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چکیده
مدیران ارشد اجرایی سازمانها برای مدیریت اثر بخش و کارآمد ،نیازمند دسترسی به موقع به اطالعات
مرتبط ،دقیق ،بروز و خالصه در تصمیمگیریها هستند .سیستمهای اطالعات مدیران ارشد اجرایی ،نوع
خاصی از سیستم های اطالعاتی هستند که از طریق ایجاد گزارشات هوش تجاری به مدیران این امکان را
میدهند که دادههای درون سازمان خود را مورد پرس وجو قرار داده ،درک و ارزیابی نمایند .انباره داده
که حاوی داده های جاری و تاریخی یکپارچه شده از منابع داده مختلف و متنوع میباشد ،نقش موثر و
مهمی در ایجاد این نوع گزارشات ایفا میکند .در این مقاله ،یک مدل بومی شده برای طراحی و پیاده-
سازی انباره داده ارائه شده که با پیاده سازی شدن آن در شرکت مخابرات خراسان رضوی ،صحت
عملکردی آن تایید شده است.
واژگان کلیدی :سیستم اطالعات مدیران ارشد اجرایی ،هوش تجاری ،انباره داده
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 -1مقدمه
مدیران ارشد اجرایی برای اتخاد تصمیمات اثربخش ،نیازمند دسترسی به موقع به اطالعات مرتبط ،دقیق ،بروز و خالصه هستند
(میالنی فرد & لگزیان .)Adeoye Oketunji, 2011( )1931 ,تصمیمات اثربخش ،انتخابهایی هستند که یک ساازمان را در
زمان مناسب به اهداف آن نزدیکتر میسازند ( .)Larson, 2006از آنجاییکه در دسترس باودن اطالعاات بارای مادیران ارشاد
اجرایی ،نقش مهمی در گرفتن تصمیمات اثربخش توسط آنها دارد ،وجود سیستمهایی برای ذخیارهساازی دادههاا و اطالعاات
موردنیاز مدیران ارشد اجرایی ضروری است (.)Perilli, 2010 & ,Gallo, De Bonis
سیستم اطالعات مدیران ارشد اجرایی1که نوع خاصی از سیستمهای تصمیمیار 1است ،به عنوان یک ابزار مناسب برای دسترسای
مدیران ارشد اجرایی به اطالعات موردنیاز داخلی و خارجی شناخته میشود (میالنی فرد & کاهانی .)1931 ,یک  EISبا فاراهم
کردن گزارشات هوش تجاری 9و قرار دادن داده های سر جمع شده در مورد سازمان و محیط خارجی آن روی میز کاار مادیران
اجرایی ،به آنها امکان میدهد نظارت دقیقی روی وضعیت جاری و میزان پیشرفت به سامت اهاداف داشاته باشاند ( Kelly,

.)1988
بدون استفاده از انبارهداده 4ایجاد گزارشات هوش تجاری تقریبا غیرممکن خواهد بود ( .)Adeoye Oketunji, 2011درحقیقات
انبارهداده ،پایهای برای تحلیل قوی دادهها است که از طریق فراهم کردن مجموعهای از دادههای موضوعگرا ،یکپارچاه ،تااریخی
وغیر فرار از منابع داده ساختیافته و غیرساختیافتهی مختلف ،در فرآیند تصمیم گیری به مدیران ارشد اجرایی کمک میکناد
(Ibrahim Mohammed, ( )Adeola, 2011 & ,Akintola, Adetunmbi( )Perilli, 2010 & ,Gallo, De Bonis
El- & ,S.Farhan, Marie( )Mishra, 2014 & Pandey( )Taneja, 2012 & Jindal( )Inmon, 1996( )2014
.)Fangary , 2012

دادههای عملیاتی موردنیاز سازمانها که در سیستمهای عملیاتی تراکنش برخط 5نگهداری میشوند ،برای چرخاندن چرخهاای
کسب و کار مورد استفاده قرار میگیرند .این داده ها برای پشتیبانی از تصمیم و یا سواالت تجاری کاه معماوال مادیران درصادد
یافتن پاسخ آن ها هستند ،مناسب نیست .پاسخ به این گونه از سواالت ،دربرگیرندهی تجزیه و تحلیل تعاملی و ماوثر دادههاا در
فضای چند بعدی است که توسط سیستمهای پردازش تحلیلی آنالین (OLAP) 6پشاتیبانی مایشاود ( Adeoye Oketunji,
 .)2011انبارهداده از طریق ذخیرهسازی دادهها در قالب چندبعادی ،از سیساتمهاای  OLAPحمایات مایکناد ( Akintola,

.)Adeola, 2011 & ,Adetunmbi
هدف این مقاله یک فرایند بومی شده برای پیادهسازی انبارهداده در شرکتهای مخابراتی است که شرکت خراسان رضوی بعنوان
مطالعه موردی انتخاب شده است .همانطور که در ( )Laska, 1990 & Pallerاشااره شاده اسات ،فرآیناد طراحای و توساعه
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انبارهدادهی سیستمهای  EISبسیار مهم است و موفقیت یا شکست  EISدر سازمان ،تا حد زیادی به مدیریت درست دادهها در
فرآیند طراحی سیستم وابسته است .از آنجاییکه انجام این تحقیق بر پایهی فهم تئوریهاای دانشاگاهی و تجاارب عملای باوده
است ،نتایج آن در ترمیم شکاف فعلی بین تحقیقات دانشگاهی و تجربیات عملی موثر خواهد بود.
ساختار این مقاله بدین ترتیب میباشد :در بخش دوم ،کارهای انجام شده در زمینه انبارسازی داده بررسی مایشاود .در بخاش
سوم ،روش پیشنهادی برای طراحی انبارهداده شرکت مخابرات خراسان رضوی معرفی میگردد .بخاش چهاارم ،باه بیاان نحاوه
پیادهسازی فرآیند انبارسازی داده در شرکت مخابرات خراسان رضاوی اختصااد دارد و در بخاش پانجم ،نتاایج تحقیاق ارائاه
خواهد شد.
 -2پیشینه موضوع
کارهای انجام شده در زمینهی انباره داده را میتوان به سه دسته تقسیم کرد .دستهی اول مقاالتی هستند که به بررسی اصول
طراحی انباره داده پرداختهاند .برای مثال )Kim, 2014 & ,Jeong, Kim, Ghani( ،برای مقابله با حجم عظیم دادهها ،یک
رویکرد جدید انبارسازی داده بر مبنای مدیریت چرخه اطالعات ارائه داده است .مقاالت ( )Singh, 2014 & Gillو
( ،)Vassiliadis, 2000به بررسی مسائل مربوط به کیفیت دادهها در انباره داده پرداختهاند .در مقاله (Gosain, & Prakash
 ،)2003رویکردی برای مهندسی نیازمندیها در طراحی انباره داده ارائه شده است.
دستهی دوم مقاالتی هستند که استراتژی طراحی انباره داده را در سازمانها مورد بررسی قرار دادهاند .برای مثال ،در مقاله
( ،)Holgersson, 2002ارتباط بین انباره داده با فرآیندهای درون سازمان بررسی شده است .مقاله (Mornar, & Winter
 ،)2001از مفهوم مالکیت داده برای توسعه ساختار و قواعد سازمانی جهت انبارسازی داده استفاده کرده است .مقاله
( ،)Stefanov, 2006ایدهی جدیدی برای استفاده از مدل های مفهومی جهت توصیف رابطه بین انباره داده و ساختار و اهداف
سازمان پیشنهاد داده است .در ( ،)Nguyen, 2011روش ی برای استخراج اطالعات مربوط به تعامالت کاربر با انباره دادهی
سازمان ارائه شده است .مقاله ( ،)Kerridge, 2003 & ,Weir, Pengدیدگاههای طراحی و پیادهسازی انباره دادهی سازمانها را
قبل و بعد از سال  1222میالدی مقایسه کرده است .در ( ،)Malhotra, 2015به بررسی نحوهی پیادهسازی مارتهای داده
برای پیادهسازی انبارهدادهی سازمان پرداخته شده است .مقاله ( ،)Iyer, 2014 & Mirzaeiاستفاده از انباره داده برای حمایت
از سیستمهای  CRMرا بررسی کرده است .در مقاله ( ،)Wawer, 2014 & Muryjasاستفاده از انباره داده برای پشتیبانی از
استراتژیهای مرتبط با منابع انسانی در سازمانها ،مورد بررسی قرار گرفته است.
دستهی سوم مقاالتی هستند که به ارائهی تجارب عملی پیادهسازی انباره داده در سازمانهای مختلف پرداختهاند .برای مثال،
مقاالت ( )Coleman, 2014( ،)Hildebrandt, 2015 & ,Pimperl, Schulteو ( )Stapleton, 2015 & ,Narra, Sahamaتجربه
پیادهسازی انباره داده را در حوزه پزشکی بیان کردهاند .مقاالت ( )Varma, 2015 & ,Forbes, Burke, Dayو (& Amini
 )Farhoodinejad, 2014به بیان تجربههای حاصل از پیادهسازی انباره داده با هدف مدیریت تجهیزات و زیرساختهای دریایی
پرداختهاند .مقالههای ( )Kim, 2014 & ,Jeong, Kim, Ghaniو ( )Mornar, 2001 & Winterپیادهسازی انباره داده برای
بانک را مورد بررسی قرار داده اند .مقاله ( ،)Rome, 1995 & Porterپیادهسازی انباره داده را برای دانشگاه ایالت آریزونا بررسی
کرده است.
 -3فرایند طراحی انباره داده در شرکت مخابرات خراسان رضوی
بطورکلی فرآیند طراحی و توسعهی انباره داده در سازمانها ،از  4مرحله اصلی تشکیل میشود (& Prakash
 .)Gosain, 2003این مراحل همراه با خروجیهای هریک از آنها ،در جدول  1معرفی شده اند.
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جدول  :1مراحل پیادهسازی و توسعه انباره داده در سازمانها
خروجی مرحله

نام مرحله

مهندسی نیازمندیها

سلسله مراتب اهداف و تصمیمات ،اطالعات موردنیاز برای تصمیمگیری ،زوج
هدف-تصمیم و زوج تصمیم-اطالعات

طراحی مفهومی

حقایق ،ابعاد ،یکپارچهسازیها ،نیازهای زمانی ،فراداده

طراحی منطقی

بازنمایی انباره داده توسط DDL

طراحی فیزیکی

الیه فیزیکی انباره داده

طراحی انباره داده در شرکت مخابرات خراسان رضوی ،مبنتی بر همین مراحل چهارگانه است که براساس ساختار و فرایندهای
شرکت مخابرات بومی شده است .جزئیات هر مرحله ،در زیربخشهای بعدی توضیح داده میشود.
 -1-3مهندسی نیازمندیها

هدف اصلی این مرحله ،شناسایی گزارشات و تحلیلهای موردنیاز سازمان و تالشهای الزم برای برآورده کردن آنها میباشد.
استخراج نیازمندیها در شرکت مخابرات خراسان رضوی ،از طریق ترکیب رویکردهای مستخرج از هدف و مستخرج از کاربر
انجام شده است .نحوه استخراج نیازمندیها در شکل  1نشان داده شده است.
روش کار بدین ترتیب بوده است که ابتدا با استفاده از رویکرد مستخرج از هدف (،)Yang, 2006 & ,Guo, Tang, Tong
جلسات کارشناسی بین پژوهشگران دانشگاه و مدیران سازمانی برگزار شد .در نتیجهی این جلسات ،حوزههایی که براساس
اهداف و اولویتهای سازمان ،اهمیت بیشتری داشتند انتخاب شدند .سپس از طریق برگزاری جلسات با کارشناسان حوزهها و
براساس رویکرد مستخرج از کاربر ( ،)Yang, 2006 & ,Guo, Tang, Tongنیازمندیهای اطالعاتی مدیران ارشد اجرایی در
حوزههای موردنظر ،استخراج گردید.

(الف)

(ب)
شکل  :1استخراج نیازمندیها در شرکت مخابرات خراسان رضوی .الف) رویکرد مستخرج از هدف .ب) رویکرد مستخرج از کاربر.
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 -2-3طراحی مفهومی

هدف اصلی این مرحله ،استخراج حقایق 7مفهومی و ابعاد 8مربوطه برای برآوردهکردن نیازمندیهای شناسایی شده در مرحلهی
قبل میباشد .در شرکت مخابرات خراسان رضوی برای استخراج حقایق و ابعاد آنها ،از ماتریس باس 3استفاده شده است .بخش
کوچکی از ماتریس باس تهیه شده برای شرکت مخابرات خراسان رضوی در شکل  1نشان داده شده است.

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

در ماتریس باس ،سطرها نشاندهندهی حقایق استخراج شده هستند و ستونها ،ابعاد مربوط به هریک از ایان حقاایق را نشاان
میدهند .به منظور دریافت بازخورد مدیران و کارشناسان ،ماتریس باس استخراج شاده باه آنهاا نماایش داده شاد تاا پاس از
بازبینی ،اصالحات الزم انجام شود .ممکن است در این مرحله ،نیازمندیهای جدیدی از سوی مدیران و کارشناسان اعالم گاردد
که در این صورت باید ماتریس باس برای پاسخ به نیازمندی های جدید اصالح شده و مجددا برای دریافت باازخورد باه مادیر و
کارشناس م ربوطه ارائه شود .این چرخه تا تایید کاربر مربوطه ،تکرار خواهد شد.
 -3-3طراحی منطقی
12

هدف اصلی این مرحله ،استخراج شِمای مکعب های اطالعاتی براساس حقایق مفهومی و ابعاد شناسایی شده در مرحلهی قبل
میباشد . .در انباره دادهی شرکت مخابرات خراسان رضوی ،از مدل ستارهای برای طراحی شِمای مکعبهای اطالعاتی استفاده
شده است .در شکل  ،9نمونهای از شِمای طراحی شده برای یک مکعب اطالعاتی در شرکت مخابرات خراسان رضوی نشان داده
شده است.
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شکل  :3نمونهای از شِمای طراحی شده برای یک مکعب اطالعاتی در شرکت مخابرات خراسان رضوی.

شِمای مکعبهای اطالعاتی شامل خصیصههایی است که ابعاد ،اندازهها ،خصیصههای توصیفی ،فیلترها و شرطهای الزم برای
گزارشات را تشکیل میدهند .به منظور دریافت بازخورد مدیران و کارشناسان ،شِمای طراحی شده برای مکعبهای اطالعاتی به
آنها نمایش داده شد تا پس از بازبینی ،اصالحات الزم انجام شود و مجددا برای دریافت بازخورد به مدیر و کارشناس مربوطه
ارائه شود .این چرخه تا تایید کاربر مربوطه ،تکرار خواهد شد.
 -4-3طراحی فیزیکی

هدف اصلی این مرحله ،استخراج شِمای جداول متناظر با مکعبهای اطالعاتی و ابعاد آنها براساس پایگاه دادهی انتخاب شده
برای پیادهسازی انباره داده میباشد .در شرکت مخابرات خراسان رضوی ،از پایگاه دادهی  MySQLبرای پیادهسازی انباره داده
استفاده شده است .در شکل  ،4نمونه ای از شِمای طراحی شده برای جدول یک مکعب اطالعاتی در شرکت مخابرات خراسان
رضوی نشان داده شده است.

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

 -4پیادهسازی
به منظور انبارسازی دادههای شرکت مخابرات خراسان رضوی ،از "سیستم گزارشات مدیریتی" که توسط مرکز فناوری اطالعات
و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد 11طراحی و پیادهسازی شده است ،استفاده شد .معماری این سیستم ،در شکل  5نشان داده
شده است.

شکل  :5معماری سیستم انبارسازی دادهی شرکت مخابرات خراسان رضوی.
http://its.um.ac.ir
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همانطور که در شکل  5مالحظه میشود ،سیستم انبارسازی داده از سه بخش اصلی تشکیل شده است .بخش مرکزی که از
انباره داده و مخزن ذخیره سازی فراداده11های انباره داده تشکیل شده است ،اصلیترین و مهمترین بخش سیستم میباشد.
بخش سمت چپ شامل مکانیزم  ETL19برای انتقال داده از منابع مختلف و ناهمگون به انباره داده و بخش سمت راست شامل
موتور  OLAPبرای ایجاد گزارشات تحلیلی روی دادههای انباره داده و نمایش آنها به کاربران میباشد .جزئیات مربوط به
نحوه انبارسازی دادهها در (میالنی فرد & لگزیان )1931 ,توضیح داده شده است.
 -5نتایج
نتایج طراحی و پیادهسازی انباره داده برای شرکت مخابرات خراسان رضوی براساس رویکرد پیشنهادی ،در جدول  1گزارش
شده است .همانطور که مالحظه میشود ،روش پیشنهادی برای ایجاد گزارشات تحلیلی هوش تجاریِ موردنیاز مدیران ارشد،
موفقیت آمیز بوده است.
جدول  :2نتیجه حاصل از طراحی و پیادهسازی انباره داده در شرکت مخابرات خراسان رضوی
نام مرحله

مقدار

متریک انتخاب شده

مهندسی نیازمندیها

تعداد حوزههای انتخابی

1

طراحی مفهومی

تعداد مفاهیم و ابعاد استخراج شده برای حوزههای
موردنظر

73

طراحی منطقی

تعداد مکعبهای اطالعاتی و ابعاد مربوطه

68

طراحی فیزیکی

تعداد جداول ایجاد شده برای مکعبهای اطالعاتی
و ابعاد آنها

57

تعداد گزارشات ایجاد شده

19

 -6نتیجهگیری
در این پژوهش براساس مطالعات نظری و تجارب عملی ،روشی برای طراحی و پیادهسازی انبارهداده در شرکت مخابرات
خراسان رضوی ارائه شد که با ایجاد گزارشات هوش تجاری روی دادههای آن ،میتوان در تصمیمگیریها به مدیران ارشد
اجرایی مخابرات کمک کرد .نتایج پیادهسازی انباره داده ،نشان میدهد روش پیشنهادی برای ایجاد گزارشات تحلیلی موردنیاز
مدیران ارشد در سازمانهای داخلی قابل استفاده میباشد.
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