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Operational Business Intelligence 

 

  :مقدمه 
ترجمه فارسی . بود   Decision Suppor Systems يا  DSSيکی از بحثهای مهم دهه های گذشته مفهومی بنام 

  .نام نهاده اند" سيستمهای پشتيبان تصميم گيری"آن را با عنوان 

باشد که شما را در تصميم گيريها ياری کند به  فرض کنيم شما در موسسه ای کار ميکنيد اگر سيستمی وجود داشته

  :مثال ساده ای چنين ميتواند باشد . ميتوان نام  نهاد DSSآن سيستم عنوان 

اگر در اين . فرض کنيم در يک موسسه به مسئول فروش گفته شده که به افراد بد حساب نبايد جنسی فروخته شود

سی تمامی سوابق چندين ساله مشتری پرداخته و سپس از بين سازمان سيستمی نباشد مسئول فروش بايستی به برر

فردی که يکبار به علت مشکالت سيستمی چک او بموقع پرداخت (اين سوابق مفهوم بد حساب را استخراج نمايد

  ) . لذا خود مفهوم بد حساب جای بحث دارد. نشده ممکن است بد حساب نباشد

که زمان ثبت سفارش برای يک مشتری بطور اتوماتيک سوابق در اين سازمان سيستمی باشد  حال فرض کنيد 

مشتری را از بانکهای اطالعاتی استحراج کرده و آن را با مالک بد حساب بودن سنجيده و در صورت بد حساب 

  .بودن مشتری عالمت و اخطار الزم را به مسئول فروش بدهد 

ئول فروش را کمک ميکند تا تصميم بموقع و اين سيستم مس. ناميد DSSچنين سيستمی را ميتوان يک سيستم 

  .صحيحی برای سازمان اتخاذ نمايد

بياد بياوريد که بانکهای ايران برای تحويل يک دسته چک روزها نسبت به  تعيين اعتبار مشتری : داخل پرانتز 

  خود از منابع مختلف  زمان  و نيرو صرف ميکنند

  در فرصتی ديگر به اين بحث خواهيم پرداخت.. انشا ا. است وجود چنين سيستمهايی بسيار با ارزش و گرانبه

و يا با ترجمه فارسی هوشمندی تجاری استفاده   Business Intelligenceيا   BIعنوان  DSSاخيرا بجای 

  .ميگردد

نيز سطوح مختلفی خواهد داشت و برای بخشهای مختلفی از سازمان کاربرد خواهد   BIعبارت  DSSهمانند 

  داشت

در اين سطح هدف ياری رساندن به سطوح پائين و . آورده ام  Operational BIين نوشته مختصری راجع به در ا

  .عملياتی يک سازمان است 

  

  :بحث اصلی 
 ياري رساندن مديران و آاربران بخشهاي مختلف يك سازمان  در تصميم گيريهاي صحيح و بموقع  و موثر

انتظار اين است آه سيستم مكانيزه بتواند ابزارها و امكاناتي فراهم . شد يكي از نيازهاي اوليه  هرسازمان مي با

  . آورد آه با استفاده از آنها بتوان به اين مهم دست يافت 
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بايستي  محيطي فراهم آورد آه امكان داشتن  اطالعاتي با ويژگيهاي زير را فراهم سازد به نحوي آه اين اطالعات 

  :آامال 

  صحيح و معتبر •

  و صورتي گويا وسهل و روانبه شكل  •

 بموقع و در زمان مناسب و در زمان نياز •

 در دسترس  براي افرادي آه واقعا به آن نياز دارند و اين اطالعات برايشان ضروري و حياتي است  •

 .باشد 

  

Operational Business Intelligence   براي مديريت و بهينه سازيهاي روزانه فعاليتهاي سازمان آاربرد

با استفاده از اين امكان سازمان قادر خواهد بود عكس العملهاي بموقع و صحيح و مفيدي براي . هد داشتخوا

  .وضعيتهاي پيش آمده اخذ نموده و سازمان را در رسيدن به اهداف خود ياري نمايد

ر مقابل از آنجا آه زمان در تصميم گيريها نقش عمده اي دارد اين ابزار امكان سرعت داشتن عكس العمل د 

 .اتفاقات را فراهم خواهد آورد

  

اين زمانها . عموما براي اتخاذ يك تصميم مناسب در مقابل يك وضعيت پيش آمده زمانهاي زيادي صرف ميشود  

  :را ميتوان به سه بخش عمده تقسيم نمود 

  زمان الزم جهت جمع آوري اطالعات  •

  زمان الزم جهت آناليز اطالعات گرد آوري شده  •

  و در نهايت زمان الزم جهت اتخاذ تصميم •

اگر زمانهاي صرف شده در فوق به نحوي باشد آه سازمان قادر به داشتن عكس العمل بموقع نباشد ، تاثيرات 

تاثيرات تصميم ناصحيح و آند عواقبي از قبيل اتالف منابع و صرف انرژيهاي . نامطلوبي برسازمان خواهد داشت

امطلوب خواهد بود آه خود عاملي بر توليد غير رقابتي  و با هزينه هاي گزاف را در پي فراوان و داشتن توليدات ن

  .خواهد داشت

سعي بر اين است آه سيستم بتواند بدون فوت وقت با تهيه و گرد آوري اطالعاتي ضروري و آامل و صحيح از 

. ات را به حد اقل ممكن برساند منابع و زير سيستمهاي متفاوت موجود بتواند زمان الزم جهت گرد آوري اطالع

 Onلذا تاآيد بر . اين اطالعات بايستي بروز بوده و شامل اطالعاتي از آخرين وضعيت و شرايط پيش آمده باشد

line   بنابر اين گرد آوري اطالعات بايستي بدون تاخير انجام . بودن اطالعات يكي از پارامترهاي حياتي است

  حاظ گرددشده و آخرين اتفاقات در آن ل

با بررسي و تجزيه تحليل و مقايسه اطالعات و جمع بندي آنها و استخراج نتايجي آه در امر تصميم گيري مفيد 

سيستم در اين مرحله با تهيه گرافها و نمودارها و سرجمعها و آمار گيريها . خواهد بود فاز بعدي انجام خواهد شد
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يلها انجام شده و زمان صرف شده براي اين امر نيز به حد اقل امكاناتي فراهم خواهد آورد تا بخش عمده از تحل

  .برسد

حاصل آار سرعت عمل در تصميم گيري و تصميم گيري مناسب و بموقع براي سازمان خواهد بود ونهايتا براي 

سازمان امكان اتخاذ و  اعمال روشهاي اصالحي صحيح را به نحوي فراهم خواهد آورد آه پيش ازرودر رو شدن 

ضرر و زيانهاي ناشي از بروز اتفاقات نامطلوب و ناخواسته خود را از وضعيت پيش آمده رها آرده و گامهاي با 

 .بهتري براي رسيدن به اهداف بردارد 

  

با استفاده . سهولت آاربري اين سيستم و گويا بودن و مفيد بودن اطالعات از ديگر ويژگيهاي اين سيستم مي باشد 

گرافها و نمودارها و اطالعات جمع بندي شده ابتدا تصوير آلي از وضعيت پيش آمده تهيه شده از امكاناتي از قبيل 

و چنانچه آاربر الزم بداند  با چند آليك ساده خواهد توانست به اطالعاتي با جزئيات بيشتر نيز دسترسي داشته باشد 

  .  

  

  

  

  :ويژگيها و امكانات سيستم 

  بع موجود و مورد نيازگردآوري اطالعات از تمامي زير منا -

  بروز بودن اطالعات گردآوري شده -

 محيطي گويا و جذاب و راحت براي آاربر -

 امكان مشاهده  جزئيات اطالعات به روشي بسيار ساده و آارآمد -

 استفاده از گرافها و نمودارها و اطالعات جمع بندي شده -

 داشتن اطالعات و آمارهاي تجمعي و مقايسه اي و تحليلي -

 ه بندي دسترسي افراد و رده هاي سازمان به اطالعات مورد نيازامكان دست -

 امكان اضافه نمودن اطالعات و آمارها و گزارشات و نمايشات -

 امكان مشاهده تاريخچه  و سوابق برخي اطالعات -

سهولت مشاهده اطالعات لحظه اي و در صورت لزوم مشاهده اطالعات روزهاي قبل به روشي بسيار  -

 ساده و آارآمد

- ...  

  

  

  

  


