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 چکیده 

به موقع به اطالعات  یدسترس یازمندن ،اثر بخش و کارآمد یریتمد یبرا هاسازمان ییارشد اجرا یرانمد

های اطالعات مدیران ارشد اجرایی، نوع سیستم .هستندها گیریدر تصمیم بروز و خالصه یق،مرتبط، دق

های اطالعاتی هستند که از طریق ایجاد گزارشات هوش تجاری به مدیران این امکان را خاصی از سیستم

وجو قرار داده، درک و ارزیابی نمایند. انباره داده را مورد پرس ای درون سازمان خودهدادهکه دهند می

باشد، نقش موثر و های جاری و تاریخی یکپارچه شده از منابع داده مختلف و متنوع میه حاوی دادهک

-و پیاده طراحیبرای یک مدل بومی شده کند. در این مقاله، مهمی در ایجاد این نوع گزارشات ایفا می

صحت  ،رضوی شرکت مخابرات خراسان درآن شدن ارائه شده که با پیاده سازی داده  انبارهسازی 

   .شده است عملکردی آن تایید

 

 سیستم اطالعات مدیران ارشد اجرایی، هوش تجاری، انباره دادهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه  -1

  مدیران ارشد اجرایی برای اتخاد تصمیمات اثربخش، نیازمند دسترسی به موقع به اطالعات مرتبط، دقیق، بروز و خالصه هستند

هایی هستند که یک ساازمان را در  . تصمیمات اثربخش، انتخاب(Adeoye Oketunji, 2011)  (1931گزیان, ل &)میالنی فرد 

بارای مادیران ارشاد     از آنجاییکه در دسترس باودن اطالعاات   .(Larson, 2006) سازندتر میزمان مناسب به اهداف آن نزدیک

هاا و اطالعاات   ساازی داده هایی برای ذخیاره ، وجود سیستمدارد هاآن ، نقش مهمی در گرفتن تصمیمات اثربخش توسطاجرایی

 . (Gallo, De Bonis & ,Perilli, 2010)  استموردنیاز مدیران ارشد اجرایی ضروری 

 یدسترسا  یابزار مناسب برا یکبه عنوان است،  1یارهای تصمیمکه نوع خاصی از سیستم1ییارشد اجرا یراناطالعات مد یستمس

 فاراهم  با EISیک  .(1931کاهانی,  &)میالنی فرد  شودیشناخته مموردنیاز داخلی و خارجی  به اطالعات ییارشد اجرا یرانمد

های سر جمع شده در مورد سازمان و محیط خارجی آن روی میز کاار مادیران   قرار دادن دادهو  9گزارشات هوش تجاری کردن

 ,Kelly)  اهاداف داشاته باشاند    سامت پیشرفت به  یزانو م وضعیت جاری یرو یقیدهد نظارت دقیها امکان مبه آن ،اجرایی

1988) . 

. درحقیقات  (Adeoye Oketunji, 2011) ایجاد گزارشات هوش تجاری تقریبا غیرممکن خواهد بود 4دادهبدون استفاده از انباره

تااریخی  ، گرا، یکپارچاه موضوع یهااز داده یامجموعهها است که از طریق فراهم کردن ای برای تحلیل قوی دادهداده، پایهانباره

  کناد یکمک م مدیران ارشد اجراییبه  یریگ یمتصم ینددر فرآ ،ی مختلفیافتهیافته و غیرساختاز منابع داده ساخت فرار وغیر

(Gallo, De Bonis & ,Perilli, 2010)  (Akintola, Adetunmbi & ,Adeola, 2011)  (Ibrahim Mohammed, 

2014)  (Inmon, 1996)  (Jindal  &Taneja, 2012)  (Pandey  &Mishra, 2014)  (S.Farhan, Marie & ,El-

Fangary , 2012).  

هاای  شوند، برای چرخاندن چرخنگهداری می 5های عملیاتی تراکنش برخطها که در سیستمهای عملیاتی موردنیاز سازمانداده

ها برای پشتیبانی از تصمیم و یا سواالت تجاری کاه معماوال مادیران درصادد     گیرند. این دادهکسب و کار مورد استفاده قرار می

هاا در  ی تجزیه و تحلیل تعاملی و ماوثر داده ها هستند، مناسب نیست. پاسخ به این گونه از سواالت، دربرگیرندهیافتن پاسخ آن

 ,Adeoye Oketunji)شاود  مای  پشاتیبانی  )OLAP( 6های پردازش تحلیلی آنالینفضای چند بعدی است که توسط سیستم

 ,Akintola) کناد  حمایات مای   OLAPهاای  از سیساتم  ،ها در قالب چندبعادی سازی دادهداده از طریق ذخیره. انباره(2011

Adetunmbi & ,Adeola, 2011)  . 

بعنوان  اسان رضویخرهای مخابراتی است که شرکت شرکت درداده انبارهسازی پیاده برایشده  ومیفرایند بیک هدف این مقاله 

توساعه  احای و  طرفرآیناد  اشااره شاده اسات،     (Paller  &Laska, 1990)  همانطور که در. مطالعه موردی انتخاب شده است

                                                             
1Executive Information System (EIS) 

2 Decision Support System (DSS) 

3 Business Intelligence (BI) 

4 Data Warehouse (DW) 

5Online Transaction Processing (OLTP) 

6Online Analytic Processing (OLAP) 
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در ها تا حد زیادی به مدیریت درست داده ،در سازمان EISبسیار مهم است و موفقیت یا شکست  EISهای ی سیستمدادهانباره

 باوده عملای   تجاارب هاای دانشاگاهی و   ی فهم تئوریاین تحقیق بر پایهانجام ه است. از آنجاییکه سیستم وابست فرآیند طراحی

 موثر خواهد بود.  یعمل اتیو تجرب یدانشگاه قاتیتحق نیب یشکاف فعل میدر ترمنتایج آن است، 

. در بخاش  شاود مای  بررسیداده  انبارسازی کارهای انجام شده در زمینه ،بخش دومدر باشد: ساختار این مقاله بدین ترتیب می

بخاش چهاارم، باه بیاان نحاوه      گردد. معرفی می شرکت مخابرات خراسان رضویداده انباره طراحیپیشنهادی برای  روش ،سوم

 ارائاه تحقیاق   نتاایج  ،مپانج در بخاش  سازی فرآیند انبارسازی داده در شرکت مخابرات خراسان رضاوی اختصااد دارد و   پیاده

 خواهد شد.

 موضوع هپیشین -2
اول مقاالتی هستند که به بررسی اصول  یدسته تقسیم کرد. دسته سهتوان به ی انباره داده را میدر زمینه کارهای انجام شده

یک ها، برای مقابله با حجم  عظیم داده (Jeong, Kim, Ghani & ,Kim, 2014) اند. برای مثال، طراحی انباره داده پرداخته

  و (Gill  &Singh, 2014) مقاالت ی داده بر مبنای مدیریت چرخه اطالعات ارائه داده است. رویکرد جدید انبارساز

(Vassiliadis, 2000)، اند. در مقاله ها در انباره داده پرداختهبه بررسی مسائل مربوط به کیفیت داده (Prakash  &Gosain, 

 اده ارائه شده است. ها در طراحی انباره درویکردی برای مهندسی نیازمندی ،(2003

 در مقاله اند. برای مثال، ها مورد بررسی قرار دادهطراحی انباره داده را در سازمان استراتژیدوم مقاالتی هستند که  یدسته

(Holgersson, 2002)،  مقاله  است. شدهارتباط بین انباره داده با فرآیندهای درون سازمان بررسی (Winter  &Mornar, 

  مفهوم مالکیت داده برای توسعه ساختار و قواعد سازمانی جهت انبارسازی داده استفاده کرده است. مقاله ، از(2001

(Stefanov, 2006)، های مفهومی جهت توصیف رابطه بین انباره داده و ساختار و اهداف ی جدیدی برای استفاده از مدلایده

ی ی برای استخراج اطالعات مربوط به تعامالت کاربر با انباره داده، روش(Nguyen, 2011) در  سازمان پیشنهاد داده است.

ها را ی سازمانسازی انباره دادهطراحی و پیادههای ، دیدگاه(Weir, Peng & ,Kerridge, 2003) سازمان ارائه شده است. مقاله 

های داده سازی مارتی پیادهی نحوه، به بررس(Malhotra, 2015) مقایسه کرده است. در  میالدی 1222از سال  و بعد قبل

، استفاده از انباره داده برای حمایت (Mirzaei  &Iyer, 2014) ی سازمان پرداخته شده است. مقاله دادهسازی انبارهبرای پیاده

بانی از استفاده از انباره داده برای پشتی ،(Muryjas  &Wawer, 2014) در مقاله  را بررسی کرده است. CRMهای از سیستم

 مورد بررسی قرار گرفته است. ،هاهای مرتبط با منابع انسانی در سازماناستراتژی

اند. برای مثال، های مختلف پرداختهسازی انباره داده در سازمانتجارب عملی پیاده یارائهی سوم مقاالتی هستند که به دسته

تجربه  (Narra, Sahama & ,Stapleton, 2015) و  (Coleman, 2014) ، (Pimperl, Schulte & ,Hildebrandt, 2015) مقاالت 

&  Amini) و  (Forbes, Burke, Day & ,Varma, 2015) اند. مقاالت سازی انباره داده را در حوزه پزشکی بیان کردهپیاده

Farhoodinejad, 2014) ی دریاییهات و زیرساختسازی انباره داده با هدف مدیریت تجهیزاهای حاصل از پیادهبه بیان تجربه 

سازی انباره داده برای پیاده (Winter  &Mornar, 2001)  و (Jeong, Kim, Ghani & ,Kim, 2014) های اند. مقالهپرداخته

ی سازی انباره داده را برای دانشگاه ایالت آریزونا بررس، پیاده(Porter  &Rome, 1995) مقاله  .بانک را مورد بررسی قرار داده اند

  کرده است.

 

 طراحی انباره داده در شرکت مخابرات خراسان رضوی فرایند -3

&  Prakash)  شودمرحله اصلی تشکیل می 4، از هادر سازمان انباره داده یطراحی و توسعهفرآیند بطورکلی 

Gosain, 2003). شده اند معرفی 1در جدول  ،هاهای هریک از آناین مراحل همراه با خروجی . 
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 هاسازی و توسعه انباره داده در سازمانمراحل پیاده : 1 جدول               

 خروجی مرحله نام مرحله

گیری، زوج سلسله مراتب اهداف و تصمیمات، اطالعات موردنیاز برای تصمیم هامهندسی نیازمندی

 اطالعات-تصمیم و زوج تصمیم-هدف

 ا، نیازهای زمانی، فرادادههسازیحقایق، ابعاد، یکپارچه طراحی مفهومی

 DDL توسطبازنمایی انباره داده  طراحی منطقی

 الیه فیزیکی انباره داده طراحی فیزیکی

 

براساس ساختار و فرایندهای  کهمبنتی بر همین مراحل چهارگانه است  ،انباره داده در شرکت مخابرات خراسان رضوی طراحی

 . شودتوضیح داده می های بعدیرحله، در زیربخشجزئیات هر مشرکت مخابرات بومی شده است. 

 

 هامهندسی نیازمندی -3-1
 باشد.می هاآنهای الزم برای برآورده کردن های موردنیاز سازمان و تالشهدف اصلی این مرحله، شناسایی گزارشات و تحلیل

 کاربرمستخرج از هدف و مستخرج از ترکیب رویکردهای طریق از  ،ها در شرکت مخابرات خراسان رضوینیازمندیاستخراج 

 نشان داده شده است. 1ها در شکل نحوه استخراج نیازمندیشده است.  نجاما

، (Guo, Tang, Tong & ,Yang, 2006)  با استفاده از رویکرد مستخرج از هدفروش کار بدین ترتیب بوده است که ابتدا 

براساس هایی که حوزه ی این جلسات،برگزار شد. در نتیجهانی مدیران سازم ودانشگاه پژوهشگران  بینجلسات کارشناسی 

ا و هسپس از طریق برگزاری جلسات با کارشناسان حوزه انتخاب شدند. داشتند تریبیشاهمیت های سازمان، اهداف و اولویت

ران ارشد اجرایی در های اطالعاتی مدینیازمندی ،(Guo, Tang, Tong & ,Yang, 2006) براساس رویکرد مستخرج از کاربر 

 استخراج گردید.ی موردنظر، هاحوزه

 

 

  
 

 .از هدف. ب( رویکرد مستخرج از کاربرها در شرکت مخابرات خراسان رضوی. الف( رویکرد مستخرج استخراج نیازمندی : 1شکل 

 

 

 )الف(

(ب)  
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 طراحی مفهومی -3-2

ی های شناسایی شده در مرحلهکردن نیازمندیبرآورده مربوطه برای 8و ابعاد مفهومی 7استخراج حقایق هدف اصلی این مرحله،

بخش  استفاده شده است. 3ماتریس باساز  ها،استخراج حقایق و ابعاد آنبرای  در شرکت مخابرات خراسان رضویباشد. قبل می

 نشان داده شده است. 1کوچکی از ماتریس باس تهیه شده برای شرکت مخابرات خراسان رضوی در شکل 

 

 
 .شرکت مخابرات خراسان رضوی بخشی از ماتریس باس تهیه شده برای : 2 شکل

ها، ابعاد مربوط به هریک از ایان حقاایق را نشاان    ی حقایق استخراج شده هستند و ستوندهندهدر ماتریس باس، سطرها نشان

د تاا پاس از   شا نماایش داده   هاا به منظور دریافت بازخورد مدیران و کارشناسان، ماتریس باس استخراج شاده باه آن   دهند.می

های جدیدی از سوی مدیران و کارشناسان اعالم گاردد  بازبینی، اصالحات الزم انجام شود. ممکن است در این مرحله، نیازمندی

های جدید اصالح شده و مجددا برای دریافت باازخورد باه مادیر و    ماتریس باس برای پاسخ به نیازمندیباید که در این صورت 

  ربوطه ارائه شود. این چرخه تا تایید کاربر مربوطه، تکرار خواهد شد.کارشناس م

 طراحی منطقی -3-3

 ی قبلبراساس حقایق مفهومی و ابعاد شناسایی شده در مرحلههای اطالعاتی 12شِمای مکعبهدف اصلی این مرحله، استخراج 

های اطالعاتی استفاده طراحی شِمای مکعبای برای از مدل ستاره ،شرکت مخابرات خراسان رضویی انباره دادهدر .  .باشدمی

در شرکت مخابرات خراسان رضوی نشان داده مکعب اطالعاتی یک ای از شِمای طراحی شده برای نمونه، 9شکل در  .شده است

 .شده است

 

                                                             
7 Facts 

8 Dimensions 

9 Bus Matrix 

10 Cube 
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 .شرکت مخابرات خراسان رضوی ای از شِمای طراحی شده برای یک مکعب اطالعاتی درنمونه : 3 شکل
 

های الزم برای های توصیفی، فیلترها و شرطها، خصیصههایی است که ابعاد، اندازههای اطالعاتی شامل خصیصهشِمای مکعب

به  های اطالعاتیشِمای طراحی شده برای مکعببازخورد مدیران و کارشناسان،  به منظور دریافتدهند. گزارشات را تشکیل می

و مجددا برای دریافت بازخورد به مدیر و کارشناس مربوطه  د تا پس از بازبینی، اصالحات الزم انجام شودشها نمایش داده آن

 طه، تکرار خواهد شد.تا تایید کاربر مربوارائه شود. این چرخه 

 

 فیزیکی طراحی -3-4

 انتخاب شدهی ها براساس پایگاه دادههای اطالعاتی و ابعاد آنجداول متناظر با مکعبشِمای هدف اصلی این مرحله، استخراج 

سازی انباره داده برای پیاده MySQLی از پایگاه داده ،در شرکت مخابرات خراسان رضویباشد. سازی انباره داده میبرای پیاده

ای از شِمای طراحی شده برای جدول یک مکعب اطالعاتی در شرکت مخابرات خراسان ، نمونه4شکل در  استفاده شده است.

 رضوی نشان داده شده است.

 
 .شرکت مخابرات خراسان رضوی یک مکعب اطالعاتی درای از شِمای طراحی شده برای جدول نمونه : 4 شکل

 

  سازیپیاده -4
که توسط مرکز فناوری اطالعات  "سیستم گزارشات مدیریتی"های شرکت مخابرات خراسان رضوی، از به منظور انبارسازی داده

نشان داده  5در شکل  ،ستممعماری این سی، استفاده شد. سازی شده استطراحی و پیاده 11و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد

 شده است.

 
 .شرکت مخابرات خراسان رضوی یمعماری سیستم انبارسازی داده : 5 شکل

                                                             
11 http://its.um.ac.ir 
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از  بخش مرکزی کهبخش اصلی تشکیل شده است.  شود، سیستم انبارسازی داده از سهمالحظه می 5همانطور که در شکل 

باشد. سیستم می ترین بخشترین و مهماصلی های انباره داده تشکیل شده است،11انباره داده و مخزن ذخیره سازی فراداده

ل برای انتقال داده از منابع مختلف و ناهمگون به انباره داده و بخش سمت راست شام 19ETL چپ شامل مکانیزم سمت بخش

جزئیات مربوط به باشد. ها به کاربران میو نمایش آنهای انباره داده روی دادهبرای ایجاد گزارشات تحلیلی  OLAPموتور 

 توضیح داده شده است. (1931, لگزیان &)میالنی فرد  ها درنحوه انبارسازی داده

 

 نتایج  -5

گزارش  1در جدول  ،راسان رضوی براساس رویکرد پیشنهادیشرکت مخابرات خ برای سازی انباره دادهنتایج طراحی و پیاده

 ،موردنیاز مدیران ارشد برای ایجاد گزارشات تحلیلی هوش تجاریِروش پیشنهادی  ،شودشده است. همانطور که مالحظه می

 موفقیت آمیز بوده است.
 ده در شرکت مخابرات خراسان رضویانباره داسازی پیاده نتیجه حاصل از طراحی و : 2جدول                          

 مقدار متریک انتخاب شده نام مرحله

 1 های انتخابیتعداد حوزه هامهندسی نیازمندی

های تعداد مفاهیم و ابعاد استخراج شده برای حوزه طراحی مفهومی

 موردنظر
73 

 68 های اطالعاتی و ابعاد مربوطهتعداد مکعب طراحی منطقی

های اطالعاتی جداول ایجاد شده برای مکعبتعداد  طراحی فیزیکی

 هاو ابعاد آن
57 

 19 تعداد گزارشات ایجاد شده

 

  گیرینتیجه -6
شرکت مخابرات  درداده سازی انبارهدر این پژوهش براساس مطالعات نظری و تجارب عملی، روشی برای طراحی و پیاده

ها به مدیران ارشد گیریتوان در تصمیمهای آن، میروی داده ایجاد گزارشات هوش تجاری باخراسان رضوی ارائه شد که 

روش پیشنهادی برای ایجاد گزارشات تحلیلی موردنیاز  دهدمی نشان ،سازی انباره دادهنتایج پیاده اجرایی مخابرات کمک کرد.

 باشد.میقابل استفاده های داخلی مدیران ارشد در سازمان

 

  منابع
هفتمین  .مروری بر سیستمهای اطالعات مدیران اجرایی در بخش عمومی و فرصتهای تحقیق .(1392) .م ,هانیکا & ,.ا ,میالنی فرد

  .همایش ملی و اولین همایش بین المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی

کنفرانس  .در بخش عمومی ارائه مدلی برای تعیین نیازمندی های اطالعاتی مدیران ارشد اجرایی .(1392) .م ,لگزیان & ,.ا ,میالنی فرد

 .شیراز .ملی حسابداری و مدیریت
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