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23

24

25

27

29

30

32

33

33

34

35

35

38

39

40

41

43

44

46

48

51

52

52

55

56

56

30

  فصل 1              معرفي و اهمیت هوش کسب و کار 

         مقدمه 

         بهبود فرایند تصمیم گیري 

         چرا هوش کسب و کار؟ 

         دست یابي به مزیت ارزش اطالعات 

         هوش کسب و کار و موفقیت آن 

         تعریف هوش کسب و کار 

تبدیل داده ها به اطالعات   ●         

تاللؤ بینش: تبدیل اطالعات به دانش   ●         

تبدیل دانش به برنامه هاي عملیاتي   ●         

         هوش کاربردي )عملیاتي( 

         طیف تجزیه و تحلیل 

         تحت کنترل درآوردن بهره برداري از اطالعات )انفجار اطالعات( 

         مالحظات 

         خالصه 

         مراجع 

  فصل 2              ارزش هوش کسب وکار 

         مقدمه 

         محرک هاي ارزش و کاربرد اطالعات 

         معیارهاي عملکردي و شاخص هاي کلیدي عملکرد 

         استفاده از دانش کاربردي 

         نمونه هاي موردي افقي براي هوش کسب و کار 

تحلیل مشتري   ●         

تولید درآمد   ●         

منابع انساني و به کارگیري نیروي انساني   ●         

مدیریت محصوالت، تحلیل بهره وري، و مدیریت هزینه   ●         
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57

58

59

61

62

64

67

68

68

69

70

71

72

72

72

73

74

78

81

81

83

92

94

94

78

78

عملیات   ●         

مدیریت مالي و مدیریت ریسک   ●         

مدیریت زنجیره تأمین   ●         

تحلیل کانال فروش   ●         

تحلیل هاي رفتاري   ●         

         نمونه هاي موردي عمودي براي هوش کسب و کار 

         ارزش افزوده هوش کسب و کار 

         خالصه 

         مراجع

  فصل 3             برنامه ریزي براي موفقیت 

         مقدمه 

         آمادگي سازمان براي هوش کسب و کار و تجزیه و تحلیل 

آمادگي سازماني   ●         

آمادگي مدیریتي   ●         

آمادگي عملیاتي   ●         

آمادگي براي تغییر   ●         

         مالحظات شروع برنامه هوش کسب و کار 

         پل زدن بین شکاف هاي فناوري اطالعات و کاربران کسب و کار 

         شناخت کاربران مختلف هوش کسب و کار 

مصرف کنندگان اطالعات و پایگاه داده هاي تحلیلي   ●         

         عوامل موفقیت هوش کسب و کار: یک کاوش عمیق تر 

         استراتژي در مقابل برنامه ریزي تاکتیکي 

         خالصه 

         مراجع
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95

96

96

99

102

103

103

105

106

108

108

109

109

110

110

110

111

111

112

113

113

113

114

114

114

115

  فصل 4             توسعه نقشه راه هوش کسب و کار  

         مقدمه 

         مرور مطالب: هوش کسب و کار و طیف تجزیه و تحلیل 

         نقشه راه هوش کسب و کار: نمونه اي از فازبندي 

         برنامه ریزي طرح هوش کسب و کار

         خالصه 

         مراجع 

  فصل 5             محیط هوش کسب و کار 

         مقدمه 

         جنبه هاي استراتژي و پلتفرم هوش کسب و کار و تحلیل 

اصول و الزامات   ●         

معماري و طراحي هوش کسب و کار   ●         

آماده سازي داده ها   ●         

یکپارچه سازي داده ها   ●         

پلتفرم هاي هوش کسب و کار   ●         

تحلیل   ●         

انتقال و ارائه   ●         

         چارچوب سازماني هوش کسب و کار 

مدلسازي فرایند کسب و کار و ارزیابي نیازهاي تحلیلي   ●         

مدیریت ابرداده ها   ●         

مدلسازي داده ها   ●         

پروفایل سازي داده ها   ●         

کیفیت داده ها   ●         

قوانین کسب و کار   ●         

سیستم مدیریت پایگاه داده   ●         

یکپارچه سازي داده ها   ●         



فهرست مطالب 14

115

116

117

117

118

118

119

120

120

121

122

122

123

123

124

124

124

125

125

126

127

128

129

133

136

140

پلتفرم هاي تحلیلي   ●         

گزارش هاي "از پیش ساخته شده"   ●         

تحلیل هاي چند بعدي   ●         

سلف سرویس / موردي   ●         

جستجو   ●         

تحلیل متن   ●         

تحلیل هاي پیش بیني کننده   ●         

داشبوردها و سایر تکنیک هاي بصري سازي   ●         

مدیریت سیستم / شبکه   ●         

امنیت داده ها   ●         

         تحول خدمات و سیر تکاملي سیستم 

معماري و یکپارچه سازي   ●         

حاکمیت داده ها   ●         

مهاجرت   ●         

ارائه دهندگان خدمات تحلیلي   ●         

آموزش   ●         

مدیریت استراتژیک   ●         

         مسائل مربوط به مدیریت 

         خالصه 

         مراجع

  فصل 6              فرایندهاي کسب و کار و جریان اطالعات 

         مقدمه 

         نیازهاي تحلیلي اطالعات و جریان هاي اطالعات 

         پردازش اطالعات و جریان اطالعات 

         مدل جریان اطالعات 

         چارچوب هاي مدلسازي 
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140

141

141

142

143

144

144

145

147

148

149

150

151

153

155

155

157

159

160

162

164

164

165

166

167

125

زبان تعریف یکپارچه   ●         

 Use-Case مدلسازي  ●         

زبان مدلسازي واحد   ●         

مدلسازي و نشانه گذاري فرایند کسب و کار   ●         

         مسائل مربوط به مدیریت 

         نگاهي عمیق تر 

         خالصه 

         مراجع

  فصل 7             تحلیل نیازمندي هاي داده 

         مقدمه 

         کاربردهاي اطالعات کسب و کار 

         معیارها: حقایق، عبارات توصیفي و مدل ها 

ماتریس حقیقت/توصیف کننده   ●         

مدل معیارها   ●         

         تحلیل نیازمندي هاي داده چیست؟ 

شناسایي زمینه کسب وکار   ●         

مصاحبه با مصرف کننده اطالعات   ●         

ترکیب نیازمندي ها   ●         

توسعه نمودار مبداء به مقصد   ●         

         مناسب بودن ارزیابي 

         خالصه 

         مراجع

  فصل 8             انبارهاي داده و معماري فني هوش کسب و کار 

         مقدمه 

         تحلیل و مدلسازي داده ها 
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168

171

173

174

176

176

176

178

179

180

182

183

183

185

186

186

188

193

197

199

200

200

201

202

202

پردازش تراکنش و مدلسازي داده ها   ●         

مدل هاي ابعادي   ●         

استفاده از مدل ابعادي براي هوش کسب و کار   ●         

         انبارداده 

         پلتفرم هاي تحلیلي 

داده گاه ها   ●         

پردازش تحلیلي برخط و مکعب ها   ●         

موتورهاي تحلیلي پیش بیني کننده   ●         

         انبارهاي داده هاي عملیاتي 

         مدیریت 

         آیا شما واقعاً به یک انبارداده نیاز دارید؟ 

         خالصه 

         مراجع

  فصل 9              ابرداده 

         ابرداده چیست؟ 

         منشاء و کارایي ابرداده 

         انواع ابرداده 

         فرایندهاي ابرداده هاي معنایي براي تحلیل هاي کسب و کار 

         مالحظات بیشتر 

         استفاده از ابزارهاي ابرداده 

         خالصه 

         مراجع

  فصل 10            پروفایل سازي داده ها 

         مقدمه  

         ایجاد قابلیت استفاده از منابع داده موردنظر 
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204

205

207

217

221

222

222

223

224

225

230

231

236

239

242

242

243

244

244

244

245

246

247

248

253

         فعالیت هاي پروفایل سازي داده ها 

         استنتاج مدل داده 

         تحلیل ویژگي ها 

         تحلیل رابطه 

         مسائل مربوط به مدیریت 

         خالصه 

         مراجع

  فصل 11             قوانین کسب و کار 

         مقدمه 

         ارزش طرح پیشنهادي قوانین کسب و کار 

         رویکرد قوانین کسب و کار 

         تعریف یک قانون کسب و کار 

         سیستم هاي قانون کسب و کار 

         منابع قوانین کسب و کار 

         مسائل مربوط به مدیریت 

مسائل سیاسي   ●         

محدودیت هاي این رویکرد   ●         

         کسب اطالعات بیشتر 

         خالصه 

         مراجع

  فصل 12            کیفیت داده 

         تصمیمات مناسب به اطالعات با کیفیت بستگي دارد 

         چرخه  مطلوب کیفیت داده 

         انواع نواقص داده  

         تاثیرات کسب و کار نواقص داده 
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254

257

257

258

259

260

260

263

263

266

273

274

275

276

276

277

277

278

279

280

281

283

283

283

284

287

         ابعاد کیفیت داده 

         ارزیابي کیفیت داده 

آماده سازي و تحلیل داده ها   ●         

ارزیابي داده ها   ●         

ترکیب نتایج ارزیابي   ●         

مرور با مصرف کنندگان داده هاي کسب و کار   ●         

         قواعد کیفیت داده 

         بهبود و نظارت مستمر برکیفیت داده 

         مالحظات مربوط به کیفیت داده براي تحلیل هاي کسب و کار 

         پاکسازي داده ها 

         خالصه 

         مراجع

  فصل 13           یکپارچه سازي داده ها 

         بهبود قابلیت دسترسي به داده ها 

دسترس پذیري   ●         

تاخیر   ●         

محرک هایي براي یکپارچه سازي داده ها   ●         

         استخراج/انتقال/بارگذاري 

معماري عملیاتي   ●         

استخراج   ●         

انتقال   ●         

بارگذاري   ●         

 ETL مقیاس پذیري  ●         

استخراج، بارگذاري و انتقال   ●         

         تاخیر و همگام سازي داده ها 

         تکرار داده و تغییر در کسب داده ها 
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289

291

293

295

296

296

297

298

298

299

299

302

303

303

304

305

305

306

306

306

306

308

308

309

311

312

         بخش بندي و مجازي سازي داده ها 

         یکپارچه سازي داده و رایانش ابري 

         حفاظت از اطالعات 

         نظارت و کنترل یکپارچه سازي داده ها 

         خالصه 

         مراجع

  فصل 14            کشف دانش و داده کاوي 

         مقدمه 

         محرک هاي کسب  و کار 

         داده کاوي، انبارداده، عظیم داده 

         چرخه مطلوب 

         کشف دانش به صورت مستقیم در مقابل غیرمستقیم 

         شش فعالیت اصلي داده کاوي 

خوشه بندي و بخش بندي   ●         

طبقه بندي   ●         

برآورد یا تخمین   ●         

پیش بیني   ●         

گروه بندي براساس نزدیکي )سببي(   ●         

تشریح   ●         

         تکنیک هاي داده کاوي 

استدالل مبتني بر حافظه   ●         

 K-Means شناسایي خوشه  ●         

تحلیل ارتباط )پیوند(   ●         

استنتاج قانون با استفاده از درخت تصمیم   ●         

استنتاج قانون با استفاده از قواعد انجمني   ●         

شبکه هاي عصبي   ●         
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312

314

315

316

317

318

318

321

322

324

325

327

328

330

331

332

333

334

335

337

338

338

340

342

342

         کاربرد: تحلیل سبد بازار 

         انتظارات فناوري 

         خالصه 

         مراجع

  فصل 15            انتقال دانش 

         مقدمه 

         مرور: انواع کاربران هوش کسب و کار 

         گزارش هاي استاندارد 

         تحلیل هاي تعاملي و پرس وجوهاي موردي 

         گزارش هاي پارامتري و گزارش گیري سلف سرویس 

         تحلیل هاي ابعادي 

         اخطارها / اعالن ها 

         بصري سازي: نمودارها، گراف ها، ویجت ها 

         کارت هاي امتیازي و داشبوردها 

         بصري سازي جغرافیایي 

         تحلیل هاي یکپارچه 

         مالحظات: بهینه سازي نمایش پیام صحیح 

         خالصه 

         مراجع

  فصل 16            معرفي و دسته بندي ابزارهاي هوش کسب و کار 

         مقدمه 

         ابزارهاي هوش کسب و کار 

         دسته بندي هاي مختلف ابزارهاي هوش کسب و کار 

ابزارهایي که از ظرفیت حافظه سازماني پشتیباني مي کنند   ●         

ابزارهایي که از ظرفیت یکپارچگي اطالعات پشتیباني مي کنند   ●         
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343

344

347

347

349

350

351

352

357

358

359

360

360

362

363

364

365

366

371

371

374

375

312

ابزارهایي که از ظرفیت خلق دانش پشتیباني مي کنند   ●         

ابزارهایي که از ظرفیت نمایش پشتیباني مي کنند   ●         

         خالصه 

         مراجع

  فصل 17            هوش کسب و کار حاصل از سیستم هاي سازماني 

         مقدمه 

         سیستم هاي سازماني 

         ویژگي هاي هوش کسب و کار در سیستم هاي سازماني 

         خالصه 

         مراجع

  فصل 18            روندهاي آتي هوش کسب و کار 

         مقدمه 

         جستجو به عنوان یکي از تکنیک هاي هوش کسب و کار 

         تحلیل متن 

         شناسایي و استخراج موجودیت 

         تحلیل  احساسات 

         هوش مبتني بر موبایل 

         پردازش جریان رویداد 

         مدل هاي تحلیلي پیش بیني کننده 

         تحلیل   عظیم داده   ها 

         خالصه 

         مراجع 




