسُ زأهیي ایجاد هیًوایٌد .تِ ؾکلی کِ گفسِ ؾد زادیَ ؾٌاغخِّخا تخا اػوخال قخدزذ
کٌسسلی ٍ هدیسیسی دز جسیاى هَاد ٍ زساتسی «جسیاى فیصیکی» ٍ غیػسنّای اعدػخازی تخا اػوخال
قدزذ کٌسسلی ٍ هدیسیسی دز جسیاى اعدػاذ ٍ هالی دز شًجیسُ زخأهیي هٌجخس تخِ ایجخاد غیػخسن
تػیاز قدززوٌدی دز هدیسیر شًجیسُ زأهیي هیؾًَد کِ غَد ًاؾی اش آى ؾاه زواهی تتؽّخای
تاتدغسی ،هیاًی «داطلی» ٍ خاییيدغسی شًجیسُ زأهیي هیگسدد.
سیستمَبی پزداسشگز تحلیلی بزخط

1

غیػسن خسداشؾگس زحلیلی لحظِتِلحظِ زٍؾی تسای خاغخخ غخسیغ تخِ خسغخؽّخای چٌدتؼخدی
هیتاؾد .غاهاًِّای زحلی گس تیؿسس تِقَزذ ًسمافصازّای کازتسدی تسای تتؽ فسٍؼ ٍ ّوچٌیي
تسای گصازؼّای هدیسیسی ٍ هدیسیر چسطِ زجازی (لًَگا آیيّ ٍ 2وکازاى ٍ )2006،یا تتؽّخای
تَدجِ ٍ ًیص خیؽتیٌیّای هالی ٍ حػاتدازی ٍ شهیٌِّای هسزثظ تِ ایي قػخورّخا هَزداغخسفادُ
قساز هیگیسد( .غایر ایٌسسًسی) www.dwreview.com/OLAP
هؼوَتً تاًکّای اعدػازی تِکاززفسِ دز غیػسنّای خسداشؾخگس زحلیلخی تخِقخَزذ چٌدتؼخدی
هیتاؾٌد کِ اهکاى آًالیص چٌدٍجْی ٍ غسیغ دادُّا ٍ اعدػاذ زا دز خایگاُ دادُ فساّن هخیآٍزًخد.
دز زٍؼّخخای جدیخخد اغخخسفادُ اش اعدػخخاذ ،غیػخخسنّخخای خسداشؾخخگس زحلیلخخی ٍ تاًخخک اعدػخخازیِ
هَزداغسفادُ دز آى ،هفَْم گرؾسِ خایگاُ دادُ زا تا هفَْم غلػلِ هسازثی زسکیة ًوَدُاًد ٍ تػیاز
غسیغزس اش تاًکّای اعدػازی قثلی ػو هیًوایٌد( .آتساّام غیلثسؾاذ ٍ ّوکازاى)20083 ،

1 (On-Line Analytical Processing) OLAP
2 Lungu Ion
3 Silberschatz Abrahamh, Henry F.Korth, S.Sudarshan
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سیستمَبی تصمیمیبر DSS
غیػسنّای خؿسیثاًی زكوینگیسیٍ ،ظیفخِ کوخک تخِ هخدیس جْخر زكخوینگیخسی زا دازًخد.
(زكویوازی کِ خیچیدُ تَدُ ٍ زكوینگیسی آىّا تسای هدیسیر تِزاحسی ٍ تِغادگی اهکخاىخخریس
ًثاؾد) غیػسنّای  DSSػدٍُ تس اغسفادُ اش دادُّای غاشهاى (اش عسیخ غخاهاًِّخای اعدػخازی
 MIS & TPSگسدآٍزیؾدُ) هوکي اغر اش اعدػاذ طخاز اش غخاشهاى ًیخص اغخسفادُ کٌٌخد .دز
غیػسن ّای زكوین یاز اش هدل ّای کوی ٍ کیفی زكوین گیسی یا زحلیلی اغخسفادُ هخیؾخَد ایخي
غیػسن اززثاط هسقاتلی تا کازتس تسقساز هیکٌد تِعَزیکخِ کخازتس هخیزَاًخد اعدػخاذ ٍ فسضخیاذ
زكوینگیسی زا زغییس دادُ ٍ یا غؤاتذ جدیدی خسغیدُ ٍ یا دادُّای جدیدی ٍازد کٌد( .هحوخَد
شزگس)1383،
دز ّػسِ اقلی اهسٍشیزسیي غیػسنّای زكخوینیخاز فٌّخاٍزی تکخاز زفسخِ ّوخاى غیػخسنّخای
خسداشؾگس زحلیلی هیتاؾد .الثسخِ غیػخسنّخایی ٍجخَد دازًخد کخِ تخا اغخسفادُ اش دادُکخاٍی ًیخص
خیادُغاشی ؾدُاًد ٍلی چَى غیػسنّای خسداشؾخگس زحلیلخی دز دل طخَد ًخَػی دادُکخاٍی ًیخص
اػوال هیًواید ٍ ًیص دزگیس تَدى آى تا خایگاُ دادُّا تِعَز اػن ٍ تا اًثازُ دادُّخا تخِعخَز اطخف
هغس اغر دزًْایر تاشّن ًقؽ ایي غیػسن زا دز خیؽتیٌی ٍ اػوال قخدزذ دز زكخوینگیخسی ٍ
هدیسیر تٍِضَ هیؾَد هؿاّدُ کسد( .زَهاظ زیصٍ ٍ ّوکازاى)2005 ،1

سیستمَبی ًَش تجبری BI
َّؼ زجازی ػثازذ اغر اش تُؼد ٍغیؼی اش زٍؼّا ٍ فٌاٍزیّا تخسای جوخغآٍزی دادُ ٍ داًخؽ
تسای زَلید خسظٍجَ دز زاغسای زحلی فؼالیرّای غاشهاًی تخِهٌظخَز ازتخاذ زكخویواذ زجخازی
(کازی) دقی ٍ َّؾوٌد( .ػثداهلل شادُ ٍ زغَل شادگاى)1385 ،
َّؾخخوٌدی دز ػولیخخاذ غخخاشهاًی تخخس اغخخاظ یخخک هؼوخخازی غخخاشهاًی ایجادؾخخدُ ٍ دز قالخخة
خسداشؼّای زحلیلی تسطظ ،تِ زحلی دادُّای زجازی (دز دٍ تؼد دزٍىغاشهاًی تیسٍى غخاشهاًی)
ٍ ازتاذ زكویواذ دقی ٍ َّؾوٌد هیخسداشدَّ .ؾوٌدی ًِ ،تِػٌَاى یک هحكَل ٍ ًِ تخِػٌخَاى
1 - Thomas Rizzo, Adam Mechanic, Julian Skinner, Louis Davidson, Robin Dew son, Jan Narkiewicz,
JosephSack, RobWalters
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یک غیػسن ،تلکِ تِػٌَاى یک هؼوازی هَزدًظس اغر کِ ؾاه هجوَػِای اش تسًاهِّای کازتسدی
ٍ زحلیلی اغر کِ تِ اغسٌاد خایگاُّای دادُ ػولیازی ٍ زحلیلی تِ اطر ٍ کوخک تخِ اطخر زكخوین
تسای فؼالیرّای َّؾوٌد زجازی هیخسداشًد( .غایر ایٌسسًسی )www.LogiXML.com
تسطی اش کازتسدّای ؾَْدی غیػسنّای ّخَؼ زجخازی کخِ دز تْخسٍُزی ٍ هخدیسیر تْیٌخِ
شًجیسُ زأهیي زأثیس تػصایی دازًد ػثازذاًد اش :


زحلی چٌدتؼدی اش دادُ ّای ػولیخازی دز قالخة غیػخسنّخای خسداشؾخگس زحلیلخی
تسطظ.



دادُکاٍی.1



خیؽتیٌی کسدى.2



زحلی زجازی.3



خسظٍجَ کسدى ٍ گصازؼگیسی ٍ زسغین آهازی.



زحلی هکاًی.4



هدیسیر داًؽ.5



کاٍؼ دز هسي ،هحسَا ٍ قَذ(.6آتساّام غیلثسؾاذ ٍ ّوکازاى)20087 ،

آگبَی حبصل اس سیستمَبی ًَش تجبری
هغالة ازائِؾدُ دز طكَـ ّس غِ غیػسن فَ ًؿاًگس ًقؽ آىّا دز زَاًوٌدغخاشی هخدیسیر
شًجیسُ زأهیي هیتاؾد .ایي غیػسنّا قاتلیر ازائِ خیؽتیٌیّا ٍ ّوچٌیي ًسای ایي خیؽتیٌیّخا
زا تس اغاظ زٍؼّای هتسل خیؽتیٌی ٍ خسداشؼّای هَجَد دز ّػسِ آىّخا تخس اغخاظ داًخؽ
زَلیدیؿاى زا دازا هیتاؾٌد .آگاّی هْن ٍ تاازشؼ ایجادؾدُ تٍِغیلِ ایي غیػخسنّخا زا هخیزخَاى
چٌیي زؼثیس ًوَد:
1 - Data Mainning
2 - Forcasting
3 -Buisines Analytic
4 - Plant Lacation
5 -Knowledge Management
…6 -Serching
7 - Silberschatz Abrahamh, Henry F.Korth, S.Sudarshan
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آگاّی یؼٌی آیٌدُ زا دزغر دیدى ٍ ًسای زا آىگًَِ کِ طَاٌّد تَد خیؽتیٌی ًوَدى .دزٍاقخغ
آگاّی تِ هؼٌی داؾسي داًؽ تس زًٍدّای گرؾسِ ٍ جازی تؼخدٍُ داًخؽ دز خخیؽتیٌخی آیٌخدُ ٍ
داًؽ دز ًسای حاق اش اجسای زكوین ازتاذؾدُ اغر.
دقر داؾسِ تاؾین کِ تسای کػة آگاّی ،داؾسي داًؽ تس ًسای حاق اش زكویواذ تػخیاز
هْن هیتاؾد؛ ٍ تسای ایجاد چٌیي داًؿی تاید تِ ًکاذ شیس زَجِ داؾر :
 .1تسزغی زًٍدّای گرؾسِ ٍ حال
 .2ازائِ خیؽتیٌیّای هتسل اش آیٌدُ
 .3ازتاذ زكویواذ هتسل تسای آیٌدُ ٍ اػوال آىّا دز یک هحیظ ؾثیِغاشیؾخدُ جْخر
داؾسي داًؽ اش ًسای زكویواذ هتسل
تسای داؾسي چٌیي داًؽ ٍ هحیظ ؾثیِغاشیؾدُای ،اغخسفادُ اش سیستمهای پردازشگر
تحلیلی برخط یکی اش تْسسیي اتصاز هوکي هیتاؾٌد کِ دادُّای زجویغ ؾدُ ٍ گخصازؼّخای
هسؼددی زا تا دز ًظس گسفسي اتؼاد هتسل ٍ ػَاه زأثیس گصاز دز شًجیسُ زخأهیي تخسای هخدیساى
زَلید هیکٌٌد.
رادیً شىبسٍَب
 RFIDکِ هتف غِ ٍاضُ  Radio Frequency Identificationاغر ،اهکخاى ؾٌاغخایی
طَدکاز اؾیاء ،اًػاىّا ٍ حیَاًاذ زا اش عسی اهَا زادیَیی فساّن هخیًوایخد .ایخي غیػخسن اش دٍ
تتؽ اقلی تسچػة ٍ 1قسائر کٌٌدُ 2زؿکی ؾدُ اغر.
تسچػةّا ؾاه یک هیکسٍ چیح هسك تِ آًسي ّػسٌد کِ قاتلیر ازكال تِ اؾیاء زا دازًد ٍ تا
زَجِ تِ ًیاش ٍ کازتسد ،دز ؾک ّا ٍ اًداشُّای هتسل عساحی ؾخدُاًخد ،دزٍاقخغ زخگّخا دز ایخي
غیػسن ٍغیلِ زدیاتی ٍ ؾٌاغایی ّػسٌد .قسائر کٌٌخدُ ،اش عسیخ اهخَا زادیخَیی 3دادُّخا زا تخا
اغسفادُ اش اتصاز هٌاغة تیغین یا تاغین اًسقال دادُ ٍ ،تٍِغیلِی اتصازّای طَدکاز اغستسا کسدُ
ٍ دز شهاى ٍ هکاى هغلَب ٍ هَزد اًسظاز دز اطسیاز ها قساز هیدّد .ایخي فٌّخاٍزی تخِ دلیخ ایٌکخِ
1 - Tag
2 -Reader
3 -RFID
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زَاًایی ایجاد ؾٌاغایی ػٌاقس هَجَد دز یک شًجیسُ زأهیي زا فساّن هیًواید تِػٌَاى یخک ػاهخ
هْن دز اػوال کٌسسلّای هدیسیسی دز شهاى ٍ هکاىّای هغلَب هحػَب هیؾَد.
ازائِ گصازؼّای غاتًِ ٍ اػدم ٍضؼیر اش دغسگاُّا جْخر اػوخال دغخسَزاذ ٍ غیاغخرّخای
هدیسیسی ،زؼویساذ ٍ ًگْدازی ،جلَگیسی اش کاغسیّای هَاد ٍ اػوال غیاغرّای اهٌیسی ّوخِ ٍ
ّوِ فقظ تتؿی اش زَاًوٌدیّای ایي فٌاٍزی اغر.
بُزٌگیزی اس  RFIDدر سیستمَبی ًَشمىد عملیبتی در مدیزیت سوجیزٌ تأمیه
تس اغاظ هػسٌداذ ٍ زحلی قَزذ گسفسِ زٍی ًظساذ قاحةًظساى هؿازکرکٌٌدُ دز عس تخا
اغسفادُ اش دٍ فٌاٍزی زادیَ ؾٌاغِ ٍ َّؼ زجازی تا ّن ،هصایای اقسكادی تػیازی زا دز ّسلحظخِ
هیزَاى تسای شًجیسُ زأهیي هسكَز ؾد کِ اشجولِ آىّا هیزَاى هسازخة شیخس زا ًخام تخسد ٍ زأکیخد
اکثسیر کازؾٌاغاى تس ایي اغر کِ زأطیس دز اغخسفادُ ٍ تْخسُگیخسی اش  RFIDدز غیػخسنّخای
َّؾوٌد ػولیازی دز هدیسیر شًجیسُ زأهیي ،طػازذ جثساىًاخخریسی زا تخسای غیػخسن تخس جخای
طَاّد گراؾر .زجصیٍِزحلی ٍ دغسِتٌدی ًظس طثسگاى ها زا تِ دٍ یافسِ شیس هیزغاًد.


آگاّی اش زًٍدّای گرؾسِ ٍ حال تا تِکازگیسی  BI ٍRFIDدز کٌاز یکدیگس



اػوال زكویواذ هدیسیسی تا تکاز گیسی  BI ٍ RFIDدز کٌاز یکدیگس

کِ ذیدً تِ زَضیح تیؿسس آىّا هیخسداشین.
آگبَی اس ريودَبی گذشتٍ ي حبل بب بٍکبرگیزی RFIDي  BIدر کىبر یکدیگز
آگاّی لحظِتِلحظِ اش هکاى ٍ هػیس حسکر کات ٍ زجْیصاذ ٍ یا دغسگاُّا ٍ ّوچٌیي آگخاّی
لحظِتِلحظِ اش ٍضؼیر کازی غیػسن تا زَجِ تِ ًوَدازّا ٍ گصازؼّایی کخِ غیػخسن َّؾخوٌد
ػولیاذ هثسٌی تس زحلی ّای غیػسوی دز اطسیاز هدیساى قساز هیدٌّخد حاقخ زحلیخ تخس زٍی
دادُّا ٍ خایگاُ ٍ اًثازُ دادُّای هَجَد دز عَل شًجیسُ زأهیي هیتاؾد .اها تِزٍشزغخاًی لحظخِای
ایي خایگاُّا ٍ اًثازُ دادُّاّ ،ویؿِ ًویزَاًد تِقَزذ دغسی ٍ تِ غثک غخٌسی قخَزذ تگیخسد ٍ
ایي زٍؼ دز شًجیسُّای زأهیي تدٍى فٌاٍزیّخای ًخَیي زقسیثخاً غیخسهوکي ؾخدُ اغخر ٍلخی تخا
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تِکازگیسی زگّای زادیَیی دز کٌاز ایي غیػسنّا جْر تِزٍشزغاًی دادُّا دز خایگاُّخا ٍ اًثخازُ
دادُّای زَاى هضاػفی دز غیػسنّای اعدػازی شًجیسُ حاق هیگسدد.
ایي زَاى هضاػ یؼٌی هدیسیر لحظِتِلحظِ ٍ اػوال کٌسسلّای لحظِای دز کخ تخِ هؼٌخای
داؾسي داًؽ اش زًٍدّای گرؾسِ (تِ ػلر ثثر غَات ) ٍ زًٍدّای حال حاضخس (تخِ دلیخ تخسطظ
تَدى زحلی ّای تِدغرآهدُ اش عسی غاهاًِ زحلی گسٍ زكوینیاز) ٍ زکوی اٍلخیي خخیؽؾخسط
آگاّی تیاىؾدُ ،دز هَزد زكوین اغر( .اچ خسگاٍا)2007 ،1
اعمبل تصمیمبت مدیزیتی بب بکبر گیزی  RFIDي  BIدر کىبر یکدیگز
غیػسنّای اعدػازی َّؾوٌدِ عساحیؾدُ دزغر تِ ّواى ؾیَُای کخِ هخدیساى تخا زکیخِ تخس
اؾسا  ،زجستیاذ ٍ یا الگَزیسنّا ٍ زٍؼّای خیؽتیٌی هتسل تس اغاظ دادُّای هَجَد دز خایگاُ
دادُّا زَاًایی اػوخال ایخي زًٍخدّای خخیؽتیٌخی زا تخس دادُّخای غیػخسن دازًخد ،تخا اغخسفادُ اش
زحلی گسّای تسطظ ،زَاًایی اػوخال زغییخساذ طَاغخسِؾخدُ زا تخس غیػخسن ٍ خایگخاُ دادُّخا دازا
هیتاؾٌد؛ ٍ زغییساذ اػوال ؾدُ اش عسی ایي غیػسنّخا قغؼخاً تخس زٍی ًوَدازّخا ٍ گخصازؼّخای
طسٍجی ایي غیػسن ّا تِ قَزذ لحظِ تِ لحظِ زأثیس داؾخسِ ٍ قاتخ هدحظخِ طَاٌّخد تخَد( .اظ.
چادَّزی ٍ 2یَ دایال ) 1997،تٌاتسایي تا ایي هصیخر دز هَاقخغ تشم هخیزخَاى تخا اًجخام زغییخساذ
هجاشی دز غیػسن ؾسایظ جدیدی زا ؾثیِغاشی ًوَدُ ٍ کَچکزسیي زغییس دز ػَاهخ شًجیخسُ ٍ
دادُّا زا هَزدهغالؼِ قسازداد .دزقَززیکِ دز ػالن ٍاقغ زغییسی دز شًجیسُ اًجخامًؿخدُ تاؾخد .دز
یک هحیظ ؾثیِغاشیؾخدُ ایخي اػوخال زغییخساذ زا زخا زؼخداد تػخیاز تخاتیی ٍ دز عیخ تػخیاز
گػسسدُای هیزَاى تات تسد ٍ ًسای حاق اش ایي زغییساذ زا ًیص تِزاحسی هؿخاّدُ ًوخَدُ ٍ تخسای
غیػسن ٍاقؼی اقداهاذ تشم زا لحاػ ًوَد.
دز غیػسن هَزداغسفادُ چَى تا زگّای زادیَیی اش ٍضؼیر ٍ هح زکزک ػٌاقخس دز شًجیخسُ
زأهیي آگاّی دازین تٌاتسایي دٍ «آگاّی» تات دز زسزیة ٍ زخَالی ػَاهخ ٍ ػٌاقخس شًجیخسُ زخأهیي
کازتسد هػسقین دازًد .تِعَزیکِ ؾسایظ هتسل دز ازتاذ زكویواذ تا اغسفادُ اش غیػسن زحلیخ
1 - Bhargava, H., and D. J. Power.
2 -S. Chaudhuri, U. Dayal
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تسطظ آشهَدُ ؾدُ ٍ زكوینّای هٌاغة تس اغاظ زحلی ّای حاق اش ایي غیػسنّا ازتاذ ؾخدُ
ٍ اػوال آى تس زکزک ػٌاقس زا هیزَاى دز شًجیسُ زأهیي تا ؾٌاغایی دقیخ ػٌاقخس کخِ دز زخگ
ّسکدام ٍجَد دازد دز شًجیسُ زأهیي اػوال ًوَد .تٌخاتسایي تخا داؾخسي غیػخسوی تخا قاتلیخرّخای
تیاىؾدُ دز تات هیزَاى زكویواذ ػالواًِزس ٍ دازای ضسیة اعویٌاى تیؿسسی تسای غاشهاى ازتخاذ
ًوَد.
وتیجٍگیزی ي پیشىُبدَب
دٍ فٌاٍزی  RFID ٍOLAPکِ اٍلی دز ایجاد غیػسنّای اعدػازی َّؾخوٌد ّخَؼ زجخازی
( ٍ )BIدیگسی دز ؾٌاغایی ػَاه دطی دز یک شًجیسُ زأهیي هغخس ؾخدًد .تخِ ػلخر داؾخسي
قاتلیرّای ٍیطُ کِ تِقَزذ تالقَُ دزٍى آىّا ٍجَد دازد تخِػٌخَاى شٍ تػخیاز هٌاغخثی جْخر
اػوال زكویواذ زاّثسدی تس شًجیخسُ زخأهیي غخاشهاىّخا ٍ اشجولخِ دز آهخاد ٍ خؿخسیثاًی ًیخسٍی
اًسظاهی هیتاؾٌد .تؼدٍُ تِ ػلر هاّیر تسطظ ٍ تِ ٌّگام تَدى غیػخسنّخای َّؾخوٌد قاتلیخر
اػوال زكویواذ تددزًگ ًیص تس شًجیسُ زأهیي تات هیزٍد ٍ ایي تِ هؼٌی آى اغر کِ دز ّس لحظِ
کَچکزسیي زغییس دز غیػسن شًجیسُ دیدُ ؾدُ ٍ تدفاقلِ اهکاى اػوال زكویواذ تْثخَد غخاش ٍ
اقدحی دز شًجیسُ زأهیي ٍجَد دازد ٍ اش عسی آىّا هیزخَاى هخدیسیر لجػخسیک زا تخِ غخور
چاتکی تیؿسس غَ داد.
خیؿٌْاد هیؾَد دز هؼاًٍر آهاد ٍ خؿسیثاًی ًاجا تِهٌظَز تْثخَد هخدیسیر شًجیخسُ زخأهیي دز
ػولیاذ خؿسیثاًی ٍ یا هأهَزیسی یگاىّا تا ایجاد عس ّای تشم ٍ غسهایِگرازی دز هَزد اغخسفادُ
اش زادیَ ؾٌاغِّا گامّای ػولی تِکخازگیسی ایخي فٌخاٍزیّخای ًخَیي هخَزد زَجخِ قخساز گیخسد ٍ
ّوچٌیي تا عساحی ٍ خیادُغاشی غاهاًِّای الکسسًٍیکی (فاٍا هحَز) زحلی گس تسطظ (حػخگسّا ٍ
اغکٌسّای هسزثظ تا کات ٍ زجْیصاذ ٍ دٍزتیيّای تشم) هسازة ایجاد ٍ دغسسغخی تخِ تاًخکّخای
اعدػازی تشم تسای هدیسیر تددزًگ تس شًجیسُ زأهیي ٍ تػسسّای هقسضی فساّن گسدد.
کازگاُّای آهَشؾی تشم تِهٌظَز زَاًوٌدغاشی کازکٌاى آهادی ٍ زَجیِ هخدیساى حخَشُ آهخاد ٍ
خؿسیثاًی دز داًؿگاُ ػلَم اًسظاهی ٍ حَشُ هٌاتغ اًػاًی هؼاًٍر آهاد ًاجا خیؽتیٌی ،تسًاهِزیخصی
ٍ اجسایی ؾَد.
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