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و با توجه به شرایط     های دانشگاه پیام نور حسب مورد         کتاب
ــون     ــی، مت ــشی، قطع ــنامه، آزمای ــه صــورت درس ــف ب مختل

. شـود   آزمایشگاهی، فرادرسـی و کمـک درسـی چـاپ مـی           
های علمی صاحب     نخستین ثمرۀ کوشش  ) د(درسنامه  کتاب  

اثــر اســت کــه براســاس نیازهــای درســی دانــشجویان و       
شود و پس از داوری علمی در         های مصوب تهیه می     سرفصل
با تجدیدنظر صاحب اثـر     . شود  وزشی چاپ می  های آم   گروه

و دریافت بازخوردها و اصالح کتاب، درسـنامه بـه صـورت       
با دریافت نظرهـای اصـالحی و       . شود  چاپ می ) آ( آزمایشی

متناسب با پیشرفت علوم و فنـاوری، صـاحب اثـر در کتـاب              
  چـاپ  ) ق( قطعـی کنـد و کتـاب بـه صـورت           تجدیدنظر می 

  

های چاپ قطعی نیز    در کتاب در صورت ضرورت،    . شود  می
  .تواند تجدیدنظرهای اساسی به عمل آید می

متونی است که دانـشجویان بـا       ) م( متون آزمایشگاهی 
اســــتفاده از آن و راهنمــــایی مربیــــان کارهــــای علمــــی  

و ) ف (فرادرسیهای    کتاب. دهند  آزمایشگاهی را انجام می   
تـر کـردن منـابع درسـی          به منظـور غنـی    ) ک (کمک درسی 

هــای فرادرســی بــا تائیــد  کتــاب. شــوند اهی تهیــه مــیدانــشگ
های کمک درسی با تائید شورای        معاونت پژوهشی و کتاب   

  .شوند انتشارات تهیه می

  مدیریت تولید مواد و تجهیزات آموزشی
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و

  انقالب وب

ــم   ــاهد یکــی از مه ــته ش ــۀ گذش ــالب  در ده ــرین انق ــای  ت ه
 وب. انقـالب وب : مـایـ   وژیک در عـصر مـدرن بـوده       ـتکنول
مان را  ـ بازی و اداره زندگی    ،هـام کار، مطالع  ـوه انج ــا نح ـتنه
های دیگر    البـر از انق  ـی بیشت ـدهد؛ بلکه با سرعت     ر نمی ــتغیی

ــ( ـــماننــد انق ـــر) یـالب صنعت اد ـ را ایجــتــری  عمیــقاتتأثی
ویــسی ـن بــرای مثــال، چهــار ســال پــیش، وبــالگ. دـکنــ مــی

ــده ــ پدیـ ــودـای نوظهـ ــیش از دو . ور بـ ــروزه بـ ــون امـ  میلیـ
د ـدر فناوری رو به رش    . نویس روی وب فعال هستند      وبالگ

ون ـ میلی 100ش از   ـال فعالیتش بی  ـل طی اولین س   ــدیگری، اَپ 
والی ـ تـا جـ    2003جـوالی   (فروخت   iTuneگ روی   ـآهن

الب ـانقـ . خ اسـت  ـای از کوه ی     ا قله ـه، تنه ـا هم ــهاین). 2004
  . استاوری اطالعات تسهیل گشتهـلۀ فنـوب به وسی

 فنـــاوری اطالعـــات بـــرای  کتـــابش پـــنجمـویرایـــ
ریت ـات مدیـهای اطالع مـادین سیستـ، به اصول بنیتـمدیری

بـرای مثـال   . پـردازد  دید مـی ـهـای جـ    رفتـه این پیش  ـدر سای 
ات رخ ـاوری اطالعـــی کــه در فنـــرات مهمـــی از تغییـــیکــ

ــ مـت ارائــه سیــستـداده، قابلیــ ایــن . رنت اســتـهــا روی اینت
زاری ـافـ   ات نـرم  ـدگان خدمـ  ـدهنـ   ط ارائـه  ـه کـه توسـ    ـگزین
الی ـاد دیجیت ـار در اقتص  ـود، برای مدیران هوشی   ـش  م می ـفراه

ــه ــتراتژیک اســت  گزین ــاب،   . ای اس ــن کت ــدف اصــلی ای ه
هــای نــوین بــرای  ســازی مــدیران و کارکنــان ســازمان آمـاده 

رونیکی ـاد الکتـــات در اقتــصـش فنــاوری اطالعـــدرک نقــ
  .است

  ها در اقتصاد دیجیتالی سازماندگرگونی 

مبنـای کتاب این اصل بنیـادی است که نقـش عمده فنــاوری           
مزیت اسـتراتژیک از طریـق ارائـه    اطالعات، ایجاد سازمانی با   

وری و کیفیـت، افــزایش ســرعت،   له، افـزایش بهــره أحـل مــس 
توانـایی   و   ارتقاء خدمات مشتری، افزایش ارتباط و همکـاری       

  . استیندهای کسب و کاریساختاردهی مجدد فرا
این کتاب با به کارگیری رویکردی عملی و مدیریتی، 

  دهد کـه فنـاوری اطالعـات نـه تنهـا توسـط بخـش                نشان می 
ها، بلکه بـه وسـیله کـاربران          های اطالعات در سازمان     سیستم

ــه مــی  ــز ارائ ــابع . شــود نهــایی و فروشــندگان نی مــدیریت من
ی ارتباطی، در حـال     ها  های جدید و شبکه       اطالعات، فناوری 

 تنهـا تبدیل به یکی از عوامـل کلیـدی موفقیـت، و یـا حتـی                
ها، چه خـصوصی و چـه         عامل، در فعالیت بسیاری از سازمان     

هـا در اقتـصاد دیجیتـالی         و بـرای بقـای سـازمان       دولتی بـوده  
  .ضروری هستند

نویسندگان کتاب در عـین تـشخیص اهمیـت فنـاوری،           
های کـارکردی، بـر       کنشتوسعه سیستم و سیستم پردازش ترا     

نوآوری در استفاده از فناوری اطالعات در کل سازمان تأکید          
هـای    اسـتفاده روز افـزون از وب، اینترنـت، شـبکه          . نماینـد   می

ــی، شــبکه هــای خــارجی، کــسب و کــار الکترونیکــی،   داخل
تجـــارت الکترونیکـــی و پـــردازش ســـیار، تقریبـــاً در تمـــام 

 ایـن واقعیـت      و دهد  میها، روش کسب و کار را تغییر          سازمان
 در هــر فــصل و در .رو مــنعکس شــده اســت در کتــاب پــیش

پذیری، اثربخـشی     عناوین اصلی به نقش وب در تسهیل رقابت       
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اهمیت خاص وب در ظهور نسل      . شود  و سودآوری اشاره می   
های تجارت الکترونیکـی از جملـه تجـارت سـیار،             دوم برنامه 

الکترونیکـی  ، یـادگیری الکترونیکـی و دولـت         تجارت متحـد  
ریــزی منــابع  همچنــین، یکپــارچگی برنامــه. شــود نمایــان مــی

 از طریق  و مدیریت دانش     مدیریت ارتباط با مشتریان   سازمان،  
  .ندتجارت الکترونیکی از بیشترین اهمیت برخوردار

  های این کتاب  ویژگی

فنـاوری اطالعـات بـرای      تالش شده تا ویـرایش پـنجم کتـاب          
ایـن کتـاب    . دیران فـردا باشـد    ، جوابگوی نیازهـای مـ     مدیریت

هـای    دیدگاه نویسندگان را دربارۀ مسیر و نحوه تحصیل سیستم        
ــه  ــات در برنام ــار     اطالع ــسب و ک ــار، و ک ــسب و ک ــای ک ه

هایی که در  این دیدگاه با ویژگی. کند منعکس می الکترونیکی
  .آید سراسر کتاب گنجانده شده، بیان گشته که در ادامه می

هـای   لی جدید درباره سیستمانداز جهانی و فص   چشم •
اهمیت رقابت، شراکت و تجارت جهانی به       . اطالعات جهانی 

ــزایش اســت  ـــش، فــصـل . ســرعت در حــال اف در ایــن ویرای
هـای اطالعـات جهــانی تمرکـز دارد،           جدیدی که بر سیـستم    

المــللی بـا نـشـان        هـای بـین     مثـال ). 8فصل  (افزوده شده است    
سـایت کتـاب نیـز        وب  . انـد   کـرۀ مخصـوصی مشخـص گشته   

 .المللی است های بین حاوی تعداد زیادی نمونه

مسائل مربوط به امنیت کـامپیوتر       .تمرکز بر امنیت   •
و فنــاوری اطالعــات در ســطوح فــردی، ســازمانی و جهــانی 

تـر    افزارهـا همگـانی     بـرای مثـال، تجـسس     . شـوند   تر مـی    مهم
هـای سـیار پیـدا      شوند؛ و اولین ویروس در دنیا برای تلفن         می

در این کتاب نحوه استفاده از فنـاوری اطالعـات          . شده است 
برای مقابله با تروریسم اینترنتی در سطوح فردی و سـازمانی           

هـا از فنـاوری اطالعـات بـرای تقویـت             برداری دولت  و بهره 
 .امنیت ملی خود،نشان داده شده است

ایـن کتـاب، تمایـل       .تمرکز بر اقتـصاد دیجیتـالی      •
آمیــز بــه ســوی اقتــصاد   قیــتهــا بــرای حرکــت موف ســازمان

هـا نـه تنهـا          برای این کار، سازمان   . دهد  دیجیتالی را نشان می   
های مبتنی بر وب هـستند؛ بلکـه بـه            نیازمند استفاده از سیستم   

ــرای     ــایی اج ــب و توان ــی مناس ــتراتژی الکترونیک ــاذ اس اتخ
هـای کـسب و کـار جدیـد نیـز       های تلفیقی و نیز مدل  سیستم

ریـزی فراینـد      هـا بـه برنامـه       وه، سـازمان  به عـال  . احتیاج دارند 
 که به فناوری اطالعات وابسته اسـت، و توسـط همـین     ،تغییر

 .یابد، نیازمندند فناوری امکان تحقق می

هـای    اکثـر کتـب سیـستم      .گیـری مـدیریتی     جهت •
گـرا و یـا رفتـارگرای اجتمـاعی           اطالعات، خـود را فنـاوری     

اهی از  نویسندگان ایـن کتـاب در عـین آگـ         . کنند  معرفی می 
ــر جهــت   ــن موضــوع، ب ــد   اهمیــت ای ــدیریتی تأکی ــری م گی

گیــری، کلیــه عنــاوین  بــرای اعمــال ایــن جهــت. نماینــد مــی
اصلی در شش راهنمای فنـاوری کـه در         ) فنی(تکنولوژیک  

بــه . ســایت کتــاب قــرار دارنــد، گــردآوری شــده اســت وب
انــد کــه عنــاوین علــوم  عـالوه، نویــسندگان در پــی آن بــوده 

قاومت در برابر تغییر و انگیزش کارکنان، را        رفتاری، مانند م  
گیـری مـدیریتی، توجیـه        در مقابل، بـر تـصمیم     . تکرار نکنند 

ــأمین، مهندســی مجــدد  -هزینــه ــرۀ ت ــده، مــدیریت زنجی  فای
سازمان و مدیریت ارتباط با مشتریان که با فناوری اطالعات          

 . شده استتأکیدمرتبط هستند، 

رشـته  یـر از    اغلـب دانـشجویان غ     .ارتباط کارکردی  •
 از اینکه چرا باید جزئیات تکنولـوژیکی        ،های اطالعات   سیستم

در ایـن کتـاب، ارتبـاط میـان         . کنند  را نیز فراگیرند، تعجب می    



 

 

  پیشگفتار نویسندگانح

هــای کــارکردی مهــم، موضــوعی  فنــاوری اطالعــات و حــوزه
ها، ارتباط   در سراسرکتاب، نشان . رود  درخور توجه به شمار می    

/ ، بازاریـابی، مـدیریت تولیـد   عناوین با حسابداری، مسائل مالی    
. د دادـان خواهنـ ـعملیات، مدیریت منابع انسانی و دولت را نـش       

های  های کتاب، صنایع کوچک خدماتی و همچنین حوزه         مثال
 .دهند المللی را نیز پوشش می بین

کسب و کـار الکترونیکـی، تجـارت الکترونیکـی و         •
 کسب وکار الکترونیکی، تجارت الکترونیکـی      .کاربرد وب 

های داخلی و خارجی، درحال       اده از اینترنت و شبکه    ـاستفبا  
 که  4لذا نه تنها در فصل      . ارت هستند ـای کار و تج   ـتغییر دنی 

اص دارد، بلکه در    ـب وکار الکترونیکی اختص   ـکامالً به کس  
هر فصل و عنوان اصلی، اهمیت کـسب و کـار الکترونیکـی             

هـای    امـه در ایـن ویـرایش، حـوزۀ برن       . نشان داده شده اسـت    
 .تر شده است تجارت سیار و پردازش سیار تجاری، مشروح

هـای گـسترده و       مثال. گیری به دنیای حقیقی     جهت •
های بزرگ، کسب و کارهای کوچک، دولت         پویا از شرکت  

هـای فنـاوری      انتفـاعی، بـا نـشان دادن توانـایی         غیر اتمؤسسو  
های ابتکـاری     اطالعات، هزینه و توجیه آن، و نیز برخی روش        

هـای واقعـی،       شـرکت   ستفاده از فناوری اطالعات در عملیات     ا
 .دنده مفاهیم را به صورتی زنده آموزش می

ایـن   .های فراگرفته شده از آنها      ها و درس    شکست •
 شـوند  ها با شکست مواجـه مـی       حقیقت که بسیاری از سیستم    

هـای      ها یا مثـال     های بسیاری، بحث    فصل. قابل انکار است  غیر
هـا را   های فراگرفته شـده از شکـست    رسها و د    تـاین شکس 
هــای  ، برخــی از شکــست7بــرای مثــال، فــصل . دنــدربــر دار

 دربـارۀ   13ریزی منابع سازمانی را نقـل کـرده و فـصل             برنامه
های خـارج از کنتـرل        ها و پروژه    های اقتصادی شکست    جنبه

 .کند بحث می

در سراسر این کتاب، مبـانی       .پشتیبانی نظری قوی   •
 فهـم فنـاوری اطالعـات، از قـانون مـور تـا        نظری الزم بـرای   

پـذیری پـورتر، شـامل آخـرین اصـالحات       هـای رقابـت     مدل
 .مبتنی بر استراتژی الکترونیکی، نشان داده شده است

های   و مثال  ها  گونه که نمونه      همان .روز  بهاطالعات   •
 2003هـای     جدید در سراسر کتاب و ارجاعات به منابع سال        

تــرین عنــاوین روز بــهن کتــاب د، ایــنــده  نــشان مــی2004و 
 ،بــرای هــر موضــوع. نمایــد فنــاوری اطالعــات را ارائــه مــی

ــافتن  ــهتحقیقــاتی جهــت ی تــرین اطالعــات و مقــاالت روز ب
 .صورت پذیرفته است

فنـاوری اطالعـات بـرای تحمـل         .توجیه اقتصادی  •
های سخت توجیه اقتصادی، به انـدازه کـافی تکامـل             آزمون

های موجود در سـنجش منـافع        رغم دشواری     علی. یافته است 
گذاری در فناوری اطالعات بایـد ماننـد هـر            فناوری، سرمایه 

عــالوه بــر .  دیگــری بــا دقــت بررســی شــود گــذاری ســرمایه
فصل (توضیح این مسائل در سراسر کتاب، یک فصل کامل          

به این موضوع اختصاص داده     ) ، اقتصاد فناوری اطالعات   13
 .شده است

قتــصاد دیجیتــالی بــه اهمیــت اخــالق در ا .اخــالق •
موضوعات مـرتبط بـا اخـالق       . سرعت در حال افزایش است    

ای   هـای حاشـیه      هاند، توسط نـشان     که در هر فصل معرفی شده     
الفبایی از اصول اخالقـی، در قالـب یـک          . اند    مشخص گشته 

فایــل بــرخط ( اســت   معرفــی شــده1فایــل بــرخط در فــصل 
W1.4  را مطـرح    سناریوی اخالقی  14این منبع   ).  اصالح شد 

خواهد دربارۀ واکـنش بـه چنـین          کند و از دانشجویان می      می
 .هایی فکر کنند موقعیت
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  دهی کتاب سازمان
 فـصل تقـسیم شـده       16کل از   ـ بخش اصـلی متـش     5کتاب به   

  .ها به ترتیب زیر است ها و فصل جزئیات بخش. است
، 1 بخـش  .فناوری اطالعـات در سـازمان     : 1بخش   •

، 1فـصل   . ت در سـازمان دارد    نگاهی کلی به فناوری اطالعا    
هــای اســتفاده از فنــاوری اطالعــات در اقتــصاد      محــرک

های اطالعات و روندهای      دیجیتالی را معرفی کرده و سیستم     
، مبــانی 2فــصل . نمایــد فنــاوری اطالعــات را مــرور مــی   

هـای اطالعـات و کـاربرد اسـتراتژیک آنـان را ارائـه                سیستم
هـای    ش سیـستم  در این بخش توجه خاصـی بـه نقـ         . نماید  می

هـای کـسب و کـار مبتنـی بـر وب              اطالعات در تسهیل مدل   
 .مبذول شده است

سه فصل موجود در بخش      .الب وب ـانق: 2ش  ـبخ •
دهند؛ کـه     های مبتنی بر وب را ارائه می        ها و برنامه    ، فناوری 2

ــا شــبکه ــت،    ب ــا نقــش اینترن هــای مخــابراتی آغــاز شــده و ب
ــبکه ــبکه  ش ــی و ش ــای داخل ــارجی درا  ه ــای خ ــات، ه رتباط

عنـوان کـسب و     . یابـد   ادامه می ) 3فصل  (همکاری و کشف    
کار الکترونیکی و تجـارت الکترونیکـی بـه طـور جـامع در              

سـیم و سـیار در         ارائه شده؛ و در پی آن پردازش بـی         4فصل  
 . آمده است5فصل 

ایـن بخـش بـا تبیـین         .های سـازمانی    برنامه: 3بخش   •
در پردازش تراکنش،   های فناوری اطالعات      مفاهیم پایه برنامه  

های کـارکردی     سازی سیستم   های کارکردی و یکپارچه     برنامه
 به مدیریت زنجیرۀ 7سپس در فصل  .شود ، آغاز می)6فصل (

های سازمانی مبتنی بر وب و مدیریت ارتبـاط بـا       تأمین، سیستم 
هــای  سیــستمه ، بــ8فــصل . پــردازد  مــی(CRM)مــشتری 

 . پرداختهای جهانی خواهد سازمانی و سیستم بین

ایـن   .یـار  مـدیریتی و تـصمیم   های سیستم: 4بخش  •
هـای اطالعـات      های متعددی که سیـستم      بخش، درباره شیوه  

آینـد    های روزانه شرکت به کار مـی        برای پشتیبانی از فعالیت   
ــی  ــث م ــات در      بح ــاوری اطالع ــتفاده از فن ــر اس ــد، و ب کن

سـه فـصل    . هـای مـدیریتی تأکیـد زیـادی دارد          گیری  تصمیم
هـای اسـتفاده کـسب و         ر این بخش به برخی روش     موجود د 

کار ازفناوری اطالعات در حل مـشکالت خـاص و سـاخت        
وری را    های ابتکاری و استراتژیکی که کیفیت و بهره         سیستم

های ابتکاری مـدیریت      به برنامه . پردازد  دهند، می   افزایش می 
و ) 10فــصل (هــا  ، تحلیــل و مــدیریت داده)9فــصل (دانــش 
، توجه  )11فصل  (یار مدیریت     مند و تصمیم  های هوش   سیستم

 .خاصی شده است

. سازی و مدیریت فناوری اطالعات      پیاده: 5بخش   •
این بخش، عناوین مختلف مربوط به اجرا، ارزیابی، سـاخت          

ابتـدا  . کنـد   های اطالعات را بررسـی مـی        و نگهداری سیستم  
کاربرد فناوری اطالعات بـرای کـسب مزیـت اسـتراتژیک،           

سپس مـسائل مختلفـی،     . پوشش داده خواهد شد    )12فصل  (
سـاخت  (، تا تحـصیل     )13فصل  (از اقتصاد فناوری اطالعات     

، مـدیریت   )14فـصل   (های اطالعـات      سیستم) سپاری  یا برون 
مـورد بررسـی    ) 15فـصل   (منابع فناوری اطالعـات و امنیـت        

 فناوری اطالعات بـر     تأثیر،  16سرانجام، فصل   . گیرد  قرار می 
 .کند ها و جامعه را بررسی می افراد، سازمان

ــش  ــاوری ش ــای فن ــرخط در   راهنم ــور ب ــه ط ــه ب  ک
ــخت   وب ــود دارد، س ــاب وج ــایت کت ــرم  س ــزار، ن ــزار،  اف اف
اطات از راه دور، ـهـــای داده، ارتبــــ  گاهـپایـــ 

ای بـر تحلیـل و        رنت و مقدمـه   ـمفاهیم پایه اینتـ   
. دنـ ده  طراحی سیستم را تحت پوشش قرار می      
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ه مـوارد   ـروز از کلیـ    ایی مـوجز و بـه     ـه  امل ارائه ـاها ش ـراهنم
وان از  ـتـ   ها اسـت، کـه مـی        اوریـم این فن  ـروری برای فه  ـض

هــای  ای ارائــهـوز و یــا مبنـــودآمـــوان منــابع خـا بــه عنـــآنهــ
ســـایت  کلیـــه ایـــن منـــابع در وب.کالســی اســـتفاده کـــرد 

(www.wiley.com/college/turban)ضمیمه شده است .  

  های آموزشی ویژگی

هـای    ویژگیمک به یادگیری دانشجویان، برخی      ر ک به منظو 
  .آموزشی در این کتاب طراحی شده است

ای ســریع بــه   رئــوس فــصل اشــاره.رئــوس فــصل •
 .عناوین اصلی فصل دارد

 اهداف یادگیری در شـروع هـر        .اهداف یادگیری  •
فصل فهرست شده و مفاهیم مهمـی کـه دربـاره آنهـا بحـث               

 دانـشجویان کمـک   این امر بـه  . دنکن  خواهد شد را اعالم می    
 .نماید که تالش خود را متمرکز کنند می

هر فـصل بـا یـک مثـال          .های ابتدای فصل    ونهـنم •
های مـدرن    که کاربرد فناوری اطالعات را در سازمان    واقعی

اب ـهـا بـه دقـت انتخـ     این نمونه. شود دهد، آغاز می   نشان می 
ــه     شــده ــصل را ب ــاوین مطــرح شــده در ف ــاط عن ــا ارتب ــد ت ان

صـورت  (ها در قالبی استاندارد       نمونه.  نشان دهند  دانشجویان
)  فنـاوری اطالعـات و دسـتاوردها        حـل  مسأله یا فرصت، راه   

اند که مدلی بـرای فکـر کـردن دربـاره مـشکالت               ارائه شده 
اه ـی کوتـ  ـنمونه آغازین به وسـیله بخـش      . کسب و کار است   

شود کـه نکـات کلیـدی          دنبال می  "ها  آموخته"تحت عنوان   
 .دهد دای فصل را با عنوان فصل ارتباط میونه ابتـنم

. "فناوری اطالعـات در محـیط کـار       "های    بخش •

های فناوری اطالعات در محیط کار، برخی ابتکارات          بخش
هـا بـرای       را که شـرکت    یهای جدید   دنیای واقعی و فناوری   

هـای جدیـد      حل معضالت سازمانی خـود یـا ایجـاد فرصـت          
هـر  . نمایـد  ، معرفی میکنند ها استفاده می    کسب و کار از آن    

. یابـد   هـا خاتمـه مـی        و پرسش  "برای بررسی بیشتر  "بخش با   
 .ها برخط هستند بعضی از این بخش

هـا حـاوی      این بخش . »تر  نگاهی دقیق «های    بخش •
 است که یهای خاص مباحث مشروح و جزئی مفاهیم یا رویه 

در برخـی مـوارد    .دنکن های واقعی استفاده می اغلب از نمونه
راهکاری که با فناوری اطالعات مرتبط      (ای جانبی   راهکاره

 .گردد  ارائه می نیز)نیست یا با آن تناقض دارد

های کتاب برای ایجاد ارتباط عناوین        نشانه .ها  نشانه •
شوند تا  مطرح شده در هر فصل کتاب و در متن مشخص می      

هـا     نشانه. موضوعات هر فصل را با فضای کتاب ارتباط دهند        
های فناوری اطالعات،      کارکردی، شکست  های  شامل حوزه 

هـا وجـود منـابع در           نـشانه . و مسائل اخالقی و جهانی هـستند      
فهرسـت ذیـل ایـن      . کننـد   سایت کتاب را مـشخص مـی        وب

 .نماید ها را معرفی می آیکون
  
 مسائل اخالقی  

 های جهانیزمانمسائل و سا

 های فناوری اطالعات ها از شکست آموخته

 مثالی از حسابداری
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 هر فـصل شـامل تعـداد زیـادی          .منابع برخط فصل   •
نـام  . اسـت )  فایل در هـر فـصل      30ر  حداکث(های برخط     فایل

 و شـامل مباحـث عمیـق،         داخـل مـتن آمـده     هـا در      این فایـل  
توانیـد    مـی . باشـد   ها می   ها و نگاره    ها، نمونه   مطالب فنی، مثال  

 آدرس زیر، منابع برخط هر فـصل را         بهسایت کتاب     در وب 
 .www.wiley.com/college/turban:مالحظه کنید

ل، نحـوه   ـ هر فـص   ش نهایی ـبخ. یـمباحث مدیریت  •
ــا محیـــســ ط فنــاوری رو بــه گــسترش را ـازگاری مــدیران ب

انـد،    مباحثی که در ایـن بخـش ارائـه شـده          . نماید  بررسی می 
توانند آغاز یـک بحـث کالسـی باشـند کـه دانـشجویان                می

هایی در عمـل بـه        سازی چنین موقعیت    مدیریت را برای شبیه   
 .دنکش چالش می

م هـر فـصل در      کلیـه مفـاهیم مهـ      .نکات بارز فـصل    •
 "اهـداف یـادگیری  "انتهـای آن فهرست شده و با شمــاره بـه      

 .اند تا بر اهمیت نکات تأکید گردد در آغاز فصل مربوط شده

انـواع مختلـف    . ها و تمرینات پایـان فـصل        پرسش •
ســؤاالت، درک و توانــایی دانــشجویان را در بــه کــارگیری 

ن  از دانـشجویا   هـایی بـرای مـرور،       پرسـش . سنجند  دانش می 
. خواهــد کــه مفــاهیم ذکــر شــده را خالصــه کننــد       مــی

های   در پی ارتقاء بحث   هایی برای بحث و تبادل نظر،         پرسش
، هـا   تمـرین . هـای انتقـادی هـستند       کالسی و توسـعه مهـارت     

خواهنــد آنچــه   برانگیزتــر بــوده و از دانــشجویان مــی چــالش
 .اند را به کار گیرند آموخته

، شـامل   تکـالیف گروهـی جـامع     . تکالیف گروهی  •
هــای شــفاهی در کــالس و بحــث  تحقیقــات اینترنتــی، ارائــه

 .باشد درباره هر فصل می

 تمـرین عملـی،   200نزدیک بـه    . تمرینات اینترنتی  •
کننـد تـا      های جالب هـدایت مـی       سایت  دانشجویان را به وب   

هـای کـاربردی را       آنها را بررسی کنند، منابع را بیابند، برنامه       
ــرار داده و اط  ــه ق ــورد مطالع ــل و  م ــسه، تحلی العــات را مقای

خالصه کنند و یا درباره آخرین تحوالت مربـوط بـه عنـوان           
 .مطرح شده اطالعات کسب کنند

دو نمونـه حقیقـی در انتهـای هـر فـصل،             . ها  نمونه •
هـای    ها در هنگام اجـرا و توسـعه سیـستم           مسائلی که شرکت  

ایـن  . کننـد  انـد را عنـوان مـی    اطالعاتی بـا آنهـا مواجـه شـده       
  تعـدادی نمونـه   . شـود    و بحث نیز می    ها  مل پرسش قسمت شا 
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  درباره نویسندگان

 
ل

  دکتر افرایم توربان

ــان    ــرایم تورب ــر اف ــدرک (Dr. Efraim Turban)دکت  م
کارشناسی ارشد و دکترای خود را از دانـشگاه کالیفرنیـا در            

 8ای او شـامل       تجربیـات حرفـه   . برکلی دریافت نموده اسـت    
هـای   کار بـه عنـوان مهنـدس صـنایع و همچنـین تجربـه       الس

هـای   های کوچـک، بـزرگ و شـرکت    مشاوره برای شرکت 
هـای    سـال در دانـشگاه      وی بـیش از سـی     . دولتی بسیار اسـت   

  .کنگ تدریس کرده است مختلف ایاالت متحده و هنگ
سـال   المللی علـم مـدیریت      پروفسور توربان جایزه بین   

و جــایزه چهــره ) یریتهــوش مــصنوعی در مــد (85-1984
برجسته دانشگاهی دانشگاه کالیفرنیا، النگ بـیچ را در سـال           

 22 مقالــه و 110از او بــیش از .  دریافــت کــرده اســت1998
عمـده عالیـق تحقیقـاتی او شـامل        . منتشر شـده اسـت     کتاب

  .باشد تجارت الکترونیکی، استراتژی و اجرا می

  دکتر دوروثی لیدنر

 (Dr Dorothy Leidner) ردنـلِیــ. ی ایـر دوروثـــدکتــ
مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتـرای خـود را در       

ــ ــستـرشت ــش   مـه سی ــات از دان ــای اطالع ـــه زاس در ـگاه تگ
هـای اطالعـات در       ن دریافت کرده و پروفسور سیستم     ـاوستی

سندرا فِرگوسن و رندال دبلیو، و مدیر مرکز مدیریت دانش          
ــسنده و ویرا  ــایلور و نوی ــشگاه ب ــه  در دان ــدین مجل ــتار چن س

  .پژوهشی است

  لین دکتر افرایم آر مک

 (Dr Ephraim R. Mclean)لــین  دکتــر افــرایم آر مــک
ل ـگاه کرنـ  ــک خود را از دانش    ـدسی مکانی ـاسی مهن ـکارشن

کده ـد و دکتـــرای خـــود را از دانـــشـاسی ارشــــو کارشنـــ
وست ـاچــــاوری ماسـه فنــــون در مؤســـسـریت اِسلــــمدیـــ

(MIT) ربیات کاری عمـده او در      ـتج. ده است ت کر ـ، دریاف
تر ـدکــ. ر بـه دسـت آمـده اسـت    ـل و پروکتـ ـرکت گمبـ ـشـ 

 مقالـــه در مجـــالت مختلـــف و 125ش از ـن بیــــلیـــ مـــک
هــای متعــددی بــه چــاپ رســانده و همچنــین وظیفــه   کتــاب

اری مشترک با برخی مجالت را داشته       ـنویسندگی و ویراست  
ران اجرایـی   ولیت سرپرسـتی هیـأت مـدی      ـ بار مسئ  4او  . است
او در  . ه اسـت  ـالملل جامعـه مـدیریت اطالعـات را داشتـ           بین

ــ2002ســال  هــای  وان اســتاد ســال در زمینــه سیــستمـ، بــه عن
  .اطالعات برگزیده شد

  دکتر جیمز سی وترب

 اسـتاد  (Dr James C.Wetherb) دکتـر جیمـز سـی وتـرب    
ــزاس و     ــنعتی تگ ــشگاه ص ــات در دان ــاوری اطالع ــاز فن ممت

های اطالعات مدیریت در دانشگاه       سیستمهمچنین پروفسور   
هـای اطالعـات      وی مرکـز تحقیقـات سیـستم      . سوتاسـت   مینه

 ســال هــدایت کــرده 20مــدیریت دانــشگاه مزبــور را مــدت 
و   کتـاب قابـل توجـه اسـت        18دکتر وترب نویـسندۀ     . است

  . مقاله نوشته است200بیش از 
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   عملیات و تدارکات/ مدیریت تولید 6-3
  های بازاریابی و فروش مدیریت سیستم 6-4
  های حسابداری و مالی مدیریت سیستم 6-5
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 های اطالعات کارکردی سازی سیستم یکپارچه 6-7

  :ها نمونه

  دالر جنرال .1
  »ز اُنلیسِنتناینتی ناین «های  فروشگاه .2

  اهداف آموزشی
  :توانید می پس از مطالعۀ این فصل، شما 

های کـسب و کـار را بـه مـدل           فراینـد های کارکردی و      حوزه  
 . ارزش، ربط دهیدبرخط

 .های اطالعات مدیریت کارکردی را شناسایی کنید سیستم  

چگونه سیستم پردازش تراکنش را شرح داده و نشان دهید که      
 .شود توسط فناوری اطالعات، پشتیبانی می

عملیـات  / پشتیبانی فناوری اطالعات و وب از مـدیریت تولیـد           
 .را شرح دهید) شامل تدارکات(

ــروش را      ــابی و ف ــاوری اطالعــات و وب از بازاری ــشتیبانی فن پ
 .توضیح دهید

پشتیبانی فناوری اطالعات و وب از بخش حـسابداری و مـالی              
 .یدرا شرح ده

پشتیبانی فناوری اطالعات و وب از مـدیریت منـابع انـسانی را               
  .شرح دهید

هـای اطالعـات      سازی سیستم   منافع و مسائل مربوط به یکپارچه       
 .کارکردی را توضیح دهید
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  سیم در مرکز بهداشتی درمانی  سیستم مدیریت موجودی بی
   هیچکاک-دارتموث

  مسأله صورت 
یــک مجتمــع بــزرگ درمــانی واقــع در   1 هیچکــاک-مــوثمرکــز بهداشــتی درمــانی دارت

 پزشـک   600 است که دارای چند بیمارستان، یک دانشکده پزشـکی و بـیش از               2نیوهمشایر
 به سرعت در حال گسترش اسـت و         DHMC. باشد  های مختلف خود می     فعال در درمانگاه  

سط پرسـتاران   این تجهیزات سابقاً تو   . ای روبروست   در توزیع لوازم پزشکی، با مشکل عمده      
شـدند، امــا پرسـتاران معمـوالً بـا کمبــود تجهیـزات مواجـه بودنـد و اگــر         سـفارش داده مـی  

خواستند وقت با ارزش خود را صرف سفارش تجهیزات کنند، وقت کمتری برای انجام                می
بـه عـالوه، سـفارش تجهیـزات        . در اختیـار داشـتند    ) پرستاری از بیمـاران   (وظیفه اصلی خود    
پرستاران پرمشغله، بـرای    : شد  باعث ایجاد مشکالت مدیریت موجودی می     توسط پرستاران،   

کردند هر بار بـیش از حـد          اینکه زمان کمتری را صرف مدیریت موجودی نمایند، سعی می         
از سوی دیگر، آنها اغلب تا آخرین لحظه برای سفارش تجهیـزات صـبر              . نیاز سفارش دهند  

  .شد و پرهزینه میکردند که این امر منجر به سفارشات فوری  می
این امر  . یک راه حل، انتقال وظیفه سفارش و مدیریت موجودی به سایر کارکنان بود            

در . مستلزم استخدام پرسنل بیشتری بود، در حالی که این مرکز درمانی، کسر بودجه داشت             
  .این شیوه، هماهنگی با پرستاران برای یافتن نوع، زمان نیاز و حفظ موجودی، مشکل بود

ز این مرکز پزشکی، کـاهش فـشار بـر پرسـتاران و در عـین حـال پـائین آوردن سـطح                      نیا
با در نظر گرفتن اندازه این مرکز درمانی        . موجودی انبار و میزان سفارشات پرهزینه و فوری بود        

   .ای نبود ، کار سادهمسأله قلم موجودی مختلف انبار، حل این 27،000و با وجود بیش از 

   راه حل 
DHMC است و برای حل آن به فناوری اطالعات روی     برخطت که مشکل از تأمین       دریاف

سیمی را به سیستم اطالعـات مـدیریت           این بود که تجهیزات دستی بی      DHMCایده  . آورد

  
1- Dartmouth-Hitchcock Medical Center (DHMC) 
2- New Hampshire 
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ایـن مرکـز    : عملکـرد سیـستم جدیـد ایـن گونـه اسـت           . خرید و موجودی کاال، متصل کند     
بـه ایـن    .  بـه آن متـصل هـستند        است که تجهیزات دسـتی،     Wi-Fiدرمانی دارای یک شبکه     

ها به شبکه منتقل شـده و یـا از            تواند از این دستگاه      می Wi-Fiترتیب، اطالعات در محدوده     
هـا بـه کامپیوترهـای        ، ایـن دسـتگاه    Wi-Fiهای دورتر فاقـد       در درمانگاه . آن دریافت گردد  

  .شوند شخصی کابلی در شبکه، متصل می
، بـر اسـاس گـزارش میـزان واقعـی مـصرف و بـا               برای هر یک از اقـالم موجـود در انبـار          

سطحی که در آن هر      (1"سطح سفارش مجدد  "همکاری پرستاران و گروه مدیریت کاال، یک        
پرستاران زمان استفاده از یک کاال، آن       . تعیین شد ) یک از اقالم باید دوباره سفارش داده شوند       

هنگـامی  . دهد  وجودی را تغییر می    مربوطه به طور خودکار، سطح م      افزار  کنند و نرم    را اسکن می  
که میزان موجودی یک کاال به سـطح سـفارش مجـدد برسـد، آن کـاال بـه طـور خودکـار بـه                         

بـه طـور مـشابه، اگـر میـزان موجـودی در هـر یـک از                  . شـود   کنندگان سـفارش داده مـی       تأمین
نظـر، از  تر از سطح سفارش مجدد آن ایستگاه برسد، ملزومات مورد        های پرستاری پایین    ایستگاه

دهد تا بـا      این سیستم به پرستاران اجازه می     . دنشو  انبار مرکزی به آن ایستگاه پرستاری ارسال می       
ایـن سیـستم    . نماینـد درخواست   تأمین مجدد کاالی مورد نظر را        ،اسکن نمودن یک قلم جنس    

 نیـز بـه کـار     )  انـسانی یـا حـسابداری      نظیـر منـابع   (پرسـتاری   غیرهای    برای تأمین نیازهای بخش   
  . قلم کاال است27،000 در مجموع شامل بیش از Wi-Fiسیستم . رود می

 بـه   2)شـرکت پیپـل سـافت     (افزارهای شرکت تولیدکننده خود       این سیستم با دیگر نرم    
 است که قابلیت مـرور  Express POها،  یکی از این برنامه. کند صورت یکپارچه عمل می

اردادها را برای مدیران خریـد فـراهم        سفارشات خرید، تدارکات الکترونیکی و مدیریت قر      
  .سازد می

   دستاوردها 
 درصـد کـاهش     50اندازی سیـستم، سـطح موجـودی انبـار تـا              تنها با گذشت چند ماه از راه      

خرید و مدیریت تـأمین مـواد اکنـون در سراسـر سـازمان، بـه طـور هماهنـگ انجـام                      . یافت
شـد، بـه طـور     ورد نیـاز مـی  مدت زمانی که توسط پرستاران، صرف پیگیری مواد م       . شود  می

  
1- Par level 
2- People Soft Inc.  
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همـۀ ایـن   . اسـت  تر شـده    چشمگیری کاهش پیدا کرده و دسترسی به اطالعات جاری آسان         
  .موارد، باعث کاهش هزینه و بهبود وضعیت رسیدگی به بیماران شد

  .Peoplesoft.com (March 31, 2003) و Compiles from Grimes (2003)  :منابع

  ها آموخته 
اول : دهـد  سازی فناوری اطالعـات ارائـه مـی    ی را در زمینه پیاده    ، نکات جالب  DHMCمورد  

 معمـول مـدیریت موجـودی، امکـان افـزایش           فراینـد اینکه فناوری اطالعات بـا پـشتیبانی از         
کــارایی، تمرکــز بیــشتر بــر روی وظــایف اصــلی و رضــایت کارکنــان و مــدیران را فــراهم 

های کاری مرکز فرایند بعضی از سیستم جدید نیز به مدرن کردن و طراحی مجدد . آورد  می
های فرایندنظیر  (های کاری متعددی    فرایندکمک کرد و توانست     ) مثل توزیع و تدارکات   (

اگرچـه کـاربرد اصـلی سیـستم، در مـدیریت           . را پـشتیبانی کنـد    ) عملیات، مالی، حسابداری  
تـوان   هد که مید ای را ارائه می های آماده     افزار، برنامه   موجودی کاال است، فروشنده این نرم     

و با برنامه موجـودی کـاال،   )  عنوان مثال، با مدیریت خرید و قراردادها به(آنها را با یکدیگر     
کنندگان از طریق اینترنـت را نیـز    این یکپارچگی، برقراری ارتباط با تأمین     . یکپارچه ساخت 

های فراینـد  هایی کـه     فناوری اطالعات، برای سازمان    راه حل مفید بودن این    . گیرد  در بر می  
در ایـن مـورد پرسـتاری،        (کاریشان فراتر از مرزهای سنتی اداری است، اثبـات شـده اسـت            

عملیات در نظر گرفته شده و مدیریت کنترل موجودی، خرید و قراردادها در حیطـۀ               / تولید
  ).گیرند حسابداری قرار می/ مالی

ــا اســتفاد بــرای ارائــه خــدمات در اقتــصاد دیجیتــالی، شــرکت  ه از آخــرین هــا بایــد ب
.  خود را ارتقاء دهنـد     1های اطالعات کارکردی    مـور دائم سیست  ـط های فناوری، به    رفتـپیش

در آخـر، همـان طـور کـه در          . کاری باید در صورت نیاز، بهبود یابنـد         های  فرایندبه عالوه،   
 مـورد نیـاز     مناسـب افـزار     های زنجیرۀ تأمین، نـرم       نشان خواهیم داد، در برخی بخش      7فصل  
  .گیرند های اطالعات کارکردی را در بر می ها، سیستم  این بخش.است

هـایی دریافـت      هـای خـود را از سیـستم         های اطالعـات کـارکردی، بیـشتر داده         سیستم
. 2)هـای پـردازش تـراکنش      سیـستم (نماینـد     های روزمره را پردازش می      کنند که تراکنش    می

  
1- Functional Information Systems  
2- Transaction Processing Systems (TPS) 



 

 

451   های اطالعات کارکردی سیستم  6-1

  

 و دیگـر    CRMرت الکترونیکـی،    هـای هـوش تجـاری، تجـا         هـا در زمینـه      بسیاری از برنامـه   
ها و اطالعات مورد نیـاز خـود را از دو یـا چنـد سیـستم اطالعـات کـارکردی                       ها، داده   زمینه
همچنین  و   TPS با    و های کارکردی   های سیستم   برنامهمیان  بنابراین الزم است که     . گیرند  می
اده شده است که    نشان د  1-6 این روابط در شکل   . گی به وجود آید   ها یکپارچ   سایر برنامه با  

  .دهد تصویری از موضوعات ارائه شده در این فصل را نشان می

  های اطالعات کارکردی سیستم 6-1

عملیـات، بازاریـابی،    / های کارکردی گونـاگون نظیـر تولیـد         ها متشکل از حوزه     اغلب شرکت 
آنهـا   را ببینید تا نقش      12 فصل    ارزش در  زنجیرۀمدل  (انسانی و حسابداری و مالی هستند         منابع  

هـای    های اطالعـات در داخـل هـر یـک از ایـن حـوزه                به طور سنتی، سیستم   ). را متوجه شوید  
شدند تا با افـزایش اثربخـشی و کـارایی داخلـی، از آن حـوزه پـشتیبانی        می  کارکردی طراحی   

مراتبـی بـرای برخـی از          بحث خواهیم کـرد، سـاختار سلـسله          7 که در فصل     همان طور . نمایند
شـوند    هایی را شامل مـی      های کاری، فعالیت  فرایندن ساختار نیست، زیرا برخی      ها بهتری   سازمان

فرض کنید یک مشتری بخواهد محـصول  . شوند های کارکردی مختلفی اجرا می   که در حوزه  

جریـان  . هـای کـارکردی توجـه کنیـد        به سیـستمTPSبه جریان اطالعات از     . و ارتباط یکپارچهTPSهای کارکردی،  حوزه 1-6شکل  
هـایی کـه در سـایر         در ایـن شـکل برنامـه      (سازی انجـام شـده اسـت          ی توسط بخش یکپارچه   اطالعات در میان دو یا چند سیستم کارکرد       

 .)، تجارت الکترونیکی و مدیریت دانش نشان داده نشده استCRMها توضیح داده شدند مانندفصل
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رسـد، اعتبـار مـشتری بایـد          هنگامی که سفارش مشتری به بخش بازاریابی می       . خاصی را بخرد  
کند که آیا     بررسی می ) عملیات/ معموالً در حوزه تولید   (یک نفر   . توسط امور مالی تأیید شود    

اگر محصول مورد نظر موجود باشد، بـه شخـصی بـرای            . محصول در انبار موجود است یا خیر      
بخـش  . بندی و فرستادن محصول به بخش حمـل و نقـل جهـت ارسـال کـاال، نیـاز اسـت                        بسته

لی، اقـدامات مربـوط بـه       کند و بخش ما     حسابداری برای مشتری یک صورت حساب تهیه می       
های مختلف، ممکن است      جریان کار و اطالعات بین بخش     . دهد  بیمه حمل و نقل را انجام می      

  .چندان مناسب نباشد و باعث تأخیر یا ارائه خدمات ضعیف به مشتری شود
توانـد      برای مثال شرکت مـی    .  ممکن، ساختاردهی مجدد به سازمان است      راه حل یک  

 کـاری  فراینـد  انجام یک مسئولبسازد، که هر یک  ) چند کارکردی  (ای  های چندوظیفه   تیم
هـای    انـد، سیـستم     های که مجدداً سازماندهی شده    فرایندسپس الزم است برای     . کامل باشند 

 بحث خواهیم کرد، 14 که در فصل     همان گونه . اطالعات کارکردی جدیدی، ساخته شوند    
توانـد از     در مـوارد دیگـر، شـرکت مـی        . شـد تواند بسیار دشوار با      می راه حل سازی این     پیاده

های کـاری و سـاختار سـازمانی        فراینـد فناوری اطالعات، بـرای ایجـاد تغییـرات جزئـی در            
تـأمین    تواند مشکالتی ماننـد فقـدان همـاهنگی یـا زنجیـرۀ               استفاده کند، اما این راه حل نمی      

هـای    اشد که بخش   ب رویکرد یکپارچه تواند    یک عالج دیگر، می   . ناکارآمد را برطرف کند   
کند و در عین حال یک سیستم اطالعات یکپارچه            که هستند حفظ می    همان گونه کاری را   

رویکرد . کند ها کمک می آورد که به ارتباط، هماهنگی و کنترل بخش وجود می پشتیبان به 
 . بحث شده است7-6یکپارچه در بخش 

هـای کـارکردی را    زهقبل از اینکه توضیح دهیم چگونه فنـاوری اطالعـات، کـار حـو         
سـازد، الزم اسـت ببینـیم آنهـا چگونـه             سازی آنهـا را ممکـن مـی         کند و یکپارچه    تسهیل می 
  .کنند  ارزش شرکت و زنجیرۀ تأمین ربط پیدا میبرخطاند و چگونه به  دهی شده سازمان

هـای درون     فعالیـت )  معرفـی شـد     الـف  1 پیوسـت  کـه در     همـان طـور    (زنجیـرۀ ارزش  مدل  
) هـای اولیـه     پشتیبان فعالیـت  (یا ثانویه   ) بیانگر جریان کاالها و خدمات    ( به اولیه    ها را   سازمان

ها، برای پـشتیبانی هـر دو نـوع فعالیـت در نظـر گرفتـه        ساختار سازمانی بنگاه. کند  تقسیم می 
 ارزش، ترسـیم  زنجیـرۀ  اصـلی را در سـاختار   هـای کـارکردی   بخـش  2-6شکل . شده است 

  ). و ثانویههر دو فعالیت اولیه (کند می

مدل زنجیرۀ ارزش 
  و زنجیرۀ تأمینپورتر
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 کاری است که    فرایند، یک   زنجیرۀ تأمین  توضیح داده شد،     2همان طور که در فصل      
کنندگان، تغییر مواد اولیه در داخل بنگاه و توزیع کاالها یا ارائـه               تدارک مواد اولیه از تأمین    

ن در ایـ  . دهـد   فروشان را به هم پیوند مـی        فروشان و خرده    خدمات به مشتریان از طریق عمده     
هـای داخلـی را افـزایش          ارائه خواهد شد که عمدتاً کارایی بخش        فصل چند برنامه ابتکاری   

هایی از بهبود ارتباط و همکاری با مشتریان و شـرکای تجـاری نیـز بـه عنـوان                 مثال. دهند  می
هـای اطالعـات      ابتدا اجازه دهید خصوصیات سیستم    . ها ذکر خواهند شد     دستاورد این برنامه  

  .ررسی کنیمکارکردی را ب

  : های زیر مشترک هستند های اطالعات کارکردی، در ویژگی سیستم
  یک سیستم اطالعات کارکردی از تعدادی سیـستم       . تر  های کوچک   متشکل از سیستم   •

هـای    هـای خاصـی را در حـوزه         اسـت کـه فعالیـت       تر تشکیل شـده       اطالعات کوچک 
 .کنند کارکردی خاص، پشتیبانی می

توانند جهت تشکیل یک سیـستم        های یک حوزه کاری، می      نامهبر. یکپارچه یا مستقل   •
هـا    برخـی از برنامـه    . دپارتمانی، پیوسـته و یکپارچـه شـوند و یـا کـامالً مـستقل باشـند                

 کـاری  فراینـد توانند فراتر از مرزهای یک دپارتمـان، یکپارچـه شـوند تـا بـا یـک          می
 . منطبق گردند

کن است جهت ایجاد یـک سیـستم    های اطالعات کارکردی مم     سیستم. دارای تعامل  •
های اطالعات کـارکردی      بعضی از سیستم  . اطالعات سازمانی با یکدیگر تعامل نمایند     

   2-6شکل 
هــای کــارکردی معمــول   حــوزه

ــبکه ــای ارزش یـــک  روی شـ هـ
 .اند سازمان تولیدی رسم شده

خصوصیات اصلی 
های اطالعات  سیستم

 کارکردی
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برای مثـال، یـک سیـستم اطالعـات منـابع       . با محیط خارج از سازمان در تماس هستند       
 .آوری کند   هایی را در مورد بازار کار جمع تواند داده انسانی می

هـای    های اطالعـات، سـه سـطح از فعالیـت           های سیستم   رنامهب. پشتیبان سطوح مختلف   •
  ). را ببینید2فصل  (راهبردی و مدیریتی، عملیاتی: کنند یک سازمان را پشتیبانی می

 ارائـه شـده     W6.1عملیـات، در فایـل بـرخط        /  در حوزه تولیـد    ISهای    مدلی از برنامه  
  .ابهی دارندهای اطالعات کارکردی، ساختار زیربنایی مش سایر سیستم. است

های کلیدی اولیه و پشتیبانی  های فناوری اطالعات در بعضی زمینه   در این فصل، برنامه   
هـای اطالعـات،      های سیـستم    با این حال از آنجا که برنامه      . کنیم  زنجیرۀ ارزش را تشریح می    

کننـد،    شرکت دریافت می  سیستم پردازش تراکنش  های مورد پردازش خود را از         بیشتر داده 
  .پردازیم تدا به این سیستم میدر اب

  های اطالعات پردازش تراکنش سیستم 6-2

  . شوند پذیر می های پردازش تراکنش، امکان ها توسط سیستم های اصلی سازمان فعالیت

هـای اصـلی سـازمان، منتهـی          های کاری وجود دارند که به فعالیـت         در هر سازمان، تراکنش   
 محـصوالتی را تولیـد   ،شوند که یک شـرکت    میها زمانی انجام      گونه تراکنش   این. شوند  می
بازی، یـک کارخانـه بایـد         برای مثال، برای تولید اسباب    . دهد  کند یا خدماتی را ارائه می       می

ــردازد،     ــسیته را بپ ــروی کــار و الکتری ــداری نمــوده، بهــای نی ــه و قطعــات را خری مــواد اولی
حـساب صـادر       مشتریان صورت  ها را بسازد آنها را به مشتری منتقل نموده، برای           بازی  اسباب

بانکی که شرکت در آن حـساب جـاری دارد، بایـد تـراز حـساب را                 . کرده و پول را بگیرد    
هـا را بپـذیرد و        ها توزیع نموده، سـپرده      ها را برای پشتیبانی از چک        نگه داشته، دارایی   روز  به

  .یک صورت ماهانه برای دارنده حساب ارسال نماید
بـرای مثـال خریـد      . های دیگری را به وجـود آورد        نشهر تراکنشی ممکن است تراک    

مواد، سطح موجودی را تغییر داده و پرداخت به یک کارمنـد، میـزان نقـدینگی شـرکت را                   
ها ساده بوده و حجم آنها        های مربوط به اغلب تراکنش      از آنجا که پردازش   . دهد  کاهش می 

  .پذیر است  ی امکانها به سادگ زیاد و تکراری است، کامپیوتری کردن این تراکنش

 فرایندکامپیوتری کردن 
 های متداول تراکنش
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آوری، ذخیره، پردازش و اشاعه اطالعات         کار نظارت، جمع   سیستم پردازش تراکنش  
هـا، ورودی     ایـن داده  . دهـد   های اصـلی و متـداول شـرکت انجـام مـی             را برای همه تراکنش   

، مـدیریت ارتبـاط بـا       1 یـار   هـای تـصمیم     های اطالعات کارکردی و همچنـین سیـستم         سیستم
 ضمناً اطالعات حیاتی برای تجارت الکترونیکـی  TPS. باشند   می 3  دانش  و مدیریت  2مشتری

  .کند؛ به ویژه اطالعاتی که مربوط به مشتریان و سابقۀ خرید آنها است فراهم می
هـا    TPSبعـضی از    . پـذیرد   ورت مـی  ـهای کاری ص      وزهـش، در همۀ ح   ـپردازش تراکن 

هـای مختلفـی را پوشـش         حـوزه شـوند و برخـی دیگـر          تنها به یک حوزه کاری محدود می      
هـای اصـلی کـاری         در حوزه  TPSهای    فهرستی از فعالیت  ). مانند حقوق کارکنان  (دهند    می

ها را    های اطالعات که پردازش تراکنش      سیستم.  قابل دسترسی است   W6.2ط  ـدر فایل برخ  
ات های اطالع های هر بخش یا جزئی از سیستم توانند قسمتی از سیستم کنند، می خودکار می

  وSubrahmanyam (2002)هـا بـه    TPSبـرای شـناخت جـامعی از    . کـل سـازمان باشـند   
Bernstein and Newcomer, 1997 رجوع کنید.  

های سازمانی    ، فراهم نمودن اطالعات مورد نیاز بر اساس قانون یا سیاست          TPSهدف اصلی   
ید بتواند   اختصاصاً با  TPSیک  . جهت حفظ عملکرد سازمان در سطحی مناسب و کاراست        

ها را اداره کند، از خطاهـای مربـوط بـه عملیـات همزمـان                  کارا حجم زیادی از داده     به طور 
مثالً در زمـان اوج فـشار       (بپرهیزد، هنگام تغییرات وسیع در حجم کار، مشکلی نداشته باشد           

گـاه نتـایج را از دسـت ندهـد و محرمـانگی و           ه باشـد، هـیچ    ـ، زمان توقف کار نداشت    )کاری
 بــرای TPSیــک . (Bernstein and Newcomer, 1997)ار را حفــظ کنــد امنیــت کــ

، 1-6های مذکور در جـدول        دستیابی به این اهداف، معموالً خودکار بوده و بر پایه ویژگی          
  . شود ساخته می

فـراهم  : توانند یـک یـا چنـد مـورد ذیـل را شـامل شـوند           می TPSاهداف خاص یک    
هـا، افـزایش      ، تهیه به موقع اسناد و گزارش        زماننمودن امکان عملکرد اثربخش و کارای سا      

 هـای راهبـردی و تـاکتیکی        های الزم بـرای سیـستم       مزیت رقابتی شرکت، فراهم کردن داده     
 هـا و اطالعـات و حفـظ         هـای مبتنـی بـر وب، تـضمین دقـت و یکپـارچگی داده                مانند برنامه 

  
1- Decision Support System (DSS) 
2- Customer Relationship Management (CRM) 
3- Knowledge Management  

 TPSاهداف 
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ید به طور نزدیک با بـسیاری  ها با TPSبه خاطر داشته باشیم که . ها و امنیت اطالعات       سرمایه
های فناوری اطالعات، بـه ویـژه پرداخـت الکترونیکـی، تـدارکات الکترونیکـی و                  از پروژه 

  .بازاریابی الکترونیکی در ارتباط باشند

ای کـه توسـط       نظر از نـوع داده     صرفخدماتی یا سازمان دولتی،      در یک کارخانه، شرکت   
TPS  هـا   ابتـدا داده . پیونـدد  وقوع مـی    تاً استاندارد به   نسب فرایندشود، همواره یک       پردازش می

آوری شـده و از طریـق یـک وسـیله ورودی، وارد کـامپیوتر                 ها جمـع  حسگرتوسط افراد یا    
کنند کـه تـا       ها سعی می    های ورودی، سازمان     کلی به علت حجم زیاد داده      به طور . شوند  می

  . را خودکار نمایندTPSحد امکان ورود داده به 

  TPSهای اصلی یک  یژگیو   1-6جدول 
  .شوند  پردازش میها مقادیر زیادی از دادهمعموالً  •
این ویژگی تا حدی در حال تغییر است، زیرا         .  است مخاطبان داخلی  و برون داد آن نیز اساساً برای         ها غالباً داخلی هستند     منابع داده  •

  . یکدیگر، مستقیماً استفاده نمایندTPSهای  از خروجیهایی ارائه نموده و اجازه داشته باشند  شرکای تجاری ممکن است داده
• TPS روزانه، هفتگی، یک هفته در میان و غیره: کند  پردازش میمنظم، اطالعات را به طور.  
 .مورد نیاز است) پایگاه داده (ظرفیت ذخیره باال •

  . الزم استسرعت باالی پردازشبه علت حجم باالی اطالعات،  •
• TPS ًکند  میآوری قبلی را بررسی و جمعهای  داده اساسا.  
های پردازش شده تقریباً وضعیت ثابتی دارنـد، بـا یـک شـکل      از آنجا که داده. شوند  میساختاردهی ورودی و خروجی،   های  داده •

 .شوند بندی می استاندارد قالب

  .)وندش های خام خالصه نمی داده (های ورودی، قابل مشاهده هستند  در دادهجزئیات بسیار دقیقی •
  .)عملیات ساده محاسباتی و آماری(شود   دیده میپیچیدگی پردازشی کمی اغلب TPSدر یک  •
هـای شخـصی شـدیداً بـه      مسائل حساسی مانند محرمـانگی داده   . ، مورد نیاز است   امنیت و   ها  یکپارچگی داده ،  دقتسطح باالیی از     •

TPSشوند ها مربوط می.  
تداخل و ایجاد مشکل در     . های سازمان، در نظر گرفت      توان مانند خونی در رگ       را می  TPS . باالیی، مورد نیاز است    قابلیت اعتماد  •

  .بار باشد تواند برای سازمان مرگ ، میTPSهای  جریان داده
حتـی بـه صـورت بـرخط و         (هـای داده را       هـا و پایگـاه      سازد فایل    کاربران را قادر می    TPS.  است "اجباری" ها  پردازش درخواست  •

  .تجو نمایندجس) بالدرنگ

 ها و  فعالیت
 TPSهای   روش
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 یـا  ای پـردازش دسـته   :کنـد  ها را به یکی از این دو روش پردازش می         سپس سیستم، داده  
هـا را در هنگـام        های مربـوط بـه تـراکنش        ، شرکت، داده  ای  پردازش دسته  در   .پردازش برخط 
سپس سیستم، به   . دهد  هایی قرار می    ها یا دسته    کند و آنها را در گروه       آوری می   وقوع آنها جمع  

ای بیـشتر بـرای    پـردازش دسـته  . کنـد   هـا را پـردازش مـی        دسته) مثالً هر شب  (ای    رت دوره صو
هنگـامی کـه کـار      . عملیاتی مفید است که در مـدت زمـان طـوالنی مـستلزم پـردازش هـستند                

. ای شروع شود تا وقتی که به اتمام برسد یا خطایی رخ دهد، ادامه خواهد یافـت         پردازش دسته 
  . شوند ها به طور بالدرنگ پردازش می ض وقوع تراکنش، داده، به محپردازش برخطدر 

 حـاوی اطالعـات     هـای اصـلی     فایـل برای اینکه پردازش تراکنش بـرخط اجـرا شـود،           
کلیدی در مورد واحدهای تجاری مهم، بر روی دیـسک سـخت قـرار داده شـده و بـه ایـن                      

عـاتی در مـورد      کـه حـاوی اطال     هـای تراکنـشی     فایـل . ترتیب مستقیماً قابل دسترسی هـستند     
های مشتریان هستند تـا زمـانی کـه دیگـر بـرای               های واحدهای تجاری مانند سفارش      فعالیت

ایـن  . شوند  های برخط نگهداری می     های متداول مورد نیاز نباشند، در فایل        پردازش تراکنش 
 روز  بـه هـا را تـضمین نمـوده و           ها برای تمامی برنامه     های تراکنش   امر، در دسترس بودن داده    

تواننـد در یـک انبـار داده، پـردازش و             هـا مـی     ایـن داده  . نماید  ها را حفظ می     ودن تمام داده  ب
بـرای  (شـود     ، مـدیریت مـی    مـدیر تـراکنش    توسط یک    فرایندکل  ). 10فصل   (ذخیره شوند 

  ). را مشاهده فرماییدSubrahmanyam, 2002جزئیات بیشتر 
رخـدادی  . شـده اسـت   ه  نـشان داد 3-6 نمونه در شکل     TPSجریان اطالعات در یک     

اطالعات پردازش شـده    . شود   ثبت می  TPSوسیله برنامۀ     مانند، خرید توسط یک مشتری به       
بندی   عالوه بر یک گزارش زمان    . تواند یک گزارش یا یک فعالیت در پایگاه داده باشد           می

 مـثالً  ( درخواسـت کننـد    TPSبنـدی نـشده را نیـز از          توانند اطالعات زمان    شده، کاربران می  
سیـستم بـا    ) ه اسـت  ها در پنج روز اول تا کنون، چـه تـأثیری بـر فـروش داشـت                  کاهش قیمت 

  .داد  های تراکنش، پاسخ مناسبی خواهد  دسترسی به پایگاه دادۀ حاوی داده

های پردازش تراکنش بـا وجـود مـشتریان، فروشـندگان، ارتباطـات راه دور و انـواع                    سیستم
های سنتی بر     TPSمعموالً  . توانند کمی پیچیده باشند     میافزارها،    افزارها و نرم    مختلف سخت 
با این حال، ابداعاتی مانند پـردازش تـراکنش         . شدند  فریم، متمرکز و اجرا می      روی یک مین  

پـردازش   در. باشـند   دهنـده مـی    سـرویس / گیرنـده  برخط، مـستلزم یـک معمـاری سـرویس        

های پردازش  سیستم
 تراکنش برخط و 
 مبتنی بر وب
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برای مثـال، هنگـامی     . شوند  ها بالفاصله پس از وقوع، پردازش می         تراکنش ،1تراکنش برخط 
پردازید، سیـستم اثـرات ایـن فـروش را،            که در یک فروشگاه برای یک قلم جنس، پول می         

بدین صورت که یک واحد از موجودی کاال کم کـرده، نقـدینگی فروشـگاه را بـه انـدازه                    
مقدار پرداخت شما افزایش داده و نمودارهای فروش را برای آن قلم کاال، یک واحـد بـاال             

پـردازش  یک شکل نسبتاً جدید از پردازش تراکنش مبتنـی بـر وب،             . نماید  برد، ثبت می    می
  .  توضیح داده شده استW6.3باشد که در فایل برخط   میگرا تراکنش شئ

ــا اســتفاده از  کننــدگان   تــأمین) ماننــد شــبکه خــارجی(هــای وب   و فنــاوریOLTPب
به .  مشاهده کنند  بالدرنگ را به طور     بندی تولید   توانند سطح موجودی شرکت و یا زمان        می

یت مـدیریت موجـودی و      مـسئول تواننـد در قبـول        کنندگان و مـشتریان مـی         این ترتیب تأمین  
تواننـد    هـای مبتنـی بـر وب، مـی          این گونه سیـستم   .  باشند  دهی با هم مشارکت داشته      سفارش
طور  همان. ددر زمینه پردازش سفارشات شرکای تجاری مختلف، مفید واقع شون          اختصاصاً

تواننـد بـرای      است، مشتریان نیـز مـی        بحث شده    1-6فناوری اطالعات در محیط کار        که در 
  . وارد نمایندTPSهایی را به  پیگیری سفارشات و حتی جستار مستقیم آن، داده

  

  
1- Online Transaction Processing (OLTP)  

جریان اطالعات در   3-6شکل
 .پردازش تراکنش
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  1-6  در محیط کارفناوری اطالعات
 باعث کاهش هزینه و زمان TPSکردن  مدرن

  شود حمل و نقل می
   

 

هـای    جا چند مثال از اینکه چگونه مدرن کردن سیستم        در این 
جویی در وقت یا هزینه شده        پردازش تراکنش، باعث صرفه   

 :آوریم   می است،

 دوکنیـد،   هر بار که در کینکوز یک کپی تهیه می : 1کینکوز
در . پـذیرد     تراکنش کپی و پرداخت بهای آن، صـورت مـی         

) کارتی به اندازۀ کـارت اعتبـاری      (گذشته، شما یک وسیله     
کردید و آن را در دستگاه کنترلی که به ماشـین            دریافت می 

ها   نمودید که این وسیله تعداد کپی       کپی وصل بود، وارد می    
: ایـستادید   سپس شما در صف پرداخت مـی      . کرد  را ثبت می  
خوان قـرار   دار، این وسیله را در یک دستگاه کارت   صندوق

اید و به این        داد تا مشخص شود که شما چند کپی گرفته          می
هزینـه  . شد  عالوۀ مالیات محاسبه می     ها به     ترتیب قیمت کپی  

ــه   ــاال بــود و مــشتریان از اینکــه تنهــا ب  خــاطر  ایــن سیــستم ب
ناراضـی  ایستادند،    پرداخت پول چند کپی باید در صف می       

امروزه با استفاده از سیستم جدید کینکوز، شما یـک       . بودند
یــا کــارت ذخیــره مبلغــی کــه از ماشــین  (کــارت اعتبــاری 

ــی ــد م ــی ) خری ــرل وارد م ــتگاه کنت ــی   را در دس ــد، کپ کنی
 دیگر  .روید  کنید و به منزل می      گیرید، رسید دریافت می     می

کــه بــرای تکمیــل کــار خــود، بــا کارمنــدان  نیــازی نیــست 
  .کوز مالقات کنیدکین

دهنــده خــدمات  ارائــه(کــارنیوال الیــن . 2کــارنیوال الیــن  
برخی اوقـات بایـد اطالعـات بـیش از          ) های گردشی   کشتی
کنند تا سری به بندر زده و          نفر که کشتی را ترک می      2500

ایـن شـرکت،    . دوباره به کشتی باز گردند را پـردازش کنـد         
ها برای چـک     قبالً از صفحات کاغذی حاوی اسامی و اتاق       

اکنون مسافران یک کارت هوشمند     . کرد  کردن استفاده می  
ترتیـب، شـرکت      بـدین . دهنـد   خوان قرار می    را درون کارت  

داند که چه کسی در چه زمـانی کـشتی را تـرک کـرده                 می
خـوان هوشـمند      هـر کـارت   . گـردد   است و چه کسی باز می     

 دقیقـه   30 نفر را در عرض      1000تواند اطالعات بیش از       می
در گذشته، برای پردازش افرادی که کشتی       . ردازش نماید پ

 کارمند مـورد    15 تا   10گشتند،    کردند و باز می     را ترک می  
در حال حاضر، یک     .برد   ساعت وقت می   1نیاز بود و تقریباً     

  .کند خوان، نظارت می  دقیقه بر دو کارت30نفر به مدت 

ن وسایل  دپارتما. ه موتوری کالیفرنیا  ـان وسایل نقلی  ـدپارتم
وسیله  میلیون   14، ساالنه هزینه ثبت     3نقلیه موتوری کالیفرنیا  

 فراینـد شرکت، جهت تسهیل ایـن      . کند  نقلیه را پردازش می   
کنــد کــه دســتمزدها را  از یــک سیــستم خبــره اســتفاده مــی

بـــرای جزئیـــات بیـــشتر بـــه ســـایت (نمایـــد  محاســـبه مـــی
blazesoft.comمراجعه نمایید .(  

  

  
1- Kinkoʹs 
2- Carnival line  
3- California Department of Motor Vehicle (California DMV) 
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چند ثانیه پس از اینکـه شـما آدرس و          . 1.اس فروشگاه یوپی 
 در  اس یوپیهای خروجی     کد پستی خود را به یکی از پایانه       

کنیـد، برچـسب ارسـال و رسـید، آمـاده             فروشگاه وارد مـی   
اطالعـات مربـوط بـه ارسـال شـما، در پایگـاه داده       . شود    می

ای را بـه همـان       ماند و اگر بار دیگـر بخواهیـد بـسته           باقی می 
دیگر نیازی به وارد کـردن مجـدد آدرس         شخص بفرستید،   

  . بود نخواهد

 اسـپرینت بـا اسـتفاده از یـک رویکـرد            .2شرکت اسـپرینت  
 هـای جدیـد را      ارشات مربوط به تلفـن    گرا، پردازش سف      ئش

کـشید تـا      در گذشـته چنـد روز طـول مـی         . بهبود داده است  
   مشتری یک خط تلفن جدید دریافت کند؛ اما با استفاده از

توانـد یـک سـفارش را تنهـا در            ، اسپرینت می  سیستم جدید   
دهـی بـه      برنامـه سـفارش   . عرض چند ساعت پردازش نماید    

کـشد و خطـای        دقیقـه طـول مـی      10خـود کمتـر از        خودی  
هــای  توانــد بــه صــورت فــرم  ایــن برنامــه مــی. کمتــری دارد

تــاپ  الکترونیکــی بــر روی کامپیوترهــای رومیــزی یــا لــپ 
  .فروشندگان، اجرا شود

آیــا عملیــات مربــوط بــه     :ســی بیــشتر بــرای برر
توانـد بـدون وجـود کارکنـان آن           های کینکوز می    خروجی

انجام شود؟ کارت هوشمند کارنیوال، چه تأثیری بر امنیـت          
 و اســـپرینت، در وقـــت چـــه کـــسانی اس یـــوپیدارد؟ در 

  شود؟ جویی می صرفه

ها   ده و داده  های سا   به جای مبادالت بسته متن    . ردازش تراکنش تعاملی مبتنی بر وب     پ
ــه روز  ســنتی، تــراکنشEFT و EDIهــای خــصوصی ماننــد  در شــبکه ــه شــکل  هــا روز ب  ب
گـسترش یافتـه    OLTP در نتیجه. شوند های داخلی انجام می  تری در اینترنت و شبکه     پیچیده

افـزار و سـرورهای پـردازش تـراکنش اینترنتـی،                نرم ،، تبدیل شود   اینترنت تعاملی  TPSتا به   
هـا را     ای، واکنش سریع و ذخیرۀ حجم باالی تصاویر و فیلم             رسانه چند های  ل داده امکان انتقا 

قابلیت تعامل، پاسخگویی سـریع و آسـان   . سازند صورت فوری و با هزینۀ پائین فراهم می    به  
انعطـاف الزم بـرای تطبیـق بـا رشـد            OLTPهمچنـین   . سـازد   پـذیر مـی     به جستارها را امکان   

هـای    موقع و تحلیل پایگاه     ، جستجوی به  )قابلیت گسترش  (3ازشبینی نشدۀ تقاضای پرد     پیش
هایی مانند شـرکت کـامپیوتری دِل کـه بـا دریافـت و                شرکت. کند  داده بزرگ را فراهم می    

هـای پیچیـده      هـا سـر و کـار دارنـد، بـه اسـتفاده از سیـستم                 پردازش حجم زیادی از سفارش    
  .دهی مبتنی بر وب تمایل دارند سفارش

  
1- UPS Store 
2- Sprint Inc 
3- Scalability 
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) 6-6 تـا    3-6(های بعدی     در قسمت . های کاری وجود دارد     ش در همۀ زمینه   پردازش تراکن 
در اینجــا . هــای کــاری اصــلی، شــرح خــواهیم داد  را در حــوزهTPSهــای کلیــدی  فعالیــت
را بـه طـور دقیـق       ) پردازش سفارش (کند    های کاری متعددی عبور می      ای که از حوزه     برنامه

  .دهیم توضیح می

تواند به وسـیله تلفـن، کاغـذ یـا بـه شـکل                و خدمات می  سفارش کاال   . پردازش سفارش 
هـا، بـه عنـوان       پردازش سریع و مؤثر سـفارش     . الکترونیکی، از مشتری به شرکت منتقل شود      

تواننـد داخلـی نیـز باشـند،          هـا مـی     سفارش. کلیدی برای رضایت مشتری، شناخته شده است      
فارشی دریافـت شـد،     همین که س  . یعنی از یک بخش سازمان به بخش دیگر صورت گیرند         

سیستم پردازش سفارش باید آن را مستند نموده، مسیریابی کرده، خالصـه و سـپس ذخیـره                 
تواند فروش را بر اساس نوع محصول، ناحیـه یـا فروشـنده               یک سیستم کامپیوتری، می   . کند

هـا تهیـه      آن نیز ردیابی کند و اطالعات مفیدی را در مورد فروش یا بازاریابی برای سـازمان               
هـایی را     ها، سیستم    توضیح داده شد، بسیاری از شرکت      5 و   4 که در فصل     همان طور . ایدنم

کنند تا بتوانند از محل کسب و کار مشتریان بـا اسـتفاده از                برای فروشندگان خود فراهم می    
هـای همـراه متـصل بـه وب، سفارشـات را              ها و یا تلفن     PDAسیم،    تاپ بی   کامپیوترهای لپ 

ها به عنـوان بخـشی از رونـد تغییـرِ شکلـشان بـه کـسب و کـار                       شرکت بعضی از . وارد کنند 
ها دالر را جهت مهندسی مجدد سیستم پردازش سـفارش خـود صـرف                الکترونیکی، میلیون 

ام، سیستم   بی برای مثال، آی  ).  نمونۀ زیمنس در فصل یک را ببینید       ،به عنوان مثال  (نمایند    می
ترتیـب توانـست در سیـستم تـدارکات            بـدین  دهـی کـرد و      تدارکات خود را مجدداً سازمان    

   .تر به انجام رساند تر و ارزان الکترونیکی، سفارشات خرید خود را سریع
بـرای مثـال شـرکت      . توانند عالوه بر کاال، برای خدمات نیز داده شـوند           ها می   سفارش

یـر  پردازش سفارشات تعم  . کند   سفارشات تعمیر آسانسور را نیز پیگیری می       1آسانسور اُتیس 
ســیمی کــه ارتبــاط مــؤثر بــین تعمیرکــاران و شــرکت اُتــیس را   هــای بــی از طریــق دســتگاه

 ابتکاری، ماننـد      توانند با استفاده از فناوری      سفارشات می . شود  کنند، انجام می    پذیر می   امکان
فناوری اطالعـات در محـیط کـار        این موضوع در    . یابی جهانی، پردازش شوند       سیستم مکان 

  .است ه شده ، نشان داد6-2
  
1- Otis 

وظایف معمولی در 
 پردازش تراکنش



 

 

 سازی ای کارکردی و یکپارچهه پردازش تراکنش، برنامه  6فصل  462

  2-6 در محیط کار فناوری اطالعات
     ها و سیستم مخابره خودکار در سنگاپور ردیابی اتومبیل

  

24، مبتنــی بــرGPSهــا توســط یــک در ســنگاپور تاکــسی
انـدازی شـده،      ماهواره کـه بـدواً توسـط دولـت آمریکـا راه           

دهـد کـه      این سیستم به کاربران اجازه مـی      . شوند  بی می ردیا
بـه تـصویر     (همواره موقعیت جغرافیایی هر تاکسی را بدانند      

  ).نگاه کنید
ــن صــورت اســت    ــه ای ــستم ب ــفارش : عملکــرد سی س
 یـا   فکـس مشتریان معموالً از طریق تلفن همراه، تلفن ثابت،         

تواننـد از     مـشتریان مـی   . شـود   پست الکترونیکی دریافت می   
واقع در مراکز ) 1با نام کب لینک (های ویژه     ریق کیوسک ط

گزینـه دیگـر    . هـا، درخواسـت تاکـسی نماینـد         خرید و هتل  
ــه  ــرای رزرو تاکــسی، پایان ــسیرانی در   ب ــای متحــرک تاک ه

مـشتریان دائمـی بـا اسـتفاده از تلفـن، از            . ها هستند   نمایشگاه
منزل یا محل کـار شـمارۀ شناسـایی شخـصی خـود را وارد               

سیستم . نمایند  ترتیب سفارش خود را اعالم می       بدینکرده و   
با استفاده از این شـماره، کـاربر و موقعیـت مکـانی او را بـه                 

کـاربران جدیـد از اپراتـور       . دهد  طور خودکار تشخیص می   
  .گیرند کمک می

.  متــصل اســتGPSسیــستم ســفارش کــامپیوتری بــه 
تـرین     نزدیـک  GPSشـود،     زمانی که سفارشی دریافت مـی     

خـالی بـه سـفارش دهنـده را پیـدا نمـوده و صـفحۀ                تاکسی  
. کنـد  آدرس را بـه راننـده اعـالم مـی         نمایش داخل تاکسی،  

 . ثانیه فرصت دارد تا دکمۀ قبول سـفارش را بزنـد           10راننده  

ــردر   ــستم غی ــه طــوراین صــورت سی ــال  ب ــه دنب ــار ب  خودک
  .گردد  ترین تاکسی خالی بعدی می نزدیک

 تاکـسی را بـه طـور        های  این سیستم، پردازش سفارش   
اوالً، زمـان   . کامل تحـت مهندسـی مجـدد قـرار داده اسـت           

تراکنش برای پردازش سفارش یک مـشتری دائمـی، حتـی           
در هنگام اوج تقاضا کاهش یافته است، چرا که مـشتری بـه             

ثانیاً از آنجـا کـه سیـستم، مقـصد          . شود  سرعت شناسایی می  
د هر سفری را توانن کند، رانندگان نمی مشتریان را اعالم نمی   

ایـن امـر متوسـط زمـان        . که دوست داشتند، انتخاب نماینـد     
انتظار مشتریان را به میـزان قابـل تـوجهی کـاهش داده و در             

ــسافر تاکــسی   ــدون م ــردد ب ــین حــال ت ــه حــداقل   ع ــا را ب ه
  .رساند می

های مشتریان را تـا       این سیستم، ظرفیت دریافت تماس    
هـای    ی شـرکت  ترتیب برا    درصد افزایش داده و بدین     1000

ــابتی ایجــاد نمــوده اســت   تاکــسی ــی، مزیــت رق ــین . ران چن
ین همـاهنگی را    مـسئول سیستمی اشتباهات بـین راننـدگان و        

وری  کاهش داده و با استفاده کارای رانندگان از زمان، بهره      
در آخر اینکـه مـشتریانی کـه از         . دهد  میآنها را نیز افزایش     

د مـدتی طـوالنی بـرای       کنند، ناچار نیستن    ها استفاده می    پایانه
موقعیتی کـه در  (دستیبابی به یک اپراتور تلفنی منتظر بمانند   

های اوج شلوغی، روزهای بارانی و یا هر وضعیتی کـه             زمان
 ). آید  شود، پیش می    ها می   باعث افزایش تقاضا برای تاکسی    

  

  
1- CabLink 
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 تاکسی، بـه    50،000سه شرکت بزرگ تاکسیرانی با حدود       
  .این سیستم متصل هستند

  . و تجربه نویسندهLiao (2003) برگرفته از :نبعم

در این سیستم پـردازش سـفارش،      :برای بررسی بیشتر    
هـایی بـه      کنند؟ چـه مزیـت       می ایفاءکامپیوترها چه نقشی را     

  گردد؟ مشتریان دائمی تاکسی ارائه می

  
  

ه  بـه طـور خالصـ      2-6، در جـدول     TPSهای ویژۀ     سایر فعالیت .  TPSهای    دیگر فعالیت 
  .اند اکثر این وظایف متداول، کامپیوتری شده. اند آورده شده

بـسیاری از آنهـا بـرای    .  تجـاری در بـازار موجـود هـستند    TPSافزارهای  تعداد زیادی از نرم  
افـزاری و   ای از محـصوالت نـرم   نمونـه (انـد   هـای اینترنتـی طراحـی شـده     پـشتیبانی تـراکنش  

  ).هده کنید مشاW6.4 را در فایل برخط TPSفروشندگان 
در . افزاری را چگونه ارزیابی نماییم های متعدد نرم  حال، مشکل این است که این بسته      

) رود   نیـز بـه کـار مـی        TPSکـه در مـورد      (افزارهـا     ، مبحثی در رابطه با انتخاب نرم      14فصل  
 بنـابراین . ای نیـز دارد     های ویژه   ، جنبه TPSافزاری    اما انتخاب یک محصول نرم    . وجود دارد 

 افزار  نرم
 پردازش تراکنش

  ها یـکان تاکسـابی مـردی
 .در سنگاپور
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سعی کرده اسـت در ایـن امـر          (tpc.rog) 1مانی به نام شورای عملکرد پردازش تراکنش      ساز
افزار، پایگاه داده و   مورد نظر را با بررسی فروشندگان سختTPSاین سازمان، . کمک کند

های تجارت الکترونیکـی را       سازمان مذکور اخیراً ارزیابی پردازش    . زند   می محک افزار  میان
 های تجـارت الکترونیکـی      ارزیابی تراکنش  قسمت   tpc.org/tpcwدر  ( نیز آغاز نموده است   

برای  (های تصمیم یار دارد     این سازمان معیارهای متعددی نیز برای انتخاب سیستم       ). را ببینید 
  ). TPC-R و TPC-Hمثال 

  TPSهای معمول  فعالیت   2-6جدول 
  توضیحات  ها فعالیت

 
هـا و     ها، بـدهی    این دفتر، کل دارایی   . ی یک سازمان  های مال   مجموعه کاملی از حساب        دفتر کل

  .گیرد سازمان را در بر می) سهامداران(های مالکین  ترازنامه

مـواردی کـه مـشتریان      (های شرکت     ثبت تمامی مبالغی که باید پرداخت شود و طلب             های بستانکار و بدهکار حساب
  .ما را مطلع سازدتواند در موعد بدهی، ش سیستم خودکار می). باید بپردازند

هـا را نیـز شـامل         های کلیه اقالم ارسـال یـا دریافـت شـده کـه مرجـوعی                ثبت تراکنش      ثبت موارد دریافت و انتقال
  .شود می

  .بندی ثبت سطح موجودی در حد نیاز جهت کنترل موجودی و مالیات     ثبت موجودی

هـا و     ها، اتومبیل    عنوان مثال ساختمان   به(های ثابت یک سازمان       گزارش ارزش دارایی       مدیریت سرمایه ثابت
  .ها جهت مقاصد مالیاتی شامل کاهش و افزایش چشمگیر دارایی) ها ماشین

  .های خالصه و خام تمامی گزارش پرداخت     صورت پرداخت حقوق

زشـی و عملکـرد     هـای آمو    ها و ثبت دوره     های مربوط به سوابق کارکنان، ارزیابی       فایل     های کارکنان ها و مهارت ره فایلـذخی
  .آنها

  .ها و غیره های مربوط به تبعیت از قوانین دولتی، مالیات گزارش     گزارش به دولت

  .ای های دوره های مالی، مالیاتی، تولید، فروش و سایر گزارش گزارش     ای های دوره ها و صورت سایر گزارش

  
1- Transaction Processing Performance Council 
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هـا را بـه       هایی است کـه ورودی       پردازش مسئول سازمان،    در یک  1مدیریت تولید و عملیات   
هـای   در مقایـسه بـا دیگـر زمینـه    ).  را ببینیـد 4-6شـکل  (کننـد   های مفید تبدیل مـی      خروجی

هـای    های اطالعات پشتیبان آن بسیار متنوع بوده و در سازمان            و سیستم  POMکاری، حوزه   
هـای تولیـدی در       ای مثـال سـازمان    بـر . ای با هم متفاوت هستند      مختلف به طور قابل مالحظه    

کننـد و اداره یـک        های کامالً متفـاوتی را اسـتفاده مـی        فرایندهای خدماتی     مقایسه با سازمان  
 بـه   ،POMبرای مثالی از پیچیـدگی حـوزه        (بیمارستان کامالً متفاوت از یک دانشگاه است        

سـمت چـپ و     های داخلی در      توجه داشته باشید که واسط    .  مراجعه کنید  W6.1فایل برخط   
  ). های خارجی در سمت راست قرار دارند واسط

، کـه   POM، در اینجـا چهـار زمینـۀ         POMبه علت گستردگی و تنـوع کارکردهـای         
  مدیریت مواد و تدارکات داخل: کنیم شوند را ارائه می  توسط فناوری اطالعات پشتیبانی می    

  

  

  
1- Production and Operation Management (POM) 

  :منبع. کنند های مفید تبدیل میها را به خروجی ورودی،عملیات/های مدیریت تولید کارکرد 4-6شکل 
J.R. Meredith and S.M. Shafer, Operations Management. New York: Wiley, 2002. Reprinted by permission of John 
Wiley and Sons, Inc. 
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و مـدیریت چرخـه حیـات       1وتریعملیات، تولید یکپارچه کـامپی    / ریزی تولید   سازمان، برنامه 
 W6.5باشد که در فایـل بـرخط    زمینۀ پنجم، خودکارسازی طراحی و ساخت می  . 2محصول
  . است ارائه شده

و ) دریافــت (3یـارش، خریــد، تــدارکات داخلـــهــای سفــ تـمــدیریت تــدارکات بــا فعالیــ
ن، مثال های تدارکات داخل سازما فعالیت. سر و کار دارد) حمل و نقل   (4تدارکات خارجی 

هـای اولیـه و پـشتیبانی در زنجیـرۀ ارزش را            هایی است که بسیاری از فعالیت     فرایندخوبی از   
خرید سنتی و تدارکات الکترونیکی هر دو بـه ورود مـواد و قطعـات اولیـه،                 . شوند  شامل می 
. گردنـد   مواد دریافت شده از نظر کیفیت، بازرسی شده و سپس ذخیره مـی            . شوند  منتهی می 
کننـدگان تحویـل داده شـوند، نگهـداری           خیره شده تـا زمـانی کـه بـه درخواسـت           از مواد ذ  

شـود، دور     قابـل قبـول مـی     غیربعضی از مواد، زمانی که کهنه گشته و یا کیفیتـشان            . شود  می
  .شوند ریخته می
هـای اطالعـات پـشتیبانی شـوند      مـط سیـست ـتواننـد توسـ   هـا، مـی    تـامی ایـن فعالیـ    ـتم

(Robb, 2003) .،هـا بـه نـوعی تـدارکات الکترونیکـی        امروزه بسیاری از شرکتبرای مثال
توانند  سیم آنها می های صوتی، به ویژه انواع بی   اسکنرها و فناوری  ). 4فصل  (اند    روی آورده 

ها قادرنـد توزیـع و کارهـای مربـوط بـه مـواد             های بازرسی را پشتیبانی کرده و ربات        فعالیت
جایی مواد    ها برای جابه     بزرگ، در هنگام نیاز، از ربات      در انبارهای . اولیه را بر عهده بگیرند    

هـا بـر روی         شـوند و صـندوق      ها نگهداری می      قطعات در صندوق  . شود  و قطعات استفاده می   
هــا  هــای امانــت ســپرده، در بانــک مــشابه روشــی کــه صــندوق(گیرنــد  یکــدیگر قــرار مــی

، انبـاردار شـمارۀ آن قطعـه را    هر زمان که یک قطعه مورد نیاز باشـد    ). شوند    دهی می   سازمان
مثالً با استفاده از نیـروی      ( متحرک به سمت آن آدرس رفته، صندوق را           ربات. کند  وارد می 

ای  هــا بــه گونــه ربــات. بــرد دار مــی از جــای خــود بیــرون آورده و بــرای مغــازه) مغناطیــسی
 دوبـاره بـه     اند که به محض برداشتن قطعه مورد نظـر، جعبـه محتـوی آن را                ریزی شده   برنامه

هـا را     ها پرونـده    های هوشمند در ژاپن، ربات      در ساختمان . گردانند  اش بر می    محل همیشگی 

  
1- Computer-Integrated Manufacturing (CIM) 
2- Product Lifecycle Management (PLM) 
3- Inbound Logistics 
4- Outband Logistics 

 مدیریت تدارکات 
 درون سازمانی و مواد
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در بعــضی از . گرداننــد  و دوبــاره آن را بــرای بایگــانی، بــاز مــیآورنــد بــرای کارکنــان مــی
  . دهند ها حتی کار توزیع دارو را نیز انجام می ها ربات بیمارستان

کند که چه مقدار کاال بایـد نگهـداری            معین می  وجودیمدیریت م . جودیمدیریت مو 
سه نـوع هزینـه، در   . از اندازه و موجودی ناکافی هر دو پرهزینه هستند   انبار کردن بیش  . شود

هزینـۀ نگهـداری کاالهـا،      : گیری راجع به سطح موجودی کاال، حائز اهمیت هـستند           تصمیم
 و هزینۀ فقدان موجودی در زمـان        )یک هزینۀ ثابت به ازای هر سفارش      (دهی    هزینۀ سفارش 

  .باشد ها می هدف، کاهش مجموع این هزینه). هزینۀ کمبود یا هزینۀ فرصت(نیاز 
. دهــی و مقــدار آن زمــان ســفارش: شــود دو تــصمیم اساســی در عملیــات گرفتــه مــی

، ایـن دو تـصمیم را پــشتیبانی   1هـای موجـودی، ماننـد مـدل مقــدار سـفارش اقتـصادی       مـدل 
توانند بسیار گوناگون و پیچیـده        ل این که سناریوهای مربوط به موجودی می       به دلی . کنند  می

افزاری مدیریت موجـودی ارزان قیمـت         های نرم   بسته. های متعددی وجود دارند     باشند، مدل 
برای مثـال، بـا     . ها هستند   ومتعددی، وجود دارند که قادر به خودکار کردن کاربرد این مدل          

هـای بیـشتری توانـستند        ک سیـستم مبتنـی بـر وب، شـرکت          در یـ   DSSهای    استفاده از مدل  
 ملزومات خود را بهبود بخـشند و بـدین ترتیـب، نـسبت بـه                2مدیریت موجودی و مهیاسازی   

  . (Amato-McCoy, 2002c)های مشتریان بهتر پاسخگو باشند  درخواست
گیـری کـرد، سیـستم        هنگامی که مدیریت در مـورد میـزان و زمـان سـفارش تـصمیم              

تواند سطح موجودی را برای هر یک از اقالم مورد نظر مـدیریت کنتـرل کنـد            میاطالعات  
به عنوان مثال، اقالمی مانند دستمال کاغذی یا مـداد          . همۀ اقالم به چنین کنترلی نیاز ندارند      (

هنگـامی کـه    ). شـوند   که میزان مصرف آنها اساساً ثابت اسـت، بـه طـور دقیـق کنتـرل نمـی                 
یابـد کـامپیوتر      گویند، کاهش می     می نقطۀ سفارش مجدد  ه آن   موجودی تا سطح معینی که ب     

این سفارش، به صـورت الکترونیکـی بـه         . کند  به طور خودکار، یک سفارش خرید تهیه می       
شود و اگر ساخت کـاالی مـورد نظـر در داخـل مجموعـه انجـام                   یک فروشنده فرستاده می   

  . گردد گیرد، به بخش تولید ارسال می می

  
1- Economic Order Quantity (EOQ) 
2- Replenishment  
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دهند   کنندگان خود اجازه می       به تأمین ) مارت  مانند وال (ی بزرگ   ها  بسیاری از شرکت  
هـا را بـه سـازمان بفرسـتند؛           ریـگام نیـاز، کـس    ـرل کنند و در هن    ـح موجودی را کنت   ـکه سط 

مـدیریت موجـودی    چنـین راهبـردی،     . بدین ترتیب به ارسال سفارش خرید، نیازی نیـست        
توانـد از طریـق عوامـل سـیار در           می کنترل سطح موجودی  . شود   نامیده می  1توسط فروشنده 

 کامپیوتری دِل از خدمات وب، برای        توان مانند شرکت    همچنین می . اینترنت صورت پذیرد  
  . )7فصل  (این کار استفاده نمود

 نشان خواهیم داد که چگونه فناوری اطالعـات و تجـارت الکترونیکـی بـه          7در فصل   
  . کنند های موجودی انبار، کمک می کاهش هزینه

تواند یک سیـستم مـستقل و یـا بخـشی از              سیستم کنترل کیفیت تولید می    . کنترل کیفیت 
هـا، اطالعـاتی را در مـورد کیفیـت مـواد و             این سیـستم  . مدیریت جامع کیفیت سازمان باشد    

قطعات اولیه، کیفیت محصوالت ناتمام در حال پردازش و محصوالت تکمیل شـده فـراهم               
کنند و نتایج واقعی را با معیارها         ها را ثبت می      همه بررسی  های مذکور نتیجه    سیستم .کنند  می

  . نمایند مقایسه می
آوری شده و بالفاصله      های وب، جمع  حسگرتوانند توسط      کیفیت می   های کنترل   داده

هـا  RFIDبه عالوه،   . تفسیر شوند یا برای تحلیل در آینده در یک پایگاه داده ذخیره گردند            
هـایی بـه صـورت        گـزارش . هـا مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد           ادهآوری د   توانند برای جمـع     می

کـاری مـورد      به عنوان مثال در مورد درصد معایب و درصـد دوبـاره           (شوند    ای تهیه می    دوره
 دائـم و در     بـه طـور   هـای مختلـف را          تواند عملکرد بخـش     و به این ترتیب مدیریت می     ) نیاز

  . صورت نیاز، با هم مقایسه نماید
های استاندارد را  ات کنترل کیفیت مبتنی بر وب برای انجام پردازشهای اطالع   سیستم

  .ام تهیه نمود بی پی و آی توان از فروشندگان بسیاری مثل اچ می
ها و دیگـر ابزارهـا، بـرای کنتـرل کیفیـت            حـسگر هـای تولیـد از طریـق          در ابتدا، داده  

های خبرۀ مبتنی بر      سیستموان از   ـت  ها ثبت شدند، می     س از اینکه داده   ـپ. شوند  آوری می   جمع
) گزین کـردن تجهیـزات    ـوان مثـال جایـ    ـبـه عنـ   (ر اطالعات و ارائه پیـشنهاد       ـوب برای تفسی  

  . اده نمودـاستف
  
1- Vendor-Managed Inventory (VMI) 
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هـا توسـط فنـاوری اطالعـات،          عملیـات در بـسیاری از شـرکت       / ریزی مدیریت تولید    برنامه
تری آنهـا، در اینجـا      ریزی و پشتیبانی کـامپیو      های اصلی طرح    برخی حوزه . شود  پشتیبانی می 
  . شوند تشریح می

هـای موجـودی کـه از رویکـرد مقـدار اقتـصادی               سیـستم . 1ریزی مواد مورد نیاز     برنامه
اند که تقاضـا بـرای آنهـا کـامالً مـستقل              کنند، برای اقالمی طراحی شده       استفاده می   سفارش

ه فـروش  سـازی بـ   هـایی کـه در یـک کارخانـۀ مبلمـان        به عنوان مثـال تعـداد صـندلی       (است  
توانـد وابـستگی     های تولیدی، تقاضا برای برخی اقـالم، مـی          با این حال در سیستم    ). رسند  می

برای مثال یک شرکت ممکن است سه نوع صندلی بـسازد کـه در همـه                . متقابل داشته باشد  
بنابراین تقاضا بـرای پایـه و پـیچ و مهـره، بـه      . رود های مشابه به کار می آنها پایه، پیچ و مهره   

   .آنها بستگی دارد بندی عرضه   مربوط به هر سه نوع صندلی و برنامه زمان تقاضایکل 
ریزی تهیه یا تولید قطعات اصلی یا مواد را در مورد اقـالم وابـسته            افزاری که برنامه    نرم

 به دلیل پیچیـدگی روابـط   MRP. شود نامیده می مواد مورد نیاز   ریزی  برنامهکند،    تسهیل می 
هر بار که تاریخ ارسـال کـاال یـا          . الت و اجزایشان کامپیوتری شده است     بین بسیاری محصو  

 در MRPهـای   انواع مختلفـی از بـسته  . کند برنامه باید عوض شود     میزان سفارشات تغییر می   
  . بازار موجود هستند

MRP   تخصیص     پیچیده فرایندالبته  . بندی تولید و موجودی سروکار دارد        تنها با زمان 
تـری بـه نـام        افزار یکپارچـۀ پیچیـده      در چنین موردی، نرم   . شود  ا نیز شامل می   منابع مربوطه ر  

   . موجود است2ریزی منابع تولید برنامه

ریزی  برنامهعملیات، تحت عنـوان  / یک سیستم مدیریت تولید   . ریزی منابع تولید    برنامه
ه بـر   عـالو MRP IIبـرای مثـال   . دهـد   معمـولی را افـزایش مـی   MRP  ، کاراییمنابع تولید
 هزینه قطعـات و جریـان نقـدینگی مـورد نیـاز بـرای آنهـا را نیـز                    ،MRPهای مشابه   خروجی

 نیروی کار، ابزار، تعمیر تجهیزات و انرژی را نیز تخمـین   ، هزینهMRP II. کند مشخص می
در آخر، این سیستم یک بودجۀ دقیق را همراه با جزئیات برای اجزاء و قطعات تهیه                . زند  می

  
1- Material Requirements Planning (MRP)  
2- Manufacturing Resource Planning (MRP II) 

  ریزی برنامه
 عملیات/ تولید



 

 

 سازی ای کارکردی و یکپارچهه پردازش تراکنش، برنامه  6فصل  470

در مرحله . در بازار موجود هستندMRP IIافزاری مختلفی در رابطه با  های نرم بسته. کند می
  . شرح داده خواهد شد7 ارتقاء یافت که در فصل ERP به MRP IIبعد 

  هنگام بودن، غالبـاً در تولیـد سفارشـی و تولیـد سفارشـی            مفهوم به . 1هنگام  های به   سیستم
کند، هدر رفتن همه منابع       ی است که تالش می    ، رویکرد هنگام بودن   به. رود   می به کار انبوه  

هـا و     را به حداقل رسـانده و سیـستم       ) اعم از فضا، نیروی کار، مواد اولیه، انرژی و مانند آن          (
درسـت در زمـان     به عنوان مثال اگر مواد و قطعـات،         .  مداوم بهبود بخشد   به طور ها را     فرایند
انبـار نیـست، تـأخیری در تولیـد وجـود           های کاری برسـند، دیگـر نیـازی بـه              به ایستگاه  نیاز

بسیاری از  . کار نخواهند ماند     یک از تسهیالت تولید و نیروی کار، بی          نخواهد داشت و هیچ   
 و سـینکام    2 ای ، سـی  ام بـی  آی،   پـی  اچهایی از قبیـل       افزار شرکت   ، توسط نرم  JITهای    سیستم
  . شوند  پشتیبانی می3سیستمز

برای مثـال، در شـرکت تویوتـا،        . اند  دنبال داشته   ا به ی ر چشمگیر منافع   JITهای    سیستم
 50 تـا  30 روز، کاهش هزینـه بـین   1 روز به 15این منافع، شامل کوتاه شدن چرخۀ تولید از         

 خـاص در پـشتیبانی از تولیـد         به طـور   JITسیستم. درصد و در عین حال افزایش کیفیت بود       
توان مدل سوار کردن اجزاء کـامپیوتر        برای مثال می  .  انبوه مبتنی بر وب مفید است       سفارشی

برای اینکه کامپیوترهـا بـه سـرعت        . شرکت دِل را بالفاصله پس از دریافت سفارش، نام برد         
، 2001از ابتـدای سـال      . شـوند   موقع تأمین می    تحویل داده شوند، اجزاء و قطعات، درست به       

. انـد    پـیش گرفتـه     را در  4 تولیـد سفارشـی    فرایندسرعت یک     های سازندۀ اتومبیل، به     شرکت
های سفارشی با حداقل هزینـه، بـه یـک سیـستم          تولیدکنندگان، جهت تحویل سریع اتومبیل    

JIT  را از    تولید ناب مبتنی بر تقاضا    اوراکل، پیپل سافت و سایر فروشندگان،       .  نیاز دارند JIT 
  . اند اقتباس کرده

هـای مـرتبط      یـت  معمـوالً تالشـی یـک بـاره، متـشکل از فعال            پروژهیک  . مدیریت پروژه 
هـا بـه طـول        ها و یا سال     بسیاری است که هزینۀ قابل توجهی در بر داشته و ممکن است هفته            

  
1- Just-In-Time (JIT) 
2- CA 
3- Cincom System 
4- Make-to-order  
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  : افزایند های ذیل بر پیچیدگی مدیریت پروژه می ویژگی. انجامد

کننـدگان تجربیـات کمـی در آن زمینـه            ها، منحصر به فرد بوده و شـرکت         اکثر پروژه  •
 .دارند

 . تکمیل پروژه، عدم قطعیت وجود داردبه دلیل طوالنی بودن زمان •

 .  دشوار باشد،گروهاز ل وجود نیروهای خارج ـکن است به دلیـرل پروژه ممـکار کنت •

 . آیدبه وجودکنندگان  تواند بین شرکت ای می تعامل گسترده •

بنـدی   ریزی و زمـان  های مرتبط، انجام تغییرات در برنامه   وجود تعداد زیادی از فعالیت     •
 . کند وار میپروژه را دش

 .ها اغلب با خطر زیاد و در عین حال سود بالقوه باالیی همراه هستند پروژه •

 1فن ارزیابی و مرور طرح    مدیریت پروژه مانند    کامپیوتری   با ابزارهای     مدیریت پروژه 
هـای وب، یـک پـروژۀ     بـرای مثـال، توسـعۀ برنامـه    .  بهبود یافته است2ر بحرانی ـروش مسی و  

ایـن  ای فناوری اطالعات بسیاری برای پـشتیبانی و کمـک بـه مـدیریت     اصلی است و ابزاره 
 با اسـتفاده از چنـین ابزارهـای کـامپیوتری           3مریل لینچ . (citadon.com)ها موجود هستند      فعالیت

بــه طــور چــشمگیری تخــصیص منــابع و  هــای اصــلی خــود جهــت طراحــی و مــدیریت پــروژه
برای تخمین هزینۀ پـروژه بـا اسـتفاده از    . (Bielski, 2002) بخشیده است گیری را بهبود  تصمیم

راه  توسـط  توانـد  مـدیریت پـروژه مـی   .  را ببینیـد Vijayakumar (2002)های ویـژه،   افزار نرم
 Perkins- Munn and Chen (2004)های برخط، تسهیل شود که ایـن امـر توسـط     حل

  .توضیح داده شده است

بـر و     توانـد بـسیار زمـان       ک کارخانه می  یابی در عملیات داخلی ی       عیب فرایند. رفع اشکال 
 Bizwork. دهنـده باشـند     تواننـد نجـات     هـای هوشـمند مـی       در اینجـا سیـستم    . پرهزینه باشد 

(bizworks.co.nz) است کـه مـشکالت آزاردهنـدۀ مـدیریت تولیـد ماننـد              یافزار موفق   نرم 
صول، ایـن محـ   . کنـد   های کارخانه را حل می    حسگرآوری شده توسط      های جمع   تفسیر داده 

محـصوالت مـشابهی نیـز وجـود     . برای کنترل کیفیت، مدیریت نگهداری و غیره مفید است       
  
1- Program Evaluation and Review Technique (PERT) 
2- Critical Path Method (CPM) 
3- Merrill-Lynch 
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 تواننـد زمـان تـشخیص عیـب را از چنـد سـاعت بـه چنـد ثانیـه کـاهش دهنـد                         دارند که می  
)gensym.com .را ببینید.(  

 توسط فنـاوری  نیز  ریزی تولید و عملیات       های دیگر برنامه    بسیاری از حوزه  . ها  سایر حوزه 
مبتنـی  ریزی تولید  برنامه سازی  یک ابزار بهینه1برای مثال لی و چن. اند اطالعات، بهبود یافته  

 نیز به کمک ابزارهـای فنـاوری        ها  ریزی و طراحی ساختار کارخانه      برنامه. وب را ساختند  بر  
  . (Benjaafar et al., 2002)اند  اطالعات، به شکل چشمگیری ارتقاء یافته

کند که برنامه   را تشریح می(Office Depot)ستم مبتنی بر وب  یک سی2کورولیشین
دهد تا رضایت مشتری را افزایش       زمانی کارکنان را با الگوهای شلوغی فروشگاه، تطبیق می        

 4کند که چگونـه اسـکورمن فـاین پیپـرز            توصیف می  3پارکز. ها را کاهش دهد     داده و هزینه  
ویـژه  افـزار   از نـرم ) و محـصوالت ویـژه  هـای تبریـک    یک فروشنده و تولیدکننـده کـارت     (

، دو انبـار او . کند  کاال استفاده میبینی و موجودی  های پیش فرایند، برای بهبود    مدیریت انبار 
  .کنند فروشی، توزیع می  فروشگاه خرده000،30بین بیش از در محصوالت را 

هـای تولیـد      مسازی سیـست     است که یکپارچه   ای  مفهوم یا فلسفه   تولید یکپارچه کامپیوتری  
 سـازی   سـاده )1: ( دارای سه هـدف اساسـی اسـت       CIM. کند  کامپیوتری مختلف را بیان می    

) 3(تـا حـد ممکـن و     هـای تولیـد   فراینـد  خودکارسـازی ) 2(ها و فنون تولید  تمامی فناوری
 در تمام وجوه طراحی، تولید و کارکردهـای مـرتبط، از طریـق              سازی و همبستگی    یکپارچه
: هـایی کـه بایـد یکپارچـه شـوند، عبارتنـد از              فنـاوری . افـزار کـامپیوتری    افـزار و نـرم      سخت
ــاوری گروهــیJIT ،MRP ،CAD ،CAM، 5هــای تولیــدی منعطــف سیــستم ــرای . 6 و فن ب

  . را ببینیدW6.6جزئیات بیشتر فایل برخط 
های فراینـد ایـن امـر بـه ویـژه در          . ، گستردگی و انعطاف آن است     CIMمزیت اصلی   

بدون . ال ساختاردهی مجدد یا حذف شدن هستند، حائز اهمیت است         کاری که کامالً در ح    

  
1- Lee and Chen (2002) 
2- Korolishin (2003) 
3- Parks (2004) 
4- Schurman Fine Papers  
5- Flexible-Manufacturing System  
6- Group Technology  

تولید یکپارچه 
 کامپیوتری
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CIM     های جدیـد، نیـاز     فرایندهای موجود، جهت تطبیق آنها با          ممکن است در تغییر سیستم
برای مشاهده مثالی در مـورد چگـونگی اسـتفاده یـک            . گذاری مبالغ عظیمی باشد     به سرمایه 

بــر روی خــدمات تولیــد    (نیــد   را مــشاهده ک CIM ،Kimball.comشــرکت مبلمــان از  
برای اطالعات بیشتر در مورد یک چارچوب یکسان برای تولیـد   ). الکترونیکی کلیک کنید  

  . رجوع کنیدZaremba and Morel (2003) یکپارچه به

کننـدگان را قـادر        یک اسـتراتژی کـاری اسـت کـه تولیـد           ،مدیریت چرخه حیات محصول   
، جهـت    طراحی و توسـعه    فرایندبه عنوان بخشی از      را    های مربوط به محصول     سازد، داده   می

در . (Day, 2002)های زنجیرۀ تأمین، کنترل نموده و به اشتراک گذارند  پشتیبانی از فعالیت
PLM بـه کـار     توسـعه محـصول   هـای جدیـد در        های مبتنی بر وب و سایر فنـاوری         ، فناوری
کننـده و     توانـد خـسته      مـی   آن که حتی در خود یک سـازمان نیـز          های جمعی   جنبهاند تا     رفته
با در کنار هم قـرار دادن کارکردهـایی کـه قـبالً از هـم                . ودکار نمایند ـگیر باشد را خ     تـوق

کند، یک همکـاری پویـا        د و تدارکاتی که از آن پشتیبانی می       ـ تولی دـفراینجدا بودند، مانند    
حـد را   یـک تـیم بـزرگ وا    ،رد کـه از آغـاز تولیـد محـصول         ـگیـ   کل می ـن کارکردها ش  ـبی

  . دهد تشکیل می
 بـرای طراحـی دوچرخـۀ پرطرفـدار         1 سـی  تی  مبتنی بر وب شرکت پی     PLMنمایی از   

 میـسر   3"ارتباطـات پـروژه   "همکاری از طریـق     . است   آورده شده    5-6، در شکل    2وی تی ای
، شـرکت تولیدکننـده دوچرخـه، توانـست     PLMبا اسـتفاده از  ). در مرکز شکل(شده است   

  . طراحی کند ی چشمگیر با سرعت  را محصول خود2003مدل 
PLM تواند تأثیرات سودبخشی بر تغییرات مهندسی، چرخۀ زمانی، استفادۀ مجدد             می

هـای    انـد کـه همکـاری       مطالعـات نـشان داده    . وری مهندسـی، داشـته باشـد        ها و بهره    از طرح 
 محصول را    مخارج سفر و هزینۀ مربوط به مدیریت تغییر        ،توانند هزینه تولید    الکترونیکی می 

، انفجار محصوالت جدیدی که چرخه حیات         به عالوه . ی کاهش دهند  چشمگیرنیز به طور    
 را  PLMکوتاهی دارند و افـزایش پیچیـدگی مـدیریت زنجیـرۀ تـأمین، نیـاز بـه اسـتفاده از                     

  . دهند افزایش می
  
1- PTC  
2- ATV 
3- ProjectLink 

مدیریت چرخه 
 حیات محصول
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PLM            سـازی تعـدادی از        گامی بزرگ برای یک سازمان محـسوب شـده و یکپارچـه
 از نقطـه نظـر      PLMنهایتـاً، هـدف کلـی       . کنـد   های مختلف را ایجاب می      ستمها و سی  فرایند

تـر در سـازمان انتقـال دهـد تـا             سازمانی، این است که اطالعـات را بـا سـرعت هرچـه تمـام              
ترتیب، زمان الزم برای رسیدن محصول به بازار را کاهش داده و سوددهی را افـزایش                  بدین
 دسـالت   ،سـی  تـی  ، پـی  3 اس دی   ، ئـی  2ریکس وان ، مت 1پی ای  توسط اس  PLMابزارهای  . دهد

  . شوند ام، عرضه می بی  و آی4سیستمز

  

  
1- SAP 
2- Matrix One 
3- EDS 
4- Dassault Systems 

  ..Raskin, 2002, p. 50:منبع. حیات محصولۀ کار مدیریت چرخۀنحو5-6شکل
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  بازاریابی و فروشهای  مدیریت سیستم 6-4

سـازی و      محـوری و رونـد سفارشـی        ، ما بر افزایش اهمیت رویکـرد مـشتری        5 تا   1در فصل   
گونه مفید واقع   فناوری اطالعات چ  . کننده، تأکید کردیم    های مبتنی بر مصرف     ایجاد سازمان 

این عمل از طریق    . رسند   مشتریان می  به دست شود؟ ابتدا باید بفهمیم محصوالت چگونه         می
  . پذیرد  انجام میکانالیک سری نهاد بازاریابی تحت عنوان 

 رسـاندن یـک    فراینـد هـای فعـال در        تمـام سیـستم   ) در بازاریـابی  ( های کانـالی    سیستم
. ریان سـر و کـار دارنـد       ـبـا تمـام نیازهـای مـشت       د و   ـری هـستن  ـول یا خـدمت بـه مـشت       ـمحص

های کانالی که در آن شش سیستم عمده بازاریابی به هم وابسته هستند، در            سیستم  پیچیدگی
   . قابل مشاهده است6-6شکل 

هـای بازاریـابی، فـروش، تـدارکات، آمـایش و             تواننـد فعالیـت     های کانالی مـی     سیستم
افزایش قدرت سـازمان در  . باط داده و تغییر شکل دهند   ها را با هم ارت      تحویل و سایر فعالیت   

. شـود  های کارکردی سـازمان، ناشـی مـی    های کانالی با حوزه   سازی سیستم   بازار از یکپارچه  
. هـا تـأثیر بگـذارد       تواند بر سـایر کانـال       ها می   مشکل اینجاست که تغییر در هرکدام از کانال       

  .ا یکدیگر هماهنگ و حتی یکپارچه شوندهای اطالعات پشتیبانی باید ب بنابراین، سیستم
کانالی را توضـیح داده و آنهـا      های متعدد سیستم    ما در اینجا تنها تعداد کمی از فعالیت       

های داخـل     های توزیع و نوآوری     روابط مشتری، کانال  : کنیم  دهی می   را به سه گروه سازمان    
دور در فایـل   بی از راه زمینـۀ چهـارمی تحـت عنـوان بازاریـا        . فروشگاه، مـدیریت بازاریـابی    

  .  ارائه شده استW6.7برخط 

ریان خـود را شـناخته و بـا آنهـا ماننـد             ـروری است که مشت   ـها بسیار ض    روزه برای شرکت  ـام 1"حق با مشتری است"
دمات نـو و ابـداعی، تبلیغـات        ـوالت و خـ   ـمحـص . ار کننـد  ـانواده اشرافی رفتـ   ـراد یک خ  ـاف

هـا الزم     ریان، برای اکثر سازمان   ـالمللی به مشت    ح بین ـطکردن و خدمات در س     موفق، سفارشی 
مـشتری  هـای     هـای مربـوط بـه سـازمان          خالصه برخی از فعالیـت     به طور در این بخش    . است
 7در فـصل    مـدیریت ارتبـاط بـا مـشتری         مـورد   جزئیات بیشتر در    . دهیم   را توضیح می   محور

  .است ده ـآم

  
1- Customer is the king  
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 ، مربوط به مشتریان موجـود و بـالقوه   طالعات ا .تحلیل مشخصات و ترجیحات مشتری    
آوری    جمـع  بـه منظـور   ای    هـای اطالعـات پیچیـده       سیستم. عاملی حیاتی برای موفقیت است    

و )  ســطح درآمــد وســن، جنــسیت(هــای مــشتریان، اطالعــات جمعیــت شــناختی آنهــا  داده
توانـد    یهای خریداران در داخل فروشگاه م       برای مثال، فعالیت  . اند  ترجیحاتشان، توسعه یافته  

تـر کارکنـان،      بنـدی مناسـب     کنترل شده و سپس برای چیدمان بهتر فروشگاه و برنامـه زمـان            
  .تحلیل گردد

.ریابی کانالیهای بازا سیستم6-6شکل
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هـای کوچـک      ها، فایل   کوکی(شود    ها ردیابی می    رفتار برخط مشتریان توسط کوکی    
داده هــستند کــه توســط یــک ســرور وب بــر روی دیــسک ســخت کــامپیوتر کــاربر قــرار  

تواند مورد تحلیـل قـرار گرفتـه و بـرای             کنندگان، می   رخط مصرف سپس رفتار ب  ). گیرند  می
 بـا بررسـی     1بـرای مثـال، شـرکت امـریکن آنالیـن         . اهداف بازاریابی، بـه کـار گرفتـه شـود         

هـای تبلیغـاتی    تواند آگهی ها مشتری خود و مکان آنها می      اطالعات جمعیت شناختی میلیون   
بـرای مثـال    (ایی بـسیار زیـاد اسـت     هـ   اثربخـشی چنـین آگهـی     . را با مشتریان هماهنگ کنـد     

doubleclick.com  4بازاریابی هدفمند یا تبلیغات، به فـصل         برای بررسی رویکرد  ).  را ببینید 
  . مراجعه کنید

  هـا بایـد بداننـد      همـۀ شـرکت   . های دادۀ بازاریابی     مشتریان بالقوه و پایگاه     فهرست
هـای داده     بـه تـشکیل پایگـاه     توانـد     مشتریانشان چه کسانی هـستند و فنـاوری اطالعـات مـی           

ها را از منـابع مختلـف         توان لیست   امروزه می . اطالعات مشتریان بالفعل و بالقوه، کمک کند      
هـای مـشتریان      سـپس لیـست   .  الکترونیکی ادغـام کـرد     به صورت خریداری نموده و آنها را      

کـی و یـا     الکترونی  بالقوه تجزیه و تحلیل شده و به هر شکل دلخواه برای پست مستقیم، پست             
تواننـد بـرای تحلیـل و         های مشتریان می    داده. شوند  بندی می    دور تحلیل و دسته     بازاریابی راه 

 ذخیـره  ،هـای دادۀ ویـژۀ بازاریـابی    های داده شرکت و یا پایگـاه   استفاده در آینده، در پایگاه 
د بــه هــای داده بازاریــابی اســتفاده کــر  از پایگــاه2ونه ســیرزـکه ببینــد چگـــبــرای اینــ. شــوند

)2002b(Amato-McCoy  مراجعه کنیـد )       در مـورد بازاریـابی بـر اسـاس پایگـاه داده در
  .) بحث خواهیم کرد10فصل 

تقاضای مـشتریان امـروزی بـرای محـصوالت سفارشـی، بـه طـور               . تولید سفارشی انبوه  
هـای مختلفـی از هـر         برخـی تولیدکننـدگان، پیکربنـدی     . روزافزون در حـال افـزایش اسـت       

هــای متعــددی بــرای مــشتریان  دهنــد و در برخــی محــصوالت، انتخــاب ه مــیمحــصول ارائــ
 اسـت کـه شـرکت کـامپیوتری دل و           تولید سفارشی انبـوه   نتیجه این کار،    . پذیر است   امکان

 سـازی   سفارشـی ). ببینیـد  الف را    2 پیوست(اند     کرده  های دیگر آن را تجربه      بسیاری شرکت 
  . پذیر است خدمات امکان در محصوالت و

  
1- American Online (AOL) 
2- Sears 
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جدول (سازی بر بازاریابی و تغییرات ناشی از آن را تحلیل نمود              ، تأثیر سفارشی  1دوین
، ایـن تغییـرات توسـط فنـاوری      همان طور که در این کتاب نـشان داده شـده          ).  را ببینید  6-3

دهـی و   منظـور تـسریع سـفارش    تواند به   می  برای مثال، اینترنت    . شوند  اطالعات، پشتیبانی می  
فنـاوری اطالعـات در محـیط       ی محصوالت، به کار رود که این امر در          ساز  تکمیل سفارشی 

  .  در مورد ساخت یک جگوار، نشان داده شده است3-6کار 
هـای مختلفـی      تولید سفارشی انبوه، برای همگـان مناسـب نبـوده و دارای محـدودیت             

ها، ایـن اسـت کـه تولیـد سفارشـی انبـوه،        از جمله این محدودیت. (Zipkin, 2001)است 
ستلزم فناوری تولیدی با قابلیت انعطاف باال، یـک سیـستم جـامع بـرای شناسـایی نیازهـا و                    م

محـدودیت دیگـر،    . باشد  های مشتری و سیستم تدارکات قدرتمند برای مشتری، می            خواسته
  برخی از مشتریان توانایی و یا تمایل بـه پرداخـت کـوچکترین افـزایش قیمـت                : هزینه است 

هایی برای چگـونگی غلبـه بـر       دستورالعمل 2هُلوگ و پیل  .  ندارند سازی را   ناشی از سفارشی  
  . اند ها ارائه داده این محدودیت

توانند دریابند که مـشتریان در زمـان          فروشان با استفاده از دوربین می       خرده. سازی    شخصی
 توانند اطالعاتی افزارهای ردیابی می    به همین ترتیب، نرم   . کنند  ها چه می    حضور در فروشگاه  

این فناوری، اطالعاتی   . آوری کنند   های مجازی جمع    را در مورد رفتار مشتریان در فروشگاه      
 را Sadeh, 2002 و 5فـصل  (کنـد   را برای بازاریابی بالدرنگ و تجـارت سـیار فـراهم مـی    

سپس پیشنهادهایی راجع به محصوالت سفارشی بر این اساس که مشتری وقت خود             ). ببینید
ی صرف کرده و چه کاالهایی را به چـه دالیلـی خریـده اسـت، ارائـه                  را بیشتر در چه جاهای    

شـود   اسـتفاده مـی  ) فروش به سمت بـاال  یا   (فروش غیرمستقیم رویکرد مشابهی در    . گردد  می
به عنـوان مثـال، اگـر شـما یـک           . گردد  که در آن تبلیغات برای محصوالت مرتبط انجام می        

  . (Strauss et al., 2003)شود  شما ارائه می ماشین بخرید، بیمۀ اتومبیل به طور خودکار به 

 همان طور. گشاید سوی یک وسیله جدید تبلیغاتی می     اینترنت دری به    . تبلیغات و پیشبرد  
 نشان داده شد، تبلیغات برخط از طریق پست الکترونیکی و عالئم تبلیغاتی به             4که در فصل    

  
1- Wind (2001) 
2- Holweg & Pil (2001) 
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  تغییر چهره بازار  3-6 جدول
  مدل بازار  

  
  مدل جدید

 
  سازی سفارشی  بازاریابی انبوه و بخشی  

 
 در معاملـه، یـک      مشتری   ارتباط با مشتریان

  ال استـر غیرفعـعنص
   .، شریک تولیدکننده و فعال استمشتری 

  .شوند د وگاهی نمینشو در برخی موارد بیان می   شوند بیان می   نیازهای مشتری
های   شـبازار عمده و بخ      بندی بازار تقسیم

  هدف
جزئـی از   "از بازار بـه دنبـال یـک راه حـل سفارشـی و                بخشهر   

  .)بخشی که متشکل از تنها یک فرد است( است "آنها
  .، خدمات و بازاریابی سفارشیمحصوالت   توسعه و تغییر خط تولید   ارائه محصول و خدمات
بازاریــــابی و تحقیــــق و    ساخت محصول جدید

توسعه، ساخت محـصول    
  برند جدید را پیش می

 و توسعه، بر توسعه بسترهایی متمرکـز اسـت کـه بـه               تحقیق گروه 
  .دهند  های خود را می مشتریان، امکان ارائه سفارش

 ثابـــت و هـــای قیمـــت   گذاری قیمت
  دهی تخفیف

ــین  ــشتری  تعی ــال  ( قیمــت از ســوی م ــرای مث  و Priceline.comب
  .گذاری مبتنی بر ارزش های قیمت ؛ مدل)ها مزایده

، آموزش و سرگرمی، بازاریـابی بـه صـورت یکپارچـه،            ارتباطات   ومی و روابط عمتبلیغات   ارتباطات
  .تعاملی و سفارشی

ــرده   توزیع ــی خ ــنتی و فروش  س
  بازاریابی مستقیم

و افــزایش خــدمات تــدارکاتی شــخص ) بــرخط( مــستقیم توزیــع 
  .ثالث

تعیین سنتی نام تجاری و        تعیین نام تجاری
  عالمت تجاری مشترک 

بـرای مثـال مـارک      (ان نـام تجـاری       از نام مشتری بـه عنـو       استفاده 
  .)تجاری من یا مارکی برای من

 و در   "شریک کاری " مناسب و جذب مشتری به عنوان        بازاریابی    بازاریابیقدرت   اساس مزیت رقابتی
  . و اطالعاتR&Dسازی بازاریابی، عملیات،  عین حال یکپارچه

 
 .Wind (2001), P. 41 :منبع

، تنها از طریـق     1ای مانند بازاریابی ویروسی     های نوآورانه  روش. د است ـت در حال رش   ـسرع
م نیـز درحـال ایجـاد تحـول         ـسیـ   ر و بـی   ـهـای پـردازش فراگیـ       برنامه. پذیرند  رنت امکان ـاینت

  
1- Viral Marketing  
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ه بـه تبلیغـات،     ـابی میـزان توجـ    ـال، بـرای ارزیـ    ـوان مثـ  ـبـه عنـ   ). 5ل  ـفـص (د  ـات هستن ـتبلیغ
بـه قـسمت    (کننـد     ار را با خود حمل مـی      ریان شرکت آربیترون یک وسیلۀ پردازش سی      ـمشت

Portable People Meter در سایت arbitron.comبـه طـور  این دستگاه ).  مراجعه کنید 
کننده طی سفرهای روزانه خـود بـا تبلیغـاتی مواجـه             خودکار، هر گاه و هر جا که فرد حمل        

  .کند شود، ثبت می می

هـای متعـدد توزیـع، در         ریـق کانـال   توانند محصوالت و خدمات خـود را از ط          ها می   سازمان
فروشـان و     توانـد از خـرده      بـه عنـوان مثـال، یـک شـرکت مـی           . دسترس مشتریان قرار دهنـد    

وان ـتـ   شدن را مـی     الی  ــوالت قابل دیجیت  ـمحص. اده کند ـدگان خاص خود استف   ـکنن  عــتوزی
دیگــر . ودـال نمـــهــای نــوری ارســ کـع کــرد یــا بــر روی دیــسـط توزیـــ برخــبــه صــورت

های   ل شوند و موقعیت آنها توسط برنامه      ـ یا قطار حم    لۀ کامیون ـوسی  توانند به   صوالت می مح
  هـای توزیـع   فناوری وب نیز انقالبی را در کانـال . فناوری اطالعات، مورد نظارت قرار گیرد  

در اینجـا برخـی موضـوعات مربـوط بـه      . (Chaudhury et al., 2001)است  پدید آورده 
  .نماییم  بررسی میهای توزیع را کانال

فنـاوری اطالعـات،    .  جدید مورد پشتیبانی فنـاوری اطالعـات        های توزیع   کانال
بـرای  . سازد  های جدید یا پیشرفته توزیع کاال یا خدمات را فعال می            عالوه بر اینترنت، کانال   

فروشـان و   های داده کارفرماهای محلـی، خـرده     برداری به پایگاه    مثال، با اتصال فناوری نقشه    
دمات خـود را در زمـان ناهـار کارکنـان، بـه      ـی کاالها و خ   ـذای آماده، به راحت   ـبازاریابان غ 

ای  هـای ویـژه   فروشان، با استفاده از اینترنت، در زمان ناهار مـشوق          ردهـخ. دهند  آنها ارائه می  
، اغذیـه فـوری، رنـگ و        1سـیدمن طبـق نظـر     . کننـد   را به خریداران ارائـه مـی      ) مانند کوپن (

یـک  . شـوند  زء کاالهای اصلی هستند که از طریق این کانال جدید فروختـه مـی       الستیک ج 
ــه اس   ــن زمین ــشگام در ای ــندۀ پی ــی فروش ــوجیز ب ــی2اس تکنول ــد   م ــا  (sbs.com)باش ــه ب ، ک

Mapinfo.com  کنـد کـه بـه        هـای الکترونیکـی تهیـه مـی         ایـن شـرکت، نقـشه     . کنـد    کار می
تواننـد    ترتیـب آنهـا مـی       کار است و بدین      کجا مشغول به     ،دهد چه کسی    بازاریابان نشان می  

   .ریزی کنند تبلیغات خود را بر این اساس، برنامه
  
1- Seidman (2002) 
2- SBS Technologies 

های توزیع و  کانال
 های داخلی نوآوری



 

 

481   و فروشبازاریابی های  دیریت سیستمم  6-4

  3-6 در محیط کار فناوری اطالعات
     های جگوار خود را به صورت برخط بسازید اتومبیل

  

ــود 1خریــداران احتمــالی اتومبیــل جگــوار   قــادر خواهنــد ب
 بـرخط بـسازند، ببیننـد و        به صورت یی خود را     رویا  اتومبیل

توانیـد    در حال حاضر، شما مـی     . قیمت آن را مشخص کنند    
 به صورت بالدرنـگ     jaguar.comاین اتومبیل را در سایت      

ها به صورت بـرخط       ، اتومبیل 1997از سال   . پیکربندی کنید 
اند، اما در این صنعت، جگوار اولین شرکتی          پیکربندی شده 
  .های بسیاری ارائه داد ی جامع را به زبانبود که خدمات
ازی، ـهــای مجــ  اده از اتومبیــلـران بــا استفــ ـکاربــ

 ترکیب ظـاهری ممکـن را مـشاهده         1250توانند بیش از      می
 درجـه   360دار، اتومبیـل را تـا         کرده و به وسیلۀ فلش جهت     

ــا انتخــهمزمــان. رخانندـبچــ ـــ ب گ، تزئینــات ـاب مــدل، رن
انبی اتومبیل، تصویر و اطالعات     ها و وسائل ج     داخلی، چرخ 

. شـوند    مـی  روز  بـه  خودکـار    بـه طـور    آن،    مربوط بـه قیمـت    
هــای موجــود محــدود  هــای قابــل انتخــاب، بــه مــدل گزینــه

 دستگاه ماشین سفارشـی     10تواند تا     هر مشتری می  . شود  می
ــک  ــازی "را در ی ــاراژ مج ــد "گ ــداری کن ــشتریان .  نگه م

ــی ــ م ــلـتوانن ــ  د اتومبی ــای مج ــرده و  ازی را آزـه ــایش ک م
گامی کـه خریـدار     ـهنـ . ه نمایند ـلف را مقایس  ـهای مخت   مدل

ارش او بـه فروشـندۀ      ـکنـد، سفـ     دل را انتخـاب مـی     ـیک مـ  
  .شود مربوطه فرستاده می

جگـوار بـه شـما       همانند دیگر تولیدکنندگان اتومبیل،     
. دهد خرید خود را به صورت برخط، نهـایی کنیـد     اجازه نمی 

ره در مورد قیمت، به یک نماینـدگی        مشتریان باید برای مذاک   
 2فروش جگوار مراجعه کرده و یا با استفاده از اوتـو بـای تـل              

(autobytel.com)   ها ارتبـاط برقـرار       ، با نزدیکترین نمایندگی
با ایـن حـال، ایـن سیـستم بـه مـشتریان در امـر خریـد                  . نمایند

کمک کرده و آنها را در تحقیق در مـورد خریـد، کنکـاش،              
به . نماید  ها، یاری می    و به تصویر کشیدن گزینه    گذاری    قیمت

این ترتیب، مشتریان قبل از این که حتی نمایشگاه اتومبیـل را            
قابلیـت مـشاهدۀ تـصویر سـه        . شـوند   ببینند، با جگوار آشنا می    

تــرین خــدمات ارائــه شــده بــه  بعــدی اتومبیــل، یکــی از مهــم
در آخر، سفارش محصولی که توسط مشتری       . مشتریان است 

ربندی شده است، به صورت الکترونیکی به بخـش تولیـد           پیک
فرستاده شده و بدین ترتیب، طـول چرخـه تولیـد تـا تحویـل               

  .یابد محصول، کاهش می
مـشتمل بـر    ،  پشتیبانی فناوری اطالعات از این نـوآوری      

بندی است که با سیستم تولید       هیک پایگاه داده قدرتمند پیکر    
 توسـعه   4تریلـوژی  و   3که توسط شرکت فورد موتور    (جگوار  
کـه توسـط    ( "اتومبیـل مجـازی   "یکپارچـه شـده و      ) داده شد 

  .شود را نیز شامل می)  ساخته شد5شرکت گلوبال بیچ
  

  
1- Jaguar 
2- Auto By Tel 
3- Ford Motor 
4- Trilogy 
5- Global Beach Corp 
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، اکثــر ســازندگان اتومبیــل،   2000از اواســط ســال  
هــای تولیــد سفارشــی مبتنــی بــر وب خــود را ارائــه   سیــستم
وگیری از ایجـاد ناسـازگاری      ـم برای جلـ   ـاین سیست . کردند

ــد واقعــی، وارد  در  ــروش، فروشــندگان را در خری ــال ف کان
ل، ـتمــامی تولیدکننــدگان بــزرگ اتومبیــ. کنــد را مــیـماجــ

دهی اتومبیل را به اینترنـت        کنند بخشی از سفارش     تالش می 
  .انتقال دهند

اکتبـر تـا     (Jaguar.com گردآوری شده از مطالب منتـشر شـده          :منابع  
ــال   ــوامبر سـ ــدمات و   درFord.com (2000)، )2000نـ ــسمت خـ  قـ

autobytel.com (2002).  

 چرا تولیدکنندگان بـه اسـتفاده از        :برای بررسی بیشتر  
دهند در حالی کـه خریـد واقعـی در           اینترنت عالقه نشان می   

  شود؟ های فروش، انجام می نمایندگی

های سلف سـرویس هـستند کـه در     دید توزیع، کیوسکـهای ج نوع دیگری از کانال 
هـا   بنـزین  هـا و پمـپ   فرودگاهـهـا،    راهـراحت در بزرگـ ـای استـ ـه ر، مکانهای قطا گاهــایست
ب ـده دارنـد، اغلـ    ـز، یک یـا دو فروشنـ      ـی از این مراک   ـدر حالی که برخ   . باشند  داول می ـمت

ـ  (کننـدگان     تولیـد . کنند  روش، فعالیت می  ـآنها بدون نیروی ف    ان ـفروشـ  و خـرده ) 1لـِمثـل مَت
ع، جدیـد   ـه در مورد این کانال توزی     ــآنچ. کنند  میاده  ـاستف از آنها والت،  ـبرای ارائه محص  

هـای اعتبـاری یـا        توسـط کـارت   ) زـالغ ناچیـ  ـحتـی در حـد مبـ      (است، امکان پرداخت پـول      
  .باشد هوشمند می

در عصر جدید، خریداران اکثراً از نظر زمان        . ها  بود خرید و پرداخت در فروشگاه     به
بـا اسـتفاده از فنـاوری       . ای طـوالنی ناراضـی هـستند      هـ   در مضیقه بوده و از ایستادن در صف       

  :برای مثال. شود پذیر می  خرید و پرداخت، امکانفراینداطالعات، مهندسی مجدد 
سـیم بـرای اسـکن کـردن بارکـدِ جهـانی        های متعددی از تجهیزات دستی بـی     شرکت •

 ترتیب، اطالعات زیـادی را ماننـد شـرایط ضـمانت            کنند و بدین    محصول، استفاده می  
موجـودی  کـاالی مـورد نظـر شـما، بـا           قیمـت   . دهند  محصول، در اختیار شما قرار می     

شود کـه     تطبیق داده شده و دستوری صادر می      ) یا کارت اعتباری  (کارت هوشمندتان   
هنگـامی کـه شـما بـه صـندوق          . دار فرسـتاده شـود      محصول منتخب شـما بـه صـندوق       

  .حساب و اقالم خریدتان، آماده هستند رسید، صورت می

  
1- Mattel 
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ایـن  . هـای همـراه، کیوسـک اطالعـات اسـت           گزینه دیگر برای جـایگزینی کـامپیوتر       •
ها را ببینند، محصوالت  های فروشگاه سازند، کاتالوگ ها مشتریان را قادر می کیوسک

های ارائه شده توسط رقبـا        ها را با قیمت     جستجو کرده و حتی قیمت    را  مورد نظر خود    
 در برخـی    1 اِلِـوِن  -هـای سـون     مثـل فروشـگاه   (ا  هـ   در بعـضی فروشـگاه    . مقایسه نمایند 

دهـی در اینترنـت اسـتفاده نمـود           هـا بـرای سـفارش       توان از این کیوسک     می) کشورها
 W6.8ها، به فایل بـرخط        های داخل فروشگاه    برای جزئیات بیشتر در مورد کیوسک     (

 ).  مراجعه کنیدSweeney, 2001و 

ش کرده و موقعیت مکـانی آنهـا را در          های ویدئویی، تعداد خریداران را شمار       سیستم •
های امنیتی نیـستند، بلکـه هـدف          ها ماهیتاً سیستم    این سیستم . کنند   ردیابی می   فروشگاه
آوری   های جمـع    داده. آوری اطالعاتی در مورد الگوی خرید مشتریان است         آنها جمع 

ی های مبتنـی بـر کـامپیوتر در رابطـه بـا نمـایش کاالهـا، طراحـ                   گیری  شده در تصمیم  
ایـن  . شـود   هـای بازاریـابی و تبلیغـات درون فروشـگاه اسـتفاده مـی               فروشگاه، آگهـی  

بندی کار کارکنان، نیـز     ، برای زمان    اطالعات در تشخیص زمان اوج شلوغی فروشگاه      
 ).  را ببینیدKroll, 2002برای جزئیات بیشتر  (شود استفاده می

دهند، بـه      را با چک انجام می     ها  هایی که اکثر مشتریانشان، پرداخت      برخی از فروشگاه   •
های بزرگ مانند کاسـتکو       مثالً خواربار فروشی  ( مجهز هستند    2نگار  های چک   دستگاه

تنها کاری که باید بکنید این است که چک سفید را به            ). مارت   -های وال   یا فروشگاه 
 آن را وارد دستگاهی نماید که به صندوق متـصل اسـت و           تادار تحویل دهید      صندوق

وجـه دریـافتی را    کننده و دستگاه، نام فروشگاه را به عنوان دریافت. کند  کار میبا آن 
در کمتـر از چنـد ثانیـه چـک          . کنیـد   بر روی چک ثبت نموده و شما آن را امضاء می          

تان بدهکار گشته و شـما بـا کـاالیی کـه خریـداری                شود، حساب بانکی    شما تأیید می  
 . شوید اید از فروشگاه خارج می کرده

جویی در زمان و     ها باعث صرفه    فروشی  های مختلف در خرده     کردن فعالیت   پیوتریکام •
 کَـش    شـرکت . آورد  سرمایه شده و خدمات بهتری را بـرای مـشتریان بـه ارمغـان مـی               

  
1- 7- Eleven stores 
2- Check writer 
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کند کـه از آن جملـه         ، محصوالت بسیاری را در این زمینه ارائه می        1رجیستر اکسپرس 
 و گردآورنـدگان قابـل حمـل        2پرستوان بسیاری از محصوالت مانند ویـدئو اکـس          می
برای جزئیات بیشتر در مـورد خـدمات کـامپیوتری ثبـت مبلـغ، بـه                .  را نام برد   3ها  داده

pcamerica.comمراجعه کنید  . 

 به مشتریان امکان پر کردن باک خودرو را با حرکت           4موبایل اسپیدپَس   شرکت اکسُن  •
سـپس  . دهـد    مـی   در مقابـل حـسگر پمـپ بنـزین،         RFIDدادن برگۀ حاوی برچـسب      

RFID تأییــد را آغــاز نمــوده و مبلــغ خریــد از کــارت اعتبــاری شــما، کــسر  فراینــد 
شـان را بـا خـود حمـل نماینـد             دیگر الزم نیـست مـشتریان کـارت اعتبـاری         . گردد  می

(mobile.com/speedpass). 

ــشتری از خــرده  • ــه روز تعــداد بی ــه صــندوق فروشــی روز ب هــای  هــا ب
هـا    ، این دستگاه  5رای مثال هوم دیپات   ب. شوند  خودپرداخت مجهز می  

به این ترتیب نـه   . های خود نصب نمود      در فروشگاه  2003را در سال    
جـویی نمـود، بلکـه مـشتریان نیـز از           تنها در حقـوق کارکنـان صـرفه       

یـک وسـیله اصـلی در ایـن         . جویی در وقت خود راضی بودند       صرفه
سـتفاده  هـا ا     اسـت کـه در بـسیاری از سـوپرمارکت          6زمینه یو اِسـکن   

 را بهتر از این     فرایند این   RFIDبه زودی،   ). تصویر را ببینید  (شود    می
 . نیز خواهد کرد

از آنجا کـه تنهـا سـرعت و دقـت در زمـان تحویـل کـاال،        . های توزیع  مدیریت کانال 
هـا ناچارنـد      بخـشد، شـرکت      مـشتری را جلـب کـرده و بـه کـسب و کـار دوام مـی                   رضایت

هـای    شرکت. ز کانال توزیع، ردیابی نموده و زیر نظر بگیرند        محصوالت را در هنگام عبور ا     
ای برای    های ردیابی پیچیده    ل از سیستم  اِ چاِ اس و دی   ، یوپی فِدِکس مانند   حمل و نقل  بزرگ  

هـا و   ، کـامیون GPSهـا بـا اسـتفاده از       این شرکت . کنند  ارائه خدمات به مشتری، استفاده می     
  
1- Cash Register Express 
2- Video Express 
3- Portable Data Collector 
4- ExxonMobile Speedpass 
5- Home Depot 
6- U-Scan 
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. شـوند  ها، از جای آنها مطلـع مـی   و با اسکن کردن بسته   کنند    های خود را ردیابی می      هواپیما
های مبتنی بـر وب، بـه مـشتریان ایـن             های حمل و نقل، با استفاده از سیستم         بعضی از شرکت  

 بـه ایـن ترتیـب، نیـاز بـه           وهـا را ردیـابی کننـد           بسته  دهند که خودشان موقعیت     امکان را می  
هـا، ردیـابی بـه    RFIDبـا اسـتفاده از    . یابد  کارکنان در بخش خدمات به مشتریان کاهش می       

  .یابد نحوی چشمگیر بهبود می

هـای اطالعـات      وسـیلۀ سیـستم     گیـری مـدیریت بازاریـابی، بـه         هـای تـصمیم     بسیاری از برنامه  
گیــری مــدیریت   چــارچوب تــصمیمW6.9فایــل بــرخط (شــوند  کــامپیوتری پــشتیبانی مــی

 را از نحـوه مـدیریت بازاریـابی، ذکـر           هـایی   ا مثـال  ـدر اینجـ  ). دهـد   ان مـی  ـابی را نـش   ـبازاری
  .کنیم می

  حجـم فـروش، تـا حـد زیـادی بـر اسـاس قیمـت               . تعیین قیمت تولیدات یا خـدمات     
قیمت، شاخصی عمده در محاسبۀ سود نیز به حـساب          . شود  محصوالت یا خدمات تعیین می    

ه عنوان ب. ها به دفعات تغییر کنند گذاری، تصمیم دشواری است و شاید قیمت   قیمت. آید  می
کنند، قیمـت را      ها ایجاد می    مثال، یک شرکت باید در واکنش به تغییراتی که رقبا در قیمت           

های رقبا، کاری است که معموالً        بررسی قیمت . تغییر دهد یا اقدامات دیگری در پیش گیرد       
توان به جای حمل کاغذ و قلم برای ایـن کـار، از    شود، اما می فروشان انجام می  توسط خرده 

 وِر  سـافت برای مثال، پـرایس مـستر پـالس از          (سیم استفاده نمود      یزات بررسی قیمت بی   تجه
 .کنند ها را آسان می آوری داده این ابزارها، کار جمع). 1پالس

سـه  . شـود   گذاری توسط چند سیستم کامپیوتری پـشتیبانی مـی          گیری در قیمت    تصمیم
ه شده که هزاران قلم کـاال را         تهی 2فروشان توسط سانگ و لی      گذاری برای خرده    مدل قیمت 

گذاری و سایر     ها برای پشتیبانی از قیمت      بسیاری از شرکت  . شد  برای تعیین قیمت، شامل می    
).  را ببینیـد   11 و   10فصل  (کنند     استفاده می  3های بازاریابی از پردازش تحلیلی برخط       تصمیم

ها برای    و سایر شرکت  های النگز     سازی که در داروخانه     های بهینه   ، در مورد مدل   2در فصل   
 مراجعـه  1-2تـر   نگـاهی دقیـق  به (د، بحث کردیم نگیر  مورد استفاده قرار می پشتیبانی قیمت 

  
1- PriceMaster Plus from Softwareplus 
2- Sung and Lee (2000) 
3- Online Analytical Processing (OLAP)  

 مدیریت بازاریابی
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دهند که با قیمت دلخواه       موتورهای مقایسۀ مبتنی بر وب به مشتریان این امکان را می          ). کنید
های خـود را بـا       سازد تا قیمت    فروشندگان را نیز قادر می    . خود، فروشندگان را انتخاب کنند    

 بررسـی   وگذاری در اینترنت،      برای بررسی اجمالی قیمت   . های دیگران مقایسه نمایند     قیمت
  .  را ببینیدBaker et al., (2001)سریع قیمت، 

فروشــندگان بــا هــم متفاوتنــد، بعــضی از آنهــا در فــروش . وری نیــروی فــروش بهــره
گر در فـروش محـصوالت بـه        کنند، در حالی که برخی دی       محصوالت خاصی تبحر پیدا می    

 TPSاین اطالعات که معمـوالً در     . افرادی خاص یا در مناطق جغرافیایی معینی موفق هستند        
تواند با استفاده از یـک سیـستم عملکـرد قیاسـی              شود، می   آوری می   فروش و بازاریابی جمع   

وز، های فروش به ازای هر فروشنده، محصول، ناحیه و حتـی هـر زمـان در ر                  که در آن داده   
میزان واقعی فروش را در هر زمان با مقادیر قبلی          . شوند، مورد تحلیل قرار گیرند      ارزیابی می 

هـا را     گسترده، این نوع تحلیـل      وجهی صفحه  چند افزار  نرم. توان مقایسه نمود    و استاندارد، می  
ها یا محـصوالت ویـژه و محاسـبۀ         تخصیص نیروهای فروش برای بخش    . است  تر کرده     ساده

  . شوند  پشتیبانی می ها نیز جزء مواردی هستند که توسط این سیستم تپورسان
برای مثال،  . های مبتنی بر وب نیز تقویت شود        تواند توسط سیستم    وری فروش می    بهره

در یک پایگاه تماس مبتنی بـر وب، هنگـامی کـه یـک مـشتری بـا نماینـدۀ فـروش تمـاس                        
تری، اطالعات جمعیت شناختی، خـدمات      تواند به سوابق خرید مش      گیرد، آن نماینده می     می

ایـن اطالعـات بـه نماینـدگان        . موجود در محل زندگی مشتری و غیره دسترسی داشته باشد         
. تر کار کرده و در عین حال خدمات بهتری را به مشتریان ارائه دهند              کند تا سریع    کمک می 

شود    فراهم می  1یاطالعات مربوط به مشتری از طریق فناوری فایل اطالعات بازاریابی مشتر          
(Totty, 2000) .  
، روشـنیــروی فــ) اتوماســیون(ازی ـخودکارســ. روشـازی نیــروی فـــخودکارســ

وری  رهـ، بهـ ...هـای داده و   گاهـرسی به پای  ـزات همراه، دست  ــم آوردن تجهی  ـواند با فراه  ـت  می
 خـود را   امالتـد کـه معـ    ـده  روش این امکان را می    ـروهای ف ـاین امر به نی   . دـزایش ده ـرا اف 

هـای بازاریـابی را در منـزل، پیکربنـدی            راتژیـتـ ـد و اس  ـام دهنـ  ـریان انج ــر کار مشت  ـدر دفت 
دداً مطالعــه کنیــد و بــرای جزئیــات بیــشتر بــه ـ را مجــ2لــین در فــصل  بــی  نمونــۀ مــی (کننــد

  
1- Marketing Customer Information File  
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O’Donnell, 2004, Brewin, 2004هـای بیـشتری از     برای مشاهدۀ نمونه). رجوع نمایید
 در فایـل بـرخط   PAVECA و نمونـۀ  Varney (1996)روی فـروش از وب، بـه   استفادۀ نی
W6.10مراجعه کنید  .  

تواند به طرق مختلفی بـا اسـتفاده از ابزارهـای مبتنـی بـر                 اتوماسیون نیروی فروش، می   
های فروش و یک      ، به تیم  (netgainservices.com) 1برای مثال، نت گین   . وب تقویت شود  

دهد که از طریق وب بـا یکـدیگر همکـاری کـرده و                 امکان را می   ای این   رسانه چند شرکت
سـازد کـه      این سیستم، نمایندگان جدید فروش را قـادر مـی         . اطالعات فروش را انتقال دهند    

هـای مربـوط بـه پیـشرفت فـروش را             اجزاء مختلف یک معامله را گرد هم آورند و گزارش         
  . نماید تهیه می

در کسب و کارهـای کوچـک بـسیار          وماسیون فروش افزار ات   نرم .وری  افزار بهره   نرم
افزارهـای   نـرم . سازد که فروش و پیشرفت خود را افزایش دهند مفید است و آنها را قادر می      

ها را مدیریت کننـد و در         توانند انتقال پیام    می) salesforce.comبه عنوان مثال    (مبتنی بر وب    
افـزار،    البته ایـن نـرم    . قات، مفید واقع شوند   بندی و تعیین قرارهای مال      نوشتن قراردادها، زمان  

ها کمـک     امکان پردازش لغت و پست الکترونیکی را فراهم نموده و به پست و پیگیری نامه              
) stamps.comبـرای مثـال،     (هـای الکترونیکـی       در ارسـال انبـوه، اسـتفاده از تمبـر         . نماید  می
  . تواند مفید باشد می

گیـری در تبلیغـات و دیگـر امـور بازاریـابی، بایـد             مدیران برای تـصمیم   . تحلیل سودآوری 
اطالعات مربـوط بـه سـودآوری       . بدانند سهم سود هر محصول یا خدمات خاص، چقدر است         

بـه عنـوان مثـال،      .  آورد به دسـت  توان از سیستم حسابداری هزینه        محصوالت و خدمات را می    
ــرم ــود  ن ــل عملکــرد س ــزار تحلی ــرکت 2اف ــه توســط ش ــای   ک ــی آیه ــیبل ام ب ــستمز، س  و 3سی
، تولید شده است، به منظـور کمـک بـه مـدیران در امـر ارزیـابی و بهبـود                     4راتجیـکرواستـمای
های فـروش و دیگـر ابعـاد حیـاتی          هـع، ناحی ـهای توزی   والت، کانال ـها، محص     کرد شرکت ـعمل

هـای    ت ایرالینز، از سیـستم    ـوس  ال، نورث ـبرای مث .  است  ی شده ـازمان، طراح ـبرای مدیریت س  

  
1- Netgain 
2- Profit Performance Analysis software 
3- Siebel Systems 
4- Microstrategy 
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م ـآنهـا سیـست   . کنـد   ها بر اسـاس سـودآوری، اسـتفاده مـی           یار برای تعیین قیمت     ره و تصمیم  خب
  . برند های مسافرتی، به کار می ها و محاسبۀ کمیسیون آژانس  زی بلیطـی را برای ممیـمشابه

تواند به     می  ، شناسایی مشتریان سودآور و تعداد دفعات تعامل آنها با سازمان،            به عالوه 
ایـن  . هـا، تحقـق پـذیرد       های میهمانـان همیـشگی هتـل        های تبلیغاتی نظیر برنامه     هکمک برنام 

  . ها قابل استفاده هستند های وفاداری و سایر برنامه اطالعات برای برنامه

توانند از جهـات       بازاریابی، ارقام مربوط به فروش که می       TPS. تحلیل فروش و روندها   
هـا، از طریـق جـستجو در        مـشکالت و فرصـت    مختلف تحلیل شوند و برای شناسـایی اولیـه          

برای مثال، اگر فروش    . کند  آوری می   ها و ارتباطات، مورد استفاده قرار گیرند، را جمع          روند
یک محصول خاص تنها در یک ناحیۀ خاص و نه در تمام نواحی، کـاهش مـداومی داشـته                   

ر مشابه، اگـر افـزایش      به طو . تواند آن ناحیه را مورد کند و کاو قرار دهد           باشد، مدیریت می  
هـای   دار تشخیص داده شود، فرصـت      حجم فروش یک محصول جدید از نظر آماری، معنی        

. دهد  را نشان میTPSگیری به کمک  این برنامه، وابستگی تصمیم. شوند جدیدی مطرح می
هـای داده بـزرگ،       هـا و الگوهـا در پایگـاه         کاوی برای یافتن ارتباط    توان از داده    همچنین می 

  ).  را ببینید10فصل  (اده نموداستف

معرفـی محـصوالت و خـدمات       . ریزی بـازار    محصوالت و خدمات جدید و برنامه     
سؤال مهمی کـه در مـورد خـدمات و          . آمیز باشد   تواند گران و مخاطره     جدید یا پیشرفته، می   

پاسـخ  . "آیـا بـه فـروش خواهنـد رفـت؟         "شود ایـن اسـت کـه          محصوالت جدید مطرح می   
این موارد، به دلیـل     . بینی است   ریزی و پیش    سوال، مستلزم تحلیل دقیق، برنامه    مناسب به این    

توانند   کننده و عدم قطعیت، با کمک فناوری اطالعات به بهترین وجه می             تعدد عوامل تعیین  
توانـد از    شرح داده شد، تحقیقات بازار می  W4.7 که در فایل برخط      همان طور . تحقق یابند 

شـود، سـرعت      موضوع دیگری که در ایـن رابطـه مطـرح مـی           . م شود طریق اینترنت نیز انجا   
 مثـالی از اینکـه      ،4-6فنـاوری اطالعـات در محـیط کـار          . رسیدن محصوالت به بازار اسـت     

 بـه بازاررسـانی محـصوالت خـود بـه کمـک اینترنـت، را تـسریع                  1چگونه پراکتر اند گمبل   
  .کند، ارائه نموده است می

  
1- Procter & Gamble (P&G) 
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  4-6 در محیط کار فناوری اطالعات
  محصوالتتحقیق در بازار از طریق اینترنت، به بازاررسانی

    بخشد پراکتر اند گمبل سرعت می را در

  

پی انـد(های پراکتر اند گمبلچندین دهه است که شرکت
 در زمینۀ محـصوالت بهداشـتی بـا         1و کُلگیت پالمولیو  ) جی

 عمـدۀ جدیـد، از      توسعۀ یک محـصول   . کنند  هم رقابت می  
 سـال   5گیری ایدۀ آن تا عرضه به بازار، بـیش از             زمان شکل 

ابتـدا ایـده اولیـه، مـورد آزمـایش قـرار            . انجامید  طول می  به
ــصاویر و توضــیحاتی از   ســپس شــرکت. گرفــت مــی ــا، ت ه

محصول جدید را بـرای مـشتریان بـالقوه فرسـتاده و از آنهـا        
. یـد هـستند   پرسیدند که آیا حاضر به خرید محصول جد         می

اگــر واکــنش منفــی بــود، ســعی در اصــالح ایــده محــصول 
. گـشت   شد و سپس مراحل آزمایش، دوباره تکـرار مـی           می

ها مثبت بـود، نمونـه محـصول را بـرای                 هنگامی که واکنش  
شـد کـه      کردند و از آنها درخواست مـی        مشتریان ارسال می  

هـای مـشتریان      اگـر پاسـخ   . های دقیقی را پر کننـد       پرسشنامه
ــ ــد، تبلیغــات   طب ــول بودن ق اســتانداردهای شــرکت قابــل قب

  .شد گسترده در تلویزیون و مجالت آغاز می
ی تنهـا در عـرض سـه        ـی انـد جـ    ـرنت، پ ـبا وجود اینت  

، که یک محـصول سـفید       2سال و نیم توانست وایت استریپز     
کنندۀ دندان است، را وارد بازار کـرده و بـه فـروش سـاالنۀ              

ــون دالر برســاند کــه 200 ــه  میلی ــ  ب ــل مالحظــهـط ای  ور قاب
در  .تر از دیگر محصوالت بهداشت دهان و دندان بود          سریع
 ، پـی انـد جـی مـدل قـدیمی آزمـایش2000امبر سـال    ـسپت

ریپز را از  ـبازاریابی را کنار گذاشت و در عـوض، وایـت استـ             
ق اینترنت معرفی کـرد و محـصول را بـرای فـروش، بـر               ـطری

شـرکت، چنـدین    . ائـه نمـود   ی، ار ـی اند ج  ـسایت پ   روی وب 
رف مطالعه بر روی افرادی کرد کـه بـه وب سـایت             ـماه را ص  

هــای داده شــده بــه  خرنــد و پاســخ ول را مــیـآمــده و محــص
ایـن کـار بـسیار    . آوری نمود عـای برخط را جمـه   نامه شـپرس
  .تر از استفاده از پست کاغذی قدیمی، صورت گرفت عـسری

ای پی  ـه   داده کاوی  هق داد ـط که از طری   ــق برخ ـتحقی
هــای  و داده) شـوند  کـه در انبــار داده ذخیـره مــی  (انـد جــی  

هـا را مـشخص       ترین گروه   جدید اینترنتی تسهیل شد، مشتاق    
ها شامل دختران نوجـوان، بـانوان در شـرف            این گروه . کرد

ــایی ــد    ازدواج و آمریک ــان بودن ــپانیایی زب ــوان اس ــای ج . ه
هـا بـا تبلیغـات        شرکت، فـوراً هـدف قـرار دادن ایـن گـروه           

هـا،    قبل از انتقال محصول به فروشـگاه      . مناسب را آغاز کرد   
 درصدی نسبت بـه محـصول بـرای         35اینترنت یک آگاهی    
 باعـث شـد قبـل از ورود         "موج"این  . خریداران ایجاد نمود  

ها، تقاضای عظیمی برای آن       های فروشگاه   محصول به قفسه  
  . آیدبه وجود

هـای مهمـی در مـورد     پی اند جی از این تجربه، درس 
 و  پــذیر و خــالق دســتیابی بــه نــوآوری هــای انعطــاف روش

 فراینـد بـه ایـن ترتیـب، کـل     . بازاریابی محـصول، آموخـت    
  

  
1- Colgate Palmolive  
2- Whitestrips 
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بنـدی بـازار و توسـعۀ         مطالعه ایده، ساخت محصول، تقـسیم     
  .محصول، دچار تحول شد

ــابع ــده از  :من ــردآوری ش ــه (pg.com و Buckley (2002) گ -فوری
  ).2002 دسامبر

در ایـن نمونـه، اینترنـت چگونـه          :برای بررسی بیـشتر     
باعــث کــاهش زمــان بــه بازاررســانی محــصول شــد؟ نقــش 

علت نیاز به این همه آزمـایش       کاوی در اینجا چیست؟      داده
  ؟چیست

 که در نمونه پی اند جی نشان داده         همان طور . های مبتنی بر وب در بازاریابی       سیستم
ب در پشتیبانی از بازاریابی و فروش، به سـرعت افـزایش            های مبتنی بر و     شد، کاربرد سیستم  

  .  ارائه شده است7-6 شکلای از برخی تأثیرات مبتنی بر وب در  خالصه. است یافته 

 اسـتفاده از  1برای مثال، هوارث. های متعدد دیگری نیز موجود هستند       برنامه. ها  سایر برنامه 
  .کند ا، معرفی میه فناوری اطالعات را برای کاهش دزدی در فروشگاه

پـس از   . رسـانند    زنجیرۀ تأمین را به نتیجـه مـی        اولیۀهای    های بازاریابی، فعالیت    فعالیت
 محـسوب  ثانویـۀ های   ارزش، جزء فعالیتبرخط که در    های کارکردی   این، به برخی سیستم   

  .پردازیم می) مالی و مدیریت منابع انسانی/ یعنی مدیریت امور حسابداری(شوند،  می

  

  
1- Howarth (2004) 

بـه علـت   ) پاسخ بالدرنگ(سرعت تراکنش ) 1: (فواید ناشی از کانال عبارتند از.تأثیر وب روی خدمات بازاریابی اطالعات7-6شکل
  :منبع .پایایی) 5(ای و  رسانه محتوای چند) 4(ها  کاهش هزینه) 3(دسترسی جهانی، ) 2(، فرایندماهیت تعاملی 

P.K Kannan et al., “Marketing” Information on the I-Way,” communications of the ACM, 1999, p.36. (Association 
for  Computing Machinery, Inc. Reprinted by permission) . 
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هـای پـولی     مالی، مدیریت جریان  / های اصلی حوزه کارکردی حسابداری      یکی از مأموریت  
از آنجـا کـه پـول در همـۀ          . باشـد   ورودی به سـازمان، درون سـازمان و خروجـی از آن مـی             

از برخـی   . کارکردهای یک سازمان حضور دارد، این وظیفه، بسیار گسترده و خطیـر اسـت             
هـا و      حـساب   مـالی از قبیـل تهیـه لیـست حقـوق، صـورت            / های تکراری حسابداری    فعالیت

هــای  امــروزه، سیــستم. ، کــامپیوتری شــدند50دهــۀمــدیریت نقــدینگی شــرکت، در اوایــل 
  . مالی بسیار متنوع و جامع هستند/ اطالعات حسابداری

این ساختار  . ه است  ارائه شد  8-6مالی در شکل    / ساختار کلی یک سیستم حسابداری    
  تواند تمامی فناوری اطالعات می. راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی : شود  به سه سطح تقسیم می    

  

  
هـای اصـلی  فعالیـت  8-6شکل  

 .مالی /سیستم حسابداری
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های  مالی با محیط/ برقراری ارتباط و همکاری بخش حسابداری های فهرست شده و   فعالیت
هـا را در ادامـۀ ایـن بخـش           گزیده برخـی از ایـن فعالیـت       . داخلی و خارجی را پشتیبانی کند     

  . را ببینیدReed et al., (2001)ها،  برای اطالع از سایر فعالیت. داد توضیح خواهیم

ریزی مالی و تخـصیص بودجـه         ای در برنامه    های مالی، وظیفه عمده     مدیریت مناسب سرمایه  
ریـزی مـالی    برنامه. ریزی کنند مدیران باید برای تحصیل و استفاده از منابع مالی برنامه   . است

ریـزی گـستردۀ سـازمانی و دیگـر      ریـزی کـارکردی دیگـری، بـه برنامـه         ع برنامه مانند هر نو  
هـا، بـه      ریـزی فعالیـت     ریزی، مانند برنامه    این برنامه . های کارکردی، گره خورده است      حوزه
ریزی   گران مالی برای انجام برنامه      تحلیل. شود   متوسط و بلندمدت تقسیم می     ،های کوتاه   افق

ه، از صفحات گسترده کـامپیوتری و منـابع اینترنتـی اسـتفاده             مالی سازمان و تخصیص بودج    
  . کنند می

 دانش درباره دسترسی به پـول و هزینـه آن، اجـزاء کلیـدی    . بینی مالی و اقتصادی  پیش
بینـی جریـان نقـدینگی کـه بـه            در ایـن بـین، پـیش      . آینـد   شمار می   ریزی موفق مالی به       برنامه

تواننـد    هایی نیاز دارند و چگونـه مـی          را در چه زمان    هایی  دهد چه سرمایه    ها نشان می    سازمان
هـا    این مورد بـرای تمـامی بنگـاه       . ای برخوردار است     آورند، از اهمیت ویژه    به دست آنها را   

تر به دلیل اینکه پشتوانه مالی کمتری دارنـد، از   های کوچک  مهم است، اما در مورد شرکت     
ان نقـدینگی، دلیـل شـمارۀ یـک         تخمـین نادرسـت جریـ     . ای برخـوردار اسـت      اهمیت ویـژه  

در دسـترس بـودن و هزینـه پـول بـه            . هـای کوچـک اسـت       ورشکستگی بسیاری از شـرکت    
گـذاران بـه تزریـق پـول در شـرکت             دهندگان و سرمایه    سالمت مالی شرکت و تمایل قرض     

  ).  را ببینیدBanks, 2001(وابسته است 
شـود   صبی تسهیل مـی های هوشمند نظیر پردازش ع های اقتصادی توسط سیستم    تحلیل

بینـی اقتـصادی و مـالی، بـه ازای          افزاری برای انجام پیش     های نرم   بسیاری از بسته  ). 11فصل  (
  . مبلغی جزئی در اینترنت موجود هستند

ریزی مالی، بودجۀ ساالنه است که منابع مالی          ترین بخش برنامه    شناخته شده . بندی  بودجه
هـای    بودجـه، بیـان مـالی برنامـه       . دهـد   یص مـی  ها تخـص    ها و فعالیت    یک سازمان را به بخش    

دهد تا منـابع را طـوری تخـصیص دهـد کـه بـه                 سازمان است و به مدیریت این امکان را می        

 ریزی  برنامه
 بندی مالی و بودجه
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فنــاوری اطالعــات، ورود . هــا و اهــداف ســازمان پــشتیبانی کنــد بهتــرین وجــه از مأموریــت
  . کند پذیر می  تخصیص بودجه امکانفرایندهوشمندی مالی را به 

کـه بـسیاری از آنهـا مبتنـی بـر وب            (افزاری متعـددی      های نرم    بسته .افزار   نرم پشتیبانی
 از شـرکت  Budget, 2000ماننـد  (سـازی بودجـه    برای پشتیبانی از کنتـرل و آمـاده  ) هستند

ــروفیکس  ــاژول1وِر ســافتپ هــای پیپــل ســافت و   بنــدی ســاخت شــرکت هــای بودجــه  و م
capterra.com (باشند ندگان بودجه، موجود میکن و تسهیل ارتباط میان تدوین .  

های باال بـه پـایین و پـایین بـه بـاال             فراینداز آنجا که تدوین بودجه ممکن است شامل         
گر بودجـه ایـن    افزاری به تدوین های نرم   سازی موجود در بعضی بسته      های مدل   باشد، قابلیت 
هـای    ا را بـا داده    هـای بـاال بـه پـایین را دریافـت کـرده و آنهـ                 دهد که ارقام رده     امکان را می  

  . کاربران از پایین به باال مقایسه نموده و با هم تطبیق دهند
های پیچیده که چند مکان فیزیکی مختلـف، از            کار تدوین بودجه   ،افزار  استفاده از نرم  

بنـدی،   افـزار بودجـه   نـرم . کنـد  تـر مـی   گیرنـد را آسـان   جمله کشورهای خارجی را در بر می  
یکـی از آخـرین     . کنـد   پذیر مـی    انک خارجی را برای کاربر، ام     های مختلف داخلی و     مقایسه

هـا،   هـای مخـتص بیمارسـتان    های ویژۀ هر صنعت، از جمله بـسته  افزار، بسته  تحوالت این نرم  
هـای مـالی و    افزار تخصیص بودجـه، غالبـاً بـا تحلیـل       نرم. باشد  ها می   فروشی  ها یا خرده    بانک

   .شود  یکپارچه عرضه میبه طوردهی  گزارش
توانـد زمـان و    افـزار تخـصیص بودجـه ایـن اسـت کـه مـی           فوائد اصلی استفاده از نـرم     

 بودجه را کاهش دهد، ماهیت تغییـرات سـازمانی و محیطـی را              فرایندهای مربوط به      فعالیت
هـای عملیـاتی را        بـا برنامـه     سازی مقاصد راهبردی شـرکت      شناسایی و تحلیل کند، یکپارچه    

 همیـشگی و مـداوم تبـدیل کـرده و اسـتثناءهای             فراینـد را به یک    ریزی    تسهیل نماید، برنامه  
  . مربوط به الگوها و تغییرات را به طور خودکار، بررسی نماید

، به معنی تأمین منابع مالی مورد نیاز برای        ای  بندی سرمایه   بودجه.  ای  بندی سرمایه   بودجه
ایـن کـار    . شـود   یـز مـی   های عمـده سـازمانی ن        شامل استفاده از دارایی    وکسب دارایی است    

گیرد که حفظ یک دارایی، جایگزین کـردن          های مختلفی را در بر می       معموالً مقایسه گزینه  
 هـا   آن با دارایی مشابه جدید یـا یـک دارایـی متفـاوت یـا حـذف آن، از جملـه ایـن گزینـه                        

  
1- PROPHIX Software 
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 .دپـرداز   ای به ارزیـابی خریـد در مقابـل اجـاره نیـز مـی                بندی سرمایه    بودجه فرایند. باشند  می
های مالی اسـتانداردی نظیـر ارزش خـالص فعلـی،             ای از مدل    بندی سرمایه   های بودجه   تحلیل

های مختلف    ند تا گزینه  نک   دورۀ بازگشت سرمایه استفاده می      و نرخ داخلی بازگشت سرمایه   
  . دنگذاری را ارزیابی کن گیری در مورد سرمایه تصمیم

 TPSام برای   ـهای خ   آوری داده   یت جمع مسئول ،یـمال/ ابداریــالعات حس ـم اط ـیک سیست 
ها به اطالعات و در دسترس قرار دادن آنها برای کـاربران              مالی، تبدیل این داده   / حسابداری

را نیز بر عهده دارد که این اطالعات، مطالب جامعی در مورد صـورت دسـتمزدها، مـدیران                  
ی دولتـی را شـامل   هـا  ارجی بـه سـهامداران یـا آژانـس        ـهـای خـ     ازمان یا گزارش  ـلی س ـداخ
  . شود می

هـای بـسیاری      های پـردازش تـراکنش حـسابداری روزمـره، بـسته            جهت انجام فعالیت  
بـسیاری از آنهـا بـه صـورت رایگـان در اینترنـت قابـل دسترسـی هـستند                    . باشـند   موجود می 

)tucows.com  در ایـن   . انـد   افـزاری، یکپارچـه شـده       های نـرم    بسیاری از بسته  ).  امتحان کنید
هـای مربـوط    TPSها مانند   TPSمالی با دیگر    / های حسابداری   ای یکپارچه، فعالیت  ه  سیستم

هایی که برای سیستم پردازش       داده. اند  به بازاریابی و مدیریت تولید و عملیات، ترکیب شده        
هـای   تواننـد بـه عنـوان داده    شـوند، مـی   آوری و مدیریت می  مالی، جمع /تراکنش حسابداری 

  . کارکردی مختلفی، به کار روندهای اطالعات  ورودی سیستم
 اســــت MAS200  وMAS90 یکپارچــــه، یــــک نمونــــه از ایــــن نــــوع سیــــستم 

(bestsoftware.com). ،ــستم ــن سی ــور ای ــان ط ــایش داده شــده، 9-6 کــه در شــکل هم  نم
 ماننـدی کـه در      "چـرخ "نمـودار   (باشـد     های استاندارد حسابداری مـی      ای از ماژول    مجموعه

هــای  ، مــاژول)شــکلســمت راســت (هــای ارتبــاط و اســتعالم  مــاژول). تــصویر قــرار دارد
. تواند هر تعداد ماژول مورد نیاز را یکپارچه نماید          کاربر می . کنند  حسابداری را پشتیبانی می   

تواننـد بـا    هـای کـاربردی کـه مـی        های کاری و برنامـه      فراینددر سمت چپ، لیستی از دیگر       
افـزار   توجه داشته باشید که این نرم     . ه است رفتهای حسابداری در ارتباط باشند، قرار گ        برنامه

 را  MAS90 شامل یک ماژول تجارت الکترونیکی است کـه دسترسـی پویـای اینترنتـی بـه               
های استعالم سـفارش و یـک کـارت خریـد             این ماژول، در برگیرنده قابلیت    . کند  فراهم می 

ایی بـرای   هـ   ، شامل مـاژول   MAS90 2004نسخۀ سال   . باشد  جهت وارد کردن سفارش، می    

مدیریت 
 های مالی تراکنش
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 سـازی  اطالعات تجاری محرمانه تجارت الکترونیکی، مدیریت ارتباط با مشتریان، خودکـار          
  . دهی مالی است نیروی فروش و گزارش

ــ peachtree.comافـزاری حــسابداری یکپارچـه دیگـر     یـک بـستۀ نـرم    ست  از شـرکت بِ
فارش  است که یک دفتر کل فـروش، دفتـر کـل خریـد، دفتـر نقـدی، پـردازش سـ                     1وِر سافت

هـای ثابـت و      حساب، کنترل موجـودی، تعیـین وظـایف، ثبـت دارایـی             فروش، صدور صورت  
 باشـند   مـی 3 و سـالومون 2افـزار، گریـت پلینـز    از دیگر فروشندگان نرم. کند  را فراهم می  ... غیره

)Business Solutions در Microsoft.com .(ر ـابداری دیگـ ــزاری حـس ــاف ای نرمـه هــبست
ــی ــتوانی را م ـــد در ســـ ــ ایتـ  findaccountingsoftware.com و 2020software.comای ـه

  . دا کنیدـپی

  

  
1- Best Software 
2- Great Plains 
3- Solomon 

.حسابداری/افزار یکپارچه کسب و کار نرم 9-6شکل 
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TPS هـای    مالی، گزارش قابل اعتمـاد و کـاملی نیـز از تمـامی تـراکنش              / ابداریـ حس
 بـرای حـسابرسان و حـسابداران    TPSایـن قابلیـت   . کنـد  ه مـی ـکه را تهیـ ـال یافته در شب  ـانتق

 را "کنتـرل و حـسابرسی  "عات بیـشتر، بخـش زیـر تحـت عنـوان          برای اطال (باشد    حیاتی می 
  ).مطالعه کنید

هـایی کـه در زمینـۀ         شـرکت . هـای مـالی     جارت الکترونیکی تراکنش  های ت   برنامه
بـه عنـوان    (های مالی مـشتریان       کنند، نیاز به دسترسی به داده        می  تجارت الکترونیکی فعالیت  

جهـت اطـالع از ظرفیـت       (هـای داده تولیـدی       ، سطوح موجودی و پایگـاه     )مثال میزان اعتبار  
 50 (bestsoftware.com)شـرکت گریـت پلینـز       . دارنـد ) هـا و غیـره      موجود، ارائه سـفارش   

ای، تـوزیعی، تولیـدی و تجـارت الکترونیکـی            ماژول را جهت تحقق نیازهای مـالی، پـروژه        
  . دهد کاربران، در اختیار آنها قرار می

های تجارت الکترونیکی، خـصوصاً انـواع اینترنتـی           ههای مالی شدیداً به برنام      تراکنش
داری الکترونیکـی، معـامالت بـرخط اوراق بهـادار و     ـ، بانکـ 4ل ـدر فـص  . آن، وابسته هستند  

بـه  (سـیم اجـرا شـوند     توانند در یک محیط بی بسیاری از این موارد، می   . غیره را شرح دادیم   
در اینجـا چنـد مثـال دیگـر را          ).  مراجعـه نماییـد    1ل  ـدلش بَنکِن در فـص    ـ و نمونۀ هن   5فصل  

  . کنیم مطرح می
، بازارهـای مـالی در حـال پـیش          1 طبق نظر مکسِمچاک و شِـر      .معامالت بورس جهانی  

 ساعته و ساختار توزیع شده الکترونیکی هستند که      24رفتن به سمت مبادالت بورس جهانی       
  . کنند ه صورت بالدرنگ استفاده میها و مشاهده قیمت سهام ب از اینترنت برای تراکنش

هـای مـالی بـسیاری را بـا           تجارت جهـانی، تـراکنش     .کردن چندین واحد پولی     اداره
نرخ تبـدیل بـسیاری از آنهـا، مرتبـاً در حـال تغییـر               . گیرد  های پولی مختلف، در بر می       واحد
هـای    دهکـه دا  ) 3جی پی ای   ای  از شرکت اس  ( درباره یک سیستم مبتنی بر وب        2زکریا. است

 کشور آسیایی دریافـت کـرده و آنهـا را در عـرض چنـد ثانیـه بـه دالر تبـدیل                       7مالی را از    
هـا    ها که تهیه آنها سابقاً هفتـه        های مبتنی بر این نوع داده       گزارش. دهد  نماید، گزارش می    می

  
1- Maxemchuk and Shur (2001) 
2- Zakaria (2002) 
3- SAP AG 
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تواند   خوبی می  این سیستم به  . شوند  کشید، اکنون تنها در عرض چند دقیقه تهیه می          طول می 
  . ها را نیز حل کند کل تعدد زبانمش

ــستم اوراق قرضــه    .اوراق قرضــۀ الکترونیکــی ــانی در حــال حاضــر از سی بانــک جه
ایـن  . کند  الکترونیکی، جهت بازاریابی، توزیع و معامله اوراق قرضه در اینترنت، استفاده می           

و هـای الکترونیکـی ویـژه معـامالت پـول             ، جهت در برگـرفتن برنامـه      2003سیستم در سال    
  .  مراجعه کنیدgs.com (2001)برای جزئیات بیشتر به . مشتقات تجاری آن توسعه یافت

مـالی هـستند کـه     ، برخـی مؤسـسات  1هـا  عامـل  .خریداری مطالبات به صورت برخط
فروش مطالبات، موجب جریـان  . کنند ها را معموالً با تخفیف خریداری می      مطالبات شرکت 

شرکت خریدار، همـواره خطـرات و مخـارج         . ودش  نقدینگی فوری در شرکت فروشنده می     
خریداری مطالبات در سطح اینترنت بـسیار متـداول         . شود  ها را متحمل می     آوری بدهی   جمع

  .  مراجعه کنیدSalodof-MacNeil, (2002)برای جزئیات بیشتر به . شده است
محـل    هـای بـی     ها با مشکل چک     شرکت .ها به صورت الکترونیکی     برگشت زدن چک  

هـای کاغـذی کـه حسابـشان          چـک . شـوند   مواجـه مـی   ) هایی بـا موجـودی ناکـافی       حساب(
. شـوند   برگـشت داده مـی    ) به صورت دستی یـا الکترونیکـی      (موجودی کافی ندارد، معموالً     

هـای   توانـد بـه عنـوان بخـشی از سیـستم      ها بـه صـورت الکترونیکـی مـی     برگشت زدن چک  
هـای    هـای بانـک     هـایی، چـک     ستمچنین سی . اطالعات مدیریت نقدینگی، سازماندهی شوند    

هـا    تحلیل اینکه چرا چـک    (دهند    مختلف را تلفیق کرده و تحلیل برگشت چک را انجام می          
  ). کشند و غیره محل می اند و چه کسانی احتماالً چک بی برگشت خورده

تـرین   یکـی از موفـق  . هـا بـه صـورت الکترونیکـی         حـساب   صدور و پرداخت صـورت    
تـرین   سـاده . ی، مربوط به صدور و پرداخت الکترونیکـی اسـت     های تجارت الکترونیک    زمینه

هـای واسـطه    بـا ایـن حـال، شـرکت    . هاسـت   حساب  شکل آن، پرداخت الکترونیکی صورت    
هـا بـه صـورت الکترونیکـی انجـام            حـساب   خدماتی نظیر محاسبه، چـاپ و صـدور صـورت         

  ).  را ببینیدBoucher- Ferguson (2002) و 4فصل (دهند  می

ها برای رعایت الزامات قانونی، هـر سـه مـاه             شرکت.  مجازی به طور مالی  بستن دفاتر   
دهنـد    ها تـرجیح مـی      برخی شرکت . بندند    خود را می  ) موارد ثبتی حسابداری  (یک بار دفاتر    

  
1- Factors 
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بتوانند دفاتر خود را هر زمان دلخواه ببندند، تا قادر باشند در کوتاه مدت اعداد و ارقـام آن                   
شود و قابلیت بستن سـریع        نامیده می بستن مجازی دفاتر    توانایی که   این  . را مدنظر قرار دهند   

کند، اطالعات تقریباً بالدرنگـی را در مـورد سـالمت مـالی               دفاتر مالی شرکت را فراهم می     
ای ماننـد آنچـه    بـا برنامـه پیـشرفته   . (McClenaben, 2002) نمایـد  یک شرکت، ارائـه مـی  

 های بزرگ   به زودی حتی شرکت   )  ببینید  را W6.11 برخطفایل  (توسط سیسکو ساخته شد     
  .ملیتی نیز قادر خواهند بود، دفاتر شرکت را در عرض چند ساعت، ببندندچند

شـرکت  . های تجارت الکترونیکـی     های مالی با برنامه      ساختن تراکنش   یکپارچه
راه افـزار مـالی و حـسابداری خـود را بـا               ، نـرم  (accpaconline.com) 1سـی   ای  پی  سی  سی  ای
، )سـازی   افـزار، توسـعه سیـستم، مـشاوره، یکپارچـه           نـرم (ای کسب و کار الکترونیکی      ه  حل

بـا نـام    (این ماژول تجارت الکترونیکی     .  را یاری نماید   المللی  بینیکپارچه ساخت تا تاجران     
ترتیـب، یـک سیـستم        یکپارچـه شـده و بـدین        سـی  ای پـی  سی سی شدیداً با ای  ) 2ترنزکت ای

  .دهد  و یکسان را ارائه میمدیریت تجاری و مالی واحد

به سیـستمی مربـوط    3 مدیریت مخارجسازی خودکار.  مدیریت مخارجسازی خودکار
ایـن  . نمایـد   ها و پردازش مخارج مسافرت و سرگرمی را خودکار می           شود که ورود داده     می

ــاً   دهنــد هــای بــزرگ را تــشکیل مــی   درصــد مخــارج عملیــاتی شــرکت 20مخــارج، تقریب
(Degnan, 2003) .های  سیستمEMA)  5، کـانکر 4هـایی ماننـد کپچـرا    که توسط شـرکت ،

های کاغـذی    های اینترنتی هستند که جایگزین فرم       برنامه) شوند   ارائه می  7 و نکو  6اکستنسیتی
دهد کـه   ها این امکان را می       به شرکت   سیستم مذکور . گردند  و صفحات گسترده قدیمی می    

هـا   آوری کنند، سیاست ه مخارج خود را جمعبه سرعت و به طور مستمر، اطالعات مربوط ب       
این . ریزی نشده را به حداقل برسانند و قراردادهای شرکت را اجرا نمایند و خریدهای برنامه   

  
1- ACCPAC 
2- E-Transact 
3- Expense Management Automation (EMA) 
4- Captura 
5- Concur 
6- Extensity 
7- Necho 
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. کند پیش از آغاز سفر، کارهای خـود را سـازماندهی نماینـد              افزار، مسافران را وادار می      نرم
برنـد، چـرا کـه تأییـد          مخارج نفع مـی   ها، کارکنان نیز از بازپرداخت سریع         عالوه بر شرکت  

بـرای جزئیـات بیـشتر، بـه        . افتد  دقت، به تأخیر نمی     مخارج، به علت مستندسازی ناقص یا بی      
(What EMA systems now offer...,2002)رجوع کنید  .  

یک . ها، کار دشواری است     گذاری، هم برای افراد و هم برای شرکت         مدیریت مؤثر سرمایه  
برای مثال، تنها در مرکز مبـادالت       . گذاری است   زاران گزینه برای سرمایه   دلیل آن، وجود ه   

 سهام وجود دارد و برای تهیه اوراق بهادار، هزاران ترکیـب،            2000سهام نیویورک، بیش از     
های اقتـصادی     بینی  گذاری، مبتنی بر پیش     گیری در مورد سرمایه     تصمیم. باشد  پذیر می   امکان

مانند سود باال، امنیـت و قابلیـت        (امل متضاد متعددی بستگی دارد       شده و به عو     و مالی انجام  
هـای موجـود در سـایر کـشورها، نیـز        گـذاری شـامل فرصـت       محیط سـرمایه  ). تبدیل به پول  

شـود، ایـن اسـت      گذاری مـی    عامل دیگری که باعث پیچیده شدن مدیریت سرمایه        .شود  می
ن و الزامـات پیچیـده مالیـاتی        ـوانیـ ول ق ـهـا، مـشم     اری از سـازمان   ـگذاری در بسی    که سرمایه 

گـذاری بـه سـرعت و بـه           گیـری در مـورد سـرمایه        که، الزم است تـصمیم     آخر آن . شود  می
هـای متفـاوتی باشـند و بایـد بـا             گیـران، ممکـن اسـت در مکـان          تصمیم. دفعات انجام پذیرد  

 فنـاوری اطالعـات در  ابراین، همـان طـور کـه در         ـبنـ . یکدیگر همکاری و مشارکت نماینـد     
 کـه در    شود، کامپیوتری شدن، بـه ویـژه در برخـی مؤسـسات مـالی        بیان می  5-6محیط کار   

ها و مؤسسات مالی دیگر،       بسیاری از بانک  . کنند، متداول است    ها شرکت می    گذاری  سرمایه
 Opti-Moneyنمونـه ایـن مـورد،       . های مشابهی، به ویژه برای مدیریت سهام دارنـد          سیستم

  .(Avriel et al., 2004) اده شده استاست که با موفقیت استف
، نیـز توسـط بـسیاری از مـدیران          )11فـصل   (های عـصبی       و شبکه  کاوی  ابزارهای داده 

شـوند و بـدین    هـای داده سـابق، اسـتفاده مـی       گذاری، جهت تحلیل پایگـاه      مؤسسات سرمایه 
 ابزارهـای  برای اطالعـات بیـشتر در مـورد   . های بهتری انجام دهند   بینی  توانند پیش   ترتیب می 

هـای مـالی معمـول پـردازش          برخـی از برنامـه    .  مراجعـه نماییـد    wizsoft.comکاوی، به    داده
  .اند  ارائه شدهW6.12عصبی، در فایل برخط 

هـای اصـلی پـشتیبانی فنـاوری اطالعـات از       شوند، زمینـه  مواردی که در ادامه ذکر می  
  .گذاری هستند مدیریت سرمایه

 گذاری سرمایهمدیریت 
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  5-6 در محیط کار فناوری اطالعات
  مَتلب، موجودی سهام را در دایوا سکیوریتز 

     کند مدیریت می

  

 یکـی از    (daiwa.co.jp) در ژاپـن     1شرکت دایوا سـکیوریتز   
چندملیتی اوراق بهادار    های  بزرگترین و سودآورترین بنگاه   

بسیاری از تاجران این شرکت، مهندسـین و        . در جهان است  
انی هستندکه با استفاده از کامپیوتر، دائماً به خرید  دان  ریاضی

دایوا معتقـد  . پردازند  و فروش اوراق بهادار برای شرکت می      
های نادرست در بازارهـای       گذاری    است که تشخیص قیمت   

بــرای . بــورس، ســود بــالقوه عظیمــی را بــرایش در بــر دارد
هـای کـامپیوتری      دستیابی بـه ایـن هـدف، شـرکت از روش          

کنـد تـا بـه دنبـال اوراق           تحلیـل کمـی اسـتفاده مـی       پیشرفته  
بهــاداری بگــردد کــه بــازار، قیمــت آنهــا را کمتــر از ارزش 

افـزار، عملکـرد قیمـت     این نرم. شان تعیین کرده است    واقعی
هـای مـشابه بـازار، بـا یکـدیگر            ها را در بخش     سهام شرکت 

این مدل، در راسـتای تـالش بـرای حـداقل           . کند  مقایسه می 
 یک راهکار خرید، فروش یا فروش موقـت         کردن ریسک، 

را بــرای هــر یــک از اوراق بهــادار مــورد بررســی، پیــشنهاد 
  .کند می

 2خرید و فروش همزمان   این شرکت، از یک رویکرد      
هایی برای کسب منفعت      کند که به دنبال فرصت      استفاده می 

  شرکت مزبور سهامی که کمتر از. با ریسک بسیار کم است

دارد، امـا سـهام       گذاری شده را نگه می      زشقیمت واقعی، ار    
. فروشد  گذاری شده و سهام آتی را می        بیش از اندازه ارزش   

شـود    های خرید و فروش، توسط سیـستمی تهیـه مـی            توصیه
ــب( ــه در متل  کدگــذاری Mathworks.com، از ســوی 3ک

ایـن  . باشـد  که مبتنی بر تئوری سـهام مـدرن مـی   ) شده است 
مـدت    یکی برای کوتـاه    :کند  میسیستم، از دو مدل استفاده      

).  هفتـه  6 تـا    3(و دیگـری بـرای بلنـد مـدت          )  روز 10 تا   3(
کنـد و    سـهام را بررسـی مـی   1200سیستم، وضعیت بیش از     

گیرد که برخی از آنها بسیار  بسیاری از متغیرها را در نظر می
با استفاده از صفحات گـسترده مـدل متلـب،          . ناپایدار هستند 

ابزارهـای پیچیـده    . یراتی ایجـاد نمـود    توان به سرعت تغی     می
این سیـستم تـالش     . شوند  آماری برای محاسبات استفاده می    

کند همزمان با حداکثر کردن سود سهام، ریـسک آن را             می
از آنجا که این دو هدف، غالباً با یکـدیگر در    . حداقل سازد 

  .تضاد هستند، باید همواره تعادل را بین آنها، برقرار نمود
 4های عصبی و منطق فـازی        مبتنی بر شبکه   این سیستم، 

تواننـد بـه      های عصبی آن اسـت کـه مـی          مزیت شبکه . است
 در  راهای زیربنــایی محــرک بازارهــای مــالیفراینــددقــت 

  .بینی نمایند جهتی خاص پیش
  

  
1- Daiwa Securities  
2- Arbitrage approach 
3- Matlab 
4- Fuzzy logic 
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 برای تـشویق بازرگانـان بـه اسـتفاده از ایـن سیـستم و              
ایجاد سریع تغییرات از طریـق صـفحات گـسترده، شـرکت            

در . پـردازد  های فراوانی را برای معـامالت موفـق مـی        اشپاد
ــدارج تحــصیلی     ــا م ــوان، ب ــاجران ج ــت، برخــی از ت حقیق

لیـسانس و دکتـرا، سـاالنه صـدها هـزار دالر بـه عنـوان                  فوق
  .نمایند پاداش، دریافت می

   برگرفته از:منابع  
Pittaras (1996), daiwa.co.jp (Press releases 2000) 

منطق اسـتراتژی خریـد و فـروش        : برای بررسی بیشتر  
همزمان چیست؟ به چه دلیل، برای تـشویق کارکنـان بـرای            

  استفاده از این سیستم، باید از پاداش استفاده نمود؟

گـذاری، مـدیران را        تـصمیمات سـرمایه    .های مالی و اقتصادی     دسترسی به گزارش  
 ،ط مؤسـسات تحقیقـاتی    ها و اخبار مالی و اقتصادی ارائه شـده توسـ            کند گزارش   ناگزیر می 
در این مورد، صـدها منبـع اینترنتـی وجـود     . های دولتی را ارزیابی کنند  ها و شرکت    دانشگاه

دارد که بسیاری از آنها رایگان هستند، فهرسـتی از برخـی از ایـن مراجـع، در فایـل بـرخط                      
W6.13  گـذاران    ای و بـرای سـرمایه       اغلـب ایـن خـدمات بـرای مـدیران حرفـه           .  آمده است
  .، مفید استشخصی

یار ساده    افزار تصمیم   تحلیل مالی، از طریق یک برنامه صفحه گسترده، یا نرم         . تحلیل مالی 
). tradeportal.com/tradematrix.aspبـرای مثـال،     (تجاری پیش ساخته، قابل انجام است       

هـای    سـایر فنـاوری   . شود میتر    های هوشمند، این موضوع پیچیده      گیری سیستم به کار البته با   
 از  1برای مثال، مورگان استنلی اند کمپـانی      . توانند در این امر، استفاده شوند       طالعات نیز می  ا

حقیقت مجازی جهت نمایش نتایج تحلیل ریسک به صـورت سـه بعـدی از شـبکه داخلـی                   
هـا بـه صـورت سـه بعـدی، انجـام مقایـسات و بررسـی               با مشاهده داده  . کند  خود استفاده می  

تر از مشاهده نمودارها یا صفحات گـسترده بـه صـورت دو      ار ساده ارتباطات داخلی آنها بسی   
  .بعدی است

بـر اسـاس    . نـام دارد   2 ارزش بـرخط مدیریت مالی   های تحلیلی متداول،      یکی از زمینه  
شـامل  (این رویکرد، تحلیل مالی با تحلیل عملیات ترکیب شده و همـه کارکردهـای مـالی                 

  
1- Morgan Stanley and Company 
2- Financial Value Chain Management (FVCM) 
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ترکیـب تحلیـل مـالی و عملیـات، کنتـرل           . یرندگ  مورد بررسی قرار می   ) المللی  معامالت بین 
تـر    برای مثال، اگر سازمانی عملیات خود را در سطحی پایین         . سازد  مالی بهتری را ممکن می    

ریزی شده انجام دهد، پـول کمتـری نیـاز خواهـد داشـت؛ امـا اگـر از برنامـه                       از آنچه برنامه  
. بنـدی شـده آن طـرح، بگـذرد         عملیاتی فراتر برود، ممکن است الزم باشد از مقادیر بودجه         

  . مراجعه نماییدAberdeen.com (2002)برای جزئیات بیشتر به 

بینـی یـا    ها در کسب و کار خود، ناتوانی آنها در پـیش         یکی از دالیل عمده شکست شرکت     
مخـارج محاسـبه نـشده، ولخرجـی، مـدیریت          . استجریان نقدینگی   حفظ سطح مناسبی از     

ریـزی    برنامـه . انند مخاطراتی را بـرای شـرکت ایجـاد نمایـد          تو  مالی غلط و کالهبرداری می    
کنتـرل و  . خوب، الزم است اما کافی نیست و باید به وسیله کنتـرل ماهرانـه، تکمیـل گـردد               

گیـرد کـه کنتـرل و حـسابرسی خـود            های مختلفـی بـه خـود مـی          ها شکل   ممیزی در سازمان  
هـای اطالعـات، نقـش     سیستم). د را ببینی15فصل (شود  های اطالعات را نیز شامل می   سیستم

. کنند که ایـن امـر را نـشان خـواهیم داد              می ایفاءبسیار مهمی را در پشتیبانی کنترل سازمانی        
  .گردد پس از این، اشکال خاصی از کنترل مالی، ارائه می

ها باید ریسک کسب و کار با شرکاء یا در سایر کشورها را مورد                شرکت. تحلیل ریسک 
تـوان بـرای      تواند خطرناک باشـد، بنـابراین مـی         دادن اعتبار به مشتریان می    . تحلیل قرار دهند  

  .استفاده نمود) fairisaac.comاز  (1اُ سی آی محاسبه ریسک، از محصوالتی مانند اف

گیری شد، برای هـر مـاه، مبلغـی           زمانی که در مورد بودجه ساالنه تصمیم      . کنترل بودجه 
ها را تحت نظر گرفته       ای مختلف، مخارج بخش   ه  سپس مدیران رده  . شود  تخصیص داده می  

های سـاده     سیستم. کنند  های شرکت، مقایسه می     و آنها را با بودجه و پیشرفت عملیاتی برنامه        
 کـه از بودجـه      دهی، مخارج را خالصه کرده و با مشخص کردن هرگونه مخـارجی             گزارش

را تهیـه   گـزارش اسـتثناها     ،  تر است   تا درصد خاصی فراتر رفته یا به میزان قابل توجهی پایین          
کنـد مخـارج را بـه دسـتاوردهای           تری وجود دارد کـه تـالش مـی          افزار پیشرفته   نرم. کنند  می

توانند برای پشتیبانی از کنترل بودجـه         افزاری متعددی می    های نرم   برنامه. ها، پیوند دهد    برنامه

  
1- FICO 

 کنترل و ممیزی
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جـه از فروشـندگانی ماننـد       افزاری تهیه بود    های نرم    گرفته شوند که اغلب آنها با بسته       به کار 
clarifysystems.com, outlooksoft.com و capterra.comاند  ترکیب شده.  

هدف اصلی ممیزی، حصول اطمینـان از صـحت و وضـعیت مـالی یـک سـازمان                  . ممیزی
شود که برای ممیزی      مالی سازمان انجام می   / ممیزی داخلی، توسط پرسنل حسابداری    . است

  . شوند های حسابرسی آماده می تخارج از سازمان توسط شرک
هـای    بـرای مثـال، سیـستم     .  ممیزی را تـسهیل نمایـد      فرایندتواند    فناوری اطالعات، می  

هـای    دار از پـرو فایـل       هـای مـالی کـه بـه طـرزی معنـی             توانند با یـافتن تـراکنش       هوشمند می 
ها را     داده همچنین، فناوری اطالعات  . ها را شناسایی کنند     پرداخت قبلی، فاصله دارند، تقلب    

  .(peoplesoft.com/go/pt-financials)کند   بالدرنگ ارائه میبه صورتدر هنگام نیاز، 

مـالی، بررسـی    / تـرین وظـایف بخـش حـسابداری         یکی از مهم  . های مالی   تحلیل نسبت 
هـای مـالی      ای از نـسبت     سالمت مالی شرکت از طریق زیر نظر گـرفتن و ارزیـابی مجموعـه             

باً همان ضرایبی هـستند کـه توسـط اشـخاص خـارج از سـازمان، در                 ها، غال   این نسبت . است
گذاری در یک سازمان، وام دادن به آن یـا خریـد آن،                 گیری در مورد سرمایه     هنگام تصمیم 

هـای    هـای مـالی، بـه داد        اما اشخاص داخل سازمان، بـرای محاسـبه نـسبت         . شوند  استفاده می 
  .تری دسترسی دارند دقیق

های مـالی، توسـط سیـستم پـردازش تـراکنش و         ی تحلیل نسبت  ها برا   آوری داده   جمع
ها و بـه       این نرخ  تفسیر. گیرد  های تحلیل مالی صورت می      ها به وسیله مدل     محاسبه این نسبت  

بینـی رفتـار آینـده آنهـا، مـستلزم مهـارت بـاالیی اسـت و گـاهی اوقـات توسـط                         ویژه پـیش  
  .شود های خبره پشتیبانی می سیستم

ها، عالوه بر سـالمت مـالی کـل     بسیاری از شرکت . نترل هزینه تحلیل سودآوری و ک   
 DSSافـزار    نـرم . دهند  سازمان، به سودآوری تک تک محصوالت یا خدمات نیز اهمیت می          

  ایـن . نماید  پذیر می   ، محاسبه دقیق سودآوری را امکان     ) را ببینید  11فصل  (تحلیل سودآوری   
یک روش کنترل هزینـه، محاسـبه       . سازد  یافزار، تخصیص هزینه باالسری را نیز ممکن م         نرم

ــت   ــودآوری اس ــزان س ــل می ــرم  . کام ــط ن ــر توس ــن ام ــی   ای ــام م ــی انج ــزار خاص ــود  اف ش
(Vijayakumar, 2002).  
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ریـزی،   بنـدی را بـا برنامـه    ، بودجـه 1مدیریت عملکرد سازمان. مدیریت عملکرد سازمان  
بـرای مـشاهده   (کنـد   های جاری، ترکیـب مـی   دهی، تحلیل و تعیین هزینه بینی، گزارش   پیش

 مجـدداً  11در فـصل  ).  مراجعه نماییـد  frango.com و   Outlooksoft.comبه   نمونه محصول 
  .به این موضوع خواهیم پرداخت

گـذاری محـصوالت    یکی از تـصمیمات مهـم شـرکت، قیمـت       . گذاری محصول   قیمت
سـت  بخش بازاریـابی ممکـن ا     . کند  است، زیرا رقابتی بودن و سودآوری آن را مشخص می         

مـالی  / ها بگیرد تا سهم بازار را افزایش دهد، اما سیستم حـسابداری             تصمیم به کاهش قیمت   
. هایی ارائه دهـد     باید هزینه مربوطه را بررسی کند تا برای چنین کاهش قیمتی، دستورالعمل           

بخـش حـسابداری،   . گـذاری محـصول را تـسهیل کننـد         توانند قیمت   یار می   های تصمیم   مدل
توانند با همکاری هم،      های داخلی، می    افزار یکپارچه و شبکه     ی با پشتیبانی نرم   مالی و بازاریاب  

  .های مناسبی را تعیین نمایند به صورت مشترک، قیمت

 شـرح   W6.14مالی، در فایـل بـرخط       / های متعدد دیگری در حوزه حسابداری       برنامه
  . بیابیدReed et al. (2001)توانید در  موارد دیگری را نیز می. اند داده شده
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 را  2هـای اطالعـات منـابع انـسانی         های مبتنی بـر وب، سیـستم        ، توسعه سیستم  90دهۀاز اواخر   
های پردازش تراکنش، مربوط       اولیه، اصوالً به سیستم    HRISهای    برنامه. پرطرفدارتر ساخت 

 Bussler and Davis,2001-2002 و Thomas and Ray, 2000برای مثال، (شدند  می
هـای داخلـی،      هـا بـه سـمت شـبکه         های اخیر، با حرکـت سیـستم        در سال ). را مشاهده نمایید  
انی ـتوان از طریق یک درگـاه منـابع انـس           ، بسیاری از آنها را می     HRISهای    اینترنت و برنامه  

ترنتـی  هـای این    ها از درگـاه     بسیاری از سازمان  ).  را ببینید  W6.15فایل برخط   (افت نمود   ـدری
 .کننـد  های شغلی موجود و استخدام و آموزش برخط، اسـتفاده مـی        خود برای تبلیغ موقعیت   

، تأثیر اینترنت را بر به دست آوردن، پاداش دادن، توسعه، محافظت و نگه داشتن منابع           3انشر
  
1- Business Performance Management (BPM) 
2- Human Resources Information System (HRIS) 
3- Ensher et al., 2002 



 

 

505   های منابع انسانی مدیریت سیستم  6-6

احتمــاالً، .  خالصــه شــده اســت4-6هــای وی در جــدول  یافتــه. کننــد انــسانی، تــشریح مــی
های خدمات فناوری اطالعات در زمینه روابط انسانی، آزاد کردن   شرکتبزرگترین منفعت

بـه عنـوان مثـال از طریـق سـلف سـرویس       (ای است  کارمندان منابع انسانی از مشاغل واسطه    
ترتیـب آنهـا قـادر        بدین). کردن برخی کارها، مثالً افراد تغییر آدرس را خودشان وارد کنند          

. ژیک و سازماندهی و توسعه منابع انـسانی، متمرکـز شـوند   ریزی استرات خواهند بود بر برنامه 
تـر توضـیح خـواهیم داد کـه چگونـه فنـاوری اطالعـات،                 های بعدی، به طور دقیق      در بخش 

  .کند مدیریت منابع انسانی را تسهیل می

 گـرفتن آنهـا     به کار گیری در مورد      ، یافتن کارکنان، آزمایش کردن آنها و تصمیم       استخدام
ها با هجوم متقاضیان شایسته مواجـه هـستند، در حـالی کـه سـایرین در                   تبرخی شرک . است

توانند مفیـد     های اطالعات در هر دو مورد می        سیستم. پیدا کردن افراد مناسب، مشکل دارند     
  .پردازیم ها می در اینجا به ذکر برخی مثال. واقع شوند

 بـه صـورت   سترسـی   هـا رزومـۀ قابـل د        با وجود میلیون  . استفاده از وب برای استخدام    
ها با استفاده از موتورها جستجوی تخصصی، به دنبال   برخط، اصالً عجیب نیست که شرکت     

همچنـین صـدها هـزار فرصـت شـغلی نیـز در             . یافتن کاندیدای مناسـب در اینترنـت هـستند        
 را Jandt and Nemnich, 1999 و Tomas and Ray, 2000(شـود   اینترنت، تبلیغ مـی 

تمـرین اینترنتـی    (این رابطه خدمات پیونددهندۀ بـسیاری وجـود دارنـد           در  ). مشاهده نمایید 
 و بــه "شــبکه وســیعی را تــدارک دیــده"توانــد  اســتخدام بــرخط مــی).  را ببینیــد3شــمارۀ 

در ضـمن،   . کاندیداهای بیشتری دسترسی یافته و بـه ایـن ترتیـب متقاضـیان بهتـری را بیابـد                 
یگر فواید استخدام برخط برای کارفرماهـا و        د. استخدام برخط، هزینۀ کمتری را در بر دارد       

  .  نشان داده شده استW6.16برخی از معایب آن، در فایل برخط 
هـای      آنهـا در برابـر فرصـت      . استخدام برخط برای متقاضیان نیز فوایدی به همراه دارد        

توانند به سرعت جزئیات هرکدام را بـه دسـت آورده و از               گیرند، می   شغلی بسیاری قرار می   
تواننـد بـا      جوینـدگان کـار مـی     . ان زمان، ارزیابی کارفرمایان آیندۀ خـود را آغـاز کننـد           هم

های پرداختی در بـازار رقابـت را بررسـی            ، وضعیت حقوق  monster.comمراجعه به سایت    
  . های دیگر، در کشورهای مختلف را ببینند کرده و یا میزان کسب درآمد در سازمان

 استخدام
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   سنتی و منابع انسانی الکترونیکیمقایسۀ منابع انسانی  4-6 جدول
  منابع انسانی الکترونیکی  سنتی منابع انسانی  فرایند کلیدی منابع انسانی

 
  جذب منابع انسانی
  اینترنتی  ارسال و  الکترونیکی  های رزومه •  کاغذی  های رزومهو ارسال  •  استخدام و انتخاب

هفته یا چنـد     ای شغلی در عرض چند    ه  موقعیت •  شوند ها پر می های شغلی در طی ماه موقعیت •  
  شوند روز پر می

  جهانی  متقاضیان به نامحدود دسترسی •  محدود به مرزهای جغرافیایی •  
  شود می  متقاضیان  نتخاب اصرف ها هزینه •  شود می متقاضیان   جذب   صرف هزینه •  انتخاب

  ) اسکن کردن(ها  الکترونیکی رزومه بررسی  •  ها بررسی دستی رزومه •  
شــود  هــا از راه دور انجــام مــی برخــی مــصاحبه •  )رو در رو(ند مصاحبه حضوری فرای •  

رو صـورت    در اکثر آنها هنوز بـه صـورت رو       (
  )پذیرد می

  پاداش به منابع انسانی
  ای  درجه360ارزیابی  •   مستقیممسئولارزیابی  •  ارزیابی عملکرد

بـه صـورت بـرخط و چـاپ       (افـزار ارزیـابی       نرم •  ارزیابی رو در رو •  
  )شده

تغییـر  (شـود     بـازی مـی     زمان، صـرف کاغـذ       •  مزایا و منافع
  )منافع

ــار    • ــازار ک ــوق در ب ــان، صــرف بررســی حق زم
  شود می

  تأکید بر مالکیت و کیفیت زندگی کاری •  تأکید بر حقوق و مزایا •  
  کارکنان با معلومات •  معلومات کارکنان بی •  
  تأکید بر عدالت خارجی •  تأکید بر عدالت داخلی •  
  شود  کارکنان برخط ایجاد می توسط تغییرات  •  شود انسانی ایجاد می  منابع  تغییرات توسط •  

  توسعه منابع انسانی
  آموزش برخط قابل انعطاف •  های آموزشی استاندارد کالس •  آموزش و توسعه

  فرایند توسعه مبتنی بر کارکنان است •   است انسانی  منابع  فرایند توسعه مبتنی بر •  
ــ  •  مدیریت تجربه شغلی ــرای   بخــش من ــار را ب ــسیر ک ــسانی، م ابع ان

  کند کارکنان مشخص می
کارکنان، کارهای خود را در تعامـل بـا بخـش            •

HRکنند  مدیریت می  
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   سنتی و منابع انسانی الکترونیکیمقایسۀ منابع انسانی  4-6 جدول
  منابع انسانی الکترونیکی  سنتی منابع انسانی  فرایند کلیدی منابع انسانی

 
  ریزی فعاالنه به کمک فناوری برنامه •  های واکنشی گیری تصمیم •  
  سازی الکترونیکی و شخصی شبکه •  )فقط شبکه محلی(سازی شخصی  شبکه •  

  حفاظت از منابع انسانی
  مالحظات اِرگونومیک •  امنیت ساختمان و تجهیزات •   امنیتسالمت و

  خستگی ذهنی و سالمتی بدن •  خستگی بدن •  
  های فعاالنه جهت کاهش استرس برنامه •  های غالباً غیرفعاالنه برنامه •  
  عوامل شخصی و کاری به وجود آورنده فشار •  محدود به عوامل فشار مربوط به کار •  
   کارمند-رکز بر روابط کارمندتم •   مدیر-تمرکز بر روابط کارمند •  

  رنگ اتحادیه حضور کم •  حضور پررنگ اتحادیه •  ارتباط کارکنان
  های برابر برای استخدام فرصت •    
 )برادر بزرگتر(استفاده از فناوری جهت نظارت  •  تبعیض جنسی/ کشی بهره •  
  های معنوی داده/ امنیت دارایی •  نظارت حسن اجرای وظیفه •  
  کنولوژیاستفاده نامناسب از ت •    

   از منابع انسانینگهداشت
  HRدر حال حاضر، فعالیت حیاتی  •  ای وجود ندارد نقطه تمرکز عمده •  های نگهداشت نیرو استراتژی

  بررسی نظرات کارکنان به طور برخط •    
  ایجاد یک فرهنگ اثربخش در شرکت •    
انجام کارهای تکراری توسط فنـاوری و خـالی          •    

ــرای انجــام  ــان ب  کارهــای کــردن وقــت کارکن
  تر جالب

  ها توسعه و نظارت بر برنامه •  تمرکز چندانی وجود ندارد •  تعادل کار و خانواده
  ارائه خدمات مراقبت از کودکان و سالمندان •    
   محل کار-از بین رفتن مرزهای خانه •    

 
  .Ensher et al. (2002) p.240, Table 1:منبع
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  6-6 در محیط کار فناوری اطالعات
   رزومیکس

  

از زمانی که یک فرصت شغلی ایجاد شده و یا یک رزومـه
اکنون یـک شـرکت فرعـی        (1شود، رزومیکس   دریافت می 

در حین انجام عمل پـردازش      )  است 2یاهو اینترپرایز سُلوشنز  
تقاضــاهای اســتخدام، بــه متــصدی اســتخدام امکــان کنتــرل 

 خواهند بود تقاضـاها را      مدیران قادر . دهد  عملیات را نیز می   
ها را اسکن کنند و متصدی  توانند رزومه ببینند، اپراتورها می

تواند یک متقاضی مناسب را جستجو کـرده یـا            استخدام می 
هـای    های آموزشی، موقعیت    کارکنان موجود را برای برنامه    

  .های جدید شناسایی نماید شغلی بهتر یا برنامه
ــد،    ــستم قدرتمن ــن سی پایگــاه دانــش هــستۀ اصــلی ای

این سیستم، به عنوان یک سیستم هوشمند       . رزومیکس است 
ایـن  . کنـد   کامپیوتری، فراتر از تطبیق سادۀ کلمات عمل می       

هـا را     پایگاه دانش، رزومۀ متقاضی را تفسیر کـرده، مهـارت         
هـا را بـا       نمایـد و ایـن مهـارت        بر اساس محتوا شناسـایی مـی      

برای مثال، . دهد  یهای مورد نیاز برای شغل، تطبیق م        مهارت

عـضویت  .  باشید 3ممکن است شما به دنبال یک مدیر تولید         
هـای مناسـب بـرای        تواند یکـی از ویژگـی        می 4در ای ام ای   

گرچه با یک جستجوی سـاده نیـز        . تصاحب این شغل باشد   
 داشـته باشـید،     AMAتوانید فهرستی از متقاضیان عـضو         می

ای انجمـن   اما در حقیقت ممکن است در این فهرست اعـض         
 نیـز  6بندی گوشـت آمریکـا    یا اتحادیه بسته 5پزشکی آمریکا 

این اطالعات به جستجوی شـما مربـوط        . وجود داشته باشند  
پایگاه دانش رزومیکس، فقـط نتـایجی را کـه بـه            . شود  نمی

  .گذارد جستجوی شما مربوط است، به نمایش می

  .resumix.yahoo.com (accessed June 2004) :منبع

توانـد ارزیـابی      آیا رزومیکس می   :سی بیشتر برای برر 
ها توسط انسان را به کلی حـذف کنـد؟ آیـا ماشـینی                رزومه

 بـه عنـوان یـک        را کند  دقت وارسی می    که رزومۀ شما را به    
  کنید؟ متجاوز به حریم خصوصی تصور می

، تـسهیل    رزومـیکس  های هوشـمندی از قبیـل       تواند توسط سیستم    استخدام برخط، می  
  . است  توضیح داده شده 6-6فناوری اطالعات در محیط کار موضوع، در شود که این 

 Borck (2000) های استخدام الکترونیکی، برای تحلیل کامل و دریافت دستورالعمل
  . را ببینیدThomas and Ray (2000)و 

  
1- Resumix  
2- Yahoo Enterprise Solutions  
3- Product manager 
4- AMA (American Marketing Association) 
5- American Medical Association 
6- American Meatpackers Association 
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هـای    های بزرگ اغلـب بایـد موقعیـت         سازمان. های شغلی   فهرست موجودی فرصت  
کنند کـه در      ای را نگهداری می     برای چنین کاری، آنها پرونده    . کنندشغلی خالی خود را پر      

هــای شــغلی بــر اســاس عنــوان شــغل، مکــان جغرافیــایی، نــوع وظــایف و  آن تمــام فرصــت
این لیست موجودی، مثل هـر صـورت موجـودی          . های مورد نیاز فهرست شده است       مهارت

 روز بـه ییـرات و غیـره،   دیگری، با هر بار اضافه شدن یـک فرصـت شـغلی جدیـد، ایجـاد تغ       
های شغلی موجـود در آن کـشور را تهیـه             برای مثال دولت فیلیپین لیستی از فرصت      . شود  می

دولت، برای افرادی که بـه اینترنـت دسترسـی          . کرده که از طریق اینترنت در دسترس است       
هـایی حـاوی کـامپیوتر قـرار      های دولتی، کیوسک   های عمومی و ساختمان     ندارند، در مکان  

   .کنند ده است که از این طریق، به اینترنت دسترسی پیدا میدا
های شـغلی را      یک سیستم پیشرفتۀ مبتنی بر شبکه داخلی، موجودی و فهرست فرصت          

دهـد و بـه پرسـنل، اجـازه      ها را با کارکنان موجود تطبیق می       دارد، این جایگاه     نگه می  روز  به
را در هر زمان و از هر مکانی مـشاهده      های موجود      داده ،دهد که از طریق درگاه شرکت       می

بـه  . ها از طریق اینترنت دسترسی پیدا کنند توانند به این داده افراد خارج از شرکت می   . کنند
  . های موجود با پرسنل موجود، تطبیق داده شوند عالوه این امکان وجود دارد که فرصت

 در طـول زمـان،      هـای شـغلی و تغییـرات آنهـا          پرسنل منابع انـسانی بـا تحلیـل فرصـت         
. به دسـت آورنـد     را   های پر متقاضی    توانند اطالعات سودمند دیگری نظیر شناسایی شغل        می

هـای    گیری در مـورد ارتقـاء، مـدیریت، حقـوق و برنامـه              تواند از تصمیم    چنین اطالعاتی می  
  .آموزشی پشتیبانی کند

جـم  یکـی از مزایـای وب، ح      . دیریت منابع انسانی و بررسی حقـوق      های م   درگاه
های خصوصی و عمومی بسیاری نیـز   درگاه. اطالعات مربوط به تطبیق با مشاغل است       باالی  

و و فهرستی از ـن جستجـیک ماشیدارای   این درگاه. انی، وجود دارند  ـه با منابع انس   ـدر رابط 
بـرای مثـال چنـدین    . شـود  هـای عـضو، فرسـتاده مـی     به سایتاطالعات آن مشاغل است که    
رکاً ـگر، مـشت  ـ شـرکت دیـ    120راه  ـهمـ ) ای ، زیراکس، جـی   ام بی آیر  ـنظی(شرکت بزرگ   

کننـدگان بـرخط      اسـتخدام . را سـاختند   DirectEmployers.comیک درگاه شـغلی بـه نـام         
کننـد تـا بـرای        هـا کمـک مـی        به متصدیان اسـتخدام شـرکت      Monster.comعمومی مانند   

بـرای جزئیـات بیـشتر    . یابنـد شـوند، نامزدهـایی را ب       های شغلی که به سـختی پـر مـی           موقعیت
Harrington (2002)را ببینید  .  
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بررسـی  . ، مطالعات مربـوط بـه حقـوق اسـت      HRهای    زمینۀ دیگر برای فعالیت درگاه    
ها برای هر بار      سابقاً شرکت . کند  ها کمک می    حقوق، در تعیین دستمزد پرداختی به شرکت      

امروزه . (Bussler and Davis, 2001-2002)کردند   دالر پرداخت می10،000بررسی تا 
هـای رایگـان ارائـه شـده توسـط       هـایی را بـا اسـتفاده از داده       توانند خـود، چنـین بررسـی        می

 1"ارزیـد  چقـدر مـی  "در این سایت بـه قـسمت    ( انجام دهند Salary.comفروشندگانی مثل   
  ). سری بزنید

ابی، آزمـایش و     یافتن متقاضیان شغل، ارزیـ     مسئولبخش منابع انسانی،    . انتخاب کارکنان 
توانـد بـسیار پیچیـده         انتخاب کارمند، می   فرایند. انتخاب آنها در راستای قوانین دولتی است      

باشد، زیرا ممکن است متقاضـیان متعـدد داخلـی و خـارجی و معیارهـای مختلـف را در بـر          
 آزمـایش و ارزیـابی و اطمینـان از همـاهنگی در             فراینـد  تـسریع    به منظور ها،    شرکت. بگیرد
شکل . کنند های خبرۀ مبتنی بر وب استفاده می های اطالعات نظیر سیستم  اب، از فناوری  انتخ

دهد و نقـش سیـستم خبـره           معیارهای چندگانۀ موجود در انتخاب کارمند را نشان می         6-10
   .کشد  و وظایف مرتبط با آن، نظیر ارزیابی عملکرد را به تصویر میفراینددر این 

  

  
1- ”What you are worth” 

 .Jareb and Rajkoric, 2001:منبع.مدل گزینش پرسنل هوشمند10-6شکل
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شوند، بـه بخـشی از منـابع انـسانی شـرکت تبـدیل             ید، استخدام می  هنگامی که کارکنان جد   
هایی کـه توسـط فنـاوری         برخی از فعالیت  . گردند که نگهداری و توسعه آنها الزم است         می

  .شوند در زیر آمده است اطالعات پشتیبانی می

ین مستقیم خود ارزیـابی     مسئولای توسط      دوره به صورت  اکثر کارکنان    .ارزیابی عملکرد 
ها معمـوالً     نتایج ارزشیابی . توانند فرد را ارزیابی کنند      دستان نیز می    شوند و همتایان یا زیر     می

اسـتفادۀ دسـتی از ایـن اطالعـات، کـار      . شـود  های الکترونیکی ثبت می   بر روی کاغذ یا فرم    
  بـا دیجیتـالی شـدن اطالعـات، ارزیـابی     . ای است و در آن امکان خطا باال اسـت  کننده  خسته
ها، از دادن پاداش گرفته تا انتقال کارکنان و حتـی              برای پشتیبانی بسیاری از تصمیم     تواند  می

 بـرخط   بـه صـورت   هـا، اسـاتید را        برای مثـال، بـسیاری از دانـشگاه       .  رود به کار اخراج آنها،   
فرم ارزشیابی بر روی صـفحۀ نمـایش ظـاهر شـده و دانـشجویان آن را پـر        . کنند  ارزیابی می 

مـدیران شـرکت بـا کمـک     . شـوند  بنـدی مـی   عرض چند دقیقـه جـدول     کنند و نتایج در       می
تواننـد    دهند، می   های خبره، که تفسیر سیستماتیکی از عملکرد در طول زمان ارائه می             سیستم

  .عملکرد کارکنان را ارزیابی نمایند
بـرای مثـال گـروه عملیـات خـدمات          . بازبینی حقوق، به ارزیابی عملکرد وابسته است      

لت پکارد در آتالنتای آمریکا، یک سیستم بازبینی حقوق غیرکاغذی را           میدانی شرکت هیو  
های فـصلی حقـوق        هوشمند برای بررسی    این سیستم مبتنی بر وب از عوامل      .  آورد به وجود 
هـای دیگـر از سیـستم مـشابهی           اغلب گروه . کند   کارمند هیولت پکارد، استفاده می     15،000

افزار بـه مـدیران    این نرم. فر پرسنل را پوشش دهد  ن 150،000کنند که قادر است       استفاده می 
هـای داده شخـصی و کـارکردی را      های کارکنـان از پایگـاه    و پرسنل امکان دستیابی به داده     

 فراینـد  خودکار به طورکند و     های بازدید کارکنان را ردیابی می       این سیستم، تاریخ  . دهد  می
های بررسی حقوق را هر سـه مـاه یـک             مسیستم مذکور، فر  . نماید  بازبینی حقوق را آغاز می    

  . کند بار از طریق پست الکترونیکی به مدیران رده باالی سازمان، ارسال می

آموزش و بازآموزی کارکنان یک وظیفـه  . آموزش و توسعۀ منابع انسانی کارمندان 
ا ه ریزی کالس ترین مسائل این حیطه، برنامه عمده. آید حساب می ه مهم بخش منابع انسانی ب

. دنباشــ و طــرح آموزشــی ویــژه آنهــا جهــت بــرآوردن نیازهــای ســازمان و کارکنــان، مــی  
. کنـد    برای هر کارمند یک طرح توسعه کـاری، ایجـاد مـی            ،های منابع انسانی پیشرفته     بخش

  نگهداشت و توسعه
 منابع انسانی
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ریزی، نظارت و کنترل،  های جریان کار، برنامه تواند با استفاده از برنامه   فناوری اطالعات می  
  . پشتیبانی کندها را  این فعالیت

مباحث مربـوط   (کند     می ایفاءی را   ـش مهم ـوزش نیز نق  ـات در امر آم   ـاوری اطالع ـفن
آمــوزش هوشــمند بــه کمــک ). ه کنیــدـ مطالعــ3ل ـرونیکی را در فــصـبــه یــادگیری الکتــ

تـرین   های آموزشی، برخـی از ابتکـاری      فعالیت ازای    فناوری چندرسانه   و پشتیبانی  1کامپیوتر
، در  2گـبر اساس اعالم شـرکت امنیتـک کانـسالیتن        . اند  رفت را فراهم آورده   ـیشهای پ   زمینه

شـود    آمـوزش بـه صـورت بـرخط ارائـه مـی            ،3ونـرکت فورچـ  ـ شـ  1000 درصد از کل     38
(ʺWeb Breathes Lifeʺ, 1988) .گیری است آموزش فروشندگان، کار پرهزینه و وقت .

هـای فـروش را از        آمـوزش مهـارت   هـای آموزشـی،       جویی در هزینـه     ها، برای صرفه    شرکت
هـایی از تنـوع         ، نمونـه  W6.17فایل برخط   . دهند  های داخلی ارائه می     طریق اینترنت یا شبکه   

  .دهد ها را ارائه می های قابل دسترس از طریق اینترنت و شبکه آموزش
برای مثال، . توان آموزش را بهبود بخشید های ویدیویی اینترنتی می با استفاده از کلیپ   

 دیجیتـالی تنظـیم      ، بـا اسـتفاده از سیـستم       4خش داخلـی تولیـدات ویـدیویی دیـری کـویین          ب
 توانست فیلمی آموزشی با کیفیت بهتر و پنجاه درصد هزینۀ کمتر از حالت برون               5ویدیویی

شـود کـه عـدۀ بیـشتری از           هـا باعـث مـی       هزینـه منطقـی ایـن کلیـپ       . سپاری آن، تولید کند   
به . های آموزشی اشتیاق نشان دهند         به شرکت در برنامه    فروشندگان انحصاری دیری کویین   

  . یابد رسانی به مشتری و مهارت کارکنان، بهبود می این ترتیب، خدمات
های   شرکت. توان با استفاده از واقعیت مجازی ارتقاء داد         در آخر اینکه آموزش را می     

) 10ل  ـفـص ( مجـازی      از واقعیـت   ام بـی  آیرونیک و   ـونگ الکتـ  ــوروال، سامـس  ـل، موت ــاینت
ایـن نـوع آمـوزش،      . کنند  لف استفاده می  ـهای مخت   ربندیـوها و پیک  ـازی سناری ـس  برای شبیه 

  باشـد، مـؤثر اسـت    ای کـه هـر گونـه خطـا بـسیار پرهزینـه مـی        های پیچیده به ویژه در محیط   
(Boisvert, 2000) .  

  
1- Intelligent Computer-Aided Instruction (ICAI) 
2- OmniTech Consulting 
3- Fortune corporations  
4- Dairy Queen 
5- Digital video-editing system 
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سترده و اسـتراتژی دقیـق   ریزی گ های بزرگ، مستلزم برنامه     مدیریت منابع انسانی در سازمان    
در برخی صنایع، مذاکره با نیروی کار، جنبه . (Bussler and Davis, 2001-2002)است 

هـا،    همچنـین بـرای اکثـر شـرکت       . شود  ریزی منابع انسانی محسوب می      بسیار مهمی از برنامه   
هایی  در ادامه، مثال  . مدیریت مزایای کارکنان نیز بخش مهمی از کارکرد منابع انسانی است          

   .کنیم تواند در این زمینه مفید واقع شود، ذکر می از اینکه فناوری اطالعات چگونه می

بخش نیروی انسانی نیاز بـه افـراد        . ریزی کارکنان و راهبردهای منابع انسانی       برنامه
هـای    در برخـی منـاطق خـاص جغرافیـایی و مأموریـت           . کنـد   بینـی مـی     هـا را پـیش      و مهارت 

در چنـین مـواردی، بخـش    . تواند دشـوار باشـد   اصی از کارکنان، می خارجی، یافتن انواع خ   
ریـزی    منابع انسانی برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز یا توسعه منابع انـسانی داخلـی برنامـه                

  . کند می
ریـزی نیـروی کـار را توسـعه          هـای کمـی و کیفـی برنامـه          هـای بـزرگ، مـدل       شرکت

 و پـردازش    رسـانی روز  آوری، بـه    بـرای جمـع   کـارگیری فنـاوری اطالعـات        بـا بـه   . دهند  می
افـزار خاصـی را بـرای         ، نـرم  1ریـدیو شـک   . هایی را ارتقاء داد     توان چنین مدل    اطالعات، می 

 Reda, 2004بـرای جزئیـات بیـشتر، بـه     (بـرد    مـی به کارهای منابع انسانی،  توسعه استراتژی
  ).مراجعه نمایید

ها   و نیروی کار، ممکن است ماه     مذاکرات مدیریت   . مذاکرات مدیریت و نیروی کار    
طول انجامد و در طول این مدت، مدیریت با تقاضاهای بـسیار زیـادی از سـوی کارکنـان                       به

. پوشــی کننــد هــر دو گــروه بایــد امتیــازاتی بدهنــد و از مــواردی چــشم . شــود مواجــه مــی
 کامپیوتری کـه از چنـین مـذاکراتی       DSSهای    مدل) 2اکس  مانند یواس (های بزرگ     شرکت

تواننـد اثـرات مـالی و سـایر تأثیرهـای             هـا مـی     ایـن مـدل   . اند  کنند را توسعه داده     شتیبانی می پ
هـای    سازی کرده، به تمـام اسـتعالم        برآورده ساختن هرگونه تقاضا از سوی کارکنان را شبیه        

  .کنندگان تنها در عرض چند ثانیه پاسخ دهند مذاکره
 مـدیریت و کارکنـان مـورد        فناوری اطالعات دیگری کـه بـا موفقیـت در مـذاکرات           

ایـن  ).  را ببینیـد   11فـصل   (باشـد     یار گـروه مـی      های تصمیم   استفاده قرار گرفته است، سیستم    
  
1- Radio Shack  
2- USX 

ریزی و مدیریت  برنامه
 منابع انسانی
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 بهبود جو مذاکرات، کمک کرده و زمان مورد نیاز برای رسیدن به توافـق را تـا                   ها به   سیستم
  .اند حد قابل توجهی، کاهش داده

 تهیۀ لیست حقـوقی     مسئولع انسانی،    بخش مناب  .لیست حقوق و ثبت سوابق کارکنان     
ایـن کـار    . سـپاری گـردد    تواند در داخل سـازمان انجـام شـده یـا بـرون              است که این امر می    

زد را چـاپ کـرده یـا        ـهـای دستمـ     کـشود که چ    وترهایی انجام می  ـوالً با کمک کامپی   ـمعم
نــد ده  الکترونیکــی بــه حــساب بــانکی کارکنــان، انتقــال مــیبــه صــورتزد را ـمبلــغ دستمــ

(Bussler and Davis, 2001-2002) . ،نگهـداری از  مسئولبه عالوه، بخش منابع انسانی 
در بـسیاری از    . ها و سوابق تمامی کارکنان، حفظ حریم خصوصی و امنیت آنهـا اسـت               داده

  . شود ها این امر به شکل الکترونیکی انجام می شرکت

دسـتمزد،  / رداخـت حقـوق    کارکنـان در سازمانـشان، از طریـق پ         تـالش . مدیریت مزایـا  
مزایا، شامل مواردی نظیر خدمات بهداشتی درمـانی و         . شود  ها و سایر مزایا جبران می       پاداش

انـد و   هـای مختلفـی تـشکیل شـده        از آنجا که این مزایا از بخش      . شود  حقوق بازنشستگی می  
، )"روش کـافی تریـا  "( انتخـاب بدهنـد      ها تمایل دارند کـه بـه کارکنـان خـود حـق              سازمان

هـای بـزرگ، اسـتفاده از         در شـرکت  . ای اسـت    مدیریت سیـستم مزایـا، کـار بـسیار پیچیـده          
تواند تا حد قابل توجهی در زمـان و نیـروی کارکنـان منـابع                 کامپیوتر برای انتخاب مزایا می    

  .جویی کند انسانی، صرفه
پذیری در انتخاب مزایا توسط کارکنان، یـک مزیـت            های بزرگ، انعطاف    در سازمان 

. توان این روش را بـا موفقیـت اجـرا کـرد             ها می   با کمک کامپیوتر  . شود  بتی محسوب می  رقا
بـه ایـن ترتیـب      . انـد   ها، درخواست مزایا را به صـورت خودکـار در آورده            برخی از شرکت  

 شرکت یا فنـاوری صـوتی، مزایـای خاصـی را بـرای               توانند با استفاده از درگاه      کارکنان می 
ان، مزایای مورد عالقۀ خود را از یـک لیـست انتخـاب کـرده و                کارکن. خود انتخاب نمایند  

هـا      ، در بسیاری از شرکت    1های پرداخت حقوق    در حال حاضر کارت    .کنند  وارد سیستم می  
 هـزار پرسـنل در   30 را بـا  2تـوان پـیلس شـوز    گیرد که از آن جمله می مورد استفاده قرار می 

ستم، ارزش مزایـای مختلـف و میـزان   سیـ . (Koroloshin, 2004a) فروشگاه نام برد 5000
  
1- Payroll pay cards 
2- Payless Shoes 



 

 

515   های اطالعات کارکردی سازی سیستم یکپارچه  6-7

ها از عوامـل هوشـمند بـرای         برخی از شرکت  . کند  مزایای استحقاقی هر کارمند را تعیین می      
هـای خبـره      سیـستم . کننـد   هـای آنهـا، اسـتفاده مـی         کمک به کارکنان و نظـارت بـر فعالیـت         

ان ارائـه   هـایی بـه آنـ       توانند به صورت برخط، سؤاالت کارکنـان را پاسـخ داده و توصـیه               می
 کـردن اطالعـات کارکنـان از قبیـل تغییـر آدرس،        روز  بـه تر، امکـان      های ساده   سیستم. دهند

هـا توسـط      وارد کـردن داده   . کنند  توسط خود افراد، فراهم می    را  وضعیت خانوادگی و غیره     
  . تر است های شرکت شده و معموالً دقیق جویی در هزینه خود کارکنان، باعث صرفه

ک منبــع جــامع در مــورد مــدیریت منــابع انــسانی در وب، بــه  جهــت دسترســی بــه یــ
shrm.org/hrlinksمراجعه نمایید  .  

هـا،   در راستای تالش برای بهبود مدیریت کارکنان، شـرکت      .مدیریت روابط کارکنان  
سـازد، توسـعه       مـدیریت منـابع انـسانی را کـاراتر مـی           فراینـد  را که    1مدیریت سرمایه انسانی  

، شـناخته  2مدیریت روابـط کارکنـان  های اینترنتی، معموالً تحت عنـوان   این برنامه. دهند  می
 ERMبرای مثال، خدماتی نظیر پیگیری اطالعات شخـصی و آمـوزش بـرخط در            . شوند  می

بهبـود روابـط بـا کارکنـان، موجـب حفـظ سـازمان و               . بسیار متـداول هـستند    ) CRMو در   (
 بـرخط ه چگونـه در یـک فروشـگاه    برای مثـالی در مـورد اینکـ   . شود وری بیشتر آن می   بهره

هـا و   فنـاوری .  مراجعـه کنیـد  Buss, 2002شـود بـه     انجـام مـی  ERMجهانی خـوار و بـار،   
 مـورد بررسـی قـرار       7 هـم شـبیه هـستند و در فـصل             ار بـه  ـ بـسی  CRM و   ERMهای    هـبرنام

 .خواهند گرفت

  کارکردیهای اطالعات سازی سیستم یکپارچه 6-7

توان در داخل سازمان ایجاد کـرد یـا از فروشـندگان              میهای اطالعات کارکردی را       سیستم
دهنـدگان خـدمات      تهیه کرد یـا از ارائـه      ) روِ  و بِست سافت   3نظیر کامپیوتر اسوشییتز  (بزرگ  

هـا بـا سـایر        در هـر یـک از ایـن مـوارد، الزم اسـت ایـن سیـستم                .  اجـاره نمـود    4افـزاری   نرم
  .  شوندهای داده، یکپارچه های اطالعات، شامل پایگاه سیستم

  
1- Human Capital Management (HCM) 
2- Employee Relationship Management (ERM)  
3- Computer Associates 
4- Application Service Providers  
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 مستقل، ایجاد   به طور های کارکردی     های فناوری اطالعات، در حوزه      سالیان متمادی، برنامه  
های سفارشی مخـتص خـود را توسـعه دادنـد کـه بـا                 های بسیاری، سیستم    شرکت. شدند  می
ایـن  . های عملیاتی سر و کار داشـتند  فعالیت/ ها    های استاندارد اجرای پردازش تراکنش      رویه
بنـابراین  . کند، نـسبتاً مـشابه هـستند    صرف نظر از اینکه کدام شرکت آنها را اجرا می ها    رویه

های کارکردی را به صورت آمـاده خریـداری           ها تمایل دارند که برنامه      امروزه اکثر شرکت  
هـایی   تـر باشـد، چنـین گزینـه     هـر چـه سـازمان کوچـک    . ها اجاره نمایندASPکرده و یا از   

هـای    عمالً صدها محصول تجاری برای پشتیبانی هر یک از حوزه         .رسند  تر به نظر می     مناسب
  . کارکردی اصلی موجود هستند

های سفارشی در یک حوزه کـارکردی خـاص نیـز               ابزارهای توسعه برای ایجاد برنامه    
  هـای مـالی، سیـستم       افـزاری بـرای سـاخت برنامـه         هـای نـرم     برای مثال، بـسته   . موجود هستند 

برخـی از فروشـندگان     . نام دانشجویان دانشگاه وجود دارند       ثبت مدیریت داروخانه و سیستم   
 بــر 1وِر ســافتالســون  کننــد؛ مــثالً افــزار، در یــک یــا چنــد زمینــه، تخــصص پیــدا مــی نــرم

و قــدرت اصــلی پیپــل ســافت در تولیــد  )  را ببینیــد1نمونــه (فروشــی متمرکــز شــده  خــرده
  .باشد افزارهای مدیریت منابع انسانی می نرم

کـه از   (هـای کـاری       فراینـد های اطالعات در راستای       مـل برای ساخت سیست   با این حا  
هـای    فراینـد تطبیـق   . رویکـرد متفـاوتی نیـاز اسـت       ) کنند  های کارکردی عبور می     مرز بخش 

راه توانـد یـک        در برخی موارد می    ،افزاری موجود در بازار     های نرم   کاری با ترکیبی از بسته    
فزارهای تولید، فروش و حـسابداری را بـه شـرط ایـن کـه               ا  توان نرم   برای مثال می  .  باشد حل

همـان طـور کـه در نمونـۀ آغـازین           (ارچه نمود   ـده تهیه شده باشند، یکپ    ـهمه از یک فروشن   
افزاری فروشندگان مختلف، ممکـن اسـت         های نرم   به هر حال، ترکیب بسته    ). نشان داده شد  

 آسـانی مرزهـای کـاری را         د بـه  هایی کـه بتواننـ      برای ساخت برنامه  . عملی و اثربخش نباشد   
های داده جداگانه دسترسی پیدا کننـد، اغلـب بـه رویکردهـای               پشت سرگذاشته و به پایگاه    

، نیـاز   2وعه اوراکـل    ـای ماننـد مجمـ      هـای یکپارچـه     هـر خدمات وب و مجموع    ـجدیدی نظی 
  . (McCullough, 2002) است

  
1- Lawson Software 
2- Oracle 9i 

 سازی دالیل یکپارچه
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 مختلـف و دفـاتر مرکـزی        های  های اطالعات، موانع میان بخش      سازی سیستم   یکپارچه
بـرای مثـال،    . شـود   هـای تکـراری مـی       ها را از میان برداشته و باعث کـاهش فعالیـت            شرکت

 را مـورد مطالعـه قـرار داده و دریافتنـد کـه در               ERP، پنج سیـستم     1پاالنیس ویمی و فرانک   
. رود   مـی  بـه شـمار   ت  ـسازی کارکردها، یک عامـل حیـاتی موفقیـ          ارچهـها یکپ   تمامی نمونه 

سازی سیستم اطالعـات توسـعه دادنـد کـه در             ، چارچوبی را برای یکپارچه    2هو و راهالی  یاک
در ایـن سـاختار یکپارچـه، عـالوه بـر اجـرای             .  نمایش داده شده اسـت     W6.18فایل برخط   

بدین ترتیـب، کـاربران     . شوند  ها نیز به اشتراک گذاشته می       ها فرابخشی، داده  فرایندمشترک  
های مـورد نیـاز حـوزه دیگـر را سـریع و آسـان، فـراهم            ، داده توانند از یک حوزه کاری      می

های مختلفی در یک سیستم گسترده در سطح شـرکت، بـا یکـدیگر در        مدیران بخش . کنند
  .ارتباط هستند

توافـق بـر سـر      )  بـا شـرکای کـاری      بـه ویـژه   (سـازی     یکی از عوامل کلیدی یکپارچـه     
توانـد توسـط      سـازی مـی     یکپارچـه . (openapplications.org) استانداردهای مناسـب اسـت    

  . انجام شود) 6راهنمای فناوری (و خدمات وب ) 2راهنمای فناوری (ها افزار میان
. شـوند   به سادگی ایجـاد مـی   های اطالعات یکپارچه در یک شرکت کوچک، سیستم 

هـای    اسـت در سـازمان       نـشان داده شـده       7-6فناوری اطالعات در محیط کار      اما چنانکه در    
  . سازی به تالش بیشتری نیاز دارد ملیتی، یکپارچه چندهای ی شرکتبزرگ و حت

 ERPافـزار     های اطالعـات، اسـتفاده از نـرم         سازی سیستم   رویکرد دیگر برای یکپارچه   
های کـاری خـود را بـا        فرایندکند تا      یک شرکت را وادار می     ERPالبته  ). 7فصل  (باشد    می

 در  هـای موجـود     بهترین سیـستم  ،  ERP به جای    توانند  ها می   شرکت. افزار تطبیق دهد    این نرم 
. های داخلی خود را برگزیده و آنها را یکپارچه کننـد            بازار را انتخاب کرده یا برخی سیستم      

  . تر است رویکرد دوم، ممکن است ساده نباشد، اما اثربخش
های اطالعات، با هر روشی که انجـام شـود بـه کـاهش هزینـه،                   سیستم سازی  یکپارچه

کند کـه همـه       وری کارکنان و تسهیل اشتراک اطالعات و همکاری کمک می           رهافزایش به 
  . رسانی به مشتریان الزم هستند این موارد برای بهبود خدمات

  
  
1- Palaniswamy & Frank (2000) 
2- Yakhou & Rahali (1992) 

ــایت ــاوری در وب سـ ــای فنـ راهنماهـ
 . استموجود
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  7-6 در محیط کار فناوری اطالعات
     مبتنی بر وبهای مشتری و کارکنان یکپارچه درگاه

     کار در یورپ

  

ترین آژانس کرایـه، بزرگ(europcar.com) 1اریوروپ ک 
های کاری     ها و روش    فراینداتومبیل در اروپا، عالوه بر تغییر       

ایـن شـرکت   . روزانه، ساختار کل سازمان خود را تغییـر داد     
ــیش از    ــذکور، ب ــرات م ــشتیبانی از تغیی ــرای پ ــستم 55ب  سی

کامپیوتری کوچک و مین فریم خود را ترکیب کرد و یک 
گیرنـده واحـد را بـا عنـوان       سـرویس / دهنـده   ویسمرکز سر 
 میلیون دالری، واقع    400این سیستم   .  ایجاد نمود  2وی  گرین

 در نزدیکــی پــاریس، ابتــدا تنهــا  در دفتــر مرکــزی شــرکت
ــا هــم ترکیــب    داده ــا را ب ــه کــشور مختلــف در اروپ هــای ن
اما امروزه به یک سیستم جهانی تبدیل شـده اسـت           . کرد  می

  ).2004ل  کشور تا سا118(
هـا را      سیستم مستقل اصلی، انـواع مختلفـی از داده         55

کردند که بسیاری از آنها با هم ناسـازگار بودنـد             استفاده می 
 بـود   منـد   عالقـه کار    یوروپ. و به یکپارچه شدن نیاز داشتند     

هـای مربوطـه را    های کاری، ترجیحات مشتری و داده  فرایند
آنچـه باعـث    . به صورت یک سیستم واحد، یکپارچه سـازد       

شود، آن است که شـرکت بایـد بـه            تر شدن امور می     پیچیده
ــۀ واحــدی از   ــان، مجموع ــور همزم ــدط ــاری   فراین ــای ک ه

را به وجود آورد تـا از یـک واحـد     ) های شرکت   استاندارد(
 کار باید انـواع  به عالوه، یوروپ. کاری جدید پشتیبانی کند  

هـا و     هـای کـشورهای تحـت پوشـش خـود و فرهنـگ              زبان  
را ) قبل از به کارگیری یـورو     (احدهای پولی متفاوت آنها     و

  .گرفت در نظر می
ــد ــدی   فراینـ ــاری کلیـ ــای کـ ــدور  (هـ ــامل رزرو و صـ شـ
حساب، مدیریت ناوگان، کنترل هزینه و تأمین مالی          صورت
ــه .  در گــرین وِی یکپارچــه شــدند )شــرکت ایــن سیــستم ب

  کارکنـان و بـه مـشتریان از طریـق           کارکنان از طریق درگاه   
کار  زمانی که یوروپ  . دهد  درگاه مشتریان خدمات ارائه می    

از آغـاز سـال   ( کشور در جهان 100دامنه فعالیت خود را به      
شـکل    های اطالعات آن نیز بـه         گسترش داد، سیستم  ) 2003

از طریـق درگـاه شـرکت       . ای گـسترده شـدند      قابل مالحظـه  
ن رزرو کرد و کارت هوشمندی وجـود دارد         ـتوان ماشی   می
ازد به سرعت بـه سیـستم وارد و         ـس  ادر می ـریان را ق  ـمشتکه  

ســایر مزایــای موجــود بــرای مــشتریان . از آن خــارج شــوند
   :عبارتند از

رسانی سریع به مشتریان، به دلیل آنکه کارکنان          خدمات )1(
هـای اعتبـاری مـشتریان و         دیگر ناچار نیـستند تأییـد کـارت       

  .  دهنداب را به صورت دستی انجامـحس محاسبۀ صورت
ــستم ) 2( ــا سی ــاط میزهــای رزرو، ب  هــای رزرو خطــوط ارتب

  .4آمادئوس یا 3هوایی نظیر سَبِر
  

  
1- Europcar International 
2- Greenway 
3- SABRE 
4- Amadeus 
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  .های مشتری از طریق درگاه دسترسی به رزرو برخط) 3(
  .مدیریت مشتریان شرکت از یک مکان) 4(

کار بدواً با ایجاد واحدهای تجاری جغرافیایی و          یوروپ
مهندسی مجدد، فناوری   در فرایند   . فرهنگی مختلف رشد کرد   

اطالعات به این فرایند کمـک کـرد تـا چیـزی بـیش از یـک                 
، 2004تا سال   . کشوری را به نمایش بگذارد     چند سازمان تیمی 

 دفتر 1000کار در بیش از  چندین هزار نفر از کارکنان یوروپ
  .کردند وی استفاده می آن در سراسر جهان از گرین

 در  2000 -2004هـای     طـی سـال    بر اساس مطالب منتـشر شـده         :منابع  
  .europcar.comسایت 

برخـی از مـشکالت موجـود در         :برای بررسی بیـشتر   
هـای     سیستم مختلف از نه کشور بـا زبـان         55سازی    یکپارچه

های کارکردی را در این سیستم        متفاوت چیست؟ چه حوزه   
های مختلف    توانید شناسایی کنید؟ نقش درگاه       می  یکپارچه
  چیست؟

 2 و بخش اجرایـی    1سازی عملیات بخش پشتیبانی      ما در مورد نیاز به یکپارچه      4و   2در فصل   
تـر اسـت کـه عملیـات      باشد، بـسیار سـاده   از آنجا که این کار بسیار دشوار می     . بحث کردیم 

هـای اجرایـی را بـا یکـدیگر یکپارچـه کنـیم          بخش پشتیبانی مرکزی را با یکدیگر و فعالیت       
  ).دهند  انجام میMAS 90هایی نظیر  کاری که سیستم(

سـازی بخـش پـشتیبانی        هایی برای یکپارچه    راه حل افزارهای فروشندگان مختلف،      نرم
افزار بخـش پـشتیبانی خـود را     برای مثال، شرکت اوراکِل نرم. کنند با بخش اجرایی ارائه می  

رای بـ . نمایـد   دهد که عملیات اجرایـی را بـا آن مـرتبط مـی              توسعه داده و قابلیتی را ارائه می      
سـازی    سازی نظیـر یکپارچـه      های جدید یکپارچه    افزار از رویکرد    انجام چنین کاری، این نرم    

ــد ــد  محــور اســتفاده مــی -فراین ــه. کن ــازی  یکپارچ ــدس ــور-فراین ــوعی   مح ــه ن   راه حــلب
انـداز    افـزاری، بلکـه از چـشم        شود که نه از نقطه نظر فنـی یـا میـان              اطالق می   سازی  یکپارچه
 نـه تنهـا   Oracle 9iمحـصول  . انـد  ی شده، توسعه یافته و مدیریت شـده  کاری، طراحفرایند

سازی بخش مرکزی و پشتیبان اجرایی، بلکه یکپارچگی با شـرکای تجـاری را نیـز                 یکپارچه
  :های آن عبارتند از برخی از قابلیت. (McCullongh, 2002)کند  ارائه می

 . یک برنامۀ مدیریت مشتری اینترنتی:فروش برخط •

 .)ERPبا (های مربوط به خدمات   مدیریت قراردادها و گزینه:های خدمات قرارداد •

  
1- Front-Office 
2- Back-Office 

سازی عملیات  یکپارچه
 بخش پشتیبانی با 
 بخش اجرایی



 

 

 سازی ای کارکردی و یکپارچهه پردازش تراکنش، برنامه  6فصل  520

هـای مـدیریتی      سـیم جهـت اتـصال گـروه          بی افزار   یک گروه  :فروش و بازاریابی سیار    •
 .مختلف

  یک مرکز تماس اینترنتی:مراکز تماس و مجموعۀ تلفنی •

 مـرتبط  ERPهـای اجرایـی     یک واحد دریافت سفارش که با برنامـه    :تجارت اینترنتی  •
 .این واحد برای دریافت سفارش، ارتباط نزدیکی با مرکز تماس دارد. است

 شناسـایی ارزشـمندترین مـشتریان، تحلیـل دالئـل از دسـت دادن               :هوشمندی تجاری  •
 .های فروش بینی  ارزیابی صحت پیش ومشتریان

ــاری  ــرکت WebSphereمعم ــی آی ش ــرم ام ب ــصول ن ــرای   ، مح ــری ب ــزاری دیگ اف
افزار  نرم. شود  را شامل می های اجرایی، پشتیبانی و زیرساخت    است که بخش  سازی    یکپارچه

 وِر سـافت های بخش اجرایی و پشتیبانی، توسط بِـست   سازی برنامه   برای یکپارچه نیز  ای    ویژه
  .نیز ارائه شده است

بـرای مثـال،    . کننـد   های سازمانی کاملی را ارائه می       بسیاری از فروشندگان دیگر، بسته    
هـای    کند که مـاژول      را ارائه می   ERP خدمات   (syncosoft.com) 1وِر  سافتینکو   س  شرکت

 -پـی  ای اس. شـود   حسابداری، مالی، بازاریابی، تولی و سیستم اطالعات اجرایی را شامل می          
کنـد کـه در        مـاژول یکپارچـه را ارائـه مـی         70 خود بیش از     R/3 ERPول  ـجی در محص   ای

  . خواهیم دید7فصل 

  مباحث مدیریتی  
ــه .1 ــستم یکپارچ ــازی سی ــارکردی  س ــات ک ــای اطالع ــازمان  .ه ــسیاری از س ــرای ب ــا،  ب ه

. های اطالعات کارکردی مستقل موجود، یک مشکل عمده است          سازی سیستم   هـیکپارچ
پـذیرتر از     گیرنده نسبت به یکپارچگی، انعطاف      سرویس/ دهنده  چه معماری سرویس   اگر

سـازی انـواع مختلـف        ر یکپارچـه  های قدیمی است، همچنان مشکالت بـسیاری د         سیستم
ایل ـبه عالوه مسأله تمـ    . های کاری وجود دارد     های مورد استفاده در محیط      ها و رویه    داده
 .لی باشدـهای فع ها و فرهنگ ی برای برنامهـتواند چالش ریک اطالعات میـبر تش

  
1- Synco Software 
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 ای نباشد، العاده ممکن است پردازش تراکنش برنامه خارق     .اولویت پردازش تراکنش   .2
بنـابراین بایـد در تخـصیص منـابع،         . ها سـر و کـار دارد        های اصلی سازمان    فراینداما با   

هــای ابتکــاری الزم جهـت حفــظ مزیــت رقــابتی و   اولویـت اول را داشــته و بــا برنامـه  
 اطالعــات الزم بــرای اغلــب TPSســودآوری، در یــک تــراز قــرار گیــرد، چــرا کــه  

  .کند های دیگر را فراهم می برنامه
رک و ـهای مشت ، درگاهLotus Notes ایی مانندـابزاره. کرانهـهای مبت رنامهن بـیافت .3

د کــه ـکننــ ذیر مــیـپــ اری را امکــانـهــای بــسی هـت برنامـــرنتی، ساخـــد اینتــــــهوشمن
هایی برای ایجاد این نـوع        یافتن فرصت . وری و کیفیت را افزایش دهند       توانند بهره   می
 شـرکت،   ISش  ـط کـاربران نهـایی و بخـ       ـو توسـ  ـرین نحـ  ـتواند بـه بهتـ      ها، می   هـبرنام

  .استفاده شود
های کارکردی، به کار  های مبتنی بر وب، باید در تمامی حوزه         سیستم .استفاده از وب   .4

ها باید عـالوه      شرکت. آنها اثربخش، نسبتاً کم هزینه و کاربرپسند هستند       . گرفته شوند 
وجود به انواع مبتنـی بـر وب را نیـز           های م   های جدید، تبدیل برنامه     بر استفاده از برنامه   
 . مدنظر قرار دهند

هـای کـارکردی الزم هـستند، ممکـن اسـت             اگرچـه سیـستم    .ها  سازی سیستم   یکپارچه .5
هـای اطالعـات      بـا اینکـه یکپارچـه کـردن سیـستم         . عملکرد مستقل آنها کـافی نباشـد      

ر د. کارکردی دشوار است، رویکردهای متعددی بـرای انجـام ایـن کـار وجـود دارد               
سـازی از قبیـل       آینده خدمات وب قادر خواهنـد بـود بـسیاری از مـشکالت یکپارچـه              

 .اتصال به یک سیستم قدیمی را حل کنند

مسائل اخالقی بسیاری در ارتباط بـا موضـوعات مختلـف ایـن فـصل،            . مسائل اخالقی  .6
هـای    ای کـه زمینـه کـاری آنهـا بـه یکـی از حـوزه                 هـای حرفـه     سـازمان . وجود دارنـد  
، اصـول اخالقـی خـاص       )های بازاریـابی    برای مثال انجمن  (شود    ربوط می کارکردی م 

های کـارکردی، بایـد مـورد توجـه      این قوانین، در هنگام توسعه سیستم   . خود را دارند  
ها باید قوانین حریم خصوصی را نیز مدنظر داشته           به همین ترتیب، سازمان   . قرار گیرند 

های حریم خصوصی و سایر موضوعات        ها، در مورد سیاست     بسیاری از سازمان  . باشند
  . مراجعه نماییدsocap.orgبرای مثال، به . دهند اخالقی، مقایساتی انجام می
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. های مدیریت منابع انسانی، بیشتر با مالحظات اخالقی و قانونی سر و کار دارند               برنامه
اخالقـی  های آموزشی که بخشی از مدیریت منابع انسانی هستند، مـسائل              برای مثال، فعالیت  

تواند آن را بـا        می TPSها توسط      مشابه، ذخیره و پردازش داده     به طور . شوند  را نیز شامل می   
بـرای  . مسائل مربوط بـه اطالعـات خـصوصی افـراد، عملکـرد آنهـا و غیـره، درگیـر نمایـد                    

حفاظت از این اطالعت و حریم خصوصی کارکنان و مشتریان، توجـه خاصـی بایـد لحـاظ                  
بیشتر در مورد مسائل اخالقی کاری در ارتباط با موضوعات این فـصل     برای اطالعات    .شود

  .مراجعه نمایید ethics.ubc.ca/resources/businessبه 

  )آموزشی ابتدای فصل اشاره داردها به اهداف  شماره( مهمترین نکات فصل

تواننـــد بـــسیاری از  هـــای اطالعـــات، مـــی سیـــستم  
 برای بخش   .های کارکردی را پشتیبانی کنند      فعالیت
ــده ــوجهی     عم ــل ت ــم قاب ــشتیبانی، حج ــن پ ای از ای
بــرای خریــد یــا (افــزار در بــازار موجــود اســت  نــرم
  ).اجاره

/ هــای کــارکردی اصــلی ســازمان، تولیــد     حــوزه  
مــالی و مــدیریت / عملیــات، بازاریــابی، حــسابداری

  .باشند منابع انسانی می

ــه      ــب برنام ــلی اغل ــشتوانه اص ــستم  پ ــای سی ــای  ه ه
ــات،  ــه   اطالع ــراکنش اســت ک ــردازش ت ــستم پ سی

ی را در مورد عملیـات روزمـره و         هنگام  بهاطالعات  
  .کند حیاتی سازمان، فراهم می

حوزه اصلی پشتیبانی فناوری اطالعـات از مـدیریت           
ــد ــدارکات و   / تولی ــدیریت ت ــه م ــات، در زمین عملی

، تولیــد MRP ،MRPII ،JIT: باشــد موجــودی مــی
  .CIM و PLMسفارشی انبوه، 

هـای اطالعـات بازاریـابی و فـروش بـا کلیـه               ستمسی    
هــای مربــوط بــه ســفارش مــشتری، فــروش،  فعالیــت

تبلیغات، تحقیقات بازار، ارائه خدمات به مـشتری و         
گــذاری محــصوالت و خــدمات، ســر و کــار  قیمــت
توانـد فـروش،      استفاده از فناوری اطالعات می    . دارد

  .رضایت مشتری و سودآوری را افزایش دهد

های اطالعـات مـالی بـا موضـوعاتی از قبیـل             سیستم  
گذاری، عملیات تأمین منـابع مـالی،       مدیریت سرمایه 

افزایش سرمایه، تحلیل ریسک و تأیید اعتبار، سـر و          
  .کار دارند

ــسیاری از   سیـــستم   ــسابداری بـ ــای اطالعـــات حـ هـ
هایی مانند کنترل      را نیز در زمینه    TPSغیرهای    برنامه

ی تحـت پوشـش قـرار       بنـدی و ممیـز      هزینه، مالیـات  
  .دهند می

توانند   اکثر وظایف مربوط به توسعه منابع انسانی می         
 های اطالعات منـابع انـسانی، پـشتیبانی      توسط سیستم 



 

 

523  هایی برای مرور پرسش

این وظایف شامل یافتن و گزینش کارکنـان،         .شوند
استخدام، ارزیابی عملکرد، مدیریت حقوق و مزایا،       
ــار و     ــروی کـ ــذاکرات نیـ ــعه، مـ ــوزش و توسـ آمـ

  .باشد ریزی کاری می هبرنام

های منابع انسانی مبتنی بر وب، برای استخدام        سیستم  
  .و آموزش کارکنان بسیار مفید هستند

هــای اطالعـات یکپارچــه کـارکردی، بــرای    سیـستم   
 هایی که از    تضمین اجرای اثربخش و کارای فعالیت     

کننــد و مــستلزم   مرزهــای کــارکردی عبــور مــی       
  .، الزم هستندباشند بخش می همکاری چند

هــا دشــوار اســت؛ ایــن امــر   ســازی برنامــه یکپارچــه  
هـای مختلفـی از قبیـل خریـداری           تواند بـه روش     می

ــه ــا   برنام ــازار از فروشــندگان ی ــاده در ب ــه هــای آم ب
افزارهــا  افــزار ویــژه اتــصال نــرم    گیری نــرمکــار

یک رویکرد جدید مناسب،    . انجام شود ) افزار  میان(
  .مربوط به خدمات وب است

  
  هایی برای مرور پرسش

 سیستم اطالعات کارکردی چیست؟ .1

های عمـده یـک سیـستم اطالعـات کـارکردی             ویژگی .2
 چیست؟

  چه مواردی هستند؟TPSمقاصد یک  .3

 . را نام ببریدTPSهای اصلی یک  ویژگی .4

 ای و برخط چیست؟  دستهTPSتفاوت بین  .5

توضیح دهید که چگونه اینترنت، تولید سفارشی انبـوه           .6
 .سازد پذیر می را امکان

7. MRPرا شرح دهید . 

8. MRPIIرا توضیح دهید . 

 .مدیریت موجودی توسط فروشنده را شرح دهید .9

10. CIMـــ را تع ــ ـ ــد و من ـــریف کنی ــام ـافع عم ده آن را ن
 .ریدـبب

11. PLMرا شرح دهید و منافع اصلی آن را نام ببرید . 

  .های کانالی را تعریف کنید  سیستم .12

  13. JIT       های اصلی آن را      ت را تعریف کرده و برخی از مزی
 .نام ببرید

 .خودکارسازی نیروی کار را تعریف کنید .14

 مشتری چیست؟/ سودآوری محصول .15

/ های تاکتیکی و استراتژیک حسابداری      برخی از برنامه   .16
 .مالی را شرح دهید

بنـدی را نـام       هـای مربـوط بـه بودجـه         تـبرخی از فعالیـ    .17
 .ببرید

 هـای تجـارت الکترونیکـی در تـأمین     برخـی از فعالیـت   .18
 .منابع مالی را نام ببرید

های استخدامی تحت پشتیبانی فناوری اطالعات        فعالیت .19
 .را نام ببرید

 تواند برخط شود؟ چگونه آموزش می .20

 .های اطالعات منابع انسانی را شرح دهید سیستم .21

  .ها را توضیح دهید  برنامهسازی نیاز به یکپارچه .22
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  هایی برای بحث و تبادل نظر  پرسش
های فناوری اطالعات بـر مبنـای         ی برنامه چرا سازمانده  .1

 های کارکردی، منطقی است؟ حوزه

 .در سازماندهی خدمات را شرح دهید TPSنقش .2

هـای    های پردازش تراکنش، یکی از هـدف        چرا سیستم  .3
 باشند؟ اصلی ساختاردهی مجدد می

هـای کـارکردی بـه لیـست حقـوق            کدامیک از حـوزه    .4
ــان     ــه جری ــات مربوط ــه اطالع ــد و چگون ــدا مربوطن پی

 کند؟ می

 . اینترنتی را مورد بحث قرار دهیدTPSمنافع  .5

 موفق عمل کند، باید     MRPشود برای این که       گفته می  .6
 چرا؟. کامپیوتری شود

.  را اجـرا کردنـد     JITهـا بـدون کـامپیوتر،         ها سال     ژاپنی .7
 را مورد بحث قرار داده و در مورد JITبرخی از عناصر    

 .ظهار نظر نماییدمنافع بالقوه کامپیوتری کردن آن، ا

 . را شرح دهیدCIMنقش کامپیوتر در  .8

ــه   .9 ــه برنام ــد ک ــه   توضــیح دهی ــامپیوتری چگون ــای ک ه
 .توانند مشتری را در اولویت قرار دهند می

هـای    های اطالعات برای پـردازش سـفارش        چرا سیستم  .10
 فروش، حیاتی هستند؟

توانـد    توضیح دهید که چگونـه فنـاوری اطالعـات مـی           .11
 .فارشی را ارتقاء دهدسازی س تولید انبوه

ای را در  هـــای داده بازاریـــابی، نقـــش عمـــده پایگـــاه .12
 چرا؟. کنند  میایفاءهای کانالی  سیستم

  اطالعات جغرافیایی، نقش مهمی را در پشتیبانی         سیستم .13

هـایی در ایـن       مثـال . کنـد    می ایفاءاز بازاریابی و فروش       
مورد ذکر کنید که در متن راجع بـه آنهـا بحـث نـشده               

 .) را ببینید10فصل  (شدبا

 را  PLMتوان     چیست؟ آیا می   PLMافزار در     نقش نرم  .14
 به طور دستی انجام داد؟

ــاوری اطالعــات،    .15 ــه فن ــد کــه چگون ــدبحــث کنی  فراین
 کند؟ بندی را تسهیل می بودجه

چرا مـدیریت ریـسک دارای اهمیـت اسـت و چگونـه              .16
 تواند توسط فناوری اطالعات، ارتقاء یابد؟ می

ها مقایـسه     ساب را با برگشت زدن چک     ح  ارائه صورت  .17
ایــن مــوارد چگونــه توســط فنــاوری اطالعــات، . کنیــد

 شوند؟ تسهیل می

ــه مــی  .18 ــه   اینترنــت چگون ــوط ب ــصمیمات مرب ــد از ت توان
 گذاری پشتیبانی کند؟ سرمایه

 MAS90افزار یکپارچه حسابداری مانند       منافع یک نرم   .19
 . مقایسه نماییدMAS200را شرح دهید و آن را با 

ش فناوری اطالعات در پشتیبانی از ممیـزی را مـورد           نق .20
 .بحث قرار دهید

نقش وب در مدیریت منابع انسانی را مورد کند و کـاو             .21
 .قرار دهید

هـا و دشـواری       سـازی برنامـه     در مورد نیاز بـه یکپارچـه       .22
 .انجام آن، بحث کنید

هـای    سازی عملیات بخـش     رویکردها و دالیل یکپارچه    .23
  .ورد بحث قرار دهید و اجرایی را م پشتیبانی
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  ها  تمرین
 هیچکـاک را مجـدداً-نمونه مرکـز پزشـکی دارتمـوث .1

هــای  فــرض کنیــد هــر یــک از برچــسب. بررســی کنیــد
RFID  ،5     چگونه اسـتفاده   .  باشد   سنت هزینه در بر داشته

 مـدیریت بـرخط تـأمین را تغییـر          RFIDهای    از برچسب 
دهد؟ آیا سیستم جدید در مرکـز پزشـکی، همچنـان             می

 .ج خود تهیه کنیدـمورد نیاز است؟ گزارشی از نتای
های روزمـره     ، جریان فعالیت  4-6نمودار واقع در شکل      .2

توضیح دهیـد   . دهد  را در یک سازمان تولیدی نشان می      
توانــد  هــا، فنــاوری اطالعــات مــی کــه در کــدام حــوزه

 .ارزشمندتر باشد
یـک شـرکت    ) یـک نـام واقعـی      (1آرگوت اینترنـشنال   .3

 2000 بـا حـدود      3 ایالت ایلیونیر  2پیوریامتوسط در شهر    
هـایی را ویـژه       ایـن شـرکت، ماشـین     . نفر پرسـنل اسـت    

مــزارع و کارخانجــات فــرآوری موادغــذایی تولیــد     
کنـد و بـرای ایـن منظـور، مـواد و اجـزاء الزم را از                   می

 کـشور مختلـف، خریـداری       6 فروشنده در    150حدود  
 70حـدود  (فروشـان   محصوالت یـا بـه عمـده   . نماید  می

از یــک لیــست  (یــا مــستقیماً بــه مــشتریان    ) درصــد
بازار این کسب   . شوند  فروخته می )  عضوی 2000ارسال

 .و کار بسیار رقابتی است
ــذکور، از سیــستم   ــرکت م ــات مــالی   ش ــای اطالع / ه

 ،)در اصل، اطالعاتی در مورد فروش(حسابداری، بازاریابی 
 مهندسـی، تحقیقــات و توســعه و مــدیریت موجــودی انبــار،

که از طریق شبکه  ها با وجود این این سیستم. کند تفاده میاس  
داخلی شرکت، به یکـدیگر متـصل هـستند، از هـم مـستقل              

دلیـل    بـه . آرگوت، مشکالتی در سـودآوری دارد     . باشند  می
رقابت تجاری قـوی از سـوی ژاپـن و آلمـان، تقاضـا بـرای                

این شرکت، به دنبال    . نقدینگی باال و عرضه آن، پایین است      
پذیر بودن استفاده از فناوری اطالعـات،         است که امکان  آن  

حـال،   بـا ایـن  . برای بهبود وضعیت را مورد بررسی قرار دهد 
مقام شرکت نسبت به این ایـده اعتـراض دارد و مـدعی               قائم

است شرکت اکثر منافع ملموس فنـاوری اطالعـات را قـبالً            
  .مورد استفاده قرار داده است

مـدیر عامـل، اسـتخدام      فرض کنید بـه عنـوان مـشاور         
  :به سواالت ذیل پاسخ دهید. اید شده

 برنامه بالقوه فناوری اطالعات کـه       10فهرستی از     )الف
کنید بتوانند برای شرکت مفیـد باشـند،          تصور می 
  .تهیه کنید

با توجه به توضیحی که داده شد، آیا درگاهی را            )ب
با جزئیات پاسـخ داده و بـه یـاد          . کنید  پیشنهاد می 

  .باشید که شرکت دچار مشکل مالی استداشته 
توانند آرگوت را یاری      چگونه خدمات وب، می     )پ

  دهند؟
ــایت  .4 ــه سـ ــویدresumix.yahoo.comبـ وارد .  وارد شـ

فهرســتی از کلیــه  . بخــش نمــایش نمونــه آن شــوید   
  .های محصول تهیه نمائید قابلیت

 

  
1- Argot International  
2- Peoria 
3- Illinois  
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  تکالیف گروهی 
هر گروه، باید از یک شرکت بزرگ در صنعتی خاص           .1

هــای  و سیــستم) یــا آن را بررســی کنــد(ازدیــد کــرده ب
 6نموداری تهیه کنید کـه      . کانالی آن را شناسائی نماید    

سپس مشخص کنید کـه     .  را نشان دهد   7-6جزء شکل   
ــاوری اطالعــات، هــر یــک از آن اجــزاء را   ــه فن چگون

تـوان بـه      سـپس اصـالحاتی کـه مـی       . کنـد   پشتیبانی مـی  
الی موجـود بـه     کمک فناوری اطالعات، در سیستم کان     

شـود را   وجود آورد و اکنون توسط شرکت، انجام نمی    
هـای خـود را بـه سـایرین           هر گروه، یافتـه   . مطرح کنید 
 .ارائه دهد

هـر یـک از     .  نفری تقـسیم شـود     4های    کالس به گروه   .2
 هـای عمـده    اعضای گروه، ارائه دهنـده یکـی از حـوزه         

 فـروش، / عملیات، بازاریابی / کارکردی مدیریت تولید    
هـایی از     مثـال . مـالی و منـابع انـسانی باشـد        / حسابداری

هــای  ســازی سیــستم هایی کــه مــستلزم یکپارچــهفراینــد
اطالعات کارکردی در شرکت مورد نظرتان هـستند را         

 حـوزه مـورد    هـر گـروه ارتبـاط   . یافته و توضـیح دهیـد    
 .های کارکردی نشان دهد مطالعه خود را با سایر حوزه

افزار مدیریت منابع انـسانی       مهر گروه، یک فروشنده نر     .3
را ) وِر  سـافت  پـی، الوسـن     ای  سـافت، اس    اوراکل، پیپل (

سپس فهرستی از کلیه موارد . دهد مورد بررسی قرار می
در نهایـت،   . نمایـد   افزار تهیه مـی     مورد پشتیبانی این نرم   

کنند تا کالس را قـانع کننـد    ها مطالبی را ارائه می    گروه
  .استکه فروشنده آنها، بهترین 

  

  های اینترنتی  تمرین
افـزار حـسابداری رایگـانی را         اینترنت را بگردید و نـرم      .1

، rkom.com، tucows.com :یهــا مثــال( پیــدا کنیــد 
passtheshareware.com      ،freeware-guide.com ،

shareware.cnet.comو  clarisys.ca/free را امتحـــان 
. حان کنید سازی و امت    افزار مورد نظر را پیاده      نرم. )کنید

 .های خود بنویسید گزارشی در مورد یافته

ــوید    .2 ــسپرس ش ــدرال اک ــایت ف  و (fedex.com)وارد س
چگــونگی ارســال یــک بــسته، ردیــابی وضــعیت آن و  

در مـورد تجربـه خـود       . محاسبه هزینـه آن را بیاموزیـد      
 .اظهار نظر کنید

 جاهــای. کاریــابی در اینترنــت، چــالش برانگیــز اســت  .3

هـای زیـر      از سایت . ن وجود دارند  مختلفی برای سر زد     
، headhunter.net ،careermag.com: بازدیـــد کنیـــد

hotjobs.com  ،jobcenter.com و  monster.com . این
ها چه مواردی را به شما به عنـوان یـک جوینـده               سایت

 کنند؟ کار، ارائه می

های فهرست شـده       و برخی از سایت    tps.comبه سایت    .4
وید و اطالعــاتی را در  وارد شــW6.4در فایــل بــرخط 

افـزاری پیـدا کنیـد کـه پـردازش       مورد محصوالت نـرم  
 گزارشـی در  . کننـد   پذیر مـی    تراکنش اینترنتی را امکان   

   .مورد منافع محصوالت شناسایی شده تهیه نمایید
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ــایت  .5 ــوید و محــصوالت و  peoplesoft.comوارد س  ش
. افـزار یکپارچـه، شناسـایی کنیـد         خدماتی در زمینه نرم   

سافت بفرستید تا معلوم شود آیا محصول             ای به پیپل    نامه
کنید یـا بـا آن    آن برای سازمانی که شما در آن کار می    

 .آشنا هستید، مناسب است

: افزار مالی زیر را بررسی کنید       های نرم   های بسته   قابلیت .6
، )teknowledge.comاز ســـــایت  (1پرتـــــال  تـــــک 
 3 ویژن  اُ    اف  سی و) از شرکت اوراکل   (2انالیزر  فایننشیال

ــسه اسؤاز م( ــی ای  سـ ــد و   ). پـ ــه کنیـ ــی تهیـ گزارشـ
 .افزاری را مقایسه نمایید های نرم های این بسته قابلیت

در اینترنـــت بگردیـــد و اطالعـــاتی را در مـــورد ســـه   .7
فروشنده خودکارسازی نیروی فـروش، کـسب نماییـد         

گزارشـی  ).  را امتحان کنیـد    Sybase.comابتدا سایت   (
  .ین موارد موجود تهیه نماییدتر در مورد پیشرفته

 شــوید و محــصوالت teknowledge.comوارد ســایت  .8  
را ) هـای آموزشـی     سیـستم (مربوط به آمـوزش بـرخط       

ی ایـــن  هـــا تـــرین قابیلیـــت جـــذاب. بررســـی نماینـــد
 محصوالت، چه مواردی هستند؟

 microsoft.com/businessSolution/Solomomوارد  .9

/default.msfxهــا را در ســه  ونــهســه مــورد از نم.  شــوید
. حوزه کارکردی مختلف به انتخاب خود مشاهده نماییـد        

 .های ارائه شده تهیه نمایید گزارشی در مورد قابلیت

ــایت  .10  sage.com/solutions/solutions.htmوارد ســـ
افزارهـای    افزاری کارکردی، نرم    محصوالت نرم . شوید

CRM) افزارهــای  و نــرم) مــدیریت ارتبــاط بــا مــشتری
آیـا ایـن    .  الکترونیکـی را شناسـایی کنیـد       کسب و کار  

کننـد یـا یکپارچـه هـستند؟      افزارها مستقل عمل مـی   نرم
  .توضیح دهید

  

  1نمونۀ 
     کند افزارهای یکپارچه استفاده می دالر جنرال از نرم

  

 فروشگاه6000ز، بیش ا(dollargeneral.com) 4دالرجنرال
مـارت،    کنـد و شـدیداً بـا وال         را در ایاالت متحده اداره مـی      

 و هزاران فروشگاه دیگر در زمینه فروش خوراک،  5تارگت
 پوشاک، محصوالت پاکیزگی منزل، محـصوالت آرایـشی       

عـالوه بـر رقابـت سـخت        . کنـد   بهداشتی و غیره رقابت مـی       
ــه دلیــل گــسترش ناگهــانی، دچــ   ار موجــود، دالــر جنــرال ب

هـای    برای مثال، ایجاد شعبه در ایالـت      . مشکالتی شده است  
 باشـد و ایـن امـر        دیگر به معنی مالیات فـروش متفـاوت مـی         

  

  
1- Tek Portal 
2- Financial Analyzer 
3- CFO Vision 
4- Dollar General  
5- Target 
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با رشد سازمان،.مستلزم نظارت شدید و دقیق تغییرات است
افزایش تعـداد سفارشـات     . مدیریت پرسنل نیز دشوارتر شد    

 های بـدهکار کـه      خرید، مشکالت موجود در بخش حساب     
هـا و مـوارد دریـافتی در          حـساب   ها، صـورت    تطبیق سفارش 

بـه  هـا را      حـساب    قبل از پرداخت صـورت     "دریافت"بخش  
  .تر کرد داد، وخیم  دستی انجام میصورت

بخش فناوری اطالعات، بـا انبـوهی از تقاضـاها بـرای           
هـای طـوالنی در مـوارد مختلـف از مـدیریت             تهیه گـزارش  

مـشخص شـد کـه      . برو شـد  ها گرفته تا دفاتر کل، رو       دارایی
دالِـر جِنِـرال بـا    . یک سیستم اطالعات بهتر مورد نیـاز اسـت        

 آغـاز کـرد تـا بتوانـد مـشکالت       ارزیابی نیازهای اطالعـاتی  
ــودآوری     ــر س ــود در براب ــشکالت موج ــایر م ــذکور و س م

گیـری بـرای      عامل اصلی در تصمیم   . شرکت را مرتفع نماید   
هــای   سیــستمســازی افــزار، توجــه بــه یکپارچــه انتخــاب نــرم

 به ویـژه  های کارکردی مختلف،      اطالعات موجود در حوزه   
ایـن امـر نهایتـاً بـه انتخـاب بـسته         . های حوزه مالی بود     برنامه
منجـر  ) وِر  سـافت ساخته شـرکت الوسـن       (1افزاری مالی   نرم
هـا را بـه تـدریج آغـاز           این شرکت، کار اجرای برنامـه     . شد
دیریت دارایـی،   ، شرکت برنامه مـ    1998تا قبل از سال     . کرد

های منـابع انـسانی را نـصب و      صورت حقوق و برخی برنامه    
ها هزار نفر از کارکنان ایـن امکـان    اندازی نمود که به ده      راه

شـان نظـارت      های شخصی   داد که خود بر مزایا و داده        را می 
ــا را   ــرده و آنه ــهک ــه     روز ب ــر ب ــر منج ــن ام ــه ای ــد ک  نماین

 پـس . نـسانی شـد  های عظیمی در بخـش منـابع ا         جویی  صرفه

های پرداختی و دفتـر کـل      های حساب  ، ماژول 1998سالاز  
هـای حـسابداری بـه        مـاژول . ، فعـال شـدند    وِر  سافتالوسن  

ــل داده   ــتخراج و تحلی ــابی، اس ــان ردی ــان، امک ــای  کارکن ه
با حداقل نیاز به پرسنل بخـش فنـاوری   (مالی را   / حسابداری
، دالــر 2003 تــا 2001هــای  طــی ســال. دهــد مــی) اطالعــات

های   های فروش و تدارکات شد و فعالیت        جنرال وارد حوزه  
  .بازاریابی و عملیات را به سیستم یکپارچه اضافه نمود

ــال  ــا مث ــزاء    در اینج ــرد اج ــونگی عملک ــایی از چگ ه
های فـروش     تمامی داده : آوریم  مختلف سیستم جدید را می    

 فروشگاه، همراه بـا     6000از اسکنرهای محل فروش حدود      
هـا و غیـره، هـر شـب جهـت انجـام               ای مالی، تخفیف  ه  داده

های مـالی و بازاریـابی، بـه برنامـه هوشـمند کـسب و                 تحلیل
بـه  های صورت حقـوق کارکنـان،         داده. شوند  کار، وارد می  

ایـن امـر    . شـوند    هفتگی از هر فروشگاه گرفتـه مـی        صورت
اِس   تـی   از اِس (افزایـی بـا سیـستم ممیـزی فـروش             باعث هـم  

 توسـط   های فروش، هر شـب      کلیه داده . ودش  می) 2وِر  سافت
گردند و سـپس بـه        اِس پردازش و خالصه می      تی  سیستم اِس 

  .شوند ماژول دفتر کل الوسن وارد می
م بــود ــــن فریــــی بــر میــــه، مبتنــــاخت اولیــــزیرس

(IBM AS 400) .  مـورد از بزرگتـرین   800، 2002از سـال 
ود را بـر    هـای خـ     کنندگان دالِر جِنـرال، صورتحـساب       تأمین
هنگام را    این امر امکان پردازش به    . کنند   ارائه می  EDIروی  

، 2003تـا سـال     . کنـد   های پرداختـی، فـراهم مـی        در حساب 
 دهندگان خـدمات، ماننـد صـنایع همگـانی، بـه سیـستم               ارائه

  

  
1- Financials Suite 
2- STS Software 
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 ایـن مـوارد، دراین سیستم، بـرای انجـام همـه. اضافه شدند 
 1مـل یـونیکس   سیـستم عا  ، از سیـستم قـدیمی بـه         2001سال  

تغییر شکل داد و سپس زیرساختی اینترنتـی اختیـار کـرد تـا       
هـای خـود       و ابزارهای اینترنتی را نیـز بـه قابلیـت          کارکردها
  .اضافه کند

افـزار قـرار داشـت، بـه         ای که در ایـن نـرم        ابزار توسعه 
داد کـه بـدون نیـاز بـه کـدهای             کاربران ایـن امکـان را مـی       

ایـن امـر    . ها را سفارشی نمایند     نویسی کامپیوتر، برنامه    برنامه
. شـد کـه در سیـستم الوسـن نبودنـد       هایی را شامل می     برنامه

برای مثال برنامه پاداش کارکنان در الوسن وجود نداشـت،          
اما به ماژول صورت حقوق اضافه شد تـا بـا سیـستم پـاداش               

یک برنامه سفارشـی کـه تغییـرات و          .دالر جنرال تطبیق یابد   
پـذیر    ای جغرافیـایی مختلـف امکـان      هـ   اضافات را در حـوزه    

دهـی    آوری مالیات فروش و گـزارش       نمود، مشکل جمع    می
  .سازمان را حل کرد

این سیستم، بسیار قابل توسـعه اسـت، بنـابراین اضـافه            
هـا یـا کارکردهـا        هـا، فروشـندگان، برنامـه       کردن فروشـگاه  

، این سیستم کامالً اینترنتی شد      2003در سال   . مشکلی ندارد 
ــن ا ــادر   کــه ای ــال فرشــندگان مجــاز را ق ــوان مث ــه عن ــر، ب م

هـای    ساخت از طریـق اینترنـت، وضـعیت صورتحـساب           می
ــد ــم. خــود را، ببینن ــت ه ــین، اینترن ــندگان EDI/ چن ، فروش

انتقـال  (سـازد از سیـستم اسـتفاده کننـد            کوچک را قادر می   
ــسیار    الکترونیکــی داده ــندگان کوچــک ب ــرای فروش ــا، ب  ه

 هزینــه قابــل قبــولی EDI/ رنــت امــا اینت،قیمــت اســت گــران  
های شخـصی خـود     توانند داده   همچنین، کارکنان می  ). دارد

.  نماینـد  روز  بـه کـامپیوتری در فروشـگاه یـا خانـه،          را از هر    
لزم اضافه کردن یک مـاژول خریـد        ـدی، مست ـهای بع   برنامه

ــ) تـــدارکات( ــا استفـ اده از مـــدل خریـــد ـالکترونیکـــی بـ
  .)د را ببینی4فصل (کامپیوتری است 

  .Lawson.com (May 2004), Amato-McCoy (2002a) :منابع

  1های نمونۀ  پرسش
توضــیح دهیــد کــه چــرا سیــستم کــارکردی قــدیمی و  .1

. غیریکپارچه، مشکالتی را برای شرکت به وجود آورد       
 .جزئیات را ذکر نمائید

بـه عقیـده    . ارزد  سیستم جدید، چندین میلیون دالر مـی       .2
 ه لزومی داشت؟اندازی آن، چ شما، نصب و راه

ــرم .3 ــزار اطــالع ن  2وِر رســانی هوشــمند الوســن ســافت  اف
(Lawson.com)   مـــدنظر دالـــر جنـــرال قـــرار دارد  .

افزار کسب کنید و در مـورد   اطالعاتی در مورد این نرم 
 .رد یا قبول آن، اظهار نظر نمایید

4. Services Automation،  محصول جدید دیگری از
ی دالـر جنـرال     آیـا ایـن محـصول را بـرا        . است الوسن،

 کنید؟ چرا بله و چرا خیر؟ توصیه می

  

  
1- Unix Operating System 
2- Lawson Software Smart Notification Software 
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  2نمونۀ 
  نتز اُنلی، از فناوری اطالعاتتی ناین سِینهای نا فروشگاه

   کنند برای بهبود عملکرد خود، استفاده می
  

750،000ن اجناس در یـک مرکـز توزیـع بـا مـساحتـیافت
 مسئول"دین نفر از افراد ـچن. تای نیس فوت مربع، کار ساده

تی نـاین   ینهـای نـا     گاهـ در دو مرکز توزیـع فروشـ       "جابجایی
ــ ــیـسِنت ــی  (www.99only.com) 1ز اُنل ــت م ــد و  فعالی کنن
. دهنـد   گاه را انجام مـی    ـ فروش 189های دریافتی از      ارشـسف

، این کارکنان، وقت زیادی را برای گـشتن بـه    2003تا سال   
ــاب ا  ــالم و اجتن ــال اق ــدیگر، صــرف   دنب ــا یک ــورد ب ز برخ

آنهــا از ســبدهای چرخــدار الکترونیکــی بــرای . کردنــد مــی
کردنـد کـه از طریـق         انتقال اجناس به صفحاتی استفاده مـی      

هـا    ل شـده و بـه فروشـگاه       ـهـا حمـ     ونـآنها، کاالها به کامیـ    
  .شدند ارسال می

ــ ــات،   2003ال ـدر س ــاوری اطالع ــتفاده از فن ــا اس ، ب
ــست ـــم جـسی ــصـدی ــد  راهب و ـدی ن ــدازی ش ــه  . ان ــال ب ح

محــصوالت : پــردازیم چگـونگی عملکــرد ایــن سیــستم مــی 
سیــستم صــوتی  . شــوند جدیــد، دریافــت و ذخیــره مــی   

کند و سـپس      کامپیوتری، سفارش هر فروشگاه را تحلیل می      
این کارکنان،  . کنند  کارکنان، اقالم مورد نظر را انتخاب می      

یـاز را از    با مدیریت سیستم صوتی کـامپیوتری، اقـالم موردن        
دارنـد و آنهـا را        ه مشخص بر می   ـیک بخش، ردیف و جعب    

ایـن سیـستم کـامپیوتری، کـاراترین        . رسـانند   به کامیون مـی   
 .کنـد  کارکنـان، محاسـبه مـی   هـا را بـرای      مسیر رانـدن ارابـه    

 توضــیح W6.19 بــرخط، در فایــل فراینــدایــن   
  .داده شده است

یـافتن  سـازد،     این سیستم صوتی، کارکنان را قادر مـی       
سـایر  . اقالم را تأیید کننـد یـا کمبـود آنهـا را اطـالع دهنـد               

ــستم ــت پرداخــت  سی ــامپیوتری، ثب ــای ک ــدی در   ه ــای نق ه
بـرای برقـراری ارتباطـات      . کننـد   ها را پشتیبانی می     فروشگاه

ــا، خــدمات   داخلــی در فروشــگاه ــا و انباره ــه Wi-Fiه  ارائ
 و  سـازند   پـذیر مـی     دهند، دسترسی بـه اینترنـت را امکـان          می

  .کنند کلیه عملیات اجرایی را اداره می
هـای    شرکت، به دلیل کـوچکی نـسبی، تنهـا فنـاوری          

خاص خود را با کـل سیـستم فنـاوری اطالعـات، یکپارچـه              
تنها در نتیجه استفاده از سیستم صوتی کـامپیوتری،         . کند  می

و )  درصـد  99 درصـد بـه      90از حدود   (دقت برداشت اقالم    
  .، افزایش یافت درصد15وری در حدود  بهره

  .Rae-Dupree (2004) برگرفته از :منبع

  2های نمونۀ  پرسش
های ایجـاد شـده توسـط فنـاوری اطالعـات را              پیشرفت .1

های کارکردی، ربـط      شناسایی کرده و آنها را به بخش      
سعی کنید آنها را با موضـوعات بحـث شـده در             (دهید

  ).های کارکردی، تطبیق دهید هر یک از حوزه
  

  
1- 99 Cents Only Stores 
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هــا،  ســازی سیــستم ا بــه موضــوع یکپارچــهایــن مــورد ر .2
 .ارتباط دهید

توانــد در آینــده   مــیRFIDتــصور کنیــد کــه چگونــه  .3
 .سیستم جدید را ارتقاء دهد

 متـصل اسـت؟     TPSبه نظـر شـما، آیـا ایـن سیـستم بـه               .4
  ).های داخل فروشگاهی را نیز در نظربگیرید برنامه(

ــایت  .5   ــرکتوارد ســ ــافت  شــ ــپ ســ ــای جامــ  1وِر هــ
(highjumpsoftware.com)     افـزار    ، فروشنده بـسته نـرم

ــار، شــوید و قابلیــت  ــستم را   مــدیریت انب هــای ایــن سی
  .شناسایی کنید
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7-5 CRMو پشتیبانی آن توسط فناوری اطالعات  

  :ها نمونه

 نورثرن دیجیتال .1
  کیو وی سی .2

  اهداف آموزشی
  :توانید می پس از مطالعۀ این فصل، شما 

هــای ســازمانی و مــدیریت زنجیــرۀ تــأمین      اصــول سیــستم   
 .کامپیوتری را درک کنید

 .های تأمین را توصیف کنید انواع مختلف زنجیره  

تأمین و تعـدادی راه     زنجیرۀاسی مدیریت   ـکالت اس ـبرخی مش   
 .حل خالقانه را شرح دهید

هـای موجـود در       افـزار کـه از فعالیـت        برخی از انواع اصلی نرم      
 .کنند را توصیف نمائید طول زنجیرۀ تأمین پشتیبانی می

افزارها و چگونگی انجـام آن توسـط    سازی نرم نیاز به یکپارچه   
ERPرا شرح دهید .  

  CRMو پشتیبانی آن توسط فناوری اطالعات را تشریح کنید .  
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تأمین خود را به وسیله فناوری اطالعات رۀ زنجیتگزاکو  شرون
  مدرن ساخت

  مسأله صورت 
کار اصـلی ایـن     .  است 1ترین شرکت نفتی آمریکا، شرکت چندملیتی شرون تگزاکو         بزرگ

در ایـن صـنعت پـر       . باشـد   شرکت، حفاری، تصفیه، حمل و نقل و فروش بنزین و نفـت مـی             
ر بشکه، باعث ذخیـره چنـدین میلیـون         جویی بسیار ناچیز در هزینه تمام شده ه         رقابت، صرفه 

هـا و لغـو ارسـال         اتمـام بنـزین در پمـپ      : شرکت با دو مسألۀ اصلی مواجه بود      . شود  دالر می 
 اطـالق     2"مانـده   بـاقی  " بـه ایـن مـورد محمولـه         (بنـزین    محموله به دلیل پربـودن منبـع پمـپ        

شـوند و   ین صنعت شناخته می ا » شیاطین دوقلوی « ها به عنوان    مانده  کمبودها و باقی  ). شود  می
این در حالی   . اند  طی سالیان متمادی به عنوان هدفی برای اصالح و بهبود در نظر گرفته شده             

 .باره بسیار پایین بوده است است که میزان موفقیت در این
 بنـزین    جریـان : دالیل وجود این شیاطین دوقلو را باید در زنجیرۀ تأمین جستجو کـرد            

پـس از بیـرون آوردن   . شـود  ز اکتشاف، حفاری و استخراج نفت آغاز می در زنجیرۀ تأمین ا   
 که در نهایت ذخیـره شـده و   شودفرآوری  تا   ها انتقال داده    نفت از زمین، آن را به پاالیشگاه      

مشکل در ایجاد هماهنگی بین سه بخش       . رسد  ها و سپس مشتریان می      باالخره به پمپ بنزین   
  .پاالیش و پخش آناستخراج نفت، : زنجیرۀ تأمین است

های بسیاری است، اما برای       های نفتی و پاالیشگاه     شرکت شرون تگزاکو مالک حوزه    
خریـد بـه    . کنـد   خام و هم نفت تصفیه شده خریداری می         مواجهه با حداکثر تقاضا، هم نفت     

خرید از طریق قراردادهای بلندمـدت و خریـد بـر مبنـای نیـاز از                : گیرد  دو شیوه صورت می   
  .)های قراردادی هستند که معموالً باالتر از قیمت(های جاری  و با قیمتزاد بازارهای آ

در گذشته، شرون تگزاکو نقش یک کارخانه تولید انبـوه را داشـت کـه فقـط در جهـت                 
مشکل ایـن راهبـرد ایـن    ). یک راهبرد عرضه محور(کرد  تولید محصول و فروش آن تالش می    

هـای انبـارداری و ذخیـره و تولیـد خیلـی کـم                ینـه است که تولید خیلی زیاد موجب افزایش هز       
 .شود موجب از دست رفتن فروش می

  
1- ChevronTexaco 
2- Retain  
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   راه حل 
 تغییـر   تقاضـا محـور    بـه    ورـعرضـه محـ   شرکت تصمیم گرفت مدل کسب و کار خود را از           

ه شـده بـه مـشتریان، شـرکت     ـرکز بر میزان نفـت فـرآوری و عرضـ   ـی، به جای تم  ـیعن. دهد
ت و سپس چگـونگی بـرآورده سـاختن آن    ـریان به نف  ـز مشت زان نیا ـشروع به تفکر درباره می    

اطالعـات   ای در کسب و کار و پشتیبانی گسترده فناوری        الزمۀ این تغییر، تحول عمده    . کرد
  .از آن بود

های عرضه سوخت،     شرکت با استفاده از فناوری اطالعات، در مخازن موجود در جایگاه          
هنگـامی را در مـورد       گر، اطالعات دقیق و به      لاین کنتر  .گر الکترونیکی نصب کرد     یک کنترل 

سطح نفت از طریق یک کابل به سیستم مـدیریت مبتنـی بـر فنـاوری اطالعـات جایگـاه منتقـل                      
سپس این سیستم، اطالعـات را از طریـق یـک مـاهواره بـه سیـستم موجـودی در دفتـر                   . کند  می

 پیـشرفته،   DSSنـی بـر     ریـزی مبت    در آنجا، یـک سیـستم برنامـه       . نماید  مرکزی شرکت ارسال می   
. کنـد   های پاالیش، بازاریابی و تدارکات، پـردازش مـی          گیری  ها را جهت کمک به تصمیم       داده
هـای حمـل و نقـل زمینـی و هـوایی کـه                آوری شده از شـرکت       شامل اطالعات جمع   DSSاین  

ریـزی منـابع      شـرکت شـرون تگزاکـو بـا اسـتفاده از برنامـه            . باشـد   مشتریان اصلی هستند، نیز می    
، میزان نفتی که باید پاالیش شـود، میـزان خریـد از             2ریزی کسب و کار      و سیستم برنامه   1ازمانس

  .کند بازار آزاد و زمان حمل و نقل محصوالت به هر پمپ بنزین را تعیین می
هـای اطالعـات عرضـه و تقاضـا      سازی سیـستم  ها، یکپارچه برای ترکیب تمام این داده    

ریـزان    ها توسـط برنامـه      این داده . شود   مفید واقع می   ERP افزار  ضروری است و در اینجا نرم     
مثالً پاالیشگاه، مدیریت پایانـه،      (دنگیر  تأمین مورد استفاده قرار می    زنجیرۀ  مختلف در طول    

هـا را پـردازش       هـا مـستمراً داده      ایـن بخـش   ). مدیریت جایگاه سوخت، حمل و نقل و تولید       
هـای اطالعـات      ها توسـط سیـستم      و تسهیم داده  این پردازش   . گذارند    کرده و به اشتراک می    
  .پذیرد مختلف صورت می
های فناوری اطالعات شرکت، از زنجیرۀ تأمین پشتیبانی کـرده و آن را               آخرین پروژه 

 150 کـه عملیـات      3هـا عبارتنـد از نـت ردی         ایـن پـروژه   . دهند  در سطح جهانی گسترش می    

  
1- Enterprise Resource Planning (ERP) 
2- Business Planning System 
3- NetReady 
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، که اتصال در    1بال اینفرمیشن لینک  سازد، گلو   پروژه کسب و کار الکترونیکی را ممکن می       
 که امکان اشتراک اطالعات بـا شـرکای   2گست کند، پروژه ئی سرتاسر شرکت را فراهم می    

  . استدر سطح جهان سازد و یک سیستم اطالعات منابع انسانی تجاری را برقرار می

   دستاوردها 
 شـرکت ایجـاد     ای که امکان به اشتراک گذاشـتن اطالعـات را در سرتاسـر              سیستم یکپارچه 

های پردازش زنجیرۀ تأمین،  گیری در مواجهه با مشتری و بخش        کند، باعث بهبود تصمیم     می
 میلیـون دالر در سـال   300این امر موجب افزایش سود شرکت به میزان بـیش از        . شده است 

  . میلیون دالر دیگر در هر سال پس از آن شده است100 و بیش از 1999
زنجیـرۀ  هـای برتـر صـنعت نفـت،             اند کـه شـرکت      شان داده ، مطالعات ن  3به گفته ورثن  

ایـن  . گیرنـد    مـی  بـه کـار   هـای متوسـط         تأمین خود را با دو برابر کـارایی نـسبت بـه شـرکت             
تـر بـه افـزایش قابـل          توانند دو برابر سـریع      های موفق با داشتن نیمی از موجودی، می         شرکت

کـه چگونـه تعـداد دفعـات حمـل          داننـد     پاسخ دهنـد و مـی     ) درصد یا بیشتر  20(توجه تقاضا   
  .شرکت شرون تگزاکو به این دسته تعلق دارد. ها را کاهش دهند سوخت به پمپ بنزین

ــه از   :منابع  ”Information Technology“ بخـــشChevrontexaco.com و Worthen (2002)برگرفتـ
  .)2004ژانویه (

  ها آموخته 
کلیـه  . دهـد    تـأمین را نـشان مـی       نمونۀ شرون تگزاکو نیاز بـه بهبـود مـؤثر مـدیریت زنجیـرۀ             

همـان  . تأمین به تـسهیم اطالعـات و همکـاری احتیـاج دارنـد            زنجیرۀ  گیران در طول      تصمیم
هـای    راه حـل   که در این فصل مشاهده خواهد شد، ایـن امـر کـار آسـانی نیـست؛ امـا                     گونه

تـأمین  زنجیـرۀ   سـازند تـا       فناوری اطالعات حتی یک شرکت بزرگ چند ملیتی را قادر مـی           
  .ود را مدیریت کندخ

را با موفقیـت    ریزی منابع انسانی      برنامه و   تأمینزنجیرۀ  مدیریت  شرون تگزاکو مفاهیم    
چنـین . دهد که چگونه این دو عنوان با یکدیگر ارتباط دارند  نشان می 1-7شکل  . اجرا کرد 

  
1- Global Information Link (GIL2) 
2- E-Guest 
3- Worthen (2002) 
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هـای سـازمانی را نیـز نـشان           شکل مزبـور سـایر سیـستم      . سیستمی یک سیستم سازمانی است    
. انـد  شـرح داده شـده  ) 11 تـا  9 و 6 تـا  2فـصول  (های دیگـر      برخی از آنها در فصل    . هدد  می

  . موضوعات این فصل هستندCRM و SCM ،ERPهای سازمانی مانند  سیستم

  های تأمین های سازمانی و زنجیره اصول سیستم 7-1

ا هـا یـ     شـوند، سیـستم      نیز خوانـده مـی     2های در سطح سازمان     سیستمکه   1های سازمانی   سیستم
هـا    این سیـستم  . شوند  های اصلی آن را شامل می       هایی هستند که کل سازمان یا قسمت      فرایند

  .های کارکردی، تنها به یک بخش یا حوزه کاری محدود نیستند بر خالف سیستم
هـای معمـول آن       نمونـه . هـا یافـت     توان در سازمان    های سازمانی متعددی را می      سیستم
  :عبارتند از

 .کند تأمین داخلی پشتیبانی میزنجیرۀ ازمان که از ریزی منابع س برنامه •

. کنـد    که از شرکای تجاری نیز پشتیبانی می       3 گسترده به طور ریزی منابع سازمان      برنامه •
 .اند ، گستردهERPهای  امروزه بیشتر سیستم

  

  
1- Enterprise System 
2- Enterprisewide System 
3- Extended ERP 

.مروری بر سیستم سازمانی 1-7شکل 
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 . نماید  که خدمات پشتیبانی از مشتریان را ارائه می1مدیریت ارتباط با مشتریان •

 . که برای ارائه خدمات به شرکای تجاری طراحی شده است2اط با شرکامدیریت ارتب •

ــا کمــک انبارهــای داده، در پــی پــشتیبانی از  3یــار هــای تــصمیم سیــستم •  کــه اغلــب ب
های اطالعـات مـدیران ارشـد         این دسته شامل سیستم   . گیری در سازمان هستند     تصمیم
 .شود نیز می

گهـداری و توزیـع دانـش را در طـول            که ایجاد، ذخیره، ن    4های مدیریت دانش    سیستم •
 .کنند سازمان دنبال می

که تحلیل تصمیم مبتنی بر کامپیوتر است و معموالً توسط مدیران  5هوشمندی تجاری •
بینی، تحلیل  هوشمندی تجاری شامل پیش. شود و کارکنان به صورت برخط انجام می      

 .ها و ارزیابی ریسک و عملکرد است جایگزین

، مانند یک سیـستم خبـره یـا شـبکه           7که شامل یک بخش دانش     6های هوشمند   سیستم •
 .عصبی است

، هوشمندی  9 در فصل    KM،  8 در فصل    PRMشوند،    سه سیستم اول در این فصل توصیف می       
  . تشریح خواهند شد11یار و خبره در فصل  های تصمیم  و سیستم10تجاری در فصل 

  :کنند مفاهیم و تعاریف زیر به مطالعه این فصل کمک می

کننـدگان   به جریان مواد، اطالعات، پول و خدمات از تـأمین       زنجیرۀ تأمین   . زنجیرۀ تأمین 
همچنـین  . شـود   کنندگان نهایی اطالق می     ها و انبارها، به مصرف      موادخام، از طریق کارخانه   

 است که کار تولیـد و انتقـال محـصوالت،           هاییفرایند وها    سازمانیک زنجیرۀ تأمین شامل     
ایـن مفهـوم، وظـایف      . دهنـد   کنندۀ نهایی را انجام مـی       رسانی به مصرف    اتاطالعات و خدم  

ریزی و کنترل تولید، تدارکات   مواد، برنامه ها، اداره بسیاری از جمله خرید، جریان پرداخت  
  .گیرد نقل را دربرمی و و انبارداری، کنترل موجودی و توزیع و حمل

  
1- Customer Relationship Management (CRM) 
2- Partner Relationship Management (PRM) 
3- Decision Support System (DSS) 
4- Knowledge Management (KM) System 
5- Business intelligence 
6- Intelligent systems 
7- Knowledge component 

 تعاریف مهم
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ریـزی، سـازماندهی و       ، برنامـه  1مینریت زنجیرۀ تـأ   ـمدیوظیفه  . مدیریت زنجیرۀ تأمین  
 معموالً توسط   SCMامروزه مفهوم   . ن است ـرۀ تأمی ـت زنجی ـد فعالی ـسازی یک یا چن     هــبهین

  ).  را ببینیدVakharia, 2002 و Mentzer, 2004(شود  انی میـفناوری اطالعات پشتیب

های   بانی از قسمت  شود که جهت پشتی     افزاری گفته می    به نرم  SCMافزار     نرم .SCMافزار    نرم
به خصوصی از زنجیرۀ تأمین مانند تولید، کنتـرل موجـودی، زمانبنـدی و حمـل و نقـل، توسـعه          

  .  تمرکز دارد سازی و تحلیل گیری، بهینه افزار بر بهبود تصمیم این نرم. یافته است

کـه یـک زنجیـرۀ تـأمین بـه صـورت الکترونیکـی                هنگـامی . زنجیرۀ تأمین الکترونیکی  
زنجیـرۀ تــأمین  شــود، آن را  مـدیریت مـی  ) افـزار مبتنـی بــر وب   وسـط یـک نــرم  معمـوالً ت (

که در این فصل نشان خـواهیم داد، رونـد توسـعۀ زنجیـرۀ                  همان طور . نامند  می 2الکترونیکی
هایی در جهت تغییر زنجیرۀ تأمین سنتی یک سازمان به یک زنجیرۀ              تأمین غالباً شامل تالش   

شـود    مـی  هزنجیـر  خودکـار شـدن جریـان اطالعـات در           تأمین الکترونیکی است، که باعـث     
)Poirier and Bauer, 2000را ببینید .(  

  . مواد، جریان اطالعات و جریان مالی جریان: سه جریان عمده در زنجیرۀ تأمین وجود دارند

...  عبارت است از تمامی محصوالت فیزیکی، مواد جدیـد، تجهیـزات و            . مواد  جریان .1
بـه ایـن ترتیـب مفهـوم جریـان مـواد در برگیرنـده               . ان دارنـد  جری هزنجیرکه در طول    

شامل محـصوالت برگـشتی، محـصوالت بازیافـت شـده و مـواد یـا                ( معکوس    جریان
چرخـه حیـات     رویکـرد    ،تـأمین زنجیـرۀ   بنـابراین   . باشـد   نیـز مـی   ) محصوالت دورریز 

 .گیرد دربر می  را کامالًمحصول

،   ی مربـوط بـه تقاضـا، حمـل و نقـل           هـا    عبـارت اسـت ازکلیـه داده       . اطالعـات   جریان .2
 .های مذکور ها و تغییر در داده زمانبندی ها، سفارشات، برگشتی

هـا،     مالی در برگیرنـده تمـامی نقـل و انتقـاالت پـولی، پرداختـی                 جریان . مالی   جریان .3
هـای    هـای الکترونیکـی و داده       هـا، پرداخـت     های اعتباری، زمانبنـدی پرداخـت       کارت

 .باشد مربوط به اعتبار، می
  
1- Supply Chain Management (SCM) 
2- E-Supply Chain  

 های زنجیرۀ تأمین جریان



 

 

  با مشتری مدیریت ارتباطوریزی منابع سازمانی   از زنجیرۀ تأمین تا برنامه: های سازمانی  سیستم  7فصل  542

 وجود دارد، برای مثال، در صنایع    های تأمین، انواع کمتری از جریان       در برخی زنجیره  
خدماتی ممکن است جریان فیزیکی مواد وجود نداشته باشد، ولی غالباً جریان اسناد وجـود               

افـزار، موسـیقی و سـایر مـوارد           در واقع، دیجیتالی کردن نرم    ). های سخت یا نرم     نسخه(دارد  
البتـه توجـه    . شـود  گیـری زنجیـرۀ تـأمین        بدون هرگونه جریان فیزیکی باعث شکل      تواند  می

یک نوع کـه جـایگزین      : داشته باشید که در این مواقع، دو نوع جریان اطالعات وجود دارد           
سفارشـات،  (شـد     بـا   و دیگری که پشتیبان اطالعات مـی      ) افزار  مانند نرم (شود    جریان مواد می  
های زنجیرۀ تأمین برای  ها در بخش    گی بین تمامی این جریان    هماهن ).ها و غیره    صورتحساب

 .مدیریت آن ضروری است

کننـده بـا      هـای شـرکت      برگرفته از تـصویر چگـونگی ارتبـاط سـازمان          زنجیرۀ تأمین عبارت  
کننـدگان،     یک زنجیرۀ تأمین نمونه که شرکت را به تـأمین          6-2در شکل   . باشد  یکدیگر می 

زنجیـرۀ  . اسـت  دهد، به تصویر کشیده شـده        ان آن پیوند می   کنندگ  کنندگان و مصرف    توزیع
  :تأمین سه قسمت دارد

 .دهد  خارجی رخ میکنندگان ، جایی که تهیه منابع یا خرید از تهیه1جریان باالیی .1
 .پیوندد بندی، مونتاژ و یا تولید به وقوع می ، جایی که بسته2جریان داخلی .2
کننـدگان خـارجی،      ، معمـوالً توسـط توزیـع      ، که در آن توزیع یا انتشار      3جریان پایینی  .3

  .پذیرد صورت می

هـای ملمـوس      تر ذکر شد، زنجیرۀ تأمین چیزی بیش از حرکت ورودی            که پیش  همان گونه 
هایی که از حرکت یـک محـصول یـا خـدمت      است و شامل حرکت اطالعات، پول و روال 

یـر نیـز بـه عنـوان بخـشی از      ها و افراد درگ  در نهایت، سازمان  . باشد  کنند، نیز می    پشتیبانی می 
  .ها هستند زنجیره

 که در شـکل     همان طور . ها وجود دارند    ها و اندازه    کلـن در همه ش   ـهای تأمی   رهـزنجی
 کـه  همـان گونـه  . تواننـد نـسبتاً پیچیـده باشـند     هـا مـی    نشان داده شده است، این زنجیره   7-2

کنندگان،   ازی شامل تأمین  س  بازی  توان در شکل دید، زنجیرۀ تأمین یک کارخانه اسباب            می

  
1- Upstream  
2- Internal 
3- Downstream 

 ساختار و اجزای 
 تأمینزنجیرۀ 
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که برخی مجـازی    (های مونتاژ، انبارها      ، کارگاه )های مختلف   برای قسمت (های تولید     بخش
 و کارکردهای پشتیبانی بـسیاری ماننـد طراحـی و مهندسـی             نفروشان، مشتریا   ، خرده )هستند

  .ایم ها را نمایش نداده تر شدن شکل، جریان پرداخت برای ساده. محصول هستند
.  خطـی نیـست  6-2، زنجیرۀ تأمین به اندازۀ شکل     2-7 داشته باشید که در شکل       توجه

عالوه، در برخی مواقع جریان اطالعات و         به  . شود   مشاهده می  فراینددر اینجا، چند حلقه در      
دیـده یـا      به عنـوان مثـال، بازگـشت محـصوالت آسـیب          . تواند دوسویه باشد    حتی کاالها می  
بــرای صــنعت . توانــد رخ دهــد شــود، مــی خوانــده مــی تــدارکات معکــوسناخواســته کــه 

فروشان در صورت وجود ایـراد        های برگشتی به خرده     بازی  بازی این امر شامل اسباب      اسباب
  .باشد یا تقاضای بازگشت محصوالت توسط تولیدکننده می

ــأمین ــطوح ت ــدگان س ــشان مــی6-2بررســی شــکل . کنن ــالقوه    ن دهــد کــه ســطوح ب
   کننـده وجـود    ها، تنها یک سـطح تـأمین     فراینددر برخی   . ود دارد کنندگان بسیاری وج    تأمین

  

  

مینأ تـ  ۀیک زنجیـر   2-7شکل  
 .بازی صنعت اسباب

 دهنده  خطوط سیاه نشان= 
  .های محصول هستند جریان

  دهنده  انخطوط آبی نش= 
  .ها هستند برگشتی

  دهنده های قرمز نشان خط چین= 
 .های اطالعات هستند جریان
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کنندگان مـشاهده     های دیگر، سطوح گوناگون تأمین    فراینددر هر حال، در بسیاری از       . دارد
تواند یـک یـا     کننده می   کنندگان به این معنا است که یک تأمین         ایده سطوح تأمین  . شوند  می

کننـدگان خـود را داشـته         کننده، زیر تأمین    کن است تأمین  کننده داشته باشد و مم      چند تأمین 
تولیدکننـده  : ترتیب برای مثال، ساخت جعبه مقوایی شامل سـه سـطح اسـت              باشد و به همین   
) ســطح دوم(سـازی   مــواد موردنیـاز خــود را از کارخانـه کاغــذ  ) سـطح اول (جعبـه مقــوایی  

برخـی  . نمایـد   رف مـی  را مـص  ) سطح سـوم  (بری    گیرد، که خود مواد زائد شرکت چوب        می
  .های تأمین تا دوازده سطح دارند زنجیره

 B2Bاسـتفاده از تبـادالت      . تواند کاری پیچیـده باشـد       ها می   کننده  هماهنگی زیر تأمین  
توانـد بـه ایجـاد همـاهنگی مـورد نیـاز        مـی ) 8فصل  (PRMهای خارجی و  ، شبکه )4فصل  (

  .کمک کند

هـای تولیـدی    شده است، نمونه متعلق به شـرکت  نشان داده 2-7تأمینی که در شکل  زنجیرۀ  
هـای مختلـف داشـته باشـند، کـه            توانند انبارهایی نیز در مکـان       هایی می   چنین شرکت . است
بنـدی   توان به چهـار گـروه طبقـه        های تأمین را می     انواع زنجیره . سازد  تر می   را پیچیده  هزنجیر
 برای .4، و مونتاژ کانالی3ولید سفارشی، ت2، بازپرسازی مستمر1از تولید به انبار یکپارچه: کرد

  . مراجعه کنیدW7.1برخط  جزئیات بیشتر به فایل

جریان کاالها، خدمات، اطالعات و منابع مالی معموالً نه تنها برای تغییـر شـکل مـؤثر مـواد                   
 طراحـی   نحـوی کارآمـد   خام به محصوالت و خدمات پایانی، بلکه برای انجام این کـار بـه               

فنـاوری اطالعـات سـهمی مهـم در اثربخـشی و      ).  مراجعـه کنیـد  Sodhi 2003بـه  (اند  شده
  ).  را ببینید3-7بخش ( اطالعات دارد  کارایی جریان

هـا در طـول    تـأمین مـدرن، کـاهش عـدم اطمینـان و ریـسک         زنجیرۀ  اهداف مدیریت   
ی کسب و کار      هافرایندتأمین و در نتیجه کاهش سطوح و زمان چرخه انبار و بهبود             زنجیرۀ  

 کـه در نمونـه ابتـدای        همان گونـه  ( این منافع     کلیه. باشد  رسانی بهتر به مشتری می       خدمات و
  .شود به افزایش سودآوری منجر می) فصل آمده است

  
1- Integrated make-to-stock 
2- Continuous replenishment 
3- Build-to-Order 
4- Channel assembly 

 های تأمین انواع زنجیره

 مزایای مدیریت 
 زنجیرۀ تأمین مناسب
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تأمین هم در حوزه تجارت و هـم در حـوزه نظـامی             زنجیرۀ  ها پیش، منافع مدیریت       از مدت 
ها و مشکالتی کـه شـرح         ر محدودیت برای استفاده از منافع مذکور، غلبه ب      . شناخته شده بود  

  .شود، ضروری است آن در قسمت بعدی ذکر می

  ها راه حلمشکالت زنجیرۀ تأمین و  7-2

های متمادی، مسائل و مـشکالت زنجیـرۀ تـأمین در کـسب و کـار، خـدمات،                    در طول نسل  
برخـی از ایـن مـشکالت حتـی موجـب ورشکـستگی             . دولت و ارتش شـناخته شـده بودنـد        

هـایی   های تأمین پیچیده و طوالنی و در نمونه        اغلب مشکالت، در زنجیره    .اند  ها شده   شرکت
  .شوند که شرکای کاری بسیاری وجود دارند، دیده می

یک نمونه معروف نظامی، مشکالتی بود که ارتش آلمـان در جنـگ جهـانی دوم در                 
دسـت  های دور  تأمین بلند خود برای رساندن تجهیزات به نیروهای خود در سرزمین         زنجیرۀ  
این مشکالت به نقطه تغییـر مهمـی در         . با آن مواجه بود   ) های زمستان   به ویژه در ماه   (روسیه  

 باشید که طی جنگ کویـت        به خاطر داشته  . ها شد   جنگ منجر شد و باعث شکست آلمانی      
هـای متحـد دارای       ، ارتش ) آغاز شد  2003و نیز در جنگ عراق که در سال          (1991در سال   
 و DSSشـامل  (های کـامپیوتری      ترین تکنولوژی   الی بودند که با پیشرفته    های تأمین ع    زنجیره
ها، عوامل مهمی در پیـروزی سـریع در           این زنجیره . شدند  مدیریت می ) های هوشمند     سیستم

  .جنگ کویت بودند
تـأمین وجـود دارد؛     رۀ  ـزنجیـ های زیـادی از مـشکالت           ونهـب و کار، نم   ـدر عالم کس  

هـای عظـیم و پرهزینـه         ودند، موجـودی  ـاها نبـ  ـ بـه تـأمین تقاضـ      ادرـهایی که ق    مانند شرکت 
ها تاوان سنگینی پرداختنـد و برخـی دیگـر ورشکـست              برخی از این شرکت   . داشتند و غیره  

مـارت، فـدرال اکـسپرس و دِل          های جهانی نظیر وال     از سوی دیگر، برخی از شرکت     . شدند
اربردی نوآورانـه مبتنـی بـر فنـاوری         هـای کـ     های تأمین عالی، همراه بـا برنامـه         دارای زنجیره 

  .اطالعات هستند

تواند میان واحدهای کاری یک سازمان یا میان چند سازمان رخ             تأمین می زنجیرۀ  مشکالت  
رسانی ضـعیف بـه مـشتریان اسـت کـه            تأمین ناکارا، خدمات  زنجیرۀ  های    یکی از نشانه  . دهد

یـا باعـث ارائـه محـصوالت بـا          شود    مانع ارسال به موقع و مناسب محصوالت یا خدمات می         

مشکالت در امتداد 
 زنجیرۀ تأمین
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 انبـارداری بـاال، از دسـت دادن          هـا عبارتنـد از هزینـه        سـایر نـشانه   . گـردد   کیفیت ضعیف می  
  .اجازه دهید مثالی را مطرح کنیم.  اضافه تسریع حمل و نقل و غیره درآمد، هزینه
 یـک نمونـه از مـشکالت زنجیـرۀ تـأمین،      .  » تـأمین بابـا نوئـل     زنجیـرۀ    « مشکالت  : مثال

 بـرای فـصل      دشواری انجام سفارشات دریافتی به صورت الکترونیکـی بـرای اسـباب بـازی             
بـازی    فروشـان بـرخط اسـباب       ، خـرده  1999های آخر سـال       در ماه .  بود 1999تعطیالت سال   

ای    رقابت تبلیغاتی گـسترده    1 و تویز آریواِس   Amazon.com،  (kbtoys.com) تویز  شامل ئی 
ایـن رقابـت،   . اینترنتی بـه راه انداختنـد  به صورت سفارشات ائه  اررا برای تشویق مشتریان به      

  .  دالری برای خرید برخط بود30 تا 20های تخفیف شامل برگه
استقبال مشتریان بیش از حد انتظار بـود و فروشـندگانی کـه آن را دسـت کـم گرفتـه            

به موقـع آنهـا     های الزم از کارخانجات و انبارها و تحویل           بازی  بودند قادر به دریافت اسباب    
برای مثـال، تـویز آریـواِس بـه هـر کـدام از مـشتریان           . به مشتریان در شب کریسمس نبودند     

امـا حتـی بـا      .  دالر بـن خریـد بـه عنـوان غرامـت پرداخـت کـرد               100ناراضی خود به میزان     
 درصـد مـشتریان ناراضـی تـویز آریـواِس           40ای بـیش از       پرداخت چنین هدیۀ سخاوتمندانه   

 دیگـــر از ایـــن شـــرکت بـــه طـــور بـــرخط خریـــد نخواهنـــد کـــرد اظهـــار داشـــتند کـــه
(interactiveweek.com, Feb.3, 2000) .  

 :تأمین عمدتاً ناشی از دو علت هـستند       زنجیرۀ   مشکالت   .تأمینزنجیرۀ  دالیل مشکالت   
هـای واحـدهای داخلـی و شـرکای کـاری             نیـاز بـه همـاهنگی فعالیـت       ) 2(عدم قطعیت   ) 1(

تـأمین  زنجیـرۀ   اد مـشکل بـرای      ـرا کـه در ایجـ       ت  ـدم قطعی ـاز ع در اینجا مواردی    . فـمختل
کنـیم کـه چگونـه فنـاوری          در طـول ایـن فـصل بررسـی مـی          . کنـیم   نقش دارند، مطرح مـی    

تـأمین و کـاهش عـدم قطعیـت     زنجیـرۀ  ها در ارتقاء همـاهنگی   تواند به سازمان اطالعات می 
  .کمک کند

ــأمین    ــرۀ ت ــابع اصــلی عــدم قطعیــت در زنجی ــورد همــان طــور(یکــی از من  کــه در م
تقاضـای واقعـی،    .  اسـت  بینـی تقاضـا     پیش)  نشان داده شد   1999بازی در     های اسباب   شرکت

 و هـوایی، پیـشرفت       گـذاری، شـرایط آب        متـی نظیـر رقابـت، قیـ      ـأثر از عوامـل مختلفـ     ـمت
ایـن عوامـل خـارجی معمـوالً غیرقابـل          . باشـد   فناوری، اطمینان عمومی مشتریان و غیره مـی       

  
1- ToysRUs 
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رون تگزاکـو بـر ایـن عـدم         ـد، شـرکت شـ    ـر دیـده شـ    ـ که پیـشت   ان گونه ـهم. دـ هستن کنترل
گیــری تقاضــا بــه طــور بالدرنــگ و بــا اســتفاده از راهبــرد تولیــد   اطمینــان از طریــق انــدازه

  .تقاضامحور غلبه کرد
شود که     تحویل مربوط می     دیگر از عوامل عدم قطعیت در زنجیرۀ تأمین به زمان           یکی

 شرایط جاده و ترافیـک کـه حمـل و نقـل را               ها گرفته تا    ری از خرابی دستگاه   به عوامل بسیا  
مشکالت کیفی در مـواد و قطعـات نیـز ممکـن اسـت موجـب                . کند، بستگی دارد    مختل می 

  .انجامد تأمین میزنجیرۀ تأخیر در تولید شوند که به مشکالت 
نجیـرۀ  زهای مختلـف      یکی از مشکالت اصلی، تعیین سطوح مناسب موجودی قسمت        

  .شود تأمین است که با عنوان اثر شالقی شناخته می

 نامنظم سفارشات در باال و پـائین زنجیـرۀ تـأمین، اطـالق       به افزایش 1اثرشالقی. اثر شالقی 
 بچـه یکبـار       در محـصول پوشـک     2این اثر در ابتدا توسط شرکت پراکتر اند گمبل        . شود  می

هـا نـسبتاً      فروشـی   اقعـی فـروش در خـرده      که میزان و   در حالی .  مشاهده شد  3)پمپرز(مصرف  
کنندگان محصوالت مذکور نوسانات شدیدی       بینی بود، سفارشات توزیع     پایدار و قابل پیش   

با انجام یـک تحقیـق مـشخص شـد کـه            . شد  داشت که موجب مشکالت تولید و موجودی        
بینــی ضــعیف تقاضــا، نوســان قیمــت،  کننــدگان ناشــی از پــیش ثبــاتی سفارشــات توزیــع بــی
تمـامی ایـن عوامـل،      . وده اسـت  ـن بـ  ـرۀ تأمیـ  ـبنـدی در زنجیـ      هـا و سهمیـ   ـدی تقاض ـبن  هـدست
ثبـاتی    های مختلـف زنجیـرۀ تـأمین، بـی           پرهزینه و غیرضروری در قسمت      ب موجودی ـموج

. گردیـد   کننـدگان و جریـان نادرسـت اطالعـات مـی              سطح تولید، سـفارش غلـط بـه تـأمین         
رسانی   بیش از اندازه، خدمات      فاحش، موجودی   یتواند موجب ناکارآمد    اطالعات غلط می  

ضعیف به مـشتریان، از دسـت دادن درآمـد، حمـل و نقـل نـامؤثر و تعویـق در تولیـد شـود                         
(Donovan, 2002/2003).   

های مختلف از هیولـت پاکـارد    شرکت. البته اثر شالقی تنها مختص پی اند جی نیست       
 در صـنایع دارویـی پدیـدۀ مـشابهی را      4کوئیبدر صنایع کامپیوتر گرفته تا بریستول میرز اس       

  
1- The bullwhip effect 
2- Procter & Gamble (P&G) 
3- Pampers 
4- Bristol-Myers squibb 
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گـذاری متغیرهـای تقاضـا توسـط      نمایی در شناسـایی و ارزش  اساساً، بزرگ. اند تجربه کرده 
اگر هر بخش از دیـد خـود در مـورد           . تأمین وجود دارد  زنجیرۀ  های مختلف     مدیران قسمت 

ذخیـره بـیش از     تواند باعث پدیـد آمـدن         گیری کند، می    زان موجودی تصمیم  ـسفارش و می  
ای   دهد که بـا چنـین ذخیـره         مطالعات نشان می  . رۀ تأمین گردد  ـش از زنجی  ـ بخ 8 یا   7حد در   

در مقایـسه بـا     ( روز موجودی در حال انتظار داشته باشـیم          100در برخی موارد ممکن است      
  ).  روز موجودی معمول20-10

 های تأمین صـنایع  ره نشان داد که تنها در زنجی    1998نتایج یک مطالعۀ صنعتی در سال       
جـویی    میلیارد دالر از طریـق اشـتراک اطالعـات و همکـاری صـرفه      30توان    خوار و بار می   

، در جهت فرار از گزند SCMها در کنار حل دیگر مشکالت        همین جهت، شرکت    به. کرد
  .کنند شالق نیز تالش می

 و بـه همـین دلیـل    زا باشـد  هـا بـسیار هزینـه    توانـد بـرای شـرکت    تأمین مـی زنجیرۀ  مشکالت  
هـای    راه حل در ادامه این بخش، به برخی       . های نوین هستند    راه حل ها به دنبال یافتن       سازمان

که بسیاری از آنها توسط فنـاوری اطالعـات پـشتیبانی           (تأمین  زنجیرۀ  ممکن برای مشکالت    
  .اندازیم نگاهی می) شوند می

راه ترین    ن شک، معمول  بدو.  تأمین ۀ برای حل مسائل زنجیر     استفاده از موجودی  
 تـأمین مـورد اسـتفاده قـرار         زنجیرۀهای مختلف برای حل مشکالت        ی که توسط شرکت   حل

هـای موجـود در       ای در برابـر عـدم قطعیـت          » بیمه « گرفته است، نگهداری موجودی به عنوان       
اشکال اصلی در این رهیافت، دشواری تعیین میـزان موجـودی مناسـب             .  تأمین است  زنجیرۀ

اگر سطح موجودی بسیار باال تنظیم شده باشد،     . باشد  محصوالت و قطعات مختلف می    برای  
هـای بـاال     که دیدیم، موجودیهمان گونه(هزینه نگهداری موجودی بسیار زیاد خواهد بود     

همچنـین اگـر سـطح      ). توانـد بـه اثـر شـالقی منجـر شـود              تأمین می  زنجیرۀدر نقاط مختلف    
 کنـد   حمـل و نقـل    تضمینی در برابر میزان باالی تقاضا و یا         موجودی بسیار پایین باشد، هیچ      

) و مـشتریان  (وجود نخواهد داشت و این امر ممکن اسـت موجـب از دسـت رفـتن درآمـد                
، هزینـۀ از دسـت دادن         در هر دو مورد، هزینۀ کلی شامل هزینـۀ نگهـداری موجـودی            . شود

 که در داستان    همان طور لیل،  به همین د  . های فروش و بدنامی، بسیار باال خواهد بود         فرصت

های مشکالت  راه حل
 زنجیرۀ تأمین
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هـای بـا کیفیـت بـاال در           فروشان لبـاس    ترین خرده   ، یکی از بزرگ   1های لیتل وودز    فروشگاه
ای بـرای    هـای عمـده     هـا تـالش     ، عنوان شده است؛ شـرکت     W7.2انگلستان، در فایل برخط     

  .دهند سازی و کنترل موجودی انجام می بهینه

 زنجیـرۀ  معمـول دیگـر بـرای حـل مـشکالت            راه حل . ن اطالعات ـ گذاشت  به اشتراک 
 زنجیـرۀ در طـول  به اشتراک گذاشتن اطالعـات   بینی تقاضا،     خصوص بهبود پیش    ه  تأمین و ب  

افزار، به عنـوان بخـشی    های گروه های خارجی و فناوری   ، شبکه EDIاستفاده از   . تأمین است 
. کنـد   هیل مـی  اشـتراک اطالعـات را تـس      ) 8فـصل    (2های اطالعات درون سازمانی     از سیستم 
بــه (نامنــد   مــی تــأمین متحــدزنجیــرۀ تــأمین حاصــل از تــسهیم اطالعــات را اغلــب زنجیــرۀ

Simatupang and sridharan, 2002مراجعه کنید (.  
فروشـان    یکی از قابل توجهترین موارد اشـتراک اطالعـات، بـین تولیدکننـدگان و خـرده               

هـای    اندجی در فروشگاه    لیه اقالم پی  مارت اطالعات فروش روزانه ک      برای مثال وال  . وجود دارد 
توانـد زمـان تحویـل        انـدجی مـی     ترتیـب پـی     بدین. نماید  کننده ارسال می    خود را برای این تولید    

، کنتـرل سـطح موجـودی     بـا   . مـارت را مـدیریت نمایـد        هـای وال    محصوالت خود به فروشـگاه    
مارت به زیـر      وال های  داند چه زمان موجودی هر محصول در هر یک از فروشگاه            اندجی می   پی

  .دنشو ها موجب ارسال سریع موجودی می این داده. سطح آستانه رسیده است
. شـود   اندجی به صورت خودکـار انجـام مـی          مارت و پی    این اشتراک اطالعات میان وال    

انـدجی بـا دیگـر        پـی .  اسـت  3مدیریت موجودی توسـط فروشـنده     این مورد، بخشی از راهبرد      
انـدجی اطالعـات      مزیـت ایـن راهبـرد بـرای پـی         . توافقـاتی دارد  فروشان مهم نیـز چنـین         خرده

تواند با دقـت بیـشتری بـرای تولیـد،            اندجی می   به این ترتیب پی   . هنگام است   تقاضای دقیق و به   
سیـستم تـأمین     « اندجی یـک      به این منظور، پی   .  را کاهش دهد    » اثر شالقی  « ریزی کرده و      برنامه
کننـدگان و        ارتباط مختلف با تأمین    4000وجود آورد که جایگزین       مبتنی بر وب را به        » 4نهایی
 زنجیـرۀ  مثالی از همکـاری در خـالل         VMIسیستم  . ها را کاهش داد     فروشان شد و هزینه     خرده

   .توان تسهیم اطالعات را تسهیل نمود  میRFIDبا استفاده از . تأمین است

  
1- Littlewoods 
2- Interorganizational information systems (IOSs)  
3- Vendor-Managed Inventory (VMI) 
4- Ultimate-Supply System 
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ترین  جدیدترین و شاید انقالبییکی از .  تأمین زنجیرۀ برای بهبود RFIDاستفاده از   
.  اسـت  1 تـأمین، شناسـه فرکـانس رادیـویی        زنجیـرۀ های موجود برای رفع مشکالت        راه حل 
کنندگان شـرکت     ترین تأمین    را در فصل اول معرفی کردیم، جایی که بزرگ         RFIDمفهوم  
 RFIDیابـد، بـر چـسب         مارت انتقـال مـی      ای که به وال     باید روی هر پالت یا جعبه       مارت    وال

ایـن کـار بـا توجـه بـه          . ها بر روی هر قلم نصب خواهند شـد        RFIDدر نهایت،   . نصب کنند 
آنهـا انجـام    )  سـنت بـرای هـر قطعـه        5کمتر از   (و هزینه کم    ) یک دانه شن  (اندازه کوچک   

  . گردد می
 زنجیـرۀ ، روابـط   3-7 تأمین را بهبود بخشند؟ شکل       زنجیرۀتوانند    ها می RFIDچگونه  

دهد کـه همگـی    کنندگان را نشان می فروش، یک تولیدکننده و تأمین تأمین میان یک خرده   
هـای موجـود در شـکل          شـرکت    توسط کلیه  RFIDاز آنجا که    .  دارند RFIDهای    برچسب

ها، هـشدارهای خودکـار       توان در هر شرکت و میان شرکت        گیرد، می   مورد استفاده قرار می   
ی نیـست و امکـان مـشاهده انبارهـا          گیری سـطوح موجـود      دیگر نیازی به اندازه   . ارسال کرد 

 تأمین را زنجیرۀتوانند تا چندین سطح از   این منافع می  . برای همه شرکای تجاری میسر است     
فروشـی، کـه نیـاز بـه           سـریع در یـک خـرده        کاربردهای دیگری مانند بررسی   . پوشش دهند 

  .سازد، در آینده موجود خواهد بود اسکن هر قلم را مرتفع می

 
  
1- Radio Frequency IDentification (RFID) 

نحوه هموار ساختن   3-7شکل
 .RFIDمین توسط أهای ت زنجیره
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بخـش بـاالیی شـکل نـشان        .  نشان داده شده است    4-7 در شکل    RFIDربردهای  سایر کا 
هـا بـه کـار          فـروش، برچـسب     کننـده بـه خـرده       دهد چگونه هنگام جا به جایی کاال از تـأمین           می
 اطالعات مربوط به مکان کاال را به طور بالدرنگ ارسـال            RFIDبه خاطر داشته باشید     . آیند  می
فروشی را، به خصوص بـرای تعیـین محـل      در خردهRFIDبرد بخش پایینی شکل، کار  . کند  می

  .دهد و تسریع پردازش اطالعات، نشان می کاال، کنترل موجودی، جلوگیری از دزدی
ای حـدود سـر سـوزن یـا            دارای اندازه  RFIDبرچسب   :RFIDاطالعات بیشتر درباره    

کترونیکـی  این برچسب یک آنتن و یک تراشه دارد که حـاوی یـک کـد ال               . دانه شن است  
 EPC). های اتومبیـل در فـصل پـنجم مراجعـه کنیـد               به بحث درباره شناسه    ( است 1محصول

بـرای مثـال، مکـان و        (کنـد   اطالعات بسیار بیشتری نسبت به بارکدهای مستطیلی ذخیره مـی         
  ).اند و زمان احتمالی انقضاء زمان تولید کاال، جایی که قطعات از آن آمده

  
1- Electronic Product Code (EPC) 

   4-7شکل 
 ۀ در زنجیـــرRFIDنحـــوه کـــار 

فـروش    خـرده  -کننده  مین تولید أت
 . رسم شده توسط توربان:منبع
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هـای   قرائت آنها باید در مسیر دید قـرار گیرنـد، برچـسب      برخالف بارکدها، که برای     
RFID       یـک اسـکنر      که از محدوده    هنگامی. کنند   به صورت قطعات ردیابی منفعل عمل می 

ویژه عبور نماینـد، عالئمـی مبنـی بـر وجودشـان از طریـق یـک فرکـانس رادیـویی ارسـال                       
هـای    نـه ماننـد سیـستم     هـا پـیش در کاربردهـایی پرهزی         هـا از مـدت      از این برچسب  . کنند  می

هـای    نـوآوری  .شـد   دریافت عوارض خودکار و عالئم تشخیص هویت امنیتـی اسـتفاده مـی            
ها را کـاهش داده و عملکـرد آنهـا را بهبـود بخـشیده اسـت کـه                     جدید، قیمت این برچسب   

  . آورد تر از آنها را به وجود می امکان استفاده وسیع
اگـر  . فروشان شـده اسـت      ی خرده  ارزان باعث خوشحال   RFIDهای    دورنمای برچسب 

 برای ردیابی محـصوالتی     RFIDتوان از فناوری      کلیه اقالم یک مغازه برچسب بخورند، می      
هـای    اند، جلوگیری از دزدی یا حتی سفارش از طریق صفحه           که در مکان اشتباه قرار گرفته     

ــاق  ــصب شــده در ات ــاس اســتفاده کــرد  نمــایش ن ــرو لب ــت، برچــسب. هــای پ ــا و  در نهای ه
برای . توانند جایگزین کلیه بارکدها و کارگران بررسی موجودی شوند          ها می   خوان چسببر

  . مراجعه کنیدReda (2003) و Kinsella (2003)ها، به RFIDمطالعه بیشتر درباره 
های کوچک، هزینـه یـک سیـستم           ممکن است برای شرکت    .RFIDهای    محدودیت

RFID) بــروز مــشکالتی از قبیــل اخــتالالت امکــان. بــسیار زیــاد باشــد) حــداقل تــا مــدتی 
تنهـا  (و بـرد محـدود   ) رود در آینده بـه حـداقل برسـد       که انتظار می  (الکترومغناطیسی جوی   

تـرس از تجـاوز بـه حـریم خـصوصی مـشتریان             . نیـز وجـود دارد    )  پا در حال حاضر    50-30
و ایجـاد   توافق بر سر استانداردهای جهـانی       ). مارت  ، نمونه وال  1فصل  (ای دیگر است      مسأله

های فناوری اطالعات موجود، مسائلی فنی هـستند کـه بایـد حـل                ها با سیستم  RFIDارتباط  
  .  را ببینیدKinsella (2003)ها،   برای آگاهی از سایر محدودیت. شوند

هـای    در زنجیـره  ). هـاب ( تأمین خطی به یک هـسته مرکـزی          زنجیرۀتغییر یک   
. کنـد  شوند که جریان آنهـا را کنـد مـی    میتأمین خطی، اطالعات به شکلی متوالی پردازش       

 زنجیـرۀ تغییـر   )  در مثال شرکت اوربیس ذکر شـد       1 که در فصل     همان گونه (،  راه حل یک  
 یـک   ProductBank.comبـه یـاد بیاوریـد کـه         .  اسـت  1)هاب(خطی به یک هسته مرکزی      

 فروشــان و هــاب دیجیتــالی از تــصاویر اســت، کــه تولیدکننــدگان، دفــاتر تبلیغــاتی، خــرده 
  
1- Hub 
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توانـد بـه طـور مـستقیم بـه             تـأمین مـی    زنجیرۀهر عضو در     .گرها به آن دسترسی دارند      چاپ
ها دسترسی یابد و از طریق هاب الکترونیکی، هزینه تراکنش هـر تـصویر      تصاویر بانک داده  

 تـا   50 درصد کمتر و زمان چرخه       40 تا   30) شود  که معموالً توسط تولیدکننده پرداخته می     (
. (Productbank.com) تأمین خطـی سـنتی خواهـد بـود           زنجیرۀ از مدل    تر   درصد کوتاه  70

هـا     تـأمین خـود تمرکـز یافتـه اسـت؛ سـایر شـرکت              زنجیـرۀ سیستم اطالعات اوربیس حول     
 در  1و نمونـه شـرکت آسـایت       Webcor.com(کنند    خدمات مشابهی به کلیه صنایع ارائه می      

  ).  را مشاهده کنید8فصل 

 تـأمین و مـدیریت موجـودی بـه          زنجیـرۀ مـدیریت   . ین تأم زنجیرۀهمکاری در خالل    
همـاهنگی موفـق،    .  تـأمین نیـاز دارد     زنجیـرۀ ها و پیونـدهای مختلـف         هماهنگی کلیه فعالیت  

کنندگان به تولیدکننـدگان و از        جایی بدون اشکال و به موقع کاالها را از تأمین           امکان جا به  
سازد سـطوح موجـودی    زمان را قادر می این امر سا  . کند  تولیدکنندگان به مشتریان فراهم می    

انـد، امـا       تأمین به یکدیگر وابسته    زنجیرۀاز آنجایی که شرکای     . ها را پایین نگه دارد      و هزینه 
. کننـد، همکـاری آنهـا ضـروری اسـت           همواره با هم به سوی هـدفی یکـسان حرکـت نمـی            

مـشارکت داشـته     تأمین   زنجیرۀکنندگان و خریداران باید در طراحی یا طراحی مجدد            تأمین
به عنوان بخشی از تالش بـرای همکـاری، شـرکای           . باشند تا به اهداف مشترک دست یابند      

  .تجاری باید بیاموزند به یکدیگر اعتماد داشته باشند
 تأمین، ضرورت دارد علل آن را شناسایی        زنجیرۀبرای کنترل مناسب عدم قطعیت در       

های باال و     ها را بر سایر فعالیت      عالیتو درک کرده، چگونگی تأثیر عدم قطعیت در برخی ف         
هایی بـه خـصوص بـرای کـاهش یـا حـذف آن           تأمین تعیین نموده و سپس راه      زنجیرۀپایین  

نیاز بـه یـک محـیط ارتبـاطی مـؤثر و کـارا میـان تمـامی شـرکای کـاری بـه                        . تدوین نماییم 
 طـول  جریـان سـریع اطالعـات در    ).  را ببینیـد   8فـصل   (شـود     های پیشین اضافه مـی      ضرورت
تـوان اطالعـات نقطـه        بـرای مثـال مـی     . کنـد    تأمین به پیشرفت کارایی آن کمک می       زنجیرۀ

انـدرکاران حمـل و    کننـدگان و دسـت    فروش را به صورت بالدرنگ به مراکز توزیع، تأمین        
سـازد بـه سـطوح        ها را قـادر مـی       در اختیار داشتن اطالعات بالدرنگ، بنگاه     . نقل، انتقال داد  

  .  یابندبهینه موجودی دست
  
1- Asite 
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هـا نیـاز دارد،       سـازی سیـستم      تـأمین کـه بـه یکپارچـه        زنجیـرۀ مثالی دیگر از همکاری     
کننـدگان ایـن امکـان را خواهنـد داشـت بـه شـبکه                 تأمین. های توسعه محصول است     سیستم

های یـک     داخلی مشتریان وارد شده، مشخصات محصول را دریافت نموده و تصاویر و فیلم            
 Manthou et al, 2004 ،Goutsos andبرای بحث بیشتر،  (نند تولید را مشاهده کفرایند

Karacapilidis, 2004 و Hagel, 2002ب اطالعـات بیـشتر دربـاره   ـبرای کس).  را ببینید  
   . را مشاهده فرماییدSubramani, (2004)کنندگان،  منافع همکاری برای تأمین

فنـاوری اطالعـات در    به  تأمین،زنجیرۀبرای مطالعه مثالی از یک همکاری مشهور در        
  .  مراجعه نمایید1-7محیط کار 

 زنجیـرۀ های مبتنی بر فناوری اطالعات برای مشکالت مدیریت           راه حل سایر  
های عمومی دیگر مبتنی بر فنـاوری اطالعـات بـرای حـل مـشکالت                 راه حل برخی  . تأمین

  .اند  ذکر شده1-7 تأمین در جدول زنجیرۀمدیریت 
هـای مختلفـی       تـأمین، از روش    زنجیـرۀ سب برتـری در     هـای بـزرگ بـرای کـ         شرکت

 زنجیـرۀ هـای      همکـاری بـا شـرکت       مارت از جهت توانـایی      برای مثال، وال  . کنند  استفاده می 
هـای   کننـدگانش بـا داده    تواند با تلفیق اطالعات تـأمین       این شرکت می  . تأمینش شهرت دارد  

هـا     عملیـاتی و کاسـتن قیمـت       هـای   ها، به منظور کاهش هزینه      تقاضا و موجودی از فروشگاه    
 تنهـا بـرای مـدیریت روابـط خـود بـا             1حتی شرکتی مانند نستله ایاالت متحـده      . استفاده کند 

بـرای مـشاهده   . (Worthen, 2002)مارت یک سطح معاونت ارشد ایجاد کرده اسـت   وال
 تأمین یک شرکت بـزرگ دیگـر، بـه نـام دل، بـه فایـل                 زنجیرۀمثالی از چگونگی مدیریت     

  . مراجعه فرماییدW7.3برخط 
هـای مجـازی       تـأمین و کارخانـه     زنجیـرۀ هـای     های مختلف دیگری، مانند تیم      مکانیزم

، کـه همگـی مبتنـی بـر فنـاوری      ) را ببینیـد Nelson 2002، 2برای مثال شـرکت جـان دیـر   (
بـرای  . کننـد   تأمین قدرتمندانه عمل میزنجیرۀاطالعات هستند، در کمک به حل مشکالت      

  . های تأمین جهانی، فصل هشتم را ببینید  پشتیبانی از زنجیرهمشاهده چگونگی
های زنجیـرۀ     تیم خطی به هسته مرکزی به ایجاد        زنجیرۀتغییر  . های زنجیرۀ تأمین    تیم

  
1- Nestlé USA 
2- John Deere, Inc 
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 تأمین، گروهی از کارکنان کامالً هماهنگ هستند که برای زنجیرۀیک تیم . نیاز دارد تأمین
 هـر وظیفـه توسـط عـضوی از گـروه انجـام              .کننـد   رسانی به مشتری با هـم کـار مـی           خدمت

تـری برخـوردار باشـد،        گیرد که برای انجام آن نسبت به سایر اعضاء از موقعیت مناسـب              می
آموزش بهتری دیده باشد و قادر به انجام آن وظیفه خاص بدون توجه به شرکتی کـه بـرای                   

  .کند، باشد آن کار می

   برای مشکالت زنجیرۀ تأمینهای مبتنی بر فناوری اطالعات راه حل   1-7 جدول
  راه حل  های مشکل حوزه

 
سیم برای پیداکردن مکـان وسـیله نقلیـه، بـه منظـور تـسریع تمـاس نیـروی                     از تجهیزات بی     های کند ارتباطات و تبادل پیام

برای دسترسـی   ) هاب(از زنجیرۀ تأمین هسته مرکزی      . فروش با دفاتر مرکزی استفاده کنید     
  . استفاده کنیدXML (Chen et al., 2004)از . اده کنیدبرخط به اطالعات استف

  .های هوشمند برای تحلیل سریع و دقیق بهره بگیرید  و سیستمDSSاز     محصول دشواری پیکربندی
  .های راهبردی استفاده کنید کنندگان و نحوه همکاری  برای تعیین تأمینDSSاز    کنندگان انتخاب وهماهنگی تأمین

م نیــاز دریافــت ملزومــات در هنگــا
  گردند

  .کنندگان استفاده کنید هنگام و همکاری با تأمین از رویکرد به 

 بـرای تعیـین آنچـه بایـد     DSSاز . سپاری مبتنی بر فنـاوری اطالعـات بهـره بگیریـد      از برون    اداره حجم باالی تقاضا
رکت  ابتدای فصل، شـ     به نمونه (سپاری شود و زمان خرید یا ساخت آن استفاده کنید             برون

  . استفاده کنیدRFIDاز ) شورون تگزاکو، مراجعه فرمایید
زمان انتظار برای خرید و فروش را       

  کاهش دهید
 و  RFID. هـای هوشـمندی تجـاری را بـه کـار بریـد              ابزارهای تجارت الکترونیکی و مـدل      

  .سیم نیز مفیدند های بی فناوری
ــاد    ــسیار زی ــا ب ــسیار کــم ی ــداد ب تع

  کنندگان تأمین
  .گیری و استفاده از تدارکات الکترونیکی استفاده کنید سازی برای تصمیم نهاز مدل بهی 

، روابـط   PRM و   CRMها، مراکز تلفن مبتنی بر وب و سایر ابزارهـای             با استفاده از درگاه      کنندگان روابط با تأمین
  .کنندگان را بهبود بخشید با تأمین

 RFID، خدمات وب و     VMIاز  ). تولید سفارشی (کنید  تنها پس از دریافت سفارش تولید          کنترل سطوح موجودی
  .بهره بگیرید

  ).نمونه ابتدای فصل، شرکت شرون تگزاکو را ببینید(د ـاده کنیـد استفـهای هوشمن مـاز سیست   ثبات بینی تقاضای بی پیش
ــه جریــان  هــای  ســرعت بخــشیدن ب

  زنجیرۀ تأمین
ماننـد دل از خـدمات وب       . ار کنیـد   مالی را خودکـ      اطالعات و جریان     مواد، جریان   جریان 

  .استفاده نمائید
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  1-7 در محیط کار فناوری اطالعات
  چگونه شرکت وارنر لمبرت یک زنجیرۀ تأمین یکپارچه را اجرا کرد

  
 یــک شــرکت دارویــی بــزرگ در ایــاالت1وارنــر لمبــرت

 2متحده است کـه در حـال حاضـر تحـت تملـک پـی فیـزر                
(Pfizer.com)محــصوالت اصــلی ایــن یکــی از . باشــد  مــی
مـواد  .  اسـت  3کننـدۀ لیـسترین     شویۀ ضدعفونی   شرکت دهان 

شــویه از درختــان    اصــلی مــورد اســتفاده در ایــن دهــان    
کارخانجـات   شـود و بـه   اوکالیپتوس در اسـترالیا تـأمین مـی   

 مـسأله . گـردد   وارنر لمبرت واقـع در نیوجرسـی ارسـال مـی          
ن تولیـد    به منظور تعیین میزا    بینی تقاضا،   پیشاصلی شرکت،   

شود که چه موقع       راحتی مشخص می    به این ترتیب به   . است
بینی اشتباه، منجر به      پیش.  میزان مواد خام نیاز داریم      و به چه  

تهیه بیش از حد مواد خـام و محـصوالت نهـایی یـا کمبـود                
هزینـۀ نگهـداری موجـودی بـیش از         . آنها منجر خواهد شد   

ر بـه زیـان     حد نیـاز، بـسیار گـران اسـت و کمبـود نیـز منجـ               
  .شود می) در برابر رقبا(شرکت 

ریـزی    وارنر لمبرت، با کمک سیستم اطالعات برنامـه       
محـصولی بـرای مـدیریت      ( 4تقاضای شرکت منیوجیستیک  

  ایـن سیـستم بـه   . کنـد  بینـی مـی    تقاضا را پیش   ) تأمین زنجیرۀ
ریزی زنجیرۀ تأمین     های مجموعۀ برنامه    افزار  همراه دیگر نرم  

 هـای مربـوط بـه تولیـد،         تواند داده   میشرکت منیوجیستیک   
 بینی شده و فروش را در برابر اطالعات تقاضای پیشعتوزی

. و جوِّ تجـاری موجـود، مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار دهـد                  
گیـری    هدف این سیستم کمک به وارنر لمبرت در تـصمیم         

در رابطــه بــا مقــدار تولیــد لیــسترین و دیگــر محــصوالت و 
 از مواد خـام و زمـان مناسـب تهیـه            مقدار مورد نیاز هر یک    

هـای    تواند اثرات افزایش    برای مثال، این مدل می    . آنها است 
  .بینی کند فصلی یا خرابی خط تولید را پیش

گروه فروش و بازاریـابی وارنـر لمبـرت بـا کارکنـان             
هـا،    های مختلف از جمله مالی، خریـد و سـایر بخـش             بخش

بینـی شـده      ی پیش   ااین گروه تقاض  . جلسات ماهانه نیز دارند   
 5ریـزی ظرفیـت پریـزم       برای لیسترین را وارد سیـستم برنامـه       

بنـدی   کند که تولید لیسترین به مقدار مورد نیـاز را زمـان       می
ــأمین  ــرای ت ــرت سفارشــات   کــرده و ب ــر لمب ــدگان وارن کنن
  .کند الکترونیکی ارسال می

ریزی  برتری زنجیرۀ تأمین وارنر لمبرت ناشی از برنامه   
ایـن یـک پـروژۀ      .  اسـت  6بینی و بازپرسـازی     شمشترک، پی 

فروشی است که به شـکل آزمایـشی در وارنـر             صنعت خرده 
در ایـن پـروژۀ آزمایـشی، وارنـر لمبـرت           . لمبرت انجام شد  

 انداز بـازار را     های عملیاتی و چشم     های راهبردی، داده    برنامه
مــارت بــه اشــتراک  هــای خــصوصی بــا وال از طریــق شــبکه

 توانـد از دانـش      برت متوجه شد کـه مـی      وارنر لم .گذاردمی
  

  
1- Warner-Lambert 
2- Pfizer 
3- Listerine 
4- Manugistic Inc.s Demand Planning Information System 
5- Prism Capacity Planning System 
6- Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (CPFR) Program  
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مــارتمــارت اســتفاده کنــد؛ همــان طــور کــه وال بــازار وال
در . توانــد از دانــش محــصول وارنــر لمبــرت بهــره ببــرد مــی

CPFR       الکترونیکـی   ، شرکای تجاری با استفاده از تجـارت
ایـن  . کننـد   بینـی تقاضـا، همکـاری مـی         برای پـیش  مشترک  

 و  ERPافزارهـای     مـدۀ نـرم   کننـدگان ع    پروژه شامل عرضـه   
SCMباشد  از جمله سپ و مینوجیستیک می.  

، وارنر لمبرت نـرخ پرشـدن   CPFRدر طول آزمایش  
را از  ) های یک فروشـگاه     میزان پرشدن کامل قفسه     (ها    قفسه

 درصد افزایش داد و بدین ترتیب در سـال          98 درصد به    87
ادل این درآمد معـ   .  میلیون دالر به درآمد خود اضافه کرد       8

گذاری بسیار کمتر     معرفی یک محصول جدید اما با سرمایه      
 اکنون از اینترنت بـرای گـسترشوارنر لمبرت، هم. باشدمی

کنندگان و شرکای عمده خـود         به تمامی تأمین   CPFRبرنامۀ    
وارنر لمبرت در یـک پـروژه دیگـر صـنعت           . کند  استفاده می 

، کــه 1ین زنجیــرۀ تــأم  نــام مرجــع عملیــات فروشــی، بــه خــرده
باشـد،    ابتکاری از شورای زنجیرۀ تأمین در ایاالت متحده مـی         

ــرکت دارد ــه   SCOR. شـ ــأمین را بـ ــرۀ تـ ــات زنجیـ ، عملیـ
 که چارچوبی برای ارزیابی اثربخشی       هایی تقسیم کرده    بخش

کننـدگان و     کنندگان، توزیـع    فرایندهای تولیدکنندگان، تأمین  
  .کند فروشان در زنجیرۀ تأمین مشخص می خرده
چرا لیسترین به عنوان هدفی برای       :رای بررسی بیشتر  ب

 انتخاب شد؟ بـرای کـدام       CPFRپروژه آزمایشی همکاری    
هـایی سـودمند      فروشی، چنین همکـاری     جز خرده   صنایع، به   

  خواهند بود؟

  
  ).1999 و 1998( 2 و گزارش مدیریت تدارکات و توزیعBresnahan (1998) برگرفته از :منابع

  
1- Supply-Chain Operations Reference (SCOR) 
2- Logistics Management and Distribution Report (1998-1999) 
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 تحویـل کـاال، مـشکل تحویـل را          مسئول تأمین، عضو    زنجیرۀ یک تیم    برای مثال، در  
فروش که کاالی آن بایـد ارسـال شـود،     حل خواهد کرد؛ حتی اگر به جای کار برای خرده       

شـرکت حمـل   . رسند  به این ترتیب، زوائد به حداقل می      . برای شرکت حمل و نقل کار کند      
فروش کـه در     کند و آن را به خرده       و نقل به مشکل مشتری درباره حمل و نقل رسیدگی می          

بـه ایـن    . نمایـد   نمـی نهایت نیز مجبور است با خود شرکت حمل و نقل تماس بگیرد، منتقل              
گیری حمـل و نقـل یـک کـاال        فروش مجبور نیست منابع ارزشمند را برای پی         ترتیب، خرده   

 ماننـد   توان با ابـزار فنـاوری اطالعـات         تخصیص وظایف به اعضای گروه را می      . صرف کند 
 تـأمین در مقیـاس جهـانی    زنجیرۀمثالی از تیم    .  تسهیل کرد  افزار  افزار جریان کار و گروه      نرم

  .ارائه شده است) فولکس واگن (8فصل  1در نمونه 
 اسـت کـه مـدلی       1 برنامـه سـازمانی مـشترکی      ،کارخانه مجازی  .های مجازی   کارخانه

هـای   تـوان طـرح   ه مجـازی، مـی   در کارخانـ  . کنـد   کامپیوتری از یک کارخانه را فـراهم مـی        
های تولیدی  فرایندسازی کرد و      کنندگان را شبیه    پیشنهادی را آزمایش نمود، روابط با تأمین      

هـا در مـدل       اگر مشکالت بالقوه در ایـن حـوزه       . سازی نمود   و چگونگی ارتباط آنها را مدل     
ر مـدل   سـازی شـده موفـق د        هـای شـبیه     راه حـل  تـوان     دیجیتالی کارخانه متوقف شوند، مـی     

معمـوالً برنامـه کارخانـه      . مجازی را پیش از اجرای آنها در کارخانه واقعی بـه کـار گرفـت              
 متصل کرده و ملزومات مورد نیاز را به روشنی از           B2Bکنندگان را به سیستم       مجازی، تأمین 

تواند به شرکت کمک کند تا        می» 2شفافیت تقاضا «این  . نماید  کنندگان درخواست می    نتأمی
یکپـارچگی کـل    . زمان انتظـار و هزینـه تـراکنش       : خص عملکرد مهم تمرکز نماید    بر دو شا  
هـا بـرای      تواند به شرکت    کنندگان و خریداران می      تأمین و ایجاد شفافیت میان تأمین      زنجیرۀ
ی   هـای مجـازی نیـز کلیـه         کارخانـه . ریـزی مـؤثرتر تقاضـا کمـک کنـد           بینـی و برنامـه      پیش

به شکلی متحد و با استفاده از ابزار مشترک با یکدیگر           سازند    های درگیر را قادر می      شرکت
یابنـد، امکـان      تـر جریـان مـی       کار کنند و با استفاده از اطالعات و کاالهایی که بسیار سـریع            

  .پذیری بیشتری را فراهم کنند انعطاف و واکنش

  
1- Collaborative Enterprise Application 
2- Demand Visibility 
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 و تـایوان سـمی کانـداکتور        1های اداپتک    شرکت .کار در یک کارخانه مجازی    : مثال
هــای   بــرای ارتبــاط سیــستم3افــزار شــرکت اکستریــسیتی االنــیس ، بــا نــرم2چرینــگمنیوفک
با استفاده از ایـن ارتبـاط     . اند  شان از طریق اینترنت، یک کارخانه مجازی ایجاد کرده          داخلی

هـای   هـای بـسیاری در فعالیـت     سیستم به سیستم از طریـق اینترنـت، دو شـرکت بـه موفقیـت              
هـا، مـدیریت      بینـی   گـذاری پـیش     بـه اشـتراک   :  عبارتنـد از   انـد کـه      تأمین دست یافته   زنجیرۀ

ایـن  . سفارشات، تهیه گزارشات کار و ارسال گزارش ترابری و تغییـرات طراحـی مهندسـی       
ریـزی    ها و برنامـه   فراینـد تر تولید، کنتـرل مـستقیم بیـشتر بـر             های انتظار کوتاه     به زمان  فرایند
  .انجامد تر ظرفیت می دقیق

سـیم بـرای    هـای بـی   راه حـل  ر چند سال اخیر، شـاهد افـزایش         د. سیم  های بی   راه حل 
 2-7  در محـیط کـار     فنـاوری اطالعـات    که در    همان گونه . ایم   تأمین بوده  زنجیرۀمشکالت  

  . توان از تجهیزات سیار نیز در این زمینه بهره برد ، میRFIDنشان داده شده است، عالوه بر 

ـ  زنجیـرۀ هـای     راه حل مسائل اخالقی مربوط به      انـدازی یـک پـروژه         راه .أمین ت
آیـا  . تواند به خاتمه خدمت، بازآموزی، یا جابـه جـایی کارکنـان بیانجامـد          تأمین می  زنجیرۀ

ای، مدیران باید کارمندان را از چنین احتمـاالتی آگـاه کننـد؟ بـا                 پیش از انجام چنین پروژه    
تـوان    اخالقی می کارمندان مسن که آموزش آنها دشوار است چه باید کرد؟ از سایر مسائل              

ایـن امـر ممکـن اسـت بـرای          . گذاری اطالعات شخصی نام بـرد       اشتراک  ه  به مواردی نظیر ب   
ایجاد و حفظ یک فرهنگ سازمانی متحد مورد نیاز باشد، اما برخـی کارکنـان در برابـر آن                  

های کامپیوتری را که بـرای   آخر آنکه، ممکن است افراد مجبور باشند برنامه     . مقاومت کنند 
ممکـن اسـت چنـین      . انـد، بـه اشـتراک گذارنـد         شان در کار طراحی کـرده       اده شخصی استف
آیا سـازمان بایـد مکـانیزمی بـرای جبـران اسـتفاده              (هایی اموال فکری افراد تلقی شود       برنامه

  )بینی کند؟ های افراد پیش دیگران از برنامه
نـد، فنـاوری   هایی که در این بخش مورد بررسی قـرار گرفت    راه حل کردن    برای فراهم   

آنها را در دو بخـش بعـد توضـیح          . گیرد    افزاری را به کار می      های نرم   اطالعات تعدادی بسته  
  .دهیم می

  
1- Adaptec Inc. 
2- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) 
3- Extricity Allience 
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  2-7 در محیط کار فناوری اطالعات
  سیم   بی فروشی پیکاکس از فناوری مجموعه خرده

     کند برای هموارسازی زنجیرۀ تأمین خود استفاده می

  

 فروشـگاه را اداره250 در ولـز بـیش از1مجموعه پیکاکس 
ها به فروش لباس و مبلمان خانگی در          این فروشگاه . کند  می

 تأمین  زنجیرۀشرکت در   . پردازند  ولز و جنوب انگلستان می    
سیستم کاغذی مدیریت توزیع    : داخلی خود مشکلی داشت   

قالم  ا  کاالها دارای مشکالتی مانند تکمیل نادرست فهرست      
انتخابی، اقالم انتخابی غلط، خطاهای رونویـسی، تـأخیر در          

ــت داده  ــاد و دریاف ــود   ایج ــر ب ــشکالتی دیگ ــا و م ــن . ه ای
ــود آن را    ــوده و س ــل نم ــرکت را مخت ــد ش ــشکالت، رش م

  .دادند کاهش می
، شرکت پیکاکس شـش انبـار خـود را          1997در سال   

 فـوت مربـع     100،000 در یک مرکز توزیع ادغام کـرد کـه        
 واحـد   4000ها هـر روز، بـیش از          فروشگاه.  داشت مساحت
این سفارشات باید بـه شـکلی       . دادند   سفارش می  2موجودی

اسـتفاده از یـک   . شـدند  ها حمل می مؤثر و کارا به فروشگاه  
انبار به جای شش انبار برخی از مشکالت را حل کـرد، امـا              

بـا یـک سیـستم    . سیستم ارتباط کاغذی، به بدی گذشته بود    
الم کاغذی، امکان اتمام کـاال در یـک محـل بـه             انتخاب اق 

 یـا بایـد منتظـر       کننـده   بنابراین انتخـاب  . خصوص زیاد است  
همـواره  . بماند تا کاال تحویل داده شود یا به محل باز گردد          

  وجــود دارد و شــرکتفراینــدیــک تــأخیر طبیعــی در ایــن 
تواند مشکالت بالقوه موجـودی را تـا زمـان وقـوع آن،               نمی
   .دبینی کنپیش

ــال  ــاکس 1998در سـ ــرکت پیکـ ــاری (، شـ ــا همکـ بـ
Symbol.com(              شروع بـه تعـویض سیـستم کاغـذی بـا یـک ،

مرکـز توزیـع بـه طـور کامـل بـه سیـستم              . سیم کرد   سیستم بی 
این سیستم مبتنی بـر     . جداسازی و انتخاب بالدرنگ مجهز شد     

های    ترمینال نصب شده روی ماشین     6 کامپیوتر پوشیدنی و     28
 .شود سیم پشتیبانی می توسط شبکه داخلی بیبارکش است که 
ــی ــستم ب ــراهم    سی ــرل بالدرنــگ را ف ــیم امکــان کنت س

یک قلم جـنس چـه بـا دسـت حمـل شـود و چـه بـا                  . کند  می
اگـر  . دانـد   های بارکش، پیکاکس دقیقاً جای آن را می         ماشین

در هــر نقطــه از فراینــد، کــسی در جــایی نادرســت بــوده، یــا 
نتقال باشد، یـا مقـصد ارسـال غلـط          کاالیی به اشتباه در حال ا     

باشد، سیستم به سادگی پیام هشداری ارسال نموده و از ادامـه            
زمـانی کـه پیکـاکس، جنـسی را از          . کنـد   کار جلوگیری مـی   

گیرد، محمولـه بررسـی شـده و سـپس          تولیدکننده تحویل می  
هر بسته یک برچسب بارکد خـورده و بـرای گـزارش رسـید        

تـوان هـر قلـم جـنس را از            ، مـی  ترتیب  به این   . شود  اسکن می 
 سیــستم .لحظــه ورود در سراســر مرکــز توزیــع ردیــابی کــرد

هـایی کـه کـاال از         تواند نیاز به کـاال را در محـل          بالفاصله می 
گذاری   پس از برچسب  . شود، تشخیص دهد    آنجا برداشته می  

های مطلوب، از     ها به مکان    ها، پیکاکس برای ارسال بسته      بسته
نتقال که توسط سیـستم مـدیریت انبـار         یک سیستم خودکار ا   

   .کند شود، استفاده می سیم هدایت میبی
  
1- Peacocks Ratails  
2- Stock- Keeping Units (SKU) 
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هر عضو تیم جا به جایی، یک وسیله مچـی دارد کـه
سیم از  دستورات انتخاب کاالها را از طریق شبکه داخلی بی    

هنگامی که یـک    . کند  سیستم مرکزی پیکاکس دریافت می    
، کـارگر  رسـد  بارکش خـالی بـه منطقـه برداشـت کـاال مـی         

مربوطه، بارکد آن را اسکن کرده و صـفحه نمـایش وسـیله             
مچی به او راهرو مربوطه، مکـان دقیـق کـاال و کـاالیی کـه                

هنگامی که کارگر بـسته     . کند  باید برداشته شود را اعالم می     
یابد، ابتدا بارکدی را کـه در انتهـای راهـرو             مورد نظر را می   

ار بـرای تأییـد     این کـ  . کند  انبار نصب شده است، اسکن می     
ســپس بارکــد کــاال را اســکن . درســت بــودن راهــرو اســت

در آخر، هـر    . نماید تا از مکان صحیح خود مطمئن شود         می
شـود، اسـکن خواهـد        قلم جنسی که به بـارکش منتقـل مـی         

آوری اجناس تکمیل شد، سیستم جا        که جمع   زمانی. گردید
 کنـد   های تخلیه هـدایت مـی       ها را به مکان     به جایی، بارکش  

های بزرگ حمل و نقل جای گیرد و          محموله در صندوق   تا
  .به یک فروشگاه پیکاکس تحویل داده شود

هــا بــه  از آنجــا کــه طــی عملیــات جــا بــه جــایی، داده
شـوند،    صورت بالدرنگ به کامپیوتر مرکـزی فرسـتاده مـی         

 سیــستم، زمــان نزدیــک شــدن بــه ســطح بازپرســازی را کــه

هنگـامی کـه چنـین      . ددانـ   توسط پیکاکس تعیین شـده، مـی        
هـا در انبـار       آید، سیستم، پیامی به بـارکش       شرایطی پیش می  

هماننــد وســیله مچــی، صــفحه نمــایش ترمینــال . فرســتد مــی
های انبار هـدایت      بارکش، راننده را به مکانی دقیق در قفسه       

با رسیدن به محل، راننده از یک اسکنر دستی برای          . کند    می
کنـد    این کار تأییـد مـی     . دکن  اسکن بارکد محل استفاده می    

که او در مکان صحیح اسـت و کـاالی درسـت را انتخـاب               
  .نموده است

تجهیـــزات مچـــی موجـــب : برخـــی مزایـــای دیگـــر
شود، زیرا الزم نیست زمان استفاده        جویی در وقت می     صرفه

ــت ــود     از دس ــته ش ــین گذاش ــال زم ــا، ترمین ــالوه  . ه ــه ع ب
 ایـن ترتیـب   افتنـد و بـه   کامپیوترهای پوشیدنی به زمین نمـی   

در نهایت، سیستم کاربرپسند بوده و نیاز به        . بینند  آسیب نمی 
  . پایین استرآموزش بسیا

  .Peacocks Case Study, 2004 برگرفته از :منبع
 تأمین که   زنجیرۀهای     تمام قسمت  :برای بررسی بیشتر  

اند را مشخص نمـوده و مـوارد          توسط این سیستم بهبود یافته    
ــد   ــیف کنی ــود را توص ــه   .بهب ــد چگون ــق کنی  RFID تحقی

  .تواند بر این سیستم تأثیر بگذارد می
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های آن که در طول پنجاه سال تکامل یافتـه،       مفهوم زنجیرۀ تأمین با کامپیوتری شدن فعالیت      
  .عجین شده است

 فکسی زنجیرۀ تأمین به طور دستی و با استفاده از کاغذ، تلفن و       ها  سابقاً، بسیاری از فعالیت   
بنـابراین، از زمـانی کـه اسـتفاده از          . شد؛ که بـسیار ناکارآمـد، کنـد و پرخطـا بـود              انجام می 

های  تکامل کمک
  کامپیوتری
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هـا در       فراینـد کامپیوتر در کسب و کار آغاز شد، بسیاری از افراد خواسـتار خودکـار شـدن                 
  .طول زنجیرۀ تأمین بودند

   عرضـه شـدند، بخـش   60دهـۀ   و اوایـل  50دهـۀ   افـزاری اولیـه کـه در           نـرم  های  برنامه
هـای مـدیریت      کردنـد کـه برخـی از آنهـا، سیـستم            کوچکی از زنجیرۀ تأمین را پشتیبانی می      

افـزار مـدیریت زنجیـرۀ     نـرم افـزار پـشتیبان،      نرم. موجودی، زمانبندی و تخصیص منابع بودند     
اهداف عمدۀ آن تسریع پردازش، کاهش خطا، ). ید را ببین4-7بخش (شد   خوانده می1تأمین
طور  های کارکردی و به  هایی در محیط چنین برنامه.  بود سازی عملیات و کاهش هزینه بهینه

تـوان   از مهمترین آنهـا مـی  . تر شدند مستقل از هم پیشرفت کردند و با گذشت زمان، پیچیده  
بنـدی    مـثالً بـرای بودجـه     (ی مالی   گیر  های تصمیم   های مدیریت موجودی و فرمول      به سیستم 
   .اشاره کرد) سرمایه

هـای زنجیـرۀ تـأمین بـه یکـدیگر            در مدت کوتاهی مشخص شد که برخی از فعالیـت         
بندی تولید به     شد، وابستگی زمان    یکی از مسائلی که به سرعت تشخیص داده         . وابسته هستند 

دهـۀ   در اوایـل     2 مورد نیـاز   ریزی مواد   برنامهمدل  . های خرید بود    مدیریت موجودی و برنامه   
هـای تولیـد، خریـد و          بخـش   ریزی، اساساً جهت کاهش هزینه      این مدل برنامه  .  ابداع شد  60

با وجود امکـان نیـاز بـرای      . کند  مدیریت موجودی، محصوالت مرتبط با هم را یکپارچه می        
 اسـتفاده از ایـن      سزایی در بهبود    تواند تأثیر به      سازی روزانه، پشتیبانی کامپیوتری می      هنگام  به

  . تأثیرگذار بودMRPافزاری  های نرم این امر در به بازار آمدن بسته. مدل داشته باشد
و هنوز نیز ( در بسیاری موارد کارآمد بوده MRPافزاری  نرم های رغم اینکه بسته علی

هـای مختلـف زنجیـرۀ        ، و به کاهش سطوح موجودی و ساده و مؤثر سـاختن بخـش             )هستند
یکـی از دالیـل اصـلی       . کنند، ولی در بسیاری موارد نیز شکـست خوردنـد           یتأمین کمک م  

بندی، کنترل موجـودی و خریـد بـا منـابع مـالی و                 زمان   این بود که عملیات    MRPشکست  
و (تــشخیص ایــن موضــوع، موجــب ارتقــاء روش . نیــروی انــسانی ارتبــاط تنگــاتنگی دارد

ریزی مالی را نیز      لزامات نیروی کار و برنامه     که ا  3ریزی منابع تولید    برنامه به   MRP) افزار  نرم
  ). را ببینیدSheikh, 2002( افزاید، شد  میMRPبه 

  
1- Supply Chain Management (SCM) software  
2- Material Requirements Planning (MRP)  
3- Manufacturing Resource Planning (MRPII) 
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هــای اطالعــات کــارکردی بیــشتری   روز سیــستم طــی ایــن تکامــل تــدریجی، روز بــه
ریـزی    برنامـه  وجود آمـدن مفهـوم        این روند تدریجی ادامه یافت و باعث به       . یکپارچه شدند 

هـای بیـشتر داشـت و پـردازش       قابلیـت ریزی منابع تولید   برنامهسبت به    شد که ن   منابع سازمان 
هـای کـارکردی در کـل سـازمان را         هـای روزمـرۀ تمـامی محـیط         تراکنش و دیگـر فعالیـت     

  .  خواهیم پرداخت4-7تر در بخش   به طور مفصلERPبه . نمود یکپارچه می
هـای کـاربردی      رافـزا   گام بعدی در این تکامل، حضور هوشمندی تجاری و دیگر نرم          

سـازی جهـت    و یکـم یکپارچـه   در ابتـدای قـرن بیـست    .  آغـاز شـد  90دهۀ  بود که از اواخر     
  ).  را مشاهده کنیدmysap.comبرای مثال (حضور در بازارها و جوامع، گسترش یافت 

توجه داشته باشید که در طول این روند تکاملی، یکپـارچگی روزافزونـی در ابعـاد مختلـف        
های کارکردی بیشتر، ترکیب پردازش       برای مثال، محیط  ( وجود آمده است      هزنجیرۀ تأمین ب  

بنــابراین، پــیش از آنکــه اســاس ). تــراکنش و پــشتیبانی تــصمیم و شــمول شــرکای تجــاری
هـا و     سـازی فعالیـت      را توضیح دهیم، بهتر است دالیل یکپارچه       SCM و   ERPهای    افزار  نرم
  .افزارها را مورد بررسی قرار دهیم نرم

هـای    هـای کـارکردی بـه بخـش         سیـستم .  بـود  1کـارکردگرا ناوری کامپیوتری قرن بیـستم،      ف
بدتر آنکـه هـر بـار      . دهند  مختلف، اجازۀ برقراری ارتباط از طریق یک زبان مشترک را نمی          

باشـد،    شخصی خارج از یک بخش خاص، نیاز فوری به اطالعـات ویـژۀ آن بخـش داشـته                   
در .  کـامپیوتری وی شـوند       و جداگانه وارد سیستم     دستی به صورت های آن بخش باید       داده

کنند، اطالعـات مـورد نیـاز     بسیاری موارد، کارمندانی که از فناوری کارکردگرا استفاده می 
بنابراین در قرن بیـست     ). 1مانند نمونه   (رسند    دست نیاورده یا خیلی دیر به آن می        خود را به  
  .، سازمان را به طور مؤثر مدیریت کردتوان با استفاده از این نوع فناوری و یکم نمی
 بـه ( که در زیر ه استها تهیه کرد    سازی سیستم    لیستی از مزایای عمدۀ یکپارچه     2سندو

  :آید می) ترتیب اهمیت
وری، بهبـود      کـاهش موجـودی، کـاهش کارمنـدان، ارتقـاء بهـره            .مزایای محـسوس   •

 اطالعـات،   هـای فنـاوری     مدیریت سفارش، بهبود چرخـۀ مـالی بـسته، کـاهش هزینـه            

  
1- Functionally-oriented 
2- Sandoe et al. (2001) 

سازی  چرا یکپارچه
 ها؟ سیستم
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سـود، کـاهش هزینـۀ      / کاهش هزینۀ خرید، بهبود مدیریت نقدینگی، افزایش درآمـد        
 . تدارکات، کاهش هزینۀ نگهداری و بهبود تحویل فوریحمل و نقل

پیشرفته، پاسخگویی به مـشتری،     / های نو فرایند شفافیت اطالعات،    .مزایای نامحسوس  •
 .ود عملکرد کسب و کارسازی و بهب پذیری، جهانی استانداردسازی، انعطاف

سـازی    دو نـوع یکپارچـه    . سازی خارجی   خلی در مقابل یکپارچه   سازی دا   یکپارچه
سـازی     بـه یکپارچـه    1سـازی داخلـی     یکپارچـه . داخلی و خارجی  : ها وجود دارد    برای سیستم 

  هـای  هـا و پایگـاه   یا میـان برنامـه  ) کاربردی(های  یکپارچگی میان برنامه (درون یک سازمان    
برای مثال، یک سازمان ممکن است ابزار کنتـرل موجـودی را بـا یـک                . شود  ته می گف) داده

ــۀ    ــا یــک مجموع ــفارش، ی ــستم س ــد  CRMسی ــه کن ــشتریان یکپارچ ــاه داده م ــا پایگ .  را ب
های   سازی برنامه   های بزرگ که صدها برنامه کاربردی دارند، ممکن است یکپارچه           شرکت

  .تر بسیار دشوار بیابند های قدیمی کاربردی مبتنی بر وب را با سیستم
 2سازی خـارجی    یکپارچههای دادۀ شرکای کاری،       یا پایگاه   ها    سازی برنامه   به یکپارچه 

کننـدگان بـا سیـستم     های تأمین سازی کاتالوگ توان از یکپارچه   مثال می  به عنوان . گویند  می
 جیـرۀ زنسـازی خـارجی       مثـال دیگـری از یکپارچـه      . تدارکات الکترونیکی مشتریان نام بـرد     

های   دهد وارد شبکه    کنندگان اجازه می    های توسعه محصول است که به تأمین        تأمین، سیستم 
 تولیـد را  فراینـد هـای   ها و فیلم داخلی مشتریان شده، مشخصات محصول را دریافت و شکل    

  ).  را مشاهده کنیدHagel, 2002برای بحث بیشتر  (مشاهده کنند
باشـد     مـی  PRM و   B2Bهـای     د نیاز سیستم   خاص مور   به طور   سازی خارجی   یکپارچه

سـازی،    بـرای مطالعـه بیـشتر دربـاره یکپارچـه         . گیـرد    مورد بررسـی قـرار مـی       8که در فصل    
Jinyoul et al.(2003) و Siau and Tian (2004)را مشاهده کنید .  

   تأمینزنجیرۀریزی منابع سازمان و مدیریت  برنامه 7-4

های تأمین، بـه ویـژه        ترین ابزارهای مدیریت زنجیره    ریزی منابع سازمان، یکی از موفق       برنامه
  . باشد الملل می در سطح بین

  
1- Internal integration  
2- External integration 
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گیرنـده در سـطح سـازمان، چـالش جدیـدی             سـرویس   / دهنـده    پردازش سرویس   با پیشرفت 
ار را بـا یـک      ـب و کـ   ـهـای اصـلی کـس       دـفراینـ امی  ـتـوان تمـ     ونه می ـچگ: ودـش  رح می ـمط

افزاری یکپارچـه     نرم راه حل ترین    معمول. کنترل کرد  بالدرنگشکل    افزاری به     معماری نرم 
ـ  هـبرناماین مـشکل،   برای   ایـن  . نـام دارد  هـای سـازمانی   مـسیـست یـا  ازمان ـابع سـ ـریزی من
. کنـد    منابع را در تمام سازمان یکپارچه می        ریزی، مدیریت و استفاده از کلیه       افزار، برنامه   نرم

اسـت کـه عملیـات روزمـرۀ واسـط          هـای کـاربردی       ای از برنامه    مجموعهافزار شامل     این نرم 
منظور کمک بـه سـازمان در    را به ) بندی نظیر امور مالی، مدیریت موجودی و زمان     (اجرائی  

 ERPبـرای مثـال، سیـستم       . کنـد   ارش، خودکـار مـی    ـجهت انجام وظایفی مانند اجرای سفـ      
ــسمت ــه   دارای ق ــرل هزین ــرای کنت ــایی ب ــساب  ه ــا، ح ــت و پرد  ه ــل دریاف ــای قاب ــت، ه اخ

 مزایـای بـسیاری، از افـزایش        ERPسیـستم   . باشـد   های ثابت و مدیریت خزانه، می       موجودی
بـرای جزئیـات    (کنـد     وری و سودآوری را تضمین می       کارآیی گرفته تا ارتقاء کیفیت، بهره     

  ).  مراجعه کنیدRagowsky and Somers, 2002بیشتر به 
های اطالعات کـارکردی      ها و جریان    سازی تمامی بخش    یکپارچه،  ERPهدف عمدۀ   

به شکل یک سیستم کامپیوتری واحد است که قادر به برطرف کردن تمـامی              یک شرکت،   
هـا، موجـب دسترسـی فـوری بـه            برای مثال، بهبـود ورود سـفارش      . باشد  نیازهای سازمان می  

این . شود  های قبلی می    های تولید، سابقۀ اعتباری مشتری و اطالعات سفارش         موجودی، داده 
ــزایش بهــره  قابلیــت ــه اطالعــات، باعــث اف شــود  وری و رضــایت مــشتری مــی   دسترســی ب

(Gattiker and Goodhue, 2004) . هـای   سیـستمERP    در هـزاران شـرکت متوسـط و 
، نتـایجی  ERPهـای   گیرند و برخی از سیـستم  بزرگ در سراسر جهان مورد استفاده قرار می      

 در ابتــدا کلیــه ERP). هده کنیــد را مــشا(erp.ittoolbox.comانــد  شــگفت بــه دنبــال داشــته
داد   را پوشش می  ) کنندگان داخلی و مشتریان     شامل تأمین (های درون یک شرکت       تراکنش

کنندگان و    شود، گسترش یافت تا تأمین       خوانده می  1 گسترده ERPافزار    نرمو بعدها به آنچه     
  .مشتریان خارجی را نیز در برگیرد

هـای   سـازد نـه تنهـا هزینـه     یس را قـادر مـی  ، رولز رو  ERPاجرای  . 2رولز رویس : مثال
فناوری اطالعات را کاهش دهد، بلکه محصوالت خود را نیز به موقـع بـه مـشتریان تحویـل            
  
1- Extended ERP Software 
2- Rolls- Royce 

ERP چیست؟  
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تحویل به موقع، رضایت مشتری و اعتماد به شرکت را بهبود بخشیده و امیـد اسـت بـه       . دهد
  . (Yusuf et al. 2004)افزایش سفارشات در آینده منجر شود 

، بــا اســتفاده از (comarkcorp.com) شــرکت کومــارک. 1کت کومــارکشــر: مثــال
ERP از  . ها را کاهش داده و گزارشات مفصل را حذف کند           ، موجودیERP   برای پیگیری
 . شود تر اطالعات نیز استفاده می دقیق

 تنهـا در    2شـرکت اِکـسون موبایـل     . ERPسـازی از طریـق        کاربردهای یکپارچـه  : مثال
 پتروشـیمی خـود را بـا اجـرای           م اطالعـات مختلـف در عملیـات       ـیست س 300ده  ـایاالت متح 
SAP R/3) یکپارچه کرد) پایین را ببینید .  

یـک  .  هـستند وجـود دارد     ERPهایی که خواهان اسـتفاده از         دو انتخاب برای سازمان   
افـزاری کـارکردی      های نرم   انتخاب این است که خود، یک سیستم یکپارچه را با پیوند بسته           

انتخـاب دیگـر، کـه      . نویسی یک سیستم جدید و اختصاصی توسعه دهنـد           با برنامه  موجود یا 
 موجود در بازار است     ERPافزارهای یکپارچۀ     تر است، استفاده از نرم      تر و ارزان    اغلب سریع 

 نـام دارد کـه محـصول    ERP ،SAP R/3های برجـسته   افزار یکی از نرم).  را ببینید1نمونه (
افزاری یکپارچـه، حـاوی بـیش از هفتـاد مـاژول           این بسته نرم   .باشد   می 3جی شرکت سپ ای  

هـای اوراکـل، کـامپیوتر     شـرکت . باشـد  است که هر یک بیـانگر یـک واحـد سـازمانی مـی       
 این محـصوالت دارای   کلیه. کنند  نیز محصوالتی مشابه تولید می   5 و پیپل سافت   4اسوشییتس

  . های وب هستند ماژول
دهنــدگان  ارائــه از ERPهــای  ، اجــارۀ سیــستمERPدر عــین حــال راه دیگــر اجــرای 

هـای    مزیت عمـدۀ رویکـرد اخیـر ایـن اسـت کـه حتـی شـرکت                . است 6افزاری  خدمات نرم 
های  تواند تنها قسمت یک شرکت کوچک می:  استفاده کنندERPتوانند از  کوچک نیز می 

برخـی  . یـد نظـر نما     صرف ERPافزار    مورد نیاز خود را اجاره کند و از خرید بسته کامل نرم           

  
1- ComarkCorp 
2- ExxonMobil  
3- SAP AG 
4- Computer Associates 
5- People Soft  
6- Application Service Providers (ASP) 
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ــ شــرکت  ERPکننــد و   اســتفاده مــی2رویکــرد بهتــرین گزینــه، از 1ارباکسـهــا، ماننــد است
هــای مختلــف آن را از فروشــندگان مختلــف   ســازند کــه قــسمت اختــصاصی خــود را مــی
  .اند خریداری یا اجاره کرده

 از  ERP کـه در بـاال ذکـر شـد، یـک سیـستم               همان گونـه   .ERPافزاری    محتویات نرم 
های روزمره کـه توسـط یـک کـسب و کـار انجـام                  برای مدیریت کلیه فعالیت    هایی  قسمت

 مناسـب بـرای یـک شـرکت تولیـدی شـامل             ERPبرای مثال،   . شود، تشکیل گشته است     می
بندی تولید، مـدیریت موجـودی، وارد کـردن           هایی چون زمان    هایی است که فعالیت     قسمت

. دهـد   از فروش را پوشش مـی سفارشات فروش، هماهنگی حمل و نقل و ارائه خدمات پس   
 وجود دارد، توسط یک واسط واحد قابل دسترسـی  ERPهایی که در یک مجموعه   قسمت
  . ارائه شده استW7.4 در فایل برخط ERPهای نمونه  فهرستی از قسمت. است

تکـراری بودنـد،    هـای درون سـازمان کـه روزمـره و      بر آن دسـته از فعالیـت       ERPنسل اول   
 نـسل اول، صـدها برنامـه        ERPافـزار     های بـزرگ بـا اسـتفاده از نـرم          شرکت. تمرکز داشت 

های کاری، نظـم و سـازمان       فرایندبه   ERP این نوع . کاربردی را با موفقیت یکپارچه کردند     
تـر    را ممکـن  ) 12فـصل   (بخشد و همترازی اهـداف فنـاوری اطالعـات و کـسب و کـار                  می
یـک  ). 14فـصل   ( کار مرتبط است      کسب و  فرایندچنین تغییری به طراحی مجدد      . سازد  می

 کـسب و کـار خـود را         3، مشکالت و نقاط ضـعف قـدیمی       ERPتواند با اجرای      شرکت می 
 .کشف و مرتفع کند

هایی   برای تمام امراض کسب و کار نیست و ضعف » ارو نوشد« یک ERPبه هر حال، 
تناسب بـا قالـب   ها برای ایجاد  اغلب شرکت. تواند بسیار پیچیده باشد     می ERPاجرای  . دارد

ERP     ها تنها به برخـی       های کاری فعلی دارند و آخر آنکه برخی شرکت        فرایند، نیاز به تغییر
مگـر  (افزار آن را خریداری کنند    نرم   نیاز دارند، در حالی که باید کل بسته        ERPهای    بخش

کن به همین دالیل، مم   ). ها اجاره نمایند  ASPهای خاصی را از       اینکه تصمیم بگیرند قسمت   
  .  برای همه جذاب نباشدERPافزار  است نرم

  
1- Starbucks 
2- Best-of-breed approach 
3- Dusty concerns 

 ERPاول نسل 
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تــأمین زنجیــرۀ  شــروع بــه گــسترش در   ERPهــای  ، سیــستم90دهــۀ در اواخــر 
تواننـد کارکردهـایی بـرای تعامـل و مـدیریت             هـای توسـعه یافتـه، مـی         ایـن سیـستم   . کردند

ــأمین ــا ت ایــن تعامــل، سیــستم . کننــدگان و فروشــندگان را نیــز در برداشــته باشــند  روابــط ب
ــی   ــسیار مناســبی در م ــه شــکل ب ــشاهده یــک  (آورد  را ب ــرای م ــه ERP جــامع راه حــلب  ب

Lucas and Bishop, 2002مراجعه کنید .(  
تأمین نبوده است؛ حتی زنجیرۀ  هرگز در پی پشتیبانی کامل از تمام     ERPاما در اصل،    

ــأمین  ــه ت ــامی ک ــد   هنگ ــافه گردیدن ــشتریان اض ــدگان و م ــل. کنن ــای  راه ح ــول ERPه  ح
های کـامپیوتری مـورد نیـاز بـرای           به این ترتیب، مدل   . متمرکزندهای کسب و کار       شتراکن

های سریع به تغییرات بالدرنگ در عرضه، تقاضا، نیـروی کـار، یـا ظرفیـت را ارائـه                واکنش
ها یکپارچه    های کاربردی تجارت الکترونیکی و سایر برنامه        کند و به طور مؤثر با برنامه        نمی
  . مرتفع شدERP با ظهور نسل دوم این اشکال. شود نمی

های اطالعات موجود به منظـور افـزایش کـارایی اداره             ، ارتقاء سیستم  ERPهدف نسل دوم    
هـای کـاری بـه کـسب و کـار       های انجام فعالیـت  گیری و تغییر راه     ها، بهبود تصمیم    تراکنش

  . الکترونیکی است
ریـزان،    د، بـه برنامـه    شـدن    ایجـاد مـی    ERPهای نـسل اول       گزارشاتی که توسط سیستم   

در عین  . دادند  ها و عملکرد مالی ارائه می       های کسب و کار، هزینه       تراکنش  آمارهایی درباره 
هـای نـسل اول    هـای سیـستم    گـزارش . ، ابتدایی بودند  ERPریزی در     های برنامه   حال، سیستم 

ERP  ز امـا ا . کردنـد  ای از کـسب و کـار در یـک نقطـه از زمـان ارائـه مـی                 ، تصویری لحظه
. کردنـد   تأمین حیـاتی اسـت، پـشتیبانی نمـی        زنجیرۀ  ریزی     که برای برنامه   پیوستهریزی    برنامه
ریزی، پاالیش و     این برنامه . ریزی پیوسته بیش از یک تصویر، به یک فیلم، شبیه است            برنامه

. دهـد  بهبود برنامه را با وقوع تغییرات و وقایع تا آخرین دقایق پیش از اجـرای آن ادامـه مـی     
 نسل اول مثـل     ERPهای مبتنی بر      ش برای رسیدن به یک برنامه بهینه با استفاده از سیستم          تال

  .این است که بخواهید یک اتومبیل را با نگاه به آینه جلو هدایت کنید
ریـزی معطـوف بـه        های برنامـه    ، نیازی را برای ایجاد سیستم     ERPاین ضعف نسل اول     

گیـری در      بـرای بهبـود تـصمیم      بـه طـور ویـژه     ،  SCMافـزار     نـرم . گیری ایجـاد کـرد      تصمیم
گیری بـر خـالف تمرکـز         تمرکز آن بر تصمیم   . تأمین طراحی شده است   زنجیرۀ  های    قسمت

 ERPنسل دوم 
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ERP بــرای تــشریح بیــشتر  ( اســت کــه بــه تــسهیل جریــان معمــول اطالعــات عنایــت دارد
  ). مراجعه کنیدW7.5 به فایل برخط ERP و SCMافزارهای  های نرم تفاوت

 هیچ ایـرادی نـدارد      SCM و   ERP استفاده همزمان از     .SCMافزار    با نرم  ERPترکیب  
برای اینکه نـشان دهـیم چگونـه        . توان این دو را ترکیب نموده و با هم استفاده کرد            بلکه می 

ERP و SCMدر .  ممکــن اســت بــا هــم کــار کننــد، پــردازش ســفارش را در نظــر بگیریــد
 چنـین   ERPرویکـرد   .  وجـود دارد   ERP و   SCMپردازش سفارش، تفـاوتی بنیـادین میـان         

 در  » توان به بهترین نحـو سـفارش را دریافـت نمـوده یـا آن را انجـام داد؟          چگونه می «: است
اگر دریافت سـفارش    .  » آیا این سفارش باید دریافت شود؟      « پرسد     می SCMافزار    مقابل، نرم 

توانـد منفـی     مـی موجب از دست رفتن پول شرکت یا ایجاد اخـتالل در تولیـد شـود، پاسـخ      
گیــری در  سـازی و تــصمیم  ریــزی، بهینــه  بــر برنامـه SCMافـزار   بــه ایـن ترتیــب، نــرم . باشـد 
  .نماید تأمین تمرکز میزنجیرۀ های  قسمت

 پـا   ERPهـای     سیستممکمل  به عنوان   تحلیلی   SCMهای اطالعات     گونه، سیستم   بدین
) 11 و   10هـای     فـصل (شمند  های پشتیبانی تصمیمات هو     به عرصه وجود گذاشتند، تا قابلیت     

هـا از هـر       های موجـود و جـذب داده         برای پوشش سیستم   SCMیک سیستم   . را ارائه نمایند  
بنابراین سیستم قـادر اسـت تـصویری شـفاف و در            . تأمین، طراحی شده است   زنجیرۀ  مرحله  

  .سطح سازمانی از آنچه سازمان در پی آن است، ارائه کند
آمیـز    مثـالی از یـک تـالش موفقیـت         .کند  استفاده می  SCMام از     بی  چگونه آی : مثال

هـدف  . ام اسـت    بـی    آی تـأمین جهـانی   زنجیـرۀ   ، سـاختاردهی مجـدد      SCMبرای استفاده از    
بـرای  . ساختاردهی مجدد، واکنش سریع به مشتریان و انجـام آن بـا حـداقل موجـودی بـود                 

ه داد که ابزار مـدیریت      تأمین توسع زنجیرۀ  ام یک ابزار تحلیل       بی  پشتیبانی از این تالش، آی    
ام و شرکای آنهـا مـورد اسـتفاده قـرار             بی   نام دارد و توسط تعدادی از واحدهای آی        1دارای
 به تحلیل مسائلی چون بودجـه و گـردش موجـودی،            AMTام با استفاده از       بی  آی. گیرد    می

 فرایندسازی    ، مدل AMT. پردازد  اهداف خدمات به مشتری و معرفی محصوالت جدید می        
یـابی مبتنـی بـر فعالیـت و ایجـاد       سـازی، هزینـه   سازی عملکرد تحلیلی، شـبیه   رافیکی، بهینه گ

هـای تـأمین سـازمانی، را ممکـن           ارتباط پایگاه داده سازمانی با سیستم تحلیل کمـی زنجیـره          
  
1- Asset Management Tool (AMT) 
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های مـواد      میلیون دالر در هزینه    750جویی ساالنه بالغ بر        شامل صرفه  AMTمنافع  . سازد  می
نیازی برای یـک   این سیستم پیش. (Yao et al, 2000) باشد  از قیمت میو مخارج حفاظت

   .ام نیز بود بی برنامه جدید بزرگ تدارکات الکترونیکی در آی
دهـد بـه سـرعت تـأثیر          هـا اجـازه مـی       ، بـه شـرکت    SCMایجاد یک برنامه از سیـستم       

اما این تنها در    . کنندتأمین ارزیابی   زنجیرۀ  های خود، از جمله تقاضای مشتریان را بر           فعالیت
 و ERPبنابراین، منطقی است که .  نیز اضافه گرددERPافزار    شود که نرم    صورتی محقق می  

SCMیکپارچه کنیم  را.  

 و  ERPسـازی     یکپارچـه . SCM و   ERPسازی    های گوناگون برای یکپارچه     شیوه
SCM   ز افـزاری مختلـف ا      شـود؟ یـک رویکـرد، کـار بـا محـصوالت نـرم                چگونه انجام می
 SAPافـزار     ار ممکن است از نرم    ـب و ک  ـال، یک کس  ـبرای مث . اوت است ـدگان متف ـفروشن
  لمبـرت  -ونه وارنـر  ـ کـه در نمـ     همـان گونـه   اده کنـد،    ـ استفـ  ERPزار  ـافـ   وان یک نرم  ـبه عن 

 تولیـد محـور     SCMافـزار     اهده شـد، و نـرم     ـ مـش  )1-7ط کـار    ـاوری اطالعـات در محیـ     ـفن(
افزارهای   چنین رویکردی به ایجاد تناسب میان نرم      . ن بیافزاید ک را به آ   ـوجیستیـشرکت منی 

ط فروشــندگان ـهــای خاصــی کــه توســ دهنــده الـدر صــورتی کــه اتــص. مختلــف نیــاز دارد
 توانـد بـسیار پیچیـده باشـد         ود نباشـد، چنـین کـاری مـی        ـوند، موجـ  ـشـ   ه مـی  ـافزار ارائـ    میان

)Kovacs and Paganelli, 2003را نیز مشاهده کنید (.  
های پشتیبانی از تصمیم و تحلیل    است که قابلیت   ERPرویکرد دوم برای فروشندگان     

هوشـمندی  .  مشهور هستند، به محصوالت اصلی خـود بیافزاینـد         هوشمندی تجاری را که به    
ــه تحلیــل انجــام شــده توســط  )  تعریــف شــده اســت10در فــصل (تجــاری  ، DSS ،ESSب

استفاده از محصول ترکیبی یک فروشـنده       . شود  های هوشمند اطالق می      و سیستم  کاوی  داده
 شـرح   1بـرای مثـال، گـایلیس و تاتـسیوپلوس        . کنـد   سازی را حـل مـی       واحد، مسأله یکپارچه  

 ترکیـب  GIS را با یک SCMافزار  دهند که چگونه یک شرکت نفتی پایین زنجیره، نرم        می
صمیم یـار   آنچه به دست آمـد، یـک سیـستم تـ          .  یکپارچه کرد  ERPافزار    و حاصل را با نرم    

  .بندی بود های مسیریابی و زمانفرایندبرای 

  
1- Gayialis and tatsiopoulos (2004)  
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: کننـد    به دلیلی دیگر، محصول ترکیبـی ارائـه مـی          ERPبه هر حال، اکثر فروشندگان      
که (های اضافه شده نظیر هوشمندی تجاری         قابلیت. تر است   قیمت آن برای مشتریان مناسب    

، تجـارت   CRMم، بلکـه    نـه تنهـا پـشتیبانی از تـصمی        ) دهنـد   را تـشکیل مـی     ERPنسل دوم   
هـا یـک جـزء        برخی سیـستم  . گیرند   و انبارهای داده را نیز در بر می        کاوی  دادهالکترونیکی،  

سازی   ، فروشندگان در تالش برای بهینه     2003در سال   . شوند   را نیز شامل می    مدیریت دانش 
 ERPیـک مثـال از کـاربرد        . ، کردند ) را ببینید  6فصل   (PLMتأمین شروع به ایجاد     زنجیرۀ  

  .ارائه شده است 3-7فناوری اطالعات در محیط کار  را نیز در بر دارد، در SCMکه بخش 

های فراینـد هـا بـر        وارد بـازار شـد کـه در آن، پـروژه           ERP، نسل جدیدی از     2004در سال   
  :  از قرار ذیلندERPهای این نسل  قابلیت. شدند کاری خاصی متمرکز می

هـای   هـا و شـرکت      کـسب و کـار در سـازمان       ترکیب تدارکات در سراسر واحـدهای        •
 مجاور

ها،  به منظور بارگیری کامل کامیون 1 کمتر از ظرفیت بارگیریترکیب مراکز توزیع و  •
 تحویل و حذف تسهیالت غیرضروری/ کاهش خطوط برداشت

یابی پویای محصوالت از تسهیالت تولیدی و توزیعی مختلف بر اساس موجودی        منبع •
 و ظرفیت 

 )مانند داشتن قرارداد تولید داخلی اختصاصی( برای تولید خدمات مشترک •

ای واحد به مشتریان جهانی در تمامی محورهای          مدیریت سفارش جهانی، ارائه وجهه     •
 کسب و کار

ادغام عملیات فروش، بازاریابی و توزیع مبتنی بر کشور در منـاطق جغرافیـایی، ماننـد                 •
 . حال برچیده شدن استاروپا که تراکم زیادی دارد و موانع تجارت در

هماهنگی تدارکات کاالهای کلیدی در کلیه مناطق جغرافیایی و واحدهای کـسب و              •
 کار

های کسب و کار را ترکیب نمـوده     کنندگان که نیازهای واحد     های تأمین   ایجاد درگاه  •
 .کنند کنندگان ایجاد می و راهی برای تعمیق همکاری با تأمین

  
1- Less Than Truck Loads (LTTLs) 

 ERPنسل سوم 
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  3-7 در محیط کار فناوری اطالعات
  برای هموارسازی ERPپالم الیو از -شرکت کل گیت

     کند زنجیرۀ تأمین خود استفاده می

  

عنوان پیشگام در عرصـۀ محـصوالت   به   1الیو  پالم-گیتکل
کنندۀ عمـدۀ   و عرضه ) خمیردندان، مسواک (بهداشت دهان   

کـودک، عطریـات،    مراقبـت   (محصوالت بهداشـت فـردی      
به عـالوه، یکـی     . شود  در جهان شناخته می   ) شامپو و صابون  

 2دایـت   های وابسته آن به نام هیلـز هلـث سـاینس              از شرکت 
یک مارک پیشتاز در محصوالت غذایی حیوانـات خـانگی          

 خـارجی، حـدود      فـروش . شود  در سطح جهان محسوب می    
  .دهد گیت را تشکیل می  درصد کل درآمد کل70

 رای بـاقی مانـدن در عرصـه رقابـت، دائمـاً            گیت ب   کل

. کنـد بـر میـزان کـارآیی زنجیـرۀ تـأمین بیافزایــد      سـعی مـی
هـای تـسریع توسـعه محـصول          گیت بـا چـالش      همزمان، کل 

تـر فـروش و افـزایش         جدید که عاملی در جهت رشد سریع      
گیت بـه دنبـال       کل. آید، مواجه است    شمار می   سهم بازار به    

های بیشتر و محصوالت بهتر     ئه انتخاب هایی برای ارا    راه حل 
این شرکت، جهت   . تر برای شرکت نیز هست      با هزینه پایین  

هـای تـأمین      هـای تولیـد و زنجیـره        مدیریت بهتـر پیچیـدگی    
سیـستم جدیـد،    . اندازی کرد    را راه  ERPخود، یک سیستم    
 تـر بـه     تر و دقیق    سازد، دسترسی به هنگام     شرکت را قادر می   

  
  .پالمولیو- کولگیتERP سازی پیاده
  .and M. Robinson, E-business 2.0, Boston, MA, Addison Wesley, 2001 R. Kalakota: منبع

 

  
1- Colgate-Palmolive 
2- Hillʹs Health Science Diet 
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 ERPسـاختار ایـن     . ها را کاهش دهـد      ها داشته و هزینه     داده
  .در شکل مشخص شده است

گیت این بـود کـه آیـا          یک عامل بسیار مهم برای کل     
طیـف گـسترده و کـاملی از     برای ERPافزار   تواند از نرم    می

ــد کــار بهــره ــری کن ــایی در جهــت   کــل. گی ــه توان گیــت ب
بخـش  . هماهنگی جهانی و فعالیت به طور محلی نیاز داشت        

افـزار   گیت برای نیل بـه ایـن مقـصود نـرم     ایاالت متحدۀ کل 
SAP R/3را نصب کرد .  

گیــت   بــرای کــلERPنقــش  :بــرای بررســی بیــشتر  
برنـد؟    یستم جدید سود می   الیو چیست؟ چه کسانی از س       پالم

  ارتقاء یافت؟SCMچگونه 

  
  R. Kalakota and M.Robinson (2001) برگرفته از :منبع

های مزبور، منافعی     ، قابلیت 1بر اساس نظر سوانتون   . ها در گذشته غیرممکن بودند      این قابلیت 
 بـه صـورت     ها را به طور موازی اجرا کرد کـه          توان پروژه   برای مثال، می  . خاص در بر دارند   

به عالوه، افراد کمتری تحت تأثیر هـر پـروژه قـرار            . بخشد  بالقوه تولید درآمد را سرعت می     
 اغلب در پی    ERPهمچنین،  . شود  گیرند، که باعث کاهش مشکالت آموزش مجدد می         می

هایی است که در حال حاضـر وجـود دارنـد، کـه فـشار                 بندی مجدد قابلیت    تبدیل یا ترکیب  
بـه خـاطر    . کنـد   های فناوری اطالعات را کمتر می       ا کاهش داده و هزینه     ر ERPبرای ارتقاء   

، نیازمند این است کـه واحـدهای کـسب و           ERPداشته باشید که استفاده از این نسل جدید         
  . نظر کرده و با همتایان خود از در همکاری در آیند کار از کنترل کامل صرف

ERP      های     عالوه بر یکپارچه شدن با سیستمSCM های سازمانی، به     تواند با سایر سیستم     ی، م
 فناوری اطالعات در محیط کار    . های تجارت الکترونیکی، یکپارچه شود      خصوص با سیستم  

  .دهد  نشان می2المللی سایبکس  را در شرکت بینEC و ERPسازی  یکپارچه 7-4
ERP های متوسط و بزرگ اسـت       ترین سیستم اطالعات سازمانی در سازمان       ، معمول .

های کوچک نیز مناسب بـه نظـر          تم سازمانی دیگر که حتی برای استفاده برخی شرکت        سیس
  ).5-7بخش  (رسد، مدیریت ارتباط با مشتریان است می
  

  
1- Swanton (2004) 
2- Cybex international 

با  ERPسازی  یکپارچه
 های سازمانی سایر سیستم
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  4-7 در محیط کار فناوری اطالعات
  ریزی منابع سازی تجارت الکترونیکی و برنامه یکپارچه

     سازمان در شرکت سایبکس

  

 کـه یـک(cybexintel.com)المللـی سـایبکس     شرکت بین
های ورزشـی اسـت، در مواجهـه          تولیدکنندۀ جهانی دستگاه  

 کـه در     سـازی   با حجم بسیار زیاد تقاضا برای تجهیزات بدن       
 سـیر صـعودی چـشمگیری داشـت،         90دهۀ  های    اواخر سال 
برای حفظ سهم بـازار، شـرکت ناچـار بـود کـه             . ناتوان بود 

.  بپـذیرد   کننـده    تـأمین  1000وری را از تقریبـاً      سفارشات مح 
این . هزینه پاسخگویی به این سفارشات انبوه، بسیار باال بود        

بینی ضعیف تقاضا بـرای قطعـات ماشـین           مشکل، پیامد پیش  
بینی تقاضا، توسط سه سیستم قـدیمی حاصـل           این پیش . بود

  .های پیشین شرکت، انجام شده بود از ادغام
افزارهای موجـود، زنجیـرۀ تـأمین         پس از آزمایش نرم   

 از شـرکت    ERPگرفت کـه یـک سیـستم          سایبکس تصمیم 
ریزی زنجیرۀ    های تولیدی و برنامه     پیپل سافت را برای برنامه    

همزمــان بــا نــصب . انــدازی کنــد خــود نــصب و راه تــأمین
های کـسب و کـار خـود را         فرایندافزار، سایبکس برخی      نرم

ــرد  ــل و طراحــی مجــدد ک ــین . تحلی ــمار همچن شــرکت ش
  . کاهش داد550 به 1000کنندگان خود را از  تأمین

هــای مــشتریان از طریــق  در سیــستم جدیــد، ســفارش
هر سفارش به صـورت     . شود   شرکت دریافت می   سایت  وب

 الکترونیکــی بــه یکــی از دو ســایت تولیــدی تخصــصی     
 1ریـزی  مـاژول برنامـه  از  ERP. شـود  سایبکس فرسـتاده مـی   

قطعات مورد نیاز بـرای هـر مـدل         خود برای تشخیص تعداد       
، تنهـا در    ERP 2مـاژول پیکربنـدی محـصول     . گیرد  بهره می 

عرض چند ثانیه یک فهرست از اجزاء و فهرست مواد مورد   
  .کند نیاز، برای هر سفارش تهیه می

. کنـد   ها نیـز کمـک مـی      فراینـد  به دیگر    ERPسیستم  
تواند سفارش خرید تفصیلی را کـه         برای مثال، سایبکس می   

ییرات مهندسی در آنها به وضـوح مـشخص شـده اسـت،             تغ
. برای یک فروشنده از طریق پست الکترونیکی ارسال کنـد         
. این تغییـرات بـرای تمـامی اشـخاص، قابـل مـشاهده اسـت              

بنابراین اگر یکی از مهندسـین سـرکار نباشـد، دانـش او در              
آسانی آن را پیدا      توانند به   سیستم موجود است و دیگران می     

درخواست  دانند که   ها می    بر این، اکنون واسطه     وهعال. کنند
آنهـا  .  هفتـه تحویـل بگیرنـد      2توانند در کمتر از       خود را می  

قـادر بــه ردگیــری وضــعیت هـر ســفارش نیــز خواهنــد بــود   
  وJuly-September2003مراجعـــــــه کنیـــــــد بـــــــه (

www.peopletalkonline.com ( کــه بــه ســایبکس کمــک
  . نشان دهدای کند به مشتریان توجه ویژه می

ــایبکس کمــک مــی      ــن سیــستم بــه س  550کنــد  ای
بـرای مثـال، موتـور      . کننده خود را بهتر مدیریت کنـد        تأمین
 در خطــوط تولیــد  ریــزی بــه دنبــال تغییــرات قیمــت  برنامــه

 تـر محـصوالت      هـای پـایین     گردد و با نـشان دادن قیمـت         می
 

  
1- Planning module 
2- Product configurator  
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هـای مـذاکرهکنندگان خـود، فرصـت  مشابه رقیبان به تأمین   
همچنـین سـایبکس بـا ارائـه        . دهد   کاهش قیمت را می    برای
ــان ــدی زم ــه      بن ــد ب ــدت تولی ــاه م ــدت و کوت ــد م ــای بلن ه
کنندگان، از در دسترس بودن تمامی اجزاء و قطعـات            تأمین

. کنـد   ل مـی  ـری حاصـ  ـان بیـشت  ـاز، اطمین ـع مورد نی  ـدر مواق 
ش سـطح موجـودی در سـایبکس        ـوع باعث کاه  ـاین موض 

کننـدگانی کـه قـادر بـه          ر ایـن، تـأمین    عـالوه بـ   . شود  نیز می 
د مقـرر نباشـند،     ـهای شـرکت در موعـ       ازـازی نی ـس  برآورده

د نــ زین خواه ـای سـه ماهـه، جایگـ        های دوره   پس از بازبینی  
  .شد

رغم کاهش بسیار شـدید قیمـت ایـن صـنعت در              علی
 اش،  ، سایبکس به دلیل زنجیرۀ تأمین بهبود یافتـه        2002سال  

برخی از نتـایج چـشمگیر بـه قـرار          . دبسیار سودآور باقی مان   
 کاهش شـمار صـورت مـواد مـورد نیـاز از چنـد           : ذیل است 

کننـدگان    هزار مورد به چند صد مورد؛ کاهش شمار تـأمین           
؛ کاهش امور دفتری به دو سـوم و کـاهش           550 به   1000از  

  .سازی از چهار هفته به دو هفته زمان سفارشی
عـالوه بـر    . نـه بـود   البته اجرای سیستم نیز نیازمنـد هزی      

افزار، تعداد کارکنان بخش فناوری از سـه نفـر بـه              هزینۀ نرم 
 حــال شــرکت احــساس  بــا ایــن. دوازده نفــر افــزایش یافــت

ویـژه بـه دلیـل همـاهنگی      گذاری، به  کند که این سرمایه   می
ــأمین     ــایبکس و ت ــان س ــه می ــری ک ــسیار بهت ــدگان و  ب کنن

  .ه است جا بود ، بسیار به مشتریانش برقرار کرده
 و مطالب منتشر شده Sullivan et al., (2002) بر گرفته شده از :بعامن

  (Cybex.com)در 
هــای  چــه روابطــی بــین برنامــه :بــرای بررســی بیــشتر

 وجـود دارد؟ عوامـل      ERP و   Cybexتجارت الکترونیکی   
 کلیدی موفقیت برای اجرای سیستم کدامند؟

 ERPهـای     ر، ممکن اسـت پـروژه     ـهای اخی   الـول س ـله در ط  ـهای حاص   رفتــم پیش ـرغ  علی
های   ، دو محقق با نام    2003در سال   . با شکست مواجه شوند   ) های بزرگ   به خصوص پروژه  (

هـای     طی یک نظرسنجی اعالم کردنـد کـه مـدیران عامـل شـرکت              2 و سانداراج  1سارکیس
آیـد،   آنچـه در پـی مـی      . شوند  ها با شکست مواجه می    ERPبررسی شده معتقدند تا دو سوم       

  . استERPهای  هایی از شکست مثال
، 1999در اواخــر ســال . 3هِرشــی در شــرکت ERPســازی  مــشکالت یکپارچــه: مثــال

 اعالم کرد به علت مشکالت کـامپیوتری، درآمـد خـالص آن             هِرشیشرکت صنایع غذایی    
.  درصد کاهش داشـته اسـت      19ابه سال گذشته    ـت به مدت مش   ـوم سال نسب  ـه س ـه ماه ـدر س 

  
1- Sarkis 
2- Sundarraj 
3- Hershey Food Corporation  

و  ERPهای  شکست
 جلوگیری از آنها
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شـد کـه      س اعالم شرکت، مشکل اصلی به سیستم جدید سفارش و توزیع، مربوط می            بر اسا 
بـرای   ( سـیبل سیـستمز    افـزار شـرکت     و هم از نـرم    ) ERPبرای   (سپافزار شرکت     هم از نرم  

CRM ( که سیستم یکپارچـه جدیـد بـه کـار گرفتـه شـد،           1999از جوالی   . کرد  استفاده می 
. ندن محصوالت به مشتریان نـاتوان شـده بـود          از پاسخگویی به همه سفارشات و رسا       هِرشی

 و چنـد صـد میلیـون دالر         هِرشیاین مسأله چندین ماه ادامه یافت و باعث سقوط سهم بازار            
  . زیان گردید
گزارش کـرد    1، شرکت ویرپول  1999در ماه نوامبر    . عجله منجر به خسارت شد    : مثال

 تأخیر بـسیاری در حمـل وسـایل     جدیدش،ERP در سیستم 2 » اشکاالتی « علت وجود  که به
سفارشات با مقادیری کمتر از حجم یـک کـامیون در           . است  وجود آمده     خانگی تولیدی به    

بـه  . شـدند  رو مـی  حـساب بـا مـانع روبـه       مراحل پردازش سفارش، پیگیری و صدور صـورت       
بـه   دو بار قبل از آغـاز  سپ) 2001 فوریه 16گزارش مربوط به (، cnet.comگزارش سایت   

افزار زنجیرۀ تأمین اعالم خطر کرده بود، امـا            پروژه به ویرپول در مورد آماده نبودن نرم        کار
  . ویرپول توجهی به این عالئم نشان نداده بود

کننـدۀ مهـم      میر که یـک توزیـع        فاکس  را ورشکسته کرد؟   3میر   فاکس ERPآیا  : مثال
میـر    فـاکس . م ورشکستگی کـرد   ، اعال 1996ها بود، در سال       ها و داروخانه    دارو به بیمارستان  

 4ای اکــسنچر  و شــرکت خــدمات مــشاورهســپهــای  ، از شــرکت2001در آگوســت ســال 
 ارائـه  ERPادعای شـرکت ایـن بـود کـه سیـستم      . ارت کرد ـ میلیون دالر خس   500ای  ـتقاض

بـسیاری از مـشتریان نیـز بـه همـین شـکل از              . شده توسط آنها عامل شکست آن بوده اسـت        
 W7.6ط  ـبرای مشاهدۀ نمونـۀ کامـل بـه فایـل برخـ           ( غرامت نمودند    میر درخواست   سـفاک

  ).مراجعه کنید
شـرکت گـور و همکـاران بـر علیـه دو            .  هزینه بسیاری دارد   5 شرکت گور  ERP: مثال
د بودنـد کـه پـروژۀ       ـ اقامه دعوی کرد، زیـرا معتقـ       6ل سافت و دیلویت اند توچه     ـشرکت پیپ 

  
1- Whirlpool Corp 
2- Bugs 
3- FoxMeyer 
4- Accenture Consulting 
5- Gore  
6- Deloitte & Touche 
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ERP  ن ـای معـادل دو برابـر تخمیـ    هـور، هزینـ ـ گـ ت بـرای ـط این دو شرکـ   ـده توس ـ ارائه ش
هـا بـه    این دو شرکت ادعا کردند کـه افـزایش هزینـه          .است  ل کرده   ـت تحمی ـه بر شرک  ـاولی
 ERPهـای خـاص       ازمندیـسـازی و نیـ      هـی یکپارچـ  ـبین  شـل پی ـقابرـغیهای    واریــلل دش ـع

  .بوده است

یری از شکـست و   بـرای جلـوگ    thespot4sap.comطبق اطالعات موجـود در سـایت        
فروشـنده  (،  ERPکننـدگان در نـصب و اجـرای           تضمین موفقیـت، الزم اسـت کـه شـرکت         

در شـروع   )  خدمات پشتیبانی  کننده  افزار، مشاور مدیریت، شرکت مجری و شرکت ارائه         نرم
در این گفتگـوی مقـدماتی، عوامـل زیـر نیـز            . هر پروژه گفتگویی باز و صادقانه انجام دهند       

هـای محـصول    هـا و محـدودیت   انتظـارات شـرکت؛ قابلیـت   :  قرار گیرنـد   باید مورد مالحظه  
ERP                    ؛ میزان تغییراتی که شرکت برای تناسب با سیستم باید بـه عهـده بگیـرد؛ میـزان تعهـد

سازمان برای تکمیل پروژه؛ میزان ریسک ایجاد شده به خاطر مسایل سیاسـی در سـازمان و                 
سـازی فنـاوری      ی و نقـش مـشاوران پیـاده       پـذیر   یتمـسئول ،    در صورت امکان میـزان قابلیـت      

به عالوه، مشاوران فناوری اطالعات و سازمان، باید میخ عوامل کلیـدی موفقیـت         . اطالعات
سود و توجیه هزینـۀ مناسـب از قبـل،              -های هزینه   توان با تحلیل    همچنین می . را محکم کنند  
  . ها را به حداقل رساند میزان شکست

ها، یا حداقل کاهش هزینۀ آنها، اجارۀ سیـستم از            شکستراه دیگر برای جلوگیری از      
ASP فایل برخط . ها استW7.7 استفاده از ،ASP   سـپاری   ها را به عنوان راهـی بـرای بـرون
ERP  نصب و اجرای    . دهد   شرح میERP تواند از عوامل فرهنگی و جهانی که در فصل            می

طالعـات بیـشتر دربـاره اجـرای        بـرای مـشاهده ا    .اند، نیز متأثر گـردد      آینده توضیح داده شده   
ERP ،Stevens (2003) و Duplaga and Astani (2003)را مشاهده کنید  .  

شـــود   مـــیERPبرخـــی خـــصوصیات یـــک ســـازمان، موجـــب شکـــست اجـــرای  
(Ligus,2004) .   توانند بر موفقیت یا شکست        مسائل مختلف دیگری میERP   تأثیر بگذارنـد  .

ها   تـام شود، شکس  ـ سود مناسبی پیش از پروژه انج      -هـورتی که تحلیل هزین   ـبرای مثال، در ص   
. (Murphy and Simon, 2002,. Oliver and Romm, 2002) رسـید  به حداقل خواهد 

وند ـع شـــت واقـــورد غفلـــ مــERPرای ـاید در اجـــگی نبــــــی و فرهنــــاری، فنـائل تجـــمــس
(Yusuf et al., 2004) .د نیز حیاتی است ـانی مدیریت ارشـپشتیب(Doane, 2004).  
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ERP              های فراینـد هـا بـر        به هر شکل که اجرا شود، نقشی اساسـی در تمرکـز سـازمان
. نماینـد   ها در سراسر سازمان را تسهیل می      فرایند کرده و بنابراین تغییرات      ایفاءکسب و کار    

، با ایجاد رابطه میان تسهیالت تولیدی و توزیعی مختلف، تغییر فکر را بـه           ERPهای    راه حل 
بیشترین انعکاس این تغییـر فکـر در یـک          . اند  تر کرده   وص برای تولیدکنندگان، راحت   خص

برای . شود تأمین نمایان میزنجیرۀ  و مدیریت  سازمان، در توانایی بیشتر آن در بسط عملیات    
سازی موفق و بررسی عوامـل کلیـدی بـه نمونـه بـرخط شـرکت تگـزاس               مشاهده یک پیاده  

  . مراجعه کنیدW1برخط در نمونه  1(TI)اینسترومنت

7-5 CRM  پشتیبانی آن توسط فناوری اطالعاتو  

تالشی سازمانی در جهت بـه دسـت آوردن و حفـظ مـشتری              مدیریت ارتباط با مشتریان     
داند که مشتریان، هـسته یـک کـسب و کارنـد و موفقیـت یـک شـرکت بـه                        می CRM. است

 بـر  CRM ). را ببینیـد (Greenberg, 2002. باشـد  مدیریت مـؤثر روابـط بـا آنـان وابـسته مـی      
نمایـد    افزاید، تمرکـز مـی      ساختن روابط بلندمدت و با ثبات که بر ارزش مشتری و شرکت می            

)Fjermestad and Romano, 2003، Crm-forum.com و Crmassist.com ببینید را.(  

چرا تعـاریف   . اند  ارائه کرده  CRM، بیش از ده تعریف از       4 و چن و پاپویچ    3، تَن 2گرینبرگ
 CRM وجود دارد؟ جواب این سؤال در نو بـودن و تکامـل تـدریجی                CRMسیاری برای   ب

بــرای مثــال  ( ای اســت و بنــابراین هــر رشــته  یــک موضــوع میــان رشــتهCRM. نهفتـه اســت 
  .دهد تعریف متفاوتی از آن ارائه می) بازاریابی، مدیریت

ان هستۀ اصلی  رویکردی است که مشتریان را به عنوCRM کلی،  به طور . CRMارزیابی  
کند و موفقیت شرکت را به مـدیریت مـؤثر روابـط بـا آنهـا وابـسته                    کسب و کار معرفی می    

 یک راهبرد کسب و کار برای انتخاب و مدیریت مشتریان           CRMبه عبارت دیگر،    . داند  می
 مستلزم یـک فلـسفه کـاری مـشتری          CRM. سازی ارزش در بلند مدت است       به منظور بهینه  

. های بازاریابی، فروش و خدمات کارآمد، پشتیبانی کنـد           که از روال   محور و فرهنگی است   
  
1- Texas Instrument (TI) 
2- Greenberg (2002) 
3- Tan et al. (2002) 
4- Chen and Popovich(2003) 

CRM چیست؟  
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کند، ولی هر چیـزی کـه         پوشانی پیدا می     هم ای  بازاریابی رابطه این موضوع، گاهی با مفهوم      
برای اطالعـات بیـشتر      ( باشد CRMتواند واقعاً یک      شود، نمی   ای خوانده می    بازاریابی رابطه 

Peppers and Rogers, 2004شاهده کنید را م(. CRMتـر بـوده و رابطـۀ      بسیار گسترده
برای آنکه شرکتی بازاریاب فرد به فرد . گیرد  میان مشتری و فروشنده را در بر می     فرد به فرد  

هـای موجـود    معتبری باشد، باید بتواند و خواهان این باشد که رفتار خود را بر اساس دانـسته      
بـا  :  یـک ایـدۀ اساسـی سـاده دارد         CRMپـس   . از هر مشتری با آن مشتری ویژه تغییر دهـد         

، زیرا نیازهای متفاوتی دارند و ارزش آنها برای شرکت مشتریان مختلف متفاوت رفتار کنید 
  . تواند متفاوت باشد می

CRM                    بسیار فراتر از فروش و بازاریابی صرف اسـت، زیـرا یـک شـرکت بایـد قـادر 
بر اسـاس نیـاز فـرد فـرد مـشتریان           باشد چگونگی پیکربندی محصوالت یا ارائه خدمات، را         

هـای هوشـمند، همـواره         شـرکت  .) در انتهـای فـصل را مـشاهده کنیـد          2نمونـه    (تغییر دهـد  
بـا  . انـد   ها تشویق کـرده     راه حل مشارکت فعال مشتریان را در توسعه محصوالت، خدمات و          

ها، مشتری محـور بـودن بـه طـور سـنتی بـه مفهـوم تمرکـز بـر                      این حال، برای بیشتر شرکت    
، CRMبه منظور ایجاد روابط پایدار نفر به نفر در یـک پـروژه        . نیازهای عامه مشتریان است   

های  یک دلیل اینکه بنگاه.  در تعامل باشدفردیشرکت باید مستمراً با مشتریانش به صورت        
تواند به ایجاد     گونه خدمات می    اند این است که این       کرده CRMبسیاری شروع به تمرکز بر      

بــرد  یی در مــشتری بیانجامــد، و عــالوه بــر ایــن ســودآوری بنگــاه را بــاال مــیبــاال وفــاداری
(Goodhue et al., 2002) .   هـا و بـه خـصوص بخـش      حضور تقریباً تمـامی دیگـر بخـش

بـرای آگـاهی از اصـول       .  حیاتی اسـت   CRM حسابداری و عملیات در      ،)طراحی(مهندسی  
CRM ،امروزی Bergerson (2004) و Urban (2004)اهده کنید را مش.  

. عملیـاتی، تحلیلـی و مـشترک      :  تفـاوت وجـود دارد     CRMهای    فعالیتمیان سه نوع اصلی     
CRM به کارکردهای معمول کسب و کار مرتبط بوده و شامل ارائـه خـدمات بـه       1 عملیاتی

/ حـساب و خودکارسـازی و مـدیریت فـروش           مشتری، مدیریت سـفارش، صـدور صـورت       
هـایی چـون حـصول، ذخیـره، اسـتخراج،            ل فعالیـت  شـام ،  2 تحلیلـی  CRM. بازاریابی اسـت  

  
1- Operational CRM 
2- Analytical CRM 

و پشتیبانی  CRMانواع 
 فناوری اطالعات
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های مشتری به کاربر سازمانی است که آنها را بر حسب نیاز              پردازش، تفسیر و گزارش داده    
ــی  ــل م ــد تحلی ــشترکCRM. نمای ــان    ، 1 م ــاری می ــاهنگی و همک ــات، هم ــه ارتباط ــه کلی ب

نـاوری   معمـول و پـشتیبانی ف      CRMهـای     فعالیـت . شـود   فروشندگان و مشتریان مربـوط مـی      
برای اطالع از جزئیات بیشتر بـه       ( فهرست شده است     W7.8اطالعات از آنها در فایل برخط       

Goodhue et al., 2002مراجعه کنید .(  

، تمرکز بر ابزارهایی    CRM راه دیگر بررسی     .CRMهای کاربردی     بندی برنامه   طبقه
 2002 در سال    2سیبولدگروه پاتریشیا   . شوند  های کاربردی استفاده می     است که توسط برنامه   

رو بـه مـشتری، ممـاس بـا          CRMهـای کـاربردی       گانه به صـورت برنامـه       بندی سه   یک طبقه 
هـای کـاربردی در       این سه گروه از برنامه    . اند  پیشنهاد کرده هوشمند مشتری محور    و  مشتری  

ایـن شـکل چگـونگی      . انـد    به تـصویر کـشیده شـده       5-7ادامه توضیح داده شده و در شکل        
 .دهد های کاربردی را نیز نشان می ریان با برنامهتعامل مشت

هـایی کـه مـشتری بـا شـرکت تعامـل               این طبقه، کلیه حوزه    .3های رو به مشتری     برنامه .1
مراکز تلفن و میز اطالعات؛ خودکارسازی نیروی فروش و         : گیرد  کند را در بر می      می

دکـار  هـایی جریـان اطالعـات را خو         چنـین برنامـه   . خودکارسازی خـدمات در محـل     
 . نمایند ها پشتیبانی می کنند یا از کارکنان در این حوزه می

هـای     در این طبقـه، مـشتریان بـه طـور مـستقیم بـا برنامـه                .4های مماس با مشتری     برنامه .2
توان به سلف سرویس، مدیریت تبلیغات        از موارد مهم، می   . کاربردی در تعامل هستند   

 .کردهای عمومی تجارت الکترونیکی اشاره  و برنامه

های کاربردی که در صـدد تحلیـل          برنامه برخی از . های هوشمند مشتری محور     برنامه .3
 CRMهای کاربردی  این تحلیل برای بهبود برنامه پردازش عملیاتی و استفاده از نتایج 

 از  کـاوی   دادههـا و      دهـی و انبـارداری داده       گـزارش . هستند در این گروه جای دارنـد      
، طبقه چهارم را نیز    CRMبندی    در ذیل، به این طبقه    . تندعناوین ابتدایی این حوزه هس    

 :کنیم اضافه می

  
1- Collaborative CRM 
2- Patricia Seybold Group  
3- Customer-facing applications  
4- Customer-touching applications  
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های ایجاد امکان      به روش  برخطسازی    شبکه. 1سازی برخط   های کاربردی شبکه    برنامه .4
این گروه  . شود  ای از افراد در کسب و کار اطالق می          روابط شخصی با طیف گسترده    

 . باشد های بحث می های گفتگو و فهرست شامل اتاق

 در فایلی رایگان با عنوان     Psgroup.comتوانید در   جزئیات بیشتر درباره سه گروه اول را می       
An Executive’s Guide to CRMمشاهده کنید .   

بـا ایـن    . شـد   ها اجـرا مـی       به صورت دستی توسط شرکت     CRMهای متمادی،     در طول نسل  
 .انـد    را بهبـود بخـشیده     CRMت،  ، انواع گونـاگون فنـاوری اطالعـا       90دهۀ  حال، از اواسط    

باشـد کـه از وسـایل و          ، واکنشی انقالبی به تغییرات محیطی کسب و کار می         CRMفناوری  
در )  الکترونیکــیE-CRM2 )CRMواژۀ . کنــد ابزارهــای فنــاوری اطالعــات اســتفاده مــی 

  
1- Online networking application  
2- E-CRM 

  .Patricia Seybold Group, An Executive Guide to CRM, March 21, 2002:منبع.CRMهای  نامهبر 5-7شکل 

مدیریت ارتباط با 
مشتریان به صورت 
 الکترونیکی
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بـه  ریان، شـروع    ـاط با مـشت   ـریت ارتب ـها، برای مدی    انی سازمان ـ، زم 90دهۀ  ای  ـه  اواسط سال 
پـست الکترونیکـی،    (های وب، اینترنت و دیگر نقاط تماس الکترونیکی           استفاده از مرورگر  

، گـستره   E-CRM. کردند، بـه وجـود آمـد      ) روش حضوری ـن و ف  ـروش، مراکز تلف  ـنقطه ف 
دمات ـالی و خ  ـوالت دیجیت ـراحی مناسب محص  ـها از ط    زارها و روش  ـاوین، اب ـوسیعی از عن  

، e-sj.orgبـرای مثـال،      (گیرد  های ایجاد وفاداری را در بر می        برنامهگذاری و     گرفته تا قیمت  
Journal of Service Research و ecrmguide.com هـای   اوریـاده از فنـ ـاستفـ ). دـ را ببینیـ

E-CRM                      ارائه خدمات به مشتری و نیز خدمات ارائـه شـده بـه شـرکاء را بـسیار مـؤثرتر و ،
 .کند کارآمدتر می
ایی کـه دربـاره مـشتریان       ـهـ   ی داده ـتوان بـه راحتـ      رنت، می ـای اینت ه  ق فناوری ـاز طری 

های کـاربردی بازاریـابی، فـروش و خـدمات مـشتری           شود را برای تحلیل به برنامه       ایجاد می 
ســازی  هــای برخطــی اســت کــه بــه تفکیــک بــازار و شخــصی  شــامل برنامــه E-CRM. داد
درنـگ سـنجیده و اصـالح کـرد کـه           تـوان بـه طـور بال        ها را می    توفیق این تالش  . انجامد  می

 نـه تنهـا   E-CRMدر جهانی که بـا اینترنـت ارتبـاط دارد،         . برد  انتظارات مشتری را باالتر می    
 .یک مزیت رقابتی است بلکه به یک ضرورت برای بقاء، بدل شده است

  : مشخص کردE-CRMتوان سه سطح را در  می. E-CRMدامنه 

پــذیری   ماننــد واکــنشخــدمات الزمحــداقل  ایــن دســته شــامل .1ای خــدمات پایــه .1
، اثربخشی سـایت  )شوند برای مثال، خدمات با چه سرعت و دقتی ارائه می (سایت  وب

 .باشد و انجام سفارش می

گیـری، پیکربنـدی محـصول و      ایـن خـدمات شـامل سـفارش        .2خدمات مشتری محور   .2
 ایـن مـوارد خـدماتی هـستند کـه مـشتریان           . اطمینان اسـت  / سازی و امنیت   اختصاصی

 .دهند را به آنها می بیشترین اهمیت

آموزش و تحصیالت  ،ها  ای چون حراج     شامل خدمات اضافه   :3خدمات ارزش افزوده   .3
 .شود برخط می

  
1- Foundational services  
2- Customer- centered services  
3- Value-added services 
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، ارائـه  E-CRMهـای اولیـه    یکـی از فعالیـت  : ارائه خدمات به مـشتری بـر روی وب   
خـی از   بر. های مختلفی داشته باشـد      تواند شکل   خدمات به مشتری بر روی وب است که می        

بـرای   (کنـیم   انواع مختلف ارائه خدمات به مـشتری مبتنـی بـر وب را در زیـر توصـیف مـی                   
  ).  را مطالعه کنیدGreenberg, 2002جزئیات بیشتر 
با وجود صدها هـزار فروشـگاه بـرخط، بـرای مـشتریان           : های جستجو و مقایسه     قابلیت

هـای    قابلیـت . یـدا کننـد   خواهند در یک بازار الکترونیکـی واحـد پ          مشکل است آنچه را می    
هـای    یـا سـایت   ) Smartmall.biz: بـه عنـوان مثـال     (جستجو و مقایسه در بازارهـای بـزرگ         

برخـی از ایـن راهنماهـای خریـد در          . ودـشـ    ارائه مـی   (mysimon.com)ای    ایسهـل مق ـمستق
  . معرفی شدند3فصل 

یز میـان   ها برای ایجـاد تمـا       هایی که شرکت    یکی از راه  . محصوالت و خدمات رایگان   
های زیاد بـرای برخـی محـصوالت و خـدمات             دهند، ارائه تخفیف    خود و دیگران انجام می    

هــا و خــدمات  حــساب  پرداخــت صــورتCompubank.comبــرای مثــال، یــک بــار . اسـت 
توانند از طریق اینترنت      ها می   شرکت. های خودپرداز را به صورت رایگان ارائه کرد         دستگاه
  .های رایگان، آموزش مشتری و غیره را عرضه کنند گرمیهای رایگان و نیز سر نمونه

ـ         ـاطالع تـوان بـرای    املی را مـی   ـتجربیـات تعـ   . اتـات فنی و دیگـر اطالعـات و خدم
 جنـرال   سـایت   وببـرای مثـال،     . ترغیب مشتریان بـه خریـد یـا وفـاداری، اختـصاصی نمـود             

ــ ـــریک، اطـــالکت یــدکی ونگی نگهــداری را عرضــه کــرده و قطعــات  ـی و چگـــالعات فن
هـای    وقف شده است را بـرای کـسانی کـه نیـاز بـه تعمیـر مـدل                 ـایی که تولید آنها مت    ـه  مدل

بـرخط بـسیار    غیریافتن چنین اطالعات و قطعـاتی بـه صـورت           . سازد  ا می ـقدیمی دارند، مهی  
العات مربوط به   ـ است که اط   1رود یِ ـازی گ ـس کـرکت الستی ـال دیگر، ش  ـمث. وار است ـدش

امکـان  . دهـد   در اختیـار عمـوم قـرار مـی         Goodyear.comبرد آنهـا را در      ها و کار    کـالستی
ط بـه  ـای ارائـه خـدمات برخـ   ـوآوری دیگـری در راستـ  ـهـا، نـ   لـراه حـ  ود راهنماهـا و     ـدانل
  .ری استـمشت

صـنایع کـامپیوتر دِل بـا ایجـاد امکـان پیکربنـدی             . محصوالت و خـدمات اختـصاصی     
در حـال حاضـر،     . تر انقالبـی ایجـاد کـرده اسـت        ها برای مشتریان، در فروش کـامپیو        سیستم

  
1- GoodYear 
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ای توسط فروشندگان برخط مورد استفاده قـرار       تولید سفارشی انبوه به شکل گسترده      فرایند
بندی شده به مشتریان نشان داده شده و به آنها امکان      محصوالت ویژه از پیش بسته    . گیرد  می

  .شود  صورت برخط داده میاختصاصی کردن آنها با استفاده از پیکربندی محصوالت به
هایی را برای ارائه محصوالت و خـدمات اختـصاصی بـه صـورت              ها، راه   سایر شرکت 

 بـرای شـما ایـن       gap.comهایی نظیر     سایت  وب. اند که مختص صنایع آنها است       برخط یافته 
همچنـین  . صورت برخط طراحی نمایید     تان را به       انتخابی  آورند که لباس    امکان را فراهم می   

  بــــهsurprise.com یــــا hitsquad.com، musicalgreeting.comهــــای نظیــــر  یتســــا
های دلخواه را از یک کتابخانه انتخـاب و           دهند تا عناوین آهنگ     کنندگان اجازه می    مصرف

هـای موسـیقی سـنتی ارائـه          این ویژگـی در فروشـگاه     .  سفارشی برای خود بسازند    CDیک  
 ECی از مزایـای عمـدۀ       ـالی یک ـهای دیجیت   میرـل فوری سرگ  ـل و نق  ـامکان حم . ودـش  نمی

  .رود شمار می به 
توانند تراز حساب خـود را مـشاهده           مشتریان می  :ها  ها یا وضعیت سفارش     پیگیری حساب 

برای مثال، اگـر    . و یا موقعیت حمل کاالی خود را از کامپیوتر یا تفن همراه خود بررسی کنند              
توانید تاریخ تقریبی تحویل آن را مـشاهده          د، می بر روی سایت آمازون، کتابی را سفارش دهی       

  . کنند ها با پیروی از این مدل، خدمات مشابهی ارائه می بسیاری از شرکت. کنید

های ارائه شده از ارائه خدمات به مشتری مبتنی بر وب، یک وجـه مهـم از                  تمامی مثال 
CRMتمرکز بر روی فرد فرد مشتریان: دهند  را نمایش می .  

ابزارهای نوین مـرتبط بـا وب بـسیاری بـرای     . ارهای ارائه خدمات به مشتریسایر ابز 
  : ترین آنها عبارتند از عمده.  وجود دارندCRMبهبود ارائه خدمات به مشتری و 

ها به مشتریان امکان ایجـاد صـفحات وب           بسیاری از شرکت  . صفحات وب اختصاصی  
هـا، ترجیحـات و نیـز         ت خریـد  تـوان بـرای ثبـ       این صفحات را می   . دهند  شخصی خود را می   

بــرای مثــال، آمــریکن ایرالینــز بــا اســتفاده از . مــشکالت و ســؤاالت مــشتریان بــه کــار بــرد
 مـشتری ثبـت شـده خـود،         000،800های عامل هوشمند بـرای هـر کـدام از تقریبـاً               تکنیک

  . کند صفحات اینترنتی شخصی ایجاد می
تـوان اطالعـات      کنـد، مـی      می نام  همچنین هنگامی که مشتری در سایت فروشنده ثبت       

نه . به شکلی کارا منتقل نماید    ) نظیر اطالعات مربوط به محصول و ضمانت آن       (سفارشی را   
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توانـد   تواند اطالعات مورد نیاز خود را به دسـت آورنـد، فروشـنده نیـز مـی        تنها مشتریان می  
 بــه بــرای مثــال، اطالعــات مربــوط.  مــشتری هــدایت نمایــد اطالعــات مربوطــه را بــه ســوی

توان برای پـشتیبانی بازاریـابی        شوند، می   ها را که در پایگاه داده فروشنده ذخیره می          تراکنش
  .  بردبه کارمحصوالت بیشتری 

ترین ابزار برای پاسخ به سؤاالت  ترین و ارزان ادهـ س1 سؤاالت معمول.سؤاالت معمول
د که ایـن موضـوع باعـث        کنن  مشتریان، خود از این ابزار استفاده می      . تکراری مشتریان است  

اسـتاندارد، بـه پـست    غیرالبتـه بـرای سـؤاالت     . شـود   و نقل می    به حداقل رسیدن هزینۀ حمل      
  .الکترونیکی نیاز است

ـ  ـپس تـرین ابـزار ارائـه خـدمات بـه       جـرایـ . ودکارـهـای خـ    خـرونیکی و پاسـ   ـت الکت
رعت بـاالی  پست الکترونیکی با توجه به هزینـه کـم و سـ   . ری، پست الکترونیکی است   ـمشت

، ارســال )تأییــدات: مثــل(العات ـریان و اشــاعه اطـــاالت مــشتـؤخ بــه ســـت پاســـآن، جهــ
اخطارها، اطالعات محصوالت و انجام مکاتبات در رابطه با هـر موضـوعی، مـورد اسـتفاده                 

   .گیرد قرار می
 یکی دیگر از ابزارهای ارائـه خـدمات بـه مـشتری، جـذب مـشتریان                 .های گفتگو   اتاق
 2سـی  یـووی بـرای مثـال، فروشـندۀ ک      .  گفتگو است  زایش وفاداری آنها یک اتاق    جدید و اف  

توانند تجربیات خود را از خرید  کند که در آن می برای مشتریان یک اتاق گفتگو فراهم می
  ). ، در انتهای این فصل را مشاهده کنید2نمونه (به بحث بگذارند سی  یوویکدر 

. اسـت مرکـز تلفـن     ارائه خـدمات بـه مـشتری،         های  ترین راه   یکی از مهم  . مراکز تلفن 
بـرای مثـال، مرکـز تلفـن شـرکت          .  سازمان برای مشتریان اسـت      » چهره « مراکز تلفن معموالً    

 میلیون تلفـن از مـشتریان را بـه شـکلی مـؤثر              1 روزانه بیش از     3گذاری چارلز چواب    سرمایه
  . دهد پاسخ می

تی به پست الکترونیکـی و تعامـل        های جدید، در حال گسترش مراکز تلفن سن         فناوری
هـای اینترنتـی، ماننـد پاسـخگویی           کانـال  (epicor.com)بـرای مثـال،     . مبتنی بـر وب هـستند     

هـای دانـش تحـت وب و سـلف سـرویس شـبه                های پست الکترونیکی، پایگاه     خودکار پیام 

  
1- Frequently Asked Questions (FAQ)  
2- QVC 
3- Charles Schwab  
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چنـین  . کنـد   های مرکز تلفن یـا کارکنـان شـاغل در محـل، ترکیـب مـی                 ، را با عامل   1درگاه
  . نامند می 2های از راه دور وباکزی را گاهی مر

شان، مشکالتشان را حل کننـد، وقـت          اگر مشتریان بتوانند خود   . ابزارهای رفع مشکل  
بسیاری از فروشندگان بـرای کمـک بـه مـشتریان در ایـن امـر،          . شود  جویی می   زیادی صرفه 

توانند مـشکالت را      میهنگامی که مشتریان    . کنند  افزار حل مشکل مبتنی بر وب ارائه می         نرم
هـای پـشتیبانی      بدون دخالت بیشتر متخصصان خدمات مشتری حل کنند، فروشندگان هزینه         

  .کنند جویی می از مشتری قابل توجهی را صرفه

CRM های کـاربردی       بسیاری از ابزارها و برنامه     .سیم   بیCRM          در حـال تغییـر شـکل بـه 
ن داده شـد، خودکارسـازی نیروهـای     نـشا  5 که در فصل     همان گونه . سیم هستند   صورت بی 

سـیم توسـط کارکنـان        های بـی    به عالوه استفاده از دستگاه    . فروش سیار در حال رواج است     
سازد در هنگام حضور در محل مشتری، خدمات بهتری ارائـه        خدمات سیار، آنها را قادر می     

ابزارهـایی  ، پست الکترونیکی و تجهیزات دستی بـه عنـوان           SMSهمچنین، استفاده از    . کنند
سـیم    ای نزدیـک، شـاهد بـی        به طور کلی، در آینده    .  در حال رواج است    CRMبرای ارتقاء   

، 12 در فـصل  3دیاـبـرای مثـال، نمونـه اکـسپ    . م بـود ـ خواهیCRMشدن بسیاری از خدمات   
  .دهد سیم را نشان می یک کاربرد بی

وارد زیـادی از عـدم      العات، در ابتـدا مـ     ـاوری اطـ  ـهـا در فنـ      وآوریـاری از نـ   ـون بسی ـهمچ
بــــرای مثــــال، بــــر اســــاس اعــــالم .  در مطبوعــــات گــــزارش شــــدCRMموفقیــــت 

Zdnetindia.com/news (2000) مؤســس و مــدیرعامل Customer.comکــرده   بــرآورد 
هـای    شکـست . اند  ت را تجربه کرده   ـ شکس CRMر  ـت برت ـ سای 125د از   ـ درص 42است که     

ــز توســط ســایت  ــسیاری نی و  thinkanalytics.com، cio.com ،CRM-forum.comهــای  ب
 CRM   میزان شکست ،itgreycells.comالبته بر اساس گزارش     .  است  دیگران گزارش شده  

 2003 درصـد در سـال       40 بـه حـدود      1998 درصـد در سـال       80در حال کاهش اسـت و از        
  . کاهش یافته است

  
1- Portal-like self- service  
2- Telewebs  
3- Expedia 

 CRM  موارد شکست
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  :  به شرح ذیلندCRM مرتبط با شکست  برخی مسائل عمده
فوائد محـسوس کمـی در      . گذاری فوائد نامحسوس    گیری و ارزش    دازهمشکل بودن ان   •

CRMوجود دارد .  
  .شکست در تشخیص و تمرکز بر روی مشکالت ویژۀ کاری •
  .فقدان حمایت فعال مدیریت ارشد •
هـای    باور ضـعیف کارکنـان بـه دالیـل مختلفـی نظیـر عـدم شـفافیت مزایـا و قابلیـت                      •

در جهـت فـروش بیـشتر بـه یـک       یـک ابـزار مـدیریتی اسـت ولـی          CRM. کاربردی
 .کند فروشنده کمک مؤثری نمی

  .اند  واضح تعریف نشدهبه طورهایی که فرایندتالش برای خودکار کردن  •

   برای جلوگیری از شکستCRMاجرای  چگونگی   2-7جدول 
  .یک بررسی دقیق برای تشخیص نحوه پاسخگویی سازمان به مشتریان انجام دهید •
  .شریک، را در نظر بگیرید/ خدمات، بازاریابی و مدیریت کانال، فروش، CRM جزء اصلی 4 •
  .گیری کنید؛ تنها کمیت را مد نظر قرار ندهید و از دقت به کیفیت حصول اطمینان کنید  تصمیمCRMدرباره معیارهای ارزیابی  •
  . در نیل به اهداف سازمان را در نظر بگیریدCRMافزار  چگونگی کمک نرم •
  . را مهندسی مجدد کنیدCRM را بهبود بخشید یا CRMفرایندهای موجود : گیری کنید تصمیمدرباره یک راهبرد  •
  .، خدمات در محل مشتریان، و نیروی فروش را ارزیابی کنید1های مرتبط با مشتریان  ویژه عامل تمامی سطوح سازمان و به •
  .بندی کنید اولویتضروری، مطلوب و نه چندان مهم : های سازمان را به شکل نیازمندی •
افـزاری جـامعی را    هـای نـرم    فروشنده وجود دارند، که برخی از آنها بـسته      60بیش از   . مناسب را انتخاب کنید   CRMافزار    یک نرم  •

تـصمیم بگیریـد کـه آیـا بایـد رویکـرد            . کننـد   و برخی دیگر فقط کارکردهـای معـین را عرضـه مـی            ) 2مانند سیبل (نمایند    ارائه می 
 نظیر پیپل سافت و سـپ، محـصوالت مربـوط بـه     ERPفروشندگان . حصول فروشنده خاصی استفاده کرد داشت و از م   اختصاصی

CRMکنند  را نیز ارائه می.  
 

  .DeFazio (2002)برگرفته از  :منبع

  
1- Frontline agents 
2- Siebel 



 

 

  با مشتری مدیریت ارتباطوریزی منابع سازمانی   از زنجیرۀ تأمین تا برنامه: های سازمانی  سیستم  7فصل  588

برای مثال  (اند    های بسیاری برای مواجهه با این مشکالت و مشکالت دیگر پیشنهاد شده             راهبرد
 را Newell and Godin, 2003 و CRM ،cio.com ،Kotorov, 2003در مـورد اجـرای   

 conspectus.com را در  "CRM مرحله برای موفقیـت در  10 " همچنین مطلبی با عنوان    . ببینید
در نهایت، استفاده از معیارها و اسـتانداردها بـرای مقایـسه نتـایج، بـسیار توصـیه                  ). مطالعه کنید 

  ).ید را مطالعه فرمایW7.9فایل برخط (شود  می
هـا قـادر بـه        برخی از شرکت  . تواند موجب مشکالت بزرگی شود       می CRM  شکست

رهنمودهـای مـدیریتی بـرای      . اداره حجم زیاد بازدیدکننـدگان سـایت و خریـداران نیـستند           
  . آمده است2-7 و اجتناب از شکست در جدول CRMاجرای 

  مباحث مدیریتی  
، گاهی منجر به مـرخص کـردن        تأمینزنجیرۀ  هدایت پروژه مدیریت     .مسائل اخالقی  .1

آیا مدیریت الزم است پیشاپیش     . کارکنان، آموزش مجدد و یا تبادل آنها خواهد شد        
تر   کارکنان را نسبت به این احتماالت آگاه سازد؟ در مورد آن دسته از کارکنان مسن              

کــه آمــوزش مجــدد آنــان دشــوار اســت، چطــور؟ از دیگــر مــسائل اخالقــی، تــسهیم 
باشـد کـه بـرای یـک فرهنـگ سـازمانی مـشترک مـورد نیـاز                   اطالعات شخـصی مـی    

 .باشد می

سازی کامل از قبیـل       های یکپارچه   ها به پروژه    زمانی که شرکت   .سازی  میزان یکپارچه  .2
ERP ،SCM   کننــد، بایــد بداننــد کــه در      و تجــارت الکترونیکــی رســیدگی مــی

 مـشکل   تـأمین احتمـاالً دچـار     زنجیـرۀ   هـای پیچیـده و طـوالنی          سازی بخـش    یکپارچه
هـای بـاالیی، داخلـی و پـایینی           هـا، فعالیـت     بنابراین، بیشتر اوقات شرکت   . خواهند شد 

شرکت را به طور جداگانه و محدود، یکپارچه سازی کـرده و سـپس آنهـا را بـه هـم                     
 .کنند متصل می

، از فنـاوری اطالعـات     SCMهـای اصـلی       تقریبـاً تمـام پـروژه     . نقش فناوری اطالعات   .3
رچه، باید به خاطر داشت که در اکثر موارد، فناوری نقش پشتیبان           اگ. کنند  استفاده می 

داشته و نقش اصلی، ماهیتی سازمانی و مدیریتی دارد، ولی بدون فنـاوری اطالعـات،                
 . ماند نتیجه می  بیSCMهای  غالب تالش
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های سازمانی را با آن تطبیـق    فرایند، باید   ERP جهت پذیرش    .قابلیت انطباق سازمانی   .4
افزار، برای مثـال بـه نـسخه دیگـری تغییـر       زمانی که نرم. س آن امکان ندارد  داد و عک  

ها توانمنـدی و تمایـل بـه          برخی سازمان . های سازمانی نیز باید تغییر یابند     فرایندیافت،  
 .انجام این کار را دارند و برخی دیگر ندارند

کنـد،    میتجارت الکترونیکی فرصتی برای گسترش جهانی بازار فراهم         . جهانی شدن  .5
بنابراین کنترل  . ای را ایجاد نماید     های تأمین طوالنی و پیچیده      اما، ممکن است زنجیره   

 .باشد  تأمین، قوانین و مسائل پرداخت، ضروری میزنجیرۀ تدارکات 

های فنـاوری اطالعـات، مـدیریت بایـد اهمیـت             در اجرای برنامه  . حق با مشتری است    .6
توجیـه برخـی    . را در نظر داشته باشد    ) ارجیچه داخلی و چه خ    (کاربر نهایی   / مشتری
 فایـده سـنتی     -های ابداعی جهت جلب رضایت مشتری در یـک تحلیـل هزینـه                برنامه

توانمند ساختن مشتری جهت ورود به یک پایگاه داده سـازمانی، منجـر             . مشکل است 
هـای سـلف سـرویس نظیـر          تواند فعالیت   به خوشحالی مشتری خواهد شد، چرا که می       

ایـن امـر موجـب      . دی و ردیـابی را انجـام داده و پاسـخ سـریع دریافـت کنـد                بنـ   پیکره
  های امنیتی و نقـض حـریم   شود، اما نگرانی های یک شرکت می  جویی در هزینه    صرفه

. باشـد  فرهنگ مشترک نیز در اینجـا حـائز اهمیـت مـی    . خصوصی را نیز به دنبال دارد    
مـدیریت بایـد بـدین      . ار دهنـد  همه افراد سازمان باید مشتری را مورد توجه خاص قـر          

 .  را در نظر داشته باشدCRMمنظور نصب یک برنامه رسمی 

 CRMگیری  بـه کـار   هـا در      شـرکت .  کار بگیریـد    را با احتیاط به    CRMهای    سیاست .7
) بـرای مثـال، خریـداران رایـج       (تـر خـود       ممکن است اولویت را به مشتریان بـا ارزش        

بـه عنـوان مثـال، در یـک         . تبعـیض خواهـد شـد     این امر احتماالً منجر به نوعی       . بدهند
 هزینـه   1مورد، زمانی که یک مشتری مـرد فهمیـد از او شـرکت ویکتوریـاز سـیکرت                

در دادگاه مشخص شد که . بیشتری نسبت به خریداران زن مطالبه کرده، شکایت کرد      
تری نسبت به مشتری زنی که او نام برده بود، از شرکت خریـد         این مشتری دفعات کم   

ها در  شرکت. این شرکت مرتکب تبعیض نگشته بود و مجرم شناخته نشد. استکرده 
 .، باید بسیار محتاط باشندCRMهای  استفاده از سیاست

  
1- Victoria’s Secret 
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  )آموزشی ابتدای فصل اشاره داردها به اهداف  شماره( مهمترین نکات فصل

 اطالعـات اسـت کـه      سازمانی، نوعی سیـستم     سیستم  
ــا کــل ســازمان ر  بخــش ــشتیبانی هــای مختلــف ی ا پ

اسـت   ERP  سـازمانی،   ترین سیستم   برجسته. کند  می
  . استCRMهای تأمین و  که پشتیبان زنجیره

کنندگان را به یک شرکت       های تأمین، تأمین    زنجیره  
های درونی یک شـرکت و یـک          تولیدکننده، بخش 

زنجیـرۀ  . کننـد   شرکت را به مشتریان خود متصل می      
 مـشتریان نهـایی،     تأمین باید از مـواد خـام گرفتـه تـا          

هـای تـأمین شـامل سـه          زنجیره. کامالً مدیریت شود  
اکثـــر . بخـــش بـــاالیی، درونـــی و پـــایینی هـــستند

های  های تأمین، توسط انواع متنوعی از برنامه       زنجیره
  .شوند کاربردی فناوری اطالعات پشتیبانی می

از تولید به انبار    : تأمین عبارتند از  زنجیرۀ  انواع اصلی     
از پرســازی مــستمر، تولیــد سفارشــی و یکپارچــه، بــ

تواننـد سراسـری      هر کدام از آنها مـی     . مونتاژ کانالی 
  .یا محلی باشند

تأمین بـه دلیـل تردیـد در تقاضـا و           زنجیرۀ  مدیریت    
ها و شرکای متعـدد       تأمین و نیاز به هماهنگی فعالیت     

یکـی از مـشکالت     . باشـد   کسب و کار، دشـوار مـی      
 همــاهنگی یــا اصــلی، اثــر شــالقی اســت کــه عــدم 

ارتباطات در آن، منجر به تولیـد موجـودی بـسیار و            
  .ضروری خواهد شدغیر

ــرای مــشکالت   راه حــلتعــدادی از    هــای موجــود ب
 تـــأمین، نظیـــر مـــدیریت مناســـب انبـــار، زنجیـــرۀ 

، VMIسازی عمـودی، تـسهیم اطالعـات،          یکپارچه    
زنجیـرۀ  تـأمین، همکـاری     زنجیرۀ  های مرکزی     هسته

تــــأمین، زنجیــــرۀ هــــای  روه، گــــRFIDتــــأمین، 
سـیم، توسـط    های بـی    راه حل های مجازی و      شرکت

  .شوند فناوری اطالعات پشتیبانی می
افـزاری مـدیریت       سـال اخیـر، پـشتیبانی نـرم        50طی    

دهی و وسعت، افزایش  تأمین از منظر پوششزنجیرۀ 
های   گیری در بخش      ، غالباً تصمیم  SCM. یافته است 

بع و مدیریت موجودی    سازی من   کوچک، نظیر بهینه  
، تولید، خرید و مدیریت     MRP. کند  را پشتیبانی می  

. کند  انبار محصوالت وابسته به یکدیگر را فراهم می       
، پــیش نیازهــای نیــروی کــار و MRP IIافــزار  نــرم
  . اضافه کردMRPریزی اقتصادی را به مدل  برنامه

ــدیریت      ــدی در مــ ــام بعــ ــرۀ گــ ــأمین، زنجیــ تــ
ــه ــ ســـازی تـــراکنش یکپارچـ ــره نظیـــر هـ ای روزمـ

مـشتری  / کننـده   مشتری داخلی و تأمین   / کننده  تأمین
.  گــسترده بــودERPافــزار   و نــرمERPخــارجی در 

ــرم   ــل ن ــه تکام ــرین مرحل ــزار  آخ ــرۀ اف ــأمین زنجی ت
هـای    یکپارچه، افزودن هوشـمندی تجـاری و برنامـه        

CRMاست .  

ــرم   ــزار  ن ــراکنش ERPاف ــود ت ــه جهــت بهب ــای   ک ه
هـــای  ر تمـــام بخـــشاســـتاندارد کـــسب و کـــار د

هـای    کارکردی طراحی شده اسـت، هماننـد واسـط        
 یابد   های پشتیبانی تصمیم، گسترش می      وب با قابلیت  
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های روزمره    ای از تمام فعالیت     و چارچوب یکپارچه    
هـای کـارکردی     ، برنامـه  ERP. کند  سازمان ارائه می  

متفاوتی را جهت کار یکپارچه توانمنـد سـاخته، بـه           
بـرای  (تواننـد     ا به طور خودکار می    ه  طوری که داده  

. گـردش داشـته باشـند     ) مثال، از تولید تـا بازاریـابی      
ERPهای شرکا و نیز  های آسانی برای سیستم  واسط
  .کند های قدیمی فراهم می سیستم

    CRM         یک فعالیت سازمانی است که یک سـازمان 
از طریــق آن مــشتریان و نیازهــای آنهــا را مــدیریت 

مر بر اساس ایده روابط فرد به فرد        این ا . خواهد کرد 
 با فراهم کردن خـدمات      CRM. باشد  با مشتریان می  

شود که بیـشتر      متعدد همکاری و ارتباطات انجام می     
آنها تحت حمایت فناوری اطالعات بوده و بـسیاری   

  .شوند از آنها توسط وب ارائه می
  

  هایی برای مرور پرسش
هرستی از آنهـا    های سازمانی را تعریف کرده و ف        سیستم .1

 .تهیه نمائید

ــرۀ  .2 ــدیریت زنجی ــأمین و م ــرۀ ت ــأمین را تعریــف زنجی ت
 .نمائید

ــ .3 ـــفهرست ـــی از اج ــی ـزای اصل ــرۀ ـزنجی ـــتأمی ه ـن تهی
 .دـنمائی

ن اثـربخش   ـتأمیـ رۀ  ـزنجیی از مزایای مدیریت     ــفهرست .4
 .تهیه نمائید

تـأمین و عوامـل آن را توضـیح         زنجیـرۀ   مشکالت ویژه    .5
 .دهید

 .ا تعریف کنیداثر شالقی ر .6

 ارائــه راه حــلتــأمین، چنــد زنجیــرۀ الت ـبــرای مــشک .7
 .نمائید

تأمین را بـا همکـاری      زنجیرۀ  توان مشکالت     چگونه می  .8
 حل کرد؟

ــات   .9 ــشرفت عملی ــونگی پی ــرۀ چگ ــأمین توســط  زنجی ت
RFIDرا تشریح نمائید .  

  10. VMLهــای مجــازی را  هــای تــأمین و شــرکت ، گــروه
 .توصیف نمائید

11. MRP و MRP II یف نمائیدرا توص. 

سـازی    ها و انواع یکپارچـه      سازی سیستم   نیاز به یکپارچه   .12
 .را شرح دهید

13. ERP  ــیف ــای آن را توصـ ــرح داده و کارکردهـ  را شـ
 .نمائید

رست ـل دوم را فهـ    ـ نـس  ERPزوده شـده بـه      ـوارد افـ  ـم .14
 .کنید

 را SCMافـــزار   و نـــرمERPســـازی  منطــق یکپارچـــه  .15
 .توصیف نمائید

 .رست نمائید را فهERPهای  برخی علل شکست .16

 .مدیریت ارتباط با مشتری را تعریف کنید .17

 . را فهرست نمائیدCRMانواع اصلی  .18

19. CRMالکترونیکی را تشریح نمائید . 

برخــی ابزارهــای رو بــه مــشتری، ممــاس بــا مــشتری و   .20
CRMمحور را فهرست نمائید  هوشمند مشتری .  
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  هایی برای بحث و تبادل نظر  پرسش
ــرمERPتفــاوت  .1 ــزار   و ن ــدSCMاف .  را توصــیف نمائی

. توضیح دهید این دو چگونـه مکمـل یکـدیگر هـستند           
هـا توصـیف      سازی سیـستم    ارتباط این دو را با یکپارچه     

 .نمائید

ــق      .2 ــودی از طری ــه موج ــه هزین ــد، چگون ــیح دهی توض
کننــدگان آن  همکــاری یــک شــرکت فرضــی و تــأمین

 یابد؟ کاهش می

ان ـتـأمین سازمـ   زنجیرۀ  ونگی بهبود   ـایی از چگ  ـه  نمونه .3
هـا،    تولیـد، بیمارسـتان   : در دو مورد از موارد ذیل بیابید      

اورزی و  ـسازی، کـش    فروشی، آموزش، ساختمان    خرده
هـا ارائـه      س مزایـایی بـرای سـازمان      ـسپـ . لـل و نق  ـحم
 .کنید

ای از  مجموعـه  « تـأمین در اصـل   زنجیـرۀ   شود،    گفته می  .4
باشـد؛ هـر      کنندگان و مشتریان متصل بـه هـم مـی           تأمین

 ای بــرای ســازمان کننــده بــه نوبــه خــود، تــأمینمــشتری 

  » .که کـاربر نهـایی اسـت      زنجیرۀ  دیگری است تا پایان       
توانیـد از نمـودار       مـی . درباره ایـن ایـده توضـیح دهیـد        

 .استفاده نمائید

این اثر غالبـاً در چـه نـوع    . اثر شالقی را توصیف نمائید    .5
توان ایـن اثـر       افتد؟ چگونه می    کسب و کاری اتفاق می    

 را کنترل کرد؟

دالیل اهمیـت مراکـز تلفـن مبتنـی بـر وب بـرای یـک                 .6
CRMموفق را توصیف نمائید . 

های تأمین    ، مدیریت زنجیره  RFIDدر مورد اینکه چرا      .7
ــه بحــث و گفتگــو    را کــامالً متحــول خواهــد کــرد، ب

 قـادر بـه حـل مـشکل اثـر شـالقی             RFIDآیا  . بپردازید
 خواهد بود؟ چگونه؟

هـای متریـک      ست؟ سیـستم   مشکل ا  CRMچرا توجیه    .8
فایل برخط  (توانند این امر را تسهیل نمایند؟         چگونه می 

W7.9 را مشاهده نمائید2 و نمونه (.  
  

  ها  تمرین
های تأمین و گردش اطالعات در نمونـه ابتـدای       زنجیره .1

االت ؤفصل را تعریف کرده، آن را رسم کنید و بـه سـ            
 .زیر نیز پاسخ دهید

 محـصول نبـوده، بلکـه       کار ایـن شـرکت تولیـد      «  )الف
؛ ایـن جملـه را تـشریح        »باشد    فروش محصول می  

  .کنید
علت ضرورت کاربرد فنـاوری اطالعـات جهـت           )ب

  پشتیبانی تغییر چه بود؟

  .تأمین را مشخص نمائیدزنجیرۀ های  تمام بخش  )پ  
های اطالعات پشتیبان در ایـن نمونـه          تمام سیستم   )ت

  .را مشخص کنید
ــرۀ  گــروه«شــده و  Aberdeen.comوارد درگــاه  .2 زنجی

دسترسـی   «  به بخش . را مشاهده نمائید  » تأمین برخط آن  
بیشتر اطالعـات در ایـن      . مراجعه کنید   » تأمینزنجیرۀ  به  

یـک فهرسـت کلـی از منـابع         . باشـد   قسمت رایگان می  
  .اصلی موجود در این سایت تهیه نمایید
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 و مراحـل گـرفتن وام   فراینـد با مراجعه به یـک بانـک،     .3
اکنـون  . تـأمین را رسـم کنیـد      زنجیـرۀ   .  را بیابیـد   مسکن

تصور کنید برخـی اطالعـات مـورد نیـاز، ماننـد ارزش             
مسکن و وضعیت مـالی متقاضـی وام، در یـک پایگـاه             

بـه عنـوان مثـال چنـین       (باشد    داده در دسترس عموم می    
ــاه داده ــی   پایگ ــود م ــد ای در هنــک کنــگ موج ). باش

 توضـیح دهیـد   . دتأمین این نمونه را ترسیم کنیـ      زنجیرۀ  

ای چگونـه مـدت زمـان تأییـد وام را             چنین پایگـاه داده     
 .کوتاه خواهد کرد

هـای     مراجعـه کنیـد و بـه سیـستم         W7.9به فایل برخط     .4
ــ ــ CRMریک ـمت ــاهی بین ــا   . دازیدـ نگ ــک ی ــک بان ی
این شرکت چگونـه بـا      . رکت خدماتی انتخاب کنید   ـش

 خــود را CRMریک، ـهــای متــ  اده از سیــستمـاستفــ
  کند؟ بی میارزیا

  

  تکالیف گروهی 
 بررسـی یـک     مـسئول هـای کـالس،       هر یـک از گـروه      .1

پــی، پیپــل ســافت،  ای  نظیــر اسERP/SCMفروشــنده 
اعــضای گــروه، مــوارد زیــر را  . شــوند مــی.. .اُراکــل و

کــاربرد ) اتــصاالت وب؛ ب) الــف: کننــد بررســی مــی
؛ EC و   CRMارتباط با   ) پابزارهای هوشمند تجاری؛    

قابلیت دسترسی به خـدمات     ) ث اصلی   های  قابلیت) ت
ASP    ای بـه     هر گروه، برنامـه   .  از طریق فروشنده خاص

کنـد کـالس را متقاعـد         کالس ارائه نموده و تالش می     
افـزار بـرای یـک     افزار، بهترین نـرم  کند که چرا این نرم  

ــی اســت  ــرکت محل ــگاه    (ش ــک فروش ــال، ی ــرای مث ب
 ).ای زنجیره

تـأمین نظیـر تولیـد    زنجیرۀ  یک نوع مسئولهر گروه را    .2
تـیم بایـد دو نمونـه از        . سفارشی یـا بازپرسـازی نمائیـد      

های تأمین را رسم کند و        مزبور را بیابد، زنجیره   زنجیرۀ  
زنجیــرۀ  و فنــاوری اطالعــات بــرای ECهــای  راه حــل
 . مذکور را شرح دهدتأمین

افـزار    های اصلی نـرم     هایی جهت بررسی فروشنده     گروه .3
CRM    های محصوالت آنها    لیت، محصوالت آنها و قاب 

هـر گـروه، برنامـه      (تعیـین کنیـد     را  های ذیـل      در گروه   
 ).کند بخش خاصی از چندین شرکت را ارائه می

 خودکارسازی نیروی فروش •
(Pivotal, Saleslogix, Siebel, Salesforce, Onyx, 
Oracle) 

 مراکز تلفن •
(Peoplesoft, Inference, NetEffect, Liveperson, 
Clarify) 

 خودکارسازی بازاریابی •
(Nestor, MarketFirst, Exchange Applications, 
Annuncio) 

 ارائه خدمات به مشتری •
(Silknet, Primus, Broadvision, Brightware) 

 موقعیت فروش •
(Newtonian, Exactium) 

و  Searchcrm.comهــــــای  ابتــــــدا بــــــه ســــــایت
crmguru.com  راه تی در مـــورد ســـؤاال مراجعــه کنیـــد و

هرگروه بایستی بحث و گفتگـویی      .  بپرسید CRMهای    حل
در کالس انجام داده و اعضای کـالس را متقاعـد کنـد کـه      

  . ببرندبه کارمحصوالت بررسی شده توسط آن گروه را 
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  های اینترنتی  تمرین
برخی خدمات ارائه شـده     .  شوید ups.comوارد سایت    .1

ه به مشتریان و ابزارهای ارائه شده از سـوی شـرکتی کـ            
باشـد را توضـیح       تحت حمایت فنـاوری اطالعـات مـی       

 به  ups.comگزارشی در مورد چگونگی کمک      . دهید
 .تأمین تهیه نمائیدزنجیرۀ پیشرفت 

ــایت .2 ــای  وارد ســـ  ،supply-chain.org، cio.comهـــ
findarticles.com و google.com  شـــده و اطالعـــات

تـأمین را   زنجیرۀ  سازی مدیریت     اخیر در مورد یکپارچه   
 .تجو کنیدجس

 :های ذیل را بررسی نمایید سایت وبیکی از  .3
Logic-tool.com, isourceonline.com, tilion.com,   
supplychaintoday.com.  
در مورد اثر شالقی و راهبردها و ابزار کاربردی جهـت           

 .کاهش این اثر، اطالعاتی کسب نمائید

اجـزای اصـلی آن را      .  شـوید  mySap.comوارد سایت    .4
سـازی   ریزی پیشرفته و ابـزار بهینـه      برنامه. یدمشخص کن 

این دو چگونـه منجـر بـه مـدیریت بهتـر            . را مرور کنید  
 تأمین خواهند شد؟زنجیرۀ یک 

  آن را  SCM شـوید و محـصوالت       i2.comوارد سایت    .5
ریــتم و شــبکه .  اســت، مــرور کنیــدERPکــه فراتــر از 

  . را بررسی نموده، گزارشی تهیه کنید1اِن اُسی

نمونــه کــسب و کــار .  شــویدSiebel.comت وارد ســای .6  
تمام ابتکارات مربوط به    . الکترونیکی را مشاهده نمائید   

چـرا ایـن    . کسب و کار الکترونیکی را مـشخص کنیـد        
 شـناخته   CRMافـزار     شرکت بـه عنـوان پیـشرو در نـرم         

 شود؟ می

ــایت  .7 ــت  anntaylor.comوارد س ــوید و فعالی ــای  ش ه
یان در این قـسمت     مربوط به خدمات ارائه شده به مشتر      

 .را مشخص نمائید

ــه شــده  . شــوید Oracle.comوارد ســایت  .8 اجــزای ارائ
ERP   توسط Oracle   را بیابید و ارتباط آنهـا بـا CRM 

 .و خدمات مشتری را مشخص نمائید

ــایت  .9 ــی   Salesforce.comوارد س ــوید و آن را بررس ش
این شرکت چه نوع سیستم سازمانی را حمایـت         . نمایید
 ؟کند؟ چگونه می

اطالعـاتی در   . شوید 2020software.comوارد سایت    .10
نمونــه را مــشاهد .  بیابیــدERP متقاضــی اول 10مــورد 

 .های خود بنویسید کنید؛ گزارشی در مورد یافته
  

  

  
1- OCN 



 

 

595   کند  کمک میNorthern.comری و   به بهرهERP: 1نمونه 

  1نمونۀ 
ERPوری   به بهرهNorthern.comکند  کمک می     

  

ــال ــورثرن دیجیت ــادایی ن در(ndigital.com)1شــرکت کان
. باشد   می 3D/6Dگیری     کاالهای انداز   کننده  اونتاریو، تأمین 

 کـارگر اسـتخدام کـرده و        90این شرکت نـسبتاً کوچـک،       
  . میلیون دالر است20درآمد ساالنه آن بیش از 

  مسأله
های رشد سریع و فناوری     شرکت نورثرن دیجیتال، با چالش    

یـن شـرکت،    قدیمی بـه عنـوان تهدیـدهایی بـرای اهـداف ا           
هـای موجـود نـورثرن دیجیتـال بـه جـای              سیستم. روبرو شد 

.  کـارکردی، مـانع پیـشرفت بودنـد     توانمنـد سـاختن توسـعه   
فناوری موجود، منجر به گم شـدن کاالهـا و تعـداد زیـادی              

کنتــرل انبـار ضــعیف بــوده و  . شــد سفارشـات برگــشتی مـی  
 9با وجود مشتریانی که انتظار حمـل        . ریزی دقیق نبود    برنامه

کـاال  ) یا کمتـر  ( روزه   9ماهه و برخی دیگر که انتظار حمل        
رضـایت  . ریـزی دقیـق امـری حیـاتی بـود           را داشتند، برنامـه   

بـا  . مشتری در خطر بود و روحیـه درونـی از بـین رفتـه بـود               
 سال سابقه کاری، اعتبار بـاالی نـورثرن دیجیتـال           20وجود  

ــصوالت آن،      ــاالی مح ــسیار ب ــارکرد ب ــت و ک ــرای کیفی ب
  .کنون در خطر بودا هم

  راه حل
نورثرن دیجیتـال، بـر اسـاس عـواملی کـه مـستقیماً اهـداف               

 . را برگزیـد   ERPکرد، یک سیستم      مشترک را پشتیبانی می   
ERP            سطحی از قابلیت کارکرد سیـستم را ارائـه کـرد کـه ، 
 پـذیری و قابلیـتتوانـست فـوراً مـدیریت انبـار، توسـعهمی

توسعه نـورثرن دیجیتـال،     انطباق را جهت حمایت از رشد و          
ــود بخــشد ــرم. بهب ــن ن ــستم کامــل   ای ــزار شــامل یــک سی اف

ریزی، مدیریت خودکـار انبـار و زیرسـاخت فنـاوری             برنامه
از دیگــر مــوارد حــائز اهمیــت، میــزان  . باشــد گــسترده مــی

  .سهولت اجرای سیستم و سهولت کاربرد آن بود

  دستاوردها
الی در  هـای متـو     ، موفقیـت  ERPاین شرکت پس از اجرای      

ایــن . بهبــود مــدیریت انبــار و افــزایش درآمــد کــسب کــرد
افزار، در تالش بود تا دست        شرکت، پیش از اجرای این نرم     

اکنـون   هـم . کم دو گردش موجودی در سـال داشـته باشـد          
رود   ها بیش از دو برابر شـده و انتظـار مـی             گردش موجودی 

 از .ای نزدیک، بهتر از این عمـل کنـد   ه این شرکت در آیند
ــرم  ــا افــزایش کمــی در ارزش   زمــان اجــرای ایــن ن افــزار، ب

 میلیون دالر به بـیش از       10موجودی، درآمد این شرکت از      
به عالوه، این شـرکت     . ون دالر افزایش داشته است    ـ میلی 20

 هفتـه   4 ماه به    4چرخه زمانی تقاضا برای برخی کاالها را از         
. ترفت داشـته اسـ    ـ درصـد پیـش    80ریباً  ـکاهش داده، که تق   

افـزار    ریزی پیشرفته ناشـی از نـرم         برنامه   قابلیت  این امر نتیجه  
ERPبود .  

ــأثیر     ــار، ت ــدیریت انب ــد و م ــرل تولی ــشرفت در کنت پی
 ریـزی   برنامه. مستقیمی بر تحویل کاال به مشتری داشته است       

 منجـر بـه     ERPافـزار     بینی نـرم     پیش  مواد مورد نیاز و قابلیت    
 های  افزودن قابلیت .  است دهی بهتر به مشتریان شده      سرویس

  

  
1- Northern Digital Inc. (NDI) 
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ریزی بهتر، تأثیر مثبت و سریعی بر نیروی کار و مـوادبرنامه
ما قادر بودیم   «: گوید  ، مدیر تولید می   1تام کین . اولیه داشت 

خریم و مواد مورد نیازمان را        موجودی انبار، آنچه را که می     
ریزی پیشرفته، تحول بزرگـی در بهبـود          برنامه. بهتر بشناسیم 

  . »ل کاال ایجاد کرده استتحوی
بــه پــذیری سیــستم در   ســهولت کــاربرد و توســعه  

 جهت بهبود اقـدامات نقـش مهمـی داشـته           ERPگیری  کار
زمانی که این سیستم برای اولین بار اجرا شد، نورثرن          . است

بـا توسـعه نـورثرن      . دیجیتال تنها به پـنج کـاربر نیـاز داشـت          
افــزایش . فــت نفــر افــزایش یا25دیجیتــال ، ایــن تعــداد بــه 

چــشمگیر تعــداد کــاربران بــدون آمــوزش زیــاد، منجــر بــه  
گسترش شرکت بدون نگرانی در مـورد ایجـاد محـدودیت           
در زیرساخت کسب و کار گشته و از راهبرد رشد و توسعه            

  .حمایت کرد
 برای نورثرن دیجیتال، بهبود عملیـات چیـزی بـیش از    

 یجیتـال نـورثرن د . باشد ها می یافتن راهی برای کاهش هزینه  

ــا اجــرای    ــه مــشتری را  ERPب ، ارزش کــاالی ارائــه شــده ب
  .افزایش داد و کارکرد اقتصادی کاال را نیز بهبود بخشید

ــ ــه از :بعامن و ) 2004 مــی managingautomation.com )10 برگرفت
ndigital.com) 11 2004 ژوئن.(  

  1های نمونه  پرسش
 برای یـک شـرکت کوچـک بهتـر از           ERP  چرا برنامه  .1

 باشد؟  میSCM  امهبرن

 را به طور    ERPتأمین تحت حمایت    زنجیرۀ  های    بخش .2
 .ویژه مشخص کنید

این نمونه را به زنجیـرۀ ارزش پرتـر و مـدل رقـابتی آن                .3
 را در   ERPهـای      کمک .ارتباط دهید )  الف 1 پیوست(

 .این زمینه مشخص نمائید

هــای   شــده و قابلیــتintuitivemfg.comوارد ســایت  .4
 .کت را گزارش نمایید این شرERPمحصول 

ریـزی کـسب و کـار         این نمونـه را بـه راهبـرد و برنامـه           .5
  .ارتباط دهید

  

  2نمونۀ 
   کند  درجه یک فراهم میCRMسی،  کیووی

  

ــووی ــال (qvc.com)ســـی کیـ ــداز بابـــت کانـ ــای خریـ هـ
. اش معروف است و از طریق وب نیز فروش دارد    تلویزیونی

فروشـی در     ب و کار، بسیار رقابتی است؛ زیرا خرده       این کس 
، ایـن   2000در سـال    . شـود   چندین کانال بازاریابی انجام می    

  میلیـون مـشتری خـدمات ارائـه کـرد و6شرکت به بیش از     

 میلیـون   80 میلیون تقاضای تلفنی را جواب داد، حدود         125  
بــسته را منتقــل کــرد و بــیش از یــک میلیــارد صــفحه را در 

، فـراهم کـردن     سـی   کیوویراهبرد  . ش نمایش داد  یتسا  وب
خدمات درجه یک برای مـشتریان، جهـت حفـظ وفـاداری            

 این شرکت، یک معاونت برای ارائه خدمات بـه         .آنها است

  
1- Tom Kane  
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مشکل، چگونگی حمایت عالی و کامل      . مشتری ایجاد کرد  
  .از مشتری و انجام آن به طور اقتصادی بود

ار بـزرگ   ـو کـ  ب  ـرکت بـرای مـدیریت کـس      ـاین ش 
، بایـد از آخـرین      )الـــ ارد دالر در س   ـ میلیـ  5دود  ـحـ (خود  
برای مثال، شرکت   . انی فناوری اطالعات استفاده کند    ـپشتیب

مزبور از طریق چهار مرکز تلفـن پیـشرفته عمـل کـرده کـه               
امـا تـا پـیش از        .یکی از آنها برای عملیـات خـارجی اسـت         

 فـروش   کاربرد فناوری جهـت افـزایش وفـاداری مـشتری و          
بست تا مـشتریان      باید راهبردی به کار می    سی    کیوویبیشتر،  

فــرای انتظــارات  « . خــود را در مرکــز تــصمیمات قــرار دهــد
توان آن را در باالی سـاختمان          تابلویی است که می     » مشتری

ــووی ــی کی ــرد س ــشاهده ک ــروف  .  م ــری ح ــت س در حقیق
 در زبـان    3 و راحتـی   2، ارزش 1، مخفـف کیفیـت    سی  کیووی
باشـند کـه هـر سـه از نقطـه نظـر مـشتری حـائز                   ی می انگلیس

  .اهمیت است
این شـرکت در راسـتای هـدف فـوق، یـک سـازمان              

ایـن شـرکت عـالوه    . العاده تأسیس کرد   رسانی فوق   خدمات
هـای محـصول و       نمـایش ویژگـی   (بر موارد دیگر، آموزش     

بیننـدگان بـا    . کنـد   و سرگرمی را نیز فـراهم مـی       ) کارکردها
ــه  ــان برنام ــای میزب ــاطی  ه ــشی، ارتب ــاعی نمای ــرار اجتم  برق

.  بر اساس آن ایجاد خواهد شدتجارینمایند، که ارتباط     می
اکنـون ایـن شـرکت در تـالش جهـت برقـراری ارتبـاط                 هم

 را  qvc.comسـایت   (اجتماعی با مشتریان خـود در اینترنـت         
  .است) مشاهده نمائید

 این شـرکت بـر ایـن امـر واقـف اسـت کـه هـر چنـد                    
ر صـــفحه نمـــایش تلویزیـــون امـــری الزم ازی دـادســــاعتم
ابراین ـبنـ . ری کـافی نیـست    ـا بـرای جـذب مـشت      ـد، ام ـباش  می
رسـانی بـه      ام اعضای شرکت در جهـت اهـداف خـدمات         ـتم

رئـیس ایـن شـرکت، بـه        . مشتری، با یکدیگر همکاری دارند    
های مـشتریان از جملـه پـست الکترونیکـی            طور تصادفی نامه  

کالت بــه ســرعت حــل ـمــشتمــام . کنــد آنهــا را بررســی مــی
، CRMســی بــرای اجــرای  بــه عــالوه کیــووی. خواهنــد شــد

مدیران ارشد، مدیران فناوری اطالعات و مدیران کـارکردی         
را جهــت فعالیــت در راســتای اهــداف مــشترک، همکــاری،  

هـای یکـدیگر و       ریزی بـدون ایجـاد تـداخل در برنامـه           برنامه
 فنـاوری   هـای اخیـر     ایـن شـرکت برنامـه     . کند  غیره، متحد می  

هـای جدیـد        اطالعات را پذیرفته و به طـور متـوالی در برنامـه           
CRM     ــشتریان را ــه م ــدمات ب ــه خ ــش ارائ ــدگان بخ ، نماین

  .دهد آموزش می
هـای متریـک کیفیـت      با استفاده از سیستم    سی  کیووی

 مـذکور    سیستم. کند  گیری می   ارائه خدمات مشتری را انداز    
وسـتانه نماینـدگان    برخـورد د  : گیـرد   این موارد را در بر مـی      

مرکز تلفن، میزان اطالع آنان در مورد محصوالت، وضوح          
ها در مـورد نحـوه ارائـه سـفارش و چگـونگی                 دستورالعمل

کــاربرد محــصوالت خریــداری شــده، تعــداد افــرادی کــه  
مشتری با آنها صحبت کرده تا جواب قابل قبـولی دریافـت             

ل کند و تعـداد دفعـاتی کـه مـشتری مجـدداً بایـد بـرای حـ                 
  .مشکل خود تماس بگیرد

  

  
1- Quality 
2- Value 
3- Convenience 
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رسانی به مشتریان بـه چنـدین  های بخش خدمات  داده
هــای  هــای تلفنــی و فعالیــت روش از جملــه ردیــابی تمــاس

ــه اقــدامات اصــالحی . شــوند آوری مــی  جمــعســایت وب ب
کالت در آینـده    ـاد مجدد مـش   ـام شده تا از ایج    ـانجسرعت  

  .جلوگیری شود
ــو ــی  وی کی ــر  س ــشترین به ــسب بی ــرای ک وری از  ه ب

کند رضایت آنها را تا حد        کارمندان مراکز تلفن، تالش می    
العاده بـه     زیادی جلب کند، چرا که برای ارائه خدمات فوق        

ایـن کارمنـدان    . مشتریان آنها باید از کار خـود لـذت ببرنـد          
های نوی خـود     شوند و برای ایده      نامیده می   » حامیان مشتری  « 

  .گیرند پاداش خوبی می
ــو ــ  وی کی ــاوری   یس ــن، از فن ــز تلف ــر مراک ــالوه ب  ع
کند، که شماره      استفاده می  1سازی تلفن کامپیوتری    یکپارچه

تلفن تماس گیرنده را شناسایی کـرده و آن را بـا اطالعـات              
این اطالعات، زمـانی    . دهد   تطبیق می   مشتری در پایگاه داده   
گیرد بر روی صـفحه نمـایش دسـتگاه           که مشتری تماس می   

  .شود ینماینده، ظاهر م
دیوید، از اینکه دوبـاره     «نماینده با گفتن عباراتی نظیر      

بینم   می. کنیم، خوشحالیم    مالقات می  سی  کیوویشما را در    
خواهیم بدانی کـه      که امسال، دو بار با ما تماس داشتی و می         

آیا از کتـی کـه ژوئـن پارسـال از مـا             . برای ما اهمیت داری   
 ارتباط نزدیکـی    تواند با مشتری    می» خریدی، راضی بودی؟  

  .داشته باشد
  جهـت اطـالع کامـل در مـورد تاریخچـه           سی  کیووی

 .کنــد کامــل نگهــداری مــیبــه طــورهــا را  ریان، دادهـمــشت

هـای   تاریخچه خریـد مـشتریان از طریـق کـد پـستی بـا داده            
شـــرکتی کـــه ( Experion.comشناســـی روانـــی  جمعیـــت

. باشــد  مــرتبط مــی)کنــد اطالعــات مــشتری را تحلیــل مــی 
له ـتوانـد بـرای مثـال بالفاصـ          مـی  ســی   کیـوویترتیب    دینب

شــود کــه محــصول جدیــد، انتخــاب یــک مــشتری   عـمطلــ
ــا یــک فــرد جــوان   ــوده اســت ی ایــن . ثروتمنــد بازنشــسته ب

... اطالعات برای تدارکات الکترونیکی، راهبـرد تبلیغـاتی و        
ــابی ویروســی ســی  کیــووی. کــاربرد دارد ــار (از بازاری گفت

این شرکت جهت عدم    . کند  نیز استفاده می  ) مشتریان وفادار 
ایجاد مزاحمت بـرای مـشتریان خـود، هـیچ تبلیغـات پـستی              

  .نماید ارسال نمی

ـ   و ”Nice Guys Finish First… (2000)“ برگرفتــه از :بعامنـ
qvc.com.  

  2های نمونه  پرسش
شــوید و اقــدامات ایــن شــرکت  qvc.comوارد ســایت  .1

ترونیکی خود جهت افزایش اعتماد در کسب و کار الک
ــد  ــشخص نمائیـ ــت . را مـ ــام فعالیـ ــش   تمـ ــای بخـ هـ

فهرسـتی از   . رسانی به مشتریان را مشاهده کنید       خدمات
 .ها تهیه نمائید این فعالیت

، فهرسـتی از مزایـای      سی  کیوویپس از تماشای سایت      .2
خرید برخط در مقابل خرید تلفنی تهیه نمائید و معایب          

 CRMت  آیـا ایـن یکـی از خـدما        . آن را توضیح دهید   
 باشد؟ می

 و بخـش بـولتن      qvc.comوارد تاالر گفتگوی اینترنتی      .3

  
1- Computer-Telephony Integration (CTI) 
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ــوید ــرکت. آن شـ ــی شـ ــی کلـ ــدگان آنویژگـ کننـ
 راضـی هـستند؟ چـرا؟       سـی   کیوویآیا آنها از    چیست؟

 معایب گفتگوی مشتریان به طور برخط چیست؟
  با اسـتفاده از یـک انبـار داده، بـه مـشتریان              سی  کیووی .4

رای مثـال در مـورد آنچـه کـه          بـ (کند    خدمات ارائه می    
انــد، اطالعــاتی  مــشتریان در گذشــته خریــداری کــرده

انبـار  . چگونگی انجام این امر را توضیح دهیـد      ) یابد  می
  چرا؟. کند اکنون بالدرنگ کار می داده هم
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  با مشتریسازمان و مدیریت ارتباط

 های اطالعات بین سازمانی و جهانی سیستم .8

 3بخش
  ی سازمانهای برنامه

 

  و جهانیسازمـانی  عات بیناطالهایسیستـم
  فصل
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 سازمانیبین های  سیستم 1- 8
 های اطالعات جهانی سیستم 2- 8
 های مرکزی و راهنماها ، هستهB2Bمبادالت 3- 8
 های مجازی و پشتیبانی فناوری اطالعات سازمان 4- 8
 ها تبادل الکترونیکی داده 5- 8
 و خدمات وب XMLهای خارجی،  شبکه 6- 8
هـای اطالعـات      سازی سیـستم    مباحث مربوط به پیاده    7- 8

 بین سازمانی

  :ها نمونه

 اگنفولکس و .1
  سیکس فلگز .2

  اهداف آموزشی
  :توانید می پس از مطالعۀ این فصل، شما 

بنـدی نمـوده و تعریـف         های اطالعات سازمانی را طبقه      سیستم  
 .کنید

 .های اطالعات جهانی را تعریف نمایید سیستم  

 ارائـه  را هـای اطالعـات جهـانی    مباحث اصلی پیرامون سیـستم      
 .کنید

 . را شرح دهیدB2Bو راهنماهای های مرکزی  مبادالت، هسته  

های مجـازی و پـشتیبانی فنـاوری اطالعـات از آنهـا را                سازمان  
  .توصیف کنید

هــای آن را  هــا و فوایــد و محــدودیت تبــادل الکترونیکــی داده  
  .شرح دهید

  .و خدمات وب را تشریح نمایید XLMهای خارجی،  شبکه  
ت بــین هــای اطالعــا ســازی سیــستم مباحــث مربــوط بــه پیــاده  

  .سازمانی را ارائه کنید
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  زنجیرۀ تأمین از خدمات وب برای بهبود "دل"استفاده  

  مسأله صورت 
 دارای کارخانجات مونتاژ متعددی اسـت کـه در بـسیاری از نقـاط              (dell.com) 1شرکت دل 

افزارهـای کـامپیوتری      دنیا، به تولید انوع کامپیوتر شخـصی، سـرور، چـاپگر و سـایر سـخت               
  .پردازند می

، موسـوم بـه     2هـای تـدارکاتی شـخص ثالـث         کارخانجات مونتـاژ، متکـی بـه شـرکت        
آوری و     آنهـا جمـع    مأموریـت  هـستند کـه      3"های مرکزی تحـت مـدیریت فروشـنده           هسته"

 زنجیرۀ تـأمین . باشد  دل می) کنندگان تأمین(نگهداری موجودی تمام تولیدکنندگان قطعات  
  . نشان داده شده است1-8این شرکت در شکل 

هـای تـدارکاتی شـخص        شرکت دل در گذشته یک برنامه سفارش هفتگی به شرکت         
ها محموله قطعات ویژه دل را طبـق سـفارش مـورد نظـر آن                 داد و این شرکت     ثالث ارائه می  

مدیریت قطعات به دالیـل مختلفـی در موفقیـت          . کردند  برای کارخانجات مونتاژ، فراهم می    
بـا  ( بـه سـرعت کهنـه شـده و قیمـت آنهـا دائمـاً            اول اینکـه قطعـات    : دل بسیار کلیدی است   

بنابراین هرچه تعداد قطعـات موجـود در انبـار          . یابد  کاهش می )  درصد در هفته   6/0میانگین  
البتـه فقـدان قطعـات مـانع از تحویـل بـه موقـع               . تـر خواهـد بـود       هـا پـائین     کمتر باشد، هزینه  

 70عـات چیـزی حـدود       کـه هزینـه ایـن قط       آخـر آن  . کامپیوترهای سفارشی دل خواهد شد    
درصد قیمت یک کامپیوتر خواهد بود، بنابراین مدیریت هزینه قطعات تأثیر مهمی در هزینه 

از آنجـا کـه حمـل و نقـل، نگهـداری و اداره موجـودی، امـری                  . تمام شده خواهـد داشـت     
اما وجود برخی از اقـالم      . باشد  انگیز می  پرهزینه است، کاهش میزان موجودی بسیار وسوسه      

بـدون وجـود    . های تدارکاتی شخص ثالث، ضروری اسـت        های مونتاژ و شرکت     کتدر شر 
باشد، دست نخواهد یافـت          می "تحویل پنج روزه کاال   "اقالم مذکور، دل به هدف خود که        

  ).پس از دریافت سفارش، کامپیوتر باید حداکثر تا پنج روز آماده حمل باشد(
 زنجیـرۀ تـأمین   هـای       ان تمام بخش  برای کاهش میزان موجودی، همکاری و هماهنگی می       

کننده در بـسیاری از کـشورهای دوردسـت           دل شامل صدها تأمین    زنجیرۀ تأمین . ضروری است 
  
1- Dell Inc. 
2- Third-party logistics company (3pl) 
3- Vendor-managed hubs 
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افزاری متعددی  افزاری و نرم کنند و از بسترهای سخت    های مختلف صحبت می     است که به زبان   
نی هستند کـه بـا یکـدیگر    های اطالعات ناهمگو بسیاری از آنها دارای سیستم . نمایند  استفاده می 

  .کنند ارتباط برقرار نمی
یعنی پس از دریافـت  (دادند   روز کاال را تحویل می45کنندگان دل طی      در گذشته تأمین  

 شـرکت دل بـرای حفـظ        ). روز برای ارسـال کـاال فرصـت داشـتند          45سفارش، تولیدکنندگان   
 سـاعت را نگـاه     30 تـا    26 هـای مونتـاژ، ذخیـره احتیـاطی         جریان خطوط تولید باید در کارخانـه      

 روز را در انبـار      10 تـا    6های تدارکاتی نیز باید جهت احتیاط، ذخیره کاالی           شرکت. داشت  می
ای ایجـاد کـرد کـه هـر هفتـه جهـت            هفتـه  52بینی سـفارش      دل یک پیش  . کردند  نگهداری می 

مـان انتظـار    هزینه نگهداری موجودی، بسیار هنگفت و ز       .شد   می روز  بهکنندگان    راهنمایی تأمین 
  .جهت تحویل کاال بسیار طوالنی بود

   راه حل 
شرکت دل برای رفع مشکل فوق تدابیری اندیشید و در این راسـتا هـر دو سـاعت یـک بـار        

ها سفارشات دریـافتی در       این برنامه . کرد  های مونتاژ، برنامه تولیدی ارسال می       برای کارخانه 

.مین دلأ تـ  ۀزنجیـر  1-8شکل  
 .رسم شده توسط توربان: نبعم



  و جهانیسازمانی   ناطالعات بیهای  یستمس  8فصل  604 

های مذکور تمام قطعات مورد نیـاز را ثبـت           برنامه. دادند  طول دو ساعت گذشته را نشان می      
 مـورد نظـر و مکـان دقیقـی          کننده  کرده و زمان دقیق نیاز به دریافت قطعات، کارخانه مونتاژ         

را مـشخص   ) شـماره سـاختمان و مکـان دقیـق بـارگیری          (جهت تحویل سفارش از کارخانه      
ــی ــد م ــان . نماین ــن زم ــوان    ای ــد تحــت عن ــدی تولی ــدمات وب"بن ــی 1"خ ــشر م ــود  منت  و ش
هـای    سـپس، شـرکت   . کنندگان از طریـق شـبکه خـارجی دل بـه آن دسترسـی دارنـد                 تأمین

بندی نموده و بـه       آوری و بسته     دقیقه فرصت دارند تا قطعات مورد نیاز را جمع         90تدارکاتی  
  .های مونتاژ ارسال کنند کارخانه

کنندگان  دل سیستم خدمات وب دیگری معرفی کرد که کنترل اعتبار برنامه تحویل تأمین
شود تا امکان انجام اقـدامات        ترین مراحل تولید انجام می      این امر طی ابتدایی   . نماید  را تسهیل می  

تواند به طور موقت برنامه تولید را جهت  در صورت نیاز، دل می . اصالحی نیز وجود داشته باشد    
  .اصالح مشکالت تحویل قطعات، تغییر دهد

   دستاوردها 
 ساعت بـه  30های مونتاژ دل در انبار از  ، ذخیره موجودی کارخانههای جدید  با ایجاد سیستم  

 درصـد در    90این پیشرفت، سـبب کـاهش تقریبـی         .  ساعت کاهش یافته است    5 تا   3حدود  
توانایی کاهش موجودی، منجر به باز شدن فـضایی شـد کـه در              . هزینه انبارداری شده است   

ین فضا جهـت افـزایش خطـوط تولیـد          اکنون از ا  . شد  گذشته جهت انبار قطعات استفاده می     
کنند، به طوری که افزایش خطوط تولید، موجـب افـزایش ظرفیـت کارخانـه تـا           استفاده می 

  .یک سوم شده است
 درصد کـاهش یافتـه، کـه        40 تا   10های تدارکاتی نیز بین       میزان موجودی در شرکت   

ش هماهنگی مؤثر   افزای.  بوده است  زنجیرۀ تأمین این امر موجب افزایش سوددهی برای کل        
چـرا  (ها منجر به کاهش هزینه، رضایت بیشتر مشتریان دل             بنگاه زنجیرۀ تأمین های  فراینددر  

و کهنگـی کمتـر     ) کننـد   که کامپیوتر مورد نظر خود را عیناً مطابق سفارش خود دریافت می           
در نتیجه، سرعت نـوآوری دل و شـرکای آن          . شده است ) ناشی از موجودی کمتر   (قطعات  

شـرکای دل نیـز از ایـن امـر بـسیار           .  یافته، به طوری که مزیـت رقـابتی پیـدا کردنـد            فزایشا

  
1- Web Services 
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توانند     های اطالعات جدید، می     گذاری مختصری در سیستم     خرسند هستند که تنها با سرمایه     
  . ببرند از خدمات وب بهره

  ).dell.com) 2004-2000 و Hagel (2002)برگرفته از   :منابع

  ها آموخته 
های تولیـدی     های اطالعات که کارخانه      حد زیادی به سبب استفاده از سیستم       موفقیت دل تا  

موضـوع اصـلی ایـن      . باشد  اند، می   های تدارکاتی مرتبط کرده     کنندگان و شرکت    را با تأمین  
 ،های اطالعات بین سازمانی است که به دو یا چنـد سـازمان      فصل، ساختار و عملکرد سیستم    

های اطالعات بین سازمانی ممکن اسـت جهـانی           ز، سیستم در اقتصاد امرو  . دهند  خدمات می 
آمیــزی جهــت گــسترش  فنــاوری جدیــدی بــه نــام خــدمات وب، بــه طــور موفقیــت. باشــند
 دهنده دل و فروشندگان و نیز فروشندگان و تولیدکنندگان            های اطالعات که ارتباط         سیستم

دل اثـربخش و کارآمـد      ها جهت تبـا     شرکت. اجزاء و قطعات بوده، به کار گرفته شده است        
های خـارجی کـه در ایـن          ها و شبکه    هایی چون تبادل الکترونیکی داده      اطالعات، از فناوری  

در پایان به شرح برخی مباحث مربـوط  . نمایند پردازیم، استفاده می فصل به شرح آنها نیز می   
  .های بین سازمانی خواهیم پرداخت سازی سیستم به پیاده

  سازمانی بین های  سیستم 1- 8

هـدف  .  شامل گردش اطالعات بین دو یا چند سـازمان اسـت           1سیستم اطالعات بین سازمانی   
هــایی همچــون انتقــال سفارشــات،      اصــلی ایــن سیــستم، پــردازش کارآمــد تــراکنش     

چنانکه در این فـصل نـشان خـواهیم داد، سیـستم             .ها و حقوق کارکنان است      حساب  صورت
ماننـد انتقـال   (ای بوده، تنها بـه یـک فعالیـت         هتواند جهانی یا منطق     اطالعات بین سازمانی می   

را ) مانند تسهیل تجارت، ارتباط و همکاری     (های متعددی     اختصاص یافته یا فعالیت   ) بودجه
  .پشتیبانی کند
. انـد   های بین سازمانی در واکنش مستقیم به دو فشار کسب و کاری ایجاد شده                 سیستم

ها و ضرورت گسترش اثربخـشی و بـه هنگـام             تمایل به کاهش هزینه   : این فشارها عبارتند از   

  
1- Interorganizational Information System (IOS) 
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هـای    های اطالعات بـین سـازمانی، بـا مـرتبط کـردن سیـستم                 سیستم. های کاری فرایندبودن  
هـای روزمـره؛ بهبـود کیفیـت           تـراکنش    بـه کـاهش هزینـه       قـادر  اطالعات همکاران، آنها را   

نجـام  کـردن چرخـه زمـانی ا        گردش اطالعات از طریق کاهش یا حـذف اشـتباهات؛ کوتـاه           
هـای مربـوط بـه آن نمـوده و            های کاری و حذف کاغذ بازی، ناکارآمدی و هزینه            تراکنش

  .اند انتقال و پردازش اطالعات را برای کاربران آسان کرده
کننـده غالبـاً از پـیش تعیـین           ، این است که روابط مشتری و تـأمین        IOS اصلی    ویژگی

این ساختار از   ). مانند مورد دل  (وم یابد   رود این روابط تدا     شده است به طوری که انتظار می      
هــا در مــورد ماهیــت و قالــب ســندها و  پــیش تعیــین شــده منجــر بــه توافقــاتی بــین ســازمان

داننـد    هر دو طـرف قـرارداد مـی       . شوند، خواهد گردید    هایی که در آینده تبادل می       پرداخت
سـازمانی ممکـن    هـای بـین       سیـستم . های ارتباطی با سیستم یکپارچه خواهد بـود         کدام شبکه 

  .های شخصی یا همگانی ساخته شوند است حول شبکه
هـای    المللـی بـرای تبـادل اطالعـات از شـرکت            های اطالعات بـین      که سیستم   هنگامی

هـا از     این شـبکه  . برند   بهره می  های ارزش افزوده      شبکهکنند، معموالً از      مخابراتی استفاده می  
بـه  .  نیازهای ویژه کسب و کار منطبق شـوند        توانند با    هستند که می   خصوصیهای    نوع شبکه 

 نیـز در حـال   قابل دسترس همگـانی های  هرحال، با کاربرد روزافزون اینترنت، کاربرد شبکه     
  .افزایش است

هـای کـاری متعـددی از تبـادل داده گرفتـه تـا                های اطالعات بـین سـازمانی، فعالیـت         سیستم
هـای اطالعـات بـین     مهمتـرین سیـستم  . ندگیر رسانی و انتقال بودجه را در بر می     خدمات پیام 

  :سازمانی عبارتند از

هـا جهـت تـسهیل تجـارت میـان شـرکا طراحـی                 این سیستم  .B2Bهای تجاری     سیستم •
هـای    سیـستم . توانند در یک کشور یا کـشورهای متعـدد باشـند            این شرکا می  . اند  شده

 محـور   ، در بخشی که به شرح بازارهای الکترونیکی شرکت        4، در فصل    B2Bتجاری  
های متعدد پرداختیم، به طور کامل توضـیح          و مبادالت عمومی با شرکت    ) خصوصی(

 .اند داده شده

هـای مرکـزی،      هسته: های غیرتجاری عبارتند از      این سیستم  .B2Bهای پشتیبانی     سیستم •
 .راهنماها و دیگر خدمات

  های انواع سیستم
 بین سازمانی



 

 

607   های بین سازمانی سیستم  8-1

چنـد  های اطالعات جهانی دو یا چند شـرکت را در دو یـا                سیستم. جهانی های  سیستم •
ای از یک سیستم      سیستم رزرو خطوط هوایی نمونه    . کنند  کشور به یکدیگر متصل می    

  . جهانی کالن است
هـای ارتبـاط از       ، پول توسط شبکه   EFTدر فناوری    .1(EFT) وجوه الکترونیکی  انتقال •

  . شود راه دور، میان مؤسسات مالی مبادله می
هـا را     ط و همکـاری میـان سـازمان       ارتبـا ) 3فـصل    (افزار  های گروه    فناوری .افزار  گروه •

  .کنند آسان می
تــوان جهــت انتقــال پــست   از یــک سیــستم انتقــال واحــد مــی.یکپارچــه رســانی پیــام •

  .ها استفاده کرد  اسناد در بین سازمانفکسالکترونیکی و 
هـای داده مـشترک        گاهی اوقات شرکای تجاری از پایگاه      .2داده مشترک  های  پایگاه •

هـای تجـاری خـود و تـسریع           دل اطالعـات میـان طـرف      جهت کاهش مدت زمان تبـا     
  . برند  ها بهره می همکاری

هـای اطالعـات بـین سـازمانی،          ایـن سیـستم   . های مجازی   پشتیبان شرکت  های  سیستم •
ها، متـشکل از دو یـا چنـد شـریک                 این شرکت . باشند     می های مجازی   شرکتپشتیبان  

حصول یـا خـدمات ویـژه، در    باشند که جهت ارائه یک م  تجاری در نقاط مختلف می    
  .ها با هم شریک هستند  منابع و هزینه

. شـوند   بنـدی مـی     های اطالعات بین سازمانی، بر اساس فناوری مورد استفاده نیز طبقه            سیستم
  :اند  تشریح شدهIOSدر این فصل چهار فناوری عمده 

ن شـرکای   کی اسـناد تجـاری در میـا       ـادل الکترونیـ  ـتبـ . 3هـا     تبادل الکترونیکـی داده    .1
 رجوع  4به راهنمای فناوری    (باشد    های ارزش افزوده می        مبتنی بر شبکه   EDIتجاری،  

 EDI/Internetباشد که در ایـن صـورت بـه       تواند مبتنی بر اینترنت نیز        ، اما می  )کنید
 .معروف است

  
1- Electronic Funds Transfer (EFT) 
2- Shared database 
3- Electronic Data Interchange (EDI) 

های پشتیبان  فناوری
  اطالعات  سیستم

 بین سازمانی

ســـایت وبراهنماهـــای فنـــاوری در  
 .موجود است
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های داخلی گسترده که شـرکای تجـاری را بـه هـم متـصل                  شبکه .های خارجی   شبکه .2
  .کنند می

3. XML.     نوعی استاندارد آشکار  B2B      که همراه یا حتی جایگزین سیستم   EDI   به کـار 
  . رود می

  و کاربردهای درون سازمانیB2Bسازی   فناوری جدید، جهت یکپارچه.خدمات وب .4
 .) رجوع کنید6به راهنمای فناوری (

هـای پـشتیبان آنهـا موضـوع ایـن فـصل              های اطالعات بین سـازمانی و فنـاوری         سیستم
 . عناوین این فصل و ارتباط آنها با یکدیگر را ارائه کرده است2-8شکل . هستند

 های اطالعات جهانی سیستم 2- 8

واقـع در دو یـا      ) هایی از یـک شـرکت       یا بخش (های    های بین سازمانی که شرکت      از سیستم 
. شود  یاد می  های اطالعات جهانی      سیستمدهند، با عنوان        چند کشور را به یکدیگر ارتباط می      

هـای   های مجازی جهانی عمومـاً جهـت فعالیـت        المللی و شرکت    های چندملیتی، بین    تشرک
 انجـام  B2Cهایی که عملیات تجاری    شرکت. ، نیازمند اطالعات جهانی هستند    B2Bتجاری  

  .برند می   دهند، معموالً از اینترنت بهره می
. ارنـد هایی هستند که در کشورهای متعـدد فعالیـت د           شرکتهای چند ملیتی،      شرکت

دفـاتر یـا    . پـی   اِی  اِم و اِس    بـی   دونالد، آی   کوکاکوال، مک : ها عبارتند از    برخی از این شرکت   

  2-8شکل
هـای اطالعـات      سیستممروری بر   

 .)IOSs(سازمانی  بین
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 1 مثال به نمونـه      به طور (کنند    ها در کشورهای متعددی فعالیت می       کارخانجات این شرکت  
ها در بازارهایی که باید در تمـاس نزدیـک بـا آنهـا باشـند یـا در              این شرکت ). مراجعه کنید 

قی که کارگر زیاد و ارزان است یا نیروی خبرۀ با حقوق پایین وجود دارد، بـه فعالیـت                   مناط
 در ایالـت    1پی در دره سـیلیکن      اِی  برای مثال، بخش تحقیق و توسعه شرکت اِس       . پردازند    می

کالیفرنیا واقع شده است ولی ایـن شـرکت دفـاتر فـروش و توزیـع متعـددی در کـشورهای                     
  . مختلف دارد
های دیگـر کـشورها بـه امـر      هایی هستند که با شرکت  نیز شرکتالمللی  ینهای ب   شرکت

های خارجی درخواسـت همکـاری        برای مثال، شرکت بوئینگ از شرکت     . پردازند  تجارت می 
  . کشور قراردادهای تجاری منعقد نموده است40کرده و با تولیدکنندگان در بیش از 

 هستند که اعـضای آن در  2اص خ  در واقع نوعی مشارکت های مجازی جهانی    شرکت
ها تولیـد یـک محـصول         هدف ویژه اعضای این گونه شرکت     . باشند  کشورهای متعددی می  

 موقـت   مأموریـت هـا تنهـا یـک         برخی از این شرکت   . باشد  خاص یا ارائه نوعی خدمات می     
جهـت اطالعـات    (داشته و برخی دیگر دائمی و پایـدار هـستند           ) مانند ایجاد خط لوله نفت    (

  ). رجوع کنید4-8های مجازی، به بخش  رباره شرکتبیشتر د
. برنــد هــای اطالعــات جهــانی بهــره مــی الــذکر از سیــستم هــای فــوق تمــامی شــرکت

برخی از . باشند های مختلف در کشورهای متعدد می های جهانی در برگیرنده سازمان سیستم
 انتقـال وجـوه     هـای   های مهـاجرت و کنتـرل پلـیس، سیـستم           سیستم: ها عبارتند از    این سیستم 
هـای تجـاری و آموزشـی جهـت           و بسیاری از سیستم   ) ATMهای    شامل شبکه ( الکترونیکی

  .المللی همچون سازمان ملل متحد های بین کاربرد سازمان

نظرگـرفتن سـاختار آن، بـه طـور      هـای جهـانی اسـت، بـدون در     شرکتی کـه دارای فعالیـت  
های اطالعات جهانی بـرای     ده سیستمفواید عم. ی وابسته به فناوری اطالعات است   چشمگیر
  :عبارتند از) که البته توسط فناوری اطالعات ممکن شده است(ها  سازمان

شرکا از یکدیگر دورند، امـا در عـین حـال بـا      گرچه .ای معقول ارتباط مؤثر با هزینه   •
هـا را بررسـی نمـوده و همـه            گیری کـرده، تـراکنش      یکدیگر همکاری داشته، تصمیم   

  
1- Silicon Valley 
2- Joint venture 

های  فواید سیستم
 اطالعات جهانی
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، خـدمات   EDIشرکای تجاری از طریق پست الکترونیکی،       . کنند  ترل می موارد را کن  
هـای خـارجی بـا یکـدیگر          و شـبکه  ) در ابتدای فصل رجوع کنید     dell به نمونۀ (وب  

های مختلف بـا یکـدیگر گفتگـو کننـد،      چنانچه شرکای تجاری به زبان   . ارتباط دارند 
مند فنـاوری اطالعـات     های هوش   سیستم. برقراری ارتباط اهمیت بیشتری خواهد یافت     

 .های مختلف را به طور خودکار ترجمه کنند توانند زبان می

 ایـن  .همکاری ثمربخش جهت غلبه بر اخـتالف در مـسافت، زمـان، زبـان و فرهنـگ        •
، )11فـصل   (یـار     هـای تـصمیم     ، سیـستم  )3فـصل    (افـزار   توان بـا گـروه      همکاری را می  

 .تقویت کرد) 3فصل (های خارجی و تجهیزات کنفرانس از راه دور  شبکه

هـای یکـسان بـا حـضور در            شرکا و توانایی کار روی پروژه       دسترسی به پایگاه داده    •
هـای اطالعـات همچـون کنفـرانس از راه دور و تـسهیم                 فنـاوری  .های متفـاوت    مکان
 . برای این منظور مفید هستند) 3فصل ( نمایش  صفحه

زمـانی کـه    . ی کامالً پیچیـده اسـت     های اطالعات بین سازمانی اثربخش، امر       طراحی سیستم 
IOS       هـای فرهنگـی، اقتـصادی و سیاسـی در بـین            ، یک سیستم جهانی است، به دلیل تفاوت
  . تر نیز خواهد شد های کشورهای مختلف، طراحی این سیستم پیچیده گروه

گرچه یقیناً پتانسیل الزم برای اقتصاد جهانی موجود است، برخی کشورها بـا تـرجیح               
 در دسترسی، حد و مرزهای مجـازی در ایـن امـر              ای و محدودیت    وانین منطقه زبان محلی، ق  

های اطالعات جهانی به پتانـسیل خـود دسـت             عالوه، پیش از آنکه سیستم      به. کنند  ایجاد می 
برخی از موارد قابل توجه     . یابند، انواع حد و مرزهای مختلف باید تحت بررسی قرار گیرند          

ــستم  ــین ســازمانی در نظــر گرفــت، عبارتنــد از هــای  کــه بایــد در طراحــی سی :  اطالعــات ب
  . و موارد حقوقی1سازی های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، بومی تفاوت

هـای یـک        هـا و دیگـر ویژگـی         شـامل اهـداف، ارزش     گـفرهنـ  .گیـهای فرهن   تفاوت
هـا گرفتـه تـا مـوارد          های متفاوت فراوانی از سـنت       این امر جنبه  . ه منحصر به فرد است    ـجامع

هـا قـصد تجـارت در کـشورهای           هنگـامی کـه شـرکت     . شـود   قانونی و اخالقی را شامل می     
یـک نمونـۀ معـروف در ایـن         . خارجی را دارند، باید محیط فرهنگی را مد نظـر قـرار دهنـد             

  
1- Localization 

موارد قابل توجه در 
 طراحی سیستم جهانی
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ام بـه     جـی .  اسـت  »نرفتن«در اسپانیولی به معنای      نُوا. باشد     می 2 مدل نُوا  1ام  زمینه، اتومبیل جی  
ورهای اسـپانیولی زبـان دچـار       ـ و در نتیجـه فـروش ایـن مـدل در کـش             این مورد توجه نکرد   

  .مشکل گردید

هـا، بـرای محـصوالت و خـدمات خـارجی خـود از نـام،                  بسیاری از شـرکت    .سازی  بومی
 نامیـده   سـازی   بـومی ایـن عمـل     . کننـد   هـای متفـاوتی اسـتفاده مـی         بندی  رنگ، اندازه و بسته   

ات جهانی، از ایـن روش بایـد در طراحـی و    های اطالع  جهت افزایش فواید سیستم   . شود  می
هـا، عـالوه بـر     سـایت  وببـرای مثـال، بـسیاری از    . ها نیـز اسـتفاده نمـود       عملکرد این سیستم  

برای مثال، یوروپ کـار     . کنند  ها و واحدهای پولی متفاوتی را ارائه می         محتوای خاص، زبان  
(europcar.com) در هرکـدام از آنهـا       کـشور جهـان ارائـه کـرده کـه            118هـایی بـه        درگاه

  ). رجوع کنید6به فصل (توان یک زبان از ده زبان را انتخاب کرد  می

 سیاسـی و اقتـصادی کـشورها نیـز بـه طـور               محـیط  .های اقتـصادی و سیاسـی         تفاوت
یکـی از نتـایج ایـن تفـاوت، اخـتالف در زیرسـاخت              . ی با یکدیگر متفاوت است    چشمگیر

 کشورها دارای خدمات تلفن بوده، در حالی کـه          برای مثال، برخی  . اطالعات کشورها است  
هـا اصـرار        بـه عنـوان مثـال، فرانـسه سـال         . پردازنـد   برخی دیگر به کنترل شدید ارتباطات می      

های دیگری    اکنون، زبان . های این کشور باشد     سایت  وبداشت که زبان فرانسوی تنها زبان       
ه بایـد در هـر سـایت    ـ زبـان فرانـس  ن حـال ـرد دارند؛ در عیـوز کاربـها مج  ز در این سایت   ـنی

ور خود  ـها را در کش     رنت پرداخته و برخی از سایت     ـن به کنترل محتوای اینت    ـچی. ظاهر شود 
  .کند فیلتر می

ی بـا یکـدیگر     ـورها بـه طـور قابـل توجهـ        ـوقی کـش  ـهـای حقـ     سیـستم  .وقیـوارد حق ـم
 جـرائم بـت اختـراع،   حـق انحـصاری نـشر، حـق ث        : های آن عبارتند از       نمونه. اوت هستند ـمتف

تمامی این موارد از پتانـسیل الزم       . کامپیوتری، اشتراک فایل، حریم خصوصی و انتقال داده       
گـردد،   هـای اطالعـات جهـانی ارسـال مـی           جهت تأثیرگذاری بر آنچه که از طریـق سیـستم         

هـای حقـوقی، اقتـصادی و         تأثیر تفاوت . لذا این موارد باید در نظر گرفته شوند       . برخوردارند

  
1- GM 
2- Nova 
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های اطالعـات جهـانی بـه وضـوح در مـسأله انتقـال داده            یاسی بر طراحی و کاربرد سیستم     س
  .شود فرامرزی دیده می

 بـسیاری از کـشورها، همچـون برزیـل و کانـادا،          .المللی  انتقال داده بین مرزهای بین    
همچــون چــرخش اطالعــات ســازمانی در مرزهــای  انتقــال داده فرامــرزی کنتــرل جهــت

ایـن کـشورها معمـوالً قـوانین خـود را بـا عنـوان          . کننـد   ن سختی تحمیل می   المللی، قوانی   بین
هـای سـازمانی در    کننـد، چـرا کـه داده         توجیـه مـی     محافظت از حریم خصوصی شـهروندان     

از دیگـر توجیهـات آنهـا، محافظـت از          . باشـند   هـای شخـصی مـی       بسیاری موارد شـامل داده    
هـا در همـان     انجـام پـردازش داده  ور بـا ـاغل در داخـل کـش     ـظ مـش  ـوی و حفـ   ـت معن ـمالکی
  .ور استـکش

با انتقال اطالعات بـه داخـل و خـارج از یـک کـشور، مـسأله حقـوقی جـالبی مطـرح                       
هنگامی که مدارک جهت پردازش مجدد یا ارسال مجدد در کشور دیگری است، : شود  می

 یـک   قوانین کدام کشور جهت کنترل انتقال داده نافذ است؟ بـرای مثـال، اگـر داده توسـط                 
ای آمریکایی به یـک سـازمان انگلیـسی ارسـال گـردد،               شرکت لهستانی و از طریق ماهواره     
شوند؟ جهـت     ها کنترل می    پردازد و چه زمانی داده      ها می   قوانین کدام شرکت به کنترل داده     

ها در حال ایجـاد قـوانین و معیارهـایی جهـت کنتـرل رشـد                  حل برخی از این مسائل، دولت     
المللی جهـت اسـتاندارد کـردن ایـن قـوانین و              های بین   ت بوده و تالش   سریع فناوری اطالعا  

برخـی از مـوارد انتقـال داده        ) رجـوع کنیـد    oecd.org برای مثال، به   (شوند  معیارها انجام می  
  . نشان داده شده استW8.1فرامرزی در فایل برخط 

 بـرای مخاطـب جهـانی        سایت  وب طراحی   : برای مخاطب جهانی    سایت  وبطراحی  
را مـورد   .. .هـا بایـد عوامـل زبـانی، حقـوقی، فرهنگـی و              سایت  وب. شود  ری مهم تلقی می   ام

وی خـاطر نـشان   . انـد   به طور خالصـه بیـان شـده   1این عوامل توسط دوبای. توجه قرار دهند  
بنـابراین تجـارت در     .  درصد کـل کـاربران اینترنـت، انگلیـسی زبـان نیـستند             60کند که     می

هـا، وفـق دادن محتـوا بـا معیارهـای             است که شامل ترجمه زبـان      سازی  بومیاینترنت نیازمند   
پـسند   ها را مـشتری    سایت  وبتوان    کند که چگونه می     دوبای اشاره می  . باشد  می.. .فرهنگی و 

  .کند او قدرت ترجمه ماشینی را ضعیف ارزیابی می. کرد
  
1- Dubie (2003) 
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سـازی    ی بهینه انی آنها، چگونگ  ـهای اطالعات جه    مـانی و سیست  ـهای جه     أله اصلی شرکت  ـمس
کننـدگان یـا مـشتریانی از چنـد کـشور             زنجیرۀ تأمینی که شامل تأمین    . های تأمین است    زنجیره

ــ  ــد، زنجی ــ ـباش ــأمین جه ــی ـرۀ ت ــده م ــ انی نامی ــه  (ود ـش ــال، ب ــرای مث  و Harrison, 2001ب
Handfield and Nichols, 1999ــد ــوع کنیـ ــافتن  ).  رجـ ــی، یـ ــارت الکترونیکـ تجـ

) های الکترونیکـی    برای مثال، با استفاده از مزایده     ( در دیگر کشورها     کنندگان و مشتریان    تأمین
 Handfield et al., 2002 و Turban et al., 2006بـه  (ت ـان نمـوده اسـ  ـار آسـ ـرا بـسی 

  ). رجوع کنید
های تأمین داخلی بـوده و پیچیـده          تر از زنجیره      های تأمین جهانی معموالً طویل      زنجیره

برخی موارد کـه    . مال انقطاع و عدم قطعیت در این سیستم وجود دارد         بنابراین احت . باشند  می
مـسائل  : هـای تـأمین جهـانی شـوند، عبارتنـد از            ممکن است منجر بـه مـشکالت در زنجیـره         

هـای فرهنگـی و زبـانی، تغییـرات سـریع در       های گمرکی، تفاوت  ها و هزینه    حقوقی، مالیات 
 جهـانی را  زنجیرۀ تـأمین ی از مشکالت یک    ا    نمونه. نرخ تبادالت ارزی و عدم ثبات سیاسی      

  .مشاهده کرد 1-8 کار یطفناوری اطالعات در محتوان در  می
هـای تـأمین جهـانی بـسیار سـودمند اسـت، امـا                فناوری اطالعات در پشتیبانی از زنجیـره      

بـرای مثـال   . (Harrison, 2001)های اطالعات جهانی باید به طور دقیق طراحی شوند  سیستم
هـای   ر سنگاپور، از طریق تبادل داده الکترونیکی، فروشندگان، خریداران و سازمان       د 1تریدنت

 این  سایت  وب در   W8.2جزئیات تریدنت در فایل برخط      . کند  دولتی را به یکدیگر متصل می     
 در  EDI/Internet نیـز بـا اسـتفاده از         2یک شبکه به نـام تریـدلینک      . کتاب تشریح شده است   

  .کند شریک تجاری بالقوه تالش می 70،000رتباط بین کنگ برای برقرارای ا هنگ
نمایـد،   هـای ارتبـاطی را فـراهم مـی      و دیگر زیرسـاخت   EDIفناوری اطالعات نه تنها     

فناوری اطالعـات در    . کند  بلکه در برخی شرایط متغیر و دشوار نیز تخصص برخط ارائه می           
ی راهنمـای الکترونیکـی     ها  از طریق فهرست  (ها سودمند است      یافتن شرکای تجاری سازمان   

بـه عـالوه فنـاوری اطالعـات امکـان          ). alibaba.comهای جـستجو، هماننـد نمونـۀ          و ماشین 
بـه  (نمایـد   ترجمه خودکار صفحات وب را فراهم کرده و مـشکالت زبـانی را برطـرف مـی                

 ).رجوع کنید1-3تر  نگاهی دقیق

  
1- TradeNet 
2- TradeLink 

خصوصیات و مشکالت 
 زنجیرۀ تأمین جهانی
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  1-8  در محیط کارفناوری اطالعات
     کند نجه نرم میلگو با مسائل جهانی دست و پ

  

ــده عمــده(lego.com) دانمــارک 1شــرکت لگــو  تولیدکنن
ایــن . بــازی، از جملــه انــواع الکترونیکــی آن اســت  اســباب

بازی در جهان بوده      ترین تولیدکننده اسباب    شرکت معروف 
 را به خود اختـصاص       2"اسباب بازی قرن بیستم   "که عنوان   (

باشـد کـه توسـط         می سایت  وبو دارای هزاران    ) داده است 
  .اند  آن در سراسر جهان طراحی شدهمندان عالقه

 تـصمیم گرفـت تـا بـرای         1999این شرکت در سـال      
ایـن  .  در اینترنـت بازاریـابی کنـد       3یکی از محصوالت خود   

توانستند   کاربران آن می  . نظیر بود   محصول یک نوآوری بی   
لگــو، یــک ربــات  عنــصر قــدیمی 700بــه کمــک بــیش از 

بـــسازند و از طریـــق کـــامپیوتر شخـــصی خـــود بـــرای آن 
  .نویسی کرده و برنامه را به ربات منتقل کنند برنامه

ای،   لگــو بــا اســتفاده از چنــدین مرکــز پخــش منطقــه 
ــروش      ــه ف ــف ب ــشورهای مختل ــود را در ک ــصوالت خ مح

زمانی که قرار شـد تجـارت الکترونیکـی جهـانی     . رساند  می
توجـه  : (های زیـر را داشـت       رکت دغدغه انجام شود، این ش   

داشته باشید که گرچه این یک نمونه تجارت سازمان با فرد           
باشد، بسیاری از موارد آن در مورد تجـارت سـازمان بـا               می

  ).کند سازمان نیز صدق می
ــام     • ــانی در تم ــی جه ــارت الکترونیک ــو تج ــرای لگ  ب

  زیرا فروش  رسید،  معقول به نظر می    غیر کشورها امری 

والت ایــن شــرکت در برخــی کــشورها بــسیار محــص  
ــوده و برخــی کــشورها هــیچ  ــایین ب ــه خــدمات   پ گون

لگــو در کـدام کــشورها  . کردنـد  پـشتیبانی ارائـه نمــی  
 بایست محصول خود را به فروش رساند؟ می

ــرای فــروش •  از طریــق تجــارت الکترونیکــی، یــک   ب
سیستم توزیع و خـدمات پـشتیبانی شـامل پـشتیبانی از            

 .ی نیاز بودافزار تی و نرمکاالهای برگش

برخط نیز وجـود     غیر های برخط و    مسأله ادغام فعالیت   •
داشت که در مقابل ایجاد یک واحد متمرکز جدیـد،          

 .رسید نظر می امری پیچیده به

انبارهای موجود جهت توزیـع کـاال میـان خریـداران            •
فـروش از طریـق تجـارت       . عمده طراحی شده بودنـد    

، نیاز بـه تغییـر و تطبیـق         الکترونیکی به مشتریان فردی   
 .داشت

اداره محصوالت برگشتی این شرکت در تمـام نقـاط           •
 .جهان، ضروری بود

محصوالت لگو در کشورهای مختلف، با واحـدهای         •
. روند  های مختلف فروش می     پولی متفاوت و با قیمت    

ــسان    ــه قیمــت یک ــبکه ب ــد محــصول را در ش ــا بای  آی
ت بـا   فروخت؟ به کدام واحد پـولی؟ رابطـه ایـن قیمـ           

  برخط چگونه خواهد بود؟ غیرهای قیمت
  

  
1- Lego Company 
2- The toy of the 20th century 
3- Lego Mindstorm 
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شرکت چگونه باید از عهده ارسال مستقیم برآمـده و           •
 ها را ردیابی کند؟ تک تک محموله

ــسیاری     • ــشورهای ب ــوانین ک ــد از ق ــسی بای فاکتورنوی
 .متابعت کند

 مجزایی برای این    سایت  وبآیا لزومی دارد که لگو،       •
 محصول خاص طراحی کند؟

مور تبلیغات و فروش محـصوالت      برخی کشورها در ا    •
ــستند   ــختی ه ــوانین س ــان دارای ق ــه کودک ــوانین . ب ق

حمایت از مشتری نیز در کشورهای مختلف، متفاوت        
ها را درک نموده و آنها را         لگو باید این تفاوت   . است

 .کرد بررسی می

هـای انتقـال      این شـرکت چگونـه بایـد بـا محـدودیت           •
 های شخصی برخورد کند؟ الکترونیکی داده

ایــن شــرکت چگونــه بایــد مالیــات و هزینــه گمــرک  •
 کاالی وارده را در کشورهای مختلف بررسی کند؟

لگو بـه دلیـل عجلـه و شـتابی کـه در ارائـه محـصول                 
 جدید خود به بازار داشت، پیش از معرفی بازاریابی مستقیم         

الذکر نپرداخت و به دلیل       اینترنت، به حل تمامی مسائل فوق       
 تجـاری خـود را در       سایت  وب شد   مشکالت حاصله مجبور  

تقریباً یک سال به طـول انجامیـد تـا تمـام            .  ببندد 1998سال  
مسائل مربوط به تجارت جهانی لگو حل گـشته و سـرانجام            

 بـسیاری از  2001لگو تا سال    . آن مجدداً باز شود    سایت  وب
محصوالت خود را به طور برخط و بـا قیمـت دالر آمریکـا              

 کشور جهـان    15ط آن تنها در     فروخت، اما خدمات برخ     می
  .در دسترس بود

 به عنوان یک واحد مستقل      Lego.com ،2003از سال   
عمل کرده و امکان طراحی برخط بسیاری از محصوالت را          

 میلیـون نفـر از ایـن سـایت          4روزانه بـیش از     . کند  فراهم می 
  .کنند بازدید می

 Damsgaard & Horluck (2000)و  Stoll (2003) برگرفته از :منابع
  . lego.com (2003) و

آیـا اینترنـت راه مناسـبی بـرای         : برای بررسـی بیـشتر    
جهانی شدن است؟ چرا فـروش محـصوالت لگـو از طریـق             

  رسد؟ اینترنت امری معقول و منطقی به نظر می

، بـه ویـژه     زنجیـرۀ تـأمین   هـا جهـت غلبـه بـر مـشکالت تـدارکاتی               بسیاری از شرکت  
سـپاری    ت تـدارکاتی را بـه فروشـندگان تـدارکاتی بـرون           خـدما  های تأمین جهـانی،     زنجیره

شـود،     داده مـی    نـشان  2-8فنـاوری اطالعـات در محـیط کـار          در  همـان طـور کـه       . کنند  می
 زنجیـرۀ تـأمین  های اطالعالت جهانی، ارتبـاط و همکـاری تنگـاتنگی میـان اعـضای                 سیستم

  . کنند فراهم می
هــای بیــشتری بــه  ســازمانبــا توســعه فنــاوری اطالعــات و گــسترش تجــارت جهــانی، 

کـه   (IOSاکنون به بررسی سه نـوع دیگـر    .های اطالعات جهانی نیاز خواهند داشت سیستم
هـای مرکـزی و       ، هـسته  B2Bمبـادالت   : پردازیم کـه عبارتنـد از       می) باشند  گاهی جهانی می  

  .های راهنما فهرست
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  ی اطالعات جهانی، ها ورلد از طریق سیستم چگونه بایک

     دهد؟ سفارشات را انجام می

  

یـک) در ایالت تگـزاس2واقع در سن آنتونیو    (1ورلدبایک
اسـت کـه بـه دلیـل        )  کارمنـد  16شـامل   (شرکت کوچـک    

ها و لوازم جانبی بـا کیفیـت بـاال، مـشاوره              ساخت دوچرخه 
در . باشـد   تخصصی و خدمات خصوصی شـناخته شـده مـی         

 به عنوان (bikeworld.com) شرکت سایت وب 1996فوریۀ 
روشی جهت دسترسی بیشتر به مشتریان خارج از تگزاس و           

  .به ویژه مشتریان دیگر کشورها، به راه افتاد
ورلد بـا دو مـشکل بـزرگ در فـروش اینترنتـی               بایک

فـروش  . انجام سفارش و خدمات پس از فروش      : مواجه شد 
هـا در اینترنـت و بازارهـای     ارزش دوچرخـه لوازم جانبی بـا     

جهانی افزایشی مستمر یافت، ولی زمانی که این امر تنها بـه             
ها و پاسخ گویی  پردازش دستی سفارشات، حمل ونقل بسته

شد، بـرای شـرکت بـسیار         به سفارشات مشتریان محدود می    
  .فرسا بود توان

ورلــد بــرای تمرکــز روی قابلیــت اصــلی خــود  بایــک
تـصمیم گرفـت کـه کـار        ) خه و قطعـات آن    ساخت دوچر (

 بـه   فِـدِکس اجرای سفارش را از طریق پیمانکـاری شـرکت          
 بـا پیـشنهاد قیمتـی مناسـب و تحویـل            فِـدِکس . انجام رساند 

 انجام سـفارش    فرایند سازی  سریع و کیفی کاال و با خودکار      
 ، مؤسـس  3ویت اسنل . از سطح انتظار مشتری نیز فراتر رفت      

هـای    انست نیازهایش بـا کمـک سیـستم       د  ورلد که می  بایک  
بـرای تغییـر    ": گوید   برطرف خواهد شد، می    فِدِکسجهانی  

وضعیت از یک شرکت ناشناخته به یـک فروشـندۀ مـشهور        
مـا  . جهانی به چیزی بیش از یک قیمت منـصفانه نیازمنـدیم          

تصمیم گرفتیم با ارئه خدمات غیرمنتظره، مـشتریان خـود را       
ای را کـه      کننـده    سرعت خیـره   کسفِدِ. کامالً غافلگیر کنیم  

 حمـل و نقـل کـاال بـا پـست            ".کند  نیاز داریم به ما ارائه می     
معمولی رایگان است، اما برای کاالهایی کـه پـست پیـشتاز            

  .شوند، باید مبلغ بیشتری پرداخت می
 انجـام سـفارش را      فراینـد  مرحلـۀ    5 صفحه بعـد  شکل  

. توضیحات الزم در شـکل ارائـه شـده اسـت          . دهد  نشان می 
، بـا سیـستم     فِدِکستوجه داشته باشید که شرکت تدارکاتی       

همچـون  (ای    ای کـه دارد، خـدمات ویـژه         اطالعات پیچیـده  
  .کند را به مشتریان ارائه می) پیگیری سفارشات

ورلـد،     سال پـس از آغـاز داد و سـتد بـرخط بایـک              4
میزان فـروش شـرکت در      .  برابر شد  4حجم فروش شرکت    

یلیون دالر رسید و هم اکنـون نیـز    م8، به بیش از     2003سال  
ورلــد بــه لطــف  بایــک. بــه طــور پایــداری ســودآور اســت 

های اطالعات جهـانی      ها و سیستم    سپاری انجام سفارش   برون
 ها اسـت   ، دارای یک سیستم کامالً خودکار سفارش   فِدِکس

  
1- Bikeworld Company  
2- San Antonio  
3- Whit Snell 
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ها دسترسـی بالدرنـگ دارد        و به اطالعات وضعیت سفارش    
به مـشتری و توانـایی حفـظ        دهی    که منجر به بهبود خدمات    

رسانی بـه مـشتریان جهـانی را          مشتری شده و امکان خدمات    
، ردیـابی     نگـار رایگـان     هـای مکـان     این سایت نقشه  . نیز دارد 

هـای شـغلی و سـایر         سفارشات، حمایت از مشتری، فرصـت     
  .کند خدمات را برای مشتریان فراهم می

  .FedEx (2000)و  bikeworld.com برگرفته از :منابع  
های اطالعات بین سازمانی      سیستم: برای بررسی بیشتر  

 و فِـــدِکس و مـــشتریان و نیـــز میـــان فِـــدِکسالزم میـــان 
 دیـدن   (fedex.com)از سایت   . ورلد را شناسایی کنید     بایک

تواند در تجارت جهـانی        چگونه می  فِدِکسکرده و دریابید    
  .ها یاری رساند به شرکت
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های اطالعات بـین سـازمانی، اتـصال کـابلی یـا       طبق نظر بسیاری از افراد، سیستم    در حقیقت   
 تمـامی  از این هستند، چرا که امکـان          ها چیزی بیش    این سیستم . ها هستند   سیم بین سازمان    بی

آنهـا  ها از جمله تبادل اطالعات، همکاری و حتی کسب و کار را برای          بین سازمان  تعامالت
هـا سـه ابتکـار        های مرکزی و راهنمـا      ، هسته B2Bخدماتی همچون مبادالت    . کنند  فراهم می 

ها در تبادل اطالعات، همکاری و کسب و کار  جدید فناوری اطالعات هستند که به سازمان    
  .رسانند یاری می

عمـل آورد    به   B2Bهای تأمین     توان پشتیبانی قابل توجهی از زنجیره       با مبادالت الکترونیکی می   
 را B2B مبادالت ذکر شد، 4 که در فصل همان طور).  رجوع کنیدRanganatan, 2003به (

و ) یـک خریـدار و چنـد فروشـنده یـا یـک فروشـنده و چنـد خریـدار                    ( خصوصیتوان به     می
در هـر دو مـورد، تبـادل اطالعـات و           . تقـسیم کـرد   ) فروشندگان و خریداران متعـدد     (عمومی

یند انجام سفارش بایک ورلدافر
 .2000، فِدِکس: منبع

 B2Bمبادالت 
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در مبادالت خـصوصی    . های اطالعات بین سازمانی انجام خواهد شد          تراکنش از طریق سیستم   
 IOSدر ایـن مـوارد،   . شـود   معموالً توسط یک فروشنده یا خریدار کنترل مـی      IOSاطالعات،  

توانـد یـک شـبکه       مـی  IOSدر مبـادالت عمـومی،      .  اسـت  EDI خارجی یا     معموالً یک شبکه  
 .خصوصی مجازی همراه استخارجی یا اینترنت باشد که معموالً با یک شبکه 

توجه داشته باشید کـه     . ، یک سیستم مبادالت عمومی نشان داده شده است        3-8در شکل   
وجود ) اند که در مرکز به صورت بیضی مشخص شده(در نمونه زیر سه نوع مبادله به هم پیوسته 

  . باشدممکن است در سایر موارد تنها یک نوع مبادله برای کل یک صنعت وجود داشته . دارد
همـان طـور کـه    . توان جایگزین مبادالت خصوصی کرد  را میB2Bمبادالت عمومی  

های اطالعات مـورد نیـاز را بـرای       بحث شد، مدیر مبادالت عمومی، تمام سیستم      4در فصل   
بنابراین کافی است خریداران و فروشندگان تنها به اینترنت         . کند  کنندگان فراهم می    شرکت

 بستگی بـه انـدازه      B2Bفناوری کاربردی در مبادالت     . رت بپردازند  تا به تجا   "وصل شوند "
  .ها دارد آنها و نوع تراکنش

بـا  . باشـد   ، نقطه آغازین ارتباط میان شرکای تجاری مـی        B2Bگاهی مبادالت عمومی    
های تجاری خصوصی،     ایجاد این ارتباط، شرکا احتماالً به سمت مبادالت خصوصی یا اتاق          

شـرکا نیـز ممکـن اسـت بـا یکـدیگر همکـاری مـستقیم داشـته و از          . کننـد   گرایش پیدا مـی   
  . خودداری نمایندB2Bمبادالت عمومی 

  

مین مبتنی  أ ت ۀزنجیر3-8کلش
ــورس   ــاالر بـ ــامل تـ ــر وب شـ بـ

 .عمومی
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بـرخالف آن،  . هـا، کـاربرد دارنـد     اساساً جهت تسهیل تجارت میـان شـرکت        B2Bمبادالت  
در  طور مکـرر       جهت تسهیل ارتباط و همکاری میان شرکای تجاری و به          های مرکزی   هسته
انـد کـه    ای سـاخته شـده     ها به گونـه     این هسته . گیرند   مورد استفاده قرار می    تأمینزنجیرۀ  طی  

دسترسی دارد کـه بـا آن بـه تبـادل           ) معموالً یک درگاه   (سایت  وبهریک از شرکا به یک      
 اطالعـات جدیـد، ایجـاد        تواند به ذخیـره     به عالوه هر یک از شرکا می      . پردازد  اطالعات می 

. ها امکان تجـارت نیـز وجـود دارد          در برخی هسته  . ل پیام بپردازد  تغییرات و دریافت یا ارسا    
ــشان داده شــده، کــه برخــی    4-8در شــکل  ، ســاختار یــک هــسته مرکــزی الکترونیکــی ن

فناری اطالعات در محیط کـار   این سیستم در    . های مبادالت عمومی را نیز دارا است        توانایی
  .  توصیف شده است8-3

هـــسته مرکـــزی 4-8شـــکل 
های   با واسطه ) پایین(الکترونیکی  

: منبـع  .مقایسه شـدند  ) باال(سنتی  
 .رسم شده توسط توربان و لی

های مرکزی  هسته
 الکترونیکی
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  3-8  در محیط کارفناوری اطالعات
   مرکزی الکترونیکی   اسایت و هستهB2Bمبادالت 

      ساختمان برای صنعت

  

(www.asite.com/community.html)، 1ایتـکه اســـشبــ

. پـردازد    در صـنعت سـاختمان بریتانیـا مـی         B2Bبه مبادالت   
شاخصه صـنعت سـاختمان، میـزان بـاالی جـدایی و فاصـله              

هاســت کــه ارتبــاط میــان اعــضای  ت و مــدزیکی اســت ـفیــ
 بـرای مثـال، پیمانکـاران، پیمانکـارن فرعـی،           (زنجیرۀ تأمین 

ــن شــ. ایدـارکت نمـــد، مــشـی هــستنـتخصــص   ــا ـای رکت ب
  تجــاری بــرای درگــاه؛راه حــلکننــده  ، ارائــه2وانکــامرس 

افزارهــای  کننــده بــستر فنــاوری و نــرم مایکروســافت، ارائــه
ی و مدیریت زیرساخت اینترنتـی      ، که طراح  3کلیدی و اتندا  

  .اِسایت را انجام داد، مشارکت عمده دارد
با یکـدیگر از    ) معماران، انبارهای تأمین و ناظرین ساختمان     

اسایت که   .شود  مشکالت عمده این صنعت محسوب می     
ــال   ــه س ــلی  2000در فوری ــازیگران اص ــط ب ، توس

صنعت ساختمان تأسیس شد، دو امتیـاز اصـلی         
فراهم کـردن قابلیـت     : دریافته است اینترنت را   

. تر و افزایش قـدرت پـردازش        ارتباط اثربخش 
هـای یـک درگـاه        گیری از مزیـت       اسایت با بهره  

برخط به عنوان واسطه اطالعات، یـک درگـاه جـامع           
هـدف ایـن شـرکت،      . برای صـنعت سـاختمان ایجـاد کـرد        

ــه هــسته مرکــزی اطالعــات و تــراکنش در   تبــدیل شــدن ب
  .باشد وپا میصنعت ساختمان ار

هـای شـریک کـه        شرکت اسـایت بـه جـذب سـازمان        
ایــن . دانــش و تجربــه صــنعتی چــشمگیر داشــتند، پرداخــت

شرکت تصمیم گرفت به جای آنکه خود به ایجـاد فنـاوری            
  بپردازد با فروشندگان فناوری کـه دارای محـصوالت بـسیار        

  

  
1- Asite Company  
2- Commerce One 
3- Attenda 

   .کنندگان در بازار الکترونیکی اِسایتشرکت
  .Aberdeen Group, Inc:منبع
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برای مثال؛(اسایت در درگاه خود، هفت بازار به هم پیوسته
) رجوع کنید   شکل رکات، بیمه و غیره؛ به قسمت بیضیِ      تدا

کننـدگان در صـنعت       این بازارها نیاز شـرکت    . را ایجاد کرد  
دهنـدگان، پیمانکـاران      مالکین سـاختمان، توسـعه    (ساختمان  

ــاران و    ــین، معمـ ــومی، مهندسـ ــاران عمـ ــاری، پیمانکـ تجـ
از طراحـی گرفتـه تـا تـدارکات و          ) کننـدگان مـصالح     تأمین

های شریک تنها با      شرکت. کنند  را تأمین می  تحویل مصالح   
تواننـد بـه درگـاه اسـایت          استفاده از یک مرورگر ساده مـی      

این دسترسـی آسـان بـه درگـاه، بـرای شـرکا             . متصل شوند 
   .بسیار مناسب است

ها این امکان را فراهم       شراکت اسایت با دیگر شرکت    
 آورد که به طور یکپارچه با دیگر بازارهای الکترونیکـی           می

اســـتانداردهای آزاد کـــه از ســـوی . تعامـــل داشـــته باشـــد
 شـوند،    فروشندگان در بازارهـای الکترونیکـی حمایـت مـی         

های واسط    فناوری اسایت را قادر به ترکیب آسان با فناوری          
 ایـن . های شریک خواهند کرد      شرکت 1افزار  غیرمستقیم نرم 

هــای تــأمین و تقاضــا را  ارتباطــات، شــفافیت کامــل زنجیــره
  .اهم خواهند نمودفر

حمایــت شــدید شــرکای صــنعتی، مــدیریت مجــرّب  
ــه   ــرین ارائ ــدگان  صــنعت ســاختمان و تعهــد کــاری بهت کنن

های ساختمانی در هر چه      های فناوری، به شرکت     زیرساخت
  .کند شان کمک می زنجیرۀ تأمینکارآمدتر ساختن 

  .www.asite.com و Aberdeen Group (2001) برگرفته از :منابع

 کدام نـوع سیـستم اطالعـات بـین          :بررسی بیشتر برای  
های   سازمانی در این مثال ذکر شده است؟ امتیازات شرکت        

کننده چیست؟ چرا مبـادالت از طریـق هفـت بـازار              شرکت
   گیرد؟ متصل به هم صورت می

تـوان از آنهـا       د کـه مـی    ـ هـستن  2کننـده   هـای تـأمین     هـشبکهای مرکزی،     هـواع هست ـیکی از ان  
ــ ـــجهـ ــرای دوره ارشـت سفـ ــی بـ ــا حتـ ــاال یـ ــرد    کـ ــتفاده کـ ــز اسـ ــی نیـ ــای آموزشـ   هـ

(Dyer and Hatch, 2004).  
) Rawmartنمونـه   (W8.3، همان طور کـه در فایـل بـرخط           B2Bهای مرکزی     هسته

هـای مرکـزی بـه راهنماهـا مربـوط            هسته. تشریح شده است، در تجارت جهانی رایج هستند       
  . شوند هستند و گاه حتی با آنها ترکیب می

خـدمات  .  بـسیار گـسترده اسـت      B2Bانـداز مبـادالت       با وجود هزاران شرکت برخط، چشم     
ایـن  . توانـد بـه خریـداران و فروشـندگان در یـافتن شـرکای بـالقوه یـاری رسـاند                     راهنما می 

شوند که معموالً شـامل فهرسـتی از           ظاهر می  B2Bهای اطالعات     ها به صورت درگاه     راهنما

  
1- Back-end  
2- Supplier networks  

 راهنما
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ه، لیست خریداران و اقالم دلخواه آنها و دیگـر اطالعـات            محصوالت پیشنهادی هر فروشند   
توانند جهت تکمیـل امـور        سپس خریداران می  . باشند  مربوط به صنعت یا اطالعات کلی می      

های مشهور    برخی از فهرست  .  نمایند 1های فروشندگان ایجاد ابرپیوند     تجاری خود در سایت   
جه داشته باشید که سه مورد ثبـت        تو(اند     لیست شده و توصیف گشته     W8.4در فایل برخط    

توان از آنها جهـت یـافتن اطالعـات           شده در آخر جدول، موتورهای جستجو هستند که می        
هـا    برخـی از ایـن موتورهـای جـستجو در ایـن فهرسـت             .  بهـره بـرد    B2Bدر مورد مبـادالت     

  ).اند  گنجانده شده
ا مـشکالتی    ممکـن اسـت بـرای درآمـدزایی بـ          B2Bهای اطالعـات      با این حال درگاه   

کنند کـه از امـور        مواجه شوند و بدین ترتیب آنها در ازای مبلغی، خدمات دیگری ارائه می            
 بــرای B2B یــک نمونــه درگــاه MyBoeingFleet.comســایت . کنــد تجــاری حمایــت مــی

کـه   ایـن سـایت   . های تعمیـر، نگهـداری و عملیـات اسـت           مالکین هواپیما، اپراتورها، بخش   
مــایی بوئینــگ ایجــاد شــد، دســتیابی مــستقیم و شخــصی بــه توســط خــدمات تجــاری هواپی

) هـا   عمـدتاً سـازمان   (اطالعات الزم در مورد عملکرد هواپیمای بوئینـگ را بـرای مـشتریان              
  .کند فراهم می

باشند که  ) Alibaba.comمانند  (توانند افقی     های اطالعات همانند مبادالت، می      درگاه
توانند به صورت عمـودی بـوده و          کنند یا می    محصوالت گسترده صنایع مختلف را ارائه می      

های عمـودی غالبـاً       به درگاه . روی یک صنعت خاص یا بخشی از یک صنعت تمرکز کنند          
  .گویند  می2ورتال

 های مجازی و پشتیبانی فناوری اطالعات سازمان 4- 8

هـای    ، سیـستمی اسـت کـه بـه پـشتیبانی سـازمان              های اطالعات بین سـازمانی      از دیگر سیستم  
  .پردازد میمجازی 

سـازمانی اسـت متـشکل از شـرکای متعـدد کـاری در منـاطق         3سازمان مجـازی یک 
ها و منابع با هم شـریک بـوده و هـدف آنهـا تولیـد یـک محـصول یـا                        مختلف که در هزینه   

  
1- Hyperlink 
2- Vortal 
3- Virtual Corporation (VC) 



 

 

623   های مجازی و پشتیبانی فناوری اطالعات سازمان  8-4

ی مقطعـی ماننـد پرتـاب    مـأموریت سازمان مجازی ممکـن اسـت مـوقتی، بـا         . باشد  خدمت می 
ای مجازی دائمی جهت ایجـاد یـا مونتـاژ سـریع، مکـرر و               ه  سازمان. ماهواره، یا دائمی باشد   

هر یک از شرکای سازمان تجاری در . اند   همزمان بازه وسیعی از منابع تولیدی، طراحی شده       
خـصوصیات  . پـردازد  ای که مزیت دارد، به تولید بخـشی از محـصول یـا خـدمت مـی              حوزه

  . است  بیان شدهW8.5 های مجازی در فایل برخط  اصلی سازمان
ی راونـ هـای نـوین در ف         هـای مجـازی، ایـدۀ جدیـدی نیـست، امـا پیـشرفت               ایدۀ سازمان 

تـوان بـه      یک سازمان مجازی مدرن را مـی      . های جدیدی شده است     اطالعات منجر به موفقیت   
هایی که از طریق خدمات برخط یا اینترنـت بـه هـم             از افراد خالق، منابع و ایده      ای  شبکهشکل  

  . اند فت که جهت تولید محصول یا خدمات جدید گرد هم آمدهر گرـمتصل هستند، در نظ

از . هـای مجـازی حمایـت کنـد     تواند از سـازمان  های گوناگون می  فناوری اطالعات به شیوه   
هـا، فـراهم آوردن امکـان ارتبـاط و همکـاری بـرای شـرکای کـاری                    ترین این شـیوه     واضح

رونیکـی، کنفـرانس ویـدیوئی،      هـایی همچـون پـست الکت        برای مثال، فناوری  . پراکنده است 
جهـت  ) Lotus Notesماننـد  (افـزار   هـای گـروه   اشتراک صفحه نمـایش و دیگـر فنـاوری   

هـای اسـتاندارد      تراکنش. گیرند  های بین سازمانی مورد استفاده قرار می        پشتیبانی از همکاری  
اینترنــت زیرســاختی بــرای ایــن مــوارد و دیگــر  . شــوند  پــشتیبانی مــیEFT و EDIتوســط 

بنـدی امـروزی، بـه شـرکای کـاری اجـازه              های پایگاه داده و شبکه      فناوری .ها است   ریفناو
هـای   به طور کلی باید گفت، بیشتر سازمان    . دهند  های یکدیگر را می     دسترسی به پایگاه داده   

  .توانند وجود داشته باشند مجازی بدون فناوری اطالعات نمی
جهـت تولیـد و    امـز آمبـرا   بـی  آی. دنـد پیون  مـی  1امـز آمبـرا     بی  پنج شرکت به آی   : مثال

در پایگـاه آمبـرا واقـع در کالیفرنیـای          . بازاریابی یک نمونه کامپیوتر شخصی به وجود آمـد        
ــبکه 80شــمالی،  ــتفاده از ش ــا اس ــد ب ــاهنگی     کارمن ــه هم ــانی ب ــاط از راه دور جه ــای ارتب ه
  . پردازند های پنج شرکت همکار در شرکت مجازی می فعالیت

 سنگاپور به طراحی مهندسی و خدمات توسـعه زیرسیـستم   2لوژیشرکت ورنس تکنو 
، بــا اطالعــات 3آی سیــستمز ســی اس. و تولیــد قطعــات کــامپیوتر شخــصی آمبــرا پرداخــت 

  
1- IBM’S Ambra 
2- Wearnes Technology 
3- SCI Systems  

 چگونه
 از فناوری اطالعات

های مجازی  سازمان
 کند  می پشتیبانی
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کــرد، قطعــات   دریافــت مــی1آی هــایی کــه از کامپیوترهــای خــود در شــرکت ای ســفارش
یکـی از   (آی     ای شـرکت . کـردد   های خود مونتـاژ مـی       ریزکامپیوترهای آمبرا را در کارخانه    

از طریق ) پردازد  به بازاریابی از راه دور می3 که در تمپه2های تابعه اینسایت دایرکت  شرکت
 خود، سفارشات کامپیوترهای آمبرا را از مشتریان خود دریافت          سایت  وب خط تلفن یا     800
اهم آورده آی را فـر  ، پایگاه داده تولید و حمل مورد اسـتفاده ای   4 اینترپرایزز مریزل. کرد  می

هـای وابـسته      در آخـر آنکـه، یکـی دیگـر از شـرکت           . نمـود   و سفارش را آماده و حمل مـی       
مدل آمبرا تداوم نیافت    : نکته(نمود    ام، خدمات میدانی و پشتیبانی از مشتریان ارائه می          بی  آی

  ).شود ام ارائه می بی و اکنون تنها خدمات آی
 6شـرکت اسـتیل کـیس    .نیـست   5 اسـتون نیازی به خرید مبلمان اداری برای ترن: مثال

این شرکت، یک سـازمان مجـازی       . باشد  یکی از سازندگان اصلی مبلمان اداری آمریکا می       
هایی که توسط شرکت ثـالثی        وابسته به نام ترن استون تشکیل داد که با استفاده از کاتالوگ           

 وب نیـز    این کاتـالوگ روی   . رساند  شد، محصوالت آن را به فروش می        طراحی و چاپ می   
مشتریان ترن استون با استفاده از تلفن یا پست الکترونیکی، سفارشات خود را             . موجود است 

ایـن  . کننـد    در ایالـت کلـرادو، مـنعکس مـی         7به شرکت بازاریابی از راه دور، واقع در دنـور         
 در  8هـا را بـه کامپیوترهـای انبارهـا کـه توسـط شـرکت اکـسل لجیـستیکز                    شرکت، سفارش 

از آنجـا پیمانکـاران حمـل،    . دهـد  کننـد، انتقـال مـی    در اُهـایو فعالیـت مـی    واقـع  9وسـترویل 
هـای کـامپیوتری اکـسل      سیـستم . کننـد   هـای تولیـدی حمـل مـی         محصوالت را بـه کارخانـه     

های کنترل    هایی همچون پردازش سفارشات، پیگیری حمل و نقل و برنامه           لجیستیکز فعالیت 
اصـلی باقیمانـده بـرای مـدیران تـرن اسـتون،            هـای     تنهـا فعالیـت   . دهند  موجودی را انجام می   

 جامع  IOSیک  . بازاریابی، مدیریت مالی و هماهنگی شرکای تجاری شرکت مجازی است         
  .نماید و فراگیر، ارتباط یکپارچه و همکاری اثربخشی میان تمامی شرکا فراهم می

  
1- AI Inc. 
2- Insight Direct 
3- Tempe in Arizona 
4- Merisel Enterprises 
5- Turnstone 
6- Steelcase 
7- Denver 
8- Excel Logistics 
9- Westerville 
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ــارت    ــسهیل تج ــت ت ــات جه ــاوری اطالع ــای فن ــر مزای ــایر B2B الکترونیکــی از دیگ  و س
  .ها است های اطالعات بین سازمانی، تبادل الکترونیکی داده سیستم

نوعی قالب تبادل اطالعات اسـت کـه انتقـال الکترونیکـی اسـناد              ها    تبادل الکترونیکی داده  
با استفاده از ایـن     . سازد  روزمره همچون سفارشات خرید، میان شرکای تجاری را ممکن می         

 سال است که    30 حدوداً   EDI. شوند  های توافقی تهیه می      اسناد مطابق با قالب    فناوری نوین، 
 غالباً بـه عنـوان یـک        EDI. وجود دارد ) افزا  های ارزش   معموالً شبکه (اینترنتی   غیر در محیط 
هـا    دهنده و محرک جهت بهبود استانداردهای اطالعات در حال گردش بین سازمان               سرعت

 در مقایسه با یک سیـستم تحویـل     هزینه، تاخیر و اشتباهاتکند که منجر به کاهش    عمل می 
  . اسناد دستی، خواهد شد

  :اند  عنوان شدهEDIدر ذیل، اجزای اصلی . EDIاجزاء اصلی 
، پـیش از انتقـال داده، آن را بـه قالـب اسـتاندارد تبـدیل         EDI مترجم   .EDI مترجمین •

 . کند میهای اصلی تبدیل  کرده، سپس قالب استاندارد را به داده

 ایـن پیـام شـامل سفارشـات خریـد، فاکتورهـا، تأییـد               .های تراکنش کسب و کار      پیام •
 .اعتبار، حمل و نقل و غیره است

 تکـراری هـستند،   EDIهـای    بـه دلیـل اینکـه پیـام     .هـا   بندی داده   استانداردهای قالب  •
و در کانـادا    . رسـد   بندی، منطقی به نظـر مـی        قالب) رمزگذاری(کاربرد استانداردهای   
. شـوند  بنـدی مـی    قالـب ANSI X.12، طبـق اسـتاندارد   EDIهای  ایاالت متحده، داده

 . نام داردEDIFACTالمللی سازمان ملل متحد  استاندارد بین

 5-8در شـکل    ) EDI غیـر  در مقایسه بـا یـک فراینـد        (EDI فرایند   .EDIفرایند و مزایای    
، کامپیوترها اطالعات را به     EDIدهد که در فناوری       این شکل نشان می   . نشان داده شده است   

ها پیش از آنکـه توسـط یـک مبـدل انتقـال یابنـد، بـا اسـتفاده از                      پیام. دهند  یکدیگر انتقال می  
 به طور (افزوده یا اینترنت      سپس، پیام از طریق شبکه ارزش     . شوند  استانداردها، رمزگذاری می  

 طور خودکار به زبان کسب و       شود، به   هنگامی که پیام دریافت می    . شود  انتقال داده می  ) ایمن
 .گردد کار ترجمه می

EDI سنتی 
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 .رسم شده توسط توربان:منبع.EDIمقایسه انجام سفارش خرید همراه و بدون5-8شکل
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ــا  کــاهش اشــتباهات در ورود داده ــرل خودکــار توســط  (ه ــا یــک ورودی و کنت تنه
ــاه)کــامپیوتر ــام  ، امکــان کوت ــام، امنیــت پی ــودن پی ــر ب هــا و گــسترش روابــط همکــاری و   ت
چرخـه زمـانی   : زدیگر مزایـا عبارتنـد ا  . باشند های راهبردی از مزایای این فرایند می    شراکت
وری فزاینـده در ارائـه خـدمات بـه مـشتریان برتـر،                تر، مدیریت بهتر موجـودی، بهـره        کوتاه

  .(Ledisource.com)کاربرد کمتر و ذخیره کاغذ و افزایش گردش پول 

EDI        ایـن  . های بزرگ را تغییر داده است  سنتی، دورنمای کاری بسیاری از صنایع و شرکت
گاهی در یـک شـبکه جهـانی        (های بزرگ      مورد استفاده شرکت   ای  فناوری به طور گسترده   

)  کـاربر سـازمانی اسـت   100،000مانند سیستم اطالعات جنرال الکتریک که دارای بیش از      
مـارت    دیپـات، تـویز آراس و وال        فروشان معروفـی همچـون هـوم        عملکرد خرده . بوده است 

 و ضـروری راهبردهـای    عنـصر اصـلی  EDI، بسیار متفاوت خواهد بـود؛  EDIبدون کاربرد   
وای   هـزاران تولیدکننـده جهـانی، از جملـه پروکترانـدگمبل، لـی            . کسب و کار آنهـا اسـت      

 به بازتعریف روابط خود با مشتریان از طریـق  EDIلور با استفاده از  یونی استراوس، تویوتا و 
بـل  کاربردهـای کـامالً واضـح، قا      . پردازنـد    و تولید به هنگـام مـی       1فروشی پاسخ سریع    خرده

  .های بزرگ، بسیار موفق بوده است  در شرکتEDIثر ؤرویت و بسیار م

 سنتی میان مـدیران صـنعتی، تنهـا بخـش کـوچکی از کـاربران              EDIرغم تأثیر شگرف      علی
هـا شـرکت بـه        در ایاالت متحده کـه روزانـه میلیـون        . اند  ، این فناوری را پذیرفته    EDIبالقوه  

به عالوه،  . اند  سنتی را پذیرفته   EDI شرکت،   100،000 پردازند، تنها حدود    کسب و کار می   
، بسیار کم است کـه ایـن امـر اساسـاً     EDIها در   تعداد شرکای کاری بسیاری از این شرکت      

 EDIمنـد از   هـای بهـره    بنابراین، در حقیقت تعداد سـازمان     . باشد  ناشی از هزینه باالی آن می     
  . سنتی، بسیار ناچیز بوده است
انـد؛ بـه عنـوان مثـال، نیـاز بـه               سنتی شده  EDIتر    جرای گسترده عوامل متعددی، مانع ا   

هــای  بــه دلیــل کــاربرد شــبکه( هــای آن  گــذاری اولیــه عمــده و بــاال بــودن هزینــه  ســرمایه
از دیگر مخارج، خرید مبدل است      . توان ذکر کرد    را می ) افزوده خصوصی و پرهزینه     ارزش

نکتـه دیگـر بـرای      . باشـد   زم مـی   ال EDIهای کسب و کار به رمـز          تراکنشتبدیل  که جهت   

  
1- Quick Response retailing  

 سنتی EDIکاربردهای 
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برای مثال انجام تغییرات سریع،     . باشد   می EDIپذیری سیستم     ها، عدم انعطاف    برخی شرکت 
همچون افزودن شرکای کاری مشکل بوده و مدت زمان الزم برای آغاز کار و آشـنا شـدن           

  و کـار جهـت      عالوه بـر ایـن، گـاه بازسـازی فراینـدهای کـسب            . با روند آن، طوالنی است    
، EDIآخر آنکه، با وجود استانداردهای چندگانه       . ، الزم است  EDIبرطرف کردن نیازهای    

ممکن است یک شرکت مجبور باشد جهت برقراری ارتباط بـا شـرکای مختلـف کـسب و                  
  . کار، استانداردهای گوناگونی را مورد استفاده قرار دهد

های رسمی،   تراکنش سنتی با تکیه بر مجموعه       EDIاین عوامل حاکی از آن است که        
افـزوده، راه حـل مناسـب و طـوالنی مـدتی بـرای                هـای ارزش    افزارهای ترجمـه و شـبکه       نرم

 نیـاز   مبتنـی بـر اینترنـت      EDI بنابراین، به زیرساخت بهتری چـون     . ها نیست   اکثریت شرکت 
 .است

EDI     در حال کسب شهرت و محبوبیت در سراسر جهان         ) یا مبتنی بر وب   ( مبتنی بر اینترنت
  بیایید دلیل آن را بررسی کنیم؟).  رجوع کنیدWitte et al, 2003برای مثال، به ( تاس

 در نظـر    EDIهنگامی که اینترنت به عنـوان کانـالی بـرای            مبتنی بر اینترنت؟     EDIچرا  
 بـرای  B2B برخطترین گزینه جهت در دسترس قرار دادن تجارت   گرفته شد، به نظر ممکن    

 مبتنـی بـر     EDIها برای ایجاد قابلیت       شرکت. افزوده بودند   زشهای ار   ها، شبکه   کلیه سازمان 
  :اینترنت، دالیل متعددی دارند

هـای جغرافیـائی بـسیار       ای در دسترس بـا محـدودیت         اینترنت، شبکه  .قابلیت دسترسی  •
بـدون نیـاز بـه ایجـاد        (بزرگترین ویژگی آن، که قابلیت اتـصال گـسترده          . ناچیز است 

 است، بستری برای رشد و گسترش دامنه وسـیعی از          )ای ویژه برای یک شرکت      شبکه
 .باشد های سازمانی می برنامه

 اتصاالت شبکه جهانی اینترنت، پتانـسیل دسترسـی بـه بیـشترین             .گسترش دامنه تماس   •
 .نماید تعداد شرکای کاری را فراهم می

ز طریق تر از مبادالت ا  درصد پایین70 تا 40تواند  هزینه ارتباطات اینترنتی، می . هزینه •
توان جهت حفـظ   های حساس را می   همچنین تبادل داده  . افزوده باشد   های ارزش   شبکه

 ). مراجعه کنید4به راهنمای فناوری ( ایمنی از این طریق انجام داد

EDIمبتنی بر اینترنت 
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 بـا گـرایش     EDIهـای     کـاربرد اینترنـت در تبـادل تـراکنش        . استفاده از فنـاوری وب     •
 EDI. نـوع از طریـق وب همخـوانی دارد        ها به ارائـه محـصوالت مت        روزافزون سازمان 

 . باشدEDIهای فعلی  تواند مکمل یا جایگزین بسیاری از برنامه مبتنی بر اینترنت، می

 ابزارهای اینترنتی همچون مرورگر و موتور جستجو، بـسیار کاربرپـسند      .کاربرد آسان  •
 .بوده و امروزه اکثر کارکنان با نحوه کاربرد آن آشنایی دارند

هـای کـارکردی      مبتنـی بـر اینترنـت، دارای قابلیـت         EDI . کارکردی بیشتر  های  قابلیت •
: هـا عبارتنـد از      ایـن قابلیـت   .  سـنتی، تـوان ارائـه آنهـا را نـدارد           EDIمتعددی اسـت کـه      

 Boucher_Ferguson, 2002به  (های موتور جستجو همکاری، جریان کار و قابلیت
 .دهد نی بر اینترنت را نشان می مبتEDI و EDI مقایسه میان 6-8شکل ). مراجعه کنید

 پشتیبانی به عمـل  EDIهای گوناگون از   اینترنت به روش. مبتنی بر اینترنت   EDIانواع  
افزوده، پـست الکترونیکـی را جهـت          های ارزش   توان به جای شبکه     برای مثال، می  . آورد  می

 حجم پیـام، از     در همین راستا، استانداردهایی جهت کاهش     .  برد به کار  EDIهای    انتقال پیام 
  .طریق انتقال ایمن پیام اینترنتی وجود داشته و کاربرد آنها ضروری است

 سنتی و مبتنـیEDI 6-8شکل  
رسـم شـده توسـط      : منبع .بر وب 
 .توربان
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 ECهـای   ت میزبانی سـایت ـی که جه ـان روش ـها تقریباً با هم     رکتـراه دیگر آنکه، ش   
منـد     مبتنـی بـر وب بهـره       EDIدمات میزبـانی    ـکردنـد، از خـ      ه می ـهای دیگر تکی    رکتـبه ش 
هایی است که خدمات میزبانی       ای از شرکت    ، نمونه (inovis.com) 1هاربینگر کامرس . شوند

  .کنند ارائه می

 سـنتی   EDIهـایی کـه در گذشـته از           بـسیاری از شـرکت    :  مبتنی بر اینترنت   EDIابعاد  
. انــد  مبتنــی بــر اینترنــت، تجربــه مثبتــی کــسب کــردهEDIکردنــد، از کــاربرد  اســتفاده مــی

کنند، بایـد هزینـه انتقـال، ترجمـه و تعیـین مـسیر                سنتی استفاده می   EDIهایی که از      شرکت
اینترنـت، مکانیـسم انتقـال      . های پردازش قـدیمی خـود را بپردازنـد           در سیستم  EDIهای    پیام

 EDI و جـاوا، هزینـه       XMLترکیب وب،   . باشد   سنتی می  EDIتر از     دیگری است که ارزان   
 تعاملی  EDI در حالی که     .سازد  های کوچک و نادر نیز قابل قبول می         را حتی برای تراکنش   

  . اند نیست، وب و جاوا به طور ویژه برای تعامل و سهولت کاربرد طراحی شده
  .دهند  مبتنی بر اینترنت را نشان میEDIهای زیر میزان کاربرد و مزایای  مثال
کننـده پیـشرو خـدمات         کـه یـک ارائـه        کامپیوکـام  .2توسعه سریع در کامپیوکام   : مثال

در مـدت   .  سنتی داشت  EDI تراکنش   5000ست، به طور میانگین ماهانه      فناوری اطالعات ا  
 مبتنی بر وب، شرکت به طور میانگین قادر به انجام           EDIگیری  به کار زمان کوتاهی پس از     

  .این سیستم به توسعه سریع شرکت یاری رساند.  تراکنش بود35،000
 سـنتی، بـا     EDIاز  کنـگ بـا اسـتفاده          تریـدلینک در هنـگ     .جـذب در تریـدلینک    : مثال
واردات ارتبـاط داشـت، امـا قـادر بـه           / های صادرات   های دولتی در خصوص تراکنش        سازمان

تریـدلینک، پـس از   .  شـرکت بـالقوه در سیـستم سـنتی بـود     70،000جذب تنها چند درصد از   
اتصال به یک سیستم مبتنی بر اینترنت، هزاران شرکت جدید را در این سیستم ثبـت کـرد، بـه                    

  . رسید18،000 به رقم 2004 ماهانه صدها شرکت افزوده شده و تعداد آنها تا سال طوری که
 شرکت آتکینز کارالیل، یک عمده فـروش        :3همکاری بهتر در آتکینز کارالیل    : مثال

 مشتری  12،000کننده خرید کرده و        تأمین 6000قطعات صنعتی، الکتریکی و اتوماتیک، از       
ــأمین. در اســترالیا دارد ــدگ ت ــزرگ، از ســه ســکوی  کنن ــتفاده  EDIان ب ــاوت اس  ســنتی متف

  
1- Harbinger Commerce 
2- CompuCom 
3- Atkins Carlyle Corp.  
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 مبتنی بر اینترنت قادر به همکاری با شرکای         EDIاین شرکت با حرکت به سوی       . کردند  می
  . دالر به ازای هر پیام بود2متعدد دیگر وکاهش هزینه تراکنش تا حدود 

 سـازمانی  های اطالعات بین ها دیگر به سیستم توجه داشته باشید که بسیاری از شرکت      
هـای    ، در برنامـه   EDIهـای     با این حال، برخی ویژگی    . کنند   مراجعه نمی  EDIخود به عنوان    

های خارجی، مدیریت ارتباط      جدید کسب و کار الکترونیکی مانند تجارت مشترک، شبکه        
 مبتنـی بـر اینترنـت، بـا         EDIنـسل جدیـد     . انـد   با شرکا و مبادالت الکترونیکی گنجانده شده      

  ).بخش بعد را مطالعه نمایید(  ساخته شده استXMLاستفاده از 

  و خدمات وب XMLهای خارجی،  شبکه 6- 8

افزارهای آنهـا      باید به طور امن و مؤثر به یکدیگر متصل بوده و نرم            IOSهای دارای     شرکت
، 1هـای خـارجی     تـوان بـا اسـتفاده از شـبکه          این عمـل را مـی     . باید با یکدیگر یکپارچه باشند    

XMLام داد و خدمات وب انج.  

های داخلی شـرکای مختلـف کـه     سازمانی، اتصال سیستم    های اطالعات بین    در ایجاد سیستم  
یـک راه حـل     . باشـند، ضـروری اسـت       های داخل سازمانی شرکا متصل می       معموالً به شبکه  

هـایی    شـبکه  به صورت های خارجی عموماً      شبکه. باشد  معمول، استفاده از شبکه خارجی می     
هـای داخلـی سـازمانی        بـا ایجـاد دسترسـی بـه فـضاهای معینـی از شـبکه              اند که     شناخته شده 

 7-8د در شـکل     ایـن رونـ   . کننـد   یکدیگر، شرکا را از طریق اینترنت به یکدیگر متـصل مـی           
 اسـت کـه بـه مـشتریان یـا       استثنای این تعریف، نوعی شـبکه خـارجی  (نشان داده شده است    

 .)کنـد   اخلـی شـرکت را ارائـه مـی        کنندگان، اجازه دسترسـی یـک طرفـه بـه شـبکه د                تأمین
 بـه معنـای شـبکه داخلـی     extended intranetاز ) شـبکه خـارجی   (extranetاصـطالح  

  .توسعه یافته، گرفته شده است
دسترسـی بـه    . های خارجی، گسترش همکـاری میـان شـرکا اسـت              هدف اصلی شبکه  

ر شـرکای کـاری     کنندگان، مشتریان و دیگ       های خارجی از طریق اینترنت، برای تأمین        شبکه
B2B  کننـدگان،    تـأمین (شبکه خارجی امکـان همکـاری افـراد خـارج شـرکت             .  مجاز است

  .آورد با کارکنان داخل شرکت را فراهم می) مشتریان یا کارکنان از راه دور
  
1- Extranet 

 های خارجی شبکه
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 یک شبکه خارجی نیز هماننـد اینترنـت،   .های خارجی قطعات، ساختار و مزایای شبکه   
، پـست الکترونیکـی و      TCP/IPهـای      سـرورها، پروتکـل    از قطعات زیرسـاختی اصـلی شـامل       

های خارجی، جهت امنیت بیـشتر ارتباطـات          به عالوه، شبکه  . کند  مرورگرهای وب استفاده می   
شبکه خارجی مبتنی بـر اینترنـت       . کنند  اینترنت، از فناوری شبکه خصوصی مجازی استفاده می       

  بکه، ابـزاری فنـی و غیرخـصوصی      این نوع شـ   . های خصوصی است    تر از شبکه    بسیار کم هزینه  
  . تواند به پشتیبانی از تحول سریع ارتباطات و تجارت الکترونیکی بپردازد است که می

دهـد؟    چرا یک شرکت به شریک خود، اجازه دسترسی به شبکه داخلی خـود را مـی               
  . در زیر توجه نمایید1برای پاسخ به این پرسش، به مثال دکتر پپر

ر ـدکتـ  .دـدهـ   ابه خبـر مـی    ـدگان نوش ـدکننـت را به تولی   ـ تغییر قیم  ر،ـپـر پ ـدکت: الــمث
، با استفاده از یک شبکه خـارجی  2 میلیون دالری کدبری شوئیپس7/1آپ، بخش   سون /رپپ

 تولیدکننـده مـستقل یـا دارای حـق انحـصاری        1400به بهبود کارآمـدی جامعـه متـشکل از          
ــردازد نوشــابه مــی ــدگان و  هــسته مرکــزی در / شــبکه خــارجی. پ ــه تولیدکنن دســترس کلی

شبکه خارجی به خودکـار کـردن بالدرنـگ فراینـد     . باشد فروشان رسمی دکتر پپر می      خرده
  .کند فروشان، در مورد تغییرات قیمت کمک می رسانی به خرده اطالع

  
1- Dr. Pepper 
2- Cadbury Schweppes 

  7-8شکل
 .ر یک شبکه خارجیساختا
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این خودکارسازی برای شرکت دکتر پپر الزم بود، زیرا این شرکت به تولیدکنندگان           
. کنند، وابسته اسـت     ها تعیین می    قیمت محصوالت دکتر پپر را در مغازه      قراردادی نوشابه که    

 کـردن تغییـرات قیمـت هفتگـی         فکـس مـارت، در مـورد        فروش همچون وال    مشتریان خرده 
از آنجـا کـه بـسیاری از تولیدکننـدگان        . کردنـد   تولیدکنندگان نوشابه، ابـراز نارضـایتی مـی       

جهت نوین کردن فراینـد نداشـتند، دکتـر پپـر        های خانوادگی بوده و منابعی        نوشابه، سازمان 
تصمیم گرفت یک سیستم متمرکز مبتنی بر شبکه خارجی ایجاد نماید که اطالعات مربوط              

  . فروش قرار دهد های خرده  برخط در دسترس فروشگاهبه طوربه قیمت را به هنگام و 
مثالً عـالوه بـر     . کند  دکتر پپر از شبکه خارجی خود برای اهداف دیگر نیز استفاده می           

آوری کـرده و بـه تـاجران          های فروش را به طور بـرخط جمـع          مورد ذکر شده، شرکت داده    
گیری میزان افـزایش      ها جهت اندازه    این داده . دهد  امکان گزارش میزان فروش نوشابه را می      

هـای    های فروخته شده یک تولیدکننـده نوشـابه در زنجیـره             بسته ها و   فروش و تحلیل مارک   
  .فروشی، کاربرد دارد خرده

همان طور که در مثال مشاهده شـد، شـبکه خـارجی، همکـاری اثـربخش و کارآمـد                   
های سلف سرویس همچون کنترل  بالدرنگ را ممکن ساخته و به شرکا امکان انجام فعالیت

  .دهد وضعیت سفارشات یا سطوح کاال را می

 و هـدف آنهـا، سـه نـوع           کننـدگان در شـبکه      بسته به شرکت  . های خارجی   انواع شبکه 
  .اند شبکه خارجی عمده وجود دارد که در زیر شرح داده شده

ای پیرامـون یـک شـرکت          چنـین شـبکه    .کنندگان    ریان و تأمین  ـشرکت، دالالن، مشت  
 به مشتری اجازه پیگیـری      کس است که  دِکه خارجی فِ  ـیک نمونه از آن، شب    . رکز است ـمتم

مشتریان برای این کار با استفاده از اینترنت، به پایگاه داده           . وضعیت یک بسته را خواهد داد     
 با ایجاد امکان بررسی موقعیت بـسته        فِدِکس. کس دسترسی خواهند داشت   دِشبکه داخلی فِ  

 .نمایـد   مـی جـویی     در اینترنت برای مشتری، در پرداخت حقوق به اپراتورهای تلفـن، صـرفه            
 توصیف شد، شرکت اتومبیـل فـورد   4-8فناوری اطالعات در محیط کار     که در    همان طور 

کارخانـه  . کننـد   و دالالن آن در اروپا، از یک درگاه مبتنی بـر شـبکه خـارجی اسـتفاده مـی                  
 نشان داده شده است، از شـبکه        W8.6 که در فایل برخط      همان طور توشیبا و دالالن آن نیز      

  .نمایند  میخارجی استفاده
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     درگاه ارتباط با دالالن فورد

  
هـای دالل بـا زبـان7500شرکت اتومبیل فورد در اروپا، به

. نماید  گوناگون در کشورهای مختلف، خدماتی را ارائه می       
ی به نام فورد جهت ارتباط تمامی دالالن با یکدیگر، درگاه   

این درگاه برای دالالن، نقطـه      .  ایجاد کرد  1ارتباط با دالالن  
ام اطالعـات و ابـزار      ـگ بـه تمـ    ـد و بالدرنـ   ـرسی واحـ  ـدست

مورد نیاز آنهـا جهـت مـدیریت کارآمـد وظـایف روزانـه،              
همچون کنترل خدمات تعمیر، تعـویض و سـفارش قطعـات           

ــی  ــراهم م ــد ف ــه   . کن ــی ب ــاه، دالالن را از دسترس ــن درگ ای
عـالوه بـر ایـن، تمـام        . سـازد   های مجزا نیـز رهـا مـی         سیستم

اطالعات مربوط بـه قیمـت، محـصوالت، ارائـه خـدمات و             
پیش از  . باشد   برخط در دسترس دالالن می     به طور بازاریابی  

 5 کردن اطالعـات دالالن بـه        روز  بهوجود این درگاه، غالباً     
ن بنـابرای . روز زمان جهت تهیه، چاپ و توزیع، نیـاز داشـت          

درگاه مذکور، جهت توزیع اطالعات شرکت فـورد، واقعـاً          
  .کارآمد است

این درگاه، برای دالالن محلی و نماینـدگان شـرکت          
افزارهـای تحـت      فورد در هر کشور، کنترل و نظارت بر نرم        
ــر خــالف . کنــد وب در ســازمان خــود را نیــز فــراهم مــی  ب

هــای ســازمانی وب کــه براســاس  هــای ســنتی، برنامــه برنامــه
ایجاد شـده،   Plumtree (Plumtree.com)افزار درگاه  منر

 هــای ســازمان را بــا  هــای موجــود و فراینــدهای سیــستم  داده

افزارهـا در     این نرم . کند  خدمات مشترک جدید ترکیب می      
یک چارچوب اجرائی مشترک در سطح سـازمان مـدیریت     

های کاری برخط     شوند که به شرکت امکان ایجاد گروه        می
این درگاه، سلف سـرویس را نیـز میـان    . دهد ا میو واقعی ر  

دالالن تسهیل کرده و بـه فـورد امکـان تـشکیل یـک دفتـر                
  .دهد  و متمرکز را میمؤثرپشتیبانی 

 درگاه متفاوت بـرای     18شرکت فورد، به جای ایجاد      
کشورهایی که فورد در آنها فعالیت دارد، یک درگاه برای          

ــرای    ــایی ب ــا کاربرده ــایی ب ــشورهای اروپ ــک از  ک ــر ی  ه
های مختلف ایـن کـسب و کـار           کشورهای مربوطه و حوزه   

فورد با اتخاذ این رویکرد، تمام کشورها       . ایجاد کرده است  
را جهت ایجاد محـیط مخـصوص بـه خـود، زیـر چتـر ایـن                 

ســازد؛ هـر چنــد کــه همچنــان کنتــرل   درگـاه قدرتمنــد مــی 
ــصویر و ارتباطــات خــود را حفــظ     ــارک، ت ــر م مرکــزی ب

اعتقاد فروشندگان، این درگاه بازگشت سرمایه      به  . نماید  می
  .مثبتی برای فورد و شبکه دالالن خود، ارائه کرده است

  .Plumtree (2003)افزار  برگرفته از شرکت نرم:منبع

هـای     چرا تنها یک درگـاه؟ جنبـه       :برای بررسی بیشتر  
 ســایت  وببــه (چنــد زبــانی و چنــد فرهنگــی چطــور؟     

Plumtree.com رجوع کنید(.  

  

  
1- DealerConnection 
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عت، جهـت  ـگران اصـلی یـک صنـ   ـکن اسـت بازیـ  ـممـ . تـکه خارجی یک صنع   ـبش
بزرگتـرین شـبکه    . دـل تـیم دهنـ    ـد بـرای همـه، تـشکی      ـکه خـارجی سودمنـ    ـاد یک شبـ   ـایج

این . خارجی مبتنی بر صنعت، مورد استفاده جنرال موتورز، فورد و دایملرکرایسلر قرار دارد
 10،000ارد، خودروســازان و بــیش از  نــام د1ای  شــبکهخــودروشــبکه خــارجی کــه تبــادل 

تواننـد از یـک بـازار         کننـدگان مـی       این تـأمین  . سازد  ل می ـدیگر متص ـده را به یک   ـکنن    نـتأمی
B2B ــت ــه در (covisint.com) 2، همچــون کوویزین ــروش  ANX، ک ــرار دارد، جهــت ف  ق
 درصـد   70منـد شـده و هزینـه ارتباطـات را تـا             رهـازان بهـ  ـودرو سـ  ـم و کارآمد به خـ     ـمستقی

  . کاهش دهند
 در این نوع شبکه خارجی، شرکای یـک         .های کاری   مشارکت خاص و سایر شراکت    

ای جهـت مبـادالت و همکـاری بهـره            پروژه مـشترک، از شـبکه خـارجی بـه عنـوان وسـیله             
. هـای تجـاری بانـک آمریکـا یـک نمونـه از ایـن دسـت اسـت                    شبکه خـارجی وام   . برند  می

دهنده، دالل وام، شرکت واسط قراردادهـای         تند از وام  های دخیل در چنین وامی عبار       طرف
شـبکه خـارجی بانـک آمریکـا،      .  و دیگـران   4کننده مالکیت    و شرکت بیمه تضمین    3ای  وثیقه
نمونه مـشابه آن    . دهد  کننده وام را به یکدیگر ارتباط می          دهندگان، متقاضیان وام و تنظیم      وام

ه وام مسکن پرداخته و به طور برخط  است که ب   (lendingtree.com) 5شرکت لندینگ تری  
  .برد فروشد، که برای انجام این کار از یک شبکه خارجی خود بهره می نیز وام می

هـای    های گسترده شـبکه     های خارجی به عنوان نسخه       شبکه .های خارجی   مزایای شبکه 
عمـده  مزایـای   . باشـند   های داخلی دارای دیگر مزایـا نیـز مـی           داخلی، عالوه بر مزایای شبکه    

تر اطالعـات، بهبـود ثبـت سـفارش و            پردازش و جریان سریع   : های خارجی عبارتند از     شبکه
) برای مثال، هزینه ارتباطات، سفر و سربارها( ها ارائه بهتر خدمات به مشتریان، کاهش هزینه

 بـه ایـن مزایـا       دستیابیجزئیات مربوط به چگونگی     . و بهبود کلی در اثربخشی کسب و کار       
   .اند  مشخص شدهW8.7خط در فایل بر

  
1- Automotive Network Exchange (ANX) 
2- Covisint 
3- Escrow Company 
4- Title Company  
5- Lending Tree 
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هـای خـارجی معمـوالً دائمـی          انـد، شـبکه     هنگامی که تمام شرکا از پیش شناخته شده       
های مرکزی      ، هسته B2Bتوانند برای روابط مبتنی بر تقاضا، از مبادالت           ها می   شرکت. هستند

  . استفاده کنند)  مشاهده کنیدW8.4فایل برخط ( و خدمات راهنما) 4فصل (
: های اطالعات بین سـازمانی عبارتنـد از          نوین بسیار حائز اهمیت درسازمان     دو فناوری 

XMLو خدمات وب .  

هـای    هـای داخلـی و سیـستم        سـازی سیـستم     توان از آن جهت یکپارچه      فناوری جدیدی که می   
 اســـت XMLبـــه نـــام ) و متغیرهـــای آن(شـــرکای کـــاری اســـتفاده کـــرد، نـــوعی زبـــان  

(Raisinghani, 2002; Linthicum, 2000) .XML )1)گـذاری   نـشانه پـذیر  هان توسعـزب ،
گذاری   زبان نشانه  (SGMLهای عمومی شناخته شده با نام         نسخه ساده شده زبان توصیف داده     

ها در اسناد، افزایش سـازگاری میـان          ، با تعریف معنی داده    XML. است) 2یافته استاندارد   تعمیم
لیـل عـدم محـدودیت و خـود تعریـف            به د  XML. شود  های مجزای شرکا را باعث می       سیستم

این استاندارد جدید به عنـوان بـستری نـوین بـرای مبـادالت        . باشد  پذیر می   بودن نمادها، توسعه  
B2B           های     و نیز به عنوان یک رقیب یا حتی جایگزینی برای سیستمEDI    گسترش یافته اسـت  .

  .است توصیه شده (W3C.org)این فناوری رسماً از سوی کنسرسیوم شبکه جهانی 

XML   با HTML  کننـد     گاهی، برخی مردم تـصور مـی      .  تفاوت داردXML   و HTML 
، طراحــی HTMLهــدف . ایــن دو یکــسان نیــستند! در پاســخ بایــد گفــت، خیــر. یکــسانند

ها   توصیف دادهXMLهدف . روی صفحات وب است صفحات وب و نمایش اطالعات بر
 HTMLکاری که   (کند    میها را توصیف ن      چگونگی نمایش داده   XML. و اطالعات است  

های متفـاوت     های پیچیده که شامل فایل      توان جهت ارسال پیام      را می  XML ).دهد  انجام می 
 جهت اطالع از جزئیات بیشتر، ).ای برد توان چنین بهره    نمی HTMLو از   ( برد   به کار است،  

  . را مشاهده نمایید2راهنمای فناوری 

. ، ایجـاد شـد    EDIهای اجرایی     حدودیت در تالشی جهت غلبه بر م      XML. XMLمزایای  
  .  غلبه نمایدEDIتواند بر موانع  این زبان به سه دلیل می

  
1- eXtensible Markup Language 
2- Standard Generalized Markup Language  

XML 
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  های سازمانی را  ، دادهXMLفیدلیتی با استفاده از 

  کند استاندارد می
   

  

هـای سـازمانی را تمـام داده1گذاری فیدلیتی  هشرکت سرمای 
تـرین    ایـن تـالش، بـه بـزرگ       .  سازگار کرده است   XMLبا  

ذف ـط جهـان در حـ     ـگذاری و داللی برخـ      ت سرمایه ـشرک
  ژه پـردازش  ـافزارهـای ویـ     افزارهـا و نـرم      د سـخت  ـ درص 75

هـای جدیـد را       میانی یاری رساند و سـرعت تحویـل برنامـه         
  .افزایش داد

ــه خــ  ــانی ک ــتریت وب زم  در 2دمات تجــاری پاوراس
 XMLفیدلیتی ایجـاد شـد، شـرکت تـصمیم بـه اسـتفاده از               

در آن زمان این شرکت بدین نتیجه رسید کـه بایـد            . گرفت
تـر از     ترین تجار خود، امکان واکنشی بسیار سریع        برای فعال 

دهنـد، فـراهم      های داللـی فعلـی اجـازه مـی          آنچه که سیستم  
زایای دیگری نیز به همـراه      ، م XMLحرکت به سوی     .نماید
به عنوان مثال، این شرکت قادر بود مـشتریان دارای          . داشت

 را IRAهای حق داللی و   حساب،K 401 طرح بازنشستگی
در گذشـته،   . با یک اتصال مشترک به یکدیگر پیونـد دهـد         

  .هر یک نیازمند کلمه عبور مجزایی بودند
ــرخط     ــراکنش ب ــزار ت ــوم از صــدها ه ــروزه، دو س ام

fidelity.com  ،ازXML  هـای واسـط    جهت اتصال به سیستم
، بــرای XMLپــیش از . کننــد پــشتیبان کــاربر، اســتفاده مــی

 شـد،   هایی با حجم مشابه، زمان بیشتری صـرف مـی           تراکنش

ها برای هر سیستم واسط پشتیبان کاربر         چرا که این تراکنش     
شــد، نیازمنــد طــرح ترجمــه  هــا از آن بازیــابی مــی کــه داده
  .ی بودمتفاوت

 در این شرکت، نقـش مهمـی در ارائـه           XMLراهبرد  
با استفاده  . ها و خدمات نوین به مشتریان دارد        تر برنامه   سریع

ــانی مــشترک کــه تمــامی داده XMLاز  هــای   بــه عنــوان زب
) های قدیمی   از وب گرفته تا پایگاه داده و سیستم       (سازمانی  

در هـا دالر      به آن ترجمه خواهند شد، ایـن شـرکت میلیـون          
. کنــد جــویی مــی هــای زیرســاختی و توســعه، صــرفه هزینــه

هـای ترجمـه ارتباطـات        فیدلیتی دیگر نیازی به ایجـاد روش      
 بـرای   XML .های متعدد خـود نخواهـد داشـت         میان سیستم 

 بـرای   Oracleاز جملـه    (های داده متفـاوت فیـدلیتی         پایگاه
ــشتری و   ــساب مـ ــات حـ ــی  از آیDB2اطالعـ ــرای  بـ ام بـ

امکان پاسخ به یـک درخواسـت واحـد         ) گزارشات تجاری 
XMLرا فراهم کرده است .  

ــ ــه از :بعامن  و "Fidelity Retrofits All Data…,2001" برگرفت
fidelity.com .  

چرا فیدلیتی تصمیم به اسـتفاده از       : برای بررسی بیشتر  
XML       گرفت؟ چرا با استفاده از XML تـر    تـوان سـریع     ، می
  ها را ایجاد کرد؟ برنامه

  
1- Fidelity company 
2- Powerstreet Web  
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پذیری این زبـان، امکـان        انعطاف. پذیر است    یک زبان انعطاف   XML. پذیری   انعطاف .1
ها را فـراهم نمـوده و بـه ایـن ترتیـب، منجـر بـه                   اعمال نیازها و تغییرات جدید در پیام      

 . خواهد شدEDIناپذیر  توسعه دامنه انعطاف

، بـرای افـرادی کـه از مرورگرهـای اسـتاندارد        XMLمحتوای پیام   . قابل درک بودن   .2
کنندگان پیام  بنابراین، دریافت. باشد کنند، به آسانی خوانا و قابل درک می تفاده می اس

متوسط را قادر بـه   / های کوچک   این ویژگی، سازمان  .  ندارند EDIنیازی به مترجمین    
 .سازد  میXMLهای مبتنی بر  دریافت، درک و اقدام بر اساس پیام

داشتن دانش تخصصی باال پیرامـون      ،  EDIسازی    جهت پیاده . عدم نیاز به تخصص باال     .3
های    نیاز به مهارت   XMLهای مبتنی بر      اجرای فناوری .  ضروری است  EDIهای    روش

 . تخصصی کمتری دارد

XML سازمانی را حمایـت کـرده و تجـارت الکترونیکـی              های اطالعات بین     سیستمB2B  را 
ایـن فوایـد و     . سـازد   سنتی نیستند، ممکـن مـی      EDIهایی که قادر به استفاده از         برای شرکت 
. ، توضـیح داده شـده اسـت       5-8فنـاوری اطالعـات در محـیط کـار           در   XMLدیگر مزایای   

  .  مراجعه کنیدxml.comجهت اطالعات بیشتر، به 

و دارای اجــزای   جهــانی بــودهخــدمات وب،  شــرح داده شــد2 کــه در فــصل همــان طــور
طریـق اینترنـت بـه طـوری ارائـه          ساخته فرایند کسب و کار هستند، که از           افزاری از پیش    نرم
توانند تقریباً هر ابزاری را انتخاب و ترکیب کرده که به این ترتیب               شوند که کاربران می     می

ــا . یابنــد هــا و خــدمات را مــی هــای مجــزا امکــان اشــتراک در داده  سیــستم خــدمات وب ب
هـای   مهای داخلی و خارجی متفاوت، قادر به حمایـت از سیـست   سازی آسان سیستم   یکپارچه

 ایـن نـوع     ). نیـز مراجعـه فرماییـد      6بـه راهنمـای فنـاوری       (باشـند     سـازمانی مـی     اطالعات بین 
در زیـر، یکـی از ایـن        . سازد  های نوینی می    ها را قادر به ایجاد برنامه       سازی، شرکت   یکپارچه
  . ها به عنوان نمونه تشریح شده است برنامه

، بـا   1استیت   گروه مالی آل   .نماید  یاستیت را تسهیل م     خدمات وب، ارتباطات آل   : مثال
، درگـاه   Microsoft.NET میلیون دالر فروش سـاالنه، بـا اسـتفاده از            29 کارمند و    41،000

  
1- Allstate Financial Group 

 خدمات وب
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AccessAllstate.com   نماینـده فـروش ایـن       350،000از طریق ایـن درگـاه،       .  را ایجاد کرد 
حـصوالت بیمـه    گذاری، بازنشستگی و م     گروه قادر به دسترسی به اطالعاتی پیرامون سرمایه       

  . استیت خواهند شد آل
استیت،   تا پیش از ایجاد این درگاه، کارگزاران مستقل، مجبور بودند از نمایندگان آل            

اطالعات . شد ها از طریق نامه، فکس یا تلفن انجام می درخواست اطالعات کرده و تراکنش   
هـای بـزرگ    مـشی کـه بـر روی کامپیوتر         مورد نیاز، در پنج سیستم اطالعات مدیریت خـط        

استیت حاضر به از       اساسی که آل    گذاری  شدند؛ یک سرمایه    نصب شده بودند، نگهداری می    
 را  اما چون خدمات وب، ارتباطات آسان میان چندین برنامـه و سیـستم  . دست دادن آن نبود 

کـارگزاران بـا   . استیت مجبور بـه کنـار گذاشـتن مـین فـریم خـود نبـود             سازد، آل   ممکن می 
مـشی موجـود در کامپیوترهـای بـزرگ           های مدیریت خـط     گاه وب، به سیستم   استفاده از در  

خــدمات وب، ایــن ارتبــاط را بــرای عوامــل مــستقل، یکپارچــه و شــفاف . دسترســی دارنــد
  . سازند می

ــایت  ــدود AccessAllstate.comس ــه    13،000، ح ــده دارد و روزان ــت ش ــاربر ثب  ک
بـا ارائـه اطالعـات کامپیوترهـای        این شـرکت    . پذیرد   بازدید از درگاه صورت می     500،000

بـا وجـود   . دهـد  استیت، درآمد را افـزایش و مخـارج را کـاهش مـی           بزرگ و خصوصی آل   
درگاه وب، نیاز به درخواسـت از مرکـز خـدمات جهـت انجـام وظـائف خـدماتی حـساب                     

استیت، این درگاه به دلیل کاهش تعداد مراکز  طبق برآورد آل. مشترک برطرف خواهد شد
این شرکت از طریق ایـن درگـاه،   . های پستی، مخارج خود را خواهد پرداخت      نهتلفن و هزی  

 برگرفتـه از    :منبـع (ور برخط در دسـترس قـرار خواهـد داد           تمام مکاتبات چاپ شده را به ط      
Grimes, 2003 و allstate.com(.  

  های اطالعات بین سازمانی سازی سیستم مباحث مربوط به پیاده 7- 8

های جهانی، به دلیل پیچیـدگی و حـضور دو یـا              زمانی و سیستم  های اطالعات بین سا     سیستم
، تجـارت مـشترک و تـسهیل        1چند سازمان، با مباحثی مربوط به مـدیریت ارتبـاط بـا شـرکا             

  .تجارت جهانی رو به رو هستند
  
1- Partner Relationship Management (PRM) 
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شـرکا بایـد   . هر شرکتی که شرکای کاری دارد بـه مـدیریت روابـط بـا آنهـا نیازمنـد اسـت                
اطالعـات  . ها جریان داشـته باشـد       ارتباطات باید بین سازمان   . شناسایی، جذب و حفظ شوند    

نوعی راهبرد سازمانی مدیریت ارتباط با شرکا .  گشته و به اشتراک گذارده شوند   روز  بهباید  
این راهبرد نیاز به توسعه روابط بلندمدت با شرکای کاری را از طریـق بیـان خـدماتی                  . است

ایـن راهبـرد، هماننـد راهبـرد        . سـازد    مطـرح مـی     سودمندتر است،  شرکاکه برای هر یک از      
CRMشود  بوده و با ابزارهای فناوری اطالعات مشابهی، پشتیبانی می.  

پیش از توسعه فناوری اینترنت، فرایندهای خودکار اندکی برای پشتیبانی الکترونیکی           
حدود  و نامه م   فکسن،  ـهای دستی نظیر تلف     ها به روش    سازمان. ود داشت ـها وج   راکتـاز ش 
همچنـین هـیچ روش   . گرفـت  های بزرگ مورد استفاده قرار مـی       توسط شرکت  EDI. بودند
فنـاوری اینترنـت بـا ارائـه        . وجـود نداشـت    مندی برای راهبری مدیریت ارتباط با شرکا        نظام

های مختلـف، وضـعیت را تغییـر     راهی برای اتصال آسان، سریع و با هزینه مناسب به سازمان 
  .داد

PRM  های    راه حل  .کند   چه میPRM          با استفاده از فناوری وب برای توزیع و مدیریت ،
را بـه  ) کننـدگان، مـشتریان، خـدمات    تأیید(کاری آنها  ها و شرکای ایمن اطالعات، شرکت

کارکردهـای   .کند   روابط شرکا را تسهیل می     PRMدر اصل، یک برنامه     . دهد  هم پیوند می  
PRM     شـرکا، ارتباطـات شـرکا، هـدایت مـشتری،          هـای     پروفایل:  به طور خالص عبارتند از

بینـی    ریـزی شـرکا، پـیش       های مختلف سازمان، برنامه     توزیع هدفمند اطالعات، اتصال بخش    
ــه ــر وب،    متمرکــز، برنام ــزی گروهــی، پــست الکترونیکــی حــاوی هــشدارهای مبتنــی ب ری

هـای بـزرگ      بـسیاری از شـرکت    . ها و تابلوهای اعالنات گروهی      رسانی، فهرست قیمت    پیام
جهت  (کنند  ، درگاه ارائه می   شرکاکنندگان و     جهت بهبود همکاری و ارتباطات برای تأمین      

ــاره   ــهPRMکـــــسب اطالعـــــات بیـــــشتر دربـــ ، www.ittelecomsolutions.com  بـــ
channelwave.com، Murtaza and Shah, 2004و Coupey, 2001 دمراجعه کنی.(  

فروشی است که بـا ارائـه          خرده SkyMall.com .1مال   از اسکای  PRMانی  ـپشتیب: مثال
ارش پستی، محصوالت خود را بـه       ـرنت و سف  ـهای خود در هواپیما و از طریق اینت         کاتالوگ

این شرکت جهت انجام سفارشات به شـرکایی کـه در کاتـالوگ معرفـی               . رساند  فروش می 
  
1- SkyMall  

 مدیریت ارتباط با شرکا
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المللی و فروشندگان کوچکی کـه امـور          ، برای حمل و نقل بین     مال  اسکای. کرده، اتکا دارد  
  . بندد دهند، با مراکز پخش تحت مالکیت سازمان، قرارداد می حمل و نقل را خود انجام نمی

افـزار    مال، جهت هماهنگی تدارکات ارسال سفارشات بـه هـزاران مـشتری، نـرم               اسکای
 بـرای کـاربرد آن هزینـه تـراکنش          مدیریت سفارشات تجارت الکترونیکی را اجـاره کـرده و         

. کنـد   منتقـل مـی  1ها را به اُردر تراست    مال داده   به محض رسیدن سفارشات، اسکای    . پردازد  می
) 2یک فروشنده یا یـک مرکـز توزیـع اِسـایکز          (اُردر تراست اطالعات را میان شرکای مناسب        

مـال هزینـه      ایمال ارسال شـده و اسـک        سپس یک گزارش حمل کاال به اسکای      . کند  توزیع می 
مال را قادر سـاخته تـا بـدون نگرانـی             این فرایند، اسکای  . پردازد  تراکنش را به اردر تراست می     

. درباره انجام سفارشات، کسب و کار برخط را تا بیش از سـه درصـد در سـال، افـزایش دهـد                  
  . شوند مند می از دریافت سریع سفارشات الکترونیکی، بهره) تولیدکنندگان محصوالت( شرکا

 انجام شـد، از میـان       CRM در مورد    2002 که در دسامبر     3طبق تحقیق گارتنر گروپ   
انـد     بیـشترین بازگـشت مـالی را داشـته         PRMهـای     های مربوط به فروش، برنامـه       تمام برنامه 

(Bussiness Wire, 2003).هــایی جهـت    ها عالقمند به یافتن روش  به همین دلیل، شرکت
 دربـاره آن    6-8فنــاوری اطالعــات در محـیط کـار          ه در    هستند، ک  PRMکاربرد گسترده   

  . توضیح داده شده است

، در جـایی کـه   PRMهـای اصـلی     یکـی از طبقـه  .4کنندگان  مدیریت ارتباط با تأمین   
بـرای بـسیاری از     . اسـت  کننـدگان     مـدیرت ارتبـاط بـا تـأمین       کنندگان باشند،     شرکا تأمین 

، توانــائی همکــاری مناســب بــا )کننــدگانفروشــان و تولید بــرای مثــال، خــرده(هــا  شــرکت
مـدلی   (Peoplesoft.com) 5سـافت   شرکت پیپـل  . کنندگان، عامل اصلی موفقیت است        تأمین

  .کنندگان ایجاد کرد تأمینبرای مدیریت ارتباط با 
سـافت     شـرکت پیپـل    SRMمدل  . سافت  کنندگان پیپل   تأمینمدل مدیریت ارتباط با     

ایـن مـدل    . هـای بـزرگ در نظـر گرفـت          ی تمامی شـرکت   توان آن را برا     عمومی بوده و می   
  
1- Order Trust 
2- Sykes  
3- Gartner Group  
4- Supplier Relationship Management (SRM) 
5- PeopleSoft, Inc. 
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جزئیـات ایـن مراحـل در       .  نمایش داده شـده اسـت      8-8 مرحله است که در شکل       12شامل  
 زنجیـرۀ تـأمین   ایده اصـلی ایـن مـدل آن اسـت کـه             .  ارائه گردیده است   W8.8فایل برخط   

 به هم مرتبط    ینزنجیرۀ تأم فرایندهای  . سازی و همکاری است     الکترونیکی مبتنی بر یکپارچه   
ها به طور گروهی انجام شده، معیارهای اجرائی مبتنی بر درک عمـومی               گیری  بوده، تصمیم 

به هنگام بوده و تنها چیـزی کـه یـک شـرکت         ) در هر جای ممکن   (بوده، گردش اطالعات    
  . نیاز دارد، یک مرورگر وب استSRMجدید برای پیوستن به سیستم 

، بـین دو      خریـد و فـروش درون سـازمان        غیر کترونیکـی هـای ال     به تراکنش  تجارت مشترک 
نمونه آن، شرکتی است که با طراح یک محـصول          . سازمان، یا میان چند سازمان اشاره دارد      

تجارت مشترک بر ارتباطات، تـسهیم  . یا قطعه برای این شرکت، همکاری الکترونیکی دارد   
 و  افـزار   ی همچـون گـروه    اطالعات و همکاری الکترونیکـی انجـام شـده از طریـق ابزارهـای             

هـای      ایـن امـر بـه معنـای همزیـستی سیـستم            .ابزارهای همکاری با طراحی ویژه، اشـاره دارد       
کاربرد تجارت مشترک نیازمند برخی از      . باشد  سازمانی و تجارت مشترک می      اطالعات بین 

اکنـون بـه برخـی      . باشـد   افـزار مـی      یـا گـروه    EDI نظیـر شـبکه خـارجی،        IOSهـای     فناوری
  .کنیم  کاربرد دارد، توجه میIOSهای  های همکاری که در آن فناوری محیط

فروشـان    توصـیف شـد، خـرده   7 که در فـصل  همان طور .فروش کنندگان خرده   تأمین
ریـزی تولیـد، انبـارداری و     کنندگان اصلی خود جهت برنامـه      تأمینمارت با     بزرگی نظیر وال  

کنندگان را آماده سـاخته تـا بـه           تأمینها   این گونه همکاری  . بینی تقاضا همکاری دارند     پیش
  .ریزی تولید خود بپردازند بهبود برنامه

تواننـد از     های دخیل در طراحـی یـک محـصول ویـژه مـی               تمام گروه  .طراحی محصول 
هـا و همکـاری در طراحـی          افزاری استفاده کنند که آنها را جهـت تـسهیم داده            ابزارهای نرم 

 را  3فـصل   (ن ابزارها، اشـتراک صـفحه نمـایش اسـت           یکی از ای  . سازد  محصول توانمند می  
توانند بر روی یـک سـند در روی    های مختلف می  ، که افراد متعدد در مکان     )مشاهده نمایید 

تغییرات انجام شده در یک مکـان، بالفاصـله بـرای           . صفحه نمایش کامپیوتر خود کار کنند     
 طراحـی محـصول     IOS طریـق    توان از   اسنادی را که می   . سایرین نیز قابل رویت خواهد بود     
هـای مـصالح، اسـناد        حـساب   هـای کـار، صـورت       برنامـه : مشترک پردازش کرد، عبارتنـد از     

  .ها ها، گزارشات مشترک و بیانیه حساب حسابداری و اسناد مربوط به صورت

 تجارت مشترک
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  6-8  در محیط کارفناوری اطالعات
     1 در هواپیماسازی نیو پایپرCRM/PRMابتکارات 

  
ــدگان عمــده    ــایپر یکــی از تولیدکنن ــو پ در حــال حاضــر نی

اهای آموزشـی   ـاز هواپیم (ریحی  ـاری و تف  ـاهای تج ـهواپیم
 باال جهت استفاده شخـصی و کـاری گرفتـه تـا             کاراییو با   

در . باشـد   مـی ) هـای پرقـدرت     هواپیماهای تجاری با توربین   
 هواپیمـا تولیـد     50شرکت سـاالنه کمتـر از       ، این   1992سال  

 میلیـون دالر بـه بانـک        15دالر،  1000دینگی  ـکرده و با نقـ    
ـــبده ــا ســ . تـی داشـــ ــا ت  441رکت ـ، ایــن شــ2001ال ـام

.  میلیون دالر درآمد کـسب نمـود       243هواپیما تولید کرد و     
   این امر چگونه محقق شد؟

ــل اصلــ  ـــدلی ــت و   ـی موفقی ــرکت، مالکی ــن ش ت ای
د آن بــود کــه نیــاز بــه ارائــه خــدمات بــه ـدیـــ جریتـمدیــ
رکت، ـــــایـــن ش. ص دادـرکا را تـــشخیـــــریان و شــمـــشت

Sieble Systems’ MidMarket) افـزار   یک نرمCRM (
 متناسـب سـاخت کـه    PRMرا خریداری کـرده و آن را بـا      

، PULSE.  بـود PULSE Centerنتیجه آن چیـزی بـه نـام    
ود پـایپر از طریـق      ارتبـاط نامحـد   "مخفف عبارت انگلیسی    

ها و ارتباطـات      باشد و تمام تماس      می 2"استانداردهای تعالی 
میان این شرکت و دالالن و مشتریان آن را پیگیری نموده و        

هـای حمایـت از مـشتری و شـرکا را          نیاز شـرکت بـه برنامـه      
  .نماید برطرف می

 در کمتــر از یــک ســال پــس از اجــرای ایــن سیــستم،  
 درصد افـزایش پیـدا      50ی بر وب،    وری مرکز تلفن مبتن     بهره

 درصــد کــم شــد و 25 رفتــه  کــرد، میــزان فــروش از دســت
پیش از  .  درصد افزایش فروش داشتند    45نمایندگان فروش   

 نفره با استفاده از     11اندازی این سیستم، یک مرکز تلفن         راه
گرفتند، به    های متعددی قرار می     دفاتر یادداشت که در قفسه    

 دقیقـه   30بـا ایـن روش      . پرداخـت   یها م   سازی تماس   ذخیره
امروزه ایـن   . برای یافتن اطالعات یک تماس زمان الزم بود       

مـشتری را ردیـابی کـرده و اطالعـات           70،000مرکز تلفـن    
  .باشد تماس در کمتر از یک دقیقه، در دسترس می

. توسعه این مرکز در مراحل مختلف صورت پذیرفت       
: مرحلـه اول   . شد  کامل 2002سه مرحله ابتدایی آن تا اکتبر       

انتقال اطالعـات مـالکین هواپیمـا، دالالن، ناوگـان هـوایی،            
مشتریان فعلی و کارکنان جدید، ارائه خدمات به مشتری در 

: مرحلـه دوم   این سیستم جهـت ایجـاد زیرسـاخت سـازمان؛         
توانمنــد ســاختن مرکــز ارائــه خــدمات بــه مــشتریان جهــت 

 دالالن جهت   سازی  توانمند: مرحله سوم  ها؛  پردازش فعالیت 
  .های فروش مناسب در منطقه خود دستیابی به فرصت

 مراحل چهارم و پـنجم را       2004این شرکت در ژوئن     
  افتتـاح شـد     3در مرحله چهارم، درگاه وب دالالن     . طی کرد 

  
  
1- New Piper Aircraft 
2- Piper Unlimited Liaison via Standards of Excellence (PULSE) 
3- Dealer Web Portal  
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هـای    بـه محـیط   ) دالالن هواپیمـا  (که امکان دسترسی شرکا     
 را فراهم کرده و فناوری مـورد        PULSEمخصوص سیستم   

مرحله پنجم  . کند   درخواست خدمات برخط را ارائه می      نیاز
های خدمات تعمیر و تعـویض را کارآمـد           ورود درخواست 

کننـدگان عمـده از طریـق         در مرحله ششم، تـأمین    . سازد  می
هایی از سیـستم      درگاه وب شرکا، قادر به دسترسی به محیط       

PULSE کنندگان را    این درگاه، ارتباط با تأمین    . گردند   می
مرحله هفتم، امکـان سـفارش بـرخط      . سان خواهد کرد  نیز آ 

قطعات را فراهم کرده و مرحله هشتم بـا افتتـاح درگـاه وب       
مشتری، امکان دسترسـی بـه درخواسـت خـدمات رایگـان،            

ــه بررســی    ــوط ب ــات مرب ــرخط و اطالع ــت ب ــاتر ثب ــا و  دف ه
  .کند محصوالت را برای مشتری فراهم می

رکت در امـور  مقـام مـدیر عامـل شـ      ، قـائم    1لـدن اسن   
ر، پیــشرو بــودن در ـوپایپـــدف نیـهــ": گویــد مــشتریان مــی

ری ـت از لحــاظ کیفیــت، برتــری و حمایــت از مــشت ـصنعــ
ــن . اســت ــتای ــمأموری ــالش برانگی ــاً  ـ چ ــا قطع ــت، ام ز اس
تـوان بـه      ، می PULSEت و با ابتکاراتی نظیر      ـآور نیس   دلهره

  ."آن دست یافت
ـــبامن ـــبرگرف :عــ ــشGalante (2002)ته از ــ ـــریات خبــــ و ن ری ـ

New Piper, (2002, 2004).  
ــشتر  ــی بی ــرای بررس ــه   :ب ــلی برنام ــصوصیات اص خ

CRM/PRM   چرا این شـرکت بـه چنـین        .  را توصیف کنید
ای نیازمنـد اسـت؟ شـما آن را چگونـه             برنامه دقیق و پیچیده   

  کنید؟ توجیه می

تواننـد    سـازمانی، مـی      بین های اطالعات   تولیدکنندگان با استفاده از سیستم    . تولید مشترک 
 2به عنوان مثال، تولیدکننـدگان تجهیـزات اصـل        . های تولید مشترک پویا ایجاد نمایند       شبکه

بـرای مثـال، چنانچـه شـما      (کننـد  سپاری می کنندگان برون  تأمینقطعات اصلی و فرعی را به       
لکـه تنهـا     خریداری کنید، سیرز این محصول را تولید نکرده، ب         4 را از سیرز   3محصول کنمور 

برخی دیگر از تولیدکنندگان نظیـر      . آن را خریداری نموده و مجدداً به فروش رسانده است         
در گذشته، ایـن روابـط غالبـاً مـشکالتی در همـاهنگی،             ).  هستند OEM نیز از نوع     5تگ  می

سازمانی مشترک مبتنـی بـر        های اطالعات بین      سیستم. کرد  گردش کار و ارتباطات ایجاد می     
 را بهبود بخشیده و به ویژه در پیگیری تغییراتی که احتماالً توسط هر یـک از                 وب، پردازش 

  .باشند  ایجاد گشته، مفید میتأمین ۀشرکا در طول زنجیر

  
1- Dan Snell  
2- Original Equipment Manufacturers (OEM) 
3- Kenmore  
4- Sears 
5- Maytag 
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تـوان   های اطالعات دو یا چند سازمان را می     های خارجی، سیستم     یا شبکه  EDIدر مقایسه با    
در حقیقـت، اکثـر فروشـندگان       . دیگر پیونـد داد   یافتـه بـه یکـ       های نه چندان سازمان                   با روش 

هـای متعـددی ارائـه       راه حل ام،    بی  افزار، همچون مایکروسافت، اُراکل، سپ و آی        عمده نرم 
پـسند   ، مشتریERPهای موجود نظیر  برگرفتن سیستم توان آنها را جهت در اند که می کرده
مشاهده نمایید، کـه در آن سـاختار         در پایان فصل     2توانید در نمونه      مثالی از آن را می    . کرد

باشد، نشان داده شـده        سایت در هشت کشور دنیا در ارتباط می        40یک سیستم جهانی که با      
یافته برای شرکت کورنینگ است که با اسـتفاده از            مثال جالب دیگر، سیستم سازمان      . است
کار این شرکت  واحد کسب و 12)  را مشاهده کنید  W8.9فایل برخط   (سافت    افزار پیپل   نرم

 اتـریش بـا اسـتفاده از        1یر لنـگ    شرکت جواهراتی بزرگ پی   . سازد  را به یکدیگر متصل می    

  
1- Pierre Lang Corp 

 .(SRM)کنندهمینأمدیریت ارتباط با ت 8-8شکل 
 .B. Schecterle,”Managing and Extending Supplier Relationships”, People Talk April-June 2003 :منبع

 سایر 
 IOSهای  زیرساخت
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MySAP ERP) SAP AG, 2004  میلیـون  60، کنتـرل و نظـارت بـر    ) را مـشاهده نماییـد 
 جهـت حمایـت از   Oracle 9iافـزار   نـرم . مشتری در سراسر اروپای غربی را به دست آورد

در آخر بایـد    . ای داشته است    طالعات بین سازمانی، کاربرد گسترده    های ا     زیرساخت سیستم 
افزوده، با وجود گرانی آنها، استفاده بیـشتری نـسبت بـه     های ارزش به خاطر داشت که شبکه    

IOS داشته و نه تنها برای EDIروند ها نیز به کار می  بلکه برای سایر سیستم.  

ایـن  . یابـد   ای مـی    جهانی، ترجمه اهمیت ویـژه    با ناپدید شدن مرزهای جغرافیائی در تجارت        
عنـوان در تجـارت مــشترک، کـه در آن ترجمـه صــحیح صـفحات وب از عوامـل کلیــدی       

های هوشـمند     ، کاربرد سیستم  90  دهۀ از اواسط . باشد  موفقیت است، حائز اهمیت زیادی می     
خط  و فایـل بـر     3جهت اطالعات بیشتر فصل      (در ترجمه خودکار، رشد سریعی داشته است      

W3.3را مشاهده نمایید .(  
های متعدد دیگری، جهت تسهیل تجارت جهانی مورد استفاده واقـع   ها و سیستم  برنامه

شـویی فـرای    های هوشـمند جهـت مبـارزه بـا پـول        یک نمونه از آن، کاربرد سیستم     . اند  شده
ی المللی، یا استفاده از سیستم هوشمند مرکب، جهت گـسترش راهبـرد بازاریـاب               مرزهای بین 

 که تجـارت جهـانی عمـدتاً بـه دلیـل گـسترش اینترنـت توسـعه                  همان طور . باشد  جهانی می 
هــا، از مــسائل حقــوقی گرفتــه تــا جــواز واردات و  یابــد، تخــصص در بــسیاری از زمینــه مــی

توان به طور برخط بـه مخاطـب جهـانی            این تخصص را می   . صادرات، مورد نیاز خواهد بود    
توانند به کاربران کشورهای در حـال توسـعه،           تخصصی می های    همچنین، سیستم . ارائه کرد 
 جرائمهای پزشکی، سالمت، کشاورزی و مبارزه با          های متخصصان برجسته در زمینه      توصیه

های اطالعات بـین      ها، با انواع مختلف فناوری و سیستم        ها و برنامه    این سیستم . را ارائه نمایند  
  .کنند سازمانی کار می

  مباحث مدیریتی  
 خـود را از میـان انـواع و          IOSتواننـد زیرسـاخت       هـا مـی     شرکت .ب یک سیستم  انتخا .1

هـای   این گزینش ممکن است بر اساس راهنمائی     . فروشندگان متعدد آن انتخاب کنند    
 . صورت پذیرد14ارائه شده در فصل 

 تسهیل تجارت جهانی



 

 

647   مباحث مدیریتی

، دست کم دو سازمان شرکت دارند؛ بنابراین همکـاری  IOSدر یک  . همکاری شرکا  .2
، EDIگیری  بـه کـار   برای مثال، بسیاری از مـشکالت       . اهمیت است در آن بسیار حائز     

مارت باشید، ممکن اسـت       اگر شما به جای وال    . باشد  ناشی از عدم همکاری شرکا می     
یـا اینکـه دیگـر از همکـاری بـا شـما       (بتوانید همکاری شریک خود را اجباری نمایید        

، مزایای مشترک   کردهمتقاعد  ها باید شرکای خود را        اما اکثر شرکت  ). محروم گردد 
 .این همکاری را به آنها نشان داده یا برای آنها ایجاد انگیزه نمایند

، خدمات وب و دیگـر ابزارهـا در حـال تغییـر و تحـول                XML. های نوین   زیرساخت .3
تواننـد در     هـایی ماننـد دل، مـی        شـرکت . انـد   هستند، اما در سطح جهانی پذیرفته نشده      

تـر، بهتـر اسـت صـبر        های کوچـک    اما شرکت . باشنداستفاده از این زیرساخت پیشرو      
هـا بایـد ریـسک        در عین حال مـدیریت ایـن شـرکت        . کرده و منتظر نتیجه کار بمانند     

 . انتظار در حالی که رقبا در حال پیشرفت هستند را ارزیابی نمایند

وع ـانی شــدن و میــزان آن، بــه نـــأله جهــانی شــدن یــا عــدم جهـــمــس. جهــانی شــدن .4
ائلی ـمـس . عـات مـورد نیـاز جهـت حمایـت از ایـن امـر بـستگی دارد                 های اطال   سیستم

لف، الزامات مالیاتی، جوانب    ـها، تعدد واحدهای پولی مخت      دگانگی زبان ـهمچون چن 
برای (ائل فرهنگی باید در فناوری اطالعات پشتیبان، مدنظر قرار گیرند ـوقی و مسـحق
 اسـت امـری آسـان و ارزان    جهـانی شـدن، ممکـن   ).  را مشاهده نماییـد 2ثال، نمونه   ـم

 .نباشد

های متعدد نشان    که کتاب در نمونه    همان طور  .کننده  تأمینمدیریت ارتباط شریک و      .5
بـه  . شـود  داده است، در کسب و کار مدرن به طور روزافزونـی از شـرکا اسـتفاده مـی         

حتـی   (باشـد   مندی از شـرکای بیـشتر مـی         سپاری به معنای بهره     عنوان مثال، روند برون   
 مشاهده کردید، با اسـتفاده از یـک شـریک بـه             2 مایکروسافت، که در نمونه      شرکت

 امـر آسـانی     SRM و   PRM تـرویج    .)حل مشکالت کسب و کار خود پرداخته است       
 را  8-8مجـدداً شـکل      (باشـد   ریـزی و سـازماندهی مناسـب مـی          نبوده و نیازمند برنامـه    

 ).مشاهده نمایید
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  )آموزشی ابتدای فصل اشاره دارد ها به اهداف شماره( مهمترین نکات فصل

های اطالعات دربرگیرنده دو یا چند سازمان         سیستم  
ایـن  . گویند  های اطالعات بین سازمانی می      را سیستم 
ها محلی یا جهانی بوده و تنهـا مخـتص یـک              سیستم

ــت  ــرمایه (فعالی ــال س ــال، انتق ــرای مث ــشتیبان ) ب ــا پ ی
اطـات  مانند تسهیل تجـارت، ارتب    (های متعدد     فعالیت

  .هستند) یا همکاری
هـای اطالعـات بـین سـازمانی بـه انـواع زیـر                سیستم  

هــای  ، سیــستمB2Bتجــارت : شــوند بنــدی مــی طبقــه
هـای داده     رسانی یکپارچه، پایگاه    ، پیام EFTجهانی،  

. های مجـازی    های پشتیبان سازمان    مشترک و سیستم  
ــاوری ــستم فن ــشتیبان سی ــین  هــای پ هــای اطالعــات ب

ــد ــازمانی عبارتن ــبکهEDI:  ازس ــای خــارجی،  ، ش ه
  . و خدمات وبXMLافزار،  گروه

آیند   های اطالعات جهانی زمانی به وجود می        سیستم  
که دست کم دو شریک در یک سیـستم اطالعـات           

  .در دو کشور مختلف باشند
منـد   هایی که از سیستم اطالعات جهانی بهره     شرکت  

ی چنـد ملیتـ   : شوند  بندی می   هستند، به سه دسته طبقه    
، )شرکتی کـه در دو یـا چنـد کـشور فعالیـت دارد             (

دسـت کـم، یکـی از شـرکای کـسب و      (المللـی     بین
هــای جهــانی  و شــرکت) کــار، در کــشوری دیگــر

شـرکا دسـت کـم در دو کـشور، بـه طـور              (مجازی  
  ).کنند مشترک یک شرکت تأسیس می

ــستم     ــر سی ــذار ب ــسائل اصــلی تأثیرگ ــای  برخــی م ه
 سائل فرهنگــی،مــ:اطالعــات جهــانی عبارتنــد از

، )شامل تبـدیل واحـدهای پـولی      (سیاسی، اقتصادی       
مسائل حقوقی نظیر انتقال داده فرامرزی، تنوع زبانی        

ــدارکات ــره. و ت ــای  زنجی ــأمینه ــانی معمــوالً ت  جه
های اطالعات پشتیبان     تر بوده و نیازمند سیستم      طویل

  .باشند پیچیده می
وان از تـ  هـا را مـی      ارتباطات و همکاری میان شرکت      

ســازمانی کــه بــه  هــای اطالعــات بــین طریــق سیــستم
 خـــصوصی یـــا عمـــومی B2Bصـــورت مبـــادالت 

) و معموالً جهت تجارت طراحی شـده     (یافته    سازمان
طراحـی شـده جهـت بهبـود        (هـای مرکـزی       یا هسته 

های راهنما، لیستی     فهرست. انجام داد ) زنجیرۀ تأمین 
، فروشــندگان و خــدمات ارائــه B2Bاز محــصوالت 

  .کنند می
های مجازی، نـوعی مـشارکت خـاص میـان            سازمان  

های مختلف هستند که بـرای هـدفی خـاص            شرکت
هـای کـاری      به دلیـل حـضور گـروه      . شوند  ایجاد می 
های مجازی در کشورهای مختلف، فنـاوری       سازمان

ــاری      ــاهنگی و همک ــسهیل هم ــت ت ــات جه اطالع
  .باشد ضروری می

  EDI  العات میـان   مند برای تبادل اط     ، چارچوبی نظام
 ایـن فنـاوری، اسـناد     . کنـد   شرکای کاری ارائـه مـی     

روزمره کـسب و کـار را بـه اسـتانداردهای ملـی یـا               
هـای    کنـد و از طریـق شـبکه         المللـی ترجمـه مـی       بین

ــراهم      ارزش ــناد را ف ــن اس ــن ای ــال ایم ــزوده، انتق اف
  .نماید می
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 مبتنی بر اینترنت عبارتند     EDI و   EDIمزایای اصلی     
اهــا و کوتــاه کــردن چرخــه زمــانی، کــاهش خط: از

افــزایش درک و همکــاری میــان شــرکای کــسب و 
کار، کاهش هزینـه پـردازش اطالعـات، ارائـه بهتـر            

 .وری کارکنان خدمات به مشتریان و بهبود بهره

 مبتنی بر اینترنت  EDI و   EDIهای اصلی     محدودیت  
هـای   هزینه باال و پیچیدگی، نیاز بـه دوره   : عبارتند از 
  گـذاری زیـاد و هزینـه        بلندمـدت، سـرمایه   آموزشی  

 مبتنی بر اینترنت با     EDI. ناپذیری  عملیات و انعطاف  
استفاده از اینترنت و ابزار آن جهت کاهش هزینـه و         

ــاف  ــزایش انعط ــر     اف ــاربرد، ب ــهولت ک ــذیری و س پ
  .الذکر غلبه خواهد کرد های فوق محدودیت

 قاز طریـ  (های خارجی با اسـتفاده از اینترنـت           شبکه  
هـای داخلـی      ، شـبکه  )افزوده ایمـن    های ارزش   شبکه

  ایـن . زننـد   شرکای کاری را بـه یکـدیگر پیونـد مـی          

سـازد تـا بـه راحتـی وارد            را قـادر مـی     شـرکا اتصال      
  .یابی از شبکه داخلی شرکای خود شوند بخش

  XML   ــت ــدتاً جهـ ــه عمـ ــت کـ ــتانداردی اسـ ، اسـ
 کـاربرد داشـته و بـدون در نظـر           B2Bهـای       تراکنش

افزار کـاربردی شـرکای کـاری، ارتبـاط           فتن نرم گر
  .سازد میان آنها را ممکن می

سـازمانی را     های اطالعات بـین     خدمات وب، سیستم    
های مجـزا     پشتیبانی کرده و با توانمند ساختن سیستم      

هـــا و خـــدمات، یکپـــارچگی  جهـــت تـــسهیم داده
  .نماید  را تسهیل میB2Bهای  برنامه

 IOSسـازی     بوط به پیـاده   های مسائل مر    برخی نمونه   
مدیریت مناسب ارتباط با شرکا، تجارت      : عبارتند از 

مــشترک و اســتفاده از ترجمــه خودکــار و ســایر     
  .ها جهت تسهیل تجارت جهانی روش

  

  هایی برای مرور پرسش
 .سیستم اطالعات بین سازمانی را تعریف کنید .1

 . را ذکر کنیدIOSانواع اصلی  .2

های اطالعات بین      سیستم های اطالعات پشتیبان    فناوری .3
 .سازمانی را نام ببرید

 .سیستم اطالعات جهانی را توصیف کنید .4

 جهانی را نام    زنجیرۀ تأمین برخی از مشکالت مدیریت      .5
 .ببرید

هـای    چگونگی تسهیل تجـارت جهـانی توسـط سیـستم          .6
  .اطالعات جهانی را توضیح دهید

 . را توضیح دهیدB2Bمبادالت  .7  

 IOS، به عنوان یـک      B2Bتوضیح دهید، چرا مبادالت      .8
 اند؟ در نظر گرفته شده

 را تعریف کرده و تفـاوت آن را بـا           B2Bهسته مرکزی    .9
  توضیح دهید؟B2Bمبادالت 

ــرای شــرکت   .10 ــای اصــلی هــسته مرکــزی را ب هــای  مزای
ــام ببریــد ــاوری اطالعــات در : راهنمــایی (شــریک ن فن

 ). را مشاهده نمایید3-8محیط کار 

   را شرح دهید؟B2Bراهنماهای  .11
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 .های مجازی را توصیف کنید سازمان .12

هـای مجـازی را       پشتیبانی فناوری اطالعـات از سـازمان       .13
 .تشریح کنید

14. EDIرا توصیف کنید . 

 . را نام ببریدEDIمزایای اصلی  .15

 . سنتی را ذکر کنیدEDIهای  محدودیت .16

 . مبتنی بر اینترنت را توضیح دهیدEDIمزایای  .17

 آن را   یک شبکه خارجی را تعریف کرده و زیرساخت        .18
 .توصیف کنید

های خـارجی را نـام بـرده و بـه طـور               انواع اصلی شبکه   .19
  .خالصه توصیف کنید

  20. XML           را توصیف کرده و توضیح دهیـد چگونـه IOS 
 نماید؟ را تسهیل می

ــه    .21 ــدمات وب چگون ــد خ ــیح دهی ــود IOSتوض  را بهب
 بخشند؟ می

22. PRM و SRMرا توصیف کنید . 

بـه شـکل     (ف کنید ـ را توصی  SRMلی  ـهای اص   فعالیت .23
 ). مراجعه کنید8-8

ــی از    .24 ــد و برخـ ــیف کنیـ ــشترک را توصـ ــارت مـ تجـ
 .های آن را توضیح دهید  بخش

ــاوری     .25 ــط فن ــانی توس ــارت جه ــسهیل تج ــونگی ت چگ
  .اطالعات را توضیح دهید

  
  هایی برای بحث و تبادل نظر  پرسش

برخــی دالیــل پیچیــدگی تجــارت جهــانی و پــشتیبانی   .1
 .کنیدبالقوه فناوری اطالعات را توصیف 

 جهـانی   زنجیرۀ تأمین هایی با      از چه جنبه   B2Bمبادالت   .2
چگــونگی ارتبــاط آن را بــا سیــستم    . مــرتبط اســت 

 .اطالعات جهانی توضیح دهید

 B2B با هسته مرکـزی      B2Bهای اصلی مبادالت      تفاوت .3
 .را توصیف کنید

4. EDI را بـــا یـــک شـــبکه خـــارجی مقایـــسه کـــرده و 
  .های اصلی آنها را توضیح دهید تفاوت

بـرای  ( کـه یـک شـرکت، بـازاری خـصوصی      هنگـامی  .5  
، شبکه EDIتواند از   کند، می   ایجاد می ) خرید و فروش  

 مبتنی بر اینترنت یا اینترنت تنهـا بـا کـد            EDIخارجی،  
معیارهـای مـورد    . گذاری منظم اطالعات استفاده کنـد     

گیری در این رابطه را  نظر یک شرکت در زمان تصمیم
 .توصیف کنید

حــدودیت انتقــال داده فرامــرزی را چگــونگی ایجــاد م .6
هـای تولیـدی در       برای یک شرکت که دارای کارخانه     

  .باشد، توضیح دهید کشورهای مختلف می

 
  ها  تمرین

 شـــده و موضـــوعات  peoplesoft.com ســـایت وارد .1
 سازمانی مختلـف را   های اطالعات بین مربوط به سیستم

تـه و   انـد را یاف     که در این فصل مورد بحث قـرار گرفتـه           
  .یک گزارش از آنها تهیه کنید
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، بزرگتــرین 1هــای اطالعــات جنــرال الکتریــک سیــستم .2
خـدمات ارائـه شـده      .  هـستند  EDIکننده خـدمات      ارائه

ــط  ــندگان  GEISتوس ــر فروش ــی EDI و دیگ  را بررس
 اگر قرار بود این خدمات را بـرای شـرکت خـود      . کنید

ارزیــابی کنیــد، رویکــرد شــما بــرای ایــن ارزیــابی چــه 
  .بود؟ گزارشی آماده نمایید یم

ــه .3   ــو و  نمون ــد lego.com لگ ــی نمایی ــاختار .  را بررس س
سـازمانی مـورد نیـاز     های اطالعـات بـین   فرضی سیستم

 زنجیرۀ تـأمین  بر بخش بازاریابی    . لگو را طراحی نمایید   
کننـدگان پالسـتیک،      تمرکز کنید، اما به برخـی تـأمین       

ــتف    ــورد اس ــوب م ــی و چ ــوازم الکترونیک ــذ، ل اده کاغ
  .شرکت لگو نیز اشاره نمایید

 

  تکالیف گروهی 
هـای    از هر تـیم بخواهیـد چنـدین سـازمان دارای سیـستم             .1

سازمانی را شناسایی کند کـه یکـی از آنهـا     اطالعات بین
دانــشجویان بایــد بــا ایــن . دسترســی جهــانی داشــته باشــد

 IOSها تماس گرفتـه و از نـوع پـشتیبانی فنـاوری               شرکت
، شـبکه خـارجی و      EDIبـرای مثـال     (ا  مورد اسـتفاده آنهـ    

 IOSسپس، مسائلی که آنها در اجرای       . اطالع یابند ) غیره
  .با آن رو به رو شده را یافته و گزارشی از آن تهیه نمایند

 کـــار EDI-XMLاعـــضای گـــروه از طریـــق اتـــصال  .2  
ــی ــد مــ ــه  . کننــ ــصال بــ ــا اتــ و  XML-EDI.Orgبــ

xmlglobal.com)   ی هـا   هـا، دسـتورالعمل     در این سایت
، آغاز نموده و منابع بیشتری      )آموزشی را مشاهده کنید   

گزارشی جهـت متقاعـد سـاختن مـدیریت یـک           . بیابید
  . تهیه نماییدEDI-XMLشرکت فرضی جهت کاربرد 

  

  های اینترنتی  تمرین
 شوید و محصوالت ارائـه شـده در         i2.com وارد سایت  .1

آن را مالحظه نماییـد و توضـیح دهیـد چگونـه برخـی              
 نمایند؟  همکاری را تسهیل میمحصوالت،

شــوید و آخــرین مباحــث  collaborate.comوارد ســایت  .2
. گزارشی از آن تهیه کنیدومربوط به همکاری را مالحظه 

ــایت  .3 ــد،  smarterwork.comوارد ســ ــده و ببینیــ  شــ
به مزایای این سایت را     . شود  همکاری چگونه انجام می   

 سـپس، وارد  .  مختصر برای حـضار توضـیح دهیـد        طور
vignette.com       شوید و فهرست محصوالت را در ذیل 

ــد    ــه نمایی ــایت را . بخــش همکــاری مالحظ ــن دو س ای
  .مقایسه نمایید

 را  Websource   شوید و نمونـه    ledisower.comوارد   .4
 مزایای این محصول چیست؟. مشاهده نمایید

  را مــشاهده نمــوده و edi-information.comدرگــاه  .5
ابع ارائـه شـده در آن را        فهرستی از مواد آموزشی و منـ      

 .تهیه نمایید
هـای     دیدن کرده و برنامـه     google.comو   xml.com از .6

  .گزارشی از آن تهیه نمایید.  را بیابیدXMLاخیر 
 

  
1- General Electric Information Systems (GEIS) 
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  1نمونۀ 
  فولکس واگن چگونه زنجیرۀ تأمین خود را 

     نماید اداره می در برزیل
  

 مسأله
هـای دیگـر، در    اننـد بـسیاری از شـرکت     ، م 1فولکس واگـن  

های مونتاژ خود با فروشندگان متعـددی همکـاری           کارخانه
کــرد و مــشکالتی در همــاهنگی و برقــراری ارتبــاط بــا  مــی

هـای    مـواد بـه کارخانـه     . برخی فروشـندگان وجـود داشـت      
VW   جــایی کــه کارکنــان ،VWهــا را مونتــاژ    کــامیون
 طـوالنی بـود و      مینزنجیرۀ تأ شدند، اما     کردند، حمل می    می

همیــشه . مــشکالت مربــوط بــه مــواد در حــال افــزایش بــود
 مجبور بود منتظر بماند تا یکی     VWمشکلی وجود داشت و     

مـواد  . کنندگان به کارخانه آمده و مشکل حل شود         از تأمین 
 مجبور به داشتن انبـار  VWرسید و به همین دلیل   نیز دیر می  

بران تأخیر حمل بزرگی برای نگهداری مواد اضافه جهت ج    
و نقل بود و آخـر آنکـه غالبـاً کیفیـت تحـت الـشعاع سـایر                  

به همـین دلیـل نیـاز بـه یـک سیـستم       . گرفت  قرار می  مسائل
  .شد همکاری مبتنی بر کامپیوتر احساس می

  راه حل
ــال   ــولکس واگــن در س ــأمین ، 2002ف ــرۀ ت ــه زنجی  کارخان

  2 ریودوژانیرو غرب                           مایلی شمال    100 خود در     سازی  کامیون

ایـن کارخانـه    . واقع در برزیل را بـه طـور اساسـی تغییـر داد              
  کـارگر ایـن کارخانـه روزانـه،        1000: نسبتاً کوچک اسـت   

 نفر از آنهـا، کارکنـان    200تنها  . کنند   کامیون تولید می   100
 کیفیـت کلـی، بازاریـابی،       مـسئول فولکس واگن هستند که     

دیگر، که کارمندان  کارگر 800. باشند تحقیق و طراحی می   
 4 و کـامینز انجینـز  3کنندگانی نظیـر راکـوِل اینترنـشنال      تأمین

زنجیـرۀ  هدف  . دهند  هستند، مشخصاً کار مونتاژ را انجام می      
 کوچک، کاهش تعداد قطعات معیوب، کاهش هزینه        تأمین

  . نیروی کار و بهبود کارآمدی بود
کننـدگان اصـلی فـولکس واگـن،          به هر یک از تأمین    

ز فضای کارخانه اختصاص داده شـده، امـا آنهـا بـه             بخشی ا 
ــود    ــان خ ــدارکات و کارکن ــات، ت ــدیریت قطع ــأمین و م  ت

کنندگان مختلـف در حـالی کـه          کارکنان تأمین . پردازند  می
. سـازند   کنـد، آن را مـی       کامیون در خط مونتاژ حرکت مـی      

در اولـین  . این سیستم در شکل زیر، نمایش داده شده اسـت    
 ، مخـزن  5نتـاژ کارکنـان لوچپـه مـاکزیون       ایستگاه فراینـد مو   

در . کننـد  گاز، خطوط انتقال و قطعات فرمـان را نـصب مـی           
ــاژ حرکــت مــی  حــالی کــه شاســی  کننــد، هــا در خــط مونت

  
1- Volkswagen (VW) 
2- Rio de Janeiro  
3- Rockwell International 
4- Cummins Engines 
5- Lochepe Maxion 
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سـپس  . نمایند  ، محورها و ترمز را سوار می      1کارکنان راکول 
ــان رمــون ــشار  ، چــرخ2کارکن  هــای آن را ســوار کــرده و ف

، موتور و  3ام دبلیو ام  / م کامینز تی. کنند  الستیک را تنظیم می   
اتاقک کامیون که در شـرکت      . کنند  جعبه دنده را نصب می    
، رنـگ   5 ساخته شده، توسط ایزنمن    4برزیلی دلگا اوتوماتیوا  

شده و سپس توسط وی دی اُ رنگ روغن زده شـده و مبلـه        
کارکنـان  . ها آلمـانی هـستند      هر دوی این شرکت   . گردد  می

 نهایی از کـامیون سـاخته شـده       واگن، یک ارزیابی     فولکس
 هــای ملــی متعــددی هنــوز نیازمنــد گــروه. دهنــد انجــام مــی

  .های خود هستند برقراری ارتباط با پایگاه

  دستاوردها  
   ابتکاری فولکس واگـن، در نتیجـه       زنجیرۀ تأمین اکنون،    هم

کننـدگان در قبـال واحـدهای         پذیری تمـام تـأمین      یتمسؤول
این . ها را کاهش داده است خود، کیفیت را افزایش و هزینه     

حاضـر بـه     کننده فوق، در حـال      شرکت، به تبع نتایج دلگرم    
 در 6آیـرس    هایی در بـوینس     آزمایش همین شیوه در شرکت    

مـشغول    چـک   در جمهـوری   7آرژانتین و شـرکت اسـکودا     
احتمــاالً مــوج بعــدی، ســطح جدیــد یکپــارچگی در . اســت

  . فولکس واگن، خواهد بودزنجیرۀ تأمینمدیریت 
  .VW.com و Heizer and Render (2003) برگرفته از :بعامن

 
  
1- Rockwell 
2- Remon 
3- MWM/ Cummins 
4- Delga Automotivea 
5- Eisenmann 
6- Buenos Aires 
7- Skoda  

ــامیونکارخ ــاژ کـ ــات مونتـ انجـ
 .فولکس واگن در برزیل

ــولکس 200تحقیـــق  -  کارمنـــد فـ
ــت و   ــرح، کیفی ــاره ط واگــن درب

 بازار

ــایر   800 - ــاژ س ــارگر خــط مونت  ک
 ها شرکت
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  1های نمونه پرسش
 شرکت تولیدی فولکس واگن را ترسـیم        زنجیرۀ تأمین  .1

 .کنید

 های اطالعات بین سازمانی جهت پشتیبانی       چه نوع سیستم   .2
 هـای مراحـل     این فرایند مورد نیاز هستند؟ تفاوت فعالیـت       

 بـرای مـرور  (ا مشخص نمایید اولیه، میانی و پایانی تولید ر    

 ). را مشاهده نمایید7این اصطالحات، فصل   

: کدامیک از موارد زیر، برای فرایند سنتی مناسب است   .3
 مبتنی بر اینترنت یا خدمات EDI ،EDIشبکه خارجی،   

 وب؟

در فرایند جدید، چه نـوع پـشتیبانی فنـاوری اطالعـات             .4
  مورد نیاز است؟

  
  2نمونۀ 

        سازمانی جهانی سیکس فلگزسیستم اطالعات بین
  

 مسأله
 میلیون 50ایجاد تفریح و سرگرمی برای جمعیتی نزدیک به        

 کشور 8 پارک آبی و شهربازی، واقع در 39در  نفر در سال
مختلف، در حین توسعه یک سازمان چندملیتی، کار آسانی      

هـای   ، نیازمند سیستم 1های متعدد سیکس فلگز     ارکپ. نیست
هـای بـزرگ،      پـارک . اجرایی و دفاتر کـل متفـاوتی بودنـد        

هـای    ای بودند که بـا برنامـه         پیچیده ERPهای    دارای سیستم 
به عـالوه،   . کرد  های کوچک ارتباط برقرار نمی      مالی پارک 

هـا   فروش بلیط از طریق وب مانند فروش بلیط در کیوسـک   
 تلفن، به سرعت در حال افـزایش بـود و آخـرین    یا از طریق 

 هـای جدیـد سـیکس فلگـز در     مشکل نیز این بود که پارک     
  .سراسر جهان در حال گسترش بودند

ــود و     ــز ب ــالش برانگی ــالی، چ ــتاوردهای م ــت دس تثبی
  و پـست   فکـس ها، که غالبـاً از طریـق          همکاری میان پارک  

 ایـن.دشد، کند، گـران و خطاپـذیر بـو  السیر انجام می  سریع

وضعیت با رشد ناگهانی شرکت تداخل پیدا کرده و به سود   
گذشـته تـالش کـرد تـا      این شرکت در. آن لطمه وارد کرد

های متفاوتی را به کار بـا یکـدیگر واداشـته و شـیوه                سیستم
گــزارش ســازمانی را بــرای مــدیران سراســر جهــان یکــسان 

خت و  انـدا   ها را به تعویـق مـی        گیری  این امر تصمیم  . گرداند
  .قابل قبول بود غیربرای یک سازمان چندملیتی

  راه حل
راه  عنوان یک   را بهGreat Plainsافزار  فلگز، نرم سیکس

  برگزید، که پشتیبان کدهای مالیـاتی محلـی و محاسـبه           حل
هـای    واحد پولی رایج بود و منجر به تـسهیل ارائـه گـزارش            

ز از فلگـ  از میان تمام انتظـاراتی کـه سـیکس   . شد جهانی می
 جدید انتظار داشت، ارائه گزارش جهانی یکی       راه حل یک  

 ایـن   2شرکت کالینز کامپیوتینـگ   . ترین نیازها بود      از اساسی 
سیستم را جهت پرداختن به مسائلی نظیر چنـدگانگی زبـان،           

  . سفارشی ساخت،...پول رایج و

  
1- Six Flags 
2- Collins Computing 
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 متمرکـز اسـت،Citrix سـرور10این سیستم که بـر      
ایـن سیـستم   . کند  عمل میMicrosoft SQLتوسط سرور 

با امکان گسترش، جهت پشتیبانی از حجـم بـاالی تـراکنش      
بـه ویـژه در طـول       (هـای متفـاوت       تولید شده توسط پـارک    

های مدیریت پـارک در سراسـر جهـان      ، تمام گروه  )تابستان
هـای    برای مثال، قابلیـت   . را قادر به کار گروهی نموده است      

دی کـاال، بـه سـیکس       ریزی یکپارچـه موجـو      خرید و برنامه  
این سیستم،  . دهد  فلگز امکان کاهش هزینه ثابت انبار را می         

  .سازی شد تنها طی دو ماه پیاده
  دستاوردها

آمده است که     های مختلف به دست       دستاوردهایی در زمینه  
  :برخی از آنها عبارتند از

ریزی موجودی    جویی در هزینه خرید و برنامه       صرفه •
ســی و در ســطح ســازمان،  اساراه حــل بـا یــک  .کــاال

ریزی موجـودی کـاال در یـک فـضای            خرید و برنامه  
ایـن امـر بـا ارائـه        . شـود   مشترک و یکپارچه انجام می    

فرصت جهت تعویض قطعـات پرهزینـه و مـورد نیـاز            
 ها، در نقـاط     های پیچیده پارک    برای اداره آسان بازی   

مختلــف جهــان منجــر بــه کــاهش هزینــه ثابــت انبــار  
 .خواهد شد

 رضایت مشتری   .ها   رضایت مشتری در پارک    افزایش •
هـای    نیز با جریان بهتر تدارکات همچـون یـافتن دکـه          

هایی که غذای آنها طبق  غذای سفارشی، به جای دکه    
 .یابد افزایش می  خاصی است، برنامه

راه حـل مـذکور، از لحـاظ یـادگیری،          . سهولت کـار   •
 نگهداری و استفاده آسان است، لذا به شرکت امکان         

 منـابع تکنیکـی ارزشـمند در سـایر نقـاط آن را        توزیع
  .دهد می

 اکنون مدیران سراسر جهـان      .بهبود فرایندهای کاری   •  
تواننــد بــا شــراکت در یــک سیــستم مــشترک، بــا  مــی

اســتفاده از ابزارهــای گــزارش اســتاندارد صــنعتی،     
ــد    ــاده کنن ــرا و پی ــود را اج ــات خ ــاربران. گزارش  ک

 .ی دسـت یابنـد    توانند با کاوش، به جزئیات بیـشتر        می
فلگـز ممکـن      هـای پیـشین سـیکس         این امر در سیستم   

در حال حاضر کارکنـان زمـان کمتـری صـرف           . نبود
هـا و     سـازی داده    ای نظیـر یکپارچـه      کننده  اعمال خسته 

تهیه گزارش به طور دستی کرده، که منجر بـه بهبـود            
 .روحیه کارکنان خواهد شد

ــرفه • ــویی صـ ــاالنه جـ ــای سـ ــا، . هـ طبـــق برآوردهـ
باشد که    هایی ساالنه یک میلیون دالر می       جویی صرفه

.کند  بسیار باالئی فراهم میROIبرای سیستم جدید، 
  .Microsoft Case Study (2003) برگرفته از :منبع

  2های نمونه  پرسش
ایــن سیــستم هــم بــرای ارتباطــات داخلــی و هــم بــرای  .1

بــرای مثــال، جهــت  (ارتباطــات خــارجی کــاربرد دارد
ــروش ب  ــدارکات و ف ــیطت ــدام   ). ل ــد، ک ــشخص کنی م

های اطالعات بین سـازمانی توسـط ایـن سیـستم             سیستم
 شوند؟ پشتیبانی می

 .مزایای سیستمی با تنها یک فروشنده را توضیح دهید .2
سـازی ایـن سیـستم تنهـا دو مـاه       را پیـاده ـر شما چ ـبه نظ  .3

 زمان برد؟

ــستم را  ـائل جهـــمــس .4 ــرل شــده توســط ایــن سی انی کنت
 .توضیح دهید

فلگـز،     سـریع گـزارش جهـانی بـرای سـیکس          چرا ارائه  .5
 بسیار حائز اهمیت است؟
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  اكنده هاي فروش پر لي، تيم -درگاه مديريت دانش فريتو
  كند را ياري مي

  مسأله صورت 
داراي ) واقـع در پالنـوي تگـزاس    2سـي پميليـارد دالري شـركت پ   6/8بخـش  ( 1لـي  -فريتو

اي  هـيچ راه سـاده  . هاي ناهمگون سراسر اياالت متحـده بـود   اي در سيستم اطالعات پراكنده
 وجــود نداشــت كــه نيروهــاي فــروش در منــاطق جغرافيــايي مختلــف بــه اطالعــات يكســان

دانـد   معاونت توسعه مشتريان شركت، اين وضعيت را مشـابه ايـن مـي   . دسترسي داشته باشند
فروشندگان مختلف، اطالعات يكساني . "ها گير افتاده باشد جا، در فايل  دانش در همه"كه 

هـايي كـه مكـرراً     كردند، اما هيچ ابزاري براي دستيابي به اطالعات و داده را درخواست مي
بـراي مثـال، هميشـه از كاركنـان بازاريـابي، فـروش و       . ، وجـود نداشـت  شـد  درخواست مي

آنها، متوجه شدند كه اطالعـات  . شد عمليات، اطالعاتي در رابطه با روند فروش پرسيده مي
به عـالوه، هـر يـك از    . كنند آوري مي مشابهي را به دفعات براي فروشندگان مختلف، جمع

تـاپ خـود ذخيـره كـرده بـود كـه بـراي         لـپ نيروهاي فروش، اطالعـات ارزشـمندي را در   
اين مورد، امكان هماهنگي بـا ديگـر فروشـندگان نيـز      عالوه بر. ديگران، قابل دسترس نبود

خواسـت نظـر مـديران     اگر فردي، كاري تحقيقي داشـت و مـي  "براي مثال، . وجود نداشت
صـورت   بـه (را در ايـن مـورد بدانـد، ايـن همكـاري       4و لـوس اَنجلـس   3حسابداري بالتيمور

  ." پذير نبود براي او امكان) برخط

   راه حل 
لـي تصـميم گرفـت كـه يـك درگـاه مـديريت دانـش را در شـبكه داخلـي شـركت،             - فريتو
اين درگاه، يك جايگاه مركزي براي وارد كردن اطالعات مربوط بـه فـروش   . اندازي كند راه

مانند فـروش، تحليـل   (عاتي اين درگاه، شامل اطال. كند و ديگر اطالعات سازمان را فراهم مي
درگـاه  . شـود  لـي مـي   - هـاي افـراد درون فريتـو    در رابطه با مشتريان گـروه و پرونـده  ) و اخبار

موردنظر، زمان الزم براي يافتن اطالعات مربوط به محصوالت، فـروش، تبليغـات و مطالعـات    
 

1‐  Frito‐ Lay 
2‐  PepsiCo  
3‐  Baltimore  
4‐  Los Angeles 



 

 

 كند هاي فروش پراكنده را ياري مي تيملي،-درگاه مديريت دانش فريتو

  .كند را كاهش داده و پيدا كردن يك متخصص را در شركت، بسيار آسانتر مي
هاي فروش انجام شـد، سـه    ترين تيم توجه به آزمايشي كه در مورد يكي از پراكندهبا 

هـاي   بـرداري از داده  ساده و مؤثر كـردن دانـش، بهـره   : هدف براي اين درگاه تعيين گرديد
كـه يـك شـركت مشـاوره در      1نَويگيتور سيسـتمز . مختص مشتري و تقويت همكاري تيمي

، بيزينس آبجكتز وِب 2هايي از قبيل لوتوس دمينو ناوريداالس تگزاس است، با استفاده از ف
ام، در عـرض حـدوداً سـه مـاه، نمونـه       بـي  تـو از آي  بـي  ، جاوا و پايگـاه داده دي 3اينتليجنس

  .اي را توليد كرد اوليه
آتونومي، يك موتـور  . مورد استفاده قرار گرفت 4موتور جستجويي با عنوان آتونومي

سازد اطالعـات مـورد نظـر خـود را در      كاربران را قادر مي است كه 5جستجوي زبان طبيعي
  .هاي متني، جستجو نمايند د صفحات گسترده و فايلنهاي مختلفي مان  محل

هـاي تخصصـي    هايي انجام شد كه نهايتـاً بـه پروفايـل    براي ترويج اين درگاه، بررسي
ننـد بـراي مثـال چـه     دهنـد كـه بدا   ها، به فروشندگان اين امكان را مـي  پروفايل. منجر گرديد

يـابي يـا اعـالم محصـول جديـد،       ها، هزينه ريزي فعاليت ريزي تبليغات، برنامه كسي در برنامه
پـذير   ا از طريق وارد كردن رمز عبور امكـان ـرسي به اين درگاه، تنهـدست. نظر است صاحب

هاي حساس مشتريان تنها در دسـترس تـيم فـروش مسـتقيم آنهـا       ب، دادهـاست و بدين ترتي
  .قرار دارد

   دستاوردها 
براي مثال، اين درگاه، امكان . درگاه دانش، هم دستاوردهاي ملموس و هم ناملموس داشت

تيم آزمايشي اوليه توانسـت نـرخ   . هاي فروش فراهم ساخت تري را براي تيم نرخ رشد سريع
يكسـال پـس از ايـن آزمـايش،     . هاي شـور، دو برابـر كنـد    رشد فروش را در دسته خوراكي

كردن اسناد به اعضاي پراكنده در سراسر كشـور،   فكسهاي فروش قادر بودند به جاي  متي
توانـايي اسـتفاده از حجـم    . صورت برخط بـه اشـتراك بگذارنـد    طور همزمان، به  آنها را به 
 .شود به محل مشتريان مي ترددصورت برخط، موجب كاهش   ها به باالي داده

 
1‐  Navigator Systems 
2‐  Lotus Domino 
3‐  Business Objectsʹ Web Intelligence 
4‐  Autonomy 
5‐  Natural  - Language Search Engine 
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اين درگاه با ارائه اطالعـاتي  . دلي نيز شده استاين ابزار، باعث ايجاد نوعي حس هم
دهد چه كسـي   رساني كه نشان مي در مورد تاريخ تولد، عملكردهاي برتر و يك سيستم پيام

هـا را نيـز فـراهم     است، امكان برقراري نوعي تماس شخصي براي اعضاي تـيم  برخطاكنون 
سـابقاً  . كمـك كـرده اسـت   به عالوه، اين درگاه به كاهش ريزش كاركنان نيز . نموده است

. شـد، بــاال بــود  فروشــندگان وارد مــيبـه  ريـزش نيروهــا، بـه دليــل زيــاد بـودن فشــاري كــه    
شدند زيرا راهي براي همكاري كارآمد با اعضـاي پراكنـده    فروشندگان غالباً سرخورده مي

هاي شركت نشان داده كه نيروهاي فـروش، از حـس ارتبـاطي كـه      بررسي. تيمشان نداشتند
اين درگاه آنقدر موفق بوده است كه اكنـون يكـي   . برند رگاه ايجاد شده، لذت ميتوسط د

  .رود از ابتكارات شركت پپسي به شمار مي
  .Shein (2001) :برگرفته از  :منبع

  ها آموخته 
اين نمونه، اهميت ايجاد ارزش از طريق تمركز دسترسي به منابع دانش در سطح سـازمان را  

ارائه دسترسـي آسـان بـه اطالعـات پراكنـده، بـه جـاي اسـتفاده از         سازمان، با . دهد نشان مي
كـردن مسـتندات گـروه، بـه منـافع       فكـس هاي همـاهنگي پرزحمـت و شـاق ماننـد      مكانيزم

و روحيـه   1برخي از اين منافع عبارتند از نرخ رشد بـاال، انباشـت سـود   . متعددي دست يافت
  .بهتر كاركنان

بـه عـالوه،   . ت دانـش را شـرح خـواهيم داد   ها و مفـاهيم مـديري   در اين فصل، ويژگي
هـاي مـديريت    ها، فناوري اطالعات را براي اجراي سيستم دهيم كه چگونه بنگاه توضيح مي

 .سازند هاي مدرن را متحول مي ها چگونه سازمان برند و اين سيستم كار مي دانش به 
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هاي خبـره، يـادگيري سـازماني و نـوآوري      تمهايي در سيس از آنجا كه مديريت دانش ريشه
 ,Cahill(دارد، به خودي خود ايده جديدي نيست  مديران موفق هميشه از ). را ببينيد 1996

ـــري بهـــهــاي فكــ ســرمايه ــرده و ارزش آن را تشخي ــد ص دادهـره ب ــا ايــن تــالش. ان هــا،  ام
طـور مناسـب، بـراي     يافته نبوده و تضميني وجود نداشت كه دانش به دست آمده به  سازمان

 
1‐  Retention 

 مفاهيم و تعاريف
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ابعي مانند ـبه عالوه، من. ده و توزيع گرددـذاشته شـراك گــان، به اشتـافع سازمــحداكثر من
درصد سرماية دانش يك  85زنند كه  ن ميـتخمي 2چـام و مريل لين بي ، آي1ر ريسرچـارِستـف

ي، اسـناد  هاي داده مرتبط ذخيره نشـده اسـت، بلكـه در پسـت الكترونيكـ      شركت در پايگاه
د نـ هاي موجـود روي كامپيوترهـاي شخصـي قـرار دار     متني، صفحات گسترده و ديگر فايل

(Ziff‐Davis,  سـازي،   كاربرد ابزارهاي فناوري اطالعات در تسهيل ايجاد، ذخيـره . (2002
كارگيري دانش سازماني كه سـابقاً غيرقابـل كدگـذاري بـود، يكـي از اقـدامات        انتقال و به 

  . شود ب ميجديد و مهم محسو
هـا در شناسـايي، انتخـاب، سـازماندهي،      ي است كه بـه سـازمان  فرايند مديريت دانش

هايي كه بخشي از سابقة سازمان هسـتند و عمومـاً بـه     انتشار و انتقال اطالعات مهم و مهارت
اين ساختاردهي دانش، حـل  . رساند صورت ساختار نيافته در سازمان وجود دارند، ياري مي

گيري بهتر را  ريزي استراتژيك و تصميم آمد مشكالت، يادگيري پويا، برنامهاثربخش و كار
هـاي اسـتفادة    هاي مديريت دانش روي شناسايي، تفسير و ارزش پروژه. سازد پذير مي امكان

  .نمايند مجدد از دانش، تمركز مي
تـوان كـل سـابقه و     با وجود محيط حمايتي و فناوري اطالعات مدرن در سازمان، مـي 

. سازمان را براي حل تمام مشكالت در هر كجاي جهان و در هـر زمـان، بسـيج كـرد     دانش
و قابـل مبادلـه بـوده    هـا   عنوان يك سرمايه، بايـد بـين انسـان     براي موفقيت سازمان، دانش به

تواند كسـب شـود و بـدين ترتيـب      دانش نحوه حل مشكالت، مي. باشد داشته  توانايي رشد
يـادگيري سـازماني را كـه منجـر بـه خلـق دانـش ديگـري         مديريت دانش قادرخواهـد بـود   

  .شود، توسعه دهد مي

ها و اطالعـات بسـيار متفـاوت اسـت      اطالعات، دانش، با داده در چارچوب فناوري .دانش
هـا،   اي از دانسـته  مجموعـه   در حـالي كـه داده  ). را ببينيـد  W9.1و فايـل بـرخط    1-9 شكل(

به (هنگام   اي است كه به يافته يا پردازش شده زمانسا دادهاطالعات،  ؛محاسبات و آمار است
بـا  (و صـحيح  ) انـد  ها، در چارچوب زماني مورد نظر وارد شـده  هاي داده بياني ديگر ورودي
 ,Holsapple)باشد  مي) توجه به داده اوليه ، مفهـومي اطالعـاتي اسـت كـه     دانـش . (2003

  .باشد مي قابل اجراو  مرتبط
 

1‐  Forrester Research 
2‐  Merrill Lynch 
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جزئيات مسيرهاي رانندگي از يك مكان به مكان ديگـر را ارائـه    اي كه براي مثال، نقشه
آخرين اخبار ترافيكي يك آزاد راه كه كند شـدن ترافيـك   . تواند داده تلقي شود دهد، مي مي

حـال  . تواند به عنوان اطالعات در نظر گرفتـه شـود   دهد، مي به علت ساخت و ساز را نشان مي
در ايـن حالـت، نقشـه، داده تلقـي     . رهـا، دانـش اسـت   ب آنكه اطالع از مسيرهاي فرعـي و ميـان  

. باشـد   گذارد، نمي شود زيرا حاوي اطالعات جديدي كه بر زمان و وضعيت رانندگي تأثير  مي
عنوان اطالعات، تنها زماني مفيد است كه شخص دانشـي    با اين حال، دانستن شرايط كنوني به

نكته اينجاست كه دانـش،  . ت و ساز، دور شودسازد تا از منطقه ساخ داشته باشد كه او را قادر 
داراي عناصــر فكــري و تجربــي قدرتمنــدي اســت كــه آن را در يــك موقعيــت مشــخص، از  

توان آن را براي حل مشكالت به  داشتن دانش، بدين معناست كه مي. كند اطالعات متمايز مي
  . در حالي كه، داشتن اطالعات چنين مفهومي را در بر ندارد. كار برد 

بـه عنـوان مثـال، دو نفـر در شـرايط      . ، بخش مهمي از دانايي استتوانايي عمل كردن
. آميز از اطالعات ندارنـد  يكسان با اطالعات يكسان، توانايي يكساني را در استفاده موفقيت

ها ممكـن   تفاوت در توانايي. ها در ايجاد ارزش افزوده، متفاوت است بنابراين، توانايي انسان
اگرچـه  . هـا و غيـره برگـردد    هـاي موجـود در تجربيـات، آمـوزش، ديـدگاه      است به تفاوت

شوند، دانش سـطح   هاي سازمان تلقي مي عنوان دارايي ، اطالعات و دانش، همگي به  ها داده
 ؛كنـد  دانـش، مفـاهيم را منتقـل مـي    . اهميت باالتري را نسبت بـه داده و اطالعـات داراسـت   

  .دتر استرغم زودگذر بودن، ارزشمن بنابراين علي
 كنـد  هاي سازمان، متمايز مـي  دانش، داراي مشخصاتي است كه آن را از ديگر دارايي

(Gray, 1999; Holsapple, 2003): 

. دانش، مشمول قـانون بـازدهي نزولـي نيسـت    . العاده و بازدهي فزاينده قدرت خارق •
اننـد  تو كنندگان مـي  مصرف. شود شود، مقدار آن كم نمي زماني كه از آن استفاده مي

 .يابد مواردي را به آن اضافه كنند، بنابراين ارزش آن افزايش مي

ــكل ــات و 1-9ش داده، اطالع
 .دانش
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دانش همزمان با رشد، شاخه شاخه شده و بـه  . روز بودن پراكندگي، تراوش و لزوم به •
بنـابراين  . دانش پوياست و در واقع، اطالعات كاربردي است. گردد اجزائي تقسيم مي

كند تا بتوانـد آن را بـه عنـوان منبعـي      روز هبسازمان بايد پيوسته، پايگاه دانش خود را 
 .براي مزيت رقابتي، حفاظت نمايد

هـاي   گـذاري در دانـش بـه علـت وجـود جنبـه       تخمـين تـأثير سـرمايه    .نامعلوم ارزش •
 .ناملموس بسيار مشكل است

طـور مشـابه، تخمـين ارزش اشـتراك دانـش يـا        به  .گذاري نامعلوم به اشتراك ارزش •
 .برد، دشوار است ر از آن نفع ميحتي اينكه چه كسي بيشت

ر كنـد،  ـان تغييـ ـش ممكـن اسـت بـا زمـ    ـار دانـ ـوبيت و اعتبـ ـمطلـ  .ي به زمانـوابستگ •
هـاي مهـم آن    پـذيري و ناپايـداري دانـش، از ويژگـي     بنابراين فوريـت، قـدمت، زوال  

 .هستند

مطالعـة  (مطالب بسيار زيادي راجع به اينكه دانش و دانستن چيست در معرفت شناسي 
. وجـود دارد  (Polanyi, 1958, 1966)، علوم اجتماعي، فلسفه و روانشناسي )ماهيت دانش

انـدازهاي   وم دانـش و مـديريت دانـش وجـود نـدارد، چشـم      ـاگرچه تعريف واحدي از مفه
ع، همـواره ارزشـمند   ـوان يـك منبـ  ـاطالعـات، بـه عنـ   . باشند ص ميـاً مشخـكاري آن، نسبت

؛ )توانـد فـرد را از مسـير اصـلي منحـرف كنـد       طالعات، مـي ال، حجم انبوه اـبراي مث(نيست 
ط ـن، مرتبـ ـكند، روش ع است كه براي فردي كه آن را پردازش ميــش زماني يك منبــدان

 ,Holsapple)و مهم باشد  دانش، بيـانگر درك و تجربـه غيرمسـتقيمي اسـت كـه      . (2003
در طـول زمـان، اطالعـات،    . شـود  ايز قائـل ـاده از آن، تمـاستف وءـاده و سـتواند بين استف مي

. كنــد كــه دانــش، تكامــل پيــدا مــي رونــد، در حــالي ن مــيـده و از بيـــع شـــروي هــم جمــ
(Schultze and Leidner, 2002) .  ماهيتـاً پوياسـت،    دانـش  با اين حال، به دليل ايـن كـه

انـد  تو نكند، دانش امروز مـي  روز بهاگر شخص يا سازماني، دانش را با تغيير شرايط محيطي 
كـارگيري    براي اطالعات بيشتر راجع به نقاط ضعف بـالقوة مـديريت و بـه   . جهل فردا باشد

  .را ببينيد 7-9مجدد دانش، بخش 
يكي از عناويني است كـه اغلـب بـراي دانـش بـه       ،)يا دارايي فكري( كريـاية فـسرم

ــ   ــار ب ــيـك ــ  رده م ــود و بيان ــ  ـش ــك ارزش مال ــش، داراي ي ــه دان ــت ك ــت ـگر آن اس ي اس
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(Edvinsson,  ، دشوار است، برخـي از صـنايع   1گيري سرماية فكري اگرچه اندازه. (2003
 -عنـوان مثـال، ارزش سـرماية فكـري صـنعت بيمـه حـوادث        بـه  . اند در اين امر تالش نموده

 ,Mooney)شـده اسـت    ميليـارد دالر تخمـين زده    330تا  270اموال، بين  سـازمان  . (2000
گـذاري آنهـا در    شور عضـو خـود را بـر اسـاس سـرمايه     ك 30، 2همكاري و توسعه اقتصادي

هاي فكري مانند تحقيق و توسعه، تحصيالت و حقوق ثبت اختراعـات، امتيـاز بنـدي     سرمايه
فكري   ها را در زمينه سرمايه از نظر اين سازمان، كشورهايي كه بيشترين فعاليت. است كرده 

  .(Edvinsson, 2003)دارند، در آينده ثروت بيشتري به دست خواهند آورد 
ديد ارتبـاط  ـايع جـها و وق كند و بين وضعيت دا ميـان، تكامل پيـش، به مرور زمــدان

نظيـري   ريف ساده و بـي ـاي دانش، تعـن انواع و كاربردهـر گرفتـبا در نظ. ايدـنم رار ميـبرق
ـــاز دان ـــپذيري ش را مــيـ ـــ ــ: ارت اســت ازـم و آن عب اســت كــاربردي العات ـش، اطـــدان

(O’Dell et al., 1998).  

اولـين كسـي بـود كـه دانـش عينـي و ضـمني سـازمان را          3پوالني. دانش مستتر و آشكار
، دانشي است ملموس، عقالنـي و  4دانش عيني. تعريف كرده و بين آنها تفاوت قائل گرديد

 معمـوالً در  5دانـش ضـمني  ). افزارها، مستندات و غيـره  ها، نرم ها، رويه ها، سياست داده(فني 
دامنة يادگيري ذهني، ادراكـي و تجربـي اسـت؛ بسـيار شخصـي بـوده و رسـمي كـردن آن         

 بـرخط انـواع ديگـر دانـش، در فايـل     . (Nonaka and Takeuchi, 1995) دشـوار اسـت  
W9.2 اند ارائه شده.  

هـا،   هـاي دولتـي، گـزارش    ها، گـزارش  ها، راهنماهاي رويه ، شامل سياستدانش عيني
و مزايـاي رقـابتي شـركت و زيرسـاخت       ها، اهداف، مأموريـت  ژيها، توليدات، استرات طرح

تواند بين افراد توزيع  اين دانش به صورتي تدوين شده است كه مي. فناوري اطالعات است
عنـوان مثـال،    بـه  . يا استراتژي شـود  فرايندگشته يا بدون نياز به دخالت افراد، تبديل به يك 
ست در كتابچه راهنماي سياست منابع انساني شرح چگونگي پردازش تقاضاي كار، ممكن ا

و هزينه انتقال آن وجـود   6اي بين تدوين دانش به عالوه، رابطة ساده. يك بنگاه، مستند شود
 

1‐  Intellectual Capital (or intellectual assets) 
2‐  The Organization for Economic Co‐operation and Development (OECD) 
3‐  Polanyi (1958) 
4‐  Explicit Knowledge  
5‐  Tacit Knowledge 
6‐  Codification of Knowledge 
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 ,Teece)شـود   تر شود، بـا هزينـه كمتـري انتقـال داده مـي      هر چه دانش عيني. دارد 2003) .
توانـد از   تند شدن، به راحتي مـي شود زيرا پس از مس نيز ناميده مي 1دانش سيالدانش عيني، 

  . ها جدا شود دست افراد، مستندات يا سازمان
ــ ـــدان ــ هـربيات، نقشـــاي از تجــ وعهـ، مجمــيـش ضمن ــنشـهــاي ذهن ، فراســت،  ي، بي

هـاي يـك    هـاي مهـارتي، درك و آموختـه    ص، اطالعـات، رمـوز تجـاري، مجموعـه    ـتخص
هاي سـازمان   ها و ارزشفراينداد، سازمان و فرهنگ سازماني كه تجربيات گذشته و حال افر

شـود   نيز شناخته مـي  2دانش نهفتهدانش ضمني كه با عنوان . باشد را در خود نهفته است، مي
(Madhaven and Grover, 1998) گيرد يا در تعامالت  معموالً يا در ذهن افراد قرار مي

طوح بـاالي  دانش ضمني، معمـوالً سـ  . گروهي داخل يك بخش يا شعبه سازمان، جاي دارد
معموالً انتقال آن كُند و پر هزينه است و ممكن اسـت  . گيرد تخصص يا مهارت را در بر مي
  .(Teece, 2003)با موارد مبهم، مخدوش گردد 

تواند به راحتي مستند شود، امـا بـه دليـل آنكـه صـاحب       گاهي اوقات دانش ضمني، مي
بعضـي اوقـات،   . مانـد  ، مستتر باقي ميآن، از ارزش بالقوه اين دانش براي سايرين با خبر نيست

پـوالني  . دانش ضمني، ساختار مشخص و ملموسـي نـدارد، بنـابراين تـدوين آن دشـوار اسـت      
عنوان مثال، مستند ساختن  به . معتقد است كه بيان دانش ضمني در قالب كلمات، مشكل است

. آيـد  مـي  شرح چگونگي راندن دوچرخه، دشوار است و بنابراين يك دانش ضمني به حساب
  . زيرا جدا كردن آن از منبعش، نسبتاً دشوار است. شود نيز ناميده مي 3دانش مانادانش مستتر، 

هـاي كـارورزي،    ها، دوره آميز دانش ضمني غالباً در انجمن انتقال يا اشتراك موفقيت
بـراي  (دهد  سازي، رخ مي كارآموزي، مكالمات و ساير وسايل تعامل افراد يا حتي طي شبيه

كنند كه موارد ناملموسـي ماننـد    اظهار مي 4نوناكا و تاكوشي). را بينيد Robin, 2000 ال،مث
هـا،   هـا، تصـاوير، اسـتعارات و اسـتدالل     ها، احساسات دروني، ارزش بيني بينش، شهود، پيش

بـرداري از ايـن    بهـره . شـوند  هـا ناديـده گرفتـه مـي     هايي هسـتند كـه در سـازمان    غالباً سرمايه
تواند براي نتـايج نهـايي يـك بنگـاه و توانـايي آن در دسـتيابي بـه         املموس ميهاي ن دارايي

  .اهدافش، حياتي باشد

 
1‐  Leaky Knowledge 
2‐  Embedded Knowledge  
3‐  Sticky knowledge 
4‐  Nonaka & Takeuchi (1995) 
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ي خـود،  ـش فـردي و جمعـ  ـازمان از دانـ ـش ايـن اسـت كـه يـك سـ     ــدف مديريت دانــه
اده نمايــد ـش خــود استفـــاز دانــ ،كلـب، بــه مــؤثرترين شـــه و بــدين ترتيــــــي يافتـآگاهــ

(Bennet  and  Bennet,  ــديريت . (2003 ــات م ــتم اطالع ــب،  1سيس ــر كس ــواره ب ، هم
ها  اكنون سازمان. دهي دانش عيني تمركز داشته است سازي، انبار، مديريت و گزارش ذخيره

. انـد  هاي اطالعات رسمي، دريافته ساختن دانش عيني و ضمني را در سيستم  نياز به يكپارچه
مثـل اينترنـت، شـبكة    (نوين اطالعـات  اده از فناوري ـ، به استف2شـهاي مديريت دان مـسيست

ــ  ــي، شب ــ ـداخل ــوس نُت ــارجي، لوت ــرم ـكة خ ــاي ن ــاي داده  ز، فيلتره ــزاري، انباره ــراي )اف ، ب
اره دارنــد ـازماني، اشـــرون ســـريع مــديريت دانــش درون و بـــاء و تســـدهي، ارتقـــسازمانــ

(Alavi and Leidner, 1999) .راهم هاي مديريت دانش، در پي آن هستند كه با ف سيستم
انساني سازمان، به آن در تطابق با شرايطي   آوردن امكان دسترسي گسترده به مهارت سرمايه

آنهـا بـراي   . نظير ريزش نيروها، تغييرات سريع و كوچك شدن اندازه سازمان، كمك كنند
بـه  . نگه دارنـد  مؤثرشوند تا بتوانند نيروي كار را مطلع و  ، ساخته ميسخت سازماني شرايط

هاي بزرگ در ارائه سـطح ثـابتي    اند كه بتوانند به سازمان اي ساخته شده نها به گونهعالوه، آ
 1-9فنـاوري اطالعـات در محـيط كـار     از خدمات به مشتري، كمك كنند كه ايـن امـر در   

انـد تـا    هاي مديريت دانش را ايجاد كرده ها، سيستم بسياري از سازمان. شرح داده شده است
فايـل بـرخط   . گـذاري كننـد   كاركنـان در سراسـر جهـان، سـرمايه     بتوانند بر دانش و تجربـه 

W9.3  فايـل بـرخط   . دهـد  ، تجربه زيمنس را در ارتباط با مديريت دانش، شـرح مـيW9.4 
سـازي يـك سيسـتم مـديريت      توانسـت بـا پيـاده    3تگزاكو روندهد كه چگونه ش توضيح مي

  .دانش، مخارج عملياتي خود را كاهش دهد

را  2-9شـكل  (كنـد   گـام را در يـك چرخـه دنبـال مـي      6انش فعال، يك سيستم مديريت د
در يك سيستم . دليل چرخه مانند بودن سيستم، بهبود پويايي آن در طول زمان است). ببينيد

شـود، زيـرا بـا گذشـت زمـان، محـيط تغييـر         مديريت دانش مناسب، دانش هرگز تمام نمـي 
صورت  چرخه به . روز شود  كند، بايد بهكند و دانش براي اينكه اين تغييرات را منعكس  مي

  :كند زير، عمل مي

 
1‐  Management Information System (MIS) 
2‐  Knowledge Management Systems (KMSs) 
3‐  Chevron Texaco 

هاي  نياز به سيستم
 مديريت دانش

 سيستم  چرخة
 مديريت دانش
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  1-9در محيط كارفناوري اطالعات
   طلبد سينگوالر، دانش را به ياري مي

 

توانيــد مطمــئن شــويد كــه هــر يــك از مراكــز چگونــه مــي
مركز تماس سراسر كشور  22رساني به مشتريان در  خدمات

ميليـون   22به طور مجازي به هر پرسشي از جانب  توانند مي
ــود كــه    ــن چالشــي ب ــد؟ اي ــينگوالر مشــتري، پاســخ دهن س

، يكي از ارائه دهنـدگان عمـده خـدمات ارتبـاطي     1وايرلس
واقـع در آتالنتـاي جورجيـا، بـا آن      (Cingular.com)سيار 

  .دست به گريبان بود
سينگوالر وايرلس، براي انجام اين كار طاقـت فرسـا،   

هـاي   راه حـل سـينگوالر،  . مديريت دانش كمك گرفـت  از
هــاي فنــاوري محــور ماننــد دل و  مــديريت دانــش شــركت

ــافت را محــك زد  ــالينز . مايكروس ــتيو م ــور   2اس ــاون ام مع
، مــدير 3مشــتريان ســينگوالر وايــرلس و مونيكــا براونينــگ 

بخــش مــديريت دانــش ايــن شــركت، بــا فروشــندگان       
هـت بررسـي نحـوه    افزارهاي مديريت دانش متعـددي ج  نرم

سينگوالر، با توجه بـه  . عملكرد ابزارهاي آنها، ديدار كردند
هاي مديريت دانش  راه حلهاي انجام شده در مورد  بررسي

 eServiceهـا،   مورد اسـتفاده سـاير شـركت    Suite   سـاخته
  .در نيوجرسي را برگزيد 4وِر آف اديسون سرويس

 ســـازي موفـــق ســـينگوالر، بـــراي اطمينـــان از پيـــاده

داماتي را براي پشتيباني همه افراد دخيل در ايـن  ـاقم،ـسيست 
امر، از مديران ارشد تا كارمندان هر يـك از مراكـز تمـاس    

يــك برنامــه . كننــد، انجــام داد كــه از سيســتم اســتفاده مــي
اني فنـي سـه مركـز تمـاس     ـهاي پشتيبـ  شـآزمايشي، در بخ

ت به عـالوه، سـينگوالر، بـراي كمـك بـه مـديري      . آغاز شد
اني ناشي از تغيير جهـت بـه سـمت مـديريت     ـتغييرات سازم
، 5اوره بزرگي مانند كمپ جمينيـهاي مش ركتـدانش از ش

كمـك   7نت سلوشـنز ـووتيو منيجمـ ـو اين 6ارنست اَند يانگ
  .گرفت

ــش،     ــديريت دان ــتم م ــعه سيس ــلي در توس ــأله اص مس
. سـازي آن در سيسـتم بـود    دست آوردن دانـش و ذخيـره   به

هـاي كاركنـان خـود بـا يـك       ا تركيـب فعاليـت  سينگوالر، ب
گروه توسعه خارجي از طرف اينوويتيو منيجنمت سلوشـنز،  

را به چند مرحله  فرايندسينگوالر، اين . اين كار را انجام داد
تقسيم كرد كه به شركت اين امكان را داد كه پايگاه دانش 
را با اطالعات پشتيباني فني، موضوعات معمـول، اطالعـاتي   

آمـاده شـدن   . ها و مانند آن، پر كند رد پيشرفت برنامهدر مو
پايگاه دانش براي اولين گروه كاربران، حدود چهار ماه بـه  

  .طول انجاميد
 

 
1‐  Cingular Wireless 
2‐  Steve Mullins 
3‐  Monica Browning 
4‐  ServiceWare of Edison 
5‐  Cap Gemini 
6‐  Ernst and Young 
7‐  Innovative Management Solutions 
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هـــايايـــن سيســـتم مـــديريت دانـــش، از الگـــوريتم
اسـتفاده   1اي براي پردازش جسـتارهاي زبـان طبيعـي    پيچيده

ــتي از نزديــك  ــرد و فهرس ــرين پاســخ ك ــؤاالت   ت ــه س ــا ب ه
رساني به مشتريان را در اختيار آنهـا قـرار    رمندان خدماتكا
هـا از طريـق    بندي پاسـخ  افزار، با دسته به عالوه، اين نرم. داد

هاي احتمـالي را تعيـين    ، جواب2تطبيق دقيق متون و عبارات
اين سيستم قادر است كلمات را نيز تطبيق داده و به . كند مي

كنـد بـا    تـالش مـي  سيستم . برخي موارد، وزن بيشتري بدهد
اي  هاي مرتبط از مخزن دانش بـه گونـه   بيرون كشيدن پاسخ

هاي  كه به يك كاربر خاص و پرونده او مربوط باشد، پاسخ
  .تري را ارائه نمايد متمركزتر و دقيق

سينگوالر، با درك ضرورت رشـد و تكامـل دانـش،    
كند كه دانـش و مهـارت خـود را در     كاربران را تشويق مي

توانـد بـه طـور     افـزار مـي   ايـن نـرم  . م قرار دهنـد اختيار سيست
هاي طي شـده توسـط يـك كارمنـد جهـت       اتوماتيك، گام

يافتن راه حل صحيح يك مشكل خاص را ثبت كرده و بـه  
  .تري را بدهد وي امكان ارائه بازخور دقيق

سينگوالر دريافت كـه تضـمين اعتبـار و يكپـارچگي     
ت دانـش،  دانش ذخيره و توزيع شده توسط سيسـتم مـديري  

براي دسـتيابي  . يكي از عوامل كليدي موفقيت سيستم است
به اين هدف، شركت مزبور يك سيستم مـديريت دانـش را   

كنتـرل، نگهـداري و توسـعه     يتمسـئول گيرد كـه   به كار مي
 اين تـيم متشـكل از  . سيستم مديريت دانش را بر عهده دارد

ر كارمند تمام وقت است كه در دفاتر مركزي سـينگوال 25 
ــي  ــتقر م ــا مس ــند در آتالنت ــش،  . باش ــديريت دان ــيم م ــن ت اي

هــاي مختلــف شــركت و  همكــاري تنگــاتنگي بــا دپارتمــان
متخصصين محتوا دارند تا مطمئن شوند كـه پايگـاه دانـش،    

در زمـان   و هاي درستي را در يـك قالـب كاربرپسـند    پاسخ
به عالوه، مطالب وارد شده از سـوي  . نمايد مناسب، ارائه مي

ــازبيني قــرار داده و  كارمنــد ــه پايگــاه دانــش را مــورد ب ان ب
كنند يا مطالبي  تغييرات مناسبي را در پايگاه دانش ايجاد مي

  .نمايد را به آن اضافه مي
والر، غالباً آخرين كساني هسـتند كـه   ـريان سينگـمشت

بـه همـين دليـل، سـينگوالر     . برند از دانش شركت، سود مي
ــ ــ ـسع ــا گســترش سيست ــدـي داردكــه ب يريت دانــش در م م

فروشــي، دانــش خــود را   هــاي خــرده اينترنــت و فروشــگاه
مشتريان قـادر خواهنـد   . تر در اختيار مشتريان بگذارد راحت

هايي در مورد اسـتفاده از خـدمات و    بود كه به دستورالعمل
هـا و سـاير وسـايل ارائـه شـده       سـيم، گوشـي   هاي بي قابليت

ــ  ــينگوالر و ن ــع  ـتوســط س ــا رف ــاط ب ــكل، كاتي در ارتب مش
  .دسترسي پيدا كنند

  .cingular.com (May2004)و OʹHerron (2003)برگرفته از :بعامن

 يتمسئولمزايا و معايب قرار دادن : براي بررسي بيشتر
اي  محتواي پايگاه دانش سازمان بـه عهـده يـك تـيم حرفـه     

  .مديريت دانش را توضيح دهيد

 
1‐  Natural Language Queries 
2‐  Text and Phrase Matching 
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انجام كارها را دريافته يا مهـارت   هاي نوين دانش هنگامي كه افراد، روش. خلق دانش .1
گاهي اوقات، دانش خـارجي، وارد سـازمان   . شود نمايند، خلق مي جديدي كسب مي

 .شود مي
 .دانش جديد بايد ارزشمند تلقي شود و به صورتي معقول، ارائه گردد .كسب دانش .2
دي ترتيـب، كـاربر    دانش جديد، بايد با شرايط، تطبيق داده شود و بدين .پااليش دانش .3

بايـد در راسـتاي حقـايق    ) هـاي ضـمني   قابليـت (هاي انسـان   اينجاست كه بينش. گردد
 . كار گرفته شوند  عيني، به

اي  سپس دانش مفيد بايد به شكلي منطقي در يك مخزن دانش، به گونـه  .ذخيرة دانش .4
 . ذخيره شود كه ديگران نيز در سازمان بتوانند به آن، دسترسي داشته باشند

هـاي   بررسـي . روز نگـه داشـته شـود     دانش، مانند يك كتابخانه، بايد به .مديريت دانش .5
 .الزم جهت تأييد مرتبط بودن و صحيح بودن آن، بايد دائماً انجام شود

دانش بايد هميشه و همه جا در قـالبي مناسـب، بـراي هـر كسـي كـه در        .اشاعه دانش .6
 .سازمان به آن نياز دارد، قابل دسترس باشد

انـش منتشـر شـد، افـراد، دانـش جديـدي را توسـعه داده، ايجـاد و         محـض اينكـه د    به
. نماينـد  كرده و در سيستم جـايگزين مـي   روزرساني بهنمايند يا دانش قديمي را  شناسايي مي
. تواند كهنه شود شود، اگرچه مي است كه هنگام استفاده، از مقدار آن كم نمي دانش منبعي 

امـا  . بـا راننـدگي در حـال حاضـر، متفـاوت اسـت       1900براي مثال، راندن اتومبيل در سال (
 روزرسـاني  بـه از آنجا كه دانش بايد ). بسياري از اصول اوليه آن همچنان قابل استفاده است

  .يابد شود، به مرور زمان مقدار آن افزايش مي

ــكل ــ 2-9ش ــديريت ةچرخ م
 .دانش
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سازد، معاون  يدر پاسخ به اين سؤال كه چرا سازمان يك سيستم مديريت دانش جهاني را م
نفر پرسنل، در سراسر جهان  80،000ما ": بزرگ چندمليتي گفت  يك بنگاه مشاوره 1دانش

يـافتن اطالعـاتي كـه آنهـا     . داريم كه براي انجام مؤثر وظايف خود، به اطالعات نياز دارنـد 
شـبكه داخلـي،   . خواستند، دشوار بود و حتي در صورت پيدا شدن، اغلب نادرسـت بـود   مي

مطالعات انجام شـده  . (Leidner, 2003) ".ي است كه قرار است مشكل را حل كندا وسيله
هاي اروپايي نشـان داد كـه    در مورد بنگاه 1998در سال  2جي پيت مارويك ام پي توسط كي

ها، گزارش دادنـد كـه متعاقـب از دسـت دادن كاركنـان كليـدي، بـا         تقريباً نيمي از شركت
 ,KPMG)شوند  يمشكالت قابل توجهي رو به رو م هايي كه  طور مشابه، بررسي  به. (1998

هـاي مـورد بررسـي،     انجام شد، نشـان داد كـه بنگـاه    3در همان سال توسط دانشگاه كرنفيلد
كـارگيري آن،   معتقدند بيشتر دانش مورد نيازشـان، در سـازمان وجـود دارد امـا يـافتن و بـه      

هـاي سـازمان يافتـه     نجر بـه تـالش  دقيقاً اين گونه مشكالت است كه م. چالشي مستمر است
  .است براي مديريت دانش شده 

قابـل مشـاهده سـاختن    ) 1(هاي مديريت دانش، داراي يكي از سه هـدف   بيشتر پروژه
توسعة يك فرهنگ مبتني بـر دانـش   ) 2(ها،  هاي اول و اَبرمتن ها، كتاب دانش از طريق نقشه

ايـن  . (Davenport and Prusak, 1998)توليـد يـك زيرسـاخت دانـش هسـتند      ) 3(يـا  
ها تالش براي دستيابي به هر سه آنها را،  اهداف، قطعي نبوده و در عمل ممكن است شركت
  . بخشي از اقدامات اوليه مديريت دانش قرار دهند

انـد كـه خلـق دانـش،      هاي متعددي، مديريت دانش را احاطه كـرده فرايندها يا  فعاليت
عبارات مختلفي براي شرح . شوند دانش را شامل ميكارگيري  اشتراك دانش، جستجو و به 

هـاي مـرتبط بـا     آنچه بيش از تعيين عنواني خاص بـراي فعاليـت  . اند كار رفته  ها بهفراينداين 
  .دانش اهميت دارد، درك چگونگي جريان دانش در يك سازمان است

اكتسـاب  نـوان  هاي جديـد اسـت كـه از آن بـا ع     ها يا روال ها، ايده توليد بينش ،4خلق دانش
درك تمـايز بـين خلـق دانشـي     . (Holsapple and Joshi, 2003)شود  نيز ياد مي 5دانش

 
1‐  Chief Knowledge Officer (CKO) 
2‐  KPMG Peat Marwick 
3‐  Cranfield University 
4‐  Knowledge Creation 
5‐  Knowledge Acquisition 

 خلق دانش
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ايجـاد   نوناكـا . (Ford, 2003)توانـد مفيـد باشـد     كامالً جديد و اكتساب دانش موجود، مي
تر، انتقال آن بـين سـطوح    عنوان تعامل بين دانش عيني و ضمني و در ابعاد وسيع دانش را به 
  .كند روهي و سازماني توصيف ميفردي، گ

و  سـازي  ، تركيـب، آشـكار  سـازي  اجتماعي: شود خلق دانش، به چهار دسته تقسيم مي
به تبديل يك دانش ضـمني موجـود بـه دانـش ضـمني       1سازي اجتماعي شيوه. سازي دروني

جديد از طريق تعامالت اجتماعي و به اشتراك گذاشتن تجربيات بين اعضاي سازمان اشاره 
، ايجاد دانـش عينـي جديـدي از طريـق تركيـب،      2تركيب شيوه) براي مثال، تعليم. (دكن مي

براي مثال، تحليـل آمـاري   (باشد  بندي مجدد و تلفيق دانش عيني موجود مي بندي، رده دسته
ــازار  داده . شــوند دو نــوع ديگــر، تعامــل و تبــديل دانــش ضــمني و عينــي را شــامل مــي  ). ب

توليـد  (نش ضمني موجود به دانش عيني جديـد اشـاره دارد   ، به برگرداندن دا3سازي آشكار
هاي بـه كـار بـرده شـده در حـل مشـكل يـك مشـتري خـاص را           مستندي مكتوب كه رويه

شـود   به خلق دانش ضمني جديد از دانش عيني گفته مـي  ،4ساختن  دروني). دهد توضيح مي
بـا تبـديل دانـش     اين دو نوع آخـر، بيشـتر  ). كسب بينشي جديد از طريق خواندن يك متن(

  .موجود به شكلي جديد سر و كار دارند تا خلق دانشي نو
اولــي، : معتقدنــد كــه اكتســاب دانــش داراي دو بعــد مهــم اســت 5هولســپِل و جوشــي

شناسايي دانش موجود از منابع خارجي و ديگري انتخـاب دانـش موردنيـاز از منـابع دانـش      
  . هزينه متفاوتي را در بر دارد اين دو فعاليت، مهارت، تالش و. موجود در سازمان

از (هاي خـويش   ها و تجربه ها، راه حل ها، انديشه بدين معناست كه فرد، ايده اشتراك دانش
توانـد از طريـق يـك     ايـن كـار، مـي   . ذاردـص ديگـري بگـ  ـار شخـرا در اختي) جمله دانش

ن حال، در بسـياري  با اي. طه مانند يك سيستم كامپيوتري يا به طور مستقيم انجام پذيردـواس
ش، منــابع ســازماني تلقــي نشــده و بــه اشــتراك گذاشــته  ـالعات و دانـــهــا، اطــ ازمانـاز ســ
ــزد اشــخاص مــي    نمــي ــابتي شخصــي، در ن ــوان يــك ســالح رق ــه عن ــد  شــوند، بلكــه ب مانن

(Davenport et al., 1998) . با اين دغدغـه كـه اگـر دانـش     اعضاي سازمان ممكن است

 
1‐  Socialization 
2‐  Combination 
3‐  Externalization 
4‐  Internalization 
5‐  Holsapple and Joshi (2003) 

اشتراك دانش
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سازمان باشد، از ارزش آن كاسته خواهد شد، دانـش شخصـي    آنها بخشي از حوزه عمومي
هاي اصلي براي آنكه افراد دانش خود را به  يكي از محدوديت. خود را به اشتراك نگذارند

تواند پيشنهاد  به عالوه، به اشتراك گذاشتن دانش مي. تواند زمان باشد اشتراك گذارند، مي
از ايـن دانـش، چگونـه اسـتفاده خواهـد شـد       دانـد كـه بعـدها     خطرناكي باشد زيرا فرد نمي

(Ford, 2003).  
دهـد   اني و مديريت دانـش، نشـان مـي   ـه يادگيري سازمـده در زمينـش انجامات ـمطالع

اد، عالقـه و  ـاعتمـ : ل نماينـد كـه عبارتنـد از   ـر را تسهيـ ـد اين امـتوانن رايط ميـي شـكه برخ
اد دسترسـي بـه افـراد دانـا     ، ايجـ (Hanssen‐Bauer and Snow, 1996)ان مشـترك  ـزب

(Brown an Duguid, 2000)  1هـاي خودمختـاري، افزونگـي    صـي بـا شاخـ  ـو فرهنگـ ،
 ,Nonaka)تنوع، هدف و پويايي  ها، اشتراك دانش را به عنوان  بسياري از سازمان. (1994

ون و ـجانسـ . (Liebowitz and Chen, 2003)كننـد   م، براي سازمان تلقي مـي ـاصلي مه
ت ـش طراحـي كـرده اسـت تـا جهـ     ـريت دانـ ـاط بـا مديـ  ـهايي در ارتب وارهـشنج 2ونـجانس

بانـك جهـاني، عـواملي    . تسهيل انتقال دانش، ارتباط جديدي را بين همكاران ترويج نمايـد 
راك گذاشـتن  ـهاي جديد، يادگيري مـداوم و بـه اشتـ    مانند باز برخورد كردن نسبت به ايده
 ملكـرد سـاالنه كاركنـان خـود، در نظـر گرفتـه اسـت       دانش را به عنوان بخشي از ارزيابي ع
(Liebowitz and Chen, 2003). 

ــش  ــتجوي دانـ ــا   3جسـ ــه از آن بـ ــوان  كـ ــععنـ ــش  منبـ ــابي دانـ ــي  4يـ ــاد مـ ــز يـ ــود نيـ   شـ
(Gray and Meister, 2003) گيري دانش داخلي سـازمان  ، در حقيقت جستجو و به كار

اند موانعي را در برابر اشتراك دانـش  تو طور كه كمبود زمان و انگيزة كافي، مي همان. است
در صـورتي كـه افـراد فكـر     . قرار دهد، در مورد جستجوي دانش نيز به همين صورت است

 كننـد  هايشـان اسـت، احسـاس مـي     كنند بازبيني عملكرد آنها مبتني بر ابتكار و خالقيت ايده
همـين امـر بـراي    . دپردازي نماينـ  موظفند به جاي استفاده از دانش تجربه و تثبيت شده، ايده

شـرح داده   .Alavi et al (2003)كاركنان فروش يك سازمان جهاني اتفـاق افتـاد كـه در    
  .شده است

 
1‐  Redundancy  
2‐  Johnson & Johnson 
3‐  Knowledge Seeking 
4‐  Knowledge Sourcing 

 وي دانشجستج
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يـا   يـا بـدون آن، در خلـق، اشـتراك     افراد ممكن است بـا كمـك فنـاوري اطالعـات    
در ادامه، دو رويكرد معمول نسبت به مـديريت دانـش را   . جستجوي دانش، مشاركت كنند

   .دادشرح خواهيم 
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  .ي و رويكرد تعامليفرايندرويكرد : دو رويكرد زيربنايي نسبت به مديريت دانش وجود دارد

هـاي كنتـرل،    وسـيلة برنامـه    ي به دنبـال آن اسـت كـه دانـش سـازماني را بـه      فرايندرويكرد 
هايي كه اين  سازمان .(Hansen et al., 1999)هاي رسمي، تدوين كند فرايندها و  فناوري

ــد، سياســت رويكــرد را اتخــاذ مــي  ــر چگــونگي    كنن هــاي آشــكاري را جهــت مــديريت ب
ايـن رويكـرد، معمـوالً    . كننـد  سازي و انتشار دانش در سازمان اجـرا مـي   آوري، ذخيره جمع

استفاده از فناوري اطالعات را براي افزايش كيفيت و سرعت خلق و توزيع دانش در سـطح  
، مخـازن  1هـاي داده  هـاي داخلـي، انبـار    ها شـامل شـبكه   اين فناوري. شود ن، شامل ميسازما
  .(Ruggles, 1998)باشند  افزارها مي يار و گروه ، ابزارهاي تصميم2دانش

ترين سـطح، دانـش در قالـب     در ابتدايي. ، داراي سطوح مختلفي استفرايندرويكرد 
شود و اصالحات كمي در آنها  دوين ميهاي مستندسازي، ت توصيفات، داستان و ساير شكل

هـا   هـا و نظريـه   در سطح بعدي، دانش به مفاهيم سـاختاريافته، چـارچوب  . پذيرد صورت مي
هـاي كـاري كـه بـه كاركنـان جهـت        شود و در باالترين سطح، دانش بـه فعاليـت   تبديل مي

   .(Van der Spek et al., 2003)شود  دهند، وارد مي مي
تواند بخش اعظمـي از دانـش    د به اين رويكرد، آن است كه نميترين انتقاد وار اصلي

اي ـاده از الگوهـ ـور بـه استفـ  ـايد و افـراد را مجبـ  ـذب نمـ ـها را ج گاهـود در بنـي موجـضمن
 ;Delong & Fahey, 2000; Brown & Duguid, 2000)ايد ـنمـ  ري مـي ـت فكـ ـثابـ 

Von Krogh, 2000; Hargadon, 1998) . هـايي   ورد قبـول شـركت  ي، مفرايندرويكرد
است كه محصوالت نسبتاً استانداردي را با هـدف برطـرف كـردن نيازهـاي معمـول، توليـد       

هـا،   به دليل ماهيت استاندارد كاالها و خدمات، بيشتر اطالعات ارزشمند اين بنگـاه . كنند مي
، بـه  هـا  طـي سـال   3سوت سوتكعنوان مثال، يك شركت توليدكننده   به. از نوع عيني است

 
1‐  Data Warehouses 
2‐  Knowledge Repositories 
3‐  Kazoo 

رويكرد فرايندي
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كمي در محصوالت و خدمات خـود نيـاز دارد و نيـاز و تقاضـاي ثـابتي نيـز بـراي        غييرات ت
  .در اين چنين مواردي دانش ماهيتاً ثابت است. محصول او وجود دارد

كننـد،   هاي بزرگي مانند ارنست و يانگ، كه از دانش ضمني استفاده مي حتي شركت
نفـر از   250. انـد  ي نمـوده راينـد فگـذاري وسـيعي بـراي تضـمين عملكـرد رويكـرد        سرمايه

كنند و مخزن الكترونيكي را براي  مي كاركنان اين شركت در مركز دانش سازماني، فعاليت
متخصصـين، مقـاالت   . اند كارگيري اطالعات، ايجاد نموده كمك به مشاورين در يافتن و به

ارنسـت اَنـد   . نماينـد  توانند از آنهـا اسـتفاده   ها مي نويسند كه بسياري از تيم هايي مي و تحليل
سـازي   حـوزة عمليـاتي خـود، پرسـنلي دارد كـه بـه تـدوين و ذخيـره         40يانگ در بـيش از  

اي بـه   دست آمده از هر حوزه، از طريق شـبكه   هاي داده به پايگاه. كنند مستندات كمك مي
طبيعتاً شـيوه انتقـال دانـش از افـراد بـه      . (Hansen et al., 1999)شوند  يكديگر متصل مي

هايي نظير ارنست اَنـد يانـگ و اَكسـنچر     ستندات، تنها روش براي اشتراك دانش در بنگاهم
دانـش   1اما تأكيد اصلي آنها بر سياست تـدوين . نيست؛ آنها با يكديگر نيز در ارتباط هستند

  .(Hansen et al., 1999)است 

دانـش   اي از كنـد كـه بخـش عمـده     رد تعـاملي فـرض مـي   ـرد قبـل، رويكـ  ـالف رويكـبرخ
هـا و   فراينـد هـاي كنتـرل،    سازمان، ماهيتـاً ضـمني و مسـتتر اسـت و بـه همـين خـاطر برنامـه        

 تمركـز ايـن رويكـرد، بـه    . ال اين نوع مفاهيم مناسب نيستندـهاي رسمي، براي انتق اوريـفن

هـاي اجتمـاعي يـا     هاي رسمي براي مديريت دانـش، بـر ايجـاد محـيط     مـجاي ساختن سيست 
 باشــد ن مفــاهيم ضــمني مــيـراك گذاشتـــل بــه اشتـــالزم بــراي تسهيــاي تعــاملي ـهــ گــروه

 (Brown  and  Duguid,2000;  DeLong  and  Fahey,2000;  Gupta  and 

Govindarajan,2000;  Wenger  and  Snyder.2000;  Hansen  et  al.,1999) .
كه بـه   اي مشابه هستند هايي متشكل از افرادي با زمينه فعاليت حرفه ، گروه2هاي تعامل گروه
در اين مجموعه، افراد به طور مسـتقيم بـا يكـديگر    . كنند رسمي با يكديگر كار ميغيرطور 

 گذارند دهند و تجربيات خود را به اشتراك مي نمايند، به يكديگر آموزش مي همكاري مي
(Smith and Mckeen, 2003).  

 
1‐  Codification Strategy 
2‐  Communities of Practice (COPs) 

 رويكرد تعاملي
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ي مشـكالت  گيرد كـه بـرا   هايي قرار مي رويكرد تعاملي معموالً مورد استفاده شركت
هـا، ماهيتـاً    دانـش ارزشـمند ايـن بنگـاه    . نمايند خاص راهكارهايي كامالً اختصاصي ارائه مي

در ايـن حالـت،   . سـازد  ضمني است كه اين امر اكتساب، ارائه و مديريت آن را دشـوار مـي  
وسـيلة ارتبـاط     ها، دانش به در اين بنگاه. محيط و ماهيت مشكالت موجود، كامالً پويا است

عنوان مثال، لوتـوس   به (هاي پردازش مشترك  روش. شود مي  ا فرد به اشتراك گذاشتهفرد ب
از آنجـا  . كند افراد در برقراري ارتباط كمك مي به ) يا پست الكترونيكي 1دمينو سروِر/ نوتز

آوري، ذخيره و مديريت دانش ضمني، دشـوار اسـت، بخشـي از دانـش عينـي كـه        كه جمع
اطالعـات تمـاس بـا افـراد،     (كنـد   به دانـش ضـمني راهنمـايي مـي     يابي افراد را جهت دست

در دسترس گروه خاصي از اشخاص كه ممكـن اسـت بـه آن نيـاز     ) اي هاي مشاوره گزارش
  .گيرد داشته باشند، قرار مي

گذاري كالنـي را در زمينـة    سازي اين روش، سرمايه براي پياده 2بِينهايي نظير  شركت
ماننـد تلفـن، پسـت الكترونيكـي و     (فـراد و فنـاوري ارتباطـات    هايي متشكل از ا ايجاد شبكه
طور معمول جلسـات حضـوري نيـز     به عالوه، آنها به. اند انجام داده) هاي ويديويي كنفرانس
  . (Hansen et al., 1999)نمايند  برگزار مي

در واقـع،   .كند طور خالصه بيان مي  ي و تعاملي را بهفرايند، رويكردهاي 1-9جدول 
اين دو با . گيرد و تعامل را در بر مي فرايندنامه مديريت دانش احتماالً هر دو رويكرد يك بر

دهـد كـه تجربـة     موردي را در رابطه بـا يـك سـازمان شـرح مـي      3علوي. هم تضادي ندارند
مديريت دانش خود را با يك مخزن بزرگ آغاز كرد اما به مـرور، پـروژه مـديريت دانـش     

در . كـرد، ارتقـاء يافـت    هي كه در كنار مخـزن، فعاليـت مـي   آن به يك رويكرد تعامل گرو
كنند در خارج از مجموعه با ارزش است، به  واقع، اعضاي گروه، اطالعاتي را كه تصور مي

دهـد كـه    ، نشـان مـي  2-9فنـاوري اطالعـات در محـيط كـار     . كنند مخزن سازمان منتقل مي
استفاده از تركيبـي از دو رويكـرد،    آميزي دانش خود را با ، به طور موفقيت4چگونه منسانتو
  . كند مديريت مي

 
1‐  Lotus Notes/ Domino Server 
2‐  Bain 
3‐  Alavi et al., 2003 
4‐  Monsanto 
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   رويكردهاي فرايندي و تعاملي در مديريت دانش   1-9 جدول
  رويكرد تعاملي  رويكرد فرايندي

 
  نوع دانش

  پشتيبانيمورد 
در قالــب قواعــد، ابزارهــا و  -دانــش عينــي 

 .شود فرايندها، تدوين مي
(DeLong and Fahey, 2000). 

كه به  است  انش مطرح نشدهد -دانش ضمني 
  .دست آوردن يا تدوين آن آسان نيست

(Leonard and Sensiper, 1998). 

هــاي عمليــاتي  هــاي كنتــرل و رويــه برنامــه   وسايل انتقال
كـارگيري   استاندارد با تأكيد فراوان بـر بـه  

فناوري اطالعات جهت پشتيباني از خلـق،  
 .تدوين و انتقال دانش

(Ruggles, 1998). 

هاي اجتماعي غيررسمي كه در تعريف  گروه 
  .كنند سازي مشاركت مي ماجرا و بديهه

(Wenger Snyder, 2000). 

ــده    مزايا ــه اي ــش     ب ــه و دان ــته گريخت ــاي جس ه
  .بخشد پراكنده، ساختار مي

(Brown and Duguid, 2000). 
  .دهد استفاده مجدد از دانش را توسعه مي 

(Hansen et al., 1999) 

جاد و انتقال دانـش ضـمني   محيطي را براي اي 
 .كند ارزشمند، فراهم مي

 (Brown and Duguid, 2000; 

 Wenger and Snyder, 2000) 
هاي جديد و پاسخگويي به محـيط   براي ايده 

 .كند متغير جرقه ايجاد مي
(Brown and Duguid, 2000). 

. تواند از دانـش ضـمني اسـتفاده كنـد     نمي   معايب
رده و ممكن است نـوآوري را محـدود كـ   

كنندگان را به استفاده از الگوهـاي   شركت
  .ثابت تفكر، وادار نمايد

فراوانـي  . تواند منجر به ناكارآمـدي شـود   مي 
  .ها بدون ساختاري براي اجراي آنها ه ايد

گـــذاري چشـــمگير در فنـــاوري  ســـرمايه   نقش فناوري اطالعات
اطالعــات جهــت اتصــال افــراد بــه دانــش  

  .مدون قابل استفاده مجدد
(Hansen et al., 1999). 

گذاري متوسط در فنـاوري اطالعـات    سرمايه 
جهــت تســهيل گفتگوهــا و انتقــال دانــش     

  .ضمني
(Hansen et al., 1999). 
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  2-9در محيط كارفناوري اطالعات
      توسعه دانش در مونسانتو

 

و90دهةمونسانتو، پس از چند بار ادغام و تعديل در اواخر
، از يك شركت محصوالت شيميايي، بـه يـك   2000اوايل 

بنگاه پيشتاز در صنعت علوم زيستي و بيوتكنولـوژي تبـديل   
امروزه، اين شركت، در كنـار تعـدادي از محصـوالت    . شد

هايي را با خصوصيات ژنتيكي قابل توجه از قبيل  ديگر، دانه
. دكنـ  ها و حشـرات، توليـد مـي    كش مقاومت نسبت به علف

تعجبي ندارد كـه موفقيـت مونسـانتو در ايـن زمينـه علمـي،       
  .باشد مستلزم تمركز آن بر مديريت دانش مي

هيــأت مــديره مونســانتو خيلــي زود نيــاز بــه مــديريت 
گـذاري قابـل    دانش را تشخيص داده و با آمـادگي، سـرمايه  

در حقيقت، يكـي  . توجهي را در اين زمينه، تصويب كردند
هـاي   طـور ويـژه بـه فرصـت      ت، بهاز واحدهاي كاري شرك

يك "سازي  رشد اختصاص يافت و هدف آن ايجاد و فعال
كـارگيري دانـش و     محـيط يـادگيري و اشـتراك بـراي بـه     

  .بود "اطالعات به نحوي كارآمد در سراسر سازمان 
هاي مديريت دانش در مونسانتو عبارت  اهداف پروژه

ــد از ــراد    : بودن ــان و اف ــين كاركن ــاط ب ــاد ارتب ــع و ايج مطل
نظر، مرتبط ساختن افراد با اطالعات، ايجـاد امكـان    صاحب

تبــديل اطالعــات بــه دانــش، مجمــل كــردن دانــش جهــت  
  .تر كردن انتقال آن و توزيع دانش در سرتاسر سازمان آسان

فناوري اطالعات، نقشي حياتي را در دستيابي بـه ايـن   
ــاتي ماننــد انبارســازي داده. نمــود ايفــاءاهــداف،   هــا، امكان

شـبكه  / هاي اينترنتـي  موتورهاي جستجوي كل متن، قابليت 
هـا، در   و سـاير سيسـتم   1افزار همكاري گروهـي  داخلي، نرم

ايجــاد ارتبــاط بــين كاركنــان بــا افــراد مطلــع و ديگــر منــابع 
فنـاوري اطالعـات، بـه شـركت در     . اطالعاتي، سهيم بودنـد 

ايجاد يك زيرساخت سازماني كـه كـاربران نهـايي را قـادر     
ساخت از دانش ساختار يافته و ساختار نيافته موجـود در   مي

مونسانتو عالوه بر . كرد ميسازمان، استفاده كنند نيز كمك 
استفاده كرد كه براي دسـتيابي   "هاي دانش تيم"فناوري، از 

به دانش شركت، يك راهنما ايجاد كردند و براي كاركنان 
  .نمودند ايفاءجوياي اطالعات، نقش نقطه تماس را 

ارزش دانش ضمني متعلـق بـه دانشـمندان و محققـين     
بـا ايـن حـال، فرهنـگ حـاكم بـر       . مونسانتو، بسيار باالسـت 

شود كه به كاركنان به  هاي سازمان، باعث مي بعضي قسمت
در . شـان، پـاداش دهنـد    خاطر مهارت شخصي و تخصصـي 

. كننـد  نتيجه، كاركنان با دقت از دانـش خـود حفاظـت مـي    
ديريت دانـش، كـه توسـط مشـاورين     هـاي داخلـي مـ    پروژه

شد، توانست كاركنان را متقاعـد كنـد    خارجي پشتيباني مي
كــه دانــش جمعــي بــيش از دانــش فــردي، بــه آنهــا قــدرت 

  .بخشد مي
هاي مديريت دانش مونسانتو باعث شـد   كيفيت برنامه

هـاي   ترين سـازمان  كه اين شركت، در فهرست قابل تحسين
 اينكه مـديريت فعـال دانـش    تر  مهم. قرار گيرد 2محور دانش

 
1‐  Collaborative workgroup software  
2‐  Most Admired Knowledge Enterprises  
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كند؛ براي مثال سـرعت اخـذ به عملكرد شركت كمك مي
  .دهد تأييدات قانوني براي محصوالت جديد را افزايش مي

  :بعامن
Sharp (2003), 
Dash (1998),  
Junnarkar (1997) 
Monsanto.com (accessed June 2004)  
ʺMost Admired Knowledge Companies Recognizedʺ, (1999)  

هاي  مونسانتو، انواع مختلفي از پروژه :براي بررسي بيشتر
مديريت دانش را در ارتباط با افراد، فراينـدها و فنـاوري خـود    

 تـر از بـه   آيا اين روش چند بعدي اثـر بخـش  . گيرد كار مي  به

كارگيري يك برنامه متمركزتر و محدودتر است؟ پنج هدف 
رسـي نمائيـد؛ بـا اتخـاذ يـك      مديريت دانش را در مونسانتو بر

رويكرد تعاملي نسبت به مديريت دانش، بـه كـداميك از ايـن    
  توان به بهترين نحو دست يافت؟ اهداف مي

 فناوري اطالعات در مديريت دانش   9-4

مــديريت دانــش بــيش از آنكــه يــك فنــاوري يــا محصــول باشــد، روشــي اســت كــه بــراي 
، فنــاوري اطالعــات، بــراي موفقيــت بــا ايــن وجــود. شــود هــاي كــاري اســتفاده مــي فعاليــت
فنـاوري اطالعـات، بـا فـراهم كـردن معمـاري       . اسـت  حيـاتي هاي مـديريت دانـش،    سيستم

  .سازد پذير مي شود، مديريت دانش را امكان سازماني كه بر آن بنا مي

ارتباطـات،  : يابنـد  هاي مديريت دانـش بـا اسـتفاده از سـه دسـته فنـاوري، توسـعه مـي         سيستم
  . بازيابيو  سازي هذخير، همكاري

، به كاربران امكان دسترسـي بـه دانـش مـورد نيـاز و ارتبـاط بـا        هاي ارتباطات فناوري
امكانـاتي نظيـر پسـت الكترونيكـي، اينترنـت،      . دهـد  يكديگر، به ويژه بـا متخصصـين را مـي   

. كنند پذير مي و ديگر ابزار مبتني بر وب، برقراري ارتباط را امكان  هاي داخلي شركت شبكه
و تلفن،  فكسهاي  گردد، حتي ماشين كه رويكرد تعاملي در مديريت دانش اتخاذ مي زماني

  .روند كار مي  براي ارتباطات به
هـا   گروه. كنند ابزار الزم براي انجام كار گروهي را فراهم مي ،1هاي همكاري فناوري

يـا در  ) حالـت همزمـان  (توانند در يك زمان، بـر روي مسـتندات مشـترك، كـار نمـوده       مي
توانـد در يـك    ، كه اين امـر مـي  )حالت غيرهمزمان(هاي متفاوت از آنها استفاده كنند  زمان

هـاي   ويـژه بـراي اعضـاي گـروه     اين امـر بـه  . هاي مختلف، صورت پذيرد مكان يا در مكان

 
1‐  Collaboration technologies  

هاي  اجزاي سيستم
 مديريت دانش
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هـاي پـردازش    قابليـت . تعاملي كه نقش مهمي در توليد دانـش دارنـد، حـائز اهميـت اسـت     
، كار گروهي را خصوصاً براي مشاركت در ايجاد 1زي الكترونيكيمشترك مانند طوفان مغ

توان همكـاري متخصصـين بـا     هاي كار گروهي، مي از ديگر شكل. بخشند دانش، ارتقاء مي
اين امر مستلزم همكاري در سطح نسبتاً . افراد ديگر جهت استفاده از دانش آنها را ذكر كرد

، امكان خلق فضايي مجازي را براي سازمان هاي پردازش مشترك ساير سيستم. بااليي است
  . كنند كه در هر مكان و هر زمان، به صورت برخط به انجام وظايف خود بپردازند فراهم مي

استفاده از يك سيستم مديريت پايگـاه داده   هاي ذخيره و بازيابي، فناوريهدف اوليه 
بولي، در مراحل ابتـدايي  اين امر تا حد قابل ق. باشد سازي و مديريت دانش مي جهت ذخيره

سازي و مديريت بخش اعظمـي از دانـش عينـي و حتـي دانـش عينـي دربـارة دانـش          ذخيره
سازي و مديريت دانش ضمني،  با اين حال، كسب، ذخيره. خوبي كارآيي داشت  ضمني، به

هـاي   هاي مديريت اسناد الكترونيكي و سيسـتم  سيستم. معموالً نياز به ابزارهاي متفاوتي دارد
هـاي كـامپيوتري هسـتند، ايـن نيـاز را تـأمين        سـازي كـه بخشـي از سيسـتم     خصصي ذخيرهت

  .كنند مي

. انـد  هاي قابل توجه ابزارهاي مديريت دانش كمك كرده رفتـاري به پيشـهاي بسي اوريـفن
ــ ـــه ــ ـوش مصن ــل هوشمن ـــوعي، عوام ـــد، اكتش ــاهـاف دان ــان   ش در پايگ ــاي داده و زب ه

تواننـد كـاركرد    هـايي هسـتند كـه مـي     هـايي از فنـاوري   نمونـه ، 2گذاري قابل گسـترش  نشانه
پذير نموده و بستري را براي ابتكـارات آينـده در    هاي مديريت دانش مدرن را امكان سيستم
  .به وجود آورند KMزمينه 

به ندرت يـاد  ) 11فصل ( 3هوش مصنوعيدر تعريف مديريت دانش، از . هوش مصنوعي
ها و ابزارهاي هوش مصنوعي، توسط فروشندگان يـا   روشحال، در عمل،  با اين. شده است

  . اند هاي مديريت دانش به كار رفته دهندگان سيستم، در تعدادي از سيستم توسعه
توانند در شناسايي تخصـص، اسـتخراج خودكـار و نيمـه      هاي هوش مصنوعي مي روش

ز طريـق  خودكار دانش، از طريق پـردازش زبـان طبيعـي و همچنـين در جسـتجوي هوشـمند ا      
هـاي خبـره،    هاي هـوش مصـنوعي، از جملـه سيسـتم     ساختار. عوامل هوشمند، مفيد واقع شوند

 
1‐  Electronic Brainstorming 
2‐  Extensible Markup Language (XML) 
3‐  Artificial Intelligence  

هاي پشتيبان  فناوري
 مديريت دانش
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هـاي   هاي عصبي، منطق فازي و عوامل هوشمند، براي كاركردهـاي مختلفـي در سيسـتم    شبكه
آنها به جسـتجوي دانـش كمـك نمـوده و آن را     : گيرند مديريت دانش، مورد استفاده قرار مي

تـوان از آن جملـه،    كه مي) راي مثال عوامل هوشمند در جستجوهاي اينترنتيب(دهند  ارتقاء مي
هـاي    هـاي داده و كمـك بـه ايجـاد پرونـده      پايگـاه  ،به جستجوي پست الكترونيكي، مستندات

مـوارد فـوق، بـا اسـتفاده از دانـش موجـود، نتـايج آينـده را         . ها اشاره نمود دانش افراد و گروه
دار  هوش مصـنوعي بـه تشـخيص اهميـت نسـبي و روابـط معنـي       هاي  روش. كنند بيني مي پيش

شـود، كمـك    دانش، زماني كه دانش جديدي به مخزن افزوده شده يا به اشتراك گذاشته مي
كننـد،   شناسايي مي) 1هاي عصبي معموالً به وسيلة شبكه(ها  آنها الگوهايي را بين داده. كنند مي

هـاي   هاي عصبي يا سيسـتم  و با استفاده از شبكه نمايند هاي خبره وارد مي قواعدي را در سيستم
در آخر آنكه، آنها يك واسط كاربر زبان طبيعي يا مبتنـي  . دهند هايي را ارائه مي خبره، توصيه

  .نمايند بر دستورات صوتي را براي يك سيستم مديريت دانش فراهم مي

گي عملكـرد  افزاري هستند كه چگـون  هاي نرم سيستم ،2عوامل هوشمند. عوامل هوشمند
بـراي  . كننـد  شـان را شناسـايي مـي    كاربران و نحوه كمك به آنها در انجام وظايف روزمـره 

خواهـد بازيـابي نمايـد، مطلـع      افزاري، از آنچه كاربر مـي  هاي نرم مثال، زماني كه اين برنامه
هـاي كـاربر كنتـرل     توانند اطالعات را از نظر تطابق با خواسـته  شوند، عوامل غيرفعال مي مي

كنند و عوامل فعال قادرند اطالعات مرتبط با ترجيحات كاربر را جستجو نموده و استخراج 
مـورد   11انواع مختلـف عوامـل هوشـمند در فصـل     . (Gray and Tehrani, 2003) كنند

  .بحث قرار خواهند گرفت
هـاي مـديريت دانـش مفيـد      توانند در سيستم هاي مختلفي مي عوامل هوشمند به روش

ايـن عوامـل، معمـوالً جهـت اسـتخراج و شناسـايي دانـش مـورد اسـتفاده قـرار           . واقع شوند
  :هايي از اين عوامل عبارتند از نمونه. گيرند مي

كنـد كـه    ، يك مجموعه داده كاوي هوشمند را ارائه مي(ibm.com)ام  بي شركت آي •
باشـد كـه بـراي يـافتن و تحليـل حجـم زيـادي از         مـي  3شامل سرور هوشـمند تصـميم  

 .رود ي شركت، به كار ميها داده

 
1‐  Neural networks 
2‐  Intelligent agents 
3‐  Intelligent Decision Server (IDS) 
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از عوامـل هوشـمند   ) gentia.com، 2المللي علوم ريزي بين مركز برنامه( 1شركت جِنتيا •
هـا، اسـتفاده    كاوي از طريق امكانات دسترسي به شبكه و مخزن داده  براي تسهيل داده

 .نمايد مي
هـاي عصـبي بـراي جسـتجوي      ، از شـبكه 4)وِر سـافت سـي   ان شـركت اچ ( 3كانوِكتيس •

كند تا معناي مستندات، بـراي عوامـل هوشـمند     هاي متني و تصويري، استفاده مي داده
جهـت افـزايش   ) يك موتـور جسـتجوي اينترنتـي   ( 5اينفوسيكاين ابزار از . را دريابد

 .نمايد هاي سلسله مراتبي از موضوعات اينترنتي استفاده مي سرعت ايجاد فهرست

سازماني، تكنيـك قدرتمنـدي اسـت كـه     هاي دانش  تركيب عوامل هوشمند با درگاه
تواند آنچه را كه يك كاربر در جهت انجام وظايف و كارهاي خود نيـاز دارد، عينـاً در    مي

دهد چه مـواردي را   يابد كه كاربر ترجيح مي يك عامل هوشمند در مي. اختيار او قرار دهد
ده و آنچـه را كـه   سپس اين عامل، دست به كـار شـ  . ببيند و آن را چگونه سازماندهي نمايد

 كنـد  مورد نياز كاربر است، همانند يك دستيار اجرائي ماهر، در كامپيوتر برايش فراهم مـي 
(King and Jones, 1995).  

ي اسـت  فراينـد ، 6هـاي داده  كشف دانش در پايگـاه . هاي داده كشف دانش در پايگاه
هـا،   تندات و دادهاي عظـيم از مسـ   كه براي جستجو و استخراج اطالعات مفيد از ميـان تـوده  

يـابي   ، شـامل وظـايفي ماننـد اسـتخراج دانـش، زمـان      فراينداين . گيرد مورد استفاده قرار مي
. ها و برداشت اطالعـات اسـت   ها، اليروبي داده ها، پردازش الگوي داده ها، بررسي داده  داده

افرادي طور خودكار انجام شده و كشف سريع دانش را حتي توسط  ها به  تمامي اين فعاليت
هـاي دادة عظـيم،    ها معموالً در اعماق پايگاه داده. نمايند پذير مي ها امكان نويس غير از برنامه

اند كه هر يك از آنها ممكـن اسـت    هاي دانش قرار گرفته انبارهاي داده، مستندات يا مخزن
ــده داده . انــد هــا گــردآوري شــده هــا، اطالعــات و علــومي باشــند كــه طــي ســال  دربرگيرن

هـاي داده عظـيم، بـراي     جستجوي اطالعات يا روابط ناشناخته در پايگاه فرايند، 7كاوي داده
 

1‐  Gentia 
2‐  Planning Sciences International 
3‐  Convectis 
4‐  HNC Software  
5‐  InfoSeek 
6‐  Knowledge Discovery in Databases (KDD) 
7‐  Data Mining 
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بـراي  (هـاي الكترونيكـي و غيـره، اسـت      هاي داده، مستندات، نامـه  استخراج دانش از پايگاه
  ).را ببينيد 11كاوي، فصل   اطالعات بيشتر در مورد داده

تند كه شامل استخراج دانش كاوي هس هاي هوش مصنوعي، ابزارهاي مفيد داده روش
كـاوي هوشـمند، اطالعـاتي را از ميـان      داده. باشـند  به صورت خودكـار از منـابع ديگـر مـي    

طـور    توانند بـه  ها نمي كند كه جستارها و گزارش هاي داده و ديگر مخازن كشف مي پايگاه
هـا پيـدا    دهدر دا) طـور خودكـار   به(كاوي، الگوهايي را  ابزارهاي داده. مؤثري آشكار نمايند

تواننـد بـه    الگوها و قوانين، مي. پردازند كنند و حتي به استنتاج قوانين موجود در آنها مي مي
. بيني نمايند ها، به كار روند و اثرات اين تصميمات را پيش گيري عنوان راهنمايي در تصميم

KDD ده از كـار رود كـه ايـن كـار، بـا اسـتفا       يـا مـتن بـه      تواند در تشـخيص معنـي داده   مي
هاي الكترونيكي را براي تشـكيل پرونـده كاركنـان يـك      كه مستندات و نامه KMابزارهاي 

تواند بـا فـراهم سـاختن دانـش مـورد       كاوي مي داده. شود كنند، انجام مي شركت بررسي مي
  .نياز، تحليل را سرعت بخشد

كاوي و فنون كشـف دانـش جهـت آشكارسـازي دانـش       ، با توسعه نقش داده 1بلوژو
 سازي مديريت دانش بـا  يار، چارچوبي را براي يكپارچه هاي تصميم اي نسل بعدي سيستمبر

  شـده  داده  نشـان  3-9چارچوب پيشنهادي وي كه در شكل . كند محيط سازماني پيشنهاد مي
  

  

 
1‐  Bolloju et al. (2002) 

 .Bolloju et al., 2001:منبع.يار و مديريت دانشهاي تصميمسازي سيستمچارچوبي براي يكپارچه3-9شكل
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باشد، كه هر دو مخازن دانشي هستند كه با  مي انبارهاي مدل و بازارهاي مدلاست، شامل 
هـا   گيـري گذشـته كـه در مخـازن داده     هاي تصـميم  شف دانش در مثالكارگيري فنون ك  به

. بازارهاي مدل، نسخه كوچكتري از انبارهاي مدل هستند. اند اند، به وجود آمده ذخيره شده
. آورنـد  هاي عملياتي و تاريخي تصميم را به دست مـي  بازارهاي مدل و انبارهاي مدل، مدل

گيري مربوط به دانش حـل مشـكالت    د قوانين تصميمتوان عنوان مثال، يك بازار مدل مي به 
طور نمونـه   هاي گوناگون ذخيره نمايد، كه به  هاي مختلف را در زمينه گيرنده توسط تصميم

 11طـور كـه در فصـل     همـان . (هاي وام در يك محيط بانكي اشاره نمـود  توان به مصوبه مي
، مشـابه انبارهـا و بازارهـاي داده    هـا  مشاهده خواهيد كرد، انبارها و بازارهاي مدل براي مدل

  ). ها هستند براي داده
يار، با انـواع مختلـف تحـوالت دانـش      اين چارچوب يكپارچه مديريت دانش تصميم

شده بر اساس ايـن چـارچوب    هاي ساخته  از سيستم. پيشنهادي نُناكا و تاكوچي، منطبق است
ارتقاء دهند؛ كاركردهاي مـديريت   ها را گيرنده رود كه كيفيت پشتيباني از تصميم انتظار مي

آوري را پشتيباني نمايند؛ كشـف رونـدها و    برداري و جمع  دانش، مانند اكتساب، خلق، بهره
شده را تسهيل كنند و نهايتاً ابزار الزم را بـراي سـاختن حافظـه     آوري الگوها در دانش جمع
  .سازماني، فراهم نمايند

گـذاري قابـل گسـترش، ارائـه      ن نشـانه زبـا . )XML(گذاري قابل گسـترش  زبان نشانه
طـور    تواننـد بـه   هـا مـي   بدين ترتيـب داده . سازد پذير مي استاندارد ساختارهاي داده را امكان

نويسـي   هاي ناهمگون پردازش شوند؛ بدون اينكه در هر مورد، برنامه وسيلة سيستم مناسب به
هـاي   الكترونيكـي و سيسـتم  هاي تجـارت   اين روش براي برنامه. اي مورد نياز باشد جداگانه

، XML. كننـد  مديريت زنجيره تأميني مناسب است كه فراتر از مرزهاي سازمان، فعاليت مي
توانـد   ها را خودكـار نمـوده و كاغـذبازي را كـاهش دهـد، بلكـه مـي       فرايندتواند  نه تنها مي

هـاي   يـام پ. هاي تأمين را براي همكاري بهتر و انتقال دانش، گرد هـم آورد  شركاء و زنجيره
گرفته شده و توسط واسط درگاه تغذيه شـوند و   1توانند از مخازن نهايي مي XMLمبتني بر 
تواند با مرتبط ساختن مشتريان در يك  كند مي استفاده مي XMLدرگاهي كه از . بازگردند

در . زنجيره تأمين مجازي، امكان ارتباط بهتـري را بـين شـركت و مشـتريانش فـراهم نمايـد      

 
1‐  Back‐end repositories 
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. گردد هاي توليد، منعكس مي اي، تغييرات نيازهاي مشتري، بالفاصله در برنامه هچنين زنجير
XMLهـا دارد، ممكـن    سازي سيستم سازي چشمگير يكپارچه ، به دليل پتانسيلي كه در ساده

نماينـد   است به يك زبان جهاني تبديل گردد كه تمامي فروشندگان درگـاه، از آن اسـتفاده   
)Ruber, 2001 براي جزئيات فني بيشتر در مورد ( ).را ببينيدXML  را  2، راهنماي فنـاوري

  ).ببينيد
هـاي ارائـه شـده توسـط اسـتانداردهاي       سازي مزيت سرعت به يكپارچه ها به  فروشنده

XML به عنـوان مثـال،   . آورند روي ميTeamsite افـزار مـديريت محتـواي شـركت      ، نـرم
هـا را قـادر    كنـد كـه ايـن امـر سـازمان      اني مـي را پشـتيب  XML، اكنون كامالً زبان 1اينترووِن

 XML2سروِر درگاه . سازد محتواي موجود را در هر قالبي در سراسر سازمان، ارائه دهند مي
نيـز   5بِـرد  هامينـگ شـركت   4افـزاري درگـاه سـازمان    و بسـته نـرم   3وِر سـافت كويا شركت س
  .نمايد ها پشتيباني مي را براي تبادل داده XMLاستاندارد 

 هاي مديريت دانش سازي سيستم ادهيپ 9-5

هـاي   فنـاوري (سـازي سـه جـزء اساسـي       ، شناسايي و يكپارچـه مديريت سيستم دانشچالش 
براي تأمين نيازهاي مديريت ) هاي ذخيره و بازيابي هاي همكاري و فناوري ارتباطي، فناوري

هاي  شبكه( اي هاي مديريت دانش با فناوري شبكه اولين سيستم. باشد دانش يك سازمان مي
) بـراي مخـزن دانـش   (هـاي داده   و پايگـاه ) افزار گروه(، ابزارهاي پردازش مشترك )داخلي

هـاي اطالعـات موجـود در بـازار، سـاخته شـدند        ها توسط فنـاوري  اين سيستم. توسعه يافتند
هـاي مشـاورة    ويژه شركت ها، به  بسياري از سازمان). را ببينيد Ruggles, 1998براي مثال، (

، معماري دانش خود را با ابزارهايي توسعه دادند 7ادواردز دي و جي 6تي مانند اَكسنچِرمديري
/ لوتـوس نـوتز  هـاي پـردازش مشـترك ماننـد      بسته. نمود كه هر سه نوع فناوري را فراهم مي

ــرور، هــاي  قابليــت دمينــو سKMS ــه مــي ــز از برخــي سيســتم. نماينــد بســياري را ارائ هــا ني

 
1‐  Interwoven 
2‐  XML Portal Server (XPS) 
3‐  Sequoia Software  
4‐  Enterprise Portal Suite  
5‐  Hummingbird 
6‐  Accenture  
7‐  J.D. Edwards 

ســـايت  راهنماهـــاي فنـــاوري در وب 
 .موجود است
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عنـوان مثـال،    بـه  . انـد  اي از ابزارهاي يك يا چند فروشنده، توسعه يافتـه  سازي دسته  يكپارچه
اي از ابزارها و محصوالت يكپارچه مايكروسافت بـراي   ادواردز از مجموعه گسترده دي جِي
خود استفاده نمـود كـه ايـن امـر در شـركت       1نالج گاردنمديريت سيستم دانش اندازي  راه
  . جي نيز اتفاق افتاد ام پي كي

تكامـل يافـت و سـه     مديريت سيسـتم دانـش  ، فناوري قرن بيست و يكم دهةدر اوايل 
هاي دانش سازماني و  اين موارد شامل درگاه. به يك بسته واحد تبديل نمود جزء مذكور را

  .باشند هاي مديريت دانش مي بسته

. شـوند  ه مـي ناميـد  2افـزار  دانـش كننـد،   اوري كه مديريت دانش را پشتيباني ميـابزارهاي فن
: افزاري مديريت دانش، شامل يك يا چند مورد از هفت ابزار زير هستند هاي نرم اغلب بسته

هـاي   هـاي دانـش سـازماني، سيسـتم     ابزارهاي پردازش مشـترك، سـرورهاي دانـش، درگـاه    
و و ـبــرداري از دانــش، موتورهــاي جستجــ رهـكي مــديريت اســناد، ابزارهــاي بهـــالكترونيــ

افـزاري، چنـدين ابـزار را در اختيـار قـرار       هاي نـرم  بسياري از بسته. انشهاي مديريت د بسته
بخش، وجود چنـدين ابـزار، ضـروري     دهند چرا كه براي يك سيستم مديريت دانش اثر مي

هـاي مـديريت الكترونيكـي مسـتندات، قابليـت پـردازش        عنوان مثال، اكثر سيسـتم  به . است
  . گيرند مشترك را نيز در بر مي

هـاي   صـورت كامـل يـا بخشـي، از شـركت       توان بـه  مديريت دانش را مي هاي سيستم
همچنين . هاي اطالعات سازماني، خريداري نمود افزار و فروشنده سيستم شمار توسعه نرم بي
هاي اصلي مشاوره تهيه كـرد يـا بـه ارائـه دهنـدگان خـدمات        توان آنها را از طريق بنگاه مي
هاي بعدي اين فصل مورد بحـث   فوق را در قسمت  زينههر سه گ. سپاري نمود افزار برون نرم

  .قرار خواهيم داد

. هـاي اطالعـات سـازماني    افزار و فروشندگان سيسـتم  هاي توسعة نرم شركت
هاي مديريت  هاي اطالعات سازماني، بسته افزار و فروشندگان سيستم هاي توسعه نرم شركت

. كنند اي جامع مديريت دانش، عرضه ميه دانش متعددي را از ابزارهاي منفرد گرفته تا بسته
دهد  ها اين امكان را مي افزارهاي آماده كه در بازار در دسترس هستند به شركت تنوع دانش

 
1‐  Knowledge Garden KMS 
2‐  Knowware 

ان محصوالت و فروشندگ
 مديريت دانش



 

 

 مديريت دانش  9فصل 6

در ادامـه بـه بررسـي    . كه ابزارهايي را براي رفع نيازهاي خاص مديريت دانـش خـود بيابنـد   
افـزار   هفـت نـوع دانـش   افزاري و فروشـندگان آنهـا در هـر يـك از      هاي نرم تعدادي از بسته

  .پردازيم مذكور، مي
افزارها، اولين ابزارهايي بودند  ابزارهاي همكاري يا گروه. ابزارهاي پردازش مشترك

هـاي   يكي از اولين سيستم. كه براي انتقال دانش ضمني در يك سازمان به كار گرفته شدند
گروهي شامل طوفان  ، بسياري از ابزارهاي پشتيباني كار1سيستمز پردازش مشترك، گروپ
دمينو سرور نيز يـك  / لوتوس نوتز. نمايد ها را فراهم مي بندي ايده مغزي الكترونيكي و طبقه

ميتينـگ  : سـاير ابزارهـاي همكـاري، عبارتنـد از    . كنـد  محيط همكاري سازماني را ارائه مـي 
 6، ئـي روم داكيومنتـوم  5)شـركت لوتـوس دولوپمنـت   ( 4، كوييك پلـيس )3لتيچيود( 2پليس

  ). وِر شركت پليس( 7و پليس وِر) داكيومنتوم(
افزار اصلي مـديريت دانـش، از     يك سرور دانش، در بر گيرنده نرم. سرورهاي دانش

هـاي ديگـر را فـراهم     جمله مخزن دانش است و امكان دسترسي به دانش، اطالعـات و داده 
مينـگ بِـرد، سـرور دانـش     سـرور دانـش ها  : هايي از اين سرورها عبارتنـد از  نمونه. نمايد مي
و  10افـزار سـكويا   نرم XML، سرور درگاه 9، سرور اطالعات هايپرويو8افزار اينتراسپكت نرم

آتونـومي از طريـق چنـد     IDOLسـرور  . 11هاي هوشـمند آتونـومي   سرور اليه عملياتي داده
ايـن امـر    كند كه ، افراد را به محتوا، محتوا را به محتوا و افراد را به يكديگر متصل مي ماژول
سـازي، همكـاري و بازيـابي را     هـاي مختلـف شخصـي    سـازد قابليـت   ها را قـادر مـي   سازمان

جايگاهي مركزي بـراي جسـتجو و دسترسـي بـه     ( مخزن دانش اين سرور،. يكپارچه نمايند
هـاي داده و   هـاي داخلـي سـازمان، پايگـاه     اطالعات از منابع مختلف مانند اينترنت يـا شـبكه  

را ) نماينـد  پـذير مـي   توزيع كاراي اطالعات حساس به زمـان را امكـان   هاي فايل، كه سيستم

 
1‐  GroupSystems 
2‐  MeetingPlace 
3‐  Latitude  
4‐  QuickPlace 
5‐  Lotus Development 
6‐  ERoom Documentum  
7‐  PlaceWare  
8‐  Intraspect Software Knowledge Server  
9‐  Hyperwave Information Server  
10‐ Sequoia Software XML Portal Server  
11‐ Autonomyʹs Intelligent Data Operating Layer (IDOL) 
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طور يكپارچه گسترش يافته و خـود را بـا بسـته كسـب و كـار        اين سرور به. آورد فراهم مي
امكان آن را  1هاي استقرار سريع سازد كه اين امر به برنامه الكترونيكي شركت، يكپارچه مي

قرار داده و فناوري مجهز به هـوش مصـنوعي را    دهد كه كل سازمان را تحت پوشش را مي
  .كار گيرند هاي دانش به  برداري از سرمايه براي بهره

دروازه ورود بـه بسـياري از    ،2هاي دانـش سـازماني   درگاه. هاي دانش سازماني درگاه
هاي اطالعات  ها منطبق با مفاهيم بنيادي سيستم اين درگاه. هاي مديريت دانش هستند سيستم
هـاي مـديريت پايگـاه     هاي پشتيبان گروه، مرورگرهـاي وب و سيسـتم   ارشد، سيستم مديران

زمـان خـود را بـراي    % 30، افـراد حـدود   3سي دي طبق گزارشي از آي. اند داده، شكل گرفته
يك درگـاه دانـش سـازماني،    . (Ziff‐Davis, 2002)نمايند  جستجوي اطالعات صرف مي

هاي پيشنهادي بـراي   اطالعات عيني مانند طرح نقطة دسترسي واحدي را به بخش عظيمي از
هـاي   هاي دولتي، مواد آموزشي و داده ها، نيازهاي كاربردي، مشخصات فني، گزارش پروژه

  . (Kesner, 2003)كند  بررسي بازخور مشتري، فراهم مي
هاي دانش سازماني، براي سازماندهي بسياري از منـابع اطالعـات سـاختارنيافته     درگاه

ــر آنهــا يكپارچــه . شــوند مان اســتفاده مــيدر يــك ســاز هــاي  هــا، مكــانيزم ســازي داده اكث
كه مديريت دانش و اداره مسـتندات،   كنند؛ در حالي دهي و همكاري را تركيب مي گزارش

اين درگاه، كـل نيازهـاي اطالعـاتي هـر كـاربر را      . شود غالباً به وسيلة يك سرور، انجام مي
هاي الكترونيكي، پيوندها و جسـتارهاي   ها و مستندات، نامه كند كه عبارتند از داده تأمين مي

هـاي اطالعـات    درگـاه . هاي وظايف مشترك ها و فهرست وب، تغذيه پويا از شبكه و تقويم
 . (Silver, 2000)شخصي در حال تبديل شدن به درگاه دانش سازماني هستند 

ايـن  . باشـد  مـي  4 هاي بسيار موفـق، درگـاه سيسـكو ايمپلـويي كانكشـن      يكي از درگاه
درگـاه  . نمايـد  درگاه، در هر زمان و هر مكان دسترسي به شبكه داخلي شركت را فراهم مي

ميليون دالر كه عمدتاً با بهبـود سـلف سـرويس بـراي شـركت       551جويي  مذكور، با صرفه
 ,Anderson)فــراهم نمــود، اعتبــار خاصــي بــه دســت آورد  هــدف ايــن سيســتم، . (2002

هـاي ممكـن اسـت كـه بـدين ترتيـب كـاربر         هـا و برنامـه   ر سيسـتم ـشتگي هر چه بيـيكپارچ

 
1‐  Rapid deployment applications 
2‐  Enterprise Knowledge Portals (EKPs) 
3‐  IDC  
4‐  Cisco’s Employee Connection  
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هـاي اطالعـاتي سيسـكو، وارد شـود      توانـد تنهـا از طريـق يـك دريچـه بـه همـة سيسـتم         مي
(Anderson, 2002). 
هـاي   بار وارد بازار شدند، قابليـت  هاي اطالعات سازماني، براي اولين زماني كه درگاه

. هـا را دارنـد   ها ايـن قابليـت   اما امروز اغلب سيستم. شتندامروزي را براي مديريت دانش ندا
 4، اينتراسـپكت 3ر، ديتـاوِ 2، كـرچنج 1آتونومي، بريو: ها عبارتند از هاي اصلي درگاه فروشنده

، 9، وريتـي 8تـري  ، پـالم 7، اُپـن تكسـت  6لوتوس، نومـديك / ام بي ، آي5هامينگ برد، اينزايت
نيز به  12ده مانند مايكروسافت، اوراكل و سايبيسدا  فروشندگان پايگاه. 11و ويگنت 10ويادر

ميليون دالر متغيير  8تا  500،000ها از  قيمت اين درگاه. پردازند هاي دانش مي فروش درگاه
  .(Steinberg, 2002) است

را ارائـه   B2Bهاي يكپارچـة   ، كاركرد)14محصولي از شركت نالج ترَك( 13نالج سنتر
نـالج سـنتر بـه    . هاي بزرگ، متغير است اينترنتي تا سازمان هاي كند و دامنه آن از شركت مي

تواند در معماري  هاي شبكه داخلي تنها در صدر قرار گيرد، مي جاي آنكه مانند اكثر درگاه
 15تحليلي برخط  ، پردازشERPنالج سنتر با منابع دادة خارجي از قبيل . سازمان، به كار رود

يكپارچـه  ) را ببينيـد  7فصـل  (يت ارتباط بـا مشـتريان   هاي مدير و سيستم) را ببينيد 10فصل (
هاي تعاملي را پشتيباني كرده و بـا فـراهم كـردن امكـان اشـتراك       نالج سنتر، گروه. شود مي

هـاي بـزرگ،    هاي ارزش سـازمان، آنهـا را در مـديريت پـروژه     اطالعات بين تمامي زنجيره
  . سازد توانمند مي

  

 
1‐  Brio 
2‐  Corechange 
3‐  Dataware 
4‐  Intraspect 
5‐  InXight  
6‐  Knowmadic 
7‐  OpenText 
8‐  Plumtree 
9‐  Verity 
10‐ Viador 
11‐ Vignette  
12‐ Sybase  
13‐ Knowledge Center 
14‐ Konwledge Track 
15‐ OnLine Analytical Processing (OLAP) 
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  3-9در محيط كارفناوري اطالعات
      گشايد اي به سوي دانش حقوقي مي گاه، دريچهدر

 

ــور هندرســون ال ــيالگولينــگ الفل ،(gowlings.com)1پ
المللي است كه دفتـر مركـزي آن در     يك بنگاه حقوقي بين

ــا ادغــام چنــد شــركت   ــراً ب ــرار دارد و اخي ــادا ق در آن،   كان
گسترش بنگاه، اقـدامات  با . گسترش چشمگيري يافته است

مديريت دانش رسمي جايگزين تبادالت دانـش غيررسـمي   
تــر، صــورت  هــاي كوچــك طــور طبيعــي در گــروه كــه بــه

، مشاور مـديريت  2در حال حاضر، كارن بل. گرفت، شد مي
اندازي يـك برنامـه    توسعه و راه" يتمسئولدانش گولينگ، 

يكپارچــه را در ســطح بنگــاه بــراي كســب، اشــتراك و بــه  
  .به عهده دارد "كارگيري دانش جمعي سازمان 

اگرچه نياز به يك مديريت دانش فعال، پس از ادغام 
هـاي   بيشتر به چشم آمد، چالش مديريت دانش بـراي بنگـاه  

، يك 3در حقيقت، اسميت ليونز. نبوداي  حقوقي، مسأله تازه
بـا گولينـگ    2001يك بنگاه حقوقي كانادايي كه در سـال  

چـالش مـديريت دانـش در مسـتندات      ها با ادغام شد، مدت
  .خود، مواجه بود

، معاون بخـش  4پيش از اين اتحاد، ريچارد ون دايك
اطالعات اسـميت ليـونز، يـك سـال زمـان صـرف تعريـف        

هاي سيسـتمي بـراي مـديريت مسـتندات و دانـش       نيازمندي
 خواست هزاران تكه پراكنده دانش را گـرد هـم   او مي. كرد

ديـدهاي مختلفـي بـه افـراد دهـد و      آورد، از اين اطالعات،  
ون . هـا داشـته باشـد    مديريت سطح بـااليي نسـبت بـه پيونـد    

هـاي   دايك، ابزارهاي مـديريت مسـتندات را بـراي فعاليـت    
مـا بـه   ": گويـد  او مـي . داند ناپذير مي حقوقي وكال، انعطاف

پذيري نياز داشتيم كـه بتـوانيم در آن دسـت     محيط انعطاف
ختيار گيريم و به افراد اين امكان را برده و كنترل آن را در ا

  . " بدهيم كه كار خود را همانگونه كه هست، ادامه بدهند
وكـال اصـوالً مسـتندات زيـادي ايجـاد      ": گويد او مي

به دليل محدديت زماني، اين افـراد وقـت خـود را    . كنند مي
كننـد تـا سـازماندهي     آوري مستندات مي بيشتر صرف جمع

وكيـــل مـــدافع و  550يـــك از از آنجـــا كـــه هــر  .  "آنهــا 
متخصصان پشتيبان بنگاه، روش متفـاوتي داشـتند كـه غالبـاً     

نمــود، ون  نيازهــاي حــوزه فعاليــت خاصــي را مــنعكس مــي
دانســـت آنـــان سيســـتم خشـــكي كـــه قابـــل  دايـــك مـــي

  .پذيرند سازي نباشد را نمي شخصي
هــاي مــديريت مســتندات، مــديريت  فراوانــي سيســتم

افتن محصول مناسب را مشكل هاي درگاه، ي دانش و سيستم
هر يك از محصوالت، داراي نقاط قوت و ضـعفي  . كند مي

هــايي ماننــد اســميت ليــونز كــه داراي      ســازمان. هســتند
 هســتند، نيازمنــد ســازماندهي و 5انــدازي مســتندمحور چشــم

  

 
1‐  Gowling Lafleur Henderson LLP 
2‐  Karen Bell 
3‐  Smith Lyons 
4‐  Richard Van Dyk 
5‐  Document‐centric 
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در عين توسعه واسـط1مديريت محتوا در واسط غيرمستقيم
. ربران هسـتند مستقيم بسـيار سفارشـي بـراي تـك تـك كـا      

ــك، درگــاه    ــا معيارهــاي ون داي ــرين راه حــل مطــابق ب بهت
اطالعات هايپرويو متعلق به شـركت هـايپرويو اينفورميشـن    

وي در . بـود  3فـورد ماساچوسـت   واقع در وسـت  2منيجمنت
آنچه در مورد محيط درگاه هايپرويو ": گويد اين ارتباط مي

، مرا به خود جلب كرد، اين بـود كـه بـه محـض نصـب آن     
گـذاري و   نـام (يك چارچوب كـاري بـراي ترسـيم دانـش     

فهرست كردن مستندات بر اساس موضوع، كلمات كليـدي  
و براي ايجـاد سـاختارهاي يـك پايگـاه داده در     ) و عبارات

شركت در ارتباط با چگونگي ساختاردهي . ها داشتيم مخزن
هـاي حقـوقي اسـت،     ها و اطالعاتي كه خاص فعاليـت  قالب
هـا و   ايـن اطالعـات شـامل فـرم    . اري داشتشم هاي بي ايده

هـاي   مستندات حقـوقي متعـددي بـود كـه بـه وسـيلة برنامـه       
هـاي مختلـف فعاليـت،     افزاري اختصاصـي بـراي حـوزه    نرم

  .شد ايجاد مي
ــاه، نصــب و راه   ــن درگ ــه اي ــاني ك ــدازي  زم ــد،  ان ش

ــعه ــه توس ــدگان برنام ــر يــك از    دهن ــونز، صــفحه ه ــاي لي ه
ايـن  ": گويـد  ون دايك مـي . دندكامپيوترها را سفارشي نمو

ــديريت مســتندات، وكــال و    انعطــاف در ســاخت درگــاه م

متخصصان ليـونز را قـادر سـاخت بـه نحـوي بـاور نكردنـي         
بـه عـالوه، وكـال     ".جستجوهاي خود را دقيـق انجـام دهنـد   

توانســتند بــا ارجــاع همكــاران خــود بــه اظهــارات حقــوقي، 
در گذشـته،   هـاي بـرد خـود    تصميمات دادگاه و اسـتراتژي 

دانش انباشتة خود را به سـادگي در اختيـار همكارانشـان در    
  .هاي فعاليت مشابه قرار دهند حوزه

ــديريت      ــت م ــر اهمي ــان ب ــگ همچن ــروزه، گولين ام
در اين شركت، هـر يـك از اسـناد بـا     . مستندات تأكيد دارد

يك نام، يـك شـماره شناسـايي، نـام نويسـنده، كارفرمـاي       
وكـال  . شود يك توضيح، ذخيره مي مربوطه، زمينه فعاليت و

تواننـد از ايـن مـوارد، بـراي      در هر يك از دفاتر بنگـاه، مـي  
جستجوي مستندات استفاده كنند و از دانش عيني همكاران 

  .خود بهره ببرند

Ruber (2000) :بعامن
Buckler (2004),  
gowlings.com (may 2004). 

ي بـا  هاي حقوقي چه تفاوت فعاليت :براي بررسي بيشتر
دانــش   هــاي كــاري دارنــد؟ چگونــه درگــاه ديگــر فعاليــت
هـا و   دادگـاه (تواند براي كـل سيسـتم حقـوقي     سازماني، مي

  مفيد واقع شود؟) غيره

ـــدرگــاه اطــ آوري كــرده و  عـايز جمـــ، اطالعــات را از منــابع متمــ4روِيوـالعاتي هايپِ
پيونـدهاي موجـود بـه    كـه كيفيـت پيونـدها را بررسـي نمـوده و       5دهاـمديريت پويـاي پيونـ  

، ارتبـاط بـين منـابع اطالعـاتي را     HIP. دهـد  كند، شـكل مـي   محتواي غيرمجاز را پنهان مي

 
1‐  Back end  
2‐  Hyperwave  Information Management 
3‐  Westford, Massachusetts 
4‐  Hyperwave Information Portal (HIP) 
5‐  Dynamic Link Management 
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را توسـط يـك     مديريت كرده و جستجوي اطالعات سازماني ساختار يافته و ساختار نيافتـه 
بـراي اينكـه ببينيـد چگونـه يـك سـازمان حقـوقي        . سـازد  پذير مي مرورگر استاندارد امكان

فناوري اطالعـات در محـيط كـار     اني موفقي را توسعه داد بهـدايي، درگاه دانش سازماـكان
 Collinsهــا،  بــراي اطالعــات بيشــتر در مــورد ايــن درگــاه. مراجعــه نمائيــد 9-3 (2001) ،

Liautaud and Hammond (2000)  (2000)و InfoWorld را ببينيد.  
، بـر شـكل   1ندات الكترونيكـي هاي مـديريت مسـت   سيستم. مديريت مستندات الكترونيكي
، عموماً امكـان دسترسـي بـه مسـتندات     EDMهاي  سيستم. الكترونيكي مستندات، تمركز دارند

ها،  اين سيستم. نمايند وسيلة يك مرورگر وب در شبكة داخلي شركت، فراهم مي مورد نياز را به 
تـر بـه نحـو بهتـري      وانسازند مستندات و جريان كاري را بـراي عمليـاتي ر   ها را قادر مي سازمان

  .سازند پذير مي آنها همكاري در خلق و بازبيني مستندات را نيز امكان. مديريت كنند
عنوان مخزن دانش استفاده  را به  EDMهاي مديريت دانش، سيستم  بسياري از سيستم

براي  2عنوان مثال شركت فيزر به . اهداف و منافع اين دو، ماهيتاً با يكديگر منطبقند. كنند مي
، از يـك سيسـتم بـزرگ     3اي دي مديريت انتقال مستندات كاغذي بـين ايـن شـركت و اف   

طور چشمگيري، زمان مورد نياز براي   به EDMسيستم . كند مديريت مستندات، استفاده مي
است كـه ايـن امـر باعـث شـده       اي را كاهش داده دي  دريافت و بازبيني مستندات توسط اف

با وضعيت بهتري را در وارد كـردن داروهـاي اثـربخش و جديـد بـه      فيرز بتواند نسبت به رق
  .(Blodgett, 2000)بازار پيدا كند 
محصول شـركت  (لوتوس نوتز و ) 5از شركت زيراكس( 4داكيوشيرهايي مانند  سيستم

. سـازند  پـذير مـي   همكاري مستقيم بر روي يك سند مشترك را امكـان ) لوتوس دولوپمنت
، )محصـول شـركت داكيومنتـوم   (عبارتند از داكيومنتـوم   EDM هاي برخي ديگر از سيستم

 10نت كانتنت منيجـر  ، فايل)9آيدنتيتك( 8آي واي ، اف)7استريم آي از شركت اي( 6ويو استار

 
1‐  Electronic Document Management (EDM) 
2‐  Pfizer 
3‐  FDA 
4‐  DocuShare 
5‐  Xerox Corporation 
6‐  ViewStar 
7‐  EiStream 
8‐  FYI 
9‐  Identitech 
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از شـركت  ( 4، پيپرپورت)3از شركت اُپن تكست( 2، اليولينك)از شركت فايل نت( 1منيجر
  ).7ريپازيتري از شركت داكيومنت( 6و كيس سنترال دات كام) 5شركت اسكن سافت
ابزارهايي كه براي كسب آسـان دانـش مـورد اسـتفاده      .8برداري دانش ابزارهاي بهره

دهند كه  توانند مفيد واقع شوند زيرا به فعاالن اين زمينه، اين امكان را مي گيرند، مي قرار مي
 برداري از دانش داشته باشند يا حتـي اصـالً مشـاركت    هاي بهره حداقل حضور را در فعاليت

آل در  قرار دادن اين نـوع ابـزار در يـك سيسـتم مـديريت دانـش، رويكـردي ايـده        . ننمايند
  .دستيابي به دانش است

يــك بســته  9از شــركت تســيت نــالج سيســتمز KnowledgeMailبــه عنــوان مثــال، 
هاي الكترونيكي ارسـالي كاربرهـا را بـر اسـاس      است كه نامه 10افزاري موقعيت تخصص نرم

افـزاري، داراي فهرســتي از   ايـن بسـته نـرم   . نمايــد يـه و تحليـل مـي   تخصـص مـوردنظر، تجز  
دهد و در عين حال حريم  هايي را براي تماس با متخصصين ارائه مي هاست و روش تخصص

 Active. نمايـد  خصوصي آنها را كنتـرل مـي   Knowledge     ،محصـول شـركت آتونـومي
ع استانداردهاي مسـتندات ارائـه   هاي الكترونيكي و ديگر انوا تحليل مشابهي را در مورد نامه

 Intraspect .دهد مي Platform  حافظه گروهي يـك سـازمان   وِر سافتشركت اسپكت ،
به عنـوان مثـال، اينكـه    (نمايد  گيرد و موقعيت استفاده از آن را استخراج مي نظر مي را تحت 

اد، چگونـه بـا   چه كسي از آن استفاده كرد و در چه زماني و به چه دليلي اين كار را انجام د
و سـپس ايـن اطالعـات را جهـت     ) ساير اطالعات تركيب شد و مردم درباره آن، چه گفتند

  .دهد اشتراك و استفاده مجدد، در دسترس قرار مي
دات الزم ـــ دا كردن و بازيـابي مستن ـو با پيـورهاي جستجـموت. وـورهاي جستجـموت
ازن دانـش، يكـي از وظـايف    ـآوري شـده در مخـ   عـالعات جمـ ـوعه وسيعي از اطـ ـاز مجم
ــ ام مــيـش را انجـــريت دانـــي مديـــاصلــ وگل، ِوريتــي و ـهــايي ماننــد گــ تـشركــ. دـدهن

 
1‐  FileNet Content Manager  
2‐  Livelink 
3‐  Open Text  
4‐  PaperPort 
5‐  ScanSoft 
6‐  CaseCentral.com 
7‐  Document Repository  
8‐  Knowledge Harvesting Tools 
9‐  Tacit Knowledge System  
10‐ Expertise location software package 
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ها را در  توانند فايل كنند كه مي ، انواع مختلفي از موتورهاي جستجو را عرضه مي1اينكتومي
بندي نمايند و مستندات را طبق درخواسـت كـاربر، بازيـابي و     هاي مختلف فهرست در قالب
  .بندي كنند اولويت
هـاي آمـاده    هاي مديريت دانش، راه حـل  هـبست. افزاري مديريت دانش هاي نرم هـبست

سـازي را در   اطي، همكـاري و ذخيـره  ـهـاي ارتبـ   اوريـآنها فن. كامل مديريت دانش هستند
هاي دادة داخلـي   يك بسته مديريت دانش بايد به پايگاه. كنند يك بستة واحد، يكپارچه مي

افـزار، واقعـاً    بنابراين، براي آنكه ايـن نـرم  . ش خارجي دسترسي داشته باشدـمنابع دان و ساير
هاي مديريت دانـش، رويكـرد مناسـبي را     هـبست. ازي الزم استـس هـد باشد، يكپارچـكارآم

هـا، حـاوي واسـط كـاربر و مخـزن       هـايند، زيرا اين بستـنم ارائه مي KMSه يك ـبراي توسع
  .داده هستند
ـــلوت/ ام يــــب آي ــــ ه ـش را ارائـــت دانـــالت مديريــوـي از محصـــة وسيعـــوس، دامن

 Domino: دـكنــ مــي Platform ،QuickPlace، Sametime ،Discovery  Server ،
Learning Space  وWebSphere portal .  نـكاز  2براي اينكه ببينيد چگونه كـامرس ب

فناوري اطالعـات در  ده كرد، به لوتوس استفا/ ام بي يك سيستم مديريت دانش در بستر آي
  .مراجعه كنيد 4-9محيط كار 
اي مـديريت دانـش را   ـاً جامعي از ابزارهـ ـهاي نسبت هـاري از فروشندگان، مجموعـبسي

توان از جمله آنها به محصوالت شركت نـالج ايكـس و بسـياري     نمايند كه مي نيز عرضه مي
سـازي   بنـدي مسـتندات و يكپارچـه    طبقـه  3بسته مديريت دانـش آتونـومي  . ديگر اشاره كرد

مايكروسافت عناصـر اصـلي راهكارهـاي مـديريت دانـش را      . دهد جريان كاري را ارائه مي
تعـدادي  . كنـد  عرضه نموده و اكنون بر توسعه يك چارچوب جامع مديريت دانش كار مي

سـافت و اوراكـل در حـال توسـعه      هـاي اطالعـات ماننـد سـپ، پيپـل      از فروشندگان سيسـتم 
هـاي كسـب و كـار     هاي مرتبط بـا مـديريت دانـش، بـه عنـوان بسـتري بـراي برنامـه         فناوري

 B2Eر مـديريت دانـش   ـنيز جايگاه خـود را بـه عنـوان يـك بستـ      4زـل سيستمـسيب. باشند مي
  .كند تثبيت مي

 
1‐  Inktomi 
2‐  Commerce Bank 
3‐  Autonomy Knowledge Management Suite 
4‐  Siebel Systems 
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 4-9در محيط كارفناوري اطالعات
   هاي مناسب به كمك مديريت دانش يافتن پاسخ

 

يك مؤسسه مالي(Commerceonline.com)كامرس بنك
است كه به سرعت در حـال تبـديل بـه      ميليارد دالري 4/15

مؤسســـه پرقـــدرتي در بـــازار خـــدمات مـــالي فيالدلفيـــا و 
سـال   30اين مؤسسـه، در طـول   . باشد نيوجرسي جنوبي، مي

شـــعبه را توســـعه داده و  214اي از  حضـــور خـــود، شـــبكه
كامرس بنك، . ند پروازانه براي رشد مستمر دارداي بل برنامه

ايـن  . اسـت  لقب داده 1"ترين بانك آمريكا مناسب"خود را 
بانك با حفظ يك شبكة بانكـداري و توانمنـد سـاختن هـر     
يك از شعب خـود بـراي اتخـاذ تصـميمات كـاري جهـت       
تحقق نيازهاي مشتريان، خود را به سطح ايـن لقـب رسـانده    

  .است
انفجاري، بانـك، شـركاي خـود را    همزمان با رشدي 

هـاي   ترغيب كرد كه هر آنچه در ارتباط با مشتريان و روش
بـا  . به آنها وجود دارد، را فرا گيرنـد  رساني صحيح خدمات

اش يعنـي   تـرين سـرمايه   اين حال، شركت دريافت كـه مهـم  
ها و مغـز شـركايش، محبـوس شـده      پرونده  دانش، در قفسه

يباني از ايـن اقـدام، بايـد از    كامرس بنك، بـراي پشـت  . است
گرفـت و راهـي را بـراي آمـوزش پيوسـته و       دانش بهره مي

  .يافت آسان كارمندانش در تمامي شعبات، مي
اولين گـام بـراي كارمنـدان جديـد، ايجـاد دانشـكده       

كــه در آن اصــول  "اردوگــاهي آموزشــي"بازرگــاني بــود؛ 
 امـا ايـن  . شد ارائه خدمات به مشتريان، به آنها تعليم داده مي

روي   برنامه تنها بخش كوچكي از دامنه وسيع مسـائل پـيش   
  .داد كاركنان را پوشش مي

جـك  . نياز به مديريت دانش در اين بانك واضح بود
افـرادي در  ": ها اظهار داشـت  ، معاون توسعه سيستم2اَليسون

درصد وقت خـود را   70شركت مشغول به كار بودند كه تا 
ها براي شـعبات   ت و شرح پاسخگويي به سؤاال صرف پاسخ

گهگاه بـراي يـافتن پاسـخ صـحيح بـه بعضـي از       . كردند مي
دانسـتيم   ما مي. مانديم ها منتظر مي ها و ماه سؤاالت بايد هفته

كه آموزش، پاسخگوي همه سناريوها نيست، بنـابراين بايـد   
داديم كه بتوانـد بـه آنهـا     ابزاري را در اختيار شعب قرار مي

به همه سؤاالت در رابطه با هر موضوع و در در يافتن پاسخ 
  ".هر زماني، كمك كند

كامرس بنك راه حلـي را بـراي خـود تصـوير كـرد؛      
يك سيستم مديريت دانش مبتني بر جريان كـار كـه بتوانـد    
پاسخگوي فوري بـه سـؤاالت كاركنـان و مشـتريان بـرخط      

براي تحقق اين امر، كامرس بنك تصـميم بـه توسـعه    . باشد
ام گرفـت   بـي  بر لوتوس نوتز شـركت آي  تم مبتني يك سيس

كامرس بنك با . از آن استفاده كرده است 1995كه از سال 
سرور دمينـو، كالينـت لوتـوس نـوتز و مجموعـه      استفاده از 

سيستم مديريت دانش تمام عيـار را  ابزار توسعه برنامه، يك 
  .خلق نمود Wow Answer Guideبا نام 

 معرفي شد، يك مخـزن  2002اين سيستم كه در سال 
  

 
1‐  Americaʹs Most Convenient Bank 
2‐  Jack Allison 
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هـاي بـانكيمركزي دانش را در رابطـه بـا تمـامي تـراكنش
ــك     ــادگيري ي ــان را در ي ــرده، كاركن ــراهم ك ــدف و  فراين

 و دهـد  هـاي مشـتري يـاري مـي     پاسخگويي بـه درخواسـت  
  بـه . نمايـد   اطالعات را به صورت الكترونيكـي، ذخيـره مـي   
نــام بــراي  عــالوه ايــن سيســتم بــراي كارمنــدان امكــان ثبــت

  .نمايد هاي آموزشي مستمر بانك، را فراهم مي كالس
شـامل بـيش    Wow Answer Guideسيستم كامل 

برنامه است و كامرس بنك حتي بـه دنبـال افـزايش     400از 
هاي آن است تا مواردي مانند سيستم مديريت ارتباط  برنامه

پذيري اين بستر، توسعه  انعطاف. با مشتريان را به آن بيافزايد
هاي جديـد و   برنامه را تسهيل نموده و امكان افزودن قابليت

توسعه عملكرد را با صرف حداقل زمـان و فعاليـت، فـراهم    
كـامرس بنـك بـا تكيـه بـر قـدرت بسـتر دامينـو         . نمايـد  مي

بر جريان كاري را ايجاد نمـود كـه تسـهيم     هاي مبتني  برنامه
ات را هـا و اطالعـ   دانش داخلي را ساده و مؤثر كرده و داده

ــدايت    ــازمان، ه ــان مناســب در داخــل س ــه ســمت كاركن ب
هـاي نيازمنـد بـه     ايـن امـر زمـان خاتمـة تـراكنش     . نمايـد  مي

بـرد   تأييدات متعدد را كاهش داده، ظرفيت بانك را باال مي
  .رساند و هزينه نيروي كار را به حداقل مي

براي  "Wow Answer Guide ": گويد اَليسون مي
ــازه ــ همكــاران ت ــهوارد، ي ــازه در حــال   ا كهن ــاراني كــه ت ك

 فراگيري چگونگي پردازش يك محصـول جديـد هسـتند،   
ــيار مناســب اســت  ــي ".بس ــد او م ــي ": افزاي ــا نم ــواهيم م   خ

ــد يــك    ــافتن اطالعــات صــحيح، مانن ــراي ي همكارانمــان ب
  ."ها را جستجو كنند الشخور زباله

تنها براي   كامرس بنك دريافت كه مديريت دانش نه
. توانـد سـودمند باشـد    بلكه براي مشتريان نيـز مـي  كاركنان، 

خواستيم اطالعات را در اختيار  ما مي": اَليسون اظهار داشت
ها را  مشتريانمان قرار دهيم تا بتوانند با اعتماد كامل تراكنش

، اين 2000در تابستان سال  ".انجام دهند] به صورت برخط[
 Wow Answer Guideبانك مجهز به نسخة جديدي از 

اثـربخش  . نمود گرديد كه مشتريان برخط بانك را ياري مي
گذاري كـامرس بنـك در مـديريت دانـش بـه       بودن سرمايه

دالر و  000،20  ايــن برنامــه، هــر هفتــه. همگــان اثبــات شــد
جويي بـراي بانـك در    ساالنه حدود يك ميليون دالر صرفه

انـدازي سيسـتم    در حقيقـت، بانـك بـا راه   . پي داشـته اسـت  
Wow Answer Guide در عرض يك ماه، به بازگشت ،

  .سرمايه دست يافت
  :ه ازـبرگرفت :بعـامن

Amato‐McCoy (2003) 
Commerceonline.com (May 2004) 

دانش مورد نياز كاركنـان بانـك،    :براي بررسي بيشتر
چه تفاوتي با دانـش مـورد نيـاز مشـتريان بانـك دارد؟ ايـن       

ديريت دانـش  هـاي مـ   ها چگونه بر كـاركرد سيسـتم   تفاوت
رسـاني بـه ايـن دو گـروه، تـأثير        طراحي شده براي خـدمت 

  گذارند؟ مي

، )انـديانگ و غيـره   ماننـد اَكسـنچر، ارنسـت   (هاي عمده مشـاوره   بنگاه. مشاورههاي  بنگاه
ها معموالً پس از موفقيت داخلي  اين پروژه. هاي مديريت دانش داخلي عظيمي دارند پروژه

هـاي مـديريت دانـش و ارزيـابي اثربخشـي       د و به ايجاد سيستمشون به محصوالتي تبديل مي
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فرد مسـتقيمي را بـه    هاي آماده و منحصر به  هاي مشاوره، سيستم بنگاه. كنند آنها، كمك مي
هاي مشاوره، از عرضة مديريت دانـش خـود    اغلب بنگاه. كنند عرضه مي 1بازارهاي عمودي

هـا و محصـوالت    شـتر درمـورد فعاليـت   بـراي اطالعـات بي  . كننـد  يـاد مـي   خـدمت عنوان   به
  .را ببينيد McDonald and Shand (2000)هاي مشاوره،  شركت

دهنـدگان خـدمات    ارائـه . افـزاري مـديريت دانـش    دهندگان خدمات نـرم  ارائه
هـاي بسـياري    ASP. هاي مديريت دانش در اينترنت هستند ، به دنبال ارائه سيستم2افزاري نرم

  .بازار وجود دارند براي تجارت الكترونيكي در
سطح باالست كـه هـدف    ASPيك سيستم همكاري  3اسپيس عنوان مثال، كاميوني به 

بـراي دسـتيابي بـه اهـدافي خـاص      ) و نه تنها افراد بـه مسـتندات  (آن اتصال افراد به يكديگر 
بر خالف . تواند در سازمان پياده شود ، به آساني و با سرعت مي ASPيك راه حل. باشد مي

ها و مستندات يا تاالرهاي گفتگو را كه در آن  هاي متداول مديريت دانش كه يا داده سيستم
اسـپيس شـامل    كننـد، كـاميوني   دهـي مـي   نمايند، سازمان افراد به سادگي تبادل اطالعات مي

ها و ابزارها است كه افراد را به آن دسـته از همكـاراني    اي غني از تعامالت، فعاليت مجموعه
ها، حل مسائل و يادگيري سـريع، يـاري    گيري به بهترين نحو آنها را در تصميمتوانند  كه مي

و تـالش    اسـپيس بـراي ايجـاد اعتمـاد بـرخط، طراحـي شـده        كاميوني. كند دهند، مرتبط مي
ــي ــش،        م ــار و دان ــه ك ــبت ب ــاهي نس ــوعي خودآگ ــا ن ــاگون، ب ــامع گون ــه در مج ــد ك    كن
كننـدگان   اي است كه به شـركت  گونه  س بهاسپي فضاي كاميوني. پذيري ايجاد كند يتمسئول

. كنـد تـا احسـاس مـردم در مـورد آن جامعـه خـاص را ارزيـابي و درك كننـد          كمك مـي 
دهـد كـه بـا     هاي مختلـف، ايـن امكـان را مـي     به كاركنان پراكنده در مكان 4كَفي ويرچوال

العاتي را هاي موجود، در مورد هم، اط  ها و پرونده يكديگر مالقات كرده و از طريق عكس
  .كسب نمايند

افزاري رايج شـده اسـت، ارائـه يـك راه حـل       دهندگان نرم روندي كه اخيراً بين ارائه
هـاي الزم جهـت نصـب و     و مشاوره KMافزاري  كامل مديريت دانش، شامل يك بسته نرم

  .اندازي آن است راه
 

1‐  Vertical Markets 
2‐  Application Service Providers (ASPs) 
3‐  Communispace 
4‐  Virtual Cafe 
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هـاي   يسـتم از آنجا كه سيستم مديريت دانش، يك سيستم سـازماني اسـت، بايـد بـا سـاير س     
واضح است كه هنگـام طراحـي و توسـعه ايـن     . اطالعات موجود در سازمان، يكپارچه شود

هـا   توان آن را يك برنامه الحاقي در نظر گرفت، بلكه بايد واقعاً با سـاير سيسـتم   سيستم، نمي
، )كنـد  كه در صورت لزوم تغيير نيز مـي (براساس ساختار فرهنگ سازماني . يكپارچه گردد

هاي كـاري بنگـاه،   فراينـد تواند مستقيماً با  هاي آن، مي مديريت دانش و فعاليتيك سيستم 
توانـد دانـش    پـردازد، مـي   عنوان مثال، گروهي كه به پشتيباني از مشتري مـي  به . تلفيق گردد

در چنـين مـوردي،   . كار ببرد مورد نياز خود را جهت كمك به مشكالت دشوار مشتري، به 
هايي باشد كه به يك سيستم مديريت دانـش   تواند يكي از انواع بسته ، مي1افزار ميز امداد نرم

  .به ويژه مخزن دانش آن، بپيوندد
تواند در يك بستر دانش شامل فناوري ارتباطي،  از آنجا كه سيستم مديريت دانش مي

هـا   ها، از قبل داراي اين ابزارها و فنـاوري  سازي، توسعه يابد و بيشتر بنگاه همكاري و ذخيره
براي مثال، (ستند، غالباً توسعه يك سيستم مديريت دانش توسط ابزارهاي موجود سازمان ه

توانـد دسترسـي    يك درگـاه دانـش بنگـاه مـي    . پذير است امكان) دامينو سروِر/ لوتوس نوتز
در ايـن حالـت، سيسـتم    . سراسري به كل اطالعات و دانش مرتبط سازماني را فـراهم نمايـد  

  .همه افراد را به سيستم اطالعات سازمان، پيوند دهدتواند  مديريت دانش مي
هـاي   را با ديگر سيستم KMهاي  سازي سيستم در ادامة اين بخش، چگونگي يكپارچه

  .دهيم اطالعات سازماني مورد بررسي قرار مي

هاي  هاي مديريت دانش معموالً شامل مدل سيستم. يار هاي تصميم يكپارچگي با سيستم
اما از آنجائي كه يـك  . شوند هستند، نمي 3يار تصميم  بخشي از سيستمكه  مسألهحل  2جاري

كنـد، قسـمتي از    سيستم مديريت دانش، بـا اسـتفاده از دانـش، در حـل مسـائل، كمـك مـي       
تواند  يك سيستم مديريت دانش مي. هاي جاري را نيز در بر بگيرد راهكار ممكن است مدل
رچه شده و زماني كـه مشـكل خاصـي رخ دهـد،     ها يكپا ها و داده با مجموعه مناسبي از مدل

  .آنها را فعال نمايد

 
1‐  Help Desk Software 
2‐  Running Models 
3‐  Decision Support System 

سازي  يكپارچه
با ساير  KMهاي  سيستم

 هاي اطالعات سيستم
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هـاي   افزارهـا و روش  مديريت دانش ارتباطي طبيعي بـا نـرم  . يكپارچگي با هوش مصنوعي
هـاي   روش. شـود  هوش مصنوعي دارد؛ اما خـود، يـك روش هـوش مصـنوعي محسـوب نمـي      

عنوان مثال، اگـر   به . اردسازي مديريت دانش و هوش مصنوعي وجود د متعددي براي يكپارچه
شده در يك سيستم مديريت دانش، قرار است بـه عنـوان سلسـله مراتبـي از يـك       دانش ذخيره 

، بخشـي از سيسـتم مـديريت    1سلسلة قوانين شرطي ارائه و استفاده شود، آنگاه يك سيستم خبره
 ,Rasmus(شود  دانش، مي يك كـاربر   تواند به همچنين يك سيستم خبره مي). را ببينيد 2000

  .نمايد كارگيري بخشي از دانش در سيستم مديريت دانش، كمك   در تشخيص چگونگي به
كارهاي بسياري در زمينه هوش مصنوعي در ارتباط با مهندسي دانـش، تبـديل دانـش    
. ضمني به دانش عيني، شناسـايي دانـش، درك و انتشـار آن و غيـره، در حـال انجـام اسـت       

هـا و محصـوالت حاصـل از آنهـا را بـا مـديريت دانـش         فناوريها در تالشند تا اين  شركت
انـد،   شـده   هاي هوش مصنوعي كه اغلـب بـا مـديريت دانـش يكپارچـه      فناوري. تطبيق دهند

هـا و   روش. فـازي   هاي عصـبي و منطـق   هاي خبره، شبكه عبارتند از عوامل هوشمند، سيستم
  .شدند ابزارهاي خاص بسياري پيش از اين توضيح داده 

از آنجـا كـه يـك سيسـتم     . هاي اطالعـات  هاي داده و سيستم ارچگي با پايگاهيكپ
پايگاه داده يا يـك    نمايد كه گاه از يك سيستم مديريت دانش، از مخزن دانشي استفاده مي

صـورت خودكـار بـا     تواند بـه   سيستم مديريت مستندات الكترونيكي تشكيل شده است، مي
هـا و اطالعـات    محـض اينكـه داده   بـه  . ماهنگ گردداين بخش از سيستم اطالعات بنگاه، ه

طور كه پيشتر ذكر  همان. تواند از آنها استفاده نمايد شدند، سيستم مديريت دانش مي روز به
هاي هـوش مصـنوعي، دانـش     كنند از طريق روش هاي مديريت دانش تالش مي شد، سيستم

  .دست آورنده ب) داده هاي كشف دانش در پايگاه(هاي داده  را از مستندات و پايگاه

هاي مـديريت ارتبـاط    سيستم. هاي مديريت ارتباط با مشتريان يكپارچگي با سيستم
هـاي آن،   يكي از جنبه. نمايند با مشتريان، كاربران را در برقراري ارتباط با مشتري، ياري مي

شد؛ اما مديريت ارتباط بـا مشـتري، امـري      ايدة ميز امداد است كه پيش از اين توضيح داده
مشـتريان تهيـه نمـوده و    اي از  هاي قابل اسـتفاده   تواند پرونده مي CRM. تر است بسيار عميق

بدين ترتيب سازمان قادر خواهد بود فروش خود را افـزايش  . بيني كند  نيازهاي آنان را پيش
 

1‐  Expert System 
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مسـلماً يـك سيسـتم مـديريت دانـش،      . داده و خدمات بهتـري را بـه مشـتريانش ارائـه دهـد     
ند، كن در برخورد با مشتري استفاده مي CRMصورت مستقيم از  تواند براي افرادي كه به مي

  .دانش ضمني فراهم نمايد

عنـوان    زنجيـرة تـأمين اغلـب بـه    . هاي مديريت زنجيرة تـأمين  يكپارچگي با سيستم
اگر محصوالت بدون اينكه در داخل . شود مرحله نهايي تداركات سازمان در نظر گرفته مي

بنـابراين  . سازمان حركت كنند، به خارج از آن منتقل شوند، بنگاه شكسـت خواهـد خـورد   
بحـث شـد،    7طور كـه در فصـل    همان. كردن و مديريت مناسب اين زنجيره مهم است نهبهي

هـاي مـديريت    سيسـتم . كوشند هاي مديريت زنجيرة تأمين، در انجام چنين كاري مي سيستم
توانند مفيد واقع شـوند    زنجيره تأمين در صورت يكپارچه شدن با سيستم مديريت دانش مي

رة تأمين وجود دارند كه نيازمند تلفيق دانش ضمني و دانش زيرا مشكالت فراواني در زنجي
  .بخشد دسترسي به چنين دانشي؛ كارآيي زنجيرة تأمين را مستقيماً بهبود مي. عيني هستند

ابـزار و فنـاوري ارتبـاطي و    . هـاي داخلـي و خـارجي شـركت     يكپارچگي با شبكه
هـاي   نها بـا فنـاوري شـبكه   اين سيستم ت. ضروري هستندسيستم مديريت دانش همكاري، براي 

شود، بلكه معموالً از آنها به عنوان بستر ارتباطي بـراي   داخلي و خارجي سازمان، يكپارچه نمي
هاي خـارجي اختصاصـاً بـراي ارتقـاء همكـاري يـك بنگـاه بـا          شبكه. كنند توسعه، استفاده مي

سيسـتم مـديريت   د اگر بنگـاهي بتوانـ  . اند كنندگان خود و گاهي با مشتريان طراحي شده تأمين
، از سوي شركت  كند، جريان دانش  اش يكپارچه هاي داخلي و خارجي خود را با شبكه دانش

بنگـاه نيـز   . تر خواهد بود آزادانه) طور مستقيم و چه از طريق يك مخزن دانش چه به (به كاربر 
سـتم  زمـاني كـه سي  . دسـت آورد  توانـد بـا حـداقل درگيـري كـاربر، دانـش را مسـتقيماً بـه          مي
  .دهد كاربر به دانش نيازمند است، آن را در اختيار وي قرار مي "تشخيص داد"

 نقش افراد در مديريت دانش 9-6

هـاي   طلبـد و هماننـد ديگـر فنـاوري     اداره يك سيستم مديريت دانش، تالش عظيمي را مـي 
بـراي  . بـرداري از آن نيازمنـد تالشـي چشـمگير اسـت      انـدازي و بهـره   اطالعات، شروع، راه

ها  يت يك سيستم مديريت دانش، مسائل متعددي در ارتباط با مديريت افراد و فرهنگموفق
  . پردازيم در اين بخش، به اين مسائل مي. بايد در نظر گرفته شود
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وقت، مشابه كاركنان كتابخانـة   مديريت مخزن دانش، معموالً به يك نيروي كار تمام 
و به ساختاردهي، تصفيه و فهرست كـردن   اين فرد، دانش را بررسي كرده. مرجع، نياز دارد

اي كه بـراي افـرادي كـه بـه آن دسترسـي دارنـد، قابـل درك و         سازي آن، به گونه و ذخيره
پـويش  "دهـد و يـك    او، افراد را در جستجوي دانش يـاري مـي  . پردازد دسترسي باشد، مي

از دارد، اين فـرد، اگـر دانشـي را كـه يـك كارمنـد يـا مشـتري نيـ         . دهد انجام مي 1"محيطي
نمايد كه اين امر براي سازمان، ايجاد ارزش  شناسايي كند، آن را مستقيماً براي او ارسال مي

نهايتاً، ). اين، روية استاندارد كاركنان مديريت دانش شركت اَكسنچر است(كند  افزوده مي
افـراد  تا ) را ببينيد 1نمونه (هاي تعاملي ايجاد كنند  كاركنان مخزن دانش، ممكن است گروه

هاي دانش مشـابه را گـرد هـم آورنـد و بـدين ترتيـب، دانـش را شناسـايي، فيلتـر و           با زمينه
  . استخراج كنند و وارد مخزن دانش نمايند

انـدازي و اسـتفادة اثـربخش از سيسـتم مـديريت       بيشتر مسائل مربوط بـه موفقيـت، راه  
انش در ابعـاد سـازماني،   دانش، در ارتباط با افراد است و از آنجا كه يك سيستم مديريت د

ايـن افـراد   . (Robb, 2003)شـود، افـراد بسـياري بايـد در آن شـركت كننـد        اندازي مـي  راه
رتبه و ديگر مديران سازمان، اعضـاء و   مدير عامل، معاون دانش، كارمندان عالي: عبارتند از

تاً هر فرد دهندگان و كاركنان سيستم مديريت دانش و نهاي هاي تعاملي، توسعه  رهبران گروه
. كارگيري سيستم مديريت دانش دارد سزايي در توسعه، مديريت يا به يا گروهي كه نقش به

هاي مربوط بـه سيسـتم مـديريت دانـش      ترين نقش را در فعاليت اگرچه معاون دانش، واضح
. توانـد موفـق گـردد    و درك نشوند، سيستم نمـي  ايفاءها،  دارد، در صورتي كه تمامي نقش

اي در موفقيـت هرگونـه    كننـده  عامـل تعيـين   KMمينان از تشكيل يك تيم كامل بنابراين اط
  .(Robb, 2003)اقدامي در مديريت دانش است 

ايجاد يك محيط دانش مساعد جهـت انتقـال، خلـق يـا     باعث هاي مديريت دانش كه  پروژه
بـر  هـا   ايـن تـالش  . دارند 2پذيرش فرهنگيشوند، سعي در ايجاد يك  كارگيري دانش مي به

جهـت تسـهيل   . تغيير رفتار بنگاه براي پـذيرش اسـتفاده از مـديريت دانـش متمركـز هسـتند      
هاي رفتار محور، پشـتيباني و همكـاري مـديريت ارشـد يـك سـازمان الزامـي         اجراي پروژه

پردازند، مقـامي بـا عنـوان     هاي مديريت دانش مي هايي كه به توسعه سيستم اكثر بنگاه. است
 

1‐  Environmental Scanning  
2‐  Cultural Receptivity  

 معاون دانش
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ت نقـش معـاون دانـش،    ـماهيـ . انـد  ودهـرفي نمـ ـرتبـه، معـ   طح عـالي را در سـ  شـاون دانـمع
هاي مديريت دانش،  سازي استراتژي هاي دانش بنگاه، طراحي و پياده حداكثر كردن سرمايه

هاي دانش به طور مؤثر و ترويج استفاده از سيستم مـديريت   مبادلة داخلي و خارجي سرمايه
  . باشد دانش مي

  ):Duffy, 1998برگرفته از (ف زير را انجام دهد يك معاون دانش، بايد وظاي
 هاي استراتژيك براي مديريت دانش تعيين اولويت •

 ها ايجاد يك مخزن دانش توسط بهترين شيوه •
 متعهدكردن ديگر معاونان سازمان به پشتيباني از يك محيط يادگيري •

 تر به جويندگان اطالعات هاي بهتر و هوشمندانه آموزش نحوه پرسيدن سؤال •

 هاي فكري ي براي مديريت سرمايهفرايندايجاد  •

 كسب اطالعات مربوط به رضايت مشتريان به صورت تقريباً بالدرنگ •

 جهاني كردن مديريت دانش •

آن است كه زمينه اصلي دانـش سـازمان را براسـاس مأموريـت و      مسئولمعاون دانش 
 ,Davis)اهداف آن، تعيـين كنـد    تاندارد كـرده و  وي بايـد ادبيـات سـازمان را اسـ    . (1998

هايي كه بايد دانش را  اين امر در تضمين همسان بودن حوزه. راهنماي دانش را كنترل نمايد
معـاون دانـش بايـد كنتـرل     . هاي مختلف، به اشتراك بگذارند، اهميت دارد در سطح بخش

هــاي ســازمان را در دســت بگيــرد كــه ايــن امــر، محــل  مخــازن تحقيقــات، منــابع و مهــارت
بـه عبـارتي   (شود  مديران آنها و افرادي كه به آنها دسترسي دارند را شامل مي سازي، ذخيره

را در ) تسهيم دانـش ( 1"گرده افشاني"بايست  او مي). بپردازدمميزي دانش ديگر، او بايد به 
  .هاي كاري مجزا با منابع مكمل، تشويق نمايد گروه

او . يم دانش، ايجاد نمايدمعاون دانش، بايد زيربنا و محيط فرهنگي الزم را جهت تسه
وظيفة او ايـن اسـت كـه    . را در هر واحد كاري شناسايي كند 2قهرمانان دانشموظف است 

، )1در نمونـه   3براي مثال، كرايسلر تك كالبـز (محتواي توليد شده گروه را مديريت نمايد 
كـار، تشـويق   دائماً اين مطالب را به پايگاه دانش بيفزايد و همكارانش را نيـز بـه انجـام ايـن     

 
1‐  Champions 
2‐  Knowledge champions 
3‐  Chrysler Tech Club 
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موفق بايد از پشتيباني كامـل و بـا انگيـزة مـديران و مـديريت ارشـد برخـوردار          CKO. كند
كل پروژة مديريت دانش در زمان توسعه آن بـوده و پـس از    مسئول  CKOسرانجام، . باشد
  .برداري را نيز برعهده دارد مديريت سيستم دانش، در زمان بهره يتمسئولآن، 

او . باشـد  هاي مربوط به مديريت دانش مي دفاع از فعاليت مسئول،  CKOبل مدير عامل، در مقا
بايد مطمئن شود كه مدير دانش، كارآمد و توانا بوده و قادر است تمامي منابع مورد نياز بـراي  

به عنوان مثال به افرادي كه داراي منابع دانش هستند، دسترسـي  (موفقيت پروژه را تأمين نمايد 
كـارگيري سيسـتم    بايد در سطح سازمان پشتيباني وسيعي را براي كمـك و بـه    او). داشته باشد

به عالوه، مدير عامل بايد سازمان را براي تغييرات مـورد انتظـار   . مديريت دانش به دست آورد
پشـتيباني از سيسـتم مـديريت دانـش و     . اندازي سيستم مديريت دانش، آماده نمايد ناشي از راه

  .باشد هاي يك مدير عامل مي يتمسئولترين  اتيمديريت اطالعات، از حي
طور كلي بايد منـابع مـورد نيـاز معـاون دانـش را       ديگر كاركنان عالي رتبه سازمان به 

معاون مالي بايد، از موجود بودن منـابع مـالي   . جهت انجام وظايفش، در اختيار او قرار دهند
هـاي مـديريت    ه افـراد، فعاليـت  مدير عامل بايد مطمئن شود كـ . الزم، اطمينان حاصل نمايد

ارتباط خاصي بـين معـاون دانـش و    . اند هاي روزمره كاري خود، جا دادهفراينددانش را در 
انـداز فنـاوري اطالعـات     چشـم  مسئولمعاون اطالعات معموالً . معاون اطالعات وجود دارد

يـد در فـراهم   او با. هاي داده و منابع بالقوة دانـش اسـت   سازمان و معماري آن، شامل پايگاه
هاي مـديريت دانـش،    سيستم. كردن اين منابع، با معاون دانش، همكاري متقابلي داشته باشد

هاي موجود در صورت فراهم بـودن   بنابراين استفاده از سيستم. قيمتي هستند هاي گران طرح
  .رسد و توانمند بودنشان، عاقالنه به نظر مي

تيباني نموده و دسترسي به منابع دانش را هاي مديريت دانش را پش مديران بايد فعاليت
هـاي مـديريت دانـش، مـديران بخـش الينفكـي از        در بسياري از سيسـتم . پذير نمايند امكان
  .هاي تعاملي هستند گروه

هاي مديريت دانش همواره بـه مشـاركت فعاالنـه افـرادي كـه در       موفقيت بسياري از سيستم
هـاي   گيري گروه بنابراين شكل. تگي داشته استبرند، بس دانش سهيم هستند و از آن نفع مي

طور  همان. هاي مديريت دانش، بسيار مهم است ، در رابطه با فعاليت ها درون سازمان 1تعاملي
 

1‐  Community Of Practice (COP) 

مدير عامل، كارمندان 
 رتبه و  عالي

 مديران سازمان

 هاي تعامليگروه
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كه پيش از اين بحث شد، يك گروه تعاملي، متشكل از افرادي در سازمان است كه عاليـق  
ن سيسـتم مـديريت دانـش، بايـد     آل، تمـامي كـاربرا   در شرايط ايـده . اي مشابهي دارند حرفه

هـاي تعـاملي، يكـي از     خلق و پرورش مناسب گـروه . حداقل عضو يك گروه تعاملي باشند
  . باشد عوامل موفقيت سيستم مديريت دانش مي

كند، زيرا  است كه به سيستم عرضه مي دانشي  "مالك"عبارتي، يك گروه تعاملي،  به
بايـد تغييـرات    عنوان يك مالك،  كند و به  دانش را در مسير ورودش به سيستم مديريت مي

بودن دانشي است كـه   هنگام بهصحت و  مسئولاين گروه، . اعمال شده بر آن را تأييد نمايد
  .است مسئولدارد و در مورد شناسايي كاربرد بالقوة آن،  عرضه مي
گيـري و كـاركرد يـك سيسـتم گـروه       كلـاند كه ش ان، بررسي كردهـدادي از محققـتع

انجام شـده، بـه    1لـتورك و هيـيكي از مطالعات كه توسط اس. د موفق استـملي تا چه حاـتع
زمـاني كـه گـروه تعـاملي در     . املي در زيراكس، پرداختـهاي تع ن گروهـبررسي يكي از اولي

اي ـمعنـ  2"روهـگـ "كلمـة  . آمد اين سازمان ايجاد شد، يك قالب جديد سازماني به حساب مي
كرد كه شـاخص گروهـي بـود كـه كـاركرد خـود را در        مستقل را القا مينه و مسئوالاليتي ـفع
مـديريت، گـروه را حمايـت مـالي     . دوده مرزهاي اسـتاندارد سـازمان اصـلي، دنبـال كـرد     ـمح
براي اطالعات بيشـتر دربـارة   . عضويت در گروه داوطلبانه بود. داد كرد اما بدان دستور نمي مي

ــاملي، گــروه  Barth هــاي تع (2000a) ،Cothrel  and  Williams  (1999a,  1999b) ،
Eisenhart (2000)  وSmith and McKeen (2003) را ببينيد.  

دهندگان سيستم مديريت دانش، در حقيقت اعضاي تيمي هستند كه سيستم را ايجـاد   توسعه
برخي از آنها متخصصين سـازمان هسـتند   . كنند آنها زير نظر معاون دانش كار مي. نمايند مي

سايرين به . كنند هايي براي ترويج و مديريت تغيير فرهنگ سازماني، تعيين مي تژيكه استرا
نويسي، آزمـايش، بـه كـارگيري و نگهـداري سيسـتم،       افزار، برنامه افزار و نرم انتخاب سخت

  . شود در آخر، آموزش به كاركنان سيستم مديريت دانش به آنها محول مي. پردازند مي

بـرداري و   ازماني، نيازمند نيروي كار تمام وقت جهت فهرستهاي مديريت دانش س سيستم
اين كاركنان در دفتر مركزي شـركت يـا در مراكـز دانـش سرتاسـر      . مديريت دانش هستند

  .هاي مشاوره بزرگ، بيش از يك مركز دانش دارند اغلب بنگاه. شوند سازمان مستقر مي
 

1‐  Storck and Hill (2000) 
2‐  Community  

دهندگان سيستم  توسعه
 مديريت دانش

 سيستم  كاركنان
 مديريت دانش
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ن يـك كتابخانـة مرجـع    پيش از اين، عملكرد كاركنان ايـن بخـش را مشـابه كاركنـا    
بعضــي اعضــا، كارشناســان . دهنــد در واقــع، آنــان كارهــاي بيشــتري انجــام مــي. برشــمرديم

هاي كاركردي هسـتند كـه مـوارد افـزوده شـده بـه دانـش را فهرسـت كـرده و تأييـد            حوزه
تواننـد از   دهند كه معتقدند مـي  نمايند و دانش را در اختيار مشتريان و كارمنداني قرار مي مي
هـاي   اين كارشناسان عملياتي ممكن است براي برقراري ارتباط با حـوزه . استفاده نمايندآن 

دهنـد و   سايرين، كاربران سيستم را آموزش مـي . هاي تعاملي، فعاليت نمايند كاركردي گرو
هاي بهتر مديريت دانش،  بقيه با شناسايي روش. كنند يا به آنها در جستجوهايشان كمك مي

 250به عنوان مثال در شركت ارنست اَند يانـگ،  . كنند  د سيستم، كار ميبراي بهبود عملكر
نفر، مخزن دانش را مديريت كرده و به افراد در يافتن دانش در مركز دانش سازمان، يـاري  

پردازند، در حالي كه سـايرين بـه عنـوان     تعدادي از كاركنان، به اشاعه دانش مي. رسانند مي
هـاي   آنها مستندات را در زمينـه . كنند حوزه عملكرد، فعاليت مي 40عامل برقراري ارتباط با 

  ).را ببينيد Hansen et al., 1999(نمايند    تخصصي خود تدوين كرده و ذخيره مي
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سـازي يـك اسـتراتژي مـديريت دانـش، منـافع بسـياري كسـب          توانند از پياده ها مي سازمان
كـاهش ميـزان اتـالف    : توانند به كـل يـا برخـي از مـوارد زيـر، دسـت يابنـد        ا ميآنه. نمايند
وسيلة كـاهش دفعـات    ها به هاي فكري ناشي از خروج افراد از شركت؛ كاهش هزينه سرمايه

كننـدگان   جـويي در كسـب اطالعـات از تـأمين     مكرر حل مسائل مشابه و نيز از طريق صرفه
وري با در دسترس قـرار دادن   ضافي؛ افزايش بهرهمحور ا هاي دانش خارجي؛ كاهش فعاليت

پـذير كـردن توسـعه و     تر دانش و افزايش رضايت كاركنان از طريـق امكـان   تر و ساده سريع
در بـازار   مزيـت رقـابتي  تر از همه اين موارد، نياز بـه دسـتيابي بـه     شايد مهم. اختيار شخصي

  .(Knapp, 1998). باشد مي

ت بـه ارزيـابي مـديريت    ـه را نسبـ ـردي مبتنـي بـر سرمايـ   ـرويكـ ها يا  تـور كلي، شركـط  به
. كننـد  نماينـد يـا دانـش را بـه كاربردهـا و منـافع سـازماني آن، مـرتبط مـي          دانش، اتخاذ مي

(Skyrme and Amidon, 1998) .هاي فكـري آغـاز    رويكرد نخست با شناسايي سرمايه
رويكـرد دوم، از  . نمايـد  شده و سپس توجه مديريت را بـه افـزايش ارزش آنهـا، جلـب مـي     

 ارزيابي 
 مديريت دانش
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كـه در آن معيارهـاي مـالي در تـوازن بـا       كنـد،   اسـتفاده مـي   كارت امتياز متـوازن متغيرهاي 
هـاي   از جملـه بهتـرين روش  . گيرنـد  و ابتكـار قـرار مـي    فراينـد معيارهاي مربوط به مشتري، 

ن تـوان بـه رويكردهـاي كـارت امتيـاز متـواز       انـد مـي   سنجش مالي كه تاكنون به كـار رفتـه  
ام ، روش ارزيـابي جـامع   3اسـترن اسـتوارت    2، ارزش افـزودة اقتصـادي  1نويگيتور اسكانديا

براي جزئيات بيشتر در . 6گيري سرمايه دانش لوين و اندازه 5نرخ بازگشت مديريت، 4فرسون
را  Skyrme and Amidon (1998)هـا،   گيـري  مورد چگونگي كاربرد عملي اين انـدازه 

  .ببينيد
هاي سنجش ارزش دانش اين است كه در صـورت عرضـه بـراي     شيكي ديگر از رو

ها، چندان مايل به فروش دانش، نيسـتند، مگـر    اكثر بنگاه. فروش، قيمت آن را تخمين بزنيم
اي با ارزش و رقابتي  طور كلي دانش يك بنگاه، سرمايه به. آنكه كارشان مشخصاً اين باشد

نگـاه، مزيـت رقـابتي خـود را از دسـت      است و اگر ايـن سـرمايه، سـازمان را تـرك كنـد، ب     
گذاري شود تا طي مدت  با اين حال، امكان دارد كه دانش و دسترسي به آن قيمت. دهد مي

گيري  هاي تصميم فناوريبه عنوان مثال، شركت . قابل توجهي توسط سازمان به فروش رود
ابتدا ايـن تـيم تنهـا    در . وجود آمد ، از يك تيم تحليل داخلي به70دهة، در 7اَمريكن ايرالينز

هاي شـركت امـريكن ايرالينـز ايجـاد      جهت حل مشكالت و ارائه پشتيباني نسبت به تصميم
تبـديل گرديـد و ارائـه     8اي ام آرشد و به مـرور زمـان، بـه يـك شـركت مسـتقل در درون       

اي ام آر بـه وضـوح   . مشاوره به ديگر خطوط هوايي از جمله رقباي اي ام آر را آغاز نمـود 
دسـت   ها به  تواند از طريق فروش برخي از دانش ه اين نتيجه رسيده بود كه درآمدي كه ميب

الشـعاع قـرار    دادن احتمالي هرگونه مزيت رقابتي ناشي از اين كار را، تحـت  آورد، از دست
آنهـا در   هـاي  تـالش . هاي مشاوره، كارشان فـروش تخصـص اسـت    ترين بنگاه مهم. دهد مي

هـاي بسـيار    هـاي داخلـي آغـاز شـده، بـه سيسـتم       به شكل سيسـتم  ، كه اغلبمديريت دانش
  .كنند طور منظم از آنها استفاده مي ارزشمندي تبديل گشته كه مشتريان به

 
1‐  Skandiaʹs Navigator  
2‐  Economic Value Added (EVA) 
3‐  Stern Stewart  
4‐  M.Phersonʹs inclusive valuation methodology 
5‐  Return on Management Ratio 
6‐  Levinʹs Knowledge Capital Measure 
7‐  American Airlinesʹ Decision Technologies Corp 
8‐  AMR 
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هاي ارزيابي ميـزان اثربخشـي    مشابه شاخص ،هاي موفقيت در مديريت دانش شاخص
منـابع مـرتبط بـا    ايـن مـوارد عبارتنـد از رشـد در     . هاي تغيير كسب و كار هستند ساير پروژه

پروژه؛ افزايش حجم محتواي دانش و استفاده از آن؛ احتمـال آنكـه پـروژه بـدون پشـتيباني      
فرد يـا افـراد خاصـي پـا بـر جـا بمانـد؛ شـواهدي از وجـود بـازدهي مـالي چـه بـراي خـود               

  .(Davenport et al., 1998)هاي مديريت دانش و چه در مورد كل سازمان  فعاليت
تواننـد جهـت ارزيـابي اثربخشـي يـك       ع معيار وجود دارد كه مـي ور كلي دو نوـبه ط
 گـر  گـرا و فعاليـت   ارهاي نتيجـه ـمعيـ : اده قـرار گيرنـد  ـش مـورد استفـ  ـريت دانـ ـبرنامه مديـ 

(OʹDell et al., 2003) .گرا ماهيتـاً، مـالي هسـتند و ممكـن اسـت مسـائلي        معيارهاي نتيجه
گـرا، تعـداد دفعـات دسترسـي      اي فعاليتمعياره. چون افزايش فروش كاالها را شامل شوند

  .(OʹDell et al., 2003)گيرند  يكاربران به دانش يا مشاركت در آن را در نظر م

گيـري در حسـابداري، بـراي ارزيـابي      هـاي سـنتي انـدازه    اگرچـه روش . معيارهاي مالي
يت عنوان توجيهي سريع براي يك اقدام اوليه مـدير  مديريت دانش، ناقص هستند، اغلب به 

هاي مـديريت دانـش    براساس پروژه 1ايهـت سرمـبازگش. گيرند اده قرار ميـدانش مورد استف
والت ـهـاي محصـ   گاهـبـراي بنـ   20:1انـد، از   را شـده ـك يك بنگـاه مشـاوره اجـ   ـكه با كم

، گـزارش شـده اسـت    12:1هـاي حمـل و نقـل و بـا ميـانگين       بـراي شـركت   4:1شيميايي تا 
(Abramson, 1998) .كننـد   يابي تأثير مديريت دانـش، متخصصـين پيشـنهاد مـي    براي ارز

تواننـد ارزيـابي    هاي مديريت دانش بر مشكالت سازماني خاصـي كـه بـه راحتـي مـي      پروژه
زماني كه مسائل حل شدند، ارزش و منافع اين سيستم آشـكار  . كمي شوند، متمركز گردند

  . (MacSweeney, 2002)گيري خواهد بود  شده و اغلب قابل اندازه
 1999در سـال  : وح ثبـت شـد  ـت سرمايه به وضـ ـ، بازگش2لـش/ ال داچـدر گروه روي

سال،  2گذاري نمود و طي  ميليون دالر در يك سيستم مديريت دانش سرمايه 6اين شركت 
هـاي جديـد خـود، بـه دسـت آورد       ها و عايـدي  هـش هزينـكاه به واسطهون دالر ـميلي 235

(King, 2001) .  رد، مثـال ديگـري را جهـت اثبـات بـازده مـالي ارائـه        شركت هيولـت پكـا
، شـركت  2000در اكتبـر   @ HPانـدازي درگـاه سـازماني     مـاه پـس از راه   6طـي  : نمايـد  مي

ميليـون دالري خـود،    20گذاري اوليـة   ميليون دالري در ازاي سرمايه 50مذكور به بازدهي 
 

1‐  Returns On Investment 
2‐  Royal Dutch/Shell 
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هـا بـا مراكـز تمـاس      تحقق اين امر تا حد زيادي به علت كاهش حجـم تمـاس  . دست يافت
 .(Roberts‐Witt, 2002)هاي جديد بدون كاغذ بود فرايندداخلي و 

منفعت مالي، بيشتر شهودي است تا مطلق؛ اما براي اثبـات موفقيـت سيسـتم مـديريت     
  .دانش نيازي به ثبت و مستند ساختن آن نيست

ارزش يك گيري  روشهاي سنتي ارزيابي مالي ممكن است در اندازه. ماليمعيارهاي غير
 را يـك دارايـي تلقـي   هـاي فكـري    سـرمايه زيـرا  . سيستم مـديريت دانـش ناكارآمـد باشـند    

يك سـازمان  ناملموس  هاي هايي براي ارزيابي دارايي بنابراين الزم است كه رويه .كنند نمي
سازي  هاي سرمايه فكري نيز به كار گرفته شوند تا ابتكار و توسعه و پياده ايجاد گشته و مدل

  .اي اصلي، كمي شونده مزيت
در . هاي جديدي نسـبت بـه سـرمايه وجـود دارنـد      در ارزيابي موارد ناملموس، نگرش

امـروزه، سـرمايه   . شـد  گذاري مـي  گذشته تنها رضايت مشتري به عنوان يك سرمايه، ارزش
  ):Allee, 1999برگرفته از (شود  موارد ذيل را نيز شامل مي

كننـدگان،   ن چـه ارتبـاطي بـا شـركا، تـأمين     اينكه يك سـازما  :سرمايه روابط خارجي •
 .گذاران و غيره دارد مشتريان، قانون

هاي كـاري اسـت كـه موقعيـت رقـابتي      فراينـد هـا و   شـامل سيسـتم   :سرماية ساختاري •
 .هاي اطالعاتي و غيره برند، مانند سيستم شركت را باال مي

توانند  كه افراد ميها و موارد ديگري  هاي فردي، دانش، مهارت قابليت :سرماية انساني •
 .داشته باشند

 .تر كيفيت و ارزش روابط با جامعه بزرگ :سرماية اجتماعي •
 .ارزش روابط با محيط :سرماية محيطي •

انجام  1پارتنرز هلث كر سيستمعنوان مثال، برنامه مديريت دانشي كه توسط شركت  به 
ادي سـرمايه اجتمـاعي شـركت را    گيري در بر نداشت اما تا حد زي شد، منافع مالي قابل اندازه

انـدازي شـد، ميـزان     سيستم مديريت دانشي كه توسط پارتنرز براي پزشـكان راه . افزايش داد
درصـد كـاهش    55هاي آموزشي بسـتون تـا    خطاهاي تجويز دارو را در معتبرترين بيمارستان

 
1‐  Partners HealthCare System 
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ليـل اسـت   محاسبة بازگشت سرمايه براي چنين سيستمي بسيار دشوار است و بـه همـين د  . داد
اگرچه اين شركت . نمايند هاي مشابه استفاده مي ها از سيستم كه تنها تعداد كمي از بيمارستان

ها را  قادر نيست ميزان تأثير نهايي سيستم را تعيين كند، با اين حال به دنبال آن است كه هزينه
  . (Melymuka, 2002) براساس منافع آن براي اجتماع، توجيه نمايد

. هاي متعددي از شكست مديريت دانش وجـود دارد  مثال. ناپذير نيست ي لغزشهيچ سيستم
تـا   50اگر شكست را محقق نشدن اهداف عمده بدانيم، نرخ شكست مديريت دانـش، بـين   

  .(Ambrosio, 2000)شده است  درصد تخمين زده  70
ر و دـالعات بسـيار زيـاد كـه جستجـ    ـداشتن اط: د ازـت عبارتنـي از داليل شكسـبعض

 ,Steinberg)بـين آنهـا، آسـان نيسـت      كـافي در  غيرالعات نـاقص و  ـو داشـتن اطـ   (2002
ســازد  اي كــه شناســايي مهــارت واقعــي دريــك ســازمان را نــاممكن مــي  سيســتم بــه گونــه

(Desouza,  بنـدي   شكست ممكـن اسـت در نتيجـة نـاتواني در كسـب و فهرسـت      . (2003
هـاي   اي كه خالقيت و فعاليت گـروه  ه گونه، بKM فراينددانش يا در اثر افراط در مديريت 

 ,Desouza)تعاملي، را سركوب نمايـد، بـه وجـود آيـد      : سـاير مسـائل عبارتنـد از   . (2003
فقدان تعهد، نبود انگيزه در افراد براي استفاده از سيسـتم و تأكيـدي افراطـي بـر فنـاوري بـه       

 ,Hislop)تـر در مـورد دانـش و افـراد      تـوجهي بـه مسـائل مهـم     قيمت بـي  فنـاوري   .(2002
لـي در آخـرين    -دهـد كـه چگونـه شـركت فريتـو      نشـان مـي   5-9اطالعات در محيط كـار  

  .خود، جان سالم بدر برد KMفرصت، از شكست سيستم 

هاي مـديريت دانـش، بايـد در مرحلـه اول      ها، جهت افزايش احتمال موفقيت پروژه شركت
گـام بعـدي   . انش وجـود دارد يـا خيـر   بررسي كنند كه آيا نياز استراتژيكي براي مديريت د

كنوني كـار بـا دانـش سـازماني، كـافي اسـت و آيـا         فرايندمشخص كردن آن است كه آيا 
تنهـا زمـاني كـه ايـن     . اي، آمادگي دارد يا خيـر  فرهنگ سازمان براي پذيرش تغييرات رويه

به يك تواند زيرساخت فناوري را در نظر گرفته و در مورد نياز  مسائل حل شد، شركت مي
هنگامي كه راهكار تكنولوژيكي مناسـب انتخـاب شـد،    . گيري نمايد سيستم جديد، تصميم

طور كامل به كل سازمان معرفي شـود تـا هـر يـك از كاركنـان در       الزم است كه سيستم، به
  .(Kaplan, 2002)آن، مشاركت نمايند 

  

 KMداليل شكست 

 قيت عوامل موف
 مديريت دانش
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  5-9در محيط كارفناوري اطالعات
   فرار از شكست مديريت دانش

 

اي كه در ابتداي فصـل مطـرح شـد، درگـاه موفـقدر نمونه
هـاي فـروش فريتـولي،     مديريت دانش براي كمـك بـه تـيم   

در اينجـا وضـعيتي را توضـيح خـواهيم داد كـه      . معرفي شد
شركت تا نزديكي شكست پيش رفـت امـا ايـن امـر، نهايتـاً      

  .لي گرديد -يتوسازي موفق درگاه دانش فر منجر به پياده
هـاي فـروش را    فريتولي به طور آزمايشي يكي از تـيم 

. انتخاب كرد تا ببيند كه به چه انـواعي از دانـش، نيـاز دارد   
اي مانند اينكه چـرا فريتـولي    ها از اطالعات ساده درخواست

فروشد  را در بخشي از فروشگاه مي 2و رافلز 1محصوالت ليز
ــوس  ــوالت دريتـ ــ  3و محصـ ــري، تـ ــؤاالت را در ديگـ ا سـ

تري در مورد اينكه چه مواردي توجـه خريـداران را    پيچيده
. كند، متغير بـود  زدن در فروشگاه جلب مي در هنگام گشت

ــعه ــع  توس ــراي جم ــدگان، ب ــاز،   دهن ــورد ني ــش م آوري دان
هـايي ماننـد بازاريـابي،     هاي داده فريتولي را در بخش پايگاه

خارجي از آنها به منابعي . فروش و عمليات، جستجو كردند
هاي فعال در ايـن صـنعت،    هاي تجاري و سازمان قبيل نشريه

رجوع نموده و متخصصـين موجـود در داخـل سـازمان، در     
  .هاي مختلف را شناسايي نمودند زمينه

، نمونة اولية اجرايي سيستم به تيم 1999در اكتبر سال 
تنهــا پــس از آن بــود كــه . فــروش آزمايشــي، ارائــه گرديــد

 مواردي كه سرعت باال موردنياز است،  شركت دريافت، در

تـيم  . اسـت  اشتباهي قديمي و دست و پـاگير، اتفـاق افتـاده     
توسعه، به اندازه كافي نظرات تيم فروش را دخيل نكـرده و  

نمونــة . طراحــي، شــركت نــداده بــود فراينــدكـاربران را در  
توانست تقريباً بـراي هـر تـيم فروشـي مفيـد واقـع        اوليه، مي

نقدر خاص نبود كـه بتوانـد بـراي تـيم آزمايشـي      اما آ. شود
بنابراين، تيم آزمايشي نسـبت بـه   . مزاياي اصولي داشته باشد

سرپرسـت تــيم   4جـو ايكــرمن . پـذيرش سيســتم، مـردد بــود  
ايده اين سيسـتم در تئـوري،   "فروش فريتولي اظهار داشت، 

عالي بود اما زماني كه افراد در مواجهـه مسـتقيم بـا مشـتري     
دشــان نســبت بــه ارزش مــوارد مختلــف بــا ديــد نيســتند، دي

دونـد،   كساني كه در عرصه فروش، از اين سو به آن سو مي
  ."متفاوت است

هاي باارزشي از اين اشـتباه آموخـت و    فريتولي درس
بـا ايـن حـال،    . تصميم گرفت سيستم را مجدداً طراحي كند

تنهــا الزم بــود كمبودهــاي سيســتم رفــع  در ايــن مرحلــه، نــه
شد تـا متقاعـد    ه بايد با نيروي فروش صحبت ميگردد، بلك

شوند كـه سيسـتم طراحـي مجـدد شـده و عمـالً بـا تسـهيل         
سـپس تـيم   . تبادالت دانـش، كـار آنهـا سـاده و مـؤثر شـود      

ماه وقت خود را صرف كار با فروشـندگان   4دهنده،  توسعه
نمود تـا نمونـه اوليـه را بـه سيسـتمي تبـديل كنـد كـه آنهـا          

  .بپذيرند
  

 
1‐  Lays 
2‐  Ruffles 
3‐  Doritos 
4‐  Joe Ackerman 
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ــيطراحــي م ــزرگ را در پ جــدد درگــاه، مــوفقيتي ب
همكاري بهتر، به ميزان قابل توجهي منجر به كاهش . داشت

در عين حال، دسترسي بهينـه بـه منـابع    . ريزش كاركنان شد
  پايگاه دانـش، فروشـندگان را قـادر سـاخت تـا خـود را بـه       
عنوان مشاوراني معرفي كنند كه دانشي ارزشمند جهـت بـه   

امروزه، درگاه مـديريت  . يار دارنداشتراك گذاشتن در اخت
هــا،  دانــش بــراي ارتباطــات روزانــه، ارائــه گــزارش تمــاس 

جلسات هفتگي، آموزش، اشتراك مستندات و دسترسي بـه  
تـيم  . گيـرد  ها و اخبار صنعت، مـورد اسـتفاده قـرار مـي     داده

فراتر رفت و  2000آزمايشي، از برنامه فروش خود در سال 
هـاي   رابـر سـرعت ديگـر تـيم    كسب و كـار خـود را بـا دو ب   

مفهـوم سيسـتم مـديريت دانـش،     . فروش فريتولي، رشد داد

هاي مختلف  اكنون در سه تيم فروش ديگر فريتولي و بخش
شـركت  اين شركت، در حال تطبيق است و شـعبات ديگـر   

نيز عالقة خود را بـراي شـركت در ايـن طـرح اعـالم       پپسي
  .اند نموده

  ..Melymuka (2001)برگرفته از  :منبع

چـرا شـركت فريتـولي، تصـحيح      :براي بررسي بيشتر
خطاهاي شناسايي شـده در مرحلـه نهـايي چرخـة توسـعه را      

توسعة يك سيستم مـديريت   مسئولدشوار تلقي نمود؟ اگر 
داديـد تـا    دانش بوديد، چـه اقـدامات خاصـي را انجـام مـي     

هـاي كـاربران نهـايي را     مطمئن شويد ايـن سيسـتم خواسـته   
  د؟كن تأمين مي

، نشـان داد كـه سـه مسـأله     1ورك بررسي موردي پـروژه مـديريت دانـش نورتـل نـت     
اثرگذاري مناسب مديريت در ارتبـاط بـا همـاهنگي،    ) 1: (گذارند تأثير مي KMبر موفقيت 

برخـورداري از منـابع كليـدي ماننـد منـابع      ) 2. (كنترل و ارزيابي، مديريت پروژه و رهبـري 
ايـن  . هـاي تكنولـوژيكي   گيـري از فرصـت   بهـره ) 3(د منظـوره و  هاي چن اقتصادي و مهارت

ي كامالً تعريف شـده، درك مسـائل افـراد و حضـور موفـق      فرايندموارد در كنار يكديگر، 
توانند به موفقيت  ديگر عواملي كه مي. (Massey et al., 2002)سازد  فناوري را ممكن مي

  . اند ان داده شدهنش 2-9هاي مديريت دانش بيانجامند در جدول  پروژه
ــازمان،        ــگ در درون س ــر فرهن ــتلزم تغيي ــادگيري، مس ــش و ي ــربخش دان ــهيم اث تس

دانـيم   مي. باشد هاي جديد مديريتي، تعهد مديريت ارشد و پشتيباني تكنولوژيكي مي فعاليت
ايـن امـر بايـد از طريـق     . بايد به سوي فرهنگ اشـتراك حركـت كنـد    كه فرهنگ سازماني 
هاي باالي شـركت و فـراهم كـردن ابزارهـاي مـديريت دانـش كـه         دهرهبري قدرتمند در ر

در رابطه با تشويق به استفاده از سيستم . حقيقتاً كاركرد افراد را بهبود بخشند، صورت پذيرد
مكانيسـم  . و اشتراك دانش نيز، بايد به افراد در جهـت افـزودن دانـش، انگيـزه درسـت داد     

 
1‐  Nortel Network 
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ها باشد و حقوق آنان نيـز بايـد ايـن امـر را مـنعكس      انجام اين كار بايد قسمتي از وظايف آن
برداري از دانش موجـود در سيسـتم مـديريت دانـش، نيـز ترغيـب        افراد بايد براي بهره. كند
  .بازهم اين امر، بايد بخشي از وظايف و ساختارهاي تشويقي آنان باشد. شوند

دهنـد،   مـي  هاي مديريت دانش خود را توسعه هاي بيشتري قابليت شركت نگامي كهه
كارگيري مديريت دانش به موارد ذيل  موفقيت در به . شوند برخي قوانين اصولي آشكار مي

فنـي  (منطق استراتژيك روشن براي تسهيم دانش؛ انتخاب زيرساخت مناسـب  : بستگي دارد
اندازي كه موانع معمول را مشخص كند؛ ايجاد انگيزه براي  رويكردي جهت راه ،)يا غيرفني

ش؛ منابعي براي دستيابي به يادگيري سازماني و ايجاد آن؛ و توانايي جسـتجوي  اشتراك دان
  .هاي مناسب شبكة دانش براي يافتن افراد و داده

 عوامل اساسي موفقيت پروژه مديريت دانش  2-9جدول 
  .پذيري مالي و حفظ حمايت مديران ايجاد پيوندي با ارزش اقتصادي براي يك بنگاه، جهت اثبات توجيه •
  .ريزي يرساختي فني و سازماني براي پيز •
معمـوالً بـراي   . پذير و استاندارد كه با چگونگي عملكرد و چگونگي استفاده از دانش مطابقت داشـته باشـد   ساختار دانشي انعطاف •

  .ايجاد يك محيط اثربخش اشتراك دانش، فرهنگ سازماني بايد تغيير كند
  .شود شتيباني كاربر يك فرهنگ دانش دوست كه مستقيماً منجر به پ •
هـاي دانـش مناسـب و سـاده، در      برخي مواقع، الزم است كه برنامه. هدف و زباني روشن، براي ترغيب كاربران به پذيرفتن سيستم •

  .اندازي شوند مرحله اول راه
  .سازي براي خلق فرهنگ اشتراك هاي انگيزه تغيير در فعاليت •
هـاي   كانـال . هاي متفاوتي براي انجام كارها و اظهار نظـر دارنـد   كه افراد مختلف، روشهاي متعددي براي انتقال دانش؛ چرا  كانال •

  .انتقال دانش بايد به سهولت انجام شود و تا حد امكان مزاحمتي ايجاد نكند. چند گانه بايد يكديگر را تقويت نمايند
هـاي   يان ديگر، به كمك مـديريت دانـش، روش  به ب. هاي مديريت دانش را داشته باشد سطحي از فرايند محوري كه ارزش تالش •

  .تري ايجاد شوند كاري جديد و پيشرفته
  .كارگيري دانش هاي قابل توجه ايجاد انگيزه، مانند دادن جوايز و قدرداني، جهت ترغيب كاربران به اشتراك و به روش •
ي دانش مهمي كه موفقيت سازمان بـه آن بسـتگي   اين امر براي آغاز پروژه، تأمين منابع، كمك به شناساي. پشتيباني مديريت ارشد •

  .دارد و بازاريابي پروژه، بسيار حياتي است
 

  .Davenport et al., 1998 برگرفته از :منبع
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 ترنگاهي دقيق
   عنصري مفقود -سازگاري 9-1

  

ــركت ميسيــ  ــوكيز ـش ــدز ك ــي1ز فيل ــيريني فروش ــك ش ي
، بـا  80دهـة الت متحده است كـه در اوايـل   اي در ايا زنجيره

ــود     ــد نم ــوجهي رش ــل ت ــت قاب ــرعت و موفقي ــي از . س يك
هاي كليدي استراتژي اين شـركت، ارائـه تخصـص بـه      جنبه

هـايش   صورت مستقيم از ادارة مركزي به يكايك فروشگاه 
ها، دستيابي بـه چنـين كنتـرل     با افزايش تعداد فروشگاه. بود

هـاي اطالعـات    كـارگيري سيسـتم    مستقيمي تنها از طريق به
ــود امكــان ــذير ب ــر يــك از   تصــميم  سيســتم. پ ــري در ه گي

ماننـد دمـا،   (ا ـهـ  م، دادهـايـن سيستـ  . ها، نصب شـد  فروشگاه
كـرد، آنهـا را    را دريافـت مـي  ...) ره ه، تاريخ و غيـ روز، هفت

عنوان خروجي، اطالعاتي را در مورد   نمود و به پردازش مي
ود ـه شـ ـت پختـ ـد در هر ساعـ ـه بايريني كـداد و نوع شيـتع

در . داد هـا، قـرار مـي    در اختيار مديران هر يك از فروشـگاه 
ريـزي توليـد،    افزار، مديران را در مـورد برنامـه   واقع اين نرم

فروش، برنامه زماني كاركنان در كنـار كنتـرل موجـودي و    
  هـاي  سيسـتم  دليـل وجـود   به . نمود ها، راهنمايي مي سفارش

هايي بودند كه براي در  سيستمي كارآمد كه اساساً كامپيوتر 
دسترس قرار دادن دانـش ضـمني ميسـيز فيلـدز بـراي همـه       

ها طراحي شده بودند، ايـن شـركت موفـق شـد بـا       فروشگاه
سطح پاييني از اعمال نفوذ مديريت، با موفقيت كار خود را 

  .انجام دهد
امــا، بــه محــض اينكــه بــازار شــروع بــه تغييــر كــرد و 

ميسـيز   تـر شـدند،   ان نسبت بـه سـالمت خـود حسـاس    مشتري
بـه عبـارتي، بـا    . گويي بسيار كند عمـل كـرد   فيلدز در پاسخ

قــرار دادن حجــم زيــادي از دانــش در سيســتمي كــه تــوان  
پـذيري نداشـت، سـازمان تنهـا خـود را درگيـر روش        تطبيق

. خاصي از انجام كارها نموده و از خلق دانـش، غافـل مانـد   
سيز فيلدز عالئم محـيط را دريافـت نكـرد؛    به بياني ديگر، مي

عالئمي كه ممكن بود يـك تغييـر در اسـتراتژي يـا تمركـز      
، ايــن شــركت 90در اوايــل دهــة . توليــد را ايجــاب نماينــد

  .ورشكست شد
  .Henfridsson and Soderholm (2000)برگرفته از  :منبع

سـي شـد، نتـايج مثبـت     هـايي در ايـن فصـل برر    ش، چنان كـه در مثـال  ـاگر چه مديريت دان
كـارگيري مجـدد دانـش را     ي را به دنبال دارد، نبايد پيامدهاي بالقوه منفي ناشي از بـه ـفراوان

  . ناديده گرفت
هـا ممكـن اسـت در كوتـاه مـدت       دهد كه اگرچه سـازمان  نمونه ميسيز فيلدز نشان مي
ايجـاد دانـش    نـد فرايهاي مديريت دانش كسب نمايند، نبايد  منافع قابل توجهي را از سيستم

 
1‐  Mrs. Fields Cookies 

هاي بالقوة  كاستي
 هاي  سيستم

 مديريت دانش



 

 

 مباحث مديريتي

اين صـورت، ناگهـان خـود را در وضـعيتي خواهنـد      غيرجديد را ناديده بگيرند، چرا كه در 
  .)1-9تر  نگاهي دقيق( برند هاي ديروز را براي مشكالت فردا، به كار مي يافت كه راه حل

كارگيري مناسب دانش و چگونگي ذخيره و بازيابي   هزاران سال است كه ما دربارة تأثير به
اي  اي فكـري اسـت و تنهـا سـرمايه     دانند كه دانش سرمايه هاي آگاه مي سازمان. دانيم آن مي

تواند نـوآوري و   طور مؤثري مهار شود، مي كند و اگر به  است كه با گذشت زمان تغيير مي
تواننـد از فنـاوري اطالعـات جهـت      هـا مـي   سـازمان . وضعيت رقابتي سازمان را حفظ نمايـد 

اسـتفاده از كـل منـابع فكـري     . يريت دانـش حقيقـي، اسـتفاده كننـد    اجراي يك سيستم مـد 
  .باشد تواند مزاياي مالي قابل توجهي را در پي داشته  سازمان، مي

هـا واضـحند و    هـا، روشـن هسـتند، چـالش     به كمك مديريت دانش، مفـاهيم و روش 
زارهـا و فنـاوري   توانند قابل توجه باشند و اب توان بر آنها غلبه نمود، منافع مشخصند و مي مي

در اينجا موضـوعات  . پايدارند) هر چند ممكن است ناقص و تا حدودي گران قيمت باشند(
كليدي، حمايت اجرايي و ارزيابي موفقيت هستند و مسائل تكنولوژيكي در مقايسـه بـا ايـن    

مديريت دانـش تنهـا يـك مـد زودگـذر گـران       . موارد، از اهميت چنداني برخوردار نيستند
  .هاست بلكه الگوي جديدي براي تدوين چگونگي عملكرد سازمان قيمت نيست 

  مباحث مديريتي  
اين موضوع در ارتباط بـا چگـونگي ايجـاد تغييـر در فرهنـگ       .تغيير فرهنگ سازماني .1

كه افراد به سهيم بودن در دانش و نيز استفاده از آن از طريق  اي گونه  سازماني است به
رايي، ـود يـك رهبـر قدرتمنـد اجـ    ـوجـ . دـاشنـ منـد ب  هـ، عالقـ م دانـش ـمديريت سيست

اي كه حقيقتـاً بـراي    اهداف روشن، مشاركت كاربر در سيستم و استقرار سيستم ساده
يك ساختار تشويق مستمر نيز بايد بـراي عرضـه   . كاركنان مفيد واقع شود، الزم است

 .كارگيري آن، در سطح سازمان توسعه يابد دانش و به 

هـاي   سيسـتم اغلـب  . ، بسيار دشوار اسـت   اين امر .ش ضمنيسازي دان چگونگي ذخيره .2
دانش عينـي مربـوط بـه دانـش     ) سازي شبكه خود بسته به مدل ذخيره(مديريت دانش 

كننـد،   زماني كه صاحبان دانش، سازمان را تـرك مـي  . كنند ضمني افراد را ذخيره مي

 سخن پاياني
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دارد كـه از آن  از آنجـا كـه دانـش زمـاني ارزش     . برنـد  دانش خود را نيز به همراه مي
اي ارائـه نمايـد كـه     كنندة دانش، آن را به گونـه  استفاده شود، مهم است كه فرد توليد

 . يك متخصص ديگر، بتواند آن را درك كند

همـان طـور    .مديريت سيستم دانـش گيري منافع ملموس و ناملموس  چگونگي اندازه .3
گيـري ارزش   نـدازه هـايي را بـراي ا   ها بايد روش عنوان شد، سازمان 7-9كه در بخش 

 . هاي معنوي و ارائه آنها به سازمان، شناسايي نمايند دارايي

پرسنل مديريت دانش،  .هاي مديريت دانش تعيين نقش كارمندان مختلف در فعاليت .4
هاي در حال انجام مديريت دانش، سـاختار   توانند به فعاليت با هدايت معاون دانش مي

 .دهند

ايـن امـر بـه هـيچ     . يريت دانش بسيار مهـم اسـت  مد .اهميت هميشگي مديريت دانش .5
توانـد بـا بـه     اگر به درستي انجام شـود، مـي  . وجه يك مد زودگذر در مديريت نيست 
اگر اين كار انجام . كارگيري دانش در سرتا سر سازمان، تأثير عميقي بر جاي بگذارد 

ا ديگـر  درستي صورت نپذيرد، شركت قادر نخواهد بـود رقابـت مـؤثري بـ     نشود يا به 
بـرداري   هاي فعـال در صـنعت كـه از مـديريت دانـش بـه طـور صـحيح بهـره          شركت

 .كنند، داشته باشد مي

ايـن مـورد بـراي توسـعه بسـياري از       .سـازي در شـرايط تغييـر سـريع فنـاوري      پياده .6
فناوري . هاي فناوري اطالعات، حائز اهميت است و بايد مد نظر قرار داده شود سيستم

هاي الزم بر روي آن انجـام پـذيرد تـا     ررسي قرار گيرد و آزمايشبايد به دقت مورد ب
توانـد مسـائل    سازماني كه از هم اكنون شروع كند مـي . ميزان كارايي آن تعيين گردد

سيستم مديريت دانش يك ) يا عدم موفقيت(مديريتي و رفتاري تأثيرگذار بر موفقيت 
مـديريت  يابـد،   بهتـر توسـعه   تـر و   در صورتي كه فنـاوري، ارزان . را پشت سر بگذارد

هاي قـديمي كـه    تواند خود را با آن تطبيق دهد؛ درست مانند سيستم ميسيستم دانش 
 . به كامپيوتر شخصي تبديل شدند

  
  



 

 

 مهمترين نكات فصل

  )آموزشي ابتداي فصل اشاره داردها به اهداف  شماره(مهمترين نكات فصل

دانــش . دانــش بــا اطالعــات و داده، متفــاوت اســت  
، وابسته به موقعيت و قابل اجراست اطالعاتي مرتبط
  .باشد و ماهيتاً پويا مي

بيشتر با دانش فني، ) ساختار يافته، سيال(دانش عيني   
ــار دارد   ــر و ك ــي س ــين و منطق ــمني  . مع ــش ض دان

، ذهنـي، اداركـي و تجربـي    )غيرساختار يافتـه، مانـا  (
دانش ضمني، بسيار شخصـي اسـت و رسـمي    . است

  .باشد كردن آن دشوار مي
هـا در   است كه بـه سـازمان   مديريت دانش، فرايندي   

ــال     ــاعه و انتق ــازماندهي، اش ــاب، س ــايي، انتخ شناس
صورت  هاي مهمي كه معموالً به  اطالعات و مهارت

غيرساختار يافته در داخـل سـازمان موجـود هسـتند،     
  .نمايد كمك مي

مديريت دانش، نيازمند تحولي اساسـي در فرهنـگ     
داد و (اي بــراي اشــتراك  ســازماني اســت تــا انگيــزه

 مــديريت دانــشدانــش و تعهــدي نســبت بــه ) ســتد
  .درتمام سطوح سازمان، ايجاد شود

: شـود  مدل مديريت دانش، چرخه زير را شـامل مـي    
سـازي، مـديريت،    خلق، اكتسـاب، پـااليش، ذخيـره   

  .انتشار دانش
هاي اسـتاندارد مـديريت دانـش، شـامل خلـق       پروژه  

ت فراينـد، مراكـز دانـش و    هاي دانش، مديري پايگاه
  .هاي گروهي فعال است فناوري

مديريت دانش روشي مؤثر براي استفاده سـازمان از    
  .هاي فكري خود است سرمايه

دو اســتراتژي مــورد اســتفاده در اقــدامات مــديريت     
  .دانش، رويكرد فرايندي و رويكرد تعاملي هستند

طور كلي به كمـك    يك سيستم مديريت دانش، به  
  ارتباطات، همكاري: يابد دسته فناوري، توسعه مي 3

  .سازي و ذخيره
هـاي   تواند از فناوري يك سيستم مديريت دانش مي  

هـاي داخلـي،    اينترنت، شـبكه : مختلفي تشكيل شود
افزار و  يار، گروه ها، ابزارهاي تصميم انبارسازي داده

هاي داخلي، ابزارهـاي اصـلي نمـايش و     شبكه. غيره
  .ها هستند در سازمان توزيع دانش

صورت كلي  توانند به  هاي مديريت دانش مي سيستم  
افـــزار و  هــاي توســعه نــرم    يــا جزئــي از شــركت   
ــتم ــندگان سيسـ ــازماني   فروشـ ــات سـ ــاي اطالعـ هـ

هاي عمده مشاوره دريافت  خريداري شوند، از بنگاه
افـزاري   گردند يـا بـه ارائـه دهنـدگان خـدمات نـرم      

  .سپاري شوند برون
تواننـد پايگـاهي مركـزي را     هـاي دانـش مـي    درگاه  

هاي مختلف مديريت  فراهم كنند كه از آنجا، برنامه
  .دانش مورد جستجو قرار گيرند

يت تغيير رفتار بنگـاه بـراي   مسئولمعاون دانش، بدواً   
پذيرش استفاده از مديريت دانش و سپس مـديريت  
  .توسعه يك سيستم مديريت دانش را بر عهده دارد

دانــش عمومــاً شــامل همكــاري مــديران،   مــديريت  
دهندگان سيسـتم، پرسـنل مـديريت دانـش و      توسعه

  .كاربران است
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كنند كه موانع فرهنگـي   هاي تعاملي تالش مي گروه  
هــاي مــديريت دانــش را از ميــان  بازدارنــده فعاليــت

  .بردارند
سيسـتم مـديريت دانـش    گيري موفقيت يـك   اندازه  

رزيابي مـالي در ايـن   هاي سنتي ا روش. دشوار است
 زمينــه كــافي نيســتند، زيــرا ســرمايه فكــري را يــك 

معمـوالً معيارهـاي غيرمـالي    . كننـد  دارايي تلقي نمي    
مورد  مديريت دانشگيري موفقيت يك  براي اندازه

هـا   با ايـن حـال برخـي بنگـاه    . گيرند استفاده قرار مي
ــته ــه،      توانس ــن زمين ــود را در اي ــالي خ ــافع م ــد من ان
  .ري كنندگي اندازه

  

 هايي براي مرورپرسش
 .در مورد معناي دارايي معنوي، بحث كنيد .1

 .دانش و مديريت دانش را تعريف كنيد .2

نيز  "سيال"چرا اين دانش . دانش عيني را تعريف كنيد .3
 شود؟ ناميده مي

 "مانـا "چرا اين دانش را . دانش ضمني را تعريف كنيد .4
 نامند؟ نيز مي

منتقــل كــرد يــا بــه  تــوان دانــش ضــمني را چگونــه مــي .5
 اشتراك گذاشت؟

هاي  چند روش تأثيرگذاري فرهنگ سازماني بر فعاليت .6
 .مديريت دانش را نام ببريد

  هدف اصلي مديريت دانش چيست؟ .7

 .رويكرد فرايندي را در مورد مديريت دانش شرح دهيد .8  

رويكرد تعاملي را در مـورد مـديريت دانـش توصـيف      .9
 .كنيد

يك سيسـتم مـديريت    ها و وظايف افرادي كه در نقش .10
 .، را شرح دهيدCKOويژه  دانش شركت دارند، به

 گروه تعاملي چيست؟ .11

. اي مـديريت دانـش را نـام ببريـد     هاي مدل چرخـه  گام .12
 صورت يك چرخه است؟ چرا اين مدل، به

 .عوامل اصلي موفقيت مديريت دانش را نام ببريد .13

نقش فناوري اطالعـات را در مـديريت دانـش توضـيح      .14
  .دهيد

  

 هايي براي بحث و تبادل نظرشپرس
تا اين حد دشوار است؟ "دانش"چرا تعريف كلمه  .1
هاي مختلف دانش را توصـيف كنيـد و بـه هـم      ويژگي .2

 .ربط دهيد
آوري و مـديريت دانـش،    توضيح دهيد كه چـرا جمـع   .3

  داراي اهميت است؟

ــاوت شــباهت .4   ــا و تف ــي را   ه ــاي دانــش ضــمني و عين ه
 .مشخص كنيد

گـــاهي اوقـــات، پـــيش از توضـــيح دهيـــد كـــه چـــرا  .5
معرفـــي مـــديريت دانـــش، فرهنـــگ ســـازماني بايـــد 

  .تغيير كند



 

 

 تمرين ها

مديريت دانـش چگونـه بـه هـدف اوليـه خـود، دسـت         .6
 يابد؟ مي

هاي  توان كاركنان را به سهيم شدن در سيستم چگونه مي .7
 مديريت دانش و استفاده از آنها، ترغيب كرد؟

 نقش مخازن دانش در مديريت دانش چيست؟ .8

هـــاي ارتباطـــات و همكـــاري را در  ورياهميـــت فنـــا .9
 .فرايندهاي مديريت دانش، شرح دهيد

هـاي   هـا پـروژه   توضيح دهيـد كـه بـه چـه دليـل، بنگـاه       .10
 .پذيرند مديريت دانش را مي

  چرا ارزيابي تأثيرات مديريت دانش، مشكل است؟ .11

نقش معاون دانش را در توسعة يـك سيسـتم مـديريت     .12  
 ؟وظايف اصلي او چيست. دانش شرح دهيد

برخي از عوامل موفقيت مديريت دانش را مورد بحـث   .13
 .قرار دهيد

هـاي مـرتبط بـا     توضيح دهيد چگونه اينترنت و فناوري .14
هـاي داخلـي سـازماني و     پويشگرهاي وب، شـبكه (آن 
 .سازند پذير مي مديريت دانش را امكان) غيره

 .هاي تعاملي را شرح دهيد نقش گروه .15
و اهميـت آن   يك درگاه دانش سازماني را شـرح داده  .16

  .را ذكر كنيد
  

  ها  تمرين
هـاي مـديريت دانشـي را كـه درفهرستي از كـل روش .1

، تهيـه  )كـاري و شخصـي  (بريـد   كـار مـي    طول روز به
يـك    يـك از بقيـه مـؤثرتر اسـت؟ كـدام      كدام . نماييد

ــك از روش   ــر ي ــري دارد؟ ه ــذاري كمت ــاي  تأثيرگ ه
ــه    ــام چ ــش، انج ــديريت دان ــت   م ــوع فعالي ــايي را  ن ه

 كند؟ پذير مي انامك

بررسي . ادبيات مربوط به معاون دانش را بررسي نماييد .2
هـاي   هـايي كـه پـروژه    كنيد كـه چنـد درصـد از بنگـاه    

انـد و   ها اسـتفاده نمـوده  CKOدارند از مديريت دانش 
 آنها چيست؟  يتمسئول

ــراي     .3 ــت را ب ــد موفقي ــاي جدي ــه معياره ــوط ب ــتن مرب م
ــرمايه  ــش و س ــديريت دان ــي نما   م ــري، بررس ــدفك . يي

 .هاي خود بنويسيد گزارشي از يافته

 توضـيح دهيــد كــه چگونــه هريــك از عناصــر كليــدي  .4

تواننـد موجـب موفقيـت     زيرساخت مديريت دانش مي  
 .آن شوند

برپاية تجربيات شخصي خود يا اطالعات فروشندگان،  .5
هاي اصلي يك محصول خاص مديريت دانـش   قابليت

 .ح دهيدرا نام برده و چگونگي كاربرد آن را توضي

سواري، رانـدن اتومبيـل يـا درسـت      چگونگي دوچرخه .6
. كردن كره بادام زميني و ساندويچ مربا را شـرح دهيـد  

اكنون از شـخص ديگـري بخواهيـد كـه تنهـا براسـاس       
چگونــه . توضــيحات شــما، ايــن كارهــا را انجــام دهــد 

توانيد به بهترين شكل اين دانش را از شكل ضـمني   مي
 )توانيد؟ آيا مي(به عيني تبديل نماييد؟ 

هاي مديريت دانش تا بدان  بررسي كنيد كه چرا سيستم .7
هـا،   حد براي يك سازمان پيشرفته مهم هستند كه بنگاه

  .نمايند اندازي مي آنها را راه
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  تكاليف گروهي 
هاي مديريت مستندات الكترونيكـي   ها و قابليت ويژگي .1

هـاي مـديريت دانـش،     را با پردازش مشترك و سيسـتم 
هـاي آنهـا را ذكـر     هـا و تفـاوت   سه كرده و شباهتمقاي

اين . هر گروه يك نوع سيستم را برعهده بگيرد. نماييد
تواننـد   هـايي مـي   ش ها و مشخصـات، بـه چـه رو    قابليت

 وضعيت يك سازمان را بهبود بخشند؟

ــتم    .2 ــوالت و سيس ــافتن محص ــراي ي ــت را ب ــاي  اينترن ه
هــاي خــود را  مــديريت دانــش جســتجو نمــوده و يافتــه

ــيم، يــك فروشــنده را  . بنــدي كنيــد دســته ــراي هــر ت ب
هـاي خـود را شـرح داده و     بنـدي  دسته. مشخص نماييد

 .آنها را توجيه كنيد
گيـري در   براي اين واحد، بر روي يك پـروژة تصـميم   .3

در غيـراين صـورت از ديگـر    (كنيـد   صـنعت، كـار مـي   
ــد   كــالس ــتفاده كني ــار اس ــا محــل ك ــا ي  بعضــي از ). ه

. پـروژه مربوطـه را بررسـي كنيـد     تصميمات معمول در  
نماييـد؟   چگونه دانش مورد نياز خـود را اسـتخراج مـي   

توانيد اين دانش را در عمل استفاده كنيـد؟ چـرا    آيا مي
 بله و چرا خير؟

ــه .4 ــوان  مقال ــا عن ــادگيري Rx"اي ب ــراي ي ، نوشــته اي " ب
موجـود اسـت، مطالعـه     cio.comكه در سايت  1جِنوسا
در  2مدرسة عـالي پزشـكي تـافتز    اين مقاله تجربة. كنيد

توضـيح  . نمايـد  زمينة مـديريت دانـش را توصـيف مـي    
تواننـد در   دهيد كه چگونه چنين مفاهيم و سيستمي مي

. انــدازي يــا اســتفاده شــوند دانشــگاه يــا كــالج شــما راه
هــا،  توضــيح دهيــد كــه چگونــه هــر يــك از ايــن جنبــه

آن  تواننـد، دليـل   توانند مؤثر واقع شوند و اگر نمـي  مي
  چيست؟

  
 هاي اينترنتي تمرين

ــميم   .1 ــه از تص ــش، چگون ــديريت دان ــتيباني   م ــري پش گي
ها و توليدات موجود در اينترنت كه بـه   مـكند؟ سيست مي

اندن مـديريت دانـش كمـك    ـها در به نتيجه رسـ  سازمان
ــي ــد   مـ  هـــاي بـــا ســـايت . كننـــد را شناســـايي نماييـ

Knowledgemanagement.ittoolbox.com ،brint.com 
يكـي را انتخـاب   . شروع كنيد decisionsupport.net و

 .هاي خود را براي كالس شرح دهيد نموده و يافته

ش ـت دانــــارچوب مديريــــــــابي چـرين ارزيــــــــتم .2  
KPMG  ــايت ــتم دانــــش  را در ســ ــديريت سيســ مــ

Kmsurvey.londonweb.net   ــطح ــام داده و ســ انجــ
ه ـخـود در رابطـ  ) ركت يا دانشگاهـش(عملكرد سازمان 

آيـا نتـايج صـحيح    . مديريت دانش را ارزيابي نماييـد  با
 هستند؟ چرا؟

 

 
1‐  A. Genusa 
2‐  Tufts 



 

 

 هاي دانش مهندسي دايملر كرايسلر و مديريت دانشكتاب:1نمونه

هــاي مربــوط بــه  در اينترنــت جســتجو كــرده و ســايت .3
، google.comهـاي   بـا سـايت  . مديريت دانش را بيابيـد 

kmworld.com  وkm‐forum.org  چنـد  . شروع كنيـد
هاي  ها را بر اساس گروه ايتـورد پيدا كرديد؟ اين سـم

اوره، ـگاهي، مؤسســــات مشـــــشــــهــــاي دان ســــايت
از هـر گـروه،   . بنـدي نماييـد   دگان و غيره دسـته ـفروشن

يك مورد را انتخاب كنيد و موضـوع اصـلي سـايت را    
 .شرح دهيد

هاي فروشندگان، پنج داستان واقعي  با جستجوي سايت .4
ــد     ــان بيابي ــطح جه ــش را در س ــديريت دان ــت م موفقي

آنهـا را  ). حداقل از سه فروشنده مختلف استفاده كنيد(
 هـاي مـديريت   هـا و روش  چگونـه سيسـتم  . شرح دهيـد 

اند؟ ايـن مـوارد، چـه     دانش، در موفقيت آنها مؤثر بوده  
 هاي مشتركي دارند؟ تفاوت آنها در چيست؟ ويژگي

هاي دانش  هاي مديريت دانش، درگاه فروشندگان بسته .5
هاي موجـود مـديريت دانـش را در     سازماني و راه حل
مشخصات اصلي هـر محصـول   . يداينترنت، جستجو كن

هـا و   و شـباهت ) مـورد  3از هـر يـك   (را تعيين نمـوده  
 .هاي آنها را مشخص كنيد هاي قابليت تفاوت

يـــك پـــروژه  (jdedwards.com) ادواردز. دي. جـــي .6
شــبكة داخلــي مــديريت دانــش را بــا نــام نــالج گــاردن 

ادواردز و . دي. بــه هــر دو ســايت جِــي   . توســعه داد
هاي كنـوني آنهـا    راجعه نموده و قابليتمايكروسافت م
  .را بررسي كنيد

  
 1نمونة
   دايملر كرايسلر و مديريت دانش 1هاي دانش مهندسي كتاب

  

هــايشــركت كرايســلر بــه كمــك طراحــي 1980در ســال
اندازي از يك فرهنگ مشترك در طراحي،  خالقانه و چشم

ــد، از ور ــدا كــرد توســعه و تولي ــن . شكســتگي نجــات پي اي
ــار،      ــب و ك ــه كس ــبت ب ــدي را نس ــرش جدي ــركت، نگ ش

پـس از تصـاحب   . و كاركنانش، اتخاذ نمود كنندگان تأمين
، مـديران اجرايـي،   1987در سـال   2شركت امريكن موتورز

هاي پيشرفته و مناسبي را بـراي بسـتر توليـد،    ها و روش طرح

جـك  . االيي بـود توسعه دادنـد كـه داراي پتانسـيل بسـيار بـ     
مدير توسعة مركز فناوري، همكـاري نزديكـي بـا     3تامپسون

در زمينه توسعة تسـهيالت مـدرن    4)لي ياكوكا(مدير عامل، 
تامپسـون، ايـن   . مدرن و جديد طراحـي و مهندسـي داشـت   

فضاي بـاز،  : وري طراحي نمود مركز را براساس اصول بهره
كـديگر  افـراد در آسانسـور بـا ي   (هاي برقـي   نور طبيعي و پله

  ).كنند صحبت نمي
  

 
1‐  The Engineering Book of Knowledge (EBOK) 
2‐  American Motors Corporation (AMC) 
3‐  Jack Thompson 
4‐  Lee Iacocca 
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ــراي1994در ســال ــاوري كــه مكــاني را ب ، مركــز فن
. نمود، گشـايش يافـت   فرهنگ مهندسي متفاوتي، فراهم مي

دو سال بعد، دفاتر شركت، به نزديكي مركـز فنـاوري نقـل    
تـا  . مكان كردند تا مديران اجرايـي در مجـاورت آن باشـند   

ــال  ــيش از 2000س ــر  11،000، ب ــر در مركــز آبِ ــزنف  1ن هيل
، 2، دايملربنـز 1998در نوامبر . كار بودند  ميشيگان مشغول به

سهام غالب شركت كرايسلر را به دست آورد و نام شركت 
. تغييـر داد  (daimlerchrysler.com) 3را به دايملر كرايسـلر 

ماهيت سريع، كارا و خالق كرايسلر، كه در نتيجة رويكـرد  
ه ايـن خريـد گرديـد    بسيار موفق آن ايجاد شده بود، منجر ب

  .هاي توليدي بود كه بزرگترين ادغام تاريخ شركت
هاي مهندسـين را   بستر توليد در دايلمر كرايسلر گروه

ماشـين  (كند تا روي يك نوع بستر توليـد اتومبيـل    وادار مي
ــي ــره كوچــك، مين ــوس و غي ــر روي  ) ب ــده و ب ــز ش متمرك

كـار   عنوان يك سيستم از ايده تا توليـد،   هاي جديد به مدل
هــا تنهــا توســط يــك تــيم واحــد، طراحــي   اتومبيــل. كننــد
. گيـرد  شوند كه نيازها و خواست مشتري را در نظـر مـي   مي

هاي توليد، با تمركز بـر محصـول، دركنـار هـم      اعضاي تيم
پـذيري   بينند كه نتيجـه آن واكـنش   كار كرده و آموزش مي

. نســبت بــه بــازار، كــاهش هزينــه و افــزايش كيفيــت اســت 
، ايجاد شـد  4ال اچ، اولين مدلي كه با رويكرد بستركرايسلر 

مــاه، توليــد گرديــد؛ زمــان معمــول بــراي بــه  39در عــرض 
  .ماه است 50بازاررساني، 

اگرچه منافع اين كار به روشني مشهود بـود، مـديران    
كرايسلر دريافتند كه در بستر جديد مشـكالتي نيـز مشـهود    

آمـوزش و   :مشكلي در حافظة سـازماني وجـود داشـت   . بود
اي  هـاي حرفـه   شـده و همكـاري   پشتيباني همكاران محـدود  

اشـتباهات مشـابهي   . رسمي و غيررسمي، متوقف شـده بـود  
افـراد در  . شدند رخ داده، تصحيح گشته و مجدداً تكرار مي

ــورد توســعه ــع     م ــد در حــوزه اصــلي كــار خــود، مطل جدي
هـاي كـاري    هاي معمول در بـين گـروه   همكاري. شدند نمي

به شدت كاهش يافته و بدين ترتيب، مشكالت و راه  مشابه،
  .شدند ها، مستند يا تسهيم نمي حل

هـا،   هايي با آمـوزش  همكاري و ارتباط بايد بين گروه
طراحي، مهندسي، بدنه، موتـور،  (عاليق و وظايف مشترك 

هـدف، بازسـازي ايـن    . شـد  دوباره ايجاد مـي ) توليد و غيره
يت رقـابتي بـا افـزايش    پيوندها و در عين حـال بهبـود وضـع   

، ايــن شــركت، 1996در ســال . ســرعت چرخــة توليــد بــود
مديريت دانش را شرطي الزم براي طراحي و مهندسي قرار 

وري  داد كه اين امر منجـر بـه بهبـود قابـل تـوجهي در بهـره      
  .شركت شد

هـاي دانـش را در داخـل     در ابتدا مهندسين، موقعيـت 
هاي متعـدد يـا    ستهد). مميزي دانش(سازمان، ترسيم نمودند 

بسـياري وجـود داشـتند، از     5"هاي دانـش  ظرف"به عبارتي 
ــاه ــتم    پايگـ ــا سيسـ ــه تـ ــول گرفتـ ــاي داده محصـ ــاي  هـ هـ

CAD/CAM، هـــاي توليـــد، تـــداركات و آزمـــايش داده 
  

 
1‐  Auburn Hills 
2‐  Daimler‐Benz 
3‐  Daimler Chrysler 
4‐  Platform Approach 
5‐  Buckets of Knowledge  



 

 

 هاي دانش مهندسي دايملر كرايسلر و مديريت دانشكتاب:1نمونه

.جزئيات هـر دسـته، شناسـايي و تـدوين شـدند. وسيله نقليه
هـاي   اشتراك دانش به معنـاي يكپارچـه كـردن ايـن ظـرف     

در عين حال، حل مسائل فرهنگي بـود كـه مـانع از     دانش و
 ،شـركت . شـد  هاي مختلف مي اشتراك دانش در بين بخش

هاي مختلـف را ايجـاد    بين بخش 1هاي فني غيررسمي گروه
هاي آموزش تعاملي بودنـد و طراحـان    نمود، كه عمالً گروه

هـر  . آوردنـد  هاي مختلف را گـردهم مـي   و مهندسان بخش
هـايي را بـراي    تدوين نموده و فرصت گروه ، دانش خود را

  .نمود ، فراهم مي كارآموزي و يادگيري آن
كتاب دانش مهندسي، شـبكة داخلـي كرايسـلر اسـت     
كه يك مخزن دانـش از بهتـرين فراينـدها و دانـش فنـي را      

ايـن امـر در   . نمايـد   جهت اشتراك و حفظ آنها، ايجـاد مـي  
س از آن، بـا  ابتدا توسط دو مدير مهندسي توسعه يافت اما پ

هـاي فنـي، ادامـه     تر گـروه  هاي پايين مشاركت كاركنان رده
تر سـازمان، پشـتيباني    هاي پائين به بيان، ديگر در اليه(يافت 
ــد ــيط  EBOK). ش ــن در مح ــپ واي ــن  ( 2گرِي ــپ واي گري

به عنـوان يـك برنامـة اجـرا شـده اسـت و از        ،3)تكنولوجيز
رسـي  قابـل دست   5و نيـوز ادج  4طريق مرورگر نـت اسـكيپ  

  .است
دانش، كشف شـده و از طريـق يـك رويكـرد تيمـي      

هـاي شناسـايي،    بهترين شـيوه . شود مي  EBOKتكرار، وارد 
ــي  ــد م ــااليش و تأيي ــت در يــك مخــزن   پ ــوند و در نهاي ش

 زمـاني . گردند وارد مي EBOKالكترونيكي تعاملي امن، به 

دهـد، كـاربران ايـن     كه فردي بهترين شـيوه را پيشـنهاد مـي   
آن زمينـه خـاص از دانـش هسـتند، از      مسئولني كه گروه ف

طريـق يـك فهرسـت بحــث، نسـبت بـه آن، واكـنش نشــان       
تأييـد   مسـئول  مالك اين كتـاب، نهايتاً يك مدير، . دهند مي

. باشد هاي جديد و تغييرات ايجاد شده در كتاب مي ورودي
تواند يا با پاسخ به اظهارنظرها، اسـتدالل بهتـري    نويسنده مي

در نهايت، گروه فني . نمايد يا در بحث شركت كندرا ارائه 
گيري كرده و مالـك كتـاب، دانـش جديـد را وارد      تصميم

صحت  مسئولمالك كتاب، فردي است كه نهايتاً . نمايد مي
ها، تغييرات و حذفيات كتاب  در نتيجه ورودي. باشد آن مي

  .نمايد را تأييد مي
EBOK ــازبيني رســمي طراحــي در دايملــر  ، فراينــد ب
ايـن كتـاب حتـي اطالعـات مربـوط بـه       . باشـد  كرايسلر مـي 
ــرين شــيوه ــر    بهت ــز در ب ــر كرايســلر را ني ــاي دايمل هــاي رقب

ايـن شـركت دريافتـه اسـت كـه ايـن كتـاب، هـم         . گيرد مي
و هـم يـك   ) رويكرد فرايندي(ها  ابزاري براي بهترين شيوه

مديران اين شركت . است) رويكرد تعاملي(وسيلة همكاري 
هـاي   علت تغيير محيط و توسعة مـداوم روش  ه به دانند ك مي

يـك   EBOK. هرگـز كامـل نخواهـد شـد     EBOKجديد، 
ايــن كتــاب بــر دانــش فنــاوري، تــأثير  . كتــاب زنــده اســت

  .گذارد مي
EBOK   ــر ــد دايمل ــاري جدي ــته اصــلي روش ك ، هس
 كـاربر بـه   5000برنامه اين است كه بـيش از  . كرايسلر است

  

 
1‐  Informal Cross‐platform Tech Clubs 
2‐  GrapeVine 
3‐  Grape Vine Technologies 
4‐  Netscape 
5‐  News Edge 
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1999شند، كه تا اوايل سـالفصل، دسترسي داشته با3800
ايـن شـركت، بـه وسـيلة     . تنها نيمي از آن، تكميل شده بـود 

EBOK هاي خود را برطرف ساخت، يـك   مشكالت بخش
حافظه فني را توسعه داد و در عين حال، اطالعـات رقـابتي،   

حتي اگـر  . كيفيتي و استانداردهاي خارجي را پيگيري نمود
دانـش و فراينـدهاي   هاي  هيچ بودجة متمركزي براي كتاب

نشـده باشـد، دايملـر كرايسـلر       مربوط به آن در نظـر گرفتـه  
هاي ديگري مانند توليد، مـالي، فـروش و    دانش را در بخش

  .گيرد كار مي  بازاريابي، به
EBOK اي اسـت كـه در ايـن     تنها يكي از چند پروژه

در . كنـد  شركت، اشتراك دانش را ارتقاء داده و تسهيل مي
، درست پس از ادغام، شركت يك پروژه 1999اوايل سال 

هـدف ايـن   . آغاز نمود 1تسهيم اطالعات را با عنوان پروبنچ
پــروژه كمــك بــه دو شــركت كرايســلر و مرســدس در      

همكـاري  . هاي توليدي يكديگر بـود  برداري از مهارت بهره
گسترده، كرايسلر را قادر ساخت تا از نقاط قـوت مهندسـي   

ي شــركت مرســدس، امكــان مرســدس اســتفاده كنــد و بــرا
هاي جديد، فراهم  استفاده از دانش كرايسلر را در ارائه مدل

هــاي پــروبنچ، تصــميم  يكــي از بزرگتــرين موفقيــت. نمــود
شركت كرايسلر به استفاده از برتري انتقال اتوماتيـك نيـرو   

هاي عقب شركت مرسدس در توليدات آيندة خود  به چرخ
: گويد ملر كرايسلر مي، مديرعامل شركت داي2ديتر زچ. بود

هـاي قـبالً    ما توانستيم بـا اجتنـاب از اختـراع مجـدد چـرخ     "
 هاي جويي كنيم، هزينه ميليون دالر صرفه 600اختراع شده، 

  متغير را كاهش دهيم و مزاياي بسيار ديگري را نيز به دست

ايــن همكــاري ارزش ": كنــد گيــري مــي وي نتيجــه.آوريــم 
و نتيجه بسيار مثبـت ايـن ادغـام    است  بسياري براي ما داشته 

  ."بوده است
لر، كه در كسب و كـار شـديداً دانـش    ـلركرايسـدايم
روسـت،    به اي فراواني در سطح جهان روـود با رقبـمدار خ

ر ـرفت مستمـ ـاني از پيشـش براي پشتيبـريت دانـبايد از مدي
هـاي مـديريت    بنـابراين، فعاليـت  . ت اسـتفاده كنـد  ـو خالقي

. د پشتيباني مديريت در سـطح شـركت هسـتند   دانش، نيازمن
انتقـال دانـش در گـروه،    «ديلمر كرايسلر قانع شده است كه 

ســهم عظيمــي در درآمــدزايي شــركت در آينــده، خواهــد  
  » .داشت

ــ ــلر  :بعامنـ ــر كرايسـ ــاليانه دايملـ ــزارش سـ ــه از گـ  ،)2003(برگرفتـ
.Karlenzing  (1999), Maynard  (2001), Haas  et  al.  و  ,(2003)

daimlerchrysler.com.  

  1هاي نمونه  پرسش

طراحــي بســتر در دايملــر كرايســلر، مســتقيماً منجــر بــه  .1
هاي توليـد وسـايل نقليـه     كاهش زمان بازسازي و هزينه

توضيح دهيد كه اين امر چگونـه مشـكالت   . جديد شد
 .جديدي را ايجاد نمود

چيست؟ چگونه اين  "گروه آموزش تعاملي"منظور از  .2
 وسيلة اين گروه استفاده نمود؟  شركت از دانش به

كتاب دانش مهندسي را توصيف كنيد و توضيح دهيـد   .3
روز  كه چگـونه به وسيـلة دانـش كـاربردي جديـد، بـه   

  .شـود مي

 
1‐  ProBench  
2‐  Dieter Zetsche 



 

 

 بخشد باكمن لبز، تسهيم دانش جهاني را بهبود مي:2نمونه

نقش عمده كليه ابزارهاي مـديريت  ": شود كه گفته مي .4
كارگيري فنـاوري در خـدمت تفكـر انسـاني      دانش، به

 .اين عبارت را توضيح دهيد ".است
يسلر تا چه حـد  رايملر كاتكارات مديريت دانش در داب .5

 موفق بودند؟

 گذاري كتاب دانش را بر روي سـازمان  چگونگي تأثير .6

ديگري، ترجيحـاً سـازماني كـه شـما بـا آن در ارتبـاط       
وقـت يـا پـاره     مانند دانشگاه، محـل كـار تمـام    (هستيد 

. در نظر بگيريـد ) وقت يا كسب و كار خانوادگي خود 
را تشريح نموده و فهرسـتي از منـافع    بالقوة آن تأثيرات 

آيـا مسـائل فرهنـگ سـازماني بـه ايـن       . آن تهيه نماييـد 
  چرا؟ موضوع ارتباط دارد؟

  

 2نمونة
   بخشد باكمن لبز، تسهيم دانش جهاني را بهبود مي

  

، يــك شــركت(buckman.com) 1شــركت بــاكمن لبــز  
 21ر ميليــون دالري آمريكــايي اســت كــه د  300شــيميايي 

ــيش از    ــت دارد و ب ــف فعالي ــور مختل ــول  1000كش محص
عليرغم عدم ثبات . رساند شيميايي تخصصي را به فروش مي

اقتصادي و سياسي در جهان، فـروش ايـن شـركت در سـال     
 7/5و ســود خــالص آن % 10، 2002نســبت بــه ســال  2003

باكمن  2003در گزارش ساالنه . درصد افزايش داشته است
يي مــا در تســهيم دانــش در شــركت و توانــا": آمــده اســت

هاي باكمن  استفاده از آن براي منافع مشتريانمان، آزمايشگاه
، بـاكمن يـك   90دهـة در . "را از رقبا، متمـايز كـرده اسـت   

برنامه مديريت دانش جهاني را آغاز نمود كه براي دستيابي 
  .عد از آن نيز ادامه يافته استدهة ببه نتايج مثبت، تا يك 

 اندازي يك مجمع جهـاني  ه، طراحي و راهاولين پروژ

، بـا يـك   2اين مجمع فني. مبتني بر فناوري شبكه داخلي بود
ــاربر واســط، حــوزه  ــر اســاس    ك ــش را ب ــاي مختلــف دان ه

هــا و مخــازن مختلــف    كاركردهــاي تجــاري در سيســتم  
 مركـز اصـلي  ، ، مجمـع فنـي  90دهةاواسط . بندي نمود دسته

مجمـع فنـي   . شده بـود  جهاني باكمنسيستم مديريت دانش 
بخش داشت، كه هر يك از آنها داراي تـابلو اعالنـات،    20
هاي كنفرانس بـراي تسـهيل گفتمـان، بخـش كتابخانـه       اتاق

ــره  ــت ذخي ــاير     جه ــث و س ــورد بح ــوعات م ــازي موض س
بخش اين مجمـع، بـه    20مورد از  13. هاي مرتبط بود دانش
 بـراي (هاي كاري داخل باكمن لبز، اختصاص داشت  حوزه

رفـت كـه ايـن     انتظار مي). مثال، كاغذ و خمير كاغذ و چرم
 6. هاي كارفرمـا را بهبـود بخشـند    وري شركت مجامع، بهره

 ها، اساسـاً داخلـي بودنـد و بـراي بهبـود      بخش از كل بخش
  

 
1‐  Buckman Labs 
2‐  Tech‐Forum 
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بـراي(كارايي و اثربخشي عملياتي باكمن لبز طراحي شدند
ــه، محــيط   ــات كارخان ــابع انســاني، عملي ــال من . )امنيــت/ مث

هــاي ويــژه  ، بخــش2روم و بريــك 1بالــب نيــوزهــاي  بخــش
هاي عمومي مجمع فنـي بودنـد كـه كاركنـان بـاكمن       بحث

ها، موضوعات مورد عالقـه خـود    آزاد بودند در اين قسمت
  .را براي بحث، انتخاب نمايند

اي از مجمع فني  در مورد طراحي محتوا، بخش عمده
يافته بـود تـا   هاي مرتبط با كسب و كار اختصاص  به فعاليت

دانش مرتبط با نيازهاي كاري كاركنان در اختيار آنها اينكه 
ها، مانند اتاق استراحت يـك محـيط    ساير بخش. قرار گيرد

موضــوعات مــورد بحــث در . كــرد اجتمــاعي را فــراهم مــي
ــك ــيم  بريـ ــراي تـ ــتيباني بـ ــا   روم از پشـ ــي تـ ــاي ورزشـ هـ

هاي ارسالي به كاركنان در كشـورهاي خـارجي    درخواست
هايي در مورد تعطيالت در منطقـه آنهـا و سـاير     راي توصيهب

  .هاي غيرمرتبط با كار، متغير بود فعاليت
اندازي مجـامع، بخـش مهمـي از پـروژه مـديريت       راه

دانش باكمن بود، اما ايجاد يك ساختار مديريتي كه دانـش  
الوصول نمايد نيـز بـه    روز و سهل را ارزشمند تلقي كند و به

ــدازه اهم ــاكمن خــدمات  . يــت داشــتهمــين ان ــديريت ب م
ــي    ــاتي، مخــابرات و مركــز اطالعــات فن كــه يــك (اطالع

را بـا هـم تركيـب    ) شد كتابخانه كامل سازماني را شامل مي
چهل و پنج نفـر از  . را شكل داد 3نمود و بخش انتقال دانش

انـــدازي و  طراحـــي، توســـعه، راه مســـئول، KTDپرســـنل 
 مـديريت دانـش   افـزار سيسـتم   افـزار و سـخت   نگهداري نرم

پنج نفر ديگـر  . مبتني بر فناوري اطالعات و ارتباطات بودند
يت نظارت و پـردازش دانـش ايجـاد    مسئولاز كاركنان آن، 
  .عهده داشتند هاي مختلف مجمع را بر شده در بخش

يك تـيم پـردازش دانـش ايجـاد شـد تـا هـر يـك از         
 اي را كـه در  آوري شـده  كاركنان، ناچار نباشند دانش جمع

هـاي آن بخـش بـه دسـت      هر بخش، به عنوان نتيجـه بحـث  
اعضـاي تـيم پـردازش دانـش     . بازيابي و ذخيره كنند ،آمده

شامل تعـدادي از متخصصـين مجمـع و رهبـران هـر بخـش       
ــد ــا چنــد نفــر از دپارتمــان ( بودن هــاي  در هــر قســمت دو ي

ــف ــران بخــش ). مختل ــديريت    رهب ــه م ــراي كمــك ب ــا ب ه
ايـن افـراد،   . شدند ستخدام ميهاي مربوط به دانش، ا فعاليت

اي  هاي بسيار آمـوزش ديـده   شيميدانان يا ميكروبيولوژيست
بودند كه دانش و تجربه تخصصـي الزم را در ايـن صـنعت    

نوشـتند و در   اي را مـي  اين مديران، هر هفته چكيده. داشتند
پايگاه داده مركزي كـه در دسـترس اغلـب كاركنـان بـود،      

تسـهيل اشـتراك دانـش     مسـئول ا آنها نه تنهـ . دادند قرار مي
را نيز، بـه   "پردازش دانش"يت كمك به مسئولبودند، بلكه 

سـازي   هايي براي ذخيـره  عنوان مثال از طريق نوشتن چكيده
و تسهيل اسـتفاده مجـدد از دانـش كسـب شـده، بـر عهـده        

ــتند ــردن   . داش ــاده ك ــه آم ــيم متخصصــين، وظيف اعضــاي ت
ــر بخــش    خالصــه ــده در ه ــال اي از بحــث انجــام ش و ارس

  .اطالعات در پايان هر هفته را نيز، پذيرفتند
ــه    ــخگويي بــ ــد پاســ ــع، فراينــ ــين مجمــ متخصصــ

 هـاي  درخواسـت . هاي بـرخط را تسـهيل كردنـد    درخواست

 
1‐  Bulab News 
2‐  Break Room 
3‐  Knowledge Transfer Department (KTD) 
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:گرفتبرخط، به يكي از اين دو شيوه مورد بررسي قرار مي
ــر   اول اينكــه يكــي از متخصصــين مجمــع، درخواســت را ب

القوه را براســاس تجربــه داشــت و ســپس كارشناســان بــ مــي
شان بـه تسـهيم دانـش، شناسـايي      صنعتي آنها و سابقه عالقه

نمود يا اينكه تيمـي از كارشناسـان داراي تجربـه مـرتبط      مي
داوطلب شده بودنـد   "ها رهبران بخش"صنعتي كه به عنوان 

كردند و  براي پاسخگويي به هرگونه درخواستي كمك مي
سازي در مخازن دانـش،   هاي هفتگي را براي ذخيره خالصه

زمــاني كــه يــك . نمودنــد جهــت اســتفاده آينــده، تهيــه مــي
هـا فرمولـه    گرديـد، پاسـخ   جستجوي اطالعات، تكميـل مـي  

تـا زمـاني كـه    . شـد  شده، براي حل مسائل مشتريان ارائه مي
بحث بر سر موضوع ادامه داشت، درخواست ارائه شـده در  

  .ماند مجمع باقي مي
بـاكمن،  مديريت دانش دهاي فناوري، ساختار و فراين

در كنار يكـديگر بـه كاركنـاني كـه بـا مشـتري سـر و كـار         
 اين در حـالي بـود  . داد ميداشتند امكان ادامه ارائه خدمات 

ي پـردازش دانـش، وقـت خــود را    ـم تخصصـ ـكـه يـك تيـ   
صرف كسـب دانـش سـازماني و قابـل اسـتفاده نمـودن آن       

  .كرد مي

ـ    ،)2003(ن ـــ مانه باكـــ ـزارش ساليـــ گ :بعـامن .Buckman.com; 

Plan and Leidner (2003).  

  2هاي نمونه  پرسش
هاي داشتن يك سيستم مـديريت دانـش جهـاني     مزيت .1

هـاي چندگانـه    براي يك سازمان، در مقايسه با سيسـتم 
 پراكنده در سرتاسر جهان چيست؟

 هاي كليديي دارند؟ ، چه نقشمديريت دانشپرسنل  .2

تيباني خـود را از رهبـران   توانـد پشـ   مديريت چگونه مي .3
 .ها، نشان دهد داوطلب بخش

بـاكمن لَبـز را چگونـه    مـديريت دانـش   موفقيت برنامه  .4
 سنجيد؟ مي
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  كاوي در كازينوهاي  ها از طريق داده يافتن الماس
  اي هارا زنجيره

  مسأله صورت 
اي سـودآور در   يكي از كازينوهاي زنجيره (harrahs.com) 1ركت خدمات تفريحي هاراش

 2002ايالت، اين شـركت در سـال    13كازينو در  26با مالكيت . اياالت متحدة امريكا است
يكـي از  . ميليون دالر داشته است 235ميليارد دالر و درآمد خالصي برابر  4درآمدي بالغ بر 

اي از مسـائل مربـوط بـه     وگـاس واقـع شـده اسـت، نمونـه      ر نـوار الس كازينوهاي هارا كه د
مشـكل بسـيار سـاده    . دهـد  رو هستند را نشـان مـي   بازاريابي كه صاحبان كازينوها با آن روبه

چگونه بايد مراجعين را ترغيب نمود كه به كازينو آمده، پول خود را در آنجـا خـرج   : است
وگـاس   هيچ جايي در دنيـا هماننـد نـوار الس   . ر نمايندكار را بارها و بارها تكرا  نموده و اين

وجود ندارد كه هزاران كازينوي بـزرگ و كوچـك بـا اسـتفاده از موضـوعاتي جـذاب، از       
   .هاي دزدان دريايي، افراد را وسوسه نمايند هاي آتشين گرفته تا كشتي آتشفشان

ه در مشتريان ترتيب هايي مفرح را براي ايجاد انگيز اغلب گردانندگان كازينوها برنامه
دهنـد، بـراي مشـتريان ثابـت خـود       ارائـه مـي   2هاي وفاداري تقريباً همة آنها كارت. دهند مي

هـايي رايگـان را بـراي ديـدن      سـازند و بلـيط   هاي رايگان را فراهم مي امكان استفاده از اتاق
بـين  بسـيار كمـي     مشـكل اينجاسـت كـه تفـاوت     ....دهنـد و  نمايش در اختيار آنها قرار مـي 

ين كازينوهـا معتقدنـد كـه بقايشـان مسـتلزم ارائـه ايـن عوامـل         مسـئول . ها وجود دارد كازينو
كنـد؟ كازينوهـاي    گـرفتن آنـان نيـز كمكـي مـي      انگيزشي است، اما آيا اين عوامل به پيشي

اســتاد ســابق دانشــكده تجــارت هــاروارد،  3اي هــارا، تحــت رهبــري گــري الومــن زنجيــره
ريابي را كه اجرايشان با استفاده از فناوري اطالعات تسـهيل شـده،   هاي مديريتي و بازا نظريه

 .كنند به كار گرفته و از اين طريق نسبت به رقبايشان بهتر عمل مي

  راه حل 
هـاي   فناوري محور و استفاده از بازاريابي بر اساس پايگـاه  CRMهارا بر پاية يك  استراتژي

سـازد تـا    تركيـب، شـركت را قـادر مـي     ايـن . باشـد  داده مشتري براي آزمايش تبليغات مـي 
 

1‐  Harrah 
2‐  Loyalty cards 
3‐  Gary Loveman 



 

 

 اي هارا كاوي در كازينوهاي زنجيرهها از طريق دادهتن الماسياف

هاي ارسال خدمات را به نحوي تنظيم نمايد كه باعث جـذب   خدمات بازاريابي و استراتژي
هـاي فـروش    درصد از درآمـد ايـن شـركت از ماشـين     7/82با توجه به اينكه . مشتريان شود

 اي است، هارا براي هر يك از مشـتريان خـود يـك كـارت هوشـمند وفـاداري صـادر        سكه
كنـد   ماشين اين كازينو را ثبت مـي  26هاي مشتريان روي تمامي  اين كارت فعاليت. كند مي

هـاي هـارا نيـز ميـزان پـول       ها و ديگر مكـان  ها، مغازه خوان در رستوران هاي كارت دستگاه(
  ).كنند شده توسط مشتريان را ثبت مي خرج 

تريان، شـما از اعتبـاري   هـاي وفـاداري مشـ    هايتـان، هماننـد سـاير برنامـه     با ثبت فعاليت
هـاي هتـل، شـام و غيـره را خواهيـد       شويد، كه امكان استفاده رايگـان از اتـاق   برخوردار مي

اين : گذارد شود، اما هارا يك گام فراتر مي هايي توسط رقبا نيز انجام مي چنين برنامه. داشت
 ،انبـار داده  انگيگا بايت حافظه، با عنـو  300شركت از يك پايگاه دادة تراكنشي با ظرفيت 

با پيگيـري فـرد بـه    . نمايد ها، استفاده مي خوان هاي ثبت شده توسط كارت جهت تحليل داده
هاي فراواني را در مورد عادات و  هاي فناوري اطالعات، داده ها تراكنش، سيستم فرد ميليون

شـوند،   ها وارد انبار دادة شـركت مـي   اين داده. نمايند آوري مي تمايالت مشتريان خود جمع
ماننـد نـام، نشـاني، سـن و     (ها نكتـه در مـورد مشـتريان اسـت      كه نه تنها در برگيرنده ميليون

ايـن  . شـود  ها و تمايالتشان را شامل مـي  ، بلكه جزئياتي در مورد قمارها، هزينه)جنسيت آنها
پايگاه داده تبديل به يك منبع بسيار غنـي از اطالعـات مشـتري شـده و جهـت پشـتيباني در       

  .گيرد گيري مورد كاوش قرار مي تصميم
دهد كه استراتژي وفاداري مشـتري بـر    نشان مي ،اراه ةاطالعات موجود در پايگاه داد

. توانـد بسـيار مفيـد واقـع شـود      مـي ) در مثال كـازينو (پاية رشد ميزان فروش همان فروشگاه 
تجزيـه و  عنـوان مثـال،     به. هدف، ملزم كردن مشتري براي بازديد منظم از سازمان شماست

دهد كه بهترين مشتريان شركت، افراد ميانسال و سالمند، با اوقات فراغت  ها نشان مي تحليل
اين مشـتريان  . باشند اي مي با ماشين سكه  به بازي مند عالقهو درآمدهاي متفاوت هستند، كه 

اي هـ  بلكه در راه بازگشت به خانه از محل كار يـا در شـب   ،كنند معموالً در هتل اقامت نمي
دالري كـازينو، از اتـاق    60هـاي   بـراي جلـب آنهـا، ژتـون    . رونـد  آخر هفته به كازينوها مي

بيشـتري دارد   كاراييزميني سرخ كرده،  دالر سيب 30رايگان در هتل يا دو پرس استيك و 
بيشـتر از  (برنـد   چرا كه آنها از هيجان و رقابتي كه در خود قمار كردن وجود دارد لذت مي

  ).يالتشان به مسافرت برونداين كه در تعط
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مشـتريان   1دگاريـدرك ارزش مان. هارا گرديد ايز شدن نامـراتژي باعث متمـاين است
هارا بـه جـاي تمركـز    . ركت تبديل گرديده استـراتژي بازاريابي شـر در استـبه امري خطي

كنـد، روي كـل    رد در يـك مراجعـه بـه كـازينو صـرف مـي      ـبر روي ميزان پولي كه هـر فـ  
كننـد، متمركـز شـد و بـا      اي كـه آن فـرد طـي مـدتي مديـد در كازينوهـا صـرف مـي         هزينه
هـا،   آوري هر چه بيشتر اطالعات خاص در مـورد تمـايالت مشـتريان، انجـام آزمـايش      جمع

كردن عاليق مشتريان از طريق پاسـخگويي بـه    هاي برآورده و تعيين راه  هاي تازه تحليل داده
هـا   كننـدگان در كـازينو   ايش ميزان پولي بـود كـه مراجعـه   ترجيحات فردي آنها، قادر به افز

  .كنند هزينه مي
كننـد و آنهـايي كـه بيشـتر خـرج       بندي مـي  هارا مراجعان را به سه گروه متفاوت طبقه

تفاوتي آشكار بـين خـدماتي   . هاي انتظار و جوايز، از اولويت برخوردارند كنند در صف مي
هـايي كـه در    همـه فعاليـت  . كنند، وجـود دارد  كه مشتريان در سه سطح مختلف دريافت مي

انـد كـه مشـتريان را در جهـت بـه       اي طراحـي شـده   شوند، به گونه كازينوهاي هارا انجام مي
در مقابـل، مشـتريان نيـز كارهـايي را كـه      . دست آوردن كارت سطح باالتر ترغيـب نماينـد  

  .گيرند شود در پيش مي هاي سطوح باالتر مي موجب دريافت كارت
اي كـه   ن وجود، پايگاه دادة تراكنشي هارا، كاري فراتـر از محاسـبة ميـزان هزينـه    با اي

دانـد هـر    عنوان مثـال، ايـن كـازينو مـي     به. دهد كنند، انجام مي ميقمار افراد در اين كازينو 
بـا اسـتفاده از   . ها مشغول بازي اسـت  مشتري خاص در چه زماني و پشت كداميك از ماشين

ايـن  . داند كدام مشتري خاص به كـدام ماشـين تمايـل دارد    ازينو مي، اين ككاوي دادهفنون 
هـايي كـه هـم بـراي       دانش آنها را قادر به پيكربندي بهتر طبقات كازينو با تركيبي از ماشين

  .كند مشتريان و هم براي صاحبان كازينو كارآمد است، مي
تريس سـرعت و  عالوه، از طريق ارزيابي نحوة عملكرد تمام كارمندان براسـاس مـا   به

، شـركت قـادر اسـت خـدمات     كـاوي  دادهبرخورد صحيح و دوستانه و تحليل اين نتـايج بـا   
انـدازي   مديران هارا اقـدام بـه راه  . بهتري به مشتريان ارائه داده و درآمد بيشتري كسب نمايد

طرح تشويقي جهت ارائه پاداش بـه كارمنـدان سـاعتي بـراي جلـب هرچـه بيشـتر رضـايت         
ميليون دالر  43سال به  3هاي پرداختي به كارمندان در طي  مجموع پاداش(د مشتريان نمودن

 كارايياز آنجا كه ميزان پاداش بستگي به نحوة عملكرد هر شخص دارد، اين طرح ). رسيد

 
1‐  Lifetime value 



 

 

 اي هارا كاوي در كازينوهاي زنجيرهها از طريق دادهتن الماسياف

ممكن اسـت همكـار خـود در يـك كـازينو بـا        ،تر مديري با امتياز پايين. خوبي داشته است
  .چگونگي باال بردن امتيازش را از وي جويا گرددامتياز باالتر را مالقات كرده و 

  دستاوردها 
يك مهمـان در ايـن كـازينو بهتـر باشـد و هـر         تجربة هارا نشان داده است كه هر قدر تجربه

بـراي  . اندازه شما با روي بـازتري پـذيراي او باشـيد، درآمـد بيشـتري حاصـل خواهـد شـد        
باشـد،   وقايعي مجزا و اتفاقي نمي رساني خوب به مشتري، محصول كازينوهاي هارا خدمات

وگـاس انـواع    طـور كـه در نـوار الس    بنـابراين همـان   .بلكه پيامـد يـك روال دائمـي اسـت    
خـود   "پـاداش كلـي  "كنند، هارا به بهبـود برنامـه    هاي محيطي توجه افراد را جلب مي جاذبه

البته پول زيـادي   ادامه داده و وفاداري مشتريان را از طريق ارائه خدمات بهتر افزايش داده و
  .آورد به دست مي

  Loveman (2003), Levinson (2001).گردآوري شده از: منابع

  ها آموخته 
هـا در يـك شـركت تفريحـي بـزرگ را بيـان        نمونة آغازين در مورد هارا، اهميت تحليل داده

نهـا  ها، مديريت و ذخيره آ  آوري حجم زيادي از داده دهد كه جمع اين نمونه نشان مي. كند مي
در يك مكان و سپس تحليل آنها و استفاده از نتايج حاصله براي بازاريـابي و اخـذ تصـميمات    

هاي جديـد، فراينـد و مراحـل     دهد داده اين نمونه نشان مي. بهتر سازماني، امري ضروري است
شوند و در يـك انبـار    آوري گشته، پردازش مي ها جمع داده  :گذارند مشخصي را پشت سر مي

كـاوي يـا    ة ابزارهـاي تحليلـي ماننـد داده   بـه وسـيل  هـا   سـپس، ايـن داده  . گردنـد  ره ميداده ذخي
هـا، تبليغـات و سـاير     نتـايج حاصـل از تحليـل داده   . گردنـد  ، پـردازش مـي  1سازي تصميم مدل

هـاي جديـد،    آوري و تحليـل مـداوم داده   سـرانجام، جمـع  . كنند ها را هدايت مي گيري تصميم
  .دهند هاي مديريتي را به مديران ارائه مي يت راهبردبازخوردهايي از ميزان موفق

كمك فناوري اطالعات توضـيح داده و    در اين فصل چگونگي اجراي اين روند را به
كنند نيز سر و كار خـواهيم   مديريت داده را تكميل مي فرايندبا موضوعات ديگري كه نوعاً 

 .داشت

 
1‐  Decision modeling  
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هاي كاربردي فنـاوري اطالعـات    كه در متن اين كتاب تصريح شده است، برنامه طور همان
 اكثـر بـه بيـاني ديگـر، بـدون داده، شـما      . هـا انجـام پذيرنـد    توانند بدون اسـتفاده از داده  نمي
توانيـد تصـميمات مناسـبي را     هاي فناوري اطالعات را نخواهيد داشت و به عالوه نمي برنامه

هـاي   هـا هسـته فعاليـت    كه در نمونـه آغـازين مشـاهده كـرديم، داده    همان طور . اتخاذ كنيد
اي در به دسـت آوردن، حفـظ و    با اين وجود مشكالت فزاينده. مديريت و بازاريابي هستند

  .ها وجود دارد مديريت داده

شـوند، ممكـن    هـاي مختلفـي پـردازش مـي     ها در مراحل و احتماالً مكان از آنجايي كه داده
  .هايي باشند ت و دشوارياست دستخوش مشكال

ها به داليل مختلفـي دشـوار    ها در سازمان مديريت داده. ها ها و مشكالت داده دشواري
  :است

هـاي بسـيار    داده. كنـد  ها به صورت تابعي نمايي با گذشت زمان رشـد مـي   حجم داده •
سـرعت   هـاي جديـد بـه    قديمي بايد براي مدت زمان طوالني نگهـداري شـده و داده  

اي يـك سـازمان بـراي هـر برنامـة      ـهـ  م كـوچكي از داده ـا سهـ ـدند؛ اما تنهافه گرـاض
هاي مطلوب بايد شناسـايي و درك شـوند تـا مفيـد      خاص مناسب هستند كه اين داده

 . شوندواقع 
هـا و   وسـيلة بسـياري از افـراد توسـط روش      اند و به ها پراكنده ها در سطح سازمان داده •

ــه داده. دشــون آوري مــي ابزارهــاي مختلفــي جمــع ــاوب در ســرورها و  هــا ب طــور متن
 .شوند انسان و كامپيوتر، نگهداري ميمختلف هاي  زبان   هاي داده و در قالب پايگاه

 . هاي خارجي بايد در اتخاذ تصميمات سازماني، منظور گردند مقدار رو به فزوني داده •
به مخاطره  سادگي ها اموري ضروري هستند، كه به  امنيت، كيفيت و يكپارچگي داده •

ها، در كشـورهاي مختلـف متفـاوت     عالوه، الزامات قانوني مربوط به داده به. افتند مي
 . طور متناوب در تغييرند بوده و به 

تواند مشكل اصلي باشد چرا كه تعداد محصـوالت   انتخاب ابزارهاي مديريت داده مي •
  . موجود بسيار زياد است

مشكالت مديريت داده و 
 حل بالقوه  چند راه
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هـا را بـه جسـتجوي     هنگـام و دقيـق، سـازمان    بـه  ها و نيـاز حيـاتي بـه اطالعـات     اين دشواري
  . واداشته است  راهكارهاي مؤثر و مفيد مديريت داده

از ديربـاز مـديريت داده، بـه وسـيله پشـتيباني      . ها هايي جهت مديريت داده حل  راه
شده  ، انجام ميمراتبي قالب سلسلهها در يك  ها و از طريق سازماندهي داده پردازش تراكنش

كند؛ اگرچـه،   قالب، پردازش در حجم باال را به صورت كارا و ايمن پشتيباني مي اين. است
پايگـاه  بنـابراين،  . موردي، مفيد واقـع نشـود   ممكن است براي جستارها يا ديگر كاربردهاي 

ها، براي تسـهيل پشـتيباني از    ها و ستون ها در رديف بر پاية سازماندهي داده هاي مرتبط، داده
 3ها، در راهنمـاي فنـاوري    سازماندهي داده(كاربر نهايي، معرفي شدند  تصميم و محاسبات
  ). شرح داده شده است
هـاي   هـاي وب، پايگـاه   و فناوري دهنده سرويس/ گيرنده هاي سرويس با معرفي محيط
ها گسترش پيدا كردند كه باعث ايجاد مشكالت جديـدي در يـافتن    داده در سراسر سازمان

. بـود  داده انبـار اين مورد دليل اصلي هـارا جهـت ايجـاد يـك     . رديدها گ سريع و سادة داده
هـاي   هـاي خـارجي و فنـاوري    هاي داخلي، شبكه همان طور كه در ادامه خواهيم ديد، شبكه

  . كار گرفته شوند ها به  توانند جهت بهبود مديريت داده وب نيز مي
داري آنهـا چـون   ها دارايي هسـتند؛ اگرچـه نگهـ    اكنون به خوبي روشن است كه داده

هدف مـديريت دادة مناسـب، كـم كـردن ايـن سـربار و افـزايش قـدرت         . باري گران است
براي آنكه از چگونگي اين كـار مطلـع شـويد، بـا بررسـي چگـونگي       . استفاده از آنها است

  .دها در چرخة حياتشان شروع كني پردازش داده

هـايي كـه پـردازش     اسـاس داده  رونـد، بلكـه بـر    هاي خام پيش نمي ها بر اساس داده انـسازم
ايـن   ،گردنـد و مـديران   دازي مـي ـانـ  انـد، راه  ش شـده ـديل بـه اطالعـات يـا دانـ    ـه و تبـگشت
همان طـور  . نمايند هاي كاري استفاده مي را در مورد مشكالت و فرصت دانشالعات و ـاط

از ه چيـز  ـهمـ . شـود  مـي  لـراه حـ ث ايجـاد  ـباعـ  شـدانـ د، ـاهده شـ ـارا مشـ ـكه در مورد ه
كي بر دانش است ـ، متچشمگيرهاي رقابتي  كاري محصوالت گرفته تا حركتــابت  يـطراح

هـاي موجـود در مـديريت     علـت سـختي   اما، بـه  ). مراجعه كنيد Markus et al., 2002به (
هـا ممكـن اسـت سـاده و      وه دادهـش از انبـ ـراج دانـ ـد، استخـ ـر ذكر گرديـا، كه پيشتـه داده

  .آسان نباشد

ســـايت راهنماهـــاي فنـــاوري در وب 
 .موجود است

فرايند چرخة حيات 
 ها داده
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پذيرد كه به طـور كلـي شـبيه     به طرق مختلفي انجام مي  راه حلاده به دانش و تبديل د
هـاي   آوري داده اين چرخه بـا جمـع  . ه استنشان داده شد 1-10ي است كه در شكل فرايند

آوري شده در يك يا چنـد پايگـاه داده    هاي جمع داده. شود جديد از منابع مختلف آغاز مي
شود تا به قالب انبار داده  ها انجام مي اي روي اين داده يهسپس پردازش اول. گردند ذخيره مي

سپس كاربران به اين انبـار داده يـا بـازار    . شوند، درآيند اي كه در آن ذخيره مي يا بازار داده
تحليل . كنند هاي مورد نياز خود يك كپي براي تحليل، تهيه مي داده مراجعه كرده و از داده

مراجعـه   Chopoorian et al., 2001بـه  (كاوي  داده و داده ها توسط ابزارهاي تحليل داده
ها  هاي هوشمند كه تفسير داده پردازند و به كمك سيستم كه به جستجوي الگوها مي) نماييد

  .شود كنند، انجام مي را پشتيباني مي
هـاي   شركت. كنند اين روند پردازش را طي نمي ،ها باشيد كه تمامي داده توجه داشته 

هـاي بـزرگ بـه انبارهـاي داده نيـازي ندارنـد        وچك و حتي بسياري از شركتمتوسط و ك
طـور   هـا بـه    در چنـين مـواردي داده  ). بعدها خواهيم ديد كه چه كساني به آنها نيـاز دارنـد  (

ايـن مسـير بـه     1-10در شـكل  (روند  هاي داده براي تحليل مي مستقيم از منابع داده و پايگاه
است كه از   اي اي از پردازش مستقيم، برنامه نمونه). استچين نمايش داده شده  صورت خط

آوري  تواننـد همـان زمـان كـه جمـع      هـا مـي   ايـن داده . نمايـد  هاي بالدرنگ استفاده مي داده
هاي وب از اين نـوع   بسياري از داده. شوند، پردازش شده و فوراً مورد تحليل قرار گيرند مي

كـاوي بـه جـاي     ا خـواهيم ديـد، مـا از وب   در چنين مواردي، همان طـور كـه بعـده   . هستند
  . كنيم كاوي استفاده مي داده

  
 .چرخة حيات داده1-10شكل
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در خـالل  (هـا   ممكن است نياز باشـد كـه داده  . ها، ايجاد دانش است نتيجة اين فعاليت
ايـن  . به كاربران ارائه شوند) شود استخراج مي فرايندكه در انتهاي اين (و دانش ) فراينداين 

دانـش ايجـاد شـده    . كامـل گـردد   سازي ز ابزارهاي متفاوت مجسمتواند با استفاده ا ارائه مي
نشـان   9طور كه در فصـل   همان (ممكن است در يك پايگاه دانش سازماني نگهداري شود 

هاي مناسب جهت حل مشكالت  راه حلو به همراه ابزارهاي تصميم يار در تأمين ) داده شد
انـد، در   نشـان داده شـده   1-10شـكل   كـه در   يفرايندعناصر و . سازماني به كار گرفته شود

  . مورد بررسي قرار خواهند گرفت 11ادامة اين فصل و نيز در فصل 

تواننـد بـه سـه     منـابع داده مـي  . شود ها با گرفتن داده از منابع داده آغاز مي چرخة حيات داده
  . بندي شوند بخش داخلي، شخصي و خارجي دسته

سـازمان در ارتبـاط بـا اشـخاص، محصـوالت،      هاي داخلي يك  داده. منابع دادة داخلي
هايي ممكن است در يك يا چنـد مكـان مختلـف يافـت      چنين داده. هاست فرايندخدمات و 

هاي مربوط به كاركنان و حقوق و دستمزد آنان معموالً در پايگاه  مثال، داده به عنوان. شوند
آالت ممكـن اسـت    ينهاي مربوط به تجهيزات و ماشـ  داده. شوند دادة سازمان نگهداري مي

هـاي مربـوط بـه فـروش      داده. در پايگاه داده قسـمت تعميـرات و نگهـداري، ذخيـره شـوند     
هاي فروش كلي در  هاي مختلفي نگهداري شوند، به اين صورت كه داده توانند در مكان مي

هـاي داخلـي    داده. پايگاه دادة سازمان و جزئيـات در پايگـاه دادة هـر بخـش ذخيـره گـردد      
  . ز طريق شبكة داخلي سازمان قابل دسترسي هستندمعموالً ا

كاربران سيستم اطالعاتي يا ديگر كارمنـدان سـازمان، ممكـن اسـت     . هاي شخصي داده
ايـن  . هـاي اختصاصـي، ثبـت نماينـد     داده  ة ايجاد پايگاهبه وسيلهاي شخصي خود را  مهارت
مفاهيم، افكـار و نظريـات را   ها نيستند بلكه ممكن است  اي از واقعيت ها، لزوماً مجموعه داده

ها شامل، تخمـين ميـزان فـروش و نظراتـي در مـورد       به عنوان مثال اين داده. نيز در بر گيرند
هاي خاصي كـه توسـط كـاربران مـورد اسـتفاده       هاي احتمالي رقبا و قوانين و فرمول فعاليت
داده واحـد    هـا روي كـامپيوتر شخصـي كـاربر، پايگـاه      ايـن داده . باشـند  گيرند، مـي  قرار مي

  .گيرند مي سازماني يا پايگاه دانش سازمان قرار 

هـاي تجـاري    منـابع زيـادي از پايگـاه داده    ،هاي خـارجي  براي داده. منابع دادة خارجي
هـاي   هـاي دولـت منبـع اصـلي داده     گـزارش . هـا، وجـود دارنـد    ها و ماهوارهحسگرگرفته تا 

 منابع داده
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هـاي اينترنـت،    هاي حافظه، سرور تراشهها،  دي ها روي سي داده. دهند خارجي را تشكيل مي
هـا و   هـا، نمودارهـا، اطلـس    عكـس . صورت متن، صـوت يـا تصـوير در دسـترس هسـتند      به 

هـزاران سـازمان در سراسـر    . شـوند  هاي خارجي محسـوب مـي   تلويزيون از ديگر منابع داده
 گذارنـد و بـه ايـن    هـاي شـبكه مـي    هاي قابل دسترس عمومي خود را روي سرور جهان داده

هاي خارجي براي هيچ برنامة كاربردي مناسب  اغلب داده. كنند طريق ما را غرق در داده مي
اي از قلم نيفتاده  بايست بررسي شوند تا داده هاي خارجي مي با اين وجود، بيشتر داده. نيستند
  . هاي خارجي در شبكة اينترنت در دسترس هستند حجم وسيعي از داده. باشد

هزاران پايگاه داده در سراسر جهان، از طريق . ايگاه دادة تجاريخدمات اينترنتي و پ
يـك  . هاي داده نيـز رايگـان اسـت    دستيابي به اغلب اين پايگاه. اينترنت قابل دستيابي هستند

. تواند به صفحات وب يك فروشنده، مشتري و حتـي رقبـا دسترسـي داشـته باشـد      كاربر مي
باشـد را از روي   و هر آنچـه مـرتبط بـا تحقـيقش     تواند اطالعات را مالحظه كرده  كاربر مي

هـاي سـازمان بـه     يا ساير كانـال  EDIهاي خارجي از طريق  بعضي از داده. شبكه دانلود كند
هـا رايگـان هسـتند؛ ديگـر      اغلب اين داده. شوند به طور منظم وارد يك سازمان مي ،سازمان
  .ي هستندهاي دادة تجاري قابل دسترس ها از طريق خدمات پايگاه داده

داده خــاص،   هــاي تجــاري، حــق دسترســي بــه پايگــاه بــرخطيــك ناشــر پايگــاه دادة 
تواننـد   چنـين خـدماتي مـي   . فروشد ها را مي ها و گزارش ها، مجالت، فهرست كتاب روزنامه

. هاي خارجي را به صـورت مـنظم و بـا قيمـت مناسـب در اختيـار كـاربران قـرار دهنـد          داده
هـا را بـراي كـاربران طبـق سـفارش آنهـا تهيـه         ادة تجـاري، داده بسياري از ناشران پايگـاه د 

اكنون در دسترس هستند و اغلـب آنهـا از طريـق اينترنـت      شماري هم خدمات بي. نمايند مي
هـا   گزارش) Aberdeen.comمانند (هاي مشاوره،  بسياري از شركت. باشند قابل دستيابي مي

  . رسانند را به صورت برخط به فروش مي

بعضي مواقع الزم . كند ها را بسيار پيچيده مي آوري داده ها و تعدد منابع، كار جمع ادهتنوع د
ها را بايـد از   در مواردي ديگر داده. آوري شوند هاي خام به صورت ميداني، جمع است داده

  .افراد به دست آورد
صـورت دسـتي يـا بـه وسـيلة برخـي ابزارهـا و         توانـد بـه    هاي خام مي آوري داده جمع

توان مطالعات زماني،  ها، مي آوري دستي داده هاي جمع از جمله روش. ها، انجام شودسگرح
تواند به  جستجو و انتقال مي. ها، مشاهدات و مراجعه به مطالب متخصصين را مثال زد بررسي

هايي براي  روش
 هاي خام آوري داده جمع
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افزارهــا و  ي از ســختـه انــواع مختلفـــاگــر چــ. كي نيــز صــورت پــذيردـصــورت الكترونيــ
ها وجـود دارنـد، بـراي بـه دسـت آوردن       ازي، ارتباط و ارائه دادهـس  رهـافزارها براي ذخي نرم
اد ـافـزاري كمتـري، ايجـ    هاي پيچيده و ناپايدار، ابزارهاي نـرم  هايي با داده طـها در محي داده
شي ـــ زان اثربخـن شرايطي، ممكن است ميـ ـاي ناكافي در چنيـه اده از روشـاستف. اند دهـش

يـك اسـتثناء در ايـن مـورد وب     . وري اطالعـات را محـدود كنـد   ه فناـكارگيري و توسع به 
زارهاي خـاص،  ـافـ  اده از نرمـد كه با استفـهايي هستن ، داده1 كـر كليـاي مسيـه داده. تـاس

دهنـد،   دگان در اين سايت انجام ميـكنن ه بازديدـركت يا از آنچـي يك شـايت اينترنتـاز س
بـه عـالوه،   ). را ببينيـد  Turban et al., 2006(شـوند   آوري مـي  عـور خودكـار جمـ  ـبـه طـ  

 ,Baumer(هاي برخط، بسـيار رايـج شـده اسـت      استفاده از نظرسنجي و پرسشنامه و  2003
Ray and Tabor, 2003 را ببينيد .(  

يـك  . تر نيز باشد تواند به مراتب پيچيده ها از منابع متعدد خارجي، مي آوري داده جمع
اسـت كـه اطالعـات را از منـابع      2هـا  مدير جريـان داده اده از روش براي بهبود اين امر، استف

ــي  ــت م ــارجي درياف ــي    خ ــه م ــوبي، ارائ ــه شــكل مطل ــاز، ب ــان ني ــد و آن را در زم ــد  كن ده
)smartdraw.com را ببينيد .(DFM      از ايـن اجـزاء تشـكيل شـده اسـت) :يـك سيسـتم   ) 1

سـازي   كپارچـه يـك جـزء ي  ) 3(هـا   يك پردازندة مركـزي درخواسـت داده  ) 2(تصميم يار 
ــا  داده ــأمين  ) 4(ه ــه ت ــدهايي ب ــارجي و   پيون ــدگان خ ــد) 5(كنن ــورد اســتفاده  فراين هاي م
  . ها كنندگان خارجي داده تأمين

اد ـت آنهـا ايجـ  ـالتي را در كيفيـ ـــ د مشكـتوانـ  ا مـي ـــ ه آوري داده عـدگي جمـ ـپيچي
. تأييد قرار گيرنـد  شان، بايد مورد آوري نظر از چگونگي جمع ها، صرف بنابراين داده. نمايد

ورودي بـد، نتيجـه بـد در پـي     "اين عبارت معروف، به خوبي بيـانگر ايـن وضـعيت اسـت؛     
اي، طراحـي   هـا، بـراي جلـوگيري از ايجـاد مشـكالت داده      هاي كيفيـت داده  محافظ. "دارد
  . اند شده

يـد بـودن   ا ميزان مفـه ت دادهـرا كيفيـت است، زيـار با اهميـي بسيـ، مبحث3اـه ت دادهـكيفي
ــ  ــا و تصميم ــ ـآنه ــر اس ــه ب ــن دادهـاتي ك ــ اس اي ـــه ــيـا اتخ ــي  اذ م ــين م ــود را تعي ــد ش   .كن

 
1‐  Clickstream Data 
2‐  Data Flow Manager (DFM) 
3‐  Data Quality (DQ) 

 كيفيت و يكپارچگي
 ها داده
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(Creese and Veytsel, 2003) تـــ صح: تـي اسـ ـــ اد مختلفـــ أله، داراي ابعــاين مس ،
 ;Olson, 2003) ودنـل بـ ـكامـ و ودن ـروز بـ  هـبـ ، ط بـودن ـــ مرتب، رسي بـودن ـــ قابل دست

Wang and Strong, 1996)  هـاي داده مركـزي،    در بسياري از موارد، به ويژه در پايگـاه
  .دـم هستنـص يا مبهـها نادرست، ناق داده

ها دالر هزينـه بـراي    ها، ميليارد لطمة اقتصادي و اجتماعي حاصل از كيفيت پايين داده
، 1بنـا بـه نظـر براوئـر    ). را ببينيد 16و فصل  Redman, 1998(ها، در پي داشته است  سازمان

  . و كار اثربخش است  ها، زيربناي ايجاد يك هوشمندي كسب فيت دادهكي
براي مثال، مطـابق نظـر   . شود ها، توجه مي مديدي است كه به مسألة كيفيت داده  مدت

هايي از مشكالت  نمونه. گردد باز مي 1881هاي عددي، به سال  ، بررسي كيفيت داده2حسن
 1-10هـاي ممكـن، در جـدول     راه حلو ها، علل بروز آنها  مشكالت متداول مربوط به داده

  .را ببينيد 15ها، فصل  براي بحث دربارة كنترل و مميزي داده. ارائه شده است
. اسـت   هـا انجـام داده   اي را درباره مشكالت كيفـي داده  ، تحقيقات گسترده3استرانگ

برخي از مشكالت مانند ظرفيت، فني هسـتند در حـالي كـه برخـي ديگـر بـه جـرائم بـالقوة         
  :اند بندي كرده محققان، آنها را به چهار دسته زير تقسيم. شوند مپيوتري مربوط ميكا

1. DQ ها صحت، عينيت، قابل باور بودن و اعتبار داده :ذاتي. 
2. DQ ها امكان دسترسي و امنيت داده :قابليت دسترسي. 
3. DQ ها روز بودن، كامل بودن، حجم داده مرتبط بودن، ارزش افزوده، به: در متن. 
4. DQ ها متناقض بودن دادهغيرقابل تفسير بودن، فهم آسان، ارائه مجمل و  :رائها. 

كنند، در عين حـال   ها را درك مي ت باالي دادهـت كيفيـه مديران ارشد، اهميـچ اگر
. سـازند  ابي به ايـن هـدف را دشـوار مـي    ـف سازماني و فني، دستيـائل مختلـدانند كه مس مي

شـوند   هايي ايجاد مـي  تـدان سياسـها، در اثر فق ت دادهـلكيائل مربوط به ماـال، مسـبراي مث
ازهاي كيفــي ـنيــ. نماينــد هــا، تعريــف مــي يت و پاســخگويي را در مــديريت دادهمســئولكــه 

 هـا بخواهنـد هـر يـك از     هاي مستقل مختلف نيز زماني كه سـازمان  ها در برنامه متفاوت داده
   .سـاز خواهـد بـود    كيـب نماينـد، مشـكل   هـاي يكپارچـه سـازماني، تر    هـا را بـا سيسـتم    برنامه

  

 
1‐  Brauer (2001) 
2‐  Hasan (2002) 
3‐  Strong et al. (1997) 
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   مشكالت داده و راهكارهاي ممكن   1-10 جدول
  )موارد در برخي(راهكارهاي ممكن   علت معمول بروز آن  مشكل

 
ابـداع يــك روش سيسـتماتيك بــراي اطمينــان از     .اندهاي خام، صحيح وارد نشدهداده   .ها صحيح نيستندداده

اسـتفاده از  (خودكارسازي . هاي خام صحت داده
  ).هاحسگراسكنرها يا 

ــيداده   ــرد ب ــك ف ــط ي ــا توس ــته دق
  .اند استخراج شده

ها و چگونگي توليد آنها بـه دقـت،    بر ارزش داده 
آوري،  ميزان تبعيت از قواعـد جمـع  . نظارت شود
  .بررسي گردد

ــه شــ    .اندها عمداً يا سهواً تغيير داده شدهداده   ــيش گرفت ــي مناســب در پ ــدامات امنيت ود اق
  ).را ببينيد 15 فصل(

هـا، سـرعت الزم را نداشــتهتوليـد داده   روز نيستندها بهداده
  .است

ها، تغيير يافته و به يـك سيسـتم    سيستم توليد داده 
ــده ســرويس ــدل شــود  ســرويس/ دهن ــده مب . گيرن
  .سازي صورت پذيرد خودكار

هــــا بــــه درســــتي داده
گيـــــري يـــــا   هانـــــداز
  .اند سازي نشده نمايه

خام به دليلي خاص يا به طورهايداده 
ــا  آوري شـــده اي جمـــع دوره انـــد و بـ

  .اهداف تحليل سازگار نيستند

ــدد      ــازماندهي مج ــب و س ــراي تركي ــتمي ب سيس
از . سازي نادرست، توسعه دهيـد  ي با نمايهيها داده

  .عوامل جستجوي هوشمند استفاده نماييد

هـــاي مـــورد نيـــاز، داده
  .باشند موجود نمي

هــايي كــهس دادهتــا بــه حــال هــيچ كــ 
اكنـون مـورد نيـاز اسـت را ذخيـره       هم

  .نكرده است

اكنـون مـورد نيـاز     ها هم بدون توجه به اينكه داده 
هستند، يا خير، بايد بـراي اسـتفاده آينـده ذخيـره     

هــاي مشــابه از اينترنــت  بــراي يــافتن داده. گردنــد
  .استفاده شده و از متخصصين كمك گرفته شود

گــاه وجــودچهــاي مــورد نيــاز هــيداده   
  .اند نداشته

ها را ايجاد كنيد يا آنها را تخمـين   سعي كنيد داده 
از ). از متخصصــــين كمــــك بگيريــــد(بزنيــــد 

ــردازش عصــبي " ــراي  1"پ ــو "ب ــخيص الگ  2"تش
  .استفاده نماييد

 
 .Compiled and modified from Alter (1980) :منبع

 
1‐  Neural computing  
2‐  Pattern recognition 
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يـدگي را بـه مـديريت كيفيـت     هاي اطالعات بين سازماني نيز سـطح جديـدي از پيچ   سيستم
ها بايد مسائل مربوط به مديريت اجرايي را حـل كننـد تـا مطمـئن      شركت. افزايند ها مي داده

تمايل بـه  . نمايند ها، تبعيت مي ه شوند كه شركاي آنها از استانداردهاي مربوط به كيفيت داد
ت، مـانع ديگـري   هاي فني، به جاي كاربران شـرك  ها به تيم محول كردن وظيفه كيفيت داده

  .(Loshin, 2004)ها قرار دارد  است كه بر سر راه كيفيت باالي داده
هـا ارائـه كـرده اسـت، كـه       هاي ديگـري را نيـز بـراي كيفيـت داده     بندي براوئر تقسيم

هـايي كـه در جاهـاي     بـراي داده ( تطابق، )براي سازگاري بيشتر( استانداردسازي: عبارتند از
منظور باال بـردن   ها به افزودن داده( ءارتقا و) با توجه به منبع( ييدتأ، )اند مختلف ذخيره شده

با توجه به سيستم مورد استفاده و با شناسـايي متغيرهـا و روابـط هـر دسـته،      ). سودمندي آنها
  .ها تالش نمود توان براي شناخت چگونگي مديريت بهتر داده مي

كنـد، شـرايطي اسـت كـه      ها اهميت زيادي پيـدا مـي   يكي از مواردي كه كيفيت داده
امـروزه بسـياري از   . شـوند  پـردازش مـي   بالدرنـگ صـورت  به ها با سرعت بسيار باال و  داده

هـا در ايـن    بـراي دريـافتن نحـوه برخـورد بـا داده     . شوند تصميمات در اين شرايط اتخاذ مي
  . را ببينيد Bates (2003)و Creese and Veytsel (2003)شرايط، 

تـاكنون،   .اسـت  1هـا  تماميـت داده هـا،   ر مورد كيفيـت داده يك مسألة عمدة ديگر د
 2بـراي مثـال، مـوترو   . ها، ارائه شـده اسـت   تعاريف زيادي از تماميت در قالب مديريت داده

تـوان مطمـئن شـد كـه كليـه       پيشنهاد كرد كه با استفاده از الزامات اعتبار و كامل بـودن مـي  
را بـه عنـوان    4عبـارت سـازگاري   3كمـن موركت و ال. اند هاي غلط، بيرون كشيده شده داده

ها  به طور كلي، مفهوم تماميت بيانگر آن است كه داده. معادلي براي تماميت در نظر گرفتند
هاي قـديمي   سازي سيستم معموالً يكپارچه .(Date, 1995) بايد دقيق، درست و معتبر باشند
د شـده در فـايلي كـه در    در چنين مـواردي تغييـرات ايجـا   . تشكيل پرونده، فاقد تماميت بود

اين امر . شود اي ديگر هستند، وارد نمي هاي مربوطه كه در نقطه يك نقطه قرار دارد در فايل
  . گردد ميها  تضاد دادهمنجر به 

 
1‐  Data integrity 
2‐  Motro (1989) 
3‐  Moerkotte and Lockemann (1991) 
4‐  Consistency 
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شـرح   2و بـالو   1ها با كيفيت اطالعات، توسط لـي و اسـترانگ   ارتباط بين كيفيت داده
  .داده شده است

ـ  در سيستم  كيفيت داده هـا بـه صـورت روزمـره يـا بـراي        داده. ي بـر وب هاي مبتن
در هر يك از ايـن مـوارد، سـازماندهي و    . شوند آوري مي كاربردي خاص، از اينترنت جمع

هـاي   اين امر به ويژه زماني كـه سـايت  . ها قبل از استفاده از آنها الزم است سازي داده ذخيره
براي رويكردي جامع در ارتبـاط   .تواند دشوار باشد شوند، مي اي وارد جريان مي چند رسانه

 Creeseهـاي اينترنتـي بـه     بـا چگـونگي اطمينـان از كيفيـت داده     and Veytsel  (2003) 
اي كه به طور گسترده بـراي   هاي داده چند رسانه براي مثالي در رابطه با پايگاه. مراجعه كنيد

  .را ببينيد W10.1شوند، فايل برخط  هاي وب استفاده مي برنامه

ها در مورد كاركنان، مشتريان، يا هر فرد ديگري، نگرانـي را در ارتبـاط بـا     ي دادهآور جمع
هـا بايـد تنهـا بـراي افـراد مجـاز، قابـل         داده. دهـد  حفاظت از حريم خصوصـي افـزايش مـي   

ــره هــا در خــالل جمــع حفــظ امنيــت داده. دسترســي باشــند ســازي و اســتفاده،  آوري، ذخي
ه، فراهم آوردن اطالعات درخواست شده توسـط دولـت،   به عالو. هايي را در بر دارد هزينه
نگـاهي  الي در مـورد امنيـت داخلـي، در    ـمثـ . د داشـت ـري را نيز در پـي خواهـ  ـه بيشتـهزين
  . آمده است ،1-10تر  دقيق

بـراي مثـال، در نگهـداري از مسـتندات     . كنند مستندات كاغذي مشكالت بسياري ايجاد مي
  : شوند كاغذي، اين سؤاالت مطرح مي

  آيا همه، نسخه اخير را دارند؟   ) 1(
  روز شوند؟  هر چند وقت يك بار بايد به  ) 2(
  مستندات تا چه حد از ايمني برخوردارند؟   ) 3(
  گردد؟  چگونه توزيع مستندات بين افراد مناسب، به موقع مديريت مي  ) 4(
ط زيست و تواند مصرف كاغذ را از نقطه نظر حفاظت از محي چگونه يك شركت مي  ) 5(

  حفظ منابع طبيعي، كاهش دهد؟ 
  .اي دشوار است االت مشابه، تا اندازهؤاالت و سؤپاسخگويي به اين س

 
1‐  Lee and Strong (2003‐2004) 
2‐  Ballou et al. (2003‐2004) 

حريم خصوصي، هزينه 
و اصول اخالقي مربوط 

 ها به داده

 مديريت مستندات
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 ترنگاهي دقيق
     اي حريم خصوصي، امنيت ملي و مالحظات هزينه 10-1

  
هـايدولت اياالت متحـده بـه دنبـال آن اسـت كـه فنـاوري

اني بـه  ـاد جهـ ـم در ابعـ ـارزه با تروريسـ ـاي مبلي را برـتحلي
ش ـهــا، ســالحي اثربخــ رد، امــا آيــا ايــن فنــاوريـكــار گيــ 

، 2001سپتامبر سال  11د؟ طي يك سال و نيم پس از ـهستن
هاي لوازم خـانگي و   اي، فروشگاه هاي زنجيره سوپرماركت

ي ـانه، حجـم وسيعـ  ـان، به صورت داوطلبـفروش ردهـساير خ
ــه مؤسســات دولتــي   از اطالعــات  ــه مشــتريان را ب ــوط ب مرب

ريباً هميشه بر خالف تعهـدات آنهـا   ـدادند كه اين امر تق مي
ــال حفــ ــودـظ مســائل حــريم خصـــدر قب ــ. وصي ب اري ـبسي

هـــا را در  ر، اطالعـــات مـــورد درخواســـت دادگـــاهـديگـــ
دادند كه اين امـر از نظـر قـانون، الزامـي      اختيارشان قرار مي

بـه تصـويب    2001از سپتامبر سـال   طبق قانوني كه پس. بود
هـا را   هـاي شـركت   رسيد، دولت اين حق را داشت كه داده

  .آوري نمايد جمع
هـا را   آي مقادير زيادي از داده بي در حال حاضر، اف

يـا   جـرائم نمايد، تا اقداماتي كـه احتمـاالً بيـانگر     بررسي مي
مــأمورين . هــاي تروريســتي هســتند را شناســايي كنــد نقشــه

هـاي بررسـي شـده     نتظار دارند تا نتـايجي را در داده قانون، ا
هاي آمريكايي، بر سـر يـك دو راهـي قـرار      بيابند و سازمان

هاي خاصي را بـراي   برخي از آنها ناچارند سيستم. اند گرفته
 .هاي مورد تقاضاي مأمورين قانون ايجـاد نماينـد   توليد داده

ك ميليـون دالر بـراي يـ    5يك شركت متوسط بايد حدود  
از ســوي ديگــر، ســرپيچي از ايــن قــوانين . سيســتم، بپــردازد

در دسـامبر  . توانـد هزينـه بيشـتري را در بـر داشـته باشـد       مي
ــترن يونيـــون 2002 ــدم تبعيـــت كامـــل از  1وسـ ــراي عـ ، بـ

 8هـاي شـركت،    هاي مأمورين قـانون در مـورد داده   خواسته
  .ميليون دالر جريمه شد

اي رديـابي  هاي شخصي را بـر  از آنجا كه دولت، داده
آورد، مسـائل مربـوط بـه     هاي مشكوك به دست مي فعاليت

چـرا كـه احتمـال اسـتفاده      ؛حريم خصوصـي مطـرح شـدند   
. هــا نيــز وجــود داشــت قــانوني از ايــن دادهغيرنادرســت يــا 

و   هـا را تخطـي از آزادي   آوري داده بسياري، اين نوع جمـع 
آنهـا وجـود يـك سـازمان     . كنند حقوق شهروندي تلقي مي

را ضـروري   "كننـدگان  نظـارت بـر نظـارت   "تي جهت نظار
دانند تا تضمين شود كه وزارت كشـور ايـاالت متحـده،     مي
در عـوض، ايـن   . آورد مباالتي به دسـت نمـي   ها را با بي داده

ــا داده    ــه تنه ــد ك ــد تضــمين كن ــات   بخــش باي ــا و اطالع ه
تواننــد جهــت  نمايــد كــه مــي آوري مــي مشــكوكي را جمــع

توقف اقـدامات تروريسـتي، مـورد     شناسايي الگوهايي براي
  .استفاده قرار گيرند

  .Worthen (2003)و  Foley (2003)،Grimes (2003):بعامن

 
1‐  Western Union 
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يكــي از . كنــد هــا برخــي از ايــن مشــكالت را برطــرف مــي پــردازش الكترونيكــي داده
نـام   1"مـديريت مسـتندات  "ترين ابزارهاي مديريت داده مجهز بـه فنـاوري اطالعـات،     ابتدايي
) معموالً يـك سـرور وب  (زماني كه مستندات به شكل الكترونيكي از يك مخزن واحد . دارد

هـا،    بـراي مثـال، بسـياري از بنگـاه    . گيرد شوند، تنها نسخة فعلي آنها در اختيار قرار مي ارائه مي
كننـد   شكل الكترونيكي بر روي يك شبكة داخلي، نگهداري مـي  هاي خود را به  دفترچه تلفن
ها كـه دائمـاً بايـد اصـالح      هاي غيرالكترونيكي اين فهرست ي كردن و توزيع نسخهتا نياز به كپ

ها، دسترسي به مسـتندات مختلـف    سازي الكترونيكي داده به عالوه با ذخيره. شوند، رفع گردد
  ).را ببينيد Becker, 2003(تواند به صورت دلخواه، محدود گردد  مي

ترل خودكار مستندات الكترونيكي، مديريت مستندات، كنمديريت مستندات چيست؟ 
پـرداز صـوتي و ديگـر مسـتندات پيچيـده در طـي        گسترده، مستندات واژه تصاوير صفحات 

مـديريت  . باشـد  چرخة حيات آنها در يك سازمان، از مرحلة ايجاد تـا بايگـاني نهـايي، مـي    
ارت دهـد كـه نظـ    بـه سـازمان ايـن امكـان را مـي     : مستندات، مزاياي متعددي دارد، از جمله

سازي و توزيع مستندات داشته و از طريق استفادة مجدد اطالعـات،   بيشتري بر توليد، ذخيره
كاري و كاهش چرخه زمـاني توليـد، بـه كـارايي بيشـتري       فرايندكنترل مستندات طي يك 

  . دست يابد
و ادارة  2اس يـوپي . شـده اسـت   اعمـال مـي   1999تحويل الكترونيكي مدارك از سال 

آنها از طريق يك سيستم امـن،  . اند سزايي در ارائه اين خدمات داشته به نقش 3پست امريكا
و قادرنـد  ) پست الكترونيكي، ايمـن نيسـت  (كنند  صورت الكترونيكي ارسال مي اسناد را به

كه فرستادن (اي  هاي بزرگ و تصاوير ويديويي چندرسانه اي مانند فايل پيچيده "مستندات"
بيشـتر در   كـارايي نيـاز بـه   . را نيز ارسال نمايند) شوار استآنها از طريق پست الكترونيكي د

هـاي   كار با مستندات كسب و كار براي دسـتيابي بـه حاشـيه رقـابتي، باعـث ارتقـاء سيسـتم       
نيـز   4مديريت مستندات موجود شده اسـت كـه بـا عنـوان مـديريت مسـتندات الكترونيكـي       

فراهم آوردن اطالعات در قالب ، 5هاي مديريت اسناد سيستم وظيفة اصلي. شوند شناخته مي

 
1‐  Document Management 
2‐  United Parcel Office (UPS) 
3‐  U.S. Post Office 
4‐  Electronic Document Management 
5‐  Document management systems (DMSs) 
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كل كاركردهاي يـك سيسـتم مـديريت اسـناد،     . گيرندگان است الكترونيكي، براي تصميم
شناسايي مستندات، ذخيره و بازيابي، جستجوي هوشمند، رديابي، كنتـرل نسـخ،   : عبارتند از

، از سيسـتم مـديريت   1بـه عنـوان مثـال، شـركت تـامس كـوك      . مديريت جريان كار و ارائه
ايـن سيسـتم روي   . نمايد استفاده مي 2هاي سفر هاي استرداد هزينه تندات براي درخواستمس

سازد و به  گردش كار را خودكار مي فرايندشود و  كامپيوترهاي شخصي روميزي نصب مي
درصدي كاركنان، حجم كسـب و كـار خـود را     33كند كه تنها با افزايش  بنگاه كمك مي

 ,Cole(دو برابر نمايد  اسـت كـه    3"ادارة دارايي ماساچوست"مثال ديگر، ). ا ببينيدر 1996
هـاي ماليـاتي    وري پـردازش فـرم   درصـدي بهـره   80هاي تصويري جهت افـزايش   از سيستم

 XMLهـاي   ها بـه قابليـت  DMSاخيراً ). را ببينيد civic.com/pubs, 2001. (كند استفاده مي
  ). را ببينيد Yao et al., 2003. (اند نيز مجهز شده

بـراي  . مديريت مستندات، عالوه بـر داده و اطالعـات، بـا دانـش نيـز سـر و كـار دارد       
 Asprevبررسـي اجمـالي و ارتبـاط مـديريت مسـتندات،       and Middleton  را  (2003)

  . ببينيد
افـــزار جريـــان كـــار،  نـــرم: تـــرين ابزارهـــاي مـــديريت مســـتندات، شـــامل  اصـــلي

ــأليف  ــاي ت ــاه 4ابزاره ــكنرها و پايگ ــاي د  ، اس ــد  ادهه ــتم   (ان ــوان سيس ــت عن ــه تح ــاي  ك ه
مراجعــه  3بــه راهنمــاي فنــاوري . شــوند اي شــناخته مــي رابطــه -شــئمــديريت پايگــاه دادة 

هـــاي تصـــويرپرداز  هـــاي مـــديريت مســـتندات معمـــوالً شـــامل سيســـتم سيســـتم). كنيـــد
اســت، منجــر  آمــده W10.2كــه همــان طــور كــه در فايــل بــرخط   باشــند مــيكــامپيوتري 

  . گردند ري ميـمگيجويي چش به صرفه
. يكـي از فروشـندگان عمـدة مـديريت مسـتندات اسـت       5شركت لوتـوس ديولپمنـت  

هاي داده مستندات، مزاياي بسياري را براي كار گروهي و اشتراك اطالعـات فـراهم    پايگاه
ــي ــد  م ــد lotus.com(كن ــايت  ). را ببيني ــه س ــتر ب ــي بيش ــراي بررس ــاي  ب و  imrgold.comه

docuvantage.com نماييد مراجعه .  

 
1‐  Thomas Cook 
2‐  Travel‐refund application  
3‐  Massachusetts Department of Revenue  
4‐  Authoring tools 
5‐  Lotus Development Corporation 
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 ترنگاهي دقيق
هاي مديريت  ها چگونه از سيستم شركت 10-2

      نمايند؟مستندات استفاده مي
  

هــايي در ارتبــاط بــا چگــونگي اســتفاده در اينجــا مثــال 
هاي مديريت مستندات بـراي مـديريت    ها، از سيستم شركت

  :كنيم ها و مستندات را ذكر مي داده
ود ـ، كليه سوابق پزشـكي خـ  1"مركز جراحي بالتيمور"

كند، كه ايـن امـر باعـث     را به صورت الكترونيكي ذخيره مي
شود پزشكان و پرستاران در هنگام نياز به طور بالدرنـگ،   مي

در هر زمان و هر مكاني به اطالعات بيماران، دسترسي داشـته  
داول و نمودارهايي را به بخـش صـدور   اين سيستم، ج. باشند

كند و كاركنان اين قسـمت، هرگونـه    صورتحساب ارسال مي
اطالعــات مرتبطــي را يافتـــه و بــا پســت الكترونيكــي بــه       

با كمـك  . فرستند دهندگان خدمات بيمه يا بيمارستان مي ارائه
DMS تـوان همـواره يـك رد مميـزي داشـت كـه بـدين         مي

م ـانوني فراهـ ـهاي ق د و فعاليتترتيب سوابق الزم براي مقاص
درصد، تسـريع شـده    50هاي كاري تا بيش از  فرايند. شود مي

طـور چشـمگيري پـايين آمـده و      هايي به  و هزينة چنين فرايند
اســـت  انگيـــزه كاركنـــان ايـــن مركـــز نيـــز افـــزايش يافتـــه

)laserfiche.com/newsroom/baltimore.html را ببينيد.(  
ــپرس  ــريكن اكس ــركت ام ــا 2ش ــتفاده از  ب  ،DMSاس

  آوري و هاي بيش از يك ميليون مشتري را جمع ساالنه داده

نوع پرسشنامة  600ها در قالب بيش از  اين داده. كند پردازش مي 
سيسـتم  . شـوند  آوري مي كشور جمع 11زبان در  12مختلف، به 

محصــول شــركت  TELEform(مــورد اســتفادة ايــن ســازمان 
، AMEXبـا سيسـتم قـديمي     )3ور الكمي انـد كـارديف سـافت   

تواند نتـايج پـردازش شـده را بـين مـديران،       يكپارچه شده و مي
كننـد   ها را پردازش مي تعداد كاركناني كه اين فرم. توزيع نمايد

نفـر كـاهش يافتـه كـه ايـن امـر سـاالنه بـيش از          1نفر بـه   17از 
. جويي را براي شركت در پي داشته اسـت  دالر صرفه 500،000

  ).را ببينيد imrgold.comردي سايت مطالعات مو(
دمات آمبـوالنس  ـركت خـ ـيك شـ ( 4ارــف استــالي
ي خـود را  ــــ دات كاغذي قديمــه مستنــكلي) رنياـدر كاليف
ه ـصـدها بستـ  . كند داري ميـوري نگهـهاي ن كــروي ديس

ــ  ــتندات، ديجيتـ ــدندـاز مسـ ــورد  . الي شـ ــار در مـ ــن كـ ايـ
الوه، از ـبـه عـ  . ودـشـ  ام مـي ـــ ز انجـــ ديد نيـدات جـــمستن
ده و ـه شـ ـان تهيـ ـة پشتيبــوري، نسخـهاي ن كــام ديســتم

شـوند   مـي  هاي مختلفي نگهـداري  به داليل امنيتي، در مكان
)laserfiche.com/newsroom/Tulare.html را ببينيد.(  

 در تورنتـــوي 5اداره خـــدمات اضـــطراري و كـــاري
ــ ــ 6اداـكان ــك راه ــابي م ـ، از ي ــي بازي ـــستنكار اينترنت  داتـ

  

 
1‐  Surgery Center of Baltimore 
2‐  American Express 
3‐  Alchemy and Cardiff 
4‐  Life Star 
5‐  Work and Emergency Services Department  
6‐  Toronto, Canada 
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تواننـدوه، كاركنان مـيـك اين شيـبه كم. كندميادهـاستف
ها، خطوط  ها، ساختمان ط با راهـدات مرتبـكال و مستنـبه اش

ــوري داشــته باشــند   ــره، دسترســي ف . خــدمات شــهري و غي
هاي امـدادي را قـادر    دسترسي سريع به اين مستندات، گروه

راد را سازد كـه حـل مشـكالت و حتـي نجـات جـان افـ        مي
هاي  در وسايل نقليه هر مركز، كامپيوتر. تر انجام دهند سريع

هـاي   ها، تصـاوير و داده  لپ تاپ نصب شده كه حاوي نقشه
باشــــد  قــــديمي مربــــوط بــــه ســــوابق تعميــــرات مــــي 

)laserfiche.com/newsroom/torantowoks.html را ببينيد.(  
يـك دانشـگاه دولتـي واقـع در     ( 1سيناتي دانشگاه سين

هـاي شخصـي    ملزم شده تا دسترسي مجاز به پرونده) واوهاي
ها هـزار نفـر از بازنشسـتگان     نفر كاركنان فعال و ده 12000

جستار دربـارة   75000هر سال بيش از . خود را فراهم نمايد
شود كه بـراي پاسـخ بـه آنهـا      سوابق شخصي افراد انجام مي

يـافتن پاسـخ بـا    . ميليون داده بايد بررسـي گـردد   5/2حدود 
 بــه طـــول هـــاي منســوخ، روزهـــا   اســتفاده از ميكــروفيلم  

بـود كـه    DMSاين مشكل، اسـتفاده از   راه حل. انجاميد مي
هــا را ديجيتــالي  روفيلمـدات كاغــذي و ميكـــامي مستنـــتمــ

ــت و شــبكة    ــق اينترن ــا را از طري ــه آنه كــرده و دسترســي ب
اكنون هر يك از كاركنـان مجـاز   . پذير سازد داخلي، امكان

از طريق يـك مرورگـر، در عـرض چنـد ثانيـه بـه        توانند مي
ــد   ــدا كنن ‐imrgold.com/en/case(مســتندات دسترســي پي

studies/edu_Univ_of_Cin.asp را ببينيد.(   

كشـور اروپــايي   44كـه  ( 2دادگـاه حقـوق بشـر اروپــا    
، يك سيستم مسـتندات اينترنتـي را ايجـاد    )عضو آن هستند

اكنون در يـك   م كرد كه در ابتدا در يك شبكة داخلي و ه
در سـال  . شـود  پايگاه دانش سـازماني مجـزا نگهـداري مـي    

شـده   انجـام  DMSميليون مراجعه به ايـن   20، بالغ بر 2002
تنها از محل چاپ . (Canada NewsWire, 2003)است 

  .جويي شده است ها يورو صرفه و ارسال مستندات، ميليون
اكنـون   اين شركت هـم  ( 3شركت مك دانل داگالس

هـايي از خـدمات    گزارش) است 4از شركت بوئينگ بخشي
هــوايي خــود را از طريــق اينترنــت بــراي مشــتريان خــود در 

اين شـركت مجبـور بـود سـاالنه     . سرتاسر جهان پخش كرد
هـا را كـه بـالغ بـر چهـار       تعداد بسيار زيادي از اين گـزارش 

خـط هـوايي    200ميليون صفحه اسـناد بـود، بـراي بـيش از     
نـون همـه ايـن اطالعـات روي اينترنـت      اك هـم  . ارسال كند

نظـر زمـان و هزينـه     از جـويي كالنـي   موجود است و صـرفه 
 .براي سازمان و مشتريانش به همراه داشته است

تنهـا   در شـركت موتـوروال، نـه    DMSكـارگيري   بـه  
هـاي   براي ذخيره و بازيابي اسناد بلكه براي همكاري گـروه 
بـوده   كاري كوچك و اشتراك دانـش در سـطح سـازمان،   

از طريق ارتباطات مجازي، افراد قـادر خواهنـد بـود،    . است 
اطالعات را مورد بحث قرار داده و آن را منتشر سازند، كـه  

كه توسط شبكة اينترنت  DMSها با كمك  همة اين فعاليت
  .گردد پذير مي عرضه شده، امكان

 
1‐  The University of Cincinnati 
2‐  The European Court of Human Rights 
3‐  McDonnell‐Douglas 
4‐  Boeing  
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DMS اي  اشـيايي چندرسـانه  ها، مستندات به عنـوان   اري سازمانـروزه در بسيـام. اينترنتي
ات حـاوي  ـوب، دسترسي آسان به صفح. وندـش اخته ميـهستند، شن 1ها دـامل ابر پيونـكه ش

هـاي   مثـال . (انـد  ها در اين حيطه بسيار عـالي عمـل كـرده   DMS. كند اطالعات را فراهم مي
 هاي مجهز به وب، قـرار دادن اطالعـات  DMS). ببينيد 2-10تر  قـي دقيـنگاهمربوطه را در 

كنند زيرا بسـياري از آنهـا، مسـتندات را بالفاصـله بـه       بر روي شبكه داخلي را نيز تسهيل مي
، 2توابـراي مثـال، شـركت بـل سـ     . (Yao et al., 2003) نماينـد  تبديل مـي  HTMLقالب 

هاي مجهـز بـه شـبكه داخلـي خـود،       ميليون دالر به كمك سيستم مديريت فرم 5/17ساالنه 
مـديريت اينترنتـي مسـتندات،      شـاهدة مثـالي ديگـر از سيسـتم    بـراي م . كنـد  جويي مي صرفه

Delcambre et al. (2003) را ببينيد .  
ذكـر خواهـد شـد، در     2-10تـر   نگاهي دقيقهايي كه در اين متن و در  در تمامي مثال

همچنـين، مسـتندات از بـين نرفتـه و تـداخل پيـدا       . جويي شده اسـت  ها و زمان، صرفه هزينه
هـاي مـديريت مسـتندات، چگـونگي      مسائل موجود در ارتباط بـا سيسـتم   يكي از. كنند نمي

به ايـن   16و  15در فصول . هاي شخصي است ايجاد امنيت و حريم خصوصي در مورد داده
  .موضوع خواهيم پرداخت

 3 انبارسازي داده 2- 10

هــا بــراي تســريع و تســهيل  هــاي كوچــك و بــزرگ از انبارســازي داده بســياري از ســازمان
  . كنند ها استفاده مي يل و جستار دادهپردازش، تحل

هـاي   در سيسـتم . در نظـر گرفـت   تراكنشي يا تحليلـي توان  ها را مي پردازش داده در سازمان
و بـه   گردنـد  سازماندهي ميساختار سلسله مراتبي ها اساساً در يك  ، داده4 پردازش تراكنش

هاي پردازش  داده و سيستمهاي  پايگاه). 2راهنماي فناوري (شوند  طور مركزي پردازش مي
. باشند و نتايج حاصله، گزارش تراكنش مي 5هاي عملياتي سيستممورد استفاده، تحت عنوان 

  . شود هاي تكراري و روزمره انجام مي اين امر عمدتاً براي پردازش سريع و كارايي، داده

 
1‐  Hyperlink 
2‐  BellSouth 
3‐  Data Warehousing  
4‐  Transactions Processing Systems (TPS) 
5‐  Operational systems 

  پردازش تراكنشي
 در مقايسه با 
 پردازش تحليلي
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طـاف زيـاد   ها، آنهايي هستند كه بتوانند به سـرعت و بـا انع   ترين سازمان امروزه، موفق
كليد اصلي نيل به اين . هاي موجود در بازار، واكنش نشان دهند نسبت به تغييرات و موقعيت

هـا و   طور كه در نمونه هارا نشان داده شـده، اسـتفادة اثـربخش و كـارا از داده     هدف، همان 
بلكـه بـه كمـك يـك فعاليـت       ،اين امر نه فقط از طريق پردازش تراكنشـي . است اطالعات
آوري شـده   هـاي جمـع   تحليل دادهبه پذيرد، كه  صورت مي پردازش تحليليبا نام  ، تكميلي

نيز  "هوشمندي كسب و كار"پردازش تحليلي كه با عنوان . پردازد ميتوسط كاربران نهايي 
، 1هـاي اطالعـات سـازماني    يار، سيستم هاي تصميم كاوي، سيستم شود، شامل داده شناخته مي

قـرار دادن اطالعـات   . باشـد  هـاي كـاربران نهـايي مـي     ير فعاليتهاي وب، جستار و سا برنامه
وري كمك نموده و كـاربران را   گيرندگان، به باال رفتن بهره استراتژيك در دسترس تصميم

سازد تصميمات بهتري اتخاذ كنند كه اين امر منجر به كسـب مزيـت رقـابتي بيشـتر      قادر مي
د از دسترسـي آسـان كـاربران نهـايي بـه      يك سيستم تحويل دادة خوب بايـد بتوانـ  . شود مي
  . پذير و اثربخش، پشتيباني كند گيري سريع، صحيح، انعطاف ها و تصميم داده

هـاي   اولـي كـار مسـتقيم بـا سيسـتم     . در پردازش تحليلي اصوالً دو گزينه وجـود دارد 
اجـزاء  ، بـا اسـتفاده از ابزارهـا و    2)"بياييد از آنچه داريـم اسـتفاده كنـيم   "رويكرد (عملياتي 

بـه  (شـوند   شـناخته مـي   افـزار  ميـان و  3افزاري كه با عنوان ابزارهاي واسط مسـتقيم كـاربر   نرم
  .ديگري، استفاده از يك انبار داده است). مراجعه كنيد 2راهنماي فناوري 

هـايي مفيـد باشـد كـه در آنهـا تعـداد كـاربراني كـه          تواند براي شركت گزينه اول مي
ايـن روش بـراي   . هـاي سيسـتم عمليـاتي هسـتند، زيـاد نيسـت       مشغول جستار و انجام تحليل

هـاي فنـي الزم بـراي اسـتفادة زيـاد از       هايي مناسب اسـت كـه كـاربران آنهـا مهـارت      بخش
را  BIXL, 2002(باشـند   ابزارهايي چون صفحات گسترده و ابزارهاي گرافيكـي را دارا مـي  

هاي فنـي   براي كساني كه مهارتدهي،  هرچند استفاده از ابزارهاي جستار و گزارش). ببينيد
توانـد اثربخشـي، انعطـاف و     پذير است اما در بسياري از موارد نمـي  كمتري دارند نيز امكان

  .سادگي الزم را داشته باشد
انـد   به وجود آمـده  "واسط مستقيم كاربر" ابزارهاي، موج وسيعي از 90دهةاز اواسط 

م مسـتقيم جسـتار و تهيـة گـزارش دربـارة      دهند كـه بـا انجـا    كه به كاربران اين امكان را مي
 

1‐  Enterprise Information Systems 
2‐  The “letʹs use what we have” approach 
3‐  Front‐end 
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بـا ايـن حـال،    . هاي داده عملياتي، اين مشكالت را حل كنند هاي ذخيره شده در پايگاه داده
اشكال اين رويكرد آن است كه اين ابزارها تنها براي آن دسته از كـاربران نهـايي اثـربخش    

اين وضـعيت، بـه   . باال باشدهاي داده در حد متوسط تا  هستند كه دانش آنها در مورد پايگاه
بـا ايـن وجـود، زمـاني كـه      . كارگيري ابزارهاي اينترنتي، بهبـود يافـت   طور چشمگيري با به 

هاي متفاوتي باشند، گردآوري آنها جهت تجزيه و تحليـل   ها در منابع متعدد و در قالب داده
  . بر روي آنها دشوار است

ها فائق آمده و امكان پردازش تحليلي  تبر تمام اين محدودي) ها انبار داده(گزينه دوم 
  :گيرد اين انتخاب، سه مفهوم را در بر مي. آورد بهتر را فراهم مي

  .هاي شركت براي كاربران نهايي نمايشي از داده .1
سازد به جستار پرداختـه و توانـايي تهيـة     محيطي مبتني بر وب، كه كاربران را قادر مي .2

 .گزارش را داشته باشند
پذير  ها را امكان كه امنيت و كنترل متمركز داده) انبار داده(بر سرور  يك مخزن مبتني .3

 .كند مي

، مخزني براي  انبار داده. دهد را نشان مي  انبار دادهمورد شركت هارا، برخي از فوايد اصلي 
شود و براي پـردازش   است كه در قالبي خاص سازماندهي مي 1گرا هاي قديمي موضوع داده

در دسـترس  ) گيـري، جسـتار و ديگـر كاربردهـا     ، پشتيباني تصـميم كاوي دادهمانند (تحليلي 
هاي مديريت عايدات، مديريت ارتباط با مشتريان، كشف  توان برنامه براي مثال مي. باشد مي

 ,Whiting)ها و مديريت حقوق كاركنان را نـام بـرد    تقلب پيتـزا   بـه عنـوان مثـال،   . (2003
هـاي   كند كه داده اي بنا مي با مشتريان خود را بر انبار داده هاي مديريت ارتباط برنامه ،2هات

درصـد بـازار آمريكـا را كـه از      50تـا   40ميليـون خـانواده آمريكـايي يـا بـين       40مربوط به 
 . شود شامل مي ،آوري گشته ها جمع هاي انجام شده در رستوران تراكنش

) 2(هـا   رسـي سـريع بـه داده   امكـان دست ) 1: (عبارتنـد از   ترين مزايـاي انبـار داده   عمده
بـراي  . هـاي وب  ها به كمـك مرورگـر   توانايي دستيابي سريع و آسان كاربران نهايي به داده

اي درآيند  هاي عملياتي بايد به قالب رابطه بيشتر در دسترس باشند، داده  ها هر چه اينكه داده
ها بـه   براين انبارسازي دادهبنا. كند تر مي كه اين امر آنها را براي پردازش تحليلي قابل كنترل

 
1‐  Subject‐Oriented 
2‐  Pizza Hut 

 انبار داده
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. باشد ها مرتبط مي خودي خود يك اصل نيست اما با دسترسي بازيابي، تحليل و تجسم داده
)Eckerson, 2003, and Inmon, 2002 را ببينيد.(  

. نشـان داده شـده اسـت    2-10كارگيري يك انبـار داده در شـكل    ساخت و به  فرايند
هـا بـا    داده). سـمت چـپ شـكل   (شـوند   اتي ذخيره مـي هاي عملي هاي سازمان در سيستم داده

، پـردازش شـده و   1)اسـتخراج، تبـديل، بارگـذاري   ( ETLافزار خاصي با نـام   استفاده از نرم
شـود و در   ها بـه انبـار منتقـل نمـي     الزاماً كل داده. گردند سپس در يك انبار داده، ذخيره مي

هــاي انتقــال يافتــه بــه شــكلي  داده. يابــد اي از آنهــا انتقــال مــي بســياري مــوارد تنهــا خالصــه
بـه  . شوند كه دسترسي و پيدا كردن آنهـا بـراي كـاربران نهـايي آسـان باشـد       سازماندهي مي

سپس بر اساس موضوع، مثالً حوزة كاركردي، فروشـنده  . شوند ها استاندارد مي عالوه، داده
 فراينـد بـه يـك   هـاي عمليـاتي بـا توجـه      در مقابـل، داده . گردند دهي مي يا محصول سازمان

توجه داشته باشـيد  (شوند  سازماندهي مي ،كسب و كار مانند حمل و نقل يا كنترل موجودي
از  ERPو  SCMتوانند ورودي يـك انبـار داده باشـند و تصـميمات      مي ERPهاي  كه داده

  ). را ببينيد Grant, 2003. كنند خروجي انبار داده استفاده مي

  

 
1‐  Extraction, Transformation, Load 

.ربانرسم شده توسط تو:منبع.هاي انبار داده چارچوب و نمايش2-10شكل
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هـايي در مـورد    ، يعنـي داده 1هـا  ابـرداده سازي  راي ذخيرهزني را بـارهاي داده، مخـانب
هاي  ها شامل برنامه ابر داده. )را مشاهده كنيد Sen, 2004( آورند م ميـهاي ديگر، فراه داده
هـا هسـتند كـه     اي از داده الصهـهـا و خـ   دهي دادهـد سازمانـ ـها، قواعـ  افزاري دربارة داده نرم

طراحـي و بـه   . تـر اسـت   بـا ابزارهـاي وب آسـان    بندي و جستجو در آنها مخصوصاً فهرست
تواند برخي مسائل اخالقي را به عنوان مثـال در مـورد سـازماندهي     ها، مي كارگيري ابر داده 

 ،در آخـر . (Brody, 2003). اد كنـد ـگذارد، ايجـ ـر بـ ـاي كه بـر كـاربران تأثيـ    آنها به گونه
 2راهنمـاي فنـاوري   (د ـآورن م ميـرا فراهار داده ـه انبـرسي بـامكان دست افزار ميانابزارهاي 

  ).را ببينيد Rundensteiner et al., 2000و

  :ها به قرار زير است نه ويژگي اصلي انبارسازي داده .مشخصات يك انبار داده

مشتري، فروشنده، محصـول، سـطح قيمـت و    (ها بر حسب موضوع  داده .دهي سازمان .1
 .راي پشتيباني از تصميمات هستند، سازماندهي شده و شامل اطالعاتي ب)منطقه

شوند، ممكن است به  عملياتي نگهداري مي  هاي داده هايي كه در انبار داده .سازگاري .2
هاي مربوط به جنسيت افراد، در  براي مثال، داده. گذاري شوند هاي مختلفي رمز روش

كدگذاري شده و در سيستمي ديگر،  "1"و  "0"يك سيستم عملياتي ممكن است به 
، كدگذاري  البته در يك انبار داده خاص. براي آنها تعيين گردد "f"و  "m"هاي كد

 . شود به يك روش هماهنگ، انجام مي
تواننـد   شـوند و بنـابراين مـي    هاي متمادي نگهـداري مـي   ها براي سال داده. متغير زمان .3

  . كار گرفته شوند هاي ديگر در طول زمان، به  بيني روند و مقايسه براي پيش
  . شوند روز نمي ها پس از ورود به انبار داده، ديگر به داده. اتثب .4
  .كند  اي استفاده مي از يك ساختار رابطه  معموالً، انبار داده. اي رابطه .5
/ گيرنـده  ، اساساً از يـك معمـاري سـرويس    انبار داده. دهنده سرويس/ گيرنده سرويس .6

هـا داشـته    آسـاني بـه داده  كند تا كـاربران نهـايي دسترسـي     دهنده استفاده مي سرويس
  . باشند

پردازشـي    كه يـك محـيط  است اي  گونه انبارهاي دادة امروزي، بهطراحي . مبتني بر وب .7
  .(Rundensteiner et al., 2000)هاي اينترنتي ايجاد كنند   كارآمد را براي برنامه

 
1‐  Metadata 
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در حـال  . شـوند  هايي كه داراي منابع مختلـف هسـتند، يكپارچـه مـي     داده. يكپارچگي .8
  . رود كار مي سازي به  حاضر، خدمات وب براي پشتيباني از يكپارچه

تـوان   ها بالدرنگ نيستند، مـي  هاي انبارسازي داده اگرچه اغلب برنامه. بالدرنگ بودن .9
 Basu (2004)براي جزئيـات بيشـتر،   . هاي به هنگام بودن تنظيم نمود آنها را با قابليت

  . را ببينيد Bonde and kuckuh (2004) و

هـا ايجـاد    هـا، فرصـت مناسـبي را بـراي سـازمان      خارج كردن اطالعات از مين فريم. اـمزاي
توانند  ها مي شركت. كند تا استراتژي فناوري اطالعات خود را مجدداً سازماندهي نمايند مي

كاربردي خود را تغيير دهند كـه ايـن امـر كـاربران نهـايي       يها هاي شكل دادن به داده شيوه
پـذير نبـوده    هاي گسترده انجام دهند كه قبالً امكان ها تحليل سازد با اين داده مي آنها را قادر

انـداز واحـد    يكي ديگر از مزاياي آن، ارائه يك چشم). دربارة سيرز را ببينيد 2نمونة (است 
و با اشـكال    اندازهاي متعدد كوچك هاي شركت است، كه بهتر از ارائه چشم نسبت به داده
هـا را   هاي مجزايي ممكن است فـروش يـا ارسـال كـوپن     براي مثال، برنامه. باشد متفاوت مي

هاي متفاوت، ديد خـوبي در مـورد كـارايي و صـرفه      هاي برنامه تركيب داده. رديابي نمايند
هـا بـه    دهد كه شايد خروجي مذكور از ايـن برنامـه   ها به ما مي اقتصادي ترويج فروش كوپن

براين يكپـارچگي ايـن اطالعـات بـا انبـار داده، موجـب       بنا. صورت جداگانه، به دست نيايد
  . تر گردد شود كه استخراج و تحليل آنها آسان مي

هــاي   هــا، انتقــال پــردازش اطالعــات از سيســتم      از ديگــر منــافع انبارســازي داده   
در نتيجــه، ابزارهــاي كــاربر . باشــد تــر مــي هزينــه قيمــت بــه ســرورهاي كــم عمليــاتي گــران 

ــراي اطالعــات را   تواننــد تعــد نهــايي مــي اد قابــل تــوجهي از تقاضــاهاي كــاربران نهــايي ب
توانــد  دهــي در سيســتم عمليــاتي مــي بــه عــالوه، برخــي الزامــات گــزارش. پاســخگو باشــند

هـاي توليـد    هـاي تصـميم يـار منتقـل گشـته و بـدين ترتيـب، پـردازش در سيسـتم          به سيستم
  .نمايد بهتر عمل مي

  ا بهبـود بخشــند، مزيـت رقــابتي ايجـاد كننــد   تواننـد دانــش سـازمان ر   منـافع فـوق مــي  
(Watson et al., 2002)    منـدي او را ارتقـاء دهنـد،     ، ارائه خـدمات بـه مشـتري و رضـايت

گيـري را تسـهيل نماينـد و بـه سـاده و مـؤثر كـردن         ، تصميم)را ببينيد W10.3فايل برخط (
  . هاي كسب و كار كمك كنندفرايند
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. تواند بسيار باال باشـد  داري از يك انبار داده، ميـنگهت و ـة الزم براي ساخـهزين. هـهزين
ار دشـوار و  ـاده نيـز بسيـ  ـهـاي قـديمي و بـال استفـ     مـها از سيستـ  آوري داده عـالوه، جمـبه ع
هـا، وجـود نداشـته     در نهايت، ممكن است انگيـزه الزم بـراي اشـتراك داده   . بر است هـهزين
سـنجي   هـا، بايـد مطالعـه امكـان     اي انبارسازي دادهدامي برـابراين، قبل از هرگونه اقـبن. باشد

  . انجام شود

ا وجـود  ـهـ  ارسازي دادهـادي متعـددي بـراي انبـ   ـهـاي بنيـ   اريـمعم. زارهاـاري و ابـمعم
باشـند   اليـه مـي   3اليـه و معمـاري    2هـا، معمـاري    اريـتـرين معمـ   وع از متداولـدو ن. دارند

)Gray and Watson, 1998 هـاي موجـود در انبـار     اليـه، داده  اري سـه  در معم). را ببينيد
شوند و بـراي تحليـل    سپرده مي بعدي  دـگاه دادة چنـپاي، دو بار پردازش شده و به يك  داده

ــه چندبعــدي، ســازماندهي مــي  ــد  و ارائ ــر ) 5-10بخــش (گردن ــا در بازارهــاي داده، تكثي ي
را  Rundensteiner et al., 2000 هـاي اينترنتـي،   براي مطالعه دربـارة معمـاري  . شوند مي

ــد ــ. ببيني ـــن ـــوع معم ـــاري انب ــي ـار داده، اب ــين م ــراي ســاخت آن را مع ــد  زارهاي الزم ب كن
)Kimball and Ross, 2002 را ببينيد .(  

انتقـال محتويـات يـك انبـار داده بـه      . قرار دادن انبار داده بر روي شـبكة داخلـي  
توانند  كاربران مي. پذيرد يگيرندگان در كل سازمان، توسط شبكة داخلي صورت م تصميم

ها را مشاهده، جستجو و تحليـل نمـوده و گـزارش تهيـه      با استفاده از مرورگرهاي وب، داده
ــد ــراي تحويــل و انتقــال داده  . كنن ــربخش ب باشــد  هــا مــي ايــن روش، راهــي اقتصــادي و اث

)Kimball and Rose, 2002  وInmon, 2002 را ببينيد .(  

هايي مناسب خواهد بـود كـه مـوارد ذيـل در      بيشتر براي سازمانها  انبارسازي داده. تناسب
  : كند مورد آنها صدق مي

شـركت هـارا و   (ها بايد در دسـترس كـاربران نهـايي قـرار گيـرد       حجم زيادي از داده •
 ؛)، شركت سيرز را ببينيد2نمونه 

 هاي مختلف ذخيره شده باشند؛  هاي عملياتي در سيستم داده •

 ر نسبت به مديريت وجود داشته باشد؛يك رويكرد اطالعات محو •

هـاي موجـود در    ماننـد پايگـاه  (يك پايگاه مشتري بزرگ و متنوع وجود داشته باشـد   •
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تـي انـد    تترابـايتي اي  26ها؛ براي مثال، انبـار داده   هاي خدمات شهري و بانك شركت
 ). گيرد نفر از كاركنان قرار مي 3000براي تحليل بازاريابي، مورد استفاده  1تي

 شوند؛ هاي متفاوت نمايش داده  هاي متفاوت به شكل هاي مشابه در سيستم داده •

 شوند كه به آساني قابل درك نباشد؛  ها در قالبي فني ذخيره  ه داد •

ــه طــور گســترده انجــام   • بســياري از كــاربران نهــايي (شــود  پــردازش كــاربر نهــايي ب
ذكـر شـد،    2طور كه در نمونه  دهند؛ براي مثال، همان  هاي زيادي را انجام مي فعاليت

  ).كاربر است 5000شركت سيرز داراي 

بـه صـورت خالصـه، ذكـر      2-10هـاي كـاربردي موفـق، در جـدول      برخـي از برنامـه  
ده اســت ـق ديگــر، ارائــه شـــدها برنامــة موفـــم از صـــهــاي زيــادي هــ زارشـگــ. انــد دهـشــ

فروشـندگاني چـون    هـاي  سـايت  وبماجراهاي موفقيت مشتريان و مطالعات موردي را در (
Hyperion Inc. ،Business Objects ،Cognos Corp. ،Information Builders ،

NCR  Corp. ،Oracle ،Computer  Associates  وSoftware  A&Gـــ، مش اهده ــ
از . را ببينيـد  Inmon (2002)و  Gray and Watson (1998)براي بررسي بيشتر، ). كنيد

  .(dw‐institute.org) نيدمؤسسه انبار داده نيز بازديد ك

هـاي   بازارهـاي داده، فروشـگاه  : گـردد  معموالً با موارد زير تكميل يا جايگزين مي  انبار داده
  .2هاي چند بعدي داده هاي عملياتي و پايگاه داده

هـاي    هزينة باالي انبارهـاي داده، اسـتفاده از آنهـا را محـدود بـه شـركت      . بازارهاي داده
تـر و   هـا، ايجـاد نـوع كـم هزينـه      ل جـايگزين بـراي بسـياري از بنگـاه    ح راه . كند بزرگ مي

در واقع انبـار   ،بازار داده يك .گويند كوچكتر يك انبار داده است، كه به آن بازار داده مي
  .شود يا يك بخش ويژه طراحي مي 3كوچكي است كه براي يك واحد كاري استراتژيك

دالر در مقابـل   100،000قيمتي كمتر از (هزينة اندك : مزاياي بازار داده عبارتست از
انـدازي كـه اغلـب     تر براي راه ؛ زمان انتظار بسيار كوتاه)يك ميليون دالري انبار داده  قيمت

هـايي كـه    روز است؛ نظارت محلي به جاي مركزي و اعطاي تسهيالت به گروه 90كمتر از 

 
1‐  AT&T 
2‐  Multidimensional Databases 
3‐  Strategic Business Unit  

بازارهاي داده، 
هاي  هاي داده فروشگاه

هاي  عملياتي و پايگاه
 داده چند بعدي



 

 

 انبارسازي داده  2- 10

نبارهـاي داده، حـاوي اطالعـات    البتـه بازارهـاي داده در مقايسـه بـا ا    . كنند از آن استفاده مي
تر از انبـار   بنابراين، سرعت پاسخگويي آنها باالتر و جستجوي آنها نيز آسان. كمتري هستند

هـاي   دهد كه سيستم هاي كاري اجازه مي در نهايت اين سيستم به واحد. داده سازماني است
  . ، ايجاد كنندISيار خود را بدون وابستگي به بخش  تصميم

   ها اي از كاربردهاي راهبردي انبارسازي داده خالصه   2-10 جدول
  استفاده راهبردي هاي كاركردي استفاده حوزه  صنعت

 
ها، تحليل  تعيين وظايف خدمه، اعزام ناوگان هوايي، تركيب قيمت عمليات و بازاريابي  خطوط هوايي

  السفر سودآوري مسيرها، بهبود برنامة افراد دائم

  بازرگاني و تكميل موجودي يابيبازارتوزيع و  پوشاك
توسعة محصول، عمليات و  بانكداري

  بازاريابي
ها، تبليغ محصوالت و  ارائه خدمات به مشتريان، تحليل روند

  ISخدمات و كاهش مخارج 
ارائه خدمات به مشتريان، خدمات اطالعاتي جديد در ازاي دستمزد  توسعه محصول و بازاريابي  كارت اعتباري

  و كشف تقلب
  هاي  مراقبت

  بهداشتي
  كاهش مخارج عملياتي عمليات

توسعه محصول، عمليات و  گذاري و بيمهسرمايه
  بازاريابي

مديريت ريسك، تحليل تحركات بازار، تحليل گرايشات مشتريان و 
  مديريت سهام

  محصوالت
  هاي فردي مراقبت

هاي  يوهگيري براي توزيع، تبليغ محصول، فروش و شتصميم توزيع و بازاريابي
  گذاري قيمت

  آوري اطالعات محرمانه جمع عمليات  بخش دولتي
گذاري،  تحليل روندها، تحليل الگوهاي خريد، سياست قيمت توزيع و بازاريابي  فروشي زنجيرة خرده

  بهينة توزيع  هاي كنترل موجودي، تبليغ محصول و كانال
  )كنترل كيفيت(تحليل الگو  توليد  فوالد

وعملياتحصول،توسعه م  مخابرات
  بازاريابي

و تحليل  ISتبليغ محصول و خدمات جديد، كاهش بودجة 
  سودآوري

 
 ..Park (1997), p. 19, Table 2 :منبع
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  :دو نوع عمده بازار داده عبارتند از
اي از يك انبار داده  مجموعه گاهي اوقات، كار با زير: 1)وابسته(بازار دادة تكثير شده  .1

نشان داده شده است،  2-10طور كه در شكل  چنين مواردي، همان  در. تر است آسان
توان چند زير مجموعه از انبار را تكثير نمود و بازارهاي دادة كوچكي ايجاد كـرد   مي

بخـش  در اين حالت، بـازارداده  . كه هر يك از آنها به زمينه خاصي، اختصاص دارند
 . شود براي انبار داده محسوب مياي  افزوده

تواند بدون داشـتن انبـار داده، يـك يـا چنـد       يك سازمان مي: 2اي دادة مستقلبازاره .2
بازارهـاي داده متـداول، داراي كاربردهـاي بازاريـابي،     . بازار دادة مستقل داشته باشـد 

  .مالي و مهندسي هستند

هـاي   اي بـراي سيسـتم   پايگـاه داده  ،مخـزن داده عمليـاتي   يـك . مخازن داده عمليـاتي 
بهـره   3هـاي صـحيح   كه از ايـدة انبـار داده بـراي فـراهم كـردن داده      پردازش تراكنش است

هـاي عمليـاتي شـركت     برد؛ يعني مفاهيم و مزاياي انبار داده را با هزينه كمتري به بخـش  مي
هاي بلندمـدت و ميـان مـدت كـه بـا       گيري مـكه براي تصمي وه بيش از آنـاين شي. آورد مي

هـاي   مـدت شـامل فعاليـت    ، در مورد تصميمات كوتـاه سر و كار دارند به كار رود  انبار داده
. اين نوع تصميمات، بيشتر به اطالعـات جـاري نيـاز دارنـد    . شود حياتي سازمان، استفاده مي

اكنـون    هـاي يـك مشـتري كـه هـم      ابـبراي مثال، بانك بايد تمام اطالعات مربوط به حسـ 
هـاي   داده  تـوان بـين   تي را مـي هـاي عمليـا   مخازن داده. تماس گرفته را در اختيار داشته باشد

 اي ميان اين دو توسط مقايسه( ها در نظر گرفت و انبار داده) هاي قديمي در سيستم(عملياتي 
Gary and Watson (1998) ارائه شده است( .  

هاي چندبعدي داده، مخازن دادة تخصصـي هسـتند    پايگاه. هاي چندبعدي داده پايگاه
ون حـوزة جغرافيـايي، خـط توليـد، فروشـنده يـا زمـان،        كه حقـايق را بـر مبنـاي ابعـادي چـ     

هــايي كــه در مخــزن  اغلــب داده). را ببينيــد W10.4فايــل بــرخط (كننــد  ســازماندهي مــي
ذخيره) چندبعدي( "4مكعب داده"چندبعدي هستند، پيش پردازش شده و در واحدي با نام 

 
1‐  Replicated (Dependent) Data Mart 
2‐  Standalone Data Mart 
3‐  Clean data 
4‐  Data cube 
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نشـان داده شـده    W10.4مكعب داده، در سمت چپ شكل واقع در فايل برخط . گردند مي
در شكل، سـه  (هاي تركيب خاصي از ابعاد است  هر سلول اين مكعب، بيانگر ويژگي. است

مواردي چون حجم محصول فروخته شده، در محل تقـاطع محورهـا قـرار    ). بعد وجود دارد
به عنوان مثال، حجم واشـرهاي بـه فـروش رسـيده در شـعبه مركـزي شـركت در        . گيرند مي

  .ان يك نقطة تقاطع در نظر گرفتتو را مي 2004جوالي 
بـراي مثـال، ارقـام مربـوط بـه فـروش،       . ابعاد، معموالً داراي يك سلسله مراتب هستند

هـاي داده چندبعـدي    پايگـاه . ممكن است به صورت روزانـه، ماهانـه يـا سـاالنه بيـان شـوند      
د يـا بـه   به اين صورت كه جزئـي از هسـتة مركـزي آن شـون     ؛توانند به انبار داده بپيوندند مي

براي آشنايي بيشتر در مـورد چنـد بعـدي بـودن، بخـش      . كار روند عنوان يك الية اضافه به 
 .را ببينيد 10-5

  و كار  دانش به كمك هوشمندي كسبو اطالعات كشف  3- 10

تواننـد در دسـترس مـديران،     ها تا زماني كه در انبار داده يا بـازار داده قـرار دارنـد، مـي     داده
آنگــاه كــاربران قــادر خواهنــد بــود كارهــاي . نهــايي قــرار گيرنــد گــران و كــاربران تحليــل

طـور معمـول بـا نـام      ها با عنوان پردازش تحليلـي و بـه    اين فعاليت. گوناگوني را انجام دهند
براي مشاهده فهرسـتي از ايـن عنـاوين و    : نكته(شوند  شناخته مي "هوشمندي كسب و كار"

  ).را ببينيد Dimensional Insight, 2003ساير عبارات مربوطه، 
آوري،  هــا و فنــون گــرد اي از برنامــه مجموعــه گســترده 1هوشــمندي كســب و كــار

اني ـا است كه بـه كـاربران سازمـ   ـه رسي به دادهـم كردن دستـل و فراهـازي، تحليـس رهـذخي
 ,Oguz(كنــد  ك مــيـر كمـــراتژيك بهتــــــات كــاري و استــــاذ تصميمـدر اتخــ و  2003

Moss and Atre, 2003 براي مثال، شركت پيتزا هـات، بـه كمـك اسـتفاده از     ). را ببينيد
ــ ــBIاي ـابزاره ـــ، درآم ــه ميــ  ـد ف ــود را ب ـــروش خ ــت  ـزان چشم ــزايش داده اس گيري اف

(Langnau,2003) .كنندگان  اي كه در مورد مصرف ساله 20هاي  پيتزا هات بر اساس داده
دهند، معمـوالً چـه نـوع كـاال      ارش ميداند كه مشتريان چه نوع پيتزايي را سف خود دارد، مي

كنند و در يك بازه زماني مشخص، چقدر براي اين منظور، خـرج   هايي را استفاده مي برگ
، BIتوانند اين اطالعات را گرفته و بـا كمـك يـك سيسـتم      مديران بازاريابي مي. نمايند مي

 
1‐  Business Intelligence (BI) 

 و كار  هوشمندي كسب
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طالعات جهت سپس شركت از اين ا. بيني نمايند احتمال سفارش بعدي يك مشتري را پيش
رف مبلغـي  ـتعيين استراتژي بازاريابي براي تشويق مشتريان به خريد پيتزاي بيشـتر بـدون صـ   

ت يـك  ـكارگيري يا ساخ به ) نه لزوماً(، معموالً BI فرايند. نمايد براي بازاريابي، استفاده مي
  ).3-10شكل (گيرد  را در بر مي  ار دادهـانب

ـ  هوشمندي كسب و كار چگونه عمل مـي  هـاي خـام عمليـاتي اغلـب در      داده. دكن
فروشـي ملـي كـه     براي نمونه يك زنجيرة خرده. شوند داده شركت نگهداري مي  هاي پايگاه

هـايي   فروشـد، داده  پز و وسايل پاسيو گرفته تـا ظـروف پالسـتيكي را مـي     همه چيز از كباب
  هـاي  در پايگـاه دربارة موجودي انبار، اطالعات مشتريان، تبليغات قبلـي و مقـدار فـروش را    

هـاي متعـدد    اگرچه ممكن است اين اطالعات ميان سيسـتم . كند داده متفاوت، نگهداري مي
  افزار سازندة انبـار داده،   پخش شده باشند و ظاهراً هيچ ارتباطي با هم نداشته باشند، يك نرم

  

  
كــــار  ةنحــــو 3-10شــــكل

 .هوشمندي كسب و كار
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 داده،) يـا بـازار  (جداول، در انبار . آورد تواند اين اطالعات را در يك انبار داده گرد هم  مي
مكعب داده، نـام ديگـر   (شكل گيرند  هاي داده مكعبتوانند به يكديگر مرتبط گردند و  مي

هـاي   براي مثال، اطالعات مربوط به موجودي، بـه پايگـاه  ). بعدي داده است هاي چند پايگاه
ا شود، كه اين امر، امكان تحليل گسترده اطالعـات ر  داده ارقام فروش و مشتريان مرتبط مي

هاي داده دارند و برخي ديگر،  برخي از انبارهاي داده، پيوندي پويا با پايگاه. نمايد فراهم مي
  . ايستا هستند

قادر است جستار انجـام دهـد،    "و كار  هوشمندي كسب"افزار  كاربر با استفاده از نرم
بـراي مثـال،   . هاي ديگـري را صـورت دهـد    هاي موردي درخواست كرده يا تحليل گزارش

هاي داده با هـم در   از آنجا كه همه پايگاه. تواند با جستارهاي چند اليه انجام شود ليل ميتح
توانيد محصوالتي را جستجو كنيد كه يك فروشگاه مقـدار زيـادي    ارتباطند، شما فرضاً مي
هـاي قبلـي تعيـين نماييـد كـه       توانيد با توجه به فـروش  همچنين مي. از آنها را در اختيار دارد

پـس از اينكـه بـراي    . رسـند  از اين محصوالت با اقالم پرطرفـدار بـه فـروش مـي     كدام يك
ريـزي   رفدار برنامـه ـتبليغات الزم جهت فـروش اجنـاس باقيمانـده همـراه بـا كاالهـاي پرطـ       

توانيد از ايـن هـم پيشـتر رفتـه و دريابيـد كـه ايـن تبليغـات كجـا بيشـترين            كرديد، حتي مي
توانـد در قالـب گـزارش،     نتايج درخواست شما مي .جذابيت و سودآوري را خواهند داشت

گيرنـدگان توزيـع    تواننـد بـين تصـميم    اين موارد مـي . دار يا تصوير ارائه شودـبيني، هش پيش
فنـاوري اطالعـات در محـيط كـار     ، 1جريـز  وبراي مطالعه مثالي از يك برنامه در بن . شوند

  . را ببينيد 10-1
سازي  مدل: هايي از قبيل شامل خروجي "و كار  هوشمندي كسب"تر  كاربردهاي پيشرفته

هاي پيشرفتة هوشمندي  سيستم. دنباش بندي، تخصيص منابع و هوشمندي رقابتي مي مالي، بودجه
و كـار، معيارهـاي     گيـري، تحليـل عملكـرد كسـب     هاي تصميم و كار اجزايي مانند مدل  كسب
وند ـشـ  ل مـي ـره را شامـ ـدد و غيـ ـمجـ دسي ـو مهنـ  2اـه ل از دادهـه پروفايـاي تهيـي، ابزارهـكم

 ,Eckerson براي جزئيات بيشـتر، (  BIدر نهايـت  ). را مطالعـه كنيـد   dmreview.com و 2003
و  Microsoft’s IT Business Intelligence( توانـد بـه صـورت بالدرنـگ اجـرا شـود       مـي 

Bonde and Kuckuk, 2004 را ببينيد .(  
  

 
1‐  Ben & Jerry’s 
2‐  Data profiling  
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 1-10در محيط كارفناوري اطالعات
     دهد هاي خود ادامه مي اند جري به پركردن ظرف بن

  

واقـــع در(benjerry.com)در كارخانـــه بـــن انـــد جـــري 
هـا   هاي عظيم از طريق لولـه  ، پمپ1واتربوري ايالت ورمانت

در طـول روز،  . كنند ي را پر ميظرف بستن 190،000 روزانه
ها را بارگيري كـرده و بـه    دار ظرف هاي يخچال كش يدك

 50،000ظـرف بسـتني از آنجـا بـه     . دهنـد  انبارها تحويل مي
ــده و    ــاالت متح ــگاه در اي ــل    12فروش ــر حم ــور ديگ كش

هــاي  هــا بــر روي طبقــات يخچــال ســپس، بســتني. شــود مــي
  .گيرند ها جاي مي فروشگاه

از  -شركت، حيات هر ظرف بسـتني  در دفاتر مركزي
هنگامي كه يك ظـرف  . شود دنبال مي -مواد اوليه تا فروش

شـود، بـن انـد جـري شـماره       بنـدي شـده و ارسـال مـي     بسته
كنـد و   ذخيره مي Oracleردگيري آن را در يك انبار داده 

افــزار  بــا اســتفاده از نــرم. كنــد هــا را تحليــل مــي بعــدها داده
تواننـد مشـاهده    وه فـروش مـي  و كار، گر  هوشمندي كسب

بـر   2كنند كه مثالً محصول خميـر كلوچـه چيـپس شـكالت    
 .گيـرد  پيشـي مـي   در كسب رتبه اول فـروش  3چري گارسيا

هـاي پيشـبردي و    تواند اثربخشي فعاليـت  بخش بازاريابي مي 
كاركنـان مـالي از   . تبليغي در افزايش فروش را ارزيابي كند

كننـد تـا    ان اسـتفاده مـي  هايش هاي ردگيري در تحليل شماره
افـزار در   بـا اسـتفاده از نـرم   . سود هر محصول را نشان دهنـد 

هاي ماهيانه  بخش حسابداري، زمان الزم براي بستن حساب
تـرين مـورد    شايد مهـم . اي داشته است كاهش قابل مالحظه

كاركنـان بخـش   . تمركز شركت بر وفاداري مشتريان باشـد 
تلفــن و نامــه  225ا مســائل مشــتريان هــر ظــرف بســتني را بــ

دهند  مطابقت مي ،كنند الكترونيكي كه در هفته دريافت مي
  .تا شكايات را معين نمايند

  .Schlosser, (2003)برگرفته از  :منبع

هـاي   بـن انـد جـري چـه تحليـل     : براي بررسي بيشـتر 
و كـار    افـزار هوشـمندي كسـب    ديگري را با استفاده از نـرم 

بخـش فنـاوري اطالعـات     توانند انجام دهند؟ نقش خود مي
  بن اند جري چيست؟

كـار   هاي بسياري را به  ابزارها و تكنيك ،BI. و كار  ابزارها و فنون هوشمندي كسب
هـاي جسـتار و تهيـة     و كـار عبارتنـد از فعاليـت     هاي عمده هوشمندي كسب برنامه. گيرد مي

يكـي  . اي آمـاري هـ  بيني و تحليل ، پيشكاوي داده، DSS، 4گزارش، پردازش تحليلي برخط
هاي فروشندة ديگر عبارتنـد   شركت. است (sas.com) 5اس اي اس، BIاز فروشندگان اصلي 

 
1‐  Waterbury, Vermont 
2‐  Chocolate Chips Cookie Dough 
3‐  Cherry Garcia 
4‐  OnLine Analytical Processing (OLAP) 
5‐  SAS 
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ــتراتجي ــايكرو اسـ ــد Microstrategy,2003a,b( 1از مـ ــاگنوز)را ببينيـ ــي ، آي2، كـ ام،  بـ
 :شـوند  به دو دسته تقسـيم مـي   BIابزارهاي . 4كتسـس آبجـو بيزن 3اس، هايپريون اس پي اس

در هر دسته همان . 6 تحليل هوشمند و پشتيباني از تصميم )2(، 5انش و اطالعاتكشف د )1(
هـاي متعـددي وجـود     نشان داده شده اسـت، ابزارهـا و روش   4-10 طور كه در شكل همان 
، بــه 11دهــيم و در فصــل  در ايــن فصــل، كشــف اطالعــات و دانــش را شــرح مــي . دارنــد
، دربـاره كـارت امتيـاز و    13فصـل   در. يار خـواهيم پرداخـت   هاي هوشمند و تصميم سيستم

و ارتبـاط آن بـا    BIبنـدي   براي مطالعه روش ديگري در دسته. داشبورد، بحث خواهيم كرد
  . را ببينيد Microstrategy, 2003كاربران مورد پشتيباني، 

زمـاني  . اهداف اصلي كشف اطالعات و دانش با اهداف پشتيباني از تصميمات تفاوت دارد
ابتـدا بياييـد   . توانند براي پشتيباني از تصميمات به كار روند شد، نتايج مي كه اكتشاف انجام

  . بين كشف اطالعات و دانش تمايز قائل شويم

 
 

1‐  Microstrategy  
2‐  Cognos  
3‐  Hyperion  
4‐  Business Objects 
5‐  Information and knowledge discovery  
6‐  Decision support and intelligent 

فنون كشف  ابزارها و
 اطالعات و دانش

ــكل هــاي بنــدي طبقــه 4-10ش
 .هوشمندي كسب و كار
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و  60دهـة اكتشـاف اطالعـات در اواخـر    . تكامل تدريجي كشف اطالعات و دانـش 
تنهـا  در ابتـدا، ايـن امـر    . آوري داده، آغـاز شـد   كـارگيري فنـون جمـع    بـا بـه    70اوايل دهة 

هـاي قـديمي را شـامل     اي از داده ها و پاسخ به جسـتارها بـود كـه مجموعـه     آوري داده جمع
اي،  داده رابطـه   هـاي مـديريت پايگـاه    و سيستم SQLها با ابزارهايي چون  اين تحليل. شد مي

شدند، گسترش يافتند  ها را شامل مي اي از داده هايي كه مجموعه براي پاسخگويي به پرسش
كـم نيـاز بـه ابزارهـاي      ، كـم 90دهـة طـي  ). را ببينيد 3-10سي اين تكامل، جدول براي برر(
ر منجـر بـه خلـق    ـايـن امـ  . دـص داده شـها، تشخي زون دادهـم روزافـري براي كار با حجـبهت

هاي مورد تحليل  زماني كه حجم داده. هاي چندبعدي شد و پايگاه OLAPانبار داده، ظهور 
به عنوان يك ابزار تحليلي مهـم ظهـور    كشف دانشر رسيد، به حد انفجا 90دهةدر اواسط 

  . نمود
كشـف دانـش    ها تحت عنـوان  استخراج اطالعات مفيد از حجم بزرگي از داده فرايند
شود كه اين امـر، موضـوع تحقيقـات     ، شناخته ميكشف دانشيا تنها  1ها هاي داده در پايگاه
هـا، شناسـايي   KDDهـدف اصـلي    ).را ببينيـد  Fayyad et al., 1996(اي اسـت   گسـترده 

مفيـد اسـت زيـرا از     KDD. باشـد  الگوهاي معتبر، جديد، سودمند و نهايتـاً قابـل درك مـي   
هـاي حجـيم،    آوري داده جمـع : گـردد  جانب سه فناوري كـامالً تكامـل يافتـه پشـتيباني مـي     

هـاي   فراينـد . هـا  و ديگر الگوريتم كاوي دادهكامپيوترهاي قدرتمند داراي چند پردازشگر و 
KDD  بـا  . انـد  تحت عناوين مختلفي ظاهر شده و خصوصيات مختلفي را از خود نشـان داده

در اين بخش . تري باشد هاي كاري پيچيده توانسته پاسخگوي پرسش KDDگذشت زمان، 
جسـتارهاي مـوردي و پـردازش    : دهـيم  دو نمونه از ابزارهاي كشف اطالعـات را شـرح مـي   

. شرح داده شده است 4-10، در بخش KDDيك ابزار  نبه عنوا كاوي داده. تحليلي برخط
در مورد چند بعدي بودن بحث خواهيم كرد و ابزارهاي جستار اينترنتـي در   5-10در بخش 

  . شوند شرح داده مي 7-10بخش 

جسـتارهاي مـوردي بـه كـاربران ايـن امكـان را       . دهي جستارهاي موردي و گزارش
طـور بالدرنـگ از    اي موجـود نيسـت، بـه     دوره هاي دهد كه اطالعاتي را كه در گزارش مي

سيستم بايـد آنقـدر   . گيري الزمند ها براي تسريع تصميم اين پاسخ. دست آورند كامپيوتر به 

 
1‐  Knowledge Discovery in Databases (KDD) 
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هاي سادة جستار موردي،  سيستم. خواهند، درك كند هوشمند باشد كه آنچه را كاربران مي
و  2ســتار ســاختار يافتــههــاي هوشــمندتر از زبــان ج سيســتم. هســتند 1اغلــب مبتنــي بــر منــو

شـرح داده   3كنند كـه در راهنمـاي فنـاوري     استفاده مي 3رويكردهاي جستار به كمك مثال
برخـي  ). 11فصل (ها، مبتني بر درك زبان طبيعي انسان هستند  هوشمندترين سيستم. اند شده

اسـتفاده از  بعدها . توانند از طريق تشخيص صدا با كاربران ارتباط برقرار كنند از آنها نيز مي
  . ابزارهاي اينترنتي جهت تسهيل جستار را شرح خواهيم داد

  مراحل تكامل كشف دانش   3-10 جدول
  ها ويژگي  هاي كمكي فناوري  پرسش كاري  مرحله تكامل

 
  ها داده آوري جمع

  )60دهة(
سال اخير5درآمد كل در

  است؟ چقدر بوده 
ماسبق ه عطف ب تحويل ايستا و  ها و ديسك كامپيوترها، نوارها

  ها داده
  ها داده به  دسترسي 

  )80دهة(
در ماه4فروش شعبه نيوانگلند

  مارس گذشته چقدر بود؟
اي  هاي داده رابطهپايگاه

)RDBMS( زبان جستار ،
  (SQL)ساختاريافته 

ها  تحويل پويا و عطف بماسبق داده
  در سطح سوابق

و  ها  داده انبارسازي 
   تصميم  پشتيباني از 

  )90دهة   ايلاو(

، براي هرAفروش در منطقه
محصول و هر فروشنده چقدر 

  بوده است؟

OLAPهاي چند بعدي ، پايگاه
  داده و انبارهاي داده

ها  تحويل پويا و عطف بماسبق داده
  در سطوح متعدد

  هوشمند   كاويداده
  )90دهة اواخر(

ماه آينده چه اتفاقي ممكن است
در فروش شعبه بوستون پيش 

  د؟ چرا؟بياي

هاي پيشرفته، الگوريتم
كامپيوترهاي داراي چندپردازشگر 

  هاي داده كالن  و پايگاه

صورت فعاالنه  تحويل اطالعات به 
  و مربوط به آينده

هوشمند  سيستم 
  پيشرفته

 بهترين طرح
  براي ادامه چيست؟

  پردازش عصبي، 
  AIهاي پيشرفتة  مدل

شركاي متعدد ، فعاالنه، يكپارچه
  كاري

  ارچگي كامليكپ
)2004-2000(  

در مقايسه با معيارها چگونه
  عمل كرديم؟

    سازي و خدمات وببهينه

 
 .accure.com (Accure Software) :منبع

 
1‐  Based on menus 
2‐  Structure Query Language (SQL) 
3‐  Query‐by‐example 
4‐  New England 
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هـاي روزمـره توليـد     دهـي كـه گـزارش    هـاي گـزارش   هاي جستار، معموالً با سيسـتم  سيستم
يـك ويـدئوكلوپ،   بـراي بررسـي مثـالي از ايـن تركيـب در      . شـوند  كننـد، تركيـب مـي    مي

Amato‐McCoy  (2003b) ــراي بررســي ابزارهــاي اينترنتــي كشــف  . را مطالعــه كنيــد ب
  . را ببينيد W10.5اطالعات، فايل برخط 

توســط  1993در سـال   پــردازش تحليلـي بــرخط  عبـارت . پـردازش تحليلــي بــرخط 
هـا را بـراي    ادهتوانند د اي از ابزارها را تشريح نمايد كه مي عنوان شد تا مجموعه 1كاد اف ئي

: باشند قاعده مي 12اين ابزارها مبتني بر . انعكاس نيازهاي واقعي كسب و كار، تحليل نمايند
دهـي   گـزارش ) 4(دسترسـي آسـان   ) 3(شـفافيت بـراي كـاربر    ) 2(نگرش چنـد بعـدي   ) 1(

) 7(چند بعدي بـودن بطـوركلي   ) 6( دهنده سرويس/ گيرنده معماري سرويس) 5(هماهنگ 
 2عمليات ابعـاد متقـاطع  ) 9(پشتيباني از چندين كاربر ) 8(هاي پوياي پراكنده  يسكار با ماتر

حـد و مـرز    سطوح بي) 12(پذير  دهي انعطاف گزارش) 11(كارگيري شهودي داده  به ) 10(
بياييـد ببينـيم ايـن    ). را ببينيـد  Codd et al., 1993براي جزئيات بيشتر، (ها  ابعاد و مجموعه

  .كنند قواعد چگونه عمل مي
فرض كنيد شركتي نيروهاي فروش خود را براساس منـاطق جغرافيـايي مـثالً شـرق و     

هـاي زيـر مجموعـه     ها به ايالـت  غرب، سازماندهي كرده باشد و سپس هر يك از اين حوزه
اي  هاي فروش را به گونـه  ، اين سازمان، دادهOLAPدر يك پايگاه دادة . خود تقسيم شوند
سـپس  . ن فروش بتواند ارقام فروش هـر منطقـه را مشـاهده نمايـد    كند تا معاو سازماندهي مي

هـاي شـرقي را بررسـي كـرده و عملكـرد       معاون فروش ممكن است بخواهد وضعيت ايالت
هـا،   و كـار را در سـاختار داده    ، كسـب OLAPبنـابراين،  . مديران فـروش را ارزيـابي نمايـد   

  .كند منعكس مي
منـاطق فـروش،   (اين ساختارهاي كاري تواند  در اين است كه مي OLAPنقطة قوت 

را ايجاد كند و آنها را به نحوي ) هاي شركا و غيره محصالت، تقويم مالي، كانال  بندي دسته
. هاي كـاري، پاسـخ دهنـد    با هم تركيب نمايد كه كاربران را قادر سازد به سرعت به پرسش

پسـتي در نيويـورك   اين هفته تاكنون چه تعداد ژاكت آبـي از طريـق سـفارش    ": براي مثال
توانـد بـه آن    به خوبي مي OLAPهايي است كه  يك نمونه از پرسش "فروخته شده است؟

 
1‐  E.F.Codd 
2‐  Cross‐Dimensions 
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كرده و تـا حـدي كـه      قطعه ها را قطعه  صورت تعاملي، داده توانند به  كاربران مي. پاسخ دهد
  . مايل هستند وارد جزئيات شوند

االترين نقطة يك پايگـاه داده  تواند در ب مي OLAPاز ديدگاه فناوري، يك پايگاه دادة 
 1اي رابطــه OLAPيــا  ROLAPكــه در ايــن صــورت بــه آن (اي موجــود قــرار گيــرد  رابطــه
كـه در ايـن صـورت    (، يا از طريق يك مخزن دادة چندبعدي تخصصي اجرا گردد )گويند مي

 SQLتقاضا براي داده، بـه  ، ROLAPدر ). گويند مي 2چندبعدي OLAPيا  MOLAPبه آن 
در . گيـرد  اي، براي يـافتن پاسـخ، مـورد جسـتار قـرار مـي       گردد و پايگاه دادة رابطه ترجمه مي
MOLAPهـاي احتمـالي    پرسش) تمام(براي  كه هايي ، مخزن دادة اختصاصي از ابتدا با پاسخ

واضـح اسـت   . شـود  مـي  سرعت اجابت  تهيه شده و در نتيجه هرگونه درخواستي براي داده، به 
فناوري ديگـري بـا   (سازي ايجاد نمود  و ذخيره كاراييايد تعادلي بين كه در اين دو رويكرد، ب

  ).كند كه اين دو رويكرد را با هم تركيب نمايد ، تالش ميHOLAPنام 
هـاي زيـاد و    بـه بررسـي داده   OLAP، 3هاي پردازش تراكنش برخط بر خالف برنامه

بــر  ، عــالوه OLAP. پــردازد مــي) در بســياري مواقــع چنــدين هــزار يــا ميليــون(اي  پيچيــده
پاسخگويي به جستارهاي كاربران، روابـط را تحليـل كـرده و بـه دنبـال الگوهـا، رونـدها و        

  . گردد استثناها مي
دادة فـروش چنـدين گيگـا بـايتي و      ممكن است به پايگاه  OLAPيك جستار معمولي 

براي هر نوع را   چندين ساله دسترسي داشته باشد تا بتواند فروش تمام محصوالت در هر ناحيه
تحليلگر بعد از مـرور نتـايج، ممكـن اسـت جسـتار خـود را       ). را ببينيد 2نمونه (محصول، بيابد 

بنـدي خاصـي    هاي فروش در يك منطقه يا دسـته  تر كند تا حجم فروش هر يك از كانال دقيق
هـاي مختلـف، فصـول     در نهايت، او ممكن است وضـعيت سـال  . دست آورد از محصول را به 

بايـد بـه صـورت بـرخط و بـا       فراينـد كـل ايـن   . هاي فروش را مقايسـه نمايـد   كانال متفاوت يا
  .تحليل دچار خدشه نشود فرايندكمترين زمان پاسخگويي انجام گيرد تا 

كـاوي تلفيـق    توانـد بـا داده   مـي  OLAPتوضيح داده اسـت،   4طور كه در فانگ همان 
بـا افـزودن يـك    . به وجـود آورد يار بسيار پيچيده چند بعدي را  گشته و يك سيستم تصميم

 
1‐  Relational OLAP 
2‐  Multidimensional OLAP 
3‐  Online Transaction Processing (OLTP) 
4‐  Fong et al., 2002 
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توان اين سيستم يكپارچه را بـه يـك سيسـتم هوشـمند      ، ميOLAPبه  1جزء مبتني بر قاعده
 Lau(تبـديل كـرد    كـاوي  داده et  al.,  بـراي اطالعـات بيشـتر راجـع بـه      ). را ببينيـد  2001

  . بازديد كنيد olap.comو  olapreport.comهاي  محصوالت و فروشندگان، از سايت
و جستارهاي موردي، در اغلب موارد بسيار مفيد هستند، ماهيت آنهـا   OLAPرچه اگ

مانند (نگر   توانند دانش را به صورت خودكار و آينده است و نمي 2ماسبقه ب  مبتني بر عطف
  .كشف نمايند) كاوي فنون پيشرفته داده

 كاوي مفاهيم و كاربردهاي داده 4- 10

ار داده و ـا در يـك انبـ  ـهـ  اد دادهـادير زيـ ـل مقـ ـيـ ده بـراي تحل ـزاري عمـ ـبه اب 3اويـك داده
 عنـوان . (Nemati and Barko, 2002)رنتي، تبـديل شـده اسـت    ـهـاي اينتـ   ل دادهـتحليـ 

هـاي داده بـزرگ بـراي بـه دسـت آوردن       ، از تشـابه كَنـد و كـاو در پايگـاه    استخراج داده
هـاي يـك سـنگ     گـه دنبـال ر  او در يـك كـوه بـه   ـد و كـ ـد كاري با كَنــالعات ارزشمنـاط

، مسـتلزم بررسـي حجـم زيـادي ازمـواد يـا كـاوش        فراينـد هر دو . معدني، گرفته شده است
مـورد شـركت هـارا در    (هوشمند آنهاست تا دريابيم كه موارد ارزشـمند كجـا قـرار دارنـد     

ــن فصــ  ــداي اي ــدل را ـابت ــ ). ببيني ــاريف متع ــه تع ــراي مطالع ــه  دد موجــود از دادهـب كــاوي ب
Hormozi  and  Giles  هــا در انبــار يــا  در برخــي مــوارد، داده. كنيــد هـمراجعــ (2004)

گردند و در ساير مـوارد، در سـرورهاي شـبكة داخلـي و اينترنـت،       بازارهاي داده، تلفيق مي
اي ماننــد فــروش و  هــاي عمليــاتي روزمــره هــا از فعاليــت معمــوالً داده. شــوند نگهـداري مــي 

هـا از   البتـه ممكـن اسـت داده   . آينـد  مـي  ه دستبابي، تداركات، توليد و حسابداري، ـبازاري
هـاي داده تجـاري    گاهـات و پايـارهاي دولتي، تحقيقـاي مانند آم روزمرهرـغيابع خارجي ـمن

  . به دست آيند

 كـاوي  دادههاي داده داراي اندازه و كيفيـت مناسـب باشـند، فنـاوري      كه پايگاه  در صورتي
ايـن  . جديدي را براي كسـب و كـار ايجـاد نمايـد    هاي  هاي خود، فرصت تواند با قابليت مي

  : ها عبارتند از قابليت

 
1‐  Rule‐based component 
2‐  Retrospective  
3‐  Data Mining 

 كاوي دادههاي  قابليت
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يـافتن اطالعـات مربـوط بـه      فراينـد ، كـاوي  داده .بيني خودكار روندها و رفتارها پيش •
هـايي كـه در گذشـته     پرسـش . سـازد  هاي داده بزرگ، خودكار مي آينده را در پايگاه

اي بـود، اينـك بـه سـرعت و بـه       دههاي دستي گستر پاسخگويي به آنها نيازمند تحليل
بينـي،   يك مثال متـداول از مسـائل قابـل پـيش     .باشند طور مستقيم قابل پاسخگويي مي

تواند با استفاده از مرسوالت تبليغـاتي پيشـين،    كاوي مي داده. است 1بازاريابي هدفمند
. دهايي كه احتماالً پاسخ بهتري به مرسوالت آينده خواهند داد را شناسـايي كنـ   هدف

بيني ورشكستگي بانك يا  توان به پيش ها مي بيني عنوان چند نمونة ديگر از اين پيش به 
هـا و شناسـايي بخشـي از جمعيـت كـه در برابـر        ديگر موارد ناتواني، شكست شركت

 . هاي مشابهي خواهند داشت، اشاره نمود وقايع مشخص، واكنش
الگوهـايي را كـه در گذشـته     كـاوي  دادهابزارهـاي   .كشف خودكار الگوهاي ناشـناخته  •

هـاي   تـوان بـه تحليـل داده    براي مثال، مي. كنند پنهان بودند، در يك مرحله شناسايي مي
رونـد كـه ظـاهراً هـيچ      فروشي اشاره كرد كه براي شناسايي محصوالتي به كار مي خرده

شـوند؛ ماننـد پوشـك بچـه و      ارتباطي با هم ندارند اما غالباً در كنـار هـم خريـداري مـي    
  هـاي انجـام شـده بـا كـارت      از ديگر مسائل كشف الگـو، شناسـايي تـراكنش   . وشيدنين

تواننـد بيـانگر وجـود خطاهـايي در وارد      هاي نامعتبر است كـه مـي   اعتباري جعلي و داده
  . ها باشند كردن داده

كـار   هاي پردازش موازي با عملكرد باال، بـه   كاوي در سيستم زماني كه ابزارهاي داده
هرچـه  . هاي داده كـالن را تحليـل نماينـد     توانند در زماني اندك، پايگاه وند، ميش گرفته مي

). را ببينيد Hirji, 2001(گردد  تري فراهم مي هاي دقيق بيني تر باشد، پيش پايگاه داده بزرگ
هايي هستند كـه طـي سـاليان متمـادي ذخيـره       هاي داده معموالً در بر گيرنده داده اين پايگاه

هـاي بيشـتري را بـراي     توانند مدل تر بدان معني است كه كاربران مي ازش سريعپرد. اند شده
  . هاي پيچيده، در اختيار داشته باشند درك داده
در ايـن  . نـويس نيسـتند نيـز انجـام پـذيرد      تواند توسط كاربراني كه برنامـه  مي كاوي داده

و سـاير ابزارهـاي    ʺ3هـاي داده  درلʺاغلب همان كاربر نهايي است، كه به  2"معدنچي"حالت، 
نويسـي يـا بـدون داشـتن آن، سـؤاالت       قدرتمند جستار، مجهز است و با حداقل مهارت برنامـه 

 
1‐  Targeted Marketing 
2‐  Miner 
3‐  Data Drills 



 

 

 سازيانبارسازي، تحليل، كاوش و مجسم:مديريت داده  10فصل 

تواننـد بـا    كـاوي مـي   ابزارهـاي داده . گيـرد  پرسد و به سـرعت جـواب خـود را مـي     موردي مي
 افزاري كاربر نهايي تركيب شده و كار تحليـل و  صفحات گسترده و ساير ابزارهاي توسعه نرم

با عناوين مختلفي شـناخته    استخراج داده. هاي استخراج شده را نسبتاً آسان نمايند پردازش داده
هـا، اكتشـاف    شناسـي داده  ها، باستان ور شدن در داده استخراج دانش، غوطه: شود، از جمله مي
 برخـورد بـا يـك رگـة    . و برداشت اطالعـات  1ها ها، اليروبي داده ها، پردازش الگوي داده داده

  . كاوي، اغلب معادل دستيابي به نتايج غيرمنتظره و ارزشمند است غني در معدن، در داده

و اسـتفاده از ايـن    "مكعـب داده "ايجـاد يـك    اسـت؛ امل دو مرحلـه  ـكاوي معموالً شـ  داده
طـور كـه در    ان ـهم. كنند اني ميــزار كاوش از آنها پشتيبـردهايي كه ابـب براي كاركـمكع
ـــف ـــل برخـاي ـــنش W10.4 طـ ــ  ان دادهـ ـــش ـــده اس ــ ب دادهـت، مكع ــتـ، چن ــدي اس . د بع

رست ـونه، فهـ ـــ بـراي نم . كننـد  ددي اسـتفاده  ـون متعــزارها و فنـتوانند از اب اوان ميـك داده
، كــاوي دادهافزارهـاي مختلـف    در بـين نــرم . را ببينيـد  3-10تـر   دقيــق نگـاهي ارائـه شـده در   

Darwin  Oracle’s ،SAS’s  Enterprise  Miner  وIBM’s  Intelligent  Miner ،
اسـتفاده   SPSS’s Clementineاز  2شـركت فورچـون   500بيشتر مطرح هستند و برخي از 

  .(Calderon et al., 2003)كنند  مي

بنـابر  ). را ببينيد Apte et al, 2002(وجود دارند  كاوي دادهافزارهاي فراواني در عرصه  نرم
كل هزار شركت فهرست فورچون در سراسر جهان، از % 50گزارش گروه گارتنر، بيش از 

همچنـين محصـوالت تجـاري    . (gartnergroup.com)كننـد   كاوي استفاده مي فناوري داده
  ).dbminer.com, data‐miner.comبراي مثال (زيادي در اين حوزه وجود دارند 

اي در  سـترده امروزه اسـتخراج داده بـه طـور گ    .كاوي هاي داده اي براي برنامه نمونه
 Apte et al., 2002, Hormozi and Gilesشود  هاي تجاري متعددي استفاده مي برنامه

توجـه  . شـوند، نشـان داده شـده اسـت     هايي كه در ادامه ذكر مي كه اين امر در مثال (2004)
هـاي كسـب و كـار بـه      ها، شناسايي فرصـت  باشيد كه هدف اصلي در بيشتر اين نمونه  داشته

  . د مزيت رقابتي پايدار استمنظور ايجا

 
1‐  Data dredging 
2‐  Fortune 

 كاوي ابزارهاي داده

 كاوي هاي داده برنامه
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 ترنگاهي دقيق
  كاوي انواع اطالعات و فنون داده 10-3

  

 :كاوي عبارتند ازترين فنون مورد استفاده براي دادهمتداول
ــوردي • ــتدالل م ــوردي از  . 1اس ــتدالل م رويكــرد اس

هاي مربوط بـه گذشـته بـراي تشـخيص الگوهـا       نمونه
اي مثال، مشتريان بر). را ببينيد 11فصل (گيرد  بهره مي

از ايـن كـاركرد بـه عنـوان      2شركت كاگنيتيو سيستمز
فرض كنيد شركتي داراي . كنند ميز امداد استفاده مي

. نمونـه قابـل جسـتار اسـت     50.000يك كتابخانـه بـا   
نمونـة موجـود    50.000هاي جديد به سرعت بـا   نمونه

هاي خودكاري با بيش  دركتابخانه تطبيق يافته و پاسخ
 . شوند رصد دقت ارائه ميد 90از 

ــبي • ــردازش عص ــردازش عصــبي يــك رويكــرد   .پ پ
تــوان  يــادگيري ماشــيني اســت كــه بــه وســيله آن مــي

هاي مربـوط بـه گذشـته را بـراي يـافتن الگوهـا،        داده
توان از اين الگوها براي انجام  سپس مي. بررسي نمود

) 11فصــل (گيــري  بينــي و پشــتيباني از تصــميم پــيش
براني كـه بـه چنـين ابـزاري مجهـز      كـار . استفاده نمود
هاي داده بزرگ وارد شوند   توانند به پايگاه هستند، مي

و مثالً مشتريان بالقوة يك محصول جديد را شناسايي 
هايي را بيابنـد كـه پرونـده آنهـا نشـان       كنند يا شركت

ــي ــتند     م ــتگي هس ــه ورشكس ــه رو ب ــد ك ــتر . ده بيش
ات هـاي كـاربردي ايـن شـيوه، در زمينـه خــدم      برنامـه 

 .باشندمالي، بازاريابي و توليد مي

تـرين رويكردهـا در    يكي از مطمـئن . عوامل هوشمند • 
هـاي داده مبتنـي بـر شـبكه      بازيابي اطالعات از پايگاه

. كارگيري عوامل هوشمند است داخلي يا اينترنت، به 
با وجود حجم وسيعي از اطالعات در اينترنت، يـافتن  

به ايـن موضـوع   . اطالعات مناسب، بسيار دشوار است
 .است بيشتر پرداخته شده  11و  4در فصول 

تحليـل وابسـتگي، رويكـرد نسـبتاً      .3تحليل وابسـتگي  •
ــه   ــه مجموعــ ــت كــ ــدي اســ ــي از   جديــ تخصصــ

هـاي بزرگـي از    هـايي كـه توسـط مجموعـه     الگوريتم
شوند و قواعـد آمـاري موجـود بـين      ها مرتب مي داده

بـراي  (گيرد  به كار مي ،دارند اقالم مختلف را بيان مي
 ).را ببينيد Moad, 1998جزئيات بيشتر 

تواننـد   اي متعـدد ديگـري مـي   ـابزارهـ . اير ابزارهـا ـس •
هاي  درخت: ارتند ازـمورد استفاده قرار گيرند، كه عب

تـرين   هاي ژنتيـك، روش نزديـك   م، الگوريتمـتصمي
ــتقرا  ــايه و اس ــد  رهمس ــتر   (قواع ــات بيش ــراي جزئي ب

Inmon, 2002 را ببينيد.( 

  :ترين انواع اطالعات از اين قرارند اولمتد
هـاي تعريـف شـده يـك گـروه       ويژگـي  .4بندي رده •

مثـال، مشـترياني كـه     به عنـوان (كند  خاص را بيان مي
  ).اند كامالً به سمت رقبا، كشيده شده

 

 
1‐  Case‐based reasoning 
2‐  Cognitive Systems, Inc 
3‐  Association Analysis 
4‐  Classification 
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كند كه  گروهي از اجزاء را شناسايي مي .1بندي دسته •
از بنـدي   بندي با رده دسته. هاي مشتركي دارند ويژگي

ايــن جهــت تفــاوت دارد كــه در آن هــيچ ويژگــي از 
 .گردد اي ارائه نمي شده پيش تعريف

ارتبــاط بــين رخــدادهاي همزمــان را    . 2گيـوابستــ •
ــد  ايي مــيـاســـشن ــ(كن ـــمث ويات يــك ســبد ـالً، محت

براي بررسـي كـاربرد آن در مسـائل قـانوني،     ). خريد
Brown and Hagen, 2003 را ببينيد. 

تعيـين وابسـتگي اسـت بـا ايـن       هماننـد  .3سازي مرتب •
تفاوت كه روابط مورد نظر، در يك بازه زماني را در 

 ماننـد تعـداد دفعـات مراجعـه بـه يـك       (گيـرد   نظر مي

ــه    ــا ب ــا   ســوپر ماركــت ي كــارگيري يــك محصــول ب
 ).ريزي مالي برنامه

هـاي آينـده را براسـاس الگوهـاي      ارزش .4بينـي  پيش •
هـا، تخمـين    هـاي بزرگـي از داده   موجود در مجموعه

 ).بيني تقاضا مانند پيش(زند  مي

ــراي انجــام    طيــف وســيعي از محصــوالت تجــاري ب
، dbminer.comبـراي مثـال   (باشـند   كاوي، موجود مي داده

dataminer.com  وspss.com .( بـــراي مشـــاهده فهرســـت
را  kdnuggets.com/softwareكاملي از ايـن محصـوالت،   

  .ببينيد
  

بيني فروش؛ تعيين سطوح واقعي موجودي انبار و توزيـع   پيش .فروشي و فروش خرده •
بـه عنـوان   . ها و جلـوگيري از ايجـاد خسـارات    بندي توزيع بين فروشگاه جداول زمان
، از )هـاي نظـامي   فروشـگاهي در پايگـاه  ( 5اس ئي اف اي فروشاني مانند اي نمونه، خرده

كنـد كـه در    تفاده مـي فروشگاه خود اس 1400كاركنان  براي مقابله با تقلب كاوي داده
را  )6تريِورسـيتي محصول يك شـركت كانـادايي بـا نـام     ( Fraud Watch اين مورد

 ,Amato‐McCoy( كننـد  استفاده مـي  2003c  دي بـاوِر  ). را ببينيـدنيـز از   7شـركت ا
  ). را ببينيد W10.6فايل برخط (است  در مواردگوناگوني بهره گرفته  كاوي داده

هـاي   هاي وصول نشـده و تقلـب در اسـتفاده از كـارت     امبيني حجم و پيش. بانكداري •
اعتباري، پرداخت با كارت اعتباري توسط مشتريان جديد و اينكه چه نـوع مشـترياني   

 
1‐  Clustering 
2‐  Association 
3‐  Sequencing 
4‐  Forecasting 
5‐  AAFES 
6‐  Triversity 
7‐  Eddie Bauer 
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) و واجـد شـرايط آن هسـتند   (دهنـد   در برابر پيشنهاد وام جديد بهتر واكنش نشان مـي 
)Hormozi and Giles, 2004 را ببينيد .( 
هــا، يــافتن عوامــل كليــدي دركنتــرل  خطاهــاي ماشــينبينــي  پــيش. ســاخت و توليــد •

 .سازي ظرفيت توليد بهينه
بينـي   بيني زمان تغيير قيمت اوراق قرضه؛ پـيش  پيش. كارگزاري و معامله اوراق بهادار •

دامنه نوسانات سهام در موارد خـاص و در كـل بـازار، تعيـين زمـان مناسـب خريـد و        
 .فروش سهام

تـرين   بنـدي مهـم   خسارت و هزينة پوشش درماني؛ ردهبيني تعداد ادعاهاي  پيش. بيمه •
هاي جديد  نامه بيني اينكه كدام مشتريان، بيمه هاي درماني؛ پيش عناصر مؤثر بر پوشش

 .را خريداري خواهندكرد
بيني زمـان   بيني خطاهاي گرداننده ديسك، پيش پيش .افزار كامپيوتر افزار و سخت نرم •

 .بيني تخلفات امنيتي بالقوه د، پيشهاي جدي مورد نظر براي ايجاد تراشه
آميــز؛ شناســايي  رديـابي الگــو و محــل ارتكــاب جـرم و رفتــار جــرم  . وظــايف پلــيس •

 .كند هايي كه به حل مسائل جنايي كمك مي نشانه
ــاعي  • ــائل دف ــت و مس ــيش. دول ــايش     پ ــامي، آزم ــزات نظ ــال تجهي ــة انتق ــي هزين بين

 .بيني مصرف منابع پيش هايي براي مشاركت بالقوه نيروهاي نظامي، استراتژي
كنند و مقصـد   هايي درباره اينكه مشتريان به كجا پرواز مي يافتن داده. خطوط هوايي •

هواپيمــا يــا وســيله نقليــه خــود را تعــويض  ،نهــايي مســافريني كــه در شــهرهاي ميــاني
هـاي پرطرفـداري را كـه در آنجـا      تواننـد مكـان   در نتيجه خطوط هوايي مـي . كنند مي

هـاي جديـد بـراي بـه      كنند، شناسايي كرده و در مورد افزودن مسير يخدمات ارائه نم
 . سنجي نمايند دست آوردن كسب و كار از دست رفته، امكان

شـناختي بيمـاران بـا     مرتبط كـردن اطالعـات جمعيـت   . هاي بهداشتي درماني مراقبت •
ي هـا، علـل بـروز آنهـا و چگـونگ      هاي حياتي، ايجاد ديد بهتر نسبت به بيماري بيماري

 . براي آنها  ارائه درمان مناسب
هايي پخش شوند و چگونه بـا   بيني اينكه در زمان مناسب چه برنامه پيش. پخش برنامه •

 . استفاده از تبليغات، ميزان بازگشت سرمايه، حداكثر گردد
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تـوان بـه كمـك آن     شـناختي مشـتريان كـه مـي     بندي اطالعات جمعيت رده. بازاريابي •
دهند يا محصول  يان به مطالب ارسال شده، واكنش نشان ميبيني كرد كدام مشتر پيش

  ).نشان داده شد 6-10 طور كه در بخش همان (خرند  خاصي را مي
كـاوي   هـا بـا اسـتفاده از داده    دولـت  .مبارزه با اقدامات و تأمين منابع مالي تروريستي •

ريسـم  هـاي تروريسـتي، بـا ترو    كنند تا از طريق حذف پشتيباني مـالي گـروه   تالش مي
را  Zdanowicz, 2004(شـويي نيـز صـادق اسـت      همين امر بـراي پـول  . مبارزه كنند

 W10.7كاوي در امنيت ملي، فايل بـرخط   براي بحث در مورد استفاده از داده). ببينيد
  .را ببينيد

هاي متني ساختار يافته يا كمتر سـاختار يافتـه    كاوي در فايل كارگيري داده ، به 1كاوي متن
شـده جهـت    هـاي ذخيـره    ، از زيرسـاخت داده كـاوي  داده). را ببينيـد  Berry, 2002(اسـت  

توانـد بـا    گـر مـي   براي مثـال، تحليـل  . گيرد ، بهره مي بيني استخراج اطالعات الزم براي پيش
كنــد،  كــاوش پايگــاه دادة مشــتري دريابــد كــه هــركس محصــول الــف را خريــداري مــي 

 كـاوي، بـا اطالعـاتي كـار     البتـه مـتن  . اه بعدم 6پ را نيز خواهد خريد؛ اما  محصوالت ب و
نــدرت داراي زيرســاخت داخلــي  مســتندات بــه . كنــد كــه كمتــر ســاختار يافتــه هســتند مــي

مستحكمي هستند و زماني كه اين زيرساخت را دارند، تمركز اصلي بيشتر بر قالب ظـاهري  
: كنـد  رد كمك مـي ها در انجام اين موا به سازمان كاوي متن. مستندات است تا محتواي آنها

بنـدي   دسـته  )2(مسـتندات از جملـه روابـط مفيـد در بـين آنهـا        "پنهـان "يافتن محتواي  )1(
براي مثال شناسايي كليـه مشـتريان يـك شـركت     (مستندات براساس يك موضوع مشترك 
  ). بيمه كه ادعاهاي خسارت مشابهي دارند

 لگوهـاي عملـي و بـا   كـاوي بـراي كشـف ا    كارگيري فنون داده به  2كاوي وب. كاوي وب
عبارت . (Linoff and Berry, 2002)ها و روندها در منابع اينترنتي است  معني بين پرونده

. كـارگيري وب اشـاره دارد   كاوي همزمان به كاوش در محتـواي وب و كـاوش در بـه     وب
. هـا بـراي كسـب اطالعـات اسـت      سـايت  وبكنـد و كـاو    فرايند، 3كاوش در محتواي وب

 
1‐  Text Mining 
2‐  Web mining 
3‐  Web‐content mining 

 كاوي كاوي و وبمتن
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تحليل موارد دسترسي به اينترنت و ساير اطالعـات مربـوط بـه     رگيري وب،كا كاوش در به 
  . شود جستجو و دسترسي كاربر به يك يا چند موقعيت در وب را شامل مي

هـاي   پسـت (فيلتـر كـردن اطالعـات    : رود كـار مـي   هـاي زيـر بـه     كاوي در حـوزه  داده
، كاوش )راعات، توسعه فناوريرقبا، اخت(؛ زيرنظر گرفتن )ها ها و روزنامه الكترونيكي، مجله

، خـدمات  ) تحليـل مسـير كليـك   (در موارد دسترسي بـه وب جهـت تحليـل اسـتفاده از آن     
 . جرائماينترنتي جهت مبارزه با 

هـاي ايـن حـوزه،     در تجارت الكترونيكي، به علت تعداد زياد بازديدكنندگان سـايت 
براي مثال، زمـاني كـه شـما    . كاوش در محتواي وب از اهميت بسيار بااليي برخوردار است

گرديد، اين سايت از ابزارهاي كاوش اسـتفاده   ، به دنبال كتابي ميAmazon.comدر سايت 
نمايد كه مشترياني كه كتاب مـورد نظـر    هايي را به شما ارائه مي كند و فهرستي از كتاب مي

ين اطالعـاتي،  با عرضه چن Amazon.com. اند اند، آنها را نيز خريداري نموده شما را خريده
هـاي اضـافي بـه     كند كه در نتيجه آن، نياز به جسـتجو  خدمات با ارزشي به مشتريان ارائه مي

  :تواند داراي كاركردهاي زير باشد كاوي مي ، وب1اتزيونيمطابق نظر . رسد حداقل مي

 .يافتن مستندات و خدمات ناشناخته در اينترنت :كشف منابع •
ر اطالعات خاص از منابع اينترنتي كه به تـازگي  استخراج خودكا :استخراج اطالعات •

 .اند كشف شده
. هــاي گونــاگون هــا و بــين ســايت يــافتن الگوهــاي كلــي در يكايــك ســايت :تعمــيم •

Miner3D )miner3d.com (است كـه   هاي تصويري  اي از ابزارهاي تحليل داده بسته
نتيجة جستجو  تواند صدها و حتي هزاران شود كه مي را شامل مي كاوي يك ابزار وب

توانـد   جستجوي واقعي و اصلي صفحات وب مي. را تنها در يك صفحه، نمايش دهد
جـاي   از طريق هريك از موتورهاي عمده جستجو انجام پذيرد و اين ابزار كمكي، به 

اين كه نتايج جستجو را با پيوندهايي به چنـد صـفحه اول آنهـا نشـان دهـد، آن را در      
بـراي جزئيـات بيشـتر در مـورد تعـدادي از      . دهـد  مـي  بعدي نمـايش   قالب تصوير سه

. مراجعه كنيد kdnuggets.com/software/web.htmlمحصوالت كاوش در وب، به 
 . را نيز ببينيد) هاي رايگان دانلود( bayesia.comو  spss.comهاي  سايت

 
1‐  Etzioni (1996) 
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  كاوي داليل شكست انبارهاي داده و داده   4-10 جدول
بينانـه يـابندي بيش از حد خوش زمان  -انتظارات غيرواقعي •

  ها دست كم شمردن هزينه
  معماري نامناسب •
  هاي محصوالت نده درباره قابليتفروشاغراق  •
  فقدان آموزش و پشتيباني از كاربران •
  حذف اطالعات •
  )يا نياز فراوان به هماهنگي(كمبود هماهنگي  •
  ناديده گرفتن مسائل فرهنگي •
ــار داده  • ــتفاده از انب ــراي مقا   اس ــا ب ــه  تنه ــاتي و ن ــد عملي ص

  اطالعاتي
  ها تلخيص ناكافي داده •
  از فناوري حفاظت ضعيف •
  مديريت نادرست كاربران متعدد با نيازهاي گوناگون •
 عدم موفقيت در تطبيق بازارهاي داده با انبارهاي داده •
  )يا بالعكس(استفاده از بازار داده به جاي انبار داده  •

اي ازهـاخت از نيـــم، عــدم شنــ ـداف كــاري مبهــ ـاهــ •
  اطالعاتي

  فقدان حمايت مالي مؤثر از پروژه •
  ها پايين بودن كيفيت داده •
  كمبود اظهارنظر از سوي كاربران •
ناكــافي بــودن / هــاي الزم فقــدان آمــوزش/ تجربگــي بــي •

  كاركنان
  هاي شركت تداخل سياست •
ــر در داده    • ــاد تغيي ــراي ايج ــت ب ــدون امني ــي ب ــا  دسترس ه

هـا   د كه همـه داده كاربران نبايد اين امكان را داشته باشن(
  )را تغيير دهند

فقـدان يـك قالـب اسـتاندارد      -قالب نامناسـب اطالعـات   •
  واحد

روز  عـدم موفقيـت در بـه   (ضـعيف از اطالعـات    حفاظت •
  )نگهداشتن اطالعات

 
 .Carbone (1999)اي از خالصه:منبع

ا بـه همـراه   هـاي بسـياري ر   ، از همان ابتداي ظهور خود، موفقيـت كاوي دادهانبارهاي داده و 
سـطوح شكسـت    1كـاربون . ه اسـت هاي بسياري نيـز رخ داد  با اين وجود، شكست. اند داشته

انبار داده، پاسخگوي انتظارات كـاربرانش   )1: (نمايد انبار داده را به اين صورت تعريف مي
، اما از زمان يا بودجه تعيين شده يـا هـر دوي آنهـا، فراتـر     ه استانبار تكميل شد )2(نيست؛ 

انبـار داده،   )4(انبار، يك يا چند بار شكست خـورد امـا نهايتـاً تكميـل شـد؛       )3(ته است؛ رف
  . توان براي احياي آن انجام داد دچار شكست شد اما هيچ كاري نمي

هايي را مطرح كرد و تعـدادي از داليـل بـروز آنهـا را      ها، مثال كاربون، براي شكست
ايـن  ). اي اطالعاتي بزرگ هم متداول هسـتند ه مواردي كه در ديگر سيستم(شناسايي نمود 

در  datawarehouse.comهـاي   در سـايت . اند ، به طور خالصه آمده4-10داليل در جدول
bitpipe.com  وteradatauniversitynetwork.com   ــاب از ــراي اجتنـ ــنهاد بـ ــد پيشـ ، چنـ

 
1‐  Carbone (1999) 

هاي انبارهاي  شكست
 كاوي داده و داده
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ي كامـل  سـاز  پيشـنهاداتي نيـز در مـورد چگـونگي پيـاده     . است  ذكر شده  شكست انبار داده
  .مطرح گشته است 1هيرجيكاوي، توسط  داده

 سازي داده  هاي مجسم فناوري 5- 10

، بـه صـورت   2هـا  هاي متعدد تجسـم داده  وري توانند به كمك فنا ها، پس از پردازش مي داده
هـاي گونـاگون و    شـيوه . متن، تصاوير گرافيكي، جدول و مانند آن، به كاربران ارائـه شـوند  

گيـري وجـود    هـا جهـت پشـتيباني از تصـميم     دي براي تجسـم داده افزاري متعد هاي نرم بسته
  ). را ببينيد Li et al., 2001و  I/S Analyzer, 2002براي مثال (دارند 

هاي فناوري اطالعات  هاي تصويري، كيفيت تصاوير را هزاران بار، باال برده و برنامه فناوري
ـ . انـد  هـتر ساختـ  مـفه تر و قابل ذابـران جـراي كاربـرا ب ي ـبـه معنـ   هـا  ازي دادهـسـ  مـمجس

ــاوري نمــايش داده ــالي، سيســتمـهــايي چــون تصــ هــا توســط فن هــاي اطالعــات  اوير ديجيت
، جداول و نمودارهاي چندبعدي، واقعيـت مجـازي،   3هاي گرافيكي كاربر جغرافيايي، واسط

ينترنـت  سـازي در ا  مـمجس. باشد رك، ميـاوير متحـاوير ويديويي و تصـدي، تصـبع ارائه سه
شود كه اين امر نه تنها در مورد سرگرمي، بلكه براي پشتيباني از  روز به روز پرطرفدارتر مي

ــز صــادق اســت   تصــميم ــري ني ــد microstrategy.comو  spss.com(گي ــاوري ). را ببيني فن
. دهـد  را شـرح مـي   4سازي توسط دنسـكين  ، استفاده از مجسم2-10اطالعات در محيط كار 

دهنـد كـه خـود بـه تنهـايي       سازي، به كاربران اين توانايي را مـي  زاري مجسماف هاي نرم بسته
هـاي   كـارگيري روش  بـا بـه   . ها را بررسـي و تحليـل تصـويري نماينـد     حجم وسيعي از داده

هـاي تحليـل اسـتاندارد     ها در طـي اسـتفاده از شـيوه    تصويري، كاربران مشكالتي را كه سال
توانـد بـه طـور پويـايي مـورد       هـا مـي   سـازي داده  سـم مج. كنند پنهان مانده بودند، كشف مي

توانـد بـه صـورت     ايـن امـر مـي   ). هاي ويديويي براي مثال توسط كليپ(پشتيباني قرار گيرد 
هـاي   بـه عـالوه، فنـاوري   ). را ببينيـد  Bates, 2003به عنوان مثال (بالدرنگ نيز انجام پذيرد 

ها را مانند آنچه در  ناگوني از نمايشتوانند با هم يكپارچه شوند و انواع گو سازي مي مجسم
   .خلق نمايندآمده است،  W10.8فايل بر خط 

 
1‐  Hirji (2001) 
2‐  Data Visualization Technologies 
3‐  Graphical User Interface (GUI) 
4‐  Danskin 

 هاسازي داده مجسم
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 2-10در محيط كارفناوري اطالعات
     اتاق نمايش مجازي دنسكين

  
ــكين ــد (danskin.com)دنس ــك تولي ــوان ي ــه عن ــدهب كنن

ياز داشت كـه بـراي برقـراري ارتبـاط بـا      پوشاك ورزشي، ن
فروشگاه كاالهاي ويژه كـه مشـتريان دائمـي     3000بيش از 

نفـر نيـروي    15دنسـكين  . تري پيدا كند آن هستند راه آسان
هـاي كـاالي ويـژه دارد، امـا      فروش خارجي براي فروشگاه

تـا   150توانند با  نمايندگان شركت در هر فصل حداكثر مي
هـاي   فروشـگاه . مـاس برقـرار نماينـد   مشتري دائمـي، ت  250

كننـد   باقيمانده، معموالً يك كاتالوگ دنسكين دريافت مـي 
، بـا  فكـس شود كه از طريق تلفن و  و از آنها درخواست مي

تيم مخصوص نمايندگان ارائه خدمات به مشـتريان، تمـاس   
  .برقرار نمايند

فروش، همواره چهـار تـا شـش بـار در      مشتريان خرده
هـاي جديـد    كننـد تـا مجموعـه    ك سـفر مـي  سال به نيويـور 
و  فكـس . ها را مشاهده نمايند آالت و كفش پوشاك، زينت

ــين خــرده   ــاطي ب ــال اصــلي ارتب ــد (فروشــان  تلفــن، كان مانن
ــژه فروشــگاه ــأمين) هــاي كاالهــاي وي كننــدگاني ماننــد  و ت

 فراينداين . دنسكين بودند و در برخي موارد هنوز نيز هست
كننـدگان، بسـيار    هـم بـراي تـأمين   فروشان و  هدهم براي خر

، اقـدام بـه   فراينددنسكين، براي اصالح اين . ناكارآمد است
ــازي    ــرخط مج ــايش ب ــاق نم ــك ات ــيس ي ــه   1تأس ــود ك نم

ــگاه  ــداران از فروش ــي   خري ــژه م ــاي وي ــاي كااله ــد ه  توانن

محصــوالت را مشــاهده كننــد، توضــيحات مربــوط بــه آنهــا را   
د، سـفارش دهنـد و از   بخوانند، موجـودي انبـار را بررسـي كننـ    

  .آخرين تغييرات ايجاد شده در خط توليد دنسكين، مطلع شوند
دنســكين بــراي خلــق ايــن حضــور اينترنتــي مجــازي  

، (7thonline.com) 2سـونث آناليـن  سازمان با سـازمان، بـا   
ريزي سبد كـاال   شركتي كه فناوري تصويري خريد و برنامه

. ت شـد كنـد، وارد شـراك   را به صنعت پوشاك، عرضه مـي 
خريــد و فــروش و برقــراري  فراينــدبســتر ســونث آناليــن، 

فروشان را از طريـق ارائـه    ارتباط بين توليدكنندگان و خرده
يك كاتالوگ تصويري بـرخط از محصـول، سـاده و مـؤثر     

ــد مــي ــن باعــث يكپارچــه . نماي ــادل  ســونث آنالي ســازي تب
فروشـان را   شود كه اين امر خـرده  ها نيز مي الكترونيكي داده

هاي خريد محصـول را بـه صـورت     سازد تا سفارش ادر ميق
  .اينترنتي، ارسال نمايند

اگرچه در اتاق نمايش مجازي، برخـي عناصـر ماننـد    
تواند به  وجود ندارند، اين سيستم مي "لمس و حس كردن"

ــالقوه انســاني و هزينــه بــاالي ســفرها و   كــاهش خطاهــاي ب
ــد     ــول كمــك نماي ــتي معم ــد دس ــي از خري ــات ناش . عملي

هـاي كاالهـاي ويـژه، اكنـون دسترسـي       خريداران فروشگاه
اين امر به . تري به اطالعات محصول دارند تر و راحت سريع

 بـه تواننـد   دهـد، بنـابراين مـي    ريـزي مـي   آنها فرصت برنامـه 

  

 
1‐  Online showroom 
2‐  7th Online 
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تري به بازار آمده و تصميم نهـايي را اتخـاذ مطمئنصورت
ين سيستم سـوِنث آناليـن، همكـاري نزديكتـري را بـ     . كنند

  .كند هاي كاالهاي ويژه، فراهم مي دنسكين و فروشگاه
ــون   نماينــدگان خــارجي دنســكين چطــور؟ آنهــا اكن

توانند بر بزرگترين و سودآورترين مشتريان دائمـي و بـه    مي
  .دست آوردن مشتريان جديد، تمركز نمايند

  .Buss (2003)برگرفته از  :منبع

تصــويري  راه حــلچــرا يــك : بــراي بررســي بيشــتر
سازمان با سازمان، براي صنعت پوشاك، تا اين حد اهميـت  

تصـويري بـراي صـنايع ديگـر نيـز       راه حـل دارد؟ آيا يـك  
  .هايي در اين مورد ذكر كنيد اينقدر مهم است؟ مثال

تـر   هاي ضروري در انبارهاي داده قرار دارند، مصورسـازي آنهـا آسـان    زماني كه داده
هاي مصورسازي، بيشـتر بـر چندبعـدي بـودن،      تن در بين روشتمركز ما در اين م. گردد مي

. اسـت  1سـازي تصـويري تعـاملي و واقعيـت مجـازي      هاي اطالعات جغرافيايي، مـدل  سيستم
و ابــر ) را بينيــد informatica.com(اي  هــاي چندرســانه موضــوعات مــرتبط ماننــد فنــاوري

  . اند ، ارائه شده2ها، در راهنماي فناوري  رسانه

مثال، ممكن است  به عنوان. باشند و اطالعات مدرن ممكن است ابعاد متعددي داشته ها  داده
باشد ارقام فروش را در يك شهر خاص برحسب نـوع محصـول، يـك دورة     مند عالقهمدير 

ابـزار متـداول   . مورد بررسي قرار دهـد ) بعد 5به بيان ديگر در (زماني، فروشنده و فروشگاه 
تحليلي برخط است كه اغلب شامل يك نمايش تصويري نيز براي چنين وضعيتي، پردازش 

هر چه ابعاد بيشـتري درنظـر گرفتـه شـوند، نمـايش اطالعـات چندبعـدي در يـك         . شود مي
بنابراين مهم اسـت كـه نـوعي فنـاوري در اختيـار      . گردد جدول يا يك نمودار، دشوارتر مي

ابعادي را در يك جـدول يـا   كاربران قرار گيرد كه آنان را قادر سازد به سرعت و سهولت، 
بـرش  "اين تغييرات با عنـوان  . تصوير گرافيكي، اضافه كرده، جايگزين نموده يا تغيير دهند

قطعه كردن و  فناوري برش زدن و قطعه. شوند شناخته مي 2"ها قطعه كردن داده دادن و قطعه
وشـمندي  هـاي ه  نامنـد كـه در بيشـتر بسـته     مـي  OLAP3حالت چند بعدي تغييرات مشابه را 

  ). hyperion.comبراي مثال، (و كار، موجود است   كسب

 
1‐  Virtual Reality (VR)  
2‐  “Slicing and dicing” of data 
3‐  OLAP multidimensionality 

 سازي چندبعدي مجسم
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.نهايي از چند بعدي بود نمايش5-10شكل



 

 

 ي دادهزسا هاي مجسم فناوري  5- 10

دهـد كـه بـا اسـتفاده از      ، سـه نمـايش متفـاوت از يـك داده را نشـان مـي      5-10شكل 
هـاي مختلـف،    شـود، بـه روش   چندبعدي كه اغلب با صـفحات گسـترده ارائـه مـي     افزار نرم

و آمد كاركنان بر حسب وسيلة نقليه   عات رفتسا) الف(در قسمت . سازماندهي شده است
هـايي بـه طـور خودكـار      بينـي  ، پـيش "سال بعد"در ستون . است و كشور، نمايش داده شده 

دهـي شـده و در    هـا مجـدداً سـازمان    داده) ب(در قسـمت  . شـود  ها محاسبه مي توسط فرمول
همـة ايـن   . گـردد  ل مـي دهي شده و تغييراتي در آنها اعما ها باز هم سازمان داده) پ(قسمت 

  . دهد كارها را كاربر نهايي تنها با يك يا دو كليك ساده، به راحتي انجام مي
شـوند   ها به شكلي سـازماندهي مـي   ترين مزيت چندبعدي بودن اين است كه داده مهم

بـه عـالوه، بـا    . خواهـد  كه مديران مايلند آنها را ببينند و نه آنگونه كه تحليلگـر سيسـتم مـي   
  . هاي مشابه را تنظيم كرده يا ارائه نمود توان اشكال گوناگوني از داده ادگي ميسرعت و س

  ابعاد، مقادير و زمان: گيرد سه عامل مورد توجه قرار مي ،بودن  چند بعديدر 

هـاي بـازار، واحـدهاي كسـب و      محصوالت، فروشندگان، بخـش  :هايي از ابعاد مثال .1
  .زيع، كشورها، صنايعهاي تو هاي جغرافيايي، كانال كار، موقعيت

پـول، حجـم فـروش، تعـداد افـراد، سـود ناشـي از نگهـداري          :هـايي از مقـادير   مثال .2
 . بيني شده موجودي، نتايج واقعي در مقابل نتايج پيش

 .روزانه، هفتگي، ماهانه، فصلي، ساالنه :هايي از زمان مثال .3

يـك منطقـه    را در Mبه عنوان مثال، ممكن است مديري بخواهد ميزان فروش محصول 
فروش، در يـك مـاه مشـخص بـر حسـب واحـد كـاال،         مسئولجغرافيايي خاص، توسط يك 

ها  تواند بدون توجه به ساختار پايگاه داده ارائه شود، اگر داده مورد نظر مي  اگرچه پاسخ. بداند
ســازماندهي شــوند، يــا در صــورتي كــه ) يــا بازارهــاي داده(هــاي داده چنــد بعــدي  در پايگــاه
، پاسـخگويي بـا   )OLAPبراي مثـال،  (جستار براي چند بعدي بودن، طراحي گردند  ابزارهاي

در هر يك از دو حالت، كاربران . گردد پذير مي سرعت بسيار باالتر توسط خود كاربر، امكان
هـا كنكـاش كـرده و     توانند از طريق جداول يا نمودارها در ميان ابعاد و سطوح متعـدد داده  مي

  . دار يا روندهاي مهم را بيابند هاي معني دهند و اختالفسريعي انجام   تحليل
ويــژه در   بعــدي بــودن، در ســطوح مختلفــي از پيچيــدگي، موجــود اســت و بــه  چنــد

 ,Campbellبـراي مثـال،   (باشد  و كار، متداول مي  افزارهاي هوشمندي كسب نرم را  2001
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توانند از  بعدي مي هاي چند مهاي گوناگون و متعددي وجود دارند كه سيست افزار نرم). ببينيد
  . فعاليت دارند OLAPآنها ساخته شوند كه معموالً در ارتباط با ابزارهاي 

، سيســتمي كــامپيوتري اســت كــه بــه دســت آوردن،  1سيســتم اطالعــات جغرافيــايي يــك
سـازي، ايجـاد تغييـر، تحليـل و نمـايش       سازي، بررسـي كـردن، يكپارچـه    سازي، ذخيره مدل
مشخصـه اصـلي   . كند پذير مي هاي ديجيتالي، امكان يي را با استفاده از نقشههاي جغرافيا داده

اين سيستم آن است كـه همـه مـوارد ثبـت شـده يـا اشـياء ديجيتـالي، داراي يـك موقعيـت           
هـا بـا    سـازي نقشـه   تواننـد از طريـق يكپارچـه    كـاربران مـي  . جغرافيايي شناسايي شده هستند

ريـزي، حـل    هاي داده، اطالعات الزم را بـراي برنامـه   هو ساير پايگا 2هاي داده فضايي پايگاه
وري و كيفيـت تصـميمات خـود را     گيري، توليد كنند و بدين ترتيـب بهـره   مسائل و تصميم
هـاي اطالعـات جغرافيـايي داراي كاربردهـايي در بازاريـابي، تحليـل        سيسـتم . افزايش دهند

هـاي   بـراي مثـال، داده  . (Grimshaw, 1999)شناسي جغرافيايي هسـتند   موقعيت و جمعيت
  .اند هاي مديريت ارتباط با مشتريان تبديل شده مكان محور اكنون به بخشي اساسي از برنامه

GIS كاركردهـا   .كاركردهـا و كاربردهـا  : كـرد   توان به دو دسته اصـلي تقسـيم   را مي
ــد چهــار دســته ــه: ان ــزي، مــدل طراحــي و برنام ــديريت پايگــاه داده و   ري ســازي تصــميم، م

  انـد،  نشـان داده شـده   6-10در شـكل   طـور كـه   اين كاركردها همـان  . رسازي فضاييتصوي
  

  

 
1‐  Geographical Information System (GIS) 
2‐  Spatially Oriented Databases 

 هاي  سيستم
 اطالعات جغرافيايي

 6-10شكل
 .GISهاي  ها و كاركرد برنامه
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بـه صـورت   (توجه داشـته باشـيد كـه كاركردهـا     . كنند حوزه كاربردي را پشتيباني ميشش 
كاربردهـايي كـه   . تواننـد همـه كاربردهـا را پشـتيباني كننـد      ، مـي )انـد  ستون نشان داده شـده 

  .اند كنند، در مكاني نزديكتر به آنها، قرار داده شده باني ميكاركردهاي خاص را بيشتر پشتي

كشـي تـا    هاي كـامپيوتري سـادة نقشـه    ، از سيستمGISافزار  هاي نرم قابليت. GISافزار  نرم
را  W10.1نمونة برخط (، متغير هستند يار هاي تصميم يافته براي تحليل داده ابزارهاي سازمان

ستم، نمايش تصاوير با كيفيت باال و سـرعت زيـاد پـردازش و    از آنجا كه در اين سي). ببينيد
در . هـا طراحـي شـده بودنـد     ، براي مين فريمGISهاي اولية  جستجو الزم است، اغلب نمونه

هـا، محـدود    هاي دولتي و آزمايشـگاه  ها، استفاده از آنها را به سازمانGISابتدا، هزينة باالي 
طـور   افـزار مـورد نيـاز آن بـه      و سـخت  GISافـزار   رم، هزينة ن90دهةبا اين حال، از . كرد مي

كـامالً كـاربردي، بـا قيمـت      PCهاي مبتنـي بـر    امروزه، بسته. ه استي كاهش يافتچشمگير
، 1آي آر اس ، ايGISافـزاري   هايي از فروشـندگان نـرم   نمونه. باشند بسيار اندك، موجود مي

  .باشند مي 3اينفو و مپ 2اينترگراف

منابع دولتـي، برخـي   . آيند دست مي اي به  از منابع گسترده GISهاي  داده. GISهاي  داده
هـاي   كننـد، در حـالي كـه فروشـندگان، داده     ارائه مـي   دي ها را از طريق اينترنت يا سي داده

هـاي   دي سـي (هـا رايگـان هسـتند     برخـي از ايـن داده  . آورنـد  تجاري متنوعي را فـراهم مـي  
MapInfo  و مطالب قابل دانلودesri.com  وgisdatadepot.com را ببينيد.(  

GIS گيـري  و تصميم .GIS        تواننـد در   حجـم زيـادي از اطالعـات بسـيار سـودمند كـه مـي
قالـب گرافيكـي آن،   . كنـد  گيري، مورد تحليل قرار گرفته و به كار رونـد را عرضـه مـي    تصميم

مدير تحقيقات بـازار   ،4جنت ام هميلتونبراي مثال، . كند ها را براي مديران آسان مي تجسم داده
ميليــارد دالري مــواد شــيميايي كشــاورزي واقــع در      2 كننــده ، توليــد5دو االنكــوشــركت 

بـا هـزاران رديـف را بـه يـك نقشـة         صحنة گسترده 80توانم  من مي": گويد ، مي6ايندياناپوليس

 
1‐  ESRI 
2‐  Intergraph 
3‐  Mapinfo 
4‐  Janet M. Hamilton  
5‐  Dow Elanco 
6‐  Indianapolis 
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ر كشد، امـا د  اي طول مي درك همة اطالعات اين صفحات گسترده دو هفته. واحد، منتقل كنم
  .(Hamilton, 1996, p. 21) "توان كل داستان را در عرض چند ثانيه گفت يك نقشه، مي
هاي خصوصـي   گيري در بخش براي بهبود تصميم GISهاي  شماري از برنامه تعداد بي

تـوان   كه از ميان آنها مـي ) را ببينيد Nasirin and Birks, 2003(يا دولتي، موجود هستند 
و نقـل، انتخـاب پايگـاه تسـهيالت، مـديريت خطـر         د، مديريت حملاعزام وسايل نقليه امدا

 ,Goddard)خشكسالي  هـا در   GISاسـتفاده از  . وحش را نام برد  و مديريت حيات (2003
هـاي   بـرداري بلكـه بـراي ديگـر كـاربرد      هاي محلـي كـه ابزارهـا نـه تنهـا بـراي نقشـه        دولت
). را ببينيـد  OʹLooney, 2000(رونـد، بسـيار متـداول اسـت      گيري نيـز بـه كـار مـي     تصميم
بـرداري و   در رابطه با ارزيابي امـالك، نقشـه   GISها، كشورها و شهرها از يك برنامه  ايالت

 ;Hardesterبـراي مثـال   (كننـد   كنترل بالياي طبيعي، استفاده مي حـدود  ). را ببينيـد  2002
ر زمينـه توسـعه   گيـري د  براي پشتيباني از هرگونه تصميم GISها از  يك دهه است كه بانك

  ).را ببينيد W10.9فايل برخط (نمايند  بازاريابي استفاده مي
، چهـارچوبي را  GISهـا در يـك    ها، سازماندهي هوشـمند داده  اري از شركتـدر بسي
هاي جـايگزين، بـه ويـژه زمـاني      ژيـگيري و طراحي استرات مـتصمي فراينداني از ـبراي پشتيب

كنــد  هــاي مكــاني مــورد نظــر اســت، فــراهم مــي يــتگيــري در ارتبــاط بــا موقع كــه تصــميم
(Church,  ارائـه   2و هميلتـون  1كورتتوسط  GISچند نمونه از كاربردهاي موفق . (2002

  . اند آمده W10.10در فايل برخط  GISچند مثال ديگر از كاربردهاي موفق . اند شده

GIS افـزار   اغلـب فروشـندگان نـرم   . هـاي داخلـي   و اينترنت يا شبكهGIS طريـق   از
انـد،   افزار متصل شـده  شبكة داخلي كه مستقيماً به نرم/ اينترنت/ مرورگرها يا سرورهاي وب

توانند به كمك اينترنـت يـا    ترتيب، كاربران مي بدين. كنند دسترسي به اينترنت را فراهم مي
  . هاي جديد دسترسي پيدا كنند ها و داده هاي داخلي شركت، به نقشه شبكه

را براي كاربرد داخلي يا استفادة مشتريانشان، در اينترنـت قـرار    GISها،  تعدادي از بنگاه
هاي خودپرداز است، يك برنامـة   اي از ماشين ، كه داراي شبكه3ويزاپالسبراي مثال، . اند داده
GIS 300،000 دهد براي يافتن هريـك از  ايجاد نموده كه به كاربران اينترنت اين امكان را مي 

 
1‐  Korte (2000) 
2‐  Hamilton (1996) 
3‐  Visa Plus 
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هـاي   يكـي از برنامـه  . دنيا، از يك نقشه تعيين موقعيـت، اسـتفاده كننـد   در سطح  ATMماشين 
تـرين فروشـگاه را بـه شـما      است كه نه تنها آدرس نزديـك  1ياب متداول در اينترنت، فروشگاه

را  ,Frys.comبـراي مثـال،   (گويـد   ترين راه رسيدن به آنجا را به شـما مـي   دهد، بلكه كوتاه مي
هـاي   توسـط فروشـندگان، برنامـه    GISافـزار سـرور اينترنتـي     ي نرمكارگير با به ). امتحان كنيد

هـاي   هـا، داده  هاي دولتي، نقشـه  تعدادي از فروشندگان و مؤسسه. بيشتري توسعه خواهند يافت
GIS  بـراي بررسـي مسـائل    (انـد   و اطالعاتي در مورد آن را در اينترنت، در دسترس قـرار داده

  ).را ببينيد Sikder and Gangopadhyay, 2002مربوط به طراحي 

، بـه طراحـي و   2يـابي جهـاني   مكـان   و سيسـتم  GISيكپارچگي . GISهاي جديد  برنامه
ايـن امـر   . كنـد  نقل و هوانـوردي، كمـك مـي    و ساختاردهي مجدد صنايع كشتيراني، حمل

سـازد كـه در حـين     را قادر مي GPSهاي هوايي مجهز به يك گيرنده  وسايل نقليه يا ناوگان
 ,Steede‐Terry)قعيت خـود را تشـخيص دهنـد    حركت، مو ايـن امكـان هـدايت    . (2000

هـاي   شامل سيسـتم  GPSهاي جديد  برنامه. نمايد ها را فراهم مي ها و هواپيما خودكار كشتي
بـرداري اسـت    برداري شخصي اتومبيل، رديابي وسايل نقليه و رديابي تجهيزات خاك نقشه

(Terry and Kolb, 2003) . افـزار، افـزايش تقاضـا و وجـود فروشـندگان       با بهبود سـخت
ها بـه منبعـي عمـده    GPS. دالر بود 50ساده كمتر از  GPS، هزينه يك 2003بيشتر در سال 

پژوهشـگران،  ). را ببينيـد  1تكـاليف گروهـي   (انـد   تبـديل شـده   GISهاي جديـد   براي داده
GISاند كه  هاي هوشمندي ساختهGIS      مند پيونـد  را به يك سيسـتم خبـره يـا عوامـل هوشـ
  .(Tang et al., 2001)دهد  مي

اي از  بخـش عمـده   (محـور   ، مفهـوم تجـارت مكـان   5در فصـل  . تجارت مكان محـور 
، تبليغـات، فـردي را كـه موقعيـت     محـور  مكـان در تجارت . را معرفي كرديم) تجارت سيار

 GPSو  GISايـن امـر از طريـق تركيـب     (دهـد   جغرافيايي او مشخص است، هدف قرار مي
هاي اورژانس نيز به همين ترتيب، موقعيت تصادف اتومبيل را در  سيستم). پذيرد ميصورت 

ها به سـمت صـحنة تصـادف،     ، به هدايت آمبوالنسGISعرض چند ثانيه شناسايي نموده و 
  .را ببينيد Sadeh (2002)هاي جالب در اين زمينه،  براي مطالعه ساير برنامه. كند كمك مي

 
1‐  Store locator 
2‐  Global Positioning System (GPS) 
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و  "ظـاهر "، بـه طـور چشـمگيري،    GISموجود در واسط كاربر هاي  پيشرفت. گيري نتيجه
، بـه طـور   )بعـدي  3تصـاوير  (سـازي پيشـرفته    مجسـم . را دگرگون ساخته است GIS "باطن"

. هاي متحرك و تعاملي، يكپارچـه شـده اسـت    ، به ويژه در نقشهGISهاي  اي با قابليت فزاينده
GISمجازي را فراهم كننـد و اطالعـات   توانند اطالعات الزم براي موتورهاي حقيقت  ها مي

اي نقش  اي و اَبر رسانه فناوري چند رسانه. گيران به نمايش بگذارند اي را براي تصميم پيچيده
پيونـد و  . كننـد  مـي  ايفـاء هاي كمك و آمـوزش،   ها به ويژه در سيستمGISروزافزوني را در 

بـا  . ر هر مسـتندي، وارد كننـد  ها را د دهد تا نقشه به كاربران اين امكان را مي 1ئجاگذاري ش
هــا و  داده هــاي بيشــتري بــراي تــأمين GISمجهــز بــه وب،  GISافزارهــاي  نــرم  كــاهش هزينــه

بـراي  . شـوند  هـاي داخلـي سـازمان، بـه كارگرفتـه مـي       دسترسي به آنها از طريق وب و شبكه
 Alamehو خدمات وب،  GISمطالعه روابط  ا، هـ GISبراي مرور اجمالي . را ببينيد (2003)

  .را ببينيد Ursery (2004)و  Korte (2000)آنها نيز   هاي بالقوه هاي متعدد و پيشرفت قابليت

، از نمــايش گرافيكــي، جهــت بــه نمــايش گذاشــتن تــأثير 2ســازي تعــاملي تصــويري مــدل
تصميمات عملياتي يا مديريتي مختلـف بـر اهـدافي همچـون سـود يـا سـهم بـازار، اسـتفاده          

هـاي متـداول در ايـن اسـت كـه در ايـن روش، كـاربر         سـازي  شبيهبا  VIMتفاوت . كند مي
يـك  . مداخله كرده و نتايج اين مداخلـه را مشـاهده نمايـد     اتخاذ تصميم فرايندتواند در  مي

اي از  كننـده  اين مدل، جـزء تعيـين  . مدل تصويري، چيزي فراتر از يك وسيله ارتباطي است
  . است مسألهگيري و حل  تصميم

ند هم براي پشتيباني از تصميمات و هم براي آموزش، بـه كـار رود   توا مي VIMيك 
هـاي ايسـتا، تصـويري از نتـايج يـك       مـدل . تواند داراي يك سيستم پويا يا ايستا باشـد  و مي

تـوان   از طريـق وينـدوز، مـي   (دهند  گيري در يك زمان مشخص را نمايش مي گزينة تصميم
هـاي پويـا بـراي نشـان      مدل). مقايسه كردچندين نتيجه را بر روي يك صفحة نمايش با هم 

هـاي   يابنـد، از تصـاوير متحـرك و كليـپ     هايي كـه در طـي زمـان تكامـل مـي      دادن سيستم
  .روند كار مي هاي بالدرنگ نيز به  سازي ها در شبيه اين مدل. كنند ويديويي، استفاده مي

VIM  گيري مديريت عمليات همراه بـا   هاي متعدد تصميمفراينددرDSS سـتفاده  هـا ا
يـا يـك   (اين روش، وضـعيت كنـوني يـك كارخانـه     ). را ببينيد Beroggi, 2001(شود  مي

 
1‐  Object Linking and Embedding 
2‐  Visual Interactive Modeling (VIM) 

سازي  سازي و مدل شبيه
 تعاملي تصويري
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سـرعت   سپس اين مدل بـه  . كند در يك مدل تعاملي مجازي مشخص مي) تجاري را فرايند
دهد تا وضـعيت احتمـالي عملكـرد     بر روي كامپيوتر اجرا شده و به مديران اين امكان را مي

در محـيط   VIMنحـوه اسـتفاده از    1اَلفونسـكا و  اردلـو . شـاهده كننـد  كارخانه را در آينده م
 . دهند آموزش اينترنتي را شرح مي

روشي كـه  . است 2سازي تعاملي تصويري شبيه، VIMهاي  ترين حوزه يكي از پيشرفته
هـاي گرافيكـي در    سازي را با استفاده از پايانـه  طي آن كاربر نهايي ميزان پيشرفت مدل شبيه

سازي تعامل نموده  شبيه فرايندكاربر ممكن است با . كند ير متحرك، مشاهده ميقالب تصاو
 Pritsker and OʹReilly, 1999(گيري متفـاوتي را امتحـان كنـد     هاي تصميم و استراتژي

گيرندگان امكان  رويكردي است كه اساساً اين توانايي را دارد كه به تصميم VIS). را ببينيد
طور  بنابراين، همان . هاي ذهني خود و اشتباهاتشان را بدهد زشكسب اطالعات در مورد ار

ه نشـان داده شـد   3-10فناوري اطالعات در محيط كـار  سازان پرواز و در  كه در نمونه شبيه
 .كار رود تواند براي آموزش نيز به  مي VIS، است

گان كنند، از سوي فروشند هاي انيميشني كه تصاوير گرافيكي واقعي توليد مي سيستم
 Vissim.comو  SAS.comبه عنـوان مثـال،   (سازي بسياري در دسترس هستند  افزار شبيه نرم

كه در آن يـك   "واقعيت مجازي"سازي تصويري، با مفهوم  آخرين فناوري شبيه). را ببينيد
هـا در   از آموزش گرفتـه تـا سـرگرمي و مشـاهدة داده    (جهان مصنوعي براي مقاصد خاصي 

  . ايجاد شده، گره خورده است )انداز مصنوعي يك چشم

ــتانداردي از واقعيـــت مجـــازي در دســـت نيســـت   ــداول. هـــيچ تعريـــف اسـ ــرين  از متـ تـ
عبـارت اسـت از نمـايش     واقعيـت مجـازي  شـود كـه    تعاريف معمـوالً چنـين برداشـت مـي    
ــه   ــامپيوتري و س ــاملي، ك ــق صــفحه  تصــاوير تع ــدي از طري ــايش  بع ــاي نم ــاي خــاص  ه . ه

يــا فنــاوري كــه اشــارات حســي مصــنوعي  يــك محــيط تعريــف فنــي آن عبــارت اســت از 
بنــابراين در . نمايــد الزم جهــت ايجــاد نــوعي حــس عــدم اطمينــان را در كــاربر فــراهم مــي

دهـد بـا وجـود اينكـه بـه طـور        كـه آنچـه انجـام مـي     " معتقـد اسـت  "واقعيت مجازي، فـرد  
  .مصنوعي خلق شده، واقعي است

  
 

1‐  DeLora & Alfonseca (2003) 
2‐  Visual Interactive Simulation (VIS) 

 واقعيت مجازي
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 3-10در محيط كارفناوري اطالعات
     هاي برش چوب در پاركت فارست مپيوتر دركارخانهآموزش كا

  
ــوب  ــنعت چ ــت و در در ص ــاد اس ــيار زي ــت بس ــري، رقاب ب

هايي كه هزينه نيـروي كـار باالسـت كارهـايي چـون       كشور
هـاي اضـافي و الواربنـدي بايـد      يي، قطع، برش شـاخه جابجا

توانـد   مـي  "رودگرد"نام  ماشين جديدي به . خودكار شوند
  .بر شود چوب 25جايگزين 

دســتگاهي بســيار پيچيــده اســت، بــه      "درودگــر"
كه يادگيري چگونگي عملكرد آن، شـش مـاه طـول     طوري 

را طـي    اي از جنگل كارآموز، بخش قابل مالحظه. كشد مي
كنـد و تعـداد نـواحي مناسـب      كارآموزي ويران مـي  فرايند

 اين دستگاه گـران خود . براي تمرين، در حال كاهش است
قيمت نيز در دست افراد غيرمتخصص، ممكن است صـدمه  

. اي، مورد نياز اسـت  ببيند؛ بنابراين آموزش وسيع و پر هزينه
هـاي زيـر مجموعـه     از شـركت (در فنالنـد   1سيسو الگينگ
ي راه حلسازي به هنگام،  با استفاده از شبيه) 2پارتك فارست

  .(partekforest.com)را براي مشكل كارآموزي پيدا كرد 
هـاي   ها، كمك فنر و چـرخ  سازي، شاسي در اين شبيه

اينرسـي و  (وسايل نقليه، همـراه بـا نيروهـاي مـؤثر بـر آنهـا       
ســازي شــوند و معــادالت حركتــي  بايــد مــدل) اصــطكاك

ايـن نـوع   . مربوط به آنها بايد به طور بالدرنگ، حـل شـوند  
اخــر اي دارد و تــا همــين او ســازي، رياضــيات پيچيــده شــبيه

ــرمايه ــون  س ــزات آن، ميلي ــه گــذاري در تجهي ــا دالر هزين ه

  سـازي  با اين حال، اكنون به كمك برنامة شـبيه .در برداشت 
 1توانـد تنهـا بـا     سازي، مي تصويري، آموزش از طريق شبيه

   .هزينة روش سنتي، انجام پذيرد درصد
قـرار   "درودگـر "هـاي واقعـي    ساز، كنترل درون شبيه
ــراي ك ــرلدارد كــه ب ي درودگــريــك مــدل مجــازي از   نت

شود كه مسير خـود در يـك جنگـل مجـازي را      استفاده مي
دستگاه بر روي مناطق نـاهموار عقـب و جلـو    . زند مي  شخم
كنـد، آن   به تنة درختي گير مـي  "درودگر"  رود و قالب مي

بـه  برد، و آن را بالفاصـله،   هاي آن را مي اندازد، شاخه را مي
  .برد ميكامالً واقعي  صورت

حتــي : ســازي شــده بســيار دقيــق اســت  تصــوير شــبيه
هاي رشد ساليانة درختـان نيـز از    ساختارهاي پوست و حلقه

در . روشني قابـل رويـت هسـتند    اند، به  جايي كه بريده شده
سازهاي سـنتي مسـير حركـت، كـامالً از قبـل محـدود        شبيه
، شما آزاد هستيد "درودگر"سازي  بود، اما در اين شبيه شده

) يـاردمربع  25،000(هكتار  2تا در جنگلي وسيع با مساحت 
  .حركت كنيد

سـازي انـواع    تواند براي شبيه عالوه، اين سيستم مي به 
هــا در نقــاط مختلــف جهــان، همــراه بــا   مختلفــي از جنگــل

و هـوايي بـه    هاي متفاوت درختان و شرايط متنوع آب  گونه
 اسـت كـه   سـازي ايـن    مزيت ديگر اين نـوع شـبيه  . كار رود 

  

 
1‐  Sisu Logging 
2‐  Partek Forest 
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تواند بر روي نوارهاي ويديويي ضبط شود عملكرد فرد، مي
. تا بعداً جلسات كارآموزي، بتوانند مورد مطالعه قرار گيرند

هـاي خطرنـاك    به عالوه، در اين حالت، تمرين در موقعيت
پذير است، كاري كه با استفاده از يك ماشين  خاص، امكان
  .توان انجام داد واقعي نمي

  .Finnish Business Report, April 1997لخيص از ت :منبع

سـازي   چـرا زمـان آمـوزش شـبيه     :براي بررسي بيشتر
سـازي سـودمند    تر اسـت؟ بـه چـه دليـل مجسـم      شده، كوتاه

  است؟

توانند تعامـل داشـته و    در يك محيط مجازي، بيش از يك شخص و حتي گروه بزرگي مي
قدرتمنـد بـراي ارتبـاط، سـرگرمي و يـادگيري      اي  تواند وسيله مي VRبنابراين . سهيم باشند

جاي نگاه كردن به صفحة نمايش مسطح كامپيوتر، بـا يـك     كاربر حقيقت مجازي، به. باشد
كاربر براي ديدن و شنيدن در اين محـيط، از يـك   . بعدي، تعامل دارد محيط كامپيوتري سه

اشياء موجود در آن يـا  براي تعامل با محيط، كنترل . كند عينك و گوشي استريو استفاده مي
هاي مسـتقر روي  حسـگر حركت در درون محيط، كاربر، يك صفحه نمايش كامپيوتري و 

كـردن   روز بـه تواند با  مي "واقعيت مجازي"صفحه نمايش . پوشد را مي 1)ها دستكش(دست
تواند اشياء مجـازي را لمـس    كاربر مي. بالدرنگ نمايش، توهم محيط واسط را ايجاد نمايد

چهره كسب و كار،  (VR)، واقعيت مجازي 2اي تودي  طبق نظر يواس. ركت دهدكرده و ح
بـراي  . سال آينده متحول خواهـد سـاخت   20تا  10هاي بهداشتي را طي  ارتباطات و مراقبت

، سه مثال جديـد  "هاي مجازي انسان"، و 3مثال، كنفرانس ويديويي مجازي، پست تصويري
  .باشند مي VRاز كاربردهاي 

بــراي پشــتيباني  VRهــاي  تــاكنون بيشــتر برنامــه. گيــري مجــازي و تصــميمواقعيــت 
يك مدل هواپيمـاي مجـازي    بوينگبراي مثال، . اند گيري، به كار رفته  غيرمستقيم از تصميم
نيز  VRدر اين شركت، چندين برنامه ديگر . هاي خود را امتحان كند را توسعه داده تا طرح

در . انـد  كـار گرفتـه شـده    نظامي به فناوري شـهري بـه     يبراي كمك به توليد و تبديل فناور
شـود؛ ايـن    هاي مجازي در تصادفات مجازي استفاده مـي  براي آزمايش اتومبيل VR، 4ولوو

 
1‐  Hand position sensors (gloves) 
2‐  USA Today (2003) 
3‐  Facemail 
4‐  Volvo 
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، 1بريتيش ايروِيز. كند هاي جديد خود نيز استفاده مي طراحي مدل فرايندرا در  VRشركت، 
دهد كه لذت پرواز با هواپيماي درجه  يخود اين امكان را م سايت وبن از كنندگا به بازديد

مجـازي در    براي بحث جـامع پيرامـون واقعيـت   . يك آن را به صورت مجازي، تجربه كنند
  .را ببينيد Banerjee and Zetu (2001)توليد 

گيرنـدگان حـوزه    به تصميم VR. هاست سازي داده ، مجسمVRديگر حوزة كاربردي 
هـاي مجـازي مجراهـاي شـنيداري، فضـايي و       سيسـتم كند تـا بـا اسـتفاده از     مالي كمك مي
را بـه   VRبراي مثـال، برخـي از كـارگزاران بـورس،     . ها را قابل درك سازند ديداري، داده

وگـذار   اندازي از آينده بورس، به گشت گيرند تا از طريق آن، كاربران در چشم خدمت مي 
يزان انحراف از قيمـت كنـوني   ها و چگالي آنها، بيانگر م ها، طيف پردازند كه در آن، رنگب

سـهام  /  صدا براي انتقال ديگر اطالعات، از قبيل روندهاي جاري يا نسبت بدهي. سهام است
پذير  هاي مالي، امكان ، مقايسه نزديك را به كمك حجم عظيمي از دادهVR. رود به كار مي

، 2ان اسـتنلي مورگـ . تـر اسـت   ايجاد ارتباطات شهودي با پشتيباني سه بعدي، آسـان . سازد مي
VR برد نتايج تحليل ريسك، به كار مي را براي نمايش .  

زبــان بــا عنــوان  VRبــراي  3يــك اســتاندارد مســتقل از بســتر. واقعيــت مجــازي و وب
گشــت و گــذار در ) Kerlow,2000و  vrmlsite.com( 4گــذاري واقعيــت مجــازي نشــانه

. كار بـا مـتن، سـاده كـرده اسـت     خط را به اندازه  هاي بر ها و فروشگاه ها، موزه سوپرماركت
VRML كـاربر در يـك اتـاق مجـازي،      "قـدم گذاشـتن  "كند كه با  اين امكان را فراهم مي

كـار   تواننـد مرورگرهـاي معمـول را بـه      در حال حاضر كـاربران مـي  . اشياء به او ارائه شوند
  . به زودي بيشترين استفاده را خواهند داشت VRMLگيرند، اما مرورگرهاي 

رود كه اين استاندارد، كاربرد وسيعي را در بازاريـابي تجـارت الكترونيكـي     ميانتظار 
يـك فروشـگاه    5تـاور ريكـوردز  بـراي مثـال،   ). را ببينيـد  Dalgleish, 2000. (داشته باشـد 

توانند يكديگر را در مقابل اين  نمايد كه مشتريان مي موسيقي مجازي را در اينترنت ارائه مي
هـا و نوارهـاي ويـدئويي را قبـل از خريـد     CDبه داخل برونـد و   كنند، "مالقات"فروشگاه 

 
1‐  British Airways 
2‐  Morgan Stanley 
3‐  Platform independent 
4‐  Visual Reality Markup Language (VRML) 
5‐  Tower Records 
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صـورت الكترونيكـي    كنند و آن را به  آنها گزينه مورد نظر خود را انتخاب مي. امتحان كنند
  كاربردهـايي از واقعيـت  . كننـد  و تعاملي انتخاب نمـوده و از يـك فروشـنده خريـداري مـي     

  .اند نشان داده شده W10.11هاي ديگر در فايل برخط  مجازي در حوزه
توانند توجه بيشتري را در خريد خواربار منزل، بـه خـود    هاي مجازي مي سوپرماركت

ــد ــد شــد، در   . جلــب نماين ــداران وارد يــك ســوپرماركت مجــازي خواهن ــده، خري در آين
راهروهاي مجازي به گردش خواهند پرداخت، محصوالت مجازي را انتخاب خواهند كرد 

توانـد بخشـي از مقاومـت     ايـن امـر مـي   . دهنـد  ستي مجازي خود قرار ميد و آنها را در چرخ
مراكز خريد مجازي كه حتـي از طريـق يـك    . موجود نسبت به خريد مجازي را از بين ببرد

اي  ، بـه گونـه  (synthonics.com)تـوان بـه آنهـا دسترسـي يافـت،       كامپيوتر شخصي نيز مـي 
در پـروژه  . ركز خريد را منتقل كننـد اند كه به كاربر احساس گردش در يك م طراحي شده

يك سازمان تحقيقاتي ( 1نشنال ساينس فانديشنجديد ديگري در ارتباط با واقعيت مجازي، 
هاي خود براي توسعه يك تور مجـازي را اعـالم كـرده اسـت      طرح) و آموزشي در آمريكا

(Telecomworldwire,  نگـاه  "با دهد كه  تور مزبور به كاربران اين امكان را مي. (2003
هـاي مختلـف خانـه     اندازي سه بعـدي را از اتـاق   هاي خانه مجازي، چشم از پنجره "به داخل

  .مشاهده كنند 3مونتيسلودر  2توماس جفرسون
ايـن جهـان تعـاملي    . به تازگي، واقعيت مجازي وارد دنياي كسب و كـار شـده اسـت   

تواننـد بـا آن    مـي  بعدي در اينترنت، فراگير خواهد شد؛ چون فضـايي اسـت كـه همگـان     سه
  .ارتباط برقرار كنند
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. كننـد  هاي كاركردي خـدمت مـي   انبارها و بازارهاي داده، به كاربران نهايي، در همة حوزه
طـور كـه در نمونـه     همـان  (كاوي ها و داده ترين كاربردهاي انبارسازي داده با اين حال، مهم
هـاي داده بازاريـابي شـناخته     زاريابي اسـت كـه تحـت عنـوان پايگـاه     در با) هارا مشاهده شد

  . )نيز مطرح است هاي داده پايگاه بازاريابي به كمكشود با عنوان  مي

 
1‐  National Science Foundation (NSF) 
2‐  Thomas Jefferson 
3‐  Monticello 
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و نقـش   كـاوي  دادهدر اين بخش، چگونگي استفاده از انبارهاي داده، ضـمائم آنهـا و   
هـاي   ه اسـتفاده از پايگـاه  هاي جديد بازاريابي را بررسي خواهيم كـرد و بـ   آنها در استراتژي

  .داده تراكنش بازاريابي اينترنتي در بازاريابي تعاملي، خواهيم پرداخت

آوري  آنها فقط اطالعات پيرامون مشتريان را جمـع : هاي داده، ايستا هستند بسياري از پايگاه
هـاي   هپايگـا : شـوند  بندي مـي  هاي زير تقسيم هاي داده، به دسته اين پايگاه. كنند و ذخيره مي

امــروزه موفقيــت در بازاريــابي . هــاي داده بازاريــابي داده عمليــاتي، انبارهــاي داده و پايگــاه
هاي سفارشـي   نيازمند نوع جديدي از پايگاه داده است كه گرايش آن، هدف قراردادن پيام

تـرين ابـزار را بـراي بـه      اي، اثـربخش  چنين پايگاه داده. بازاريابي به صورت بالدرنگ است
سـپس  . كنـد  وردن اطالعات مربوط به ترجيحـات و نيازهـاي مشـتريان، فـراهم مـي     دست آ 

توانند از اين دانش براي خلق خدمات و محصوالت جديد يا سفارشي استفاده  ها مي سازمان
بسـياري   MTD. شـود  ناميده مي 1داده تراكنش بازاريابي  پايگاهاي،  چنين پايگاه داده. كنند

هـاي بازاريـابي را در قالـب يـك پايگـاه       اده كنوني و منـابع داده هاي د هاي پايگاه از ويژگي
سازي بالدرنـگ و    كند كه به بازاريابان امكان شركت در اختصاصي داده جديد تركيب مي

  .دهد هدف قرار دادن هرگونه تعامل با مشتريان را مي

ي بازاريـابي  هاي داده سنت ، كه پايگاه يا تعاملي هاي پويا  كاركرد MTD .MTDهاي  قابليت
تبـادل اطالعـات    از طريقدر اصطالح بازاريابي، يك تراكنش، . آورد دارا نيستند را فراهم مي

هاي تعاملي، هر برخورد با مشـتري بـه فرصـتي بـراي انجـام يـك        به كمك رسانه. دهد رخ مي
م يـا  نا از طريق ثبت  چه به صورت فعاالنه(تبادل اطالعات . شود بازاريابي تبديل مي "تراكنش"

آوري شود و چه به روش غيرفعاالنه، با تحـت نظـر گـرفتن رفتـار      هاي كاربر، جمع درخواست
دهد كه به طور مداوم، درك خـود را از   ، به بازاريابان اين امكان را مي)مشتريان صورت گيرد

هـاي   قـرار دادن او بـه ويـژه بـا پيـام      هر مشتري، پااليش كنند و اين اطالعـات را بـراي هـدف    
  . شود اين امر اغلب از طريق اينترنت انجام مي. ، به كار برند يابي شخصيبازار

تواننـد از طريـق اينترنـت و     هـا مـي  MTDهـا و   كاوي، انبارسازي داده داده. نقش اينترنت
اوت ـات يـا ابـزاري متفـ   ـــ ا مكـاني بـراي تبليغ  ـرنت تنهـاينت. وندـش لي ارائه ـهاي داخ كهـشب

 
1‐  Marketing Transaction Database (MTD)  

 پايگاه داده 
 تراكنش بازاريابي
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هاي نويني اسـت كـه بازاريابـان     وگ نيست، بلكه داراي ويژگيروش از طريق كاتالـبراي ف
در واقـع، اينترنـت نويـدگر    . بـرداري كننـد   توانند از آنها به بهترين وجـه بهـره   وت ميزكابا 

ثـالي اسـت از اينكـه چگونـه     م 1شـركت دل كـامپيوتر  . انقالبي در فروش و بازاريـابي اسـت  
روش بازاريـابي الكترونيكـي اينترنـت، بـراي     هاي فـ  توانند از كانال متخصصين بازاريابي مي

تحقيقات بازار، تبليغات، نشـر اطالعـات، مـديريت محصـول و تحويـل آن، اسـتفاده كننـد        
ــرخط ( ــه ب ــد W10.2نمون ــي پايگــاه ). را ببيني ــرور كل ــراي م ــابي و وب،  ب هــاي داده بازاري

Grossnickle and Raskin (2000) را ببينيد.  
ــر    ــگام ن ــوالت پيش ــي از محص ــوزه،    ميك ــن ح ــزاري در اي  Dataاف Distilleries 

(distilleries.com) كند ارتباط بـا مشـتري    هاي فعال در بازار كمك مي است كه به شركت
هـاي   افزار، پايگاه اين نرم. را با هدف بهينه كردن ارزش خود درك كرده و مديريت نمايند

مربوط به مشتري را تحليـل كـرده و   هاي  گيرد تا داده كار مي داده موجود در بازاريابي را به 
بينـي نمايـد    تك مشتريان، نيازها، خطرات و سودآوري آنهـا را بـه درسـتي پـيش     رفتار تك

(Siddiqui, 2003).  

هـاي بازاريـابي سـنتي كـه شـامل       توانند از عهدة هزينه رويكرد هاي بسيار اندكي مي شركت
هـاي   بخـش . اريـابي اسـت، برآينـد   قيمـت باز  هاي گران  و نبرد 2هاي تصوير كالن استراتژي

هاي بازاريابي سـنتي نيـز محـدود     رويكرد. تدريج در حال كوچك شدن هستند بازاريابي به 
اند و رويكردهاي نويني از قبيل بازاريابي يـك بـه يـك، بازاريـابي سـرعت، بازاريـابي        شده

  ). را ببينيد Strauss et al., 2003(شوند  كار گرفته مي تعاملي و بازاريابي ارتباطي به 
هـا   كـاوي و انبارسـازي داده   هـا از داده  دهند كه چگونه شركت هاي زير نشان مي مثال

هـاي ديگـر، فايـل     بـراي مثـال  . كننـد  هاي جديد بازاريابي استفاده مي براي پشتيباني رويكرد
  . را ببينيد W10.12برخط 

ها را از بدو  ، خانوادهنام برخط مادران باردار ، از طريق ثبت3برلينگتون كوت فكتوري •
سپس ايـن شـركت، از طريـق پسـت، مطـالبي را      . دهد گيري، تحت نظر قرار مي شكل

هـا   برلينگتون، مدل. كند ها، ارسال مي منطبق با مراحل مختلف رشد هريك از خانواده

 
1‐  Dell Computer 
2‐  Big‐picture 
3‐  Burlington Coat Factory 

 سازي يادههاي پ نمونه
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ايـن شـركت، بـا    . كنـد  و عالئم تجاري پرفروش را نيز بـه طـور روزانـه شناسـايي مـي     
شناسـي، الگوهـاي خريـد در گذشـته و      هاي جمعيت دي از دادهكنكاش در حجم زيا

هـاي موجـود، محـل افتتـاح شـعبه بعـدي فروشـگاه و         روندهاي فـروش در فروشـگاه  
 . كند موجودي هر شعبه را تعيين مي

دريافـت كـه پنيـر    ) اي در بوسـتون  هـاي زنجيـره   اي از كافه مجموعه( 1شركت او بن پِين •
هنگـامي كـه ايـن شـركت،     . فروشـد  ريـزي شـده، نمـي    مـه اي را به مقداري كه برنا خامه
هـاي كوچـك يـك      بنـدي  بـرد كـه مشـتريان بسـته     هاي فروش را تحليل كـرد، پـي   داده
 .ها فروش باال رفت به محض تغيير اندازه بسته. دهند را ترجيح مي) مانند كَره(اي  وعده

. مشـتريان اسـت   تلفن از طـرف  100،000 ، روزانه پاسخگوي بيش از2بنك آو اَمريكا •
كنـد كـه مشـتريان     هاي بانكي مشـتريان، تعيـين مـي    اين بانك، از طريق تحليل فعاليت

بنـابراين هنگـامي كـه يـك مشـتري بـراي       . هسـتند  منـد  عالقـه احتماالً به چه مواردي 
كند تا كـاري را بـراي    گيرد، بانك سعي مي كردن مانده حساب خود تماس مي چك

 .است مند قهعالمشتري انجام دهد كه بدان 
شـده توسـط صـندوق را     هـاي ثبـت   اي مرتبـاً كـاربرگ داده   هاي زنجيره سوپرماركت •

كننـد تـا دريابنـد كـه مشـتريان معمـوالً چـه اقالمـي را همزمـان خريـداري            تحليل مي
اين الگوهاي خريد براي انتشار كوپن، طراحي چيـدمان طبقـات و موقعيـت    . كنند مي

 .روند ه كار ميها ب محصوالت و نحوة نمايش قفسه
هـا، اطالعـاتي را    هـاي مختلـف روزنامـه    ، با بازديد مشتريان از سايت3شيكاگو تريبون •

كند تـا   كمك مي كاوي داده. كند پيرامون رفتار مشتري، در انبار داده خود، ذخيره مي
 . ها تحليل گردند دامنه وسيعي از داده

داده، يا حتـي بـيش از   بايت  ها، شامل چندين تريليون انبارهاي داده در بعضي شركت
ها، به ابر  اين انبارهاي داده، براي تحليل سريع داده .)را ببينيد 2براي مثال نمونه ( باشد آن مي
در جهـان، پايگـاه    دهنـده  فـروش تخفيـف   ترين خرده مارت، بزرگ وال. نياز دارند 4پردازش

  .پردازد يبه آن م 4-10فناوري اطالعات در محيط كار داده عظيمي دارد، كه 
 

1‐  Au Bon Pain Company 
2‐  Bank of America 
3‐  Chicago Tribune 
4‐  Supercomputing  
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  4-10در محيط كارفناوري اطالعات
    كند مارت را قدرتمند مي كاوي، وال داده

  

ترابايـت داده50بـا بـيش از،(Walmart.com) 1مارتوال
، يكـي از  2در سيستم ثبـت ملـي وجـوه نقـدي    ) 2004سال (

ايـن  . دكنـ  ترين انبارهاي دادة جهان را مـديريت مـي   بزرگ
آر كه  سي شركت، عالوه بر دو پايگاه داده تريليون بايتي ان

يــار ســر و كــار دارد، در    هــاي تصــميم  بــا اكثــر برنامــه  
تريليــون بايــت دادة  6ام و هيتــاچي،  بــي هــاي آي فــريم مــين

  .ذخيره شده دارد
قرار دادن محصـول مناسـب    (مات  فرمول موفقيت وال

بـيش از همـه   )  يمـت تـرين ق  بر روي قفسة مناسـب بـا پـايين   
گذاري چنـد ميليـون دالري ايـن شـركت در      مديون سرمايه
مشاور پايگاه داده در ، 3ريچارد وينتر. هاست انبارسازي داده

تواند نسبت به بيشتر  مارت مي اكنون وال": گويد مي  بوستون
رقبايش در مورد وضعيت هر محصول، هر فروشـگاه يـا در   

. بر اساس آن عمل كنـد  دست آورد و  هر روز، اطالعات به
  ".اين امر بسيار ارزشمند است": افزايد وي مي"

هـايي در ارتبـاط بـا محـل فـروش،       هـا داده  اين سيستم
موجودي كاال، حمل و نقل محصول، آمار بازار، اطالعـات  

شناختي مشتري، مسائل مالي، محصوالت مرجوعي  جمعيت
ن ايـ . دهنـد  كنندگان را در خـود جـاي مـي    و عملكرد تأمين

ها در سه حـوزة وسـيع مربـوط بـه كشـف اطالعـات و        داده
ــدها، : شــوند ، اســتفاده مــي پشــتيباني از تصــميم تحليــل رون

 آنچه كه اهميت دارد،.مديريت موجودي و درك مشتريان

مارت است، كـه   فروشگاه وال 3600هاي هر يك از ژگيـوي 
توانند از آن براي تعيين تركيب توليـد   مديران اين شركت مي

  .و سطوح موجودي كاالي هر فروشگاه استفاده نمايند
بينـي تقاضـاي مبتنـي بـر      مارت از يك برنامـة پـيش   وال

سازي عصـبي را   افزار شبكه كند كه نرم كاوي استفاده مي داده
ــه  ــوازي     بـ ــامپيوتر مـ ــك كـ ــه و روي يـ ــار گرفتـ  4000كـ

اين برنامه بر روي تك تك اقـالم  . شود اي، اجرا مي پردازنده
شود تـا در مـورد برنامـه     ها متمركز مي از فروشگاه در هريك

هـاي   ايـن سيسـتم، داده  . گيري كند فروش فصلي آنها تصميم
محصــول در يــك ســال را    100،000مربوطــه بــه فــروش   
كند كه در هر فروشگاه، چـه   بيني مي نگهداري نموده و پيش

  .اقالمي در چه زماني موردنياز هستند
ده از سـبد بـازار خـود    ر حال تحليـل اسـتفا  دمارت،  وال

هايي در ارتباط با اقـالم موجـود در سـبد خريـد      داده. باشد مي
شـوند و بـدين ترتيـب شـركت      آوري مـي  يك خريدار جمـع 

تواند روابط و الگوهـاي موجـود در خريـدهاي مشـتري را      مي
انبار داده از طريق يـك شـبكة   . مورد تجزيه و تحليل قرار دهد

كنندگان، بـه آن   ان و تأمينخارجي قابل دسترس است تا مدير
كاربر بـيش   600روزانه ، 2003در سال . دسترسي داشته باشند

  .جستار را در پايگاه داده، انجام دادند 40،000از 
دهـد ايـن    مارت انجام مـي  آنچه وال": گويد وينتر مي

 دهد تـا از پايگـاه   است كه به جمع كثيري از مردم اجازه مي

 
1‐  Wal‐Mart 
2‐  National Cash Register (NCR) 
3‐  Richard Winter 
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تأثير.اده نمايندـي تاكتيكي استفها گيري داده، براي تصميم
  ".كلي اين كار، بسيار عالي است

و  NCR Corp. (2000)اين اطالعات، تلفيقي اسـت از مطالـب    :بعامن
walmart.com.  

فروشـان   با توجـه بـه اينكـه خـرده     :براي بررسي بيشتر
كـاوي و انبارهـاي داده    هاي داده توانند هزينه كوچك، نمي

  انايي رقابت را خواهند داشت؟را تقبل كنند، آيا تو

 هاي مبتني بر وب مديريت داده سيستم 7- 10

و   تـا انبارسـازي داده    از اكتسـاب داده  و كـار    و هوشمندي كسب  هاي مديريت داده فعاليت
 Atzeniبـراي مثـال   (كـاوي   داده et  al.,  ام ـب يـا بـا ابزارهـاي اينترنتـي انجـ     ـ، اغلـ )2002
كننـد   و كـار الكترونيكـي بـا هـم ارتبـاط پيـدا مـي         كسـب  هاي وب و وند يا با فناوريـش مي

)Liautaud, 2001 توانند وارد يـك سيسـتم    كاربران به كمك يك مرورگر مي). را ببينيد
ايـن امـر از طريـق    . ها را در قالبي بـه هنگـام دريافـت نماينـد     شده، جستجو كرده و گزارش

شــود  خــارجي انجــام مــيهــاي  هــاي داخلــي و بــراي افــراد خــارجي از طريــق شــبكه شــبكه
)remedy.com را ببينيد.(  

و هوشـمندي    هـاي مربـوط بـه مـديريت داده     روي فعاليت چالشي كه اين روزها پيش 
دليل چالش برانگيز بودن ايـن كـار،   . سازي اطالعات است كسب و كار قرار دارد، يكپارچه

برگـرفتن   ور درها از ديوارهاي مركـز داده شـركت بـه منظـ     هاي كنوني سازمان گذر سيستم
هـا   سـازي داده  يكپارچـه . ن، شـركا و بازارهـاي الكترونيكـي اسـت    كننـدگا  مشتريان، تـأمين 

هـاي مـديريت محتـوا،     ، سيسـتم  هاي مـديريت داده  رويكردي است كه عناصر اصلي سيستم
هاي كاربردي سازمان را تركيـب كـرده و بـه يـك بسـتر تبـديل        انبارهاي داده و ساير برنامه

نويسي هستند كه معموالً در  هاي برنامه خدمات وب، واسط. (Roth et al, 2002)نمايد  مي
  . روند كار مي سازي اطالعات، به  يكپارچه

كنند كه انبار  افزار تجارت الكترونيكي، ابزارهاي اينترنتي را فراهم مي فروشندگان نرم
. نماينـد  صـل مـي  بندي تجارت الكترونيكي، مت دهي و فهرست هاي سفارش داده را به سيستم

از قبيـــل مـــديريت  ECهـــاي  ، فعاليـــت(hitachi.com) هيتـــاچي ECبســـته  1تريـــدلينك
ة بـه وسـيل  ها، كاربردهاي پرداخت، توليـد سفارشـي انبـوه و مـديريت سفارشـات       كاتالوگ

 
1‐  Tradelink 
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محصـوالت   SAPاوراكل و . كند را تركيب مي ERPهاي  انبارها و بازارهاي داده و سيستم
  ).را ببينيد Winter, 2001(هند د مشابهي را ارائه مي

ها و پشتيباني تصميم، محصوالتشان را  فروشندگان محصوالت مربوط به انبارسازي داده
 Webتـوان   بـراي مثـال، مـي   . كننـد  متصـل مـي   ECهـاي وب و   به فنـاوري  Intelligence  از

محصـول  . محصـولي از كوگنـوس را نـام بـرد     DataMerchantو  1شركت بيزنس آبجكتـز 
Wired for OLAP رس پي پي از شركت اي2س ،OLAP كنـد  را به ابزارهاي وب متصل مي .

Decision  Edge هـاي   ام، از هـر كجـاي شـركت، دسترسـي بـه قابليـت       بـي  محصولي از آي
OLAP     هـاي وب در شـبكه    را با استفاده از مرورگرها، موتورهـاي جسـتجو و ديگـر فنـاوري

محصوالت اوراكل،  Sales Analyserو  Financial Analyser.كند پذير مي داخلي امكان
Bi/web  وBi/Broker  والتي كه در باال ذكـر  ـو چندين مورد از محص 3هامينگبرداز شركت

ف مربـوط  ـي و سـاير وظايـ  ــده زارشـهايي از قبيل جستار تعاملي، گ شد، امكان انجام فعاليت
) اريـركاي تجـ ـشركت و شـ  انـكاركن(اري از كاربران ـرا از طريق وب براي بسي OLAPبه 

رنت، گـزارش  ـبراي بحث جامعي در مورد هوشـمندي كسـب و كـار در اينتـ    . كنند فراهم مي
  .را ببينيد businessobjects.comدولتي سايت 
ماننـد آنچـه كـه در    ( هاي قبلي اين فصـل توضـيح داده شـدند    هايي كه در بخش سيستم

سيسـتم  . ترهاي اينترنتـي يكپارچـه گردنـد   توانند در بسـ  ، مي)نشان داده شده است 7- 10شكل 
 :نماينـد  مبتني بر وب، از طريق يك درگاه، قابل دسترسي هستند و اين اجزا را به هم متصل مي

هـاي كـاربردي شـركت و     و كـار، بازارهـا و انبارهـاي داده، برنامـه      خدمات هوشمندي كسب
بياييـد  . كند محافظت مي هاي اختصاصي شركت را يك سيستم امنيتي، داده. ها زيرساخت داده

  . كنند ها، چگونه از طريق درگاه شركت، با يكديگر كار مي ببينيم كه تمامي اين مؤلفه

. كننـد  را يكپارچـه مـي  ... و OLAPدهـي،   ، ابزارهاي جستار، گزارش4ازمانـس BIهاي  بسته
بـراي  (د ونـشـ  مـي   دگان بسـياري ارائـه  ـرش بوده و توسـط فروشنـ  ــل گستـها، قاب هــاين بست

ــ ــي ال؛ آيـمث ــوجي      ام، ب ــيگنت تكنول ــن، س ــايپريون سلوش ــافت، ه ــل، مايكروس ، 5اوراك

 
1‐  Business Objects 
2‐  Appsource 
3‐  Hummingbird 
4‐  Enterprise BI Suites (EBIS) 
5‐  Sagent Technology  

  سازمان BI هاي بسته
 هاي شركت و درگاه
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ــا بالكــس  ــ ،1آلف ـــمايكرواست ـــرتجي، و كريست ــ EBIS. 2ژنزـال ديسي ــا معم ــق ـه والً از طري
  .شوند هاي سازمان، ارائه مي درگاه

ا، ـهـ  ي براي دادهعنوان يك دروازة اينترنت  ازماني را بهـهاي س ، مفهوم درگاه3ل ـدر فص
شـود، درگـاه،    مشاهده مـي  8- 10كه در شكل  ان گونهـهم. رفي كرديمـاطالعات و دانش، مع

و سـاير   BIكند و يـك نقطـة دسترسـي اختصاصـي بـه       هاي منابع متعددي را يكپارچه مي داده
ديريت ه واحد مـ ـدرگاه، يك نقط اينبه طور مشابه، . دهد ها را در اختيار كاربر، قرار مي برنامه

بدين ترتيب كـاربران توانـايي   . دهد تحويل اين مضامين را در اختيار فناوري اطالعات قرار مي
  .بيشتري براي دسترسي، خلق و تسهيم اطالعات ارزشمند، خواهند داشت

در عين حال كه سـازماندهي  . تواند بسيار زياد باشد هاي موجود در انبار داده، مي حجم داده
پذير سازد، وجود يك موتور  اي انجام شود كه جستجوي آسان را امكان نهگو ها بايد به داده

 دهد كه چگونه توضيح مي 3ليو. تواند مفيد باشد جستجو براي برخي كاربردهاي خاص، مي
.تواند عمليات يك انبار داده را در صنعت كاغذسازي، بهبود بخشد يك عامل هوشمند مي

 
1‐  AlphaBlox 
2‐  Crystal Decisions 
3‐  Liu (1998) 

سيســتم مــديريت 7-10شــكل
  : منبع. داده مبتني بر وب

Cognos.com. Platform for 
Enterprise Business 
Intelligence.  
© Cognos Inc. 2001. 

  هاي انبار داده سيستم
 هوشمند اينترنتي



 

 

 هاي مبتني بر وب مديريت داده سيستم  7- 10

  

برنامـة عامـل   . كنـد  ي استراتژيك خـارجي را تكميـل مـي   ها اين برنامه، نظارت و مرور داده
دهي موردي مديران را تأمين كند  تواند هم نيازهاي اطالعاتي جستار و گزارش هوشمند مي
هـاي خـارجي مـورد نيـاز يـك سيسـتم پشـتيباني مـديريت اسـتراتژيك را بـراي            و هم داده
  .بري در فنالند، ارائه نمايد هاي چوب شركت

توانـد در مـورد مشـتريان، محصـوالت و      هاي سازمان، مـي  اي از داده ايندهم عظيم و فزـحج
بـراي  (اي داخلـي  ـهـ  داده: آينـد  ت مـي ـهايي از منابع متعددي به دس ن دادهـچني. ره باشدـغي

بـراي مثـال،   (هـاي خـارجي    ، داده)هـاي ليسـت حقـوق و غيـره     هـاي فـروش، داده   مثال داده
بـا  (  ر كليـك ـهـاي مسيـ   داده.  كـر كليـ ـاي مسيـ ـهـ  هو داد) يـي و صنعتـهاي دولت زارشـگ

ط وب، زمـاني كـه مشـتريان از    ـدر محي) شوند نيز شناخته مي 1رفتار اينترنتي هاي دادهعنوان 

 
1‐  Web logs 

 انبار داده مسير كليك

ا بـرايمنـابع محتـو   8-10شكل
 :منبـع  .درگاه اطالعات سـازماني 

Merrill Lynch, 1998. 
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هـاي كـاربران    العاتي از فعاليـت ـآنها اط. گردند آوري مي كنند، جمع ي بازديد ميايتـس وب
يـك فروشـنده   . كننـد  اربر را ارائه مـي وي كـوهاي رفتار و جستجـسايت، شامل الگ در يك 

تواند به مواردي مانند اينكه چه نوع تبليغاتي اثـربخش   ها مي رونيكي با بررسي اين دادهـالكت
. باشـند، پـي ببـرد     مـي  منـد  عالقـه هايي از جمعيت، به محصوالت خاصي  هستند و چه بخش

ل سريع، ـبراي مثال، تحلي. باشد تواند بسيار مفيد ي، ميـار اينترنتـهاي رفت ريع دادهـل سـتحلي
ات خـاص را در اينترنـت، ارزيـابي    ـد كه اثـر بخشـي تبليغـ   ـده كان را ميـران اين امـبه مدي
 از Mach5 Analyzerو  1كيـو  آي از شركت نت Web Trendsابزارهاي متداول، . كنند

mach5.com باشند مي.  
اطالعـات الزم بـراي پاسـخ بـه      تواننـد  مـي   هاي مسير كليك ، داده2بنا به اظهار انيمون

چه كاالهايي توسط مشتري خريداري شده يـا مـورد   : سؤاالتي از اين قبيل را آشكار نمايند
است؟ مشتري، چه اقالمي را همراه با اقالم ديگر خريداري نمـوده اسـت؟    توجه قرار گرفته 

محصـوالت   ها و تبليغات، اثربخش بودند؟ كدام يك مؤثر نبودنـد؟ آيـا يـافتن    كدام آگهي
خاص، بيش از حد دشوار است؟ آيا برخـي محصـوالت، بـيش از حـد گـران هسـتند؟ آيـا        

  كاالي جانشيني وجود دارد كه مشتري، اول آن را پيدا كند؟
ــي از    ــي غن ــي، منبع ــاور نكردن ــه نحــوي ب ــمندي كســبوب ب ــار  هوش اســت و  و ك

هـاي   دانـش نهفتـه در داده  اي بسازند كه  كنند تا انبارهاي داده هاي بسياري تالش مي سازمان
تواننـد بـا تحليـل     هاي هوشيار مي شركت. خود به دست آورند سايت وبرا از   مسير كليك

الگوهاي رفتاري موجود در انبارهاي داده مسير كليـك، موقعيـت خـود را در بـازار توسـعه      
و مـؤثر   ها را كاهش داده، عمليـات را سـاده   دهند، ارتباط با مشتريان را بهبود بخشند، هزينه

و كار خويش را بهبـود    هاي كسب هاي خود را تقويت نموده و استراتژي سايت وبنمايند، 
هاي مبتني بر وب را بـه انبارهـاي    داده: يك شركت، دو گزينه پيش روي خود دارد. بخشند

هاي كسـب   بسازد كه بتواند فعاليت  مسير كليك از جديديانبار داده داده قبلي وارد كند يا 
و كـار را در قـالبي يكپارچـه، نشـان دهـد        اينترنتي كسبغيرهاي  الكترونيكي و جنبهو كار 

)Sweiger at el., 2002 3ويكتوريـاز سـيكرت  براي بررسي برنامه مورد استفاده ). را ببينيد 
  .را ببينيد 5-10فناوري اطالعات در محيط كار 

 
1‐  NetIQ 
2‐  Inmon (2001) 
3‐  Victoria’s Secret 



 

 

 هاي مبتني بر وب مديريت داده سيستم  7- 10

  5-10در محيط كارفناوري اطالعات
        رتانبار داده ويكتورياز سيك

  

مـرگ"براي تاجراني كه مستقيماً بـا مشـتري ارتبـاط دارنـد،
تواند هر زماني در طـول تـراكنش، اتفـاق     مي 1"يك سفارش

ناسـت كـه مشـتريان    بـدين مع  "مـرگ يـك سـفارش   ". بيفتد
دهـي، نظـر خـود را در مـورد آن،      جايي طي فراينـد سـفارش  

ــد  ــر دهن ــيكرت    . تغيي ــاز س ــركت ويكتوري ــال، ش ــن ح ــا اي ب
(Victoriassecret.com)   ــار داده ــك انبـ ــتفاده از يـ ــا اسـ ، بـ

سازماني براي كسب اطالعات مربوط به مشـتري و ابزارهـاي   
ا زنـده  هـا ر  يار جهت تحليل الگوهاي خريد، سـفارش  تصميم

  .كند نگه داشته و براي ارائه يك تجربه خريد بهتر، تالش مي
، فـــروش مســـتقيم 2بـــرخالف يـــك خريـــد حقيقـــي

ــگاه  ــق فروش ــم   محصــوالت از طري ــي، حج ــاي الكترونيك ه
نظير را در همه مراحل حيـات   هاي متنوع و بي عظيمي از داده

ايـن شـركت، بـراي تبـديل     . كنـد  يك سـفارش، فـراهم مـي   
وري شده به اطالعات كـاربردي، از يـك راه   آ هاي جمع داده

اي از شــركت  شــعبه( 3تراديتــاحــل انبــار داده از شــركت   
بدين ترتيب، خرده فـروش، كليـه   . كند استفاده مي) آر سي ان

  .گيرد رفتارهاي مشتري و الگوهاي خريد او را زيرنظر مي
ــار داده، داده  ــن انبـ ــع  ايـ ــاي جمـ ــده از  هـ آوري شـ

  :دارد نگه مي هاي كليك متعدد را جريان
اين شركت، عالوه بـر  . ها، مشتري است اولين منبع داده •

 دسترسي به نام، آدرس و سوابق خريـد همـه مشـتريان،    

دهنـده   سازي مقصد حمل و نقل كاال، سفارش با ذخيره 
 .نمايد كننده محصول، متمايز مي را از دريافت

هاي مشـتري   اين شركت اطالعات مربوط به پرداخت •
هـاي   ويكتوريـاز سـيكرت، داده  . كند ره ميرا نيز ذخي

نظر گرفتن عادات  ها را براي تحت مربوط به پرداخت
 .برد خريد خريداران شركت، به كار مي

هـاي مسـتقيم مشـتري از     هـا، از تمـاس   جريان سوم داده •
. آيـد  طريق عمليات پست مستقيم بنگـاه، بـه دسـت مـي    

لي كاتالوگ ارسالي داخ 50براي مثال، شركت، بيش از 
 ).ميليون كاتالوگ در سال 300(المللي دارد  و بين

فروش، منبـع ديگـري را بـراي     مركز تماس اين خرده •
روزانــه صــدها مشــاور مــد، . آورد هــا فــراهم مــي داده

هـاي فـروش    ها و فرصـت  هزاران تماس را از سفارش
تـر بيشـتري    هايي براي اينكه اقالم گران فرصت(بيشتر 

هـا و دعـاوي    ا اعتـراض تـ ) به مشتريان، فروختـه شـود  
 .كنند موجود در مورد خريد، را بررسي مي

برخط شـركت، هنگـامي كـه هـزاران سـفارش        كانال •
هـا   روزانه را به صورت بـرخط و از طريـق كاتـالوگ   

هاي مربوط بـه   كند، حجم عظيمي از داده دريافت مي
هاي هـر مشـتري در    فعاليت. نمايد مشتري را توليد مي

  .شود اده ذخيره مي، در انبار دسايت وب

 
1‐  Death of an order 
2‐  Bricks‐and‐mortar purchase 
3‐  Teradata 
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هـايها را بـه روشويكتورياز سيكرت، همه اين داده
هـاي هدفمنـدي را    اين شركت پيـام . برد مختلف، به كار مي

 150كنـد كـه سـاالنه     در قالب پست الكترونيكي، تهيـه مـي  
هـا شـامل    ايـن پيـام  . افزايـد  ميليون پيام ارسالي را به آنها مـي 
ها و ساير  ها، اعالميه عوتنامهپيشنهادات، ارائه اجناس ويژه، د

  .باشد ها مي تماس
اين شركت، وضعيت هر يك از محصوالت را بـراي  

انبـار  . كنـد  هر مشتري، هر روز و هـر سـفارش، تحليـل مـي    
سازد تا رفتار مشتري را  ، ويكتورياز سيكرت را قادر مي داده

ايـن انبـار بـه شـركت ايـن امكـان را       . بينـي نمايـد   بهتر پيش
ها نيـز   از وضعيت سود و زيان هر يك از سفارشدهد تا  مي

گيـري ميـزان    ويكتوريـاز سـيكرت بـراي انـدازه    . آگاه شود
 كند  ها، با قيمت معامله شروع مي عايدي هر يك از سفارش

هـاي مربوطـه و    و هزينه حمل و نقل، انجـام معاملـه و ماليـات    
هاي برتـر ارسـال كـاال و     هاي خدمات ويژه مانند روش هزينه
ايـن فراينـد بـدين    . كنـد  و كردن هـدايا را از آن كـم مـي   كاد

توانـد ميـزان سـودآوري هـر      معناست كـه خـرده فـروش مـي    
  .گيري نمايد مشتري، سفارش، كاتالوگ و محصول را اندازه

  .Amato‐McCoy (2003a)برگرفته از  :منبع

منظـور ويكتوريـاز سـيكرت از    : براي بررسـي بيشـتر  
سـت؟ آيـا ايـن عبـارت     چي "داشتن يك سفارش زنده نگه"

تواند به كـار رود؟ چـرا    براي كسب و كارهاي ديگر نيز مي
ها  هاي مختلف داده نهايتاً، جريان. بله و چرا خير؟ مثال بزنيد

 ،كننـد  هاي ويكتوريـاز سـيكرت را تغذيـه مـي     كه انبار داده
  .شرح دهيد

  مباحث مديريتي  
ز راهكارهـاي مـديريت   بعضـي ا  .سود و توجيـه اقتصـادي   -مباحث مربوط به هزينه .1

ها كه در ايـن فصـل بحـث شـد، بسـيار گـران هسـتند و اسـتفاده از آنهـا تنهـا در            داده
كـارگيري   تـر بـا بـه     هـاي كوچـك   سـازمان . پـذير اسـت   هـاي بـزرگ توجيـه    شركت
هـا را مقـرون بـه     راه حـل تواننـد   هاي داده موجود به جاي انواع جديـد آن، مـي   پايگاه

 -هاي نوين، يك تحليل دقيـق هزينـه   كارگيري فناوري به  قبل از هرگونه. صرفه كنند
 .سود بايد انجام شود

ها بايد در مجاورت كاربران قـرار گيرنـد؟ ايـن     آيا داده. ها محل ذخيره فيزيكي داده .2
هـا را تسـريع كنـد، امـا بـر       رسـاني داده روز بـه توانـد ورود و   امر به صورت بالقوه مـي 

،  هـا بايـد بـراي كنتـرل آسـان      آيـا داده . افزايـد  ميبرداري،   هاي امنيتي و نسخه ريسك



 

 

 ث مديريتيمباح

امنيت باال، و بازيابي از حوادث، متمركز باشند؟ اين گزينه، ارتباطات و خطرات نقطه 
 .دهد واحد شكست را كاهش مي

هـاي   كاوي ممكن است پيشنهاد كند كه يك شركت، كاتـالوگ  داده. مسائل حقوقي .3
ها براي يك گـروه سـني يـا يـك جنسـيت،      الكترونيكي،كاغذي يا تبليغات خود را تن

مردي از شركت ويكتورياز سيكرت شكايت كرد چرا كه خانم همسـايه  . ارسال كند
او يك كاتالوگ سفارش پستي كه معرف اقالمي با تخفيف بسيار زياد بـود دريافـت   

تخفيف مـذكور  (كرده بود در حالي كه براي او تنها يك كاتالوگ عادي ارسال شد 
هزينـه رفـع و رجـوع مسـائل     ). خاطر حجم باالي خريد، داده شـده بـود   در حقيقت به

 .تواند بسيار گزاف باشد مربوط به تبعيض مي
سـازي، محافظـت و    آوري، ذخيـره  آيا يك شركت بايـد در جمـع   ؟يـداخلي يا خارج .4

هـاي   گذاري كند يـا بايـد مشـترك پايگـاه     اي داده، سرمايهـه ازي داخلي پايگاهـس پاك
هـا   تمـام داده  مـديريت و دسترسـي بـه    ولـمسئدهندگان آنها،  ود كه ارائهداده خارجي ش

 هستند؟

انـد،   هـاي داده وابسـته   كـه بـه پايگـاه    هاي كاري يـك سـازمان،    فرايندآيا . ترميم باليا .5
هـاي اطالعـات،    توانند پس از يك حادثـه طبيعـي يـا حـوادث مربـوط بـه سيسـتم        مي

چگونـه  ). را ببينيـد  15فصـل  (حفظ كنند؟ عمليات را به وضعيت عادي بازگردانده و 
 تواند محافظت شود؟ با چه مقدار هزينه؟ يك انبار داده، مي

هـاي رقـابتي شـركت در برابـر جاسوسـي و       آيـا داده . ها و مسائل اخالقي امنيت داده .6
اي همچون جزئيات مربوط  هاي محرمانه خرابكاري خارجي، در امان هستند؟ آيا داده

به دسترسـي و اعمـال تغييـر نادرسـت يـا غيرقـانوني، محفوظنـد؟        به كارمندان، نسبت 
چنـين   تواند مطرح شود اين است كـه، چـه كسـي مالـك      سؤالي كه در اين رابطه مي

 هاي شخصي است؟  داده

كننـدگان اطالعـات در    تـدوين . هـا  پرداخت بـراي اسـتفاده از داده  : اصول اخالقي .7
بزرگي از كـار آنهـا را     كه بخش، با افرادي 1حوزه عمومي همچون لكسيس نكسيس

بـرداري در    قـانون ضـد نسـخه   . كننـد، مواجـه هسـتند    بدون پرداخت هزينه استفاده مي

 
1‐  Lexis‐Nexis 
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. نمايـد  هاي برخط فراهم مـي  حمايت بيشتري را در برابر سرقت 1آوري اطالعات جمع
 اين مورد و ساير مسائل مربوط به مالكيت معنوي، به طور جـدي مـورد بحـث هسـتند    

 . )ببينيد را 16فصل (
كـاوي ممكـن اسـت     و داده  هـا در يـك انبـار داده    سازي داده ذخيره. خصوصي حريم .8

ها براي محافظت از افـراد چـه    شركت. موجب تعرض به حريم خصوصي افراد گردد
تواننـد   خواهند كرد؟ افراد، براي محافظت از حريم خصوصي خود، چه كارهايي مـي 

 ).را ببينيد 16فصل (انجام دهند؟ 
كـه اغلـب تحـت عنـوان      (يك مـورد بسـيار مهـم    . هاي مربوط به گذشته ل دادهمشك .9

نحـوة رفتـار بـا تـودة عظـيم اطالعـاتي       )  شود هاي قديمي شناخته مي مسألة كسب داده
هـاي موجـود در    داده. انـد  هاي متفاوت، ذخيره شده ها و سيستم است كه قبالً در قالب

هـاي   هاي مـديريت پايگـاه   خ، بايد در سيستمتر و احتماالً منسو هاي داده قديمي پايگاه
هاي كاربردي قديمي كه براي  بسياري از برنامه. داده جديدتر نيز قابل دسترسي باشند

هـاي قابـل    شدند، بـه سـادگي و بـدون هزينـه     استفاده مي  هاي قديمي دسترسي به داده
ويكـرد بـراي   ر 3اساسـاً،  . هاي پردازش نوين، تبديل شـوند  توانند به محيط توجه، نمي

 2 اولين رويكرد آن است كه واسط مستقيم پايگاه داده. حل چنين مشكلي وجود دارد
هاي سيستم قديمي به سيستم جديـد، عمـل    ايجاد كنيم كه بتواند به عنوان مترجم داده

ها با سيستم جديد است، تا همواره بتوان به  سازي برنامه دومين رويكرد، يكپارچه. كند
رويكــرد ســوم ايــن اســت كــه از طريــق . اصــلي، دسترســي داشــت هــا در قالــب داده

يــك رويكــرد . هــا، آنهــا را بــه سيســتم جديــد انتقــال دهــيم  بنــدي مجــدد داده قالــب
 ).را ببينيد 6راهنماي فناوري (اميدواركننده جديد استفاده از خدمات وب است 

عدم . اي است ها در يك سازمان اغلب مشكل عمده انتقال كارآمد داده. ها ارائه داده .10
هاي مختلف، بـه ويـژه بـا توجـه بـه       توانايي برقراري ارتباط كارا و اثربخش بين گروه

جابجايي كاركنـان، مـانعي جـدي بـراي       ها و قابليت پراكندگي دفاتر و مراكز شركت
سـيم بعضـي از ايـن     پـردازش سـيار و بـي   . هـاي توزيـع شـده اسـت     سازي برنامـه  پياده

 .كنند مشكالت را حل مي

 
1‐  The Collection of Information Antipiracy Act 
2‐  Database Front end 



 

 

 مهمترين نكات فصل

  )آموزشي ابتداي فصل اشاره داردها به اهداف  شماره(مترين نكات فصلمه

ها، اساس هر سيستم اطالعات هستند و بايـد در   داده  
سرتاسر چرخة حياتشان مديريت شوند، كه طي آن، 

هــا بــه اطالعــات مفيــد، دانــش و اساســي بــراي  داده
  .گردند پشتيباني تصميم تبديل مي

ــي    داده   ــابع داخل ــا در من ــامپيوتري،  ه ــارجي ك و خ
ها و دانـش شخصـي، اغلـب در     داده. موجود هستند

  .دنشو ذهن افراد، ذخيره مي
سـاير  . هـا و دانـش اسـت    اينترنت، منبـع اصـلي داده    

هاي داده، مستندات كاغذي،  پايگاه: منابع عبارتند از
  .ها، تصاوير و غيره تصاوير ويدئويي، نقشه

ــت دا      ــر كيفي ــه ب ــواملي ك ــياري از ع ــر   دهبس ــا اث ه
  .گذارند بايد شناسايي و كنترل شوند مي

صورت الكترونيكـي   ها و مستندات، به  امروزه، داده  
هـاي مـديريت    آنهـا در سيسـتم  . شـوند  مديريت مـي 

الكترونيكي، ديجيتالي شده، ذخيـره گشـته و مـورد    
  .گيرند استفاده قرار مي

مديريت الكترونيكي مسـتندات، يـاكنترل خودكـار      
كليد دستيابي به كارايي بيشتر در كـار بـا    مستندات،

ــه وضــعيت    مســتندات اســت كــه باعــث دســتيابي ب
  .شود مناسبي در رقابت مي

بعدي، مشاهده آسان و سريع اطالعـات از   ارائه چند  
پـذير   چندين بعد را در راستاي نيازهاي افراد، امكان

  .سازد مي
 انبارهــا و بازارهــاي داده، بــراي پشــتيباني از كشــف  
 گيري، ضـروريؤثر اطالعات و پشتباني از تصميمم

ــراي دسترســي آســان،   داده. هســتند    هــاي مــرتبط، ب
دهـي   سـازي و سـازمان   توسط كاربران نهايي، نمايـه 

  .شوند مي
هاست  پردازش تحليلي برخط، يك روش كشف داده  

  .كند كه از رويكردهاي تحليلي استفاده مي
راي تعـداد  و كـار، نـامي جـامع بـ      هوشمندي كسب  

ها و ابزارهـاي مـورد اسـتفاده، بـراي      زيادي از روش
  .ها است انجام تجزيه و تحليل داده

كاوي براي كشف دانش، تالشي است براي بـه   داده  
هاي هوشمند تـا حجـم وسـيعي از     كارگيري سيستم 

ها را بررسي كند، اطالعات و دانش ضروري را   داده
ها را  م مختلف دادهيابي نمايد و ارتباط بين اقال مكان

  .كشف كند
ــط داده  مجســم   ــر رواب ــراي درك بهت ــازي ب ــا و  س ه

در اين رابطه، . اختصار اطالعات، حائز اهميت است
  .هاي متعدد مبتني بر كامپيوتر موجودند روش

هـاي   سيستم اطالعات جغرافيايي، با استفاده از نقشـه   
ــالي، داده ــه دســت مــي  ديجيت ــا را ب ــره  ه آورد، ذخي

  .آورد دهد و به نمايش درمي ، تغيير ميكند مي
بعــدي، تعــاملي و  واقعيــت مجــازي، تصــاويري ســه   

شـود كـاربران    ساخته كامپيوتر است كـه باعـث مـي   
  .احساس كنند در محيطي خاص قرار دارند

داده بازاريــابي، پشــتيباني تكنولــوژيكي الزم   پايگــاه  
براي رويكردهـاي بازاريـابي نـوين ماننـد بازاريـابي      

  .آورد املي را فراهم ميتع
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داده تراكنش بازاريابي، كاركردهايي تعاملي   پايگاه  
ــدمات      ــات و خ ــه تبليغ ــهيل ارائ ــت تس ــا جه و پوي

   .نمايد سفارشي به مشتريان فراهم مي

ــتم   ــه    سيس ــر وب، ب ــي ب ــاي مبتن ــيعي در  ه ــور وس  ط

ها و تحليل آنها، به كـار   پشتيباني از دسترسي به داده    
، منبـع   هـاي مبتنـي بـر وب    ه عالوه سيستمب. روند مي

سـازي   ها هستند و آخـر آنكـه مجسـم    مهمي از داده
  .شود ، تركيب مي هاي وب والً با سيستمـها معم داده

  
 هايي براي مرورپرسش

 .ها را نام ببريد منابع اصلي داده .1

 .ها را فهرست كنيد بعضي از مشكالت اصلي داده .2

 ).بنويسيد عدد را(يك ترابايت چقدر است؟  .3

 .ها را نام برده و شرح دهيد هاي چرخة حيات داده گام .4

هــاي موجــود در اينترنــت را نــام  ي از انــواع دادهـبعضــ .5
 .ببريد

 .ها را تعريف كنيد كيفيت داده .6

 .مديريت مستندات را تعريف كنيد .7

 .انبار داده را شرح دهيد .8

 .بازار داده را توضيح دهيد .9

 .دو كار را تعريف كني  هوشمندي كسب .10

 .پردازش تحليلي برخط را تعريف نمائيد .11  

هـاي عمـدة آن را    كاوي را تعريف كنيد و ويژگي  داده .12
 .شرح دهيد

 .ها را تعريف كنيد سازي داده مصور .13

ســازي آن را  بــودن و مجســم  بعــدي هــاي چنــد ويژگــي .14
 .توضيح دهيد

15. GIS هاي اصلي آن را شرح دهيد و قابليت. 

يري را توصـيف  سـازي تعـاملي تصـو    سازي و شبيه مدل .16
 .كنيد

 .يك پايگاه داده تراكنش بازاريابي را شرح دهيد .17

  .واقعيت مجازي را تعريف نمائيد .18

  
 هايي براي بحث و تبادل نظرپرسش

چه . ها مقايسه كنيد ها را با يكپارچگي داده كيفيت داده .1
 ارتباطي با هم دارند؟

 .بودن بحث كنيد   بعدي و چند OLAPدرباره ارتباط  .2
و كـار بحـث كنيـد و فـرق       د هوشمندي كسبدر مور .3

بين پشـتيباني تصـميم و كشـف دانـش و اطالعـات، را      
  .توضيح دهيد

در مورد عواملي كه مديريت مستندات را تا اين حد بـا   .4  
هـايي، ارزش   چـه قابليـت  . سازد، بحث كنيـد  ارزش مي

 اي دارند؟ ويژه

سـازي،   هاي مجسـم  ارتباط مديريت مستندات با سيستم .5
 چيست؟

 كشــف اطالعــات و دانــش را شــرح داده و در  اينــدفر .6



 

 

 تمرين ها

در اينOLAPكاوي وهاي انبار داده، داده مورد نقش
 .بحث كنيد فرايند

ها را براي  عوامل محرك و منافع اصلي انبارسازي داده .7
 .كاربران نهايي، مورد بحث قرار دهيد

تواند جايگزين انبـار داده يـا مكمـل     يك بازار داده مي .8
ها را مقايسـه نمـوده و دربـاره آنهـا      ن گزينهاي. آن باشد

 . بحث كنيد
تا ايـن حـد، متـداول اسـت؟      GPSو  GISچرا تركيب  .9

هــا را  بعضــي از كاربردهــاي مربــوط بــه مــديريت داده 
 .بررسي كنيد

هاي داده بازاريابي ترابايتي را براي يـك   مزاياي پايگاه .10
آيا يك شركت . شركت بزرگ مورد بحث قرار دهيد

 زي بـه چنـين پايگـاه داده بازاريـابي دارد؟    كوچك، نيا

اي، معقـول   تحت چه شرايطي داشتن چنين پايگـاه داده   
 رسد؟ به نظر مي

سازي تعاملي تصويري براي مديران  درباره مزاياي شبيه .11
 .يك شركت توليدي، بحث كنيد

ــديريت داده،      .12 ــت و م ــد چيس ــابي هدفمن ــق بازاري منط
 كار رود؟ به    يتواند در اين نوع بازارياب چگونه مي

  هاي داده عملياتي، انبارهاي داده هاي بين پايگاه تفاوت .13
 .و بازارهاي داده بازاريابي را بيان كنيد

 .ربط دهيد  نمونة سيرز را به مراحل چرخة حيات داده .14
نقش بالقوة واقعيت مجازي در تجارت الكترونيكـي را   .15

 .مورد بحث قرار دهيد
و مـديريت و پشـتيباني    هـاي بازاريـابي   تعامل بين تئـوري  .16

 .فناوري اطالعات را در نمونه هارا، مورد بحث قرار دهيد
  

  ها  تمرين
1-10را در بخـشهاي مديريت داده فهرست دشواري .1

توضيح دهيد چگونه تركيبي از انبارسـازي  . مرور كنيد
توانــد ايــن مشــكالت را حــل  كــاوي مــي هــا و داده داده

 .نموده يا كاهش دهد

اي آنهـا و   مشـكالت داده . ر مصاحبه كنيدبا يك دانشو .2
 .اند را بيابيد اقداماتي كه براي حل آن انجام داده

 ، شركت تعاوني بزرگ باغبانان و1اُشن اسپري كرَنبريز .3
هـايي را   اشن اسپري، داده. دهندگان ميوه است پرورش و

 الزم داشت تـا ميـزان اثربخشـي تبليغـات خـود را تعيـين

حـوي راهبـردي، نسـبت بـه تبليغـات      وده و بتواند به نـنم  
عـالوه، ايـن شـركت     بـه  . ش نشـان دهـد  ـايش، واكنـرقب

قصــد داشــت تــا رونــد تمــايالت مشــتريان را نســبت بــه  
دات جديــد، شناســايي كــرده و عوامــل بازاريــابي  ـتوليــ

هـاي خـاص را    مؤثر بـر سـطح فـروش بازارهـا و مـارك     
  .مشخص سازد

 2ز اينفـو اسـكن  هاي بازاريابي را هم ا اشن اسپري، داده
(infores.com)خريداري 3نايلسن سي ، و هم از شركت اي ،
هـاي مربـوط بـه هـر كـاال، شـامل        داده. نمايـد  خريداري مي

  

 
1‐  Ocean Spray Cranberries  
2‐  InfoScan 
3‐  AC Nielsen 
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سهم بازار، توزيع، اطالعات قيمت، و اطالعـات مربـوط بـه
  .است) فروش، تبليغات(ها  آگهي

هاي ارائه شده به اشن اسـپري، بـه صـورت     م دادهـحج
برابـر بيشـتر    1000تا  100حدود (يار عظيم است روزانه، بس

ــالم داده ــايي      از اق ــه تنه ــود ب ــپري، خ ــن اس ــه اش ــايي ك ه
هـا در بـازار داده بازاريـابي     كليـه داده ). كرد آوري مي جمع

ايـن شـركت، بـراي تحليـل ايـن      . شـوند  شركت، ذخيره مي
ــيم داده  ــم عظــ ــك   حجــ ــا، يــ ــعه داد DSSهــ  .را توســ
ن دسترسـي آسـان كـاربران    م كـرد ـاشن اسپري، براي فراه

كاوي مبتنـي بـر سيسـتم     ها، از يك فرايند داده نهايي به داده
كند كـه اطالعـات    استفاده مي 1خبره با عنوان كاور استوري

. نمايـد  اطالعات را در راستاي ترجيحات كاربر، خالصه مي
ــردازش شــده توســط   كــاور اســتوري، داده را  DSSهــاي پ

 -يـد، روابـط علـت   نما تفسير كرده، روندها را شناسايي مـي 
دهـد و   كند، هزاران تصوير را ارائه مي معلولي را كشف مي

اين . آورد گيرندگان را فراهم مي اطالعات مورد نياز تصميم
ــ سيســتم، فرصــت ــا و مش ــديران،  ـه ــه م ــدي را ب كالت كلي

  .كند گوشزد مي

بــــا وارد شــــدن بــــه ســــايت اشــــن اســــپري   )الف  
(oceanspray.com)  ايـن  ، اطالعاتي را در مـورد

  .دست آوريد شركت به 
توانـد كـار    اشن اسپري اعالم كرده است كه نمي  )ب

  چرا؟. خود را بدون چنين سيستمي انجام دهد
ــداميك از داده  )پ ــازار داده توســط   ك ــاي ب  DSSه

  گيرد؟ مورد استفاده قرار مي
 scanmar.nlيــا  infores.comهــاي  وارد ســايت  )ت

ا بررسـي  يـار بازاريـابي ر   شده و اطالعات تصميم
ارتبـاط    بـا انبـار داده    چگونه يك شـركت . كنيد

  كند؟ برقرار مي
آوري  هـــا را جمـــع اينفـــو اســـكن چگونـــه داده  )ث

  ).را بررسي كنيد 2محصول ديتا رچ(كند؟  مي
ارتبـــــاط بـــــين . شـــــويد visualmining.comوارد  .4

و كار را مورد بررسي   سازي و هوشمندي كسب مجسم
فصـل  (ونـه بـه داشـبوردها    چگ BIببينيد كه . قرار دهيد

هـاي خـود    گزارشي در مورد يافته. شود مرتبط مي) 13
  .بنويسيد

  
  تكاليف گروهي 

را تركيـب   GPSو  GISدرحال حاضر، چندين برنامه،  .1
 .كنند مي
هـا را بـا جسـتجوي اينترنـت و مطالـب       اين برنامه  )الف

 . ، بررسي كنيدGISموجود و جستار فروشندگان 

برنامه تهيـه كنيـد كـه حـداقل دو      فهرستي از پنج )ب  
مورد از آنها در زمينه تجارت الكترونيكي باشـند  

  ).را ببينيد 4فصل (
  . سازي را شرح دهيد منافع اين يكپارچه  )پ

 
1‐  CoverStory 
2‐  Data Wrench 



 

 

 تمرين هاي اينترنتي

هــــا و شــــبكه  مــــديريت داده"گزارشــــي پيرامــــون  .2
در ايـــن گـــزارش، خصوصـــاً . تهيـــه كنيـــد "داخلـــي

ــارداده ــا، نقـــش انبـ ــراي   هـ ــا بـ ــتفاده از مرورگرهـ اسـ
مســأله . كــاوي را مــدنظر قــرار دهيــد    جســتار و داده

GIS  ــرار دهيــد ــز مــورد بررســي ق در . و اينترنــت را ني
هــاي خــارجي را در پشــتيباني از  نهايــت، نقــش شــبكه

هـر گـروه،   . همكاري شـركاي كـاري، توضـيح دهيـد    
ــنده، بازديـــد خواهـــد   ــا دو فروشـ از ســـايت يـــك يـ

هــــاي ســــازماني را خوانــــده و    كــــرد، گــــزارش 
ــود   محصــوالت ــايش خواهــد نم اوراكــل، رد (را آزم

، 2اس رف آيد ، برايـــو، زيمـــنس، مـــيكس  1بريكـــز
از  ).3اس و اينفورميشــــن ادونتــــيج اي آر، اس ســــي ان

، نيـــز بازديـــد كنيـــد  مؤسســـة انبـــار داده ســـايت وب
(dw‐institute.org).  

كاوي، نه تنها به دست آوردن اطالعـاتي   به كمك داده .3  
پـذير   اند امكان ، دفن شدههاي دور دست كه در دادگاه

ــي ــي  م ــه م ــردد، بلك ــرده و    گ ــرل ك ــا را كنت ــوان آنه ت
توانـد بـراي اعمـال     اين امر مي. سازي متقابل نمود نمايه

قانون، مفيد باشد اما نوعي تعرض به حـريم خصوصـي   
، لكسـيس نكسـيس   1996در سـال  . شـود  محسوب مـي 

، متهم شد كـه امكـان   برخطشركت خدمات اطالعات 
اطالعات حساس در مـورد افـراد را فـراهم    دسترسي به 

ايـــن شـــركت ادعـــا كـــرد بـــه طـــور . كـــرده اســـت
ــه ــرا، تنهــا   غيرعادالن ــه اســت، زي ــرار گرفت اي هــدف ق

هاي مربوط به محل اقامت افراد را در اختيار وكال  داده
آيا لكسيس نكسـيس  . و مأمورين قانون قرار داده است

حكـوم  بايد بابت ارائه دسترسـي بـه چنـين اطالعـاتي م    
  .شود يا خير؟ در مورد اين موضوع، بحث كنيد

  
 هاي اينترنتي تمرين

نـامبرده زيـر پيرامـون ابزارهـا و      هاي با بازديد از سايت .1
ــه ــد   برنامـ ــي كنيـ ــتندات بررسـ ــديريت مسـ ــاي مـ  .هـ

aiim.org/aim/publications، documentum.com، 
mobius.com و dataware.com. 

شـندة اصـلي مـديريت    هاي يك يا دو فرو سايت وببه  .2
بـيس وارده شـده و    ام، سـاي  بي ، مانند اوراكل، آي داده

و   هوشـمندي كسـب  "هاي آخرين محصـوالت   قابليت
  .آنها را بررسي كنيد "كار

  هاي يك يا دو فروشـندة عمـدة انبـار داده    سايت وببه  .3  
اس وارد شــويد و ارتبــاط   اي آر يــا اس ســي ماننــد ان

 .كنيد را بررسي  محصوالتشان با وب
ــه  .4 ــايت وبب ــارتنرگروپ  س  (gartnergroup.com)گ

آنها را در  هاي تحقيقاتي بعضي از يادداشت. وارد شويد
ــاه  ــورد پايگ ــازي داده  م ــابي، انبارس ــاي داده بازاري و   ه
ــديريت داده ــد   مـ ــي كنيـ ــون  . بررسـ ــي پيرامـ گزارشـ

  .جديدترين فناوري روز تهيه كنيد
 

 
1‐  Red Bricks 
2‐  Mixdorf IS 
3‐  Information Advantage  
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ــايت وب .5 ــه سـ ــورد برنامـ ــاي پاي ي را در مـ ــاه داده هـ گـ
ــانه ــد  چندرس ــاوش كني ــايت. اي، ك ــد   از س ــايي مانن ه

leisureplan.com ،illustra.com  وadb.fr  ــد بازديـــ
بعضي از مطالب ارائه شده آنها را مـرور كـرده و   . كنيد

 .گزارش مختصري تهيه نماييد
‐microsoft.com/solutions/BI/customوارد سايت  .6

er/biwithinreach_demo.asp ــ ــويد و ببينيــ  BIد شــ
. شود چگونه توسط ابزارهاي مايكروسافت پشتيباني مي

 .يك گزارش در اين مورد بنويسيد
ــايت  .7  teradatauniversitynetwork.comوارد ســــــ

آيـا  . اي از منابع موجود در آن تهيه كنيد خالصه. شويد
اين منابع براي يك دانشجو ارزشمندند؟ براي مديران، 

 چطور؟
ــويد  visualmining.comوارد  .8 ــا از  ش ــتيباني آنه و پش

. و كـار را مـورد بـازبيني قـرار دهيـد       هوشمندي كسب
 .گزارشي در اين رابطه تهيه كنيد

ــابع  .9 ــي از منـــــــــــ ــد  GISبعضـــــــــــ ماننـــــــــــ
geo.ed.ac.uk/home/hiswww.html همچنــــــــين و 
prenhall.com/stratgis/sites.html ـــرا بررس ي ــــــ

اسايي ـت را شنـــط بــا صنعـــمرتبــ GISابع ـــــمن. كنيــد
ــوده  ـــو گنمـ ـــزارشي پيـــ ـــرامون محصــ ــا ــ والت يـ
: ســـــايت. هـــــاي جديـــــد تهيـــــه كنيـــــد برنامـــــه

http://nsdi.usgs.gov/nsdi/pages/what_is_gis.h 
tml را ببينيد. 

بازديـد كنيـد    GISهاي بعضي از فروشندگان  از سايت .10
ــد ( ــا mapinfo.com ،esri.com ،autodesk.comمانن  ي

 bently.com .( بــه يــك گــروه خبــري ملحــق شــويد و
هاي جديد در زمينه بازاريابي، بانكداري و حمـل   برنامه

يك نمونه ارائه شده را . و نقل را مورد بحث قرار دهيد 
هاي جديد چـه   ها و برنامه ترين قابليت مهم. دانلود كنيد

 مواردي هستند؟
گزارشــي در  نامبـــرده زيــر شــويد و ايهــ تـوارد سايــ .11

ه ـق وب، تهيـــــــا از طريــــه آوري داده عـورد جمــــــم
 و tucows.com/webforms, websurvey.com( كنيد

clearlearning.com..( 
كليـــه خـــدمات . شـــويد infoscan.comوارد ســـايت  .12

مربوط به يك انبار پويا را بيابيـد و توضـيح دهيـد چـه     
 .دهند كاري انجام مي

شــده و محصــوالت  ibm.com/softwareرد ســايت وا .13
. را بيابيـد DB21 كاوشگر هوشمندآن، مانند  كاوي داده

 .هايشان تهيه كنيد محصوالت و قابليت زليستي ا
ـــوارد س .14 ـــش megapuker.comايت ـــــــ  و ويد،ـــــــ

ʺData Mining 101ʺ ،ʺText Analystʺ وʺWeb 

Analystʺ ديگر دو محصول را بـا يكـ  . را مطالعه كنيد
 ).مطالعات موردي را بررسي كنيد(مقايسه نمائيد 

شويد و گزارش رايگان ارائه  psgroup.comوارد سايت  .15
را در مورد كاوش در ) M.Kramer, 2004توسط (شده 
هـاي موجـود    اي از برنامه خالصه. هاي مشتري، بيابيد داده

 .در زمينه مورد عالقه خود، تهيه كنيد
جستجو  dmreview.comها در  در مورد مسأله كيفيت داده .16

هـا مربـوط    ونه بـه درگـاه  ـبينيد كه اين موضوع، چگـ . كنيد
  .ي نماييدـايل را بررسـه پروفـر و تهيـاد تكثيـشود و ابع مي

 
1‐  DB2 Intelligent Miner 
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 1نمونة
  هاي امنيت ملي سازي داده يكپارچه

 

ولمسـئ اداره امنيـت ملـي آمريكـا معاون فناوري اطالعـات 
توانند به سـازمان در   هايي است كه مي ها و داده تعيين برنامه

هـا بـه يـك چـارچوب      رسيدن به اهدافي از قبيل انتقال داده
هاي پراكنـده   سازي شبكه ايمن، كاربردي و نوين، يكپارچه

نفـر   170،000نمايندگي فدرال، با  22و استانداردهاي داده 
اس را بـه وجـود    اچ پرسنل كه با يكديگر ادغـام شـده و دي  

ــد  آورده ــد، كمــك كن ــه   . ان ــن اســت ك ــي اي مشــكل واقع
انــد و  هــاي فــدرال همــواره مســتقل عمــل كــرده نماينــدگي

هاي فناوري اطالعات آنها، بـراي كـار بـا يكـديگر،      سيستم
اس بايد حجـم وسـيع و    اچ در اصل دي. طراحي نشده است

  .ها را به يكديگر پيوند دهد اي از داده پيچيده

هـاي قـديمي، داخـل     هـا از سيسـتم   ال دادهچالش انتقـ 
هــا و خــارج از آنهــا، اولــين چالشــي اســت كــه   نماينــدگي

اي كــه ايــن امــر را  مســأله. اس بايــد آن را حــل كنــد اچ دي
هـا و   شـدن سـريع انـواع برنامـه      كنـد، قـديمي   تر مـي  پيچيده
اصـالحات  . هاي داده موجود در دفـاتر دولتـي اسـت    پايگاه

ها در سطوح فدرال، محلـي و   ي دادهساز مربوط به يكپارچه
دولت، اسـتفاده از ابزارهـاي بخـش    . ايالتي در حال انجامند

  .خصوصي را آغاز كرده است
انـد   اي بـه وجـود آمـده    در اين مسير، مشكالت عمده

زيرا هر نمايندگي، مجموعه قواعـد كـاري خـاص خـود را     
 هــا توصــيف شــده و كنــد چگونــه داده دارد كــه تعيــين مــي

 .گردند و دسترسي به آنها به چه صـورت باشـد آوريجمع

اي،  هــاي داده رابطــه هــاي موجــود در پايگــاه برخــي از داده 
توان به راحتـي   ساختاريافته و سازماندهي شده نيستند و نمي

افزارهـاي كـاري بـراي     نـرم . آنها را تغيير داد و تحليل نمود
شـوند كـه اغلـب از     هاي عمده، اسـتفاده مـي   سازي يكپارچه
بـراي مثـال،   . برند هاي انبار داده و بازار داده بهره مي فناوري

اي را ايجـاد   سـازي داده  هـاي يكپارچـه   راه حل 1اينفورمتيكا
هـاي مختلـف را    سازد سيستم ها را قادر مي كرده كه سازمان

تـري در سراسـر    تركيب كنند تا اطالعات، به طور گسـترده 
توانـد   زاري مـي افـ  چنين نرم. سازمان، در دسترس قرار گيرد

اي بــــه ايــــن عظمــــت مناســــب باشــــد   بــــراي پــــروژه
)informatica.com را ببينيد(.  

گيــري و ايجــاد يــك معمــاري  ايــده اصــلي، تصــميم
هاي فدرال و ايالتي فعال در امنيـت   سازماني براي نمايندگي

اين معماري به تعيين موفقيت دفاع ملـي كمـك   . ملي است
هـا بـه وضـعيت     داده اولـين گـام بـراي انتقـال    . خواهد كـرد 

هـاي مـورد اسـتفاده     هـا و داده  جديد، شناسايي تمامي برنامه
هـاي   هـا و پايگـاه   گام بعدي پـس از شناسـايي برنامـه   . است

داده، اين است كه تعيـين شـود كـداميك اسـتفاده شـوند و      
زماني كـه سـازمان مشـخص كـرد     . كداميك حذف گردند

دشوار انتقـال   فراينددارد،  ها را نگه مي ها و برنامه كدام داده
ــي  داده ــاز م ــا، آغ ــود ه ــته . ش ــدا الزم اســت رش  اي از در ابت
چـالش عمـده   . هاي مشترك، شناسايي و ايجـاد شـوند   داده

 ها، به ويژه زماني كـه بـا   سازي داده ديگر در حوزه يكپارچه
  

 
1‐  Informatica  
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هايي سـر و كـار داريـم كـه چنـدين دهـه ازها و برنامهداده
  .ها است هگذرد، امنيت داد عمرشان مي

هاي تحليل اطالعـات و   ت ملي، شامل بخشـاداره امني
توانـد   توسـعه ايـن اجـزاء مـي    . شـود  حفظ زيرساخت نيز مي

ها ـايـن اداره، نـه تنـ   . دـاس باشـ  اچ ش ديــوارترين چالـدش
آوري شـده از   بايد كوه عظيمي از اطالعات محرمانـه جمـع  

ت را در منابع مختلف را درك نمايد، بلكه بايد اين اطالعـا 
بسياري . كنند اختيار افرادي بگذارد كه بر اساس آن كار مي

تحليـل  . از اين افراد، خارج از حوزه دولت مركـزي هسـتند  
در ره، بــه رديــابي ـو غيــ OLAPكــاوي،  امل دادهـ، شــ داده
هـا، كمـك    ريـزي شـده و تروريسـت    ع حمالت برنامـه ـموق

  .خواهد كرد
ها،  هاي داده يداند كه كاست حتي دولت مركزي نيز مي

هـا بـه    انتقـال داده . اس را دچار مشكل نمايد اچ تواند دي مي
ــه روز     ــاتي اســت و روز ب ــان الزم، حي ــاز و در زم محــل ني

در اكتبـر   1هارت رادمنبر اساس گزارش . شود دشوارتر مي
 آمريكا -آمريكا همچنان آماده نيست"، با عنوان 2002سال 

 مــأمور قــانون650،000، حــدود"خطــر اســتهمچنــان در

ــي، در محــيط خــالء هوشــمندي مجــازي   كشــوري و  محل
هــاي اطالعــات  كننــد، بــدون اينكــه بــه ليســت فعاليــت مــي

ين مهـاجرت و  مسـئول تروريستي كه توسط بخش ايـالتي بـه   
  .شوند، دسترسي داشته باشند گري، ارائه مي كنسول

، Datz (2002) ،Foley (2003) ،Nazarov (2003)برگرفتـه از   :منابع
Thibodeau (2003)  وPeters (2003).  

   1هايي نمونه  پرسش
ها را نـام ببريـد    هاي مربوط به داده مشكالت و دشواري .1

  ).را ببينيد 1-10بخش (
 چرا انبار داده، مفيد است؟ .2
دولت، چه نوع تحليلي را با پشتيباني فناوري اطالعات،  .3

دهد؟ اسـتفاده از چـه ابزارهـايي را بـراي ايـن       انجام مي
 كنيد؟ ر، پيشنهاد ميكا

چگونــه مفيــد واقــع    informatica.comمحصــوالت  .4
  ).را ببينيد informatica.com(شوند؟  مي

 (DMS)آيا استفاده از يك سيستم مديريت مسـتندات   .5
  كنيد؟ با چه هدفي؟ را پيشنهاد مي

  
 2نمونة 

  خريد، تجارت و بازاريابي دقيق در سيرز
  

  رت مسألهصو
تــرين مجموعــه   ، بــزرگ2ســيرز، روبــاك انــد كــامپني   

 فـروش بـزرگ در   اي و سومين خـرده  هاي زنجيره فروشگاه
ــة   ــده، در ده ــاالت متح ــه80اي ــتريان ب ــه مش ــامي ك  ، هنگ

ــا تخفيــف هجــوم   فروشــگاه  ــروش عمــده ب ــژه و ف هــاي وي
آوردند، غافلگير شد و ايـن امـر باعـث گرديـد سـهم بـازار       

 سـيرز بـراي تغييـر ايـن    . ز دسـت بدهـد  خود را به سـرعت ا 
 وضعيت، چندين اسـتراتژي را بـه كـار بـرد، كـه از معرفـي      

 
1‐  Hart Rudman 
2‐  Sears, Roebuck and Company 



 

 

 اريابي دقيق در سيرزخريد، تجارت و باز :2نمونه 

افـزارماننـد فروشـگاه سـخت(هاي تخصصي خودفروشگاه
هاي بازار محور، متغير  تا ساختاردهي مجدد فروشگاه) سيِرز
. اخيراً، سيرز بـه فـروش اينترنتـي، روي آورده اسـت    . بودند

هاي كاغذي خود را كه بيش  اتالوگاين شركت، سيستم ك
موفقيـت در  . سال سابقه داشتند، از دور خارج كـرد  100از 

اين تغيير وضـعيت و سـاختاردهي مجـدد، مسـتلزم طراحـي      
  .هاي اطالعات بود مجدد ابزارهاي سيستم

 10مركز داده داشت كه هر يك متعلـق بـه    18سيرز، 
ازاريـابي،  هـاي ب  ناحية جغرافيايي بودند و هر كدام به بخـش 

اولين مشكل، زماني . شدند ها، مربوط مي مالي و ساير بخش
منطقه جغرافيـايي را   7ايجاد شد كه سازماندهي مجدد، تنها 

هاي مكرر ميان ارقام و اطالعات  ناسازگاري. به وجود آورد
هـاي داده متعـدد پخـش     فروش و حسابداري كه در پايگـاه 
 تـي زمـاني كـه   سـاخت ح  شده بودند، كاربران را ناچار مـي 

فقط به يك جواب براي اسـتعالم سـاده خـود نيـاز داشـتند،      
عـالوه، كـاربران    بـه  . هاي متعددي را جسـتجو كننـد   سيستم

هايي كه پيش از اين خالصه شده بودند، انجام  دريافتند داده
در . سـازند  تحليل با جزئيات در سطح مطلوب را دشوار مـي 
ت بــر اســاس نهايــت، وجــود اشــتباه در جــايي كــه محاســبا

پـذيرفت،   هاي اخذ شـده از چنـدين منبـع صـورت مـي      داده
  .ناپذير بود كامالً اجتناب

  راه حل
سيرز، بـراي حـل ايـن مشـكالت، يـك انبـار دادة اطالعـات        

پايگـاه داده   18اين انبار، جـايگزين  . فروش واحد ايجاد كرد
 هاي زائـد، متضـاد و بعضـاً منسـوخ را در     قديمي شد كه داده

 اي ازانبـار داده جديـد، مخـزن سـاده. بودنـد   دهخود جاي دا

هـاي معتبـر بـراي     گيري ماننـد داده  هاي مربوط به تصميمداده 
هاي كليدي عملكرد، موجودي كاال بـراي فـروش و    شاخص
ســيرز، بــه اســتفاده گســترده از فنــاوري . ســود اســت  حاشــيه

هــاي مهندســي مجــدد  اطالعــات، معــروف اســت و فعاليــت 
 - خود را در كمتر از يك سال تكميل كـرد  فناوري اطالعات

  !داستاني عالي براي چرخش به سمت فناوري اطالعات
  ، انبـار داده NCRبا استفاده از يـك سـرور سـازماني    

اي اسـت   قسمتي از پـروژه ) تريليون بايت 7/1(ترابايتي  7/1
. نـام گرفـت   1"دهي عملكرد راهبـردي  سيستم گزارش"كه 

 ارتقـاء  ترابايـت،  70به بـيش از    ده، اين انبار دا2003تا سال 
هاي جامع فروش، اطالعاتي  در برگيرنده داده SPRS. يافت

ها، در حال حمل و نقل  پيرامون موجودي كاال در فروشگاه
و واقع در مراكز توزيع و هزينه و قيمت هـر يـك از اقـالم،    

اين امر، سـيرز را قـادر سـاخته اسـت تـا فـروش را       . باشد مي
فروشـگاه خـود    1950اقالم در هر يـك از  براي هر يك از 

 1600در اياالت متحده و ) فروشگاه بازار مانند 810شامل (
اي خود، رديابي  هاي زنجيره المللي و فروشگاه فروشگاه بين

توان حاشـيه سـود روزانـه     بدين ترتيب براي مثال، مي. نمايد
. آساني محاسـبه نمـود   هر يك از اقالم در هر فروشگاه را به

هـاي خريـد، تجـارت و     عـالوه، سـيرز اكنـون اسـتراتژي     به 
بازاريابي خويش را با دقتي كه قبالً غيـرممكن بـود، تنظـيم    

  .ه استكرد
SPRS  براي تمام كاركنان مجاز قابل دسترس اسـت .

توانند فروش هر روز را از چندين بعد ببيننـد   آنها اكنون مي
ز از بعد ناحيه، بخش، فروشـگاه، خـط توليـد و هـر يـك ا     (

 تواننــد هــر تــاريخي را بــراي آغــاز و  كــاربران مــي). اقــالم
  

 
1‐  Strategic Performance Reporting System (SPRS) 
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هاي فروش تعيين كنند و از طريق يك واسطپايان گزارش
مـديران  . هـا دسترسـي يابنـد    گرافيكي كاربر پسـند، بـه داده  

وهـوا و   توانند از تـأثير دقيـق تبليغـات، آب    سيرز، اكنون مي
يـن بـدان   ا. ديگر عوامل بر فروش اقالم خاص، مطلع باشـند 

ــيِرز،      ــين س ــاير متخصص ــداران و س ــه خري ــت ك ــي اس معن
مقــدار موجــودي، خريــد و ) در صــورت لــزوم(تواننــد  مــي

فروش و دريافت سفارشات را به همراه هزاران متغير ديگر، 
ــه   ــاً ب ــد و    تقريب ــيم كنن ــي و تنظ ــگ، بررس صــورت بالدرن

 ترتيب قادر خواهند بود به سرعت، نسبت بـه تغييـرات   بدين
انـواع   توانند مي SPRSكاربران . اكنش نشان دهندمحيط، و

بسيار متفاوتي از محصوالت را با هـم در يـك گـروه قـرار     
دهند، براي مثال، فروش اقالمي را تعقيـب كننـد كـه داراي    

پرسـنل تبليغـات   . باشـند  مـي  "دالر 25هداياي زيـر  "عنوان 
 "اقالم عـالي "هاي مختلف، اطالعات  توانند از دپارتمان مي
. شـوند، جمـع كننـد    ه در جـزوات تبليغـاتي چـاپ مـي    را ك

SPRS هـاي   اي را تنهـا پيرامـون تحليـل    كاوي گسـترده  داده
  .كند پذير مي مرتبط با موقعيت مكاني، امكان

، سيِرز، يك پايگاه داده بزرگ مشتري 1998در سال 
ايجـاد كـرد    1كارگيري اطالعات مشـتري  به را تحت عنوان 

كـه در  (وط بـه مشـتري بـود    كه حاوي اطالعات فروش مرب
SPRS قابل دسترس نبود .(LCI هـا در   امكان ثبت تراكنش

براي مثال، انجـام تبليغـات در   . آورد هر ساعت را فراهم مي
درصد تخفيف براي  15مثالً (نمود  هر ساعت را هدايت مي

  ).اولين خريداران
، سيرز تصميم گرفت تخفيف 2001در تعطيالت سال 
ــة  ده درصــدي تبليغــاتي ــا تخفيــف در ســاعات اولي  اش را ب

كـه مبتنـي بـر     ايـن تبليغـات جديـد،    . خريد، جايگزين كند 
SPRS شكست خورد و تنها هنگامي كه  بود ،LCI   كـار   بـه

ايــن امــر، ســيِرز را . گرفتــه شــد، مشــكل برطــرف گرديــد 
را در بستري واحـد تركيـب    SPRSو  LCIتحريك كرد تا 

در (پيچيده فراهم گـردد   هاي كند، تا امكان تجزيه و تحليل
  ).2002سال 

، سـيرز در زمينـة وب نيـز ابتكـاراتي بـه      2001تا سال 
مركز بهبود ملـي تجـارت الكترونيكـي،    : شرح ذيل، داشت

ــنعت      ــاز ص ــأمين ني ــراي ت ــازمان ب ــا س ــازمان ب ــادالت س مب
 ،(wishbook.com)بـازي   فروشـي، كاتـالوگ اسـباب    خرده

تمـام  . مـوارد ديگـر  سيستم تداركات الكترونيكي و بسياري 
هـاي موردنيـاز    اين ابتكارات بازاريـابي مبتنـي بـر وب، داده   

ريزي و كنتـرل   كردند و برنامه ها را تأمين مي براي انبار داده
  .انبار بود  هاي درون آنها مبتني بر دسترسي به داده

  دستاوردها
توانايي نظارت بر فروش هر يـك از اقـالم در هـر فروشـگاه،     

سازد تا تمركز دقيق و سريعي بر بازار محلـي   ميسيِرز را قادر 
هـاي   هاي متفاوتي از رنـگ  براي مثال، سيِرز سايه. داشته باشد

دارد تــا تقاضــاهاي  نقاشــي را در شــهرهاي مختلــف نگــه مــي
بنابراين، ميـزان فـروش و سـهم بـازار     . محلي را برآورده كند

هــاي  همچنــين، نظــارت اينترنتــي بــر داده. بهبــود يافتــه اســت
كند تا بازاريـابي و   ، به اين شركت كمك ميLCIفروش در 

  .ريزي نمايد تبليغات اينترنتي خود را برنامه
 3000هـا روزانـه توسـط بـيش از      در آغاز، انبـار داده 

ريـز اسـتراتژيك،     كننـده، بازاريـاب، برنامـه    خريدار، تـأمين 
 هـا مـورد   گر مـالي و تـداركاتي و مـديران فروشـگاه    تحليل

 
1‐  Leveraging Customer Information (LCI) 
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، شــمار كــاربران2004تــا ســال.گرفــت قــرار مــياســتفاده
نفــر رســيد، زيــرا ســودمندي سيســتم، بــه  6000از  بــه بــيش

بـه جسـتارهاي معمـول، از      زمـان پاسـخ  . همگان ثابـت شـد  
ــه چنــد دقيقــه كــاهش يافــت  ــه، . چنــد روز ب روي هــم رفت

ــار داده   ــأثير اســتراتژيك انب ــت كــه ابــزاري را      ت ايــن اس
ختيـار كاركنـان سـيرز قـرار     گيـري بهتـر، در ا   براي تصـميم 

بـه كـار گرفتـه شـده اسـت،       SPRSاز زمـاني كـه   . دهد مي
درصــد در  20فروشــي ايــن شــركت، بــيش از  ســود خــرده

   .سال افزايش داشته است

ــ  ــــــبرگرفت :ابعـمن  ،)2001 -2004(وعاتي ســيرز ـب مطبـــه از مطال
Beitler and Leary (1997)  وAmato‐McCoy (2002).  

  2ه هايي نمون پرسش
 چه بود؟ SPRSگيري كار بهعوامل محرك  .1
 چگونه مشكالت سيِرز را حل كرد؟  انبار داده .2
، SPRSمشــتريان بــا   ســازي پايگــاه داده چــرا يكپارچــه .3

 سودمند بود؟
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 .شرح دهيد و نقش آنها را در پشتيباني مديريتي تحليل كنيد
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 .هاي هوش مصنوعي تجاري تهيه نمائيد فهرستي از فناوري  

يــك سيســتم خبــره و اجــزاي آن را تعريــف كنيــد و مزايــا و    
  .هاي آن را شرح دهيد محدوديت

پردازش زبان طبيعي را شـرح داده و آن را بـا درك گفتـاري      
  .مقايسه نماييد

هـا و كاربردهـاي اصـلي     يگـ ، ويژ ي مصنوعيهاي عصب شبكه  
را شرح داده و سپس آنها را با منطق فازي مقايسه كرده و آنها 

  .هاي هوشمند پيوندي توصيف كنيد نقش آنها را در سيستم
هاي هوشمند  يار و سيستم هاي تصميم ارتباط ميان وب، سيستم  

  .را شرح دهيد
يار ويژه از قبيل پشتيباني كارمنـدان اجرايـي    هاي تصميم برنامه  

  .را تشريح كنيد
  



 

 

  كند هاي خود را تضمين مي لنس تناسب كفشنيوب

  مسأله صورت 
ميليــارد دالري  3/1يــك توليدكننــده كفــش ورزشــي     (newbalance.com) 1نيــوبلنس

، مـديران ارشـد نيـوبلنس دريافتنـد كـه ابـزاري بـراي        2001در اواخر سال . خصوصي است
  .هاي مختلف ندارند هاي خود در فروشگاه بيني دقيق ميزان فروش كفش پيش

بينـي   بخش پيش مسئولفرد  :بيني شركت به صورت زير بود پيش فراينددر آن زمان، 
، آنهـا را   آوري كرده ها را جمع بيني ، پيش نماينده فروش شركت 160بايد از حدود نيمي از 

كرد كه كدام نوع كفش، چه زماني تمـام شـده و    بيني مي تدوين نموده و به طور كلي پيش
بينـي   پـيش  20توانست در هر ماه  ، فرد مزبور اگر مي با اين حال. هد بودنياز به توليد آن خوا

  .ها جمع كند، شانس آورده بود از فروشگاه
) حدود يك روز براي يك فروشگاه بـزرگ (مشكل نمايندگان فروش، وقت زيادي 

نمايندگان مجبور بودند با دقت در حجم زيادي از نتـايج  . گرفت، بود ها مي كه پركردن فرم
براي فروشندگان كه  فراينداين . ها را وارد برگه صفحه گسترده شركت كنند ، جواب پيچا

به معناي از دست دادن پول بود و بدين دليل چندان از اين   كردند حق كميسيون دريافت مي
  .راضي نبودند فرايند

قالـب صـفحه گسـترده شـركت     . ، چند برابـر بـود  كننده بيني مشكالت براي افراد پيش
ها را پاك كرده، اسـامي را غلـط    اين بدين معنا بود كه نمايندگان ستون. ظت نشده بودمحاف

هـاي   دادنـد، بـه بخـش    گونه كه خود مناسب تشخيص مي كردند و اطالعات را آن تايپ مي
هـا   بيني هر نماينده فروش، قـراردادن داده  هاي پيش تأييد اعتبار داده. نمودند ديگر منتقل مي

كننــدگان نيــوبلنس  بينــي هــا و تحليــل آنهــا بــراي پــيش بيــق دادن دادهدر قالــب صــحيح، تط
  .برد كم يك روز زمان مي دست

هاي خود را بـدون پشـتيباني اطالعـاتي     بيني ، پيش كنندگان نيوبلنس بيني در واقع، پيش
اين روند موجب نقص در سـفارش برخـي   . كردند قوي از سوي نمايندگان فروش، ارائه مي

زماني كه موجودي جمع شـده انبـار بـه فـروش     . شد ار گشتن برخي ديگر ميتوليدات و تلنب

 
1‐  New Balance 



 

 

 كند هاي خود را تضمين مي اسب كفشنيوبلنس تن

بدترين مشكل اين بود كه نيوبلنس قادر بـه تحويـل بـه موقـع     . گرفت رفت، توليد باال مي مي
  .سفارشات به مشتريان نبود

ها جهت كاهش سهميه فروش دفـاتر مركـزي خـود نيـز      بيني ، از اين پيش اين شركت
بـرآوردي از رشـد     ها نوعاً شامل ميزان فروش سال گذشته به عـالوه  هميهس. كرد استفاده مي

هـاي   چون در واقعيت سـهميه مبنـاي چنـدان محكمـي نداشـت، نيـروي      . در سال جاري بود
 .دادند فروش توجهي به آن نشان نمي

   راه حل 
يـده  ريـزي توليـد پيچ   انتخاب كرد تا امكان مديريت برنامه 1يار ، يك سيستم تصميم نيوبلنس

ايـن سيسـتم،   . ، منطقه، فروشندگان و ساير معيارها بـه آن ارائـه كنـد    خود را از لحاظ ارزش
هاي  بيني تقاضا مانند شاخص كنندگان نيوبلنس را در به حساب آوردن عوامل پيش بيني پيش

سيسـتم مـذكور،   . هاي فروش گذشته يـاري رسـاند   عمومي اقتصاد، سفارشات جاري و داده
بيني، به مديران توليد شركت  اين پيش. كند بيني مي ر مدل كفش را پيشتعداد درخواست ه

هـاي رياضـي و    هـا بـا مـدل    بينـي  اين پيش. كند ريزي ظرفيت توليد خود كمك مي در برنامه
تجـاري ديگـري     داراي ابزارهاي هـوش  DSS،  با اين وجود. شوند اي انجام مي آماري ويژه

  ).10فصل (باشد  نيز مي
مشترك، اطالعاتي درباره مشـتري    هاي داده توان از پايگاه نوين، مي DSSبا   همچنين
امـن دريافـت    سـايت  وبنمايندگان اين اطالعات را در پايان هر ماه از يك . به دست آورد

بينـي خـود    ها و مشورت با مشـتريان، پـيش   هر نماينده فروش با استفاده از اين داده. كنند مي
  .نمايد مي روز بههر مشتري را  سازي و تحليل كمي درباره مدل

سپس، به جاي اسـتفاده از يـك صـفحه گسـترده قابـل انعطـاف، نماينـدگان فـروش،         
. كردنـد  ين شركت تهيه شده بود، وارد پايگاه داده ميمسئولاطالعات را در قالبي كه توسط 

 كنـد و  تـر مـي   تـر و سـريع   اين قالب، ورود اطالعات الزم را براي نماينـدگان فـروش سـاده   
ين مسـئول طي چهـار سـاعت،   . نمايد هاي نمايندگان فروش را آسان مي بيني آوري پيش جمع
هـاي يكپارچـه را بـه تفكيـك حسـاب و       هـا و قيمـت   تواننـد گـزارش   بيني شركت مـي  پيش

  .محصول ارسال كنند

 
1‐  Decision Support System (DSS) 
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   دستاوردها 
DSS توانـد  براي نخسـتين بـار شـركت مـي    . نتايج نافع بسياري براي شركت به ارمغان آورد 

بينـي نمايـد و كـداميك بهتـر      هـا را پـيش   تواند سفارش تعيين كند كه كدام نماينده بهتر مي
به نقش هـر كسـي    DSSبه عالوه، . تواند، مشكالت كليدي با مشتريان عمده را حل كند مي

  .يت اضافه كرده استمسئول
دسـت  تري از آنچه بايـد توليـد كنـد، در     دوم اينكه نيوبلنس اكنون تصوير بسيار دقيق

ــريع و      . دارد ــات س ــاه دارد، اطالع ــادل شــش م ــاري مع ــان انتظ ــوبلنس زم ــه ني ــا ك از آنج
تر واكـنش نشـان    فروشان سريع سازد به نيازهاي خرده هاي دقيق شركت را قادر مي بيني پيش
هايي كه با توقف توليد يك مدل در انبـار بـاقي    تعداد كفش DSSسازي  از زمان پياده. دهد
  .درصد كاهش يافته است 8سط ماند به طور متو مي

ترين كفش كـه   ، شركت به اين نتيجه رسيد كه پرفروشDSSسوم اينكه با استفاده از 
تـا   60تـر چنـدمنظورة    هاي ارزان دالري بود، به كفش 160تا  120هاي بسكتبال  سابقاً كفش

ها  ه اندازههايي را با اين بازه قيمتي در هم بنابراين شركت كفش. دالري تغيير يافته است 90
  .توليد كرد

چهارم اينكه اكنون مديران شركت، نمايندگان فروشي كه ميـزان خريـد مشـتريان مهـم     
منبـع اطالعـات   . كننـد  سازماني آنها كاهش داشته است را به صـورت فـردي بازخواسـت مـي    

است كه گزارشي است كـه نسـخه جديـد آن     "هاي پرفروش حساب"مديران ارشد، گزارش 
بينـي آينـده را    شود و ارقام دقيق فروش گذشته، حال و مقادير پـيش  توزيع ميهر ظهر دوشنبه 

 :در حال حاضر مديران اطالعات بسيار ارزشمندي را در اختيار دارنـد . دهد به مديران نشان مي
فـروش كـه بـا     فروش ساالنه و ماهانه هر خرده روز بهگزارشي از هر مدل كفش نيوبلنس، آمار 

در همـان دوره زمـاني   ) تـر آن  يا مـدل قـديمي  (فروش همان كفش كند؛  شركت همكاري مي
فـروش كـه توسـط كارخانـه يـا       هاي آن خـرده  فروش؛ سفارش  سال گذشته توسط يك خرده

بينـي   انبارهاي نيوبلنس تأمين نشده است و آنچه نمايندگان فروش براي فروش ماه آينده پـيش 
دارنـد؛ كـه بـه ايـن معنـا اسـت كـه         نيروي فروش نيز به گـزارش مشـابهي دسترسـي   . اند كرده

  .بسيار كمتري به وجود خواهد آمد  زدگي اطالعات در دسترس همگان است و شگفت
 3/1بــه  1997ميليــون دالر در ســال  560فــروش جهــاني بــيش از دو برابــر شــده و از 

اكنون نيوبلنس پس از نايك در رديف دوم فروش . رسيده است 2002دالر در سال ميليارد 
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هـاي ورزشـي نيـز پـس از نايـك و ريبـاك در        در كل بازار كفش. ي دو قرار داردها كفش
  .جايگاه سوم ايستاده است

  .Barrett and Gallagher (2003) :برگرفته از  :منبع

  ها آموخته 
تـوان بـا اسـتفاده از     ي براي توليد پيچيده و ساير مشكالتي كه مـي راه حلنمونه ابتداي فصل 

هاي  تصميم DSSافزار  در واقع، نرم. دهد ا را مرتفع كرد، نشان مييار آنه هاي تصميم سيستم
بـه  . كنـد  عمليات، بازاريابي و مديريت منابع انسـاني پشـتيباني مـي   / مهم بسياري را در توليد

در نهايت وب نقشـي  . دهد سازي و تحليل كمي را توضيح مي عالوه، اين نمونه مفاهيم مدل
  .كند هايي بازي مي ز چنين سيستمرو به افزايش در تسهيل استفاده ا

گيرنــده  مــديران تصــميمايــن فصــل بــه شــرح پشــتيباني كــامپيوتري و حمايــت وب از  
ابتـدا شـغل مـديران و ماهيـت تصـميمات امـروزه را كـه علـل ضـرورت پشـتيباني           . پردازد مي

يـار   هـاي سيسـتم تصـميم    سـپس مفـاهيم و روش  . نماييم دهد، مرور مي كامپيوتري را شرح مي
پـس از آن بـه   . كنـيم  را ارائـه مـي    ها و كـل سـازمان   مپيوتري جهت پشتيباني از افراد، گروهكا

سـرانجام،  . پردازيم هاي هوشمند و نقش آنها در پشتيباني تصميم مي معرفي انواع متعدد سيستم
افزاري هوشـمند و   مبحث عوامل نرم. كنيم مبحث پشتيباني تصميم در فضاي وب را تشريح مي

 .ارائه شده است W11.1 برخط پيوستدر پشتيباني تصميم در نقش آنها 

  گيري مديران و تصميم 11-1

امـا، اغلـب تصـميمات    . شـوند  هر روز تصميمات بسياري توسط اعضاي سازمان اتخـاذ مـي  
بنـابراين، ابتـدا بـه شـرح مختصـري از كـار       . شـوند  اصلي سازماني توسط مديران گرفته مـي 

   .پردازيم آنهاست مي فعاليت اصلي ،گيري مديران كه تصميم

افـراد، پـول، انـرژي،    (روندي است كه توسط آن اهداف سازماني با كاربرد منـابع   مديريت
و دستيابي به اهداف به   ورودياين منابع به عنوان . آيند دست مي به ) و زمان مواد اوليه، فضا

اين روند بر آن سازي  مديران جهت بهينه. شوند در نظر گرفته مي فراينداين  خروجيعنوان 
  .كنند نظارت مي

 شغل مديران
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هـا از مـديران را درك كنـيم، ابتـدا الزم اسـت بـه        براي اينكه نحوه پشتيباني كامپيوتر
مـديران بـر اسـاس موقعيتشـان در سـازمان،      . دهند، بپردازيم شرح آنچه كه مديران انجام مي

. دهنــد هــاي ســازماني و شخصــيت خــود، كارهــاي بســياري انجــام مــي فرهنــگ و سياســت
رهبـر و   ام تشـريفاتي، ـمقـ ( 2بين فـردي  :، نقش مديران را به سه دسته تقسيم كرد1مينتزبرگ

  حـالل  ،كـار آفـرين  ( گيرنـده  تصـميم  و) دهنـده و سـخنگو   نـاظر، اشـاعه  ( اطالعـاتي ، )رابط
نيـز   2001در سـال   3مينتزبـرگ و وسـتلي  ). كننده منابع و مذاكره  دهنده مشكالت، تخصيص

، نقـش  4سرانجام هيوبر. ر عصر اطالعات را تجزيه و تحليل كردندگيرندگان د نقش تصميم
  .مديريت برجسته در فضاي آشفته و پيچيده امروزي را تشريح كرد

امـا در  . هـاي اطالعـاتي پشـتيباني كردنـد     اساسـاً از نقـش   اوليـه هاي اطالعـات   سيستم
در ايـن  . انـد  ء يافتـه ارتقـا   هاي اطالعات براي پشتيباني از هر سه نقـش  هاي اخير، سيستم سال

گيرنـده فـراهم كنـد،     تصـميم  توانـد بـراي   فصل، بيشتر به پشتيباني كه فناوري اطالعات مـي 
به دو مرحلـه تقسـيم    گيرنده تصميم  ما كار مدير را، به دليل ارتباط آن با نقش. تمركز داريم

مـورد  گيـري در   ، تصـميم 2مرحله . ها است ، شناسايي مشكالت و فرصت1مرحلة . كنيم مي
نمـوداري گردشـي از ايـن رونـد و      W11.1 فايـل بـرخط  . باشـد  اينكه با آنها چه كنيم، مـي 

  .دهد ارائه ميرا گردش اطالعات در آن 

. گـردد  ، به انتخاب بين دو گزينه يا بيشتر اطالق مـي تصميم. گيري و حل مشكل تصميم
. شـوند  اتخاذ مي ها ها داراي طبيعت مختلفي هستند و پيوسته توسط اشخاص و گروه تصميم

و  حل مشـكل  :توان به دو گروه بزرگ تقسيم كرد ها را مي گيري در سازمان اهداف تصميم
  .گيري كنند در هر دو مورد مديران بايد تصميم. گيري از فرصت بهره

در بوسـتن   5اي كـه توسـط هـاربريج هـاوس     توانايي اتخاذ تصـميمات جديـد در مطالعـه   
كشور،  100مدير در بيش از  6500از حدود . تر شناخته شدصورت گرفت، به عنوان اولويت بر

هـاي   شامل چندين سازمان عالي و برجسـته بـزرگ، پرسـيده شـد كـه اسـتفاده از برخـي روش       
همچنين از آنها سؤال شد كه به نظر آنها مديران تا چه . مديريتي خاص تا چه ميزان اهميت دارد

 
1‐  Mintzberg (1973) 
2‐  Interpersonal 
3‐  Westley (2001) 
4‐  Huber (2003) 
5‐  Harbridge House 
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گيـري   تصـميم "هـا،    خـآمـاري ايـن پاسـ     چكيدههاربريج، از . كنند ها عمل مي حد به اين روش
رفتن به ". روش مديريتي انتخاب كرد 10تمرين از  ترين مهمعنوان  را به  "صريح در مواقع لزوم

. درجـه دوم اهميـت را يافـت    "قلب مشكالت به جاي سر و كله زدن با موضوعات كم اهميـت 
گيـري مربـوط    رمسـتقيم بـه تصـميم   بيشتر هشت روش مديريتي باقي مانده، به طور مستقيم يا غي

درصـد مـديران، عمـدتاً بـه دليـل فضـاي دشـوار         10همچنين محققان دريافتند كـه تنهـا   . بودند
. كنـد  عمل مي "بسيار خوب"كنند كه مديريت در كليه موارد ذكر شده  گيري، فكر مي تصميم

ري در گذشـته  گيـ  رسد كه روش سعي و خطا، كه احتماالً رهيافتي عملي در تصـميم  به نظر مي
  .اثر است بوده، امروزه در بسياري از موارد گران يا بي

هاي جديـدي كـه آنهـا را     بنابراين، مديران بايد بياموزند كه چگونه از ابزار و تكنيك
 Huberبه (كند، استفاده نمايند  در گرفتن تصميم بهتر كمك مي ). مراجعه نماييـد  (2003)

نمونه ابتداي فصل (جزيه و تحليل كمي استفاده كرده ها از رويكرد ت بسياري از اين تكنيك
هـاي كمـك    بسـياري از شـيوه  . شـوند  و توسط كامپيوترهـا پشـتيباني مـي   ) را مشاهده نمائيد

  . شوند در اين فصل شرح داده مي ،گيري  كامپيوتري به تصميم

ديران چرا مـ ) 1( :پردازد به چهار سؤال اصلي مي  1گيري كامپيوتري به تصميم كمكحث مب
توانـد بـه    آيا شغل مديران مـي ) 2(گيري به پشتيباني فناوري اطالعات نيازمندند؟  در تصميم

هايي از سوي فناوري اطالعات جهت پشـتيباني از   چه كمك) 3(طور كامل خودكار شود؟ 
شوند؟ سـه سـؤال اول    نيازهاي اطالعاتي مديران چگونه تعيين مي) 4(مديران وجود دارند؟ 

را مشـاهده   W11.2 بـرخط دهيم؛ براي پاسخ سؤال چهارم، فايـل   ش پاسخ ميرا در اين بخ
  .مراجعه كنيد Huber (2003)براي بررسي بيشتر به . نمائيد

بـدون اطالعـات معتبـر و     .چرا مديران به پشتيباني فناوري اطالعات نيـاز دارنـد  
، گيــري در تمــامي مراحــل تصــميم. مــرتبط، اتخــاذ تصــميمات خــوب بســيار دشــوار اســت

اتخاذ تصميم به كمك پردازش دستي اطالعات، به داليـل ذيـل   . اطالعات مورد نياز هستند
  :به شدت در حال دشوار شدن است

توان در نظر گرفت، به دليل ابداعات در فنـاوري، ارتباطـات    هايي كه مي تعداد گزينه •
، در رفته، توسعه بازارهاي جهاني و كاربرد اينترنت و كسـب و كـار الكترونيكـي   ـپيش

 
1‐  Computerized decision aids 

كمك كامپيوتري به 
 گيري  تصميم
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هـاي مـرتبط    گيـري خـوب، بررسـي و مقايسـه نمونـه      كليد تصميم. است افزايشحال 
هـاي بيشـتري    هاي بيشتري موجود باشند، جسـتجو و مقايسـه   هرچه نمونه. متعدد است

 . مورد نياز هستند
حتـي در زمـان   . بسياري از تصميمات بايد طي محـدوده زمـاني خاصـي اتخـاذ شـوند      •

طور بالدرنگ، بـا سـرعت     ازش دستي اطالعات مورد نياز بهعادي نيز غالباً امكان پرد
 .اي مؤثر وجود ندارد كافي و به گونه

دليل نوسانات و عدم قطعيت فزاينده در محـيط تصـميم، اغلـب جهـت اتخـاذ يـك        به •
چنـين تحليلـي معمـوالً نيازمنـد كـاربرد      . اي الزم اسـت  تصميم خوب تحليـل پيچيـده  

 .بر باشد تواند بسيار زمان ها مي تي مدلپردازش دس. سازي رياضي است مدل
هاي هنگفـت بـه سـرعت بـه اطالعـات دسترسـي        اغلب الزم است بدون صرف هزينه •

. باشـيم   گيـري گروهـي داشـته    داشته و با متخصصان مشورت كنيم يـا جلسـه تصـميم   
گـرد هـم   . هـاي مختلـف باشـند    گان و اطالعـات در مكـان   گيرند ممكن است تصميم
 .ان آنها در كنار هم ممكن است امري دشوار باشدآوردن سريع و ارز

. نياز اسـت ... ، سهم بازار، و ها بيني هزينه غالباً جهت اتخاذ تصميم مؤثر و كارا به پيش •
 .بيني مطمئن و معتبر نيز نيازمند ابزار تحليلي و آماري است پيش

هـاي   سير كليكهاي م به ويژه داده(ها  ميزان داده. اتخاذ تصميمات، نيازمند داده است •
ها در منابع چندگانه موجود بوده و  داده. زياد و به سرعت در حال رشد است) اينترنتي

 .باشد سازي آنها مي نياز به يكپارچه
، امـا تجزيـه و تحليـل     شـوند  گيـري مـي   هـا باعـث بـروز مشـكالتي در تصـميم      اين روند
هاي زيادي  تواند نمونه مي DSSعنوان مثال،  به . تواند كمك بسيار بزرگي باشد كامپيوتري مي

بيني را پشتيباني كنـد، تحليـل ريسـك را بـه طورسيسـتماتيك       سرعت بررسي كرده، پيش را به
هـاي داده ادغـام شـود و جهـت پشـتيباني از كـار        هاي ارتباطات و پايگـاه  ارائه نمايد، با سيستم

ان بـا هزينـه نسـبتاً كمـي     تو تمام اين امور را مي. (Kohari et al., 2003)كار رود   گروهي به
، اشـراق نقـش   1طبق نظر بونابو. انجام اين امور، بعداً نشان داده خواهد شدچگونگي . انجام داد

بنـابراين، فـرد   . كند، اما به نحو خطرناكي غيرقابل اعتماد است گيري بازي مي مهمي در تصميم
  .استفاده نمايد 10ل بايد از ابزارهاي تحليلي، نظير ابزار ارائه شده در اين فصل و فص

 
1‐  Bonabeau (2003) 
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. گيـرد  تا بسيار پيچيده صورت مي  ها از ساده بندي تصميم درجه. پيچيدگي تصميمات
تصميمات پيچيده از توالي ريزتصميماتي كه بـه طـور درونـي بـه يكـديگر مربـوط هسـتند،        

عنوان مثال، روند تصميم دنبال شده توسط يك شركت دارويـي دربـارة    به . اند تشكيل شده
  .ببينيد W11.3توانيد در فايل برخط  يك داروي جديد را ميتوليد 

گيـري كلّـي    تصـميم  فراينـد رد؟ ـودكار كـ ـالً خـ ـر را كامـوان كار مديـت آيا مي
 فراينـد ايـن  . باشـد  مـي ) هـا  ابي نمونـه ـايج و ارزيـ ـي نتـ ـبينـ  شـمانند پيـ (شامل وظايفي ويژه 

. آفـرين خواهـد بـود    شـغله مشـكل  تواند نسـبتاً طـوالني باشـد، كـه بـراي يـك مـدير پرم        مي
جـويي در وقـت، افـزايش انسـجام و امكـان       خودكارسازي وظايف خاص، منجـر بـه صـرفه   

خودكـار   فرايندبنابراين، هرچه وظايف بيشتري را بتوانيم در اين . شود گيري بهتر مي تصميم
كـامالً  تـوان كـار مـدير را     آيا مي :آيد، اين است مي سؤال منطقي كه پيش. كنيم، بهتر است
  خودكار كرد؟
. ، ثابت شده كه كار مديران مياني، به احتمال زياد خودكـار خواهـد شـد   كليبه طور 

توان به طور كامل  گيرند كه اين تصميمات را مي مديران مياني، تصميماتي نسبتاً روزمره مي
در . كننـد  گيـري نمـي   زيادي را صـرف تصـميم    تر، زمان مديران سطوح پايين. خودكار كرد

. كننـد  مدير نظارت داشته، آنها را آمـوزش داده و تشـويق مـي   غيرض، آنها بر كارمندان عو
توان خودكار كرد؛ امـا تصـميمات    بندي را مي هاي روزمره آنها، مانند زمان برخي از تصميم

بـه هرحـال، حتـي اگـر     . توانند خودكار شـوند  هاي رفتاري هستند، نمي ديگر كه شامل جنبه
وب . توانيم كارشان را خودكار كنـيم  ها را كامالً خودكار كنيم، نميگيرندة آن نقش تصميم

انجام  در تعامل با مشترياي كه توسط كارمندان  نيز فرصتي براي خودكارسازي اعمال ويژه
كار مـديران ارشـد   .) شود تشريح مي 9-11اين موضوع در بخش . (كند شوند، فراهم مي مي

بـراي بررسـي   . باشـد  آن، بسـيار دشـوار مـي    سـازي  اربنابراين خودك. كمترين تكرار را دارد
  . مراجعه كنيد Huber (2003)بيشتر، به 

عالوه  كنند؟ گيري مديران پشتيباني مي هاي اطالعات از تصميم كدام فناوري
گيـري پشـتيباني    مسـتقيم از تصـميم  غيربر ابزارهاي كشف، ارتباط و همكاري كـه بـه طـور    

عات ديگر جهت پشـتيباني از مـديران، بـا موفقيـت مـورد      كنند، چندين نوع فناوري اطال مي
بـه طـور كلـي بـه     . باشد اند كه فناوري وب قادر به تسهيل تمامي آنها مي استفاده قرار گرفته
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سـرآغاز  . (Turban, 2005)گوينـد   مـي  1هاي پشتيبان مـديريت  سيستم ها، تمام اين فناوري
. مورد استفاده قرار گرفتند 70دهةاز اواسط  هستند، كه  يار هاي تصميم سيستمها،   اين فناوري
دومـين دسـته،   . كننـد  ها اساساً از انواع تصميمات تحليلـي و كمـي پشـتيباني مـي     اين سيستم

، جهـت پشـتيباني   80دهةهستند كه در اواسط  2)سازمان(هاي پشتيبان مديران اجرايي  سيستم
يـار   هـاي تصـميم   سيسـتم وم، دسـته سـ  . هاي اطالعاتي مديران اجرايـي ايجـاد شـدند    از نقش
چهـارمين فنـاوري،   . كننـد  ، از كارهاي گروهي مديران و كارمنـدان پشـتيباني مـي   3گروهي
كـار   توان به طور مستقل بـه   اين چهار فناوري و متغيرهاي آنها را مي. است 4هوشمند  سيستم

وتي را ارائـه  توان آنها را با يكديگر تركيب كرد به طوري كه هر يك توانايي متفا برد يا مي
  .باشد ها مي ها اغلب مربوط به انبار كردن داده اين قابليت. دهد

مطـابق شـكل   . ده اسـت ـان داده شـ ـنشـ  1- 11اني در شكل ـاي از اين پشتيب ادهـاي سـنم
هـاي   بندي و تفسـير كننـد، تـا مشـكالت و فرصـت      ، مديران بايد اطالعات را يافته، طبقه1- 11
ايـن  . پس تصميم بگيرند چـه كـاري در رابطـه بـا آنهـا انجـام دهنـد       وه را تعيين نموده و سـبالق

تشـريح شـد را    10هـا كـه در فصـل     و نقش انبار داده MSSلف ـشكل، پشتيباني ابزارهاي مخت
  . دهد نشان مي

هاي پشتيبان  چندين فناوري ديگر، يا به تنهايي يا به صورت ادغام شده با ساير فناوري
يـك نمونـه از ايـن    . باني مديران مـورد اسـتفاده قـرار گيرنـد    توانند جهت پشتي مديريت، مي

، جهـت  PIMاي از ابزارهـا بـا برچسـب     مجموعـه . اسـت  5مـدير اطالعـات شخصـي   موارد، 
توانـد نقـش بسـيار مهمـي در      مـي  PIM. انـد  سازماندهي بيشتر به كار مديران طراحـي شـده  

و  PDAابزارهـاي سـيار، نظيـر    اخيـراً، كـاربرد   . كند ايفاءپشتيباني از امور مديريتي مختلف 
چندين ابزار تحليلي ديگر نيز . است كرده   هاي كوچك كار مديران را بسيار آسان كامپيوتر

، اسـتفاده از چنـين ابـزاري را در    6عنوان مثـال، مـك گـواير    به . گيرند مورد استفاده قرار مي
هـاي   را در موقعيـت ، استفاده از آنهـا  2003فروشي شرح داده و بونابو در سال  صنعت خرده

  . كند تصميم پيچيده تشريح مي

 
1‐  Management Support System (MSS) 
2‐  Executive (Enterprise) Support System 
3‐  Group Decision Support System (GDSS) 
4‐  Intelligent System 
5‐  Personal Information Manager (PIM) 
6‐  Mc Guire (2001) 
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نسـبتاً منسـجم را    فرايندگيرنده يك  تصميم) چه سازماني و چه شخصي(  گيري زمان تصميم
 :، متشــكل از ســه مرحلــه اصــلي اســتفراينــد، شــرح داد كــه ايــن 1ســيمون. كنــد  طــي مــي

سيمون مدعي بود كـه  . ه شدبعداً افزود) اجرا( چهارم   مرحله .انتخابو  هوشمندي، طراحي
سـازي پشـتيباني    و مدل  تصميم  كمكرا توسط  به حدي كلي هست كه بتوان آن  فراينداين 
دهـد كـه چـه     نشان مي 2-11اي در شكل  سازي چهار مرحله مدل فرايندارائه مفهومي . كرد

و توجـه داشـته باشـيد كـه از هوشـمندي تـا طراحـي        . ي در هر مرحلـه قـرار دارد  يها فعاليت
، ممكـن   درپي اطالعات وجود دارد، اما در هر مرحله ، گردش پي)خطوط پررنگ(انتخاب 

ــي     ــة قبل ــه مرحل ــتي ب ــت بازگش ــته (اس ــوط شكس ــد ) خط ــيش بياي ــه  . پ ــات، ب ــراي جزئي ب
Stonebraker (2002) مراجعه نماييد .  

كه در آن مديران موقعيتي را بررسـي كـرده؛    هوشمندي  مرحلهگيري با  تصميم فرايند
گيرنـدگان   ، تصـميم طراحي  مرحلهدر . شود آغاز مي كنند، كل را شناسايي و تعريف ميمش

هـايي   سـازي  اين امر، از طريق فرضيه. نمايد كنند كه مشكل را آسان مي مدلي را طراحي مي
 سپس اين. شود كنند و با شرح ارتباطات ميان تمام متغيرها، انجام مي كه واقعيت را ساده مي

هاي انتخابي بـالقوه  راه حلگيرندگان، معيارهايي جهت ارزيابي  ده و تصميمش مدل ارزيابي 

 
1‐  Simon (1977) 

گيري  فرايند تصميم
 بر كامپيوتر مبتني 

پشتيباني كامپيوتري 1-11شكل
 .گيري از تصميم
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هـاي پيچيـده    تصـميم در موقعيـت   پـيش ، براي هـر  فراينداين . كنند ، تعيين مي شناسايي شده
  مرحلـه . تصميم، يـك ورودي بـراي تصـميم اصـلي اسـت      پيشخروجي هر . شود تكرار مي
. باشـد  ه صـورت نظـري آزمـون شـده اسـت، مـي      ، كه بـ راه حلشامل گزينش يك  انتخاب
فـرا   اجـرا   شود، زمان آخرين مرحله يعني مرحلـه  پيشنهادي، عملي مي راه حلكه اين  زماني

منجر   شكست. شود اجراي موفق، به رفع مشكل اوليه يا ايجاد فرصت منجر مي. رسيده است
بر كـامپيوتر سـعي دارد   مبتني   يار يك سيستم تصميم. به بازگشت به مراحل قبلي خواهد شد

  .است سازي مدلهاي گوناگوني را در اين روند خودكار كند كه مهمترين آنها،  فعاليت

  ساده يـا چكيـده   واقعيت به طور  ، ارائهگيري تصميمدر  مدليك . ها سازي و مدل مدل
برداري دقيق، بـيش از   مدل معموالً واقعيت ساده شده است؛ زيرا واقعيت جهت نسخه. است
بـا  . پيچيده است و بيشتر پيچيدگي آن نيـز در واقـع ربطـي بـه موضـوع مـد نظـر نـدارد         حد

هـا و مراحـل    يندافر2-11شكل
 .سازي مدل /گيري تصميم
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بـه جـاي   (هاي مجـازي و تحليـل در مـدل واقعيـت      تواند به آزمايش سازي، شخص مي مدل
  :گيري عبارتند از سازي در تصميم مزاياي مدل. بپردازد) تحليل در خود واقعيت

آزمايشي است كه در يك سيستم واقعي   ينهآزمايش مجازي، بسيار كمتر از هز  هزينه •
 . شود انجام مي

هـا كـار و فعاليـت را     سال. سازند شدن مصنوعي زمان را فراهم مي ها امكان كوتاه مدل •
 .سازي كامپيوتري انجام داد ، توسط شبيه توان طي چند ثانيه مي

بنابراين، . استتر از مديريت سيستم واقعي  بسيار آسان) ها با تغيير متغير(مديريت مدل  •
 .سازمان، تداخلي ندارد  هاي روزانه تر بوده و با فعاليت انجام آزمايش آسان

هـا در   ناشي از اشتباهات آزمون و خطا، بسـيار كمتـر از زمـاني اسـت كـه مـدل        هزينه •
 . آزمايش مجازي كاربرد دارند

ين امكان سازي به مدير ا مدل. محيط امروزي، عدم قطعيت قابل توجهي را در بر دارد •
خطرات موجـود در اقـدامات     گوناگون و محاسبه "احتماالت"دهد تا با معرفي  را مي

 . ويژه، بهتر به عدم قطعيت بپردازد و آن را اداره كند
هـاي انتخـابي بسـياري را     راه حـل   هاي رياضي، امكان تجزيـه، تحليـل و مقايسـه    مدل •

هـاي   روزي، مـديران غالبـاً گزينـه   امـ   و ارتباطـات پيشـرفته     بـا فنـاوري  . كنـد  فراهم مي
 .متعددي جهت انتخاب پيش رو دارند

 . كنند ها، منجر به توسعه يادگيري و تقويت آن شده و از آموزش پشتيباني مي مدل •

هـا   ، مدل بنابراين. توان در درجات گوناگون انتزاع انجام داد ها را مي ارائه توسط مدل
، )قياسـي (تصـويري، آنـالوگ    :شـوند  روه تقسـيم مـي  انتزاع خود، به چهار گ  مطابق با درجه

  . توضيحات مجمل ارائه شده است W11.4رياضياتي و ذهني، در فايل برخط 

اول   نيمـه . ، چهارچوبي براي پشتيباني از تصميم، پيشنهاد كردند2و اسكات مورتون 1گوري
يـري در طـول   گ هاي تصـميم فرايندسيمون است، كه مطابق آن   چهارچوب، بر مبناي نظريه

تـا تصـميمات   ) شـده  ريـزي  برنامه(اي قرار دارند كه از تصميمات بسيار ساختاريافته  زنجيره
بـه   سـاختاريافته هاي فراينـد . گيرد را در بر مي )ريزي شده برنامهغير(نهايت بدون ساختار  بي

 
1‐  Gorry (1971) 
2‐  Scott Morton (1971) 

چهارچوبي براي تجزيه 
و تحليل تصميمات 
 كامپيوتري شده
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هـاي اسـتانداردي بـراي آنهـا وجـود       راه حـل كـه    شوند روزمره و تكراري اطالق مي مسائل
از  راه حـل اي هستند كـه هـيچ    و پيچيده "مبهم"هاي غيرساختار يافته مشكالت  فرايند. اردد

  .پيش تعيين شده و مشخصي براي آنها وجود ندارد
انـد و   سـاختاريافته، هوشـمندي، طراحـي و انتخـاب، همـه سـاختار يافتـه         در يك مسـأله 

ه معناي يافتن سـطح موجـودي   ، چه ب راه حل. اند شده ، شناخته راه حلروندهاي كسب بهترين 
بـه   راه حلگذاري بهينه باشد، معيارهاي  سرمايه  يك راهبرد   گيري درباره مناسب و چه تصميم
  .دهنده هزينه يا افزاينده سود هستند آنها، غالباً كاهش. اند روشني تعريف شده

بنـاي  از اين سه مرحله، ساختاريافته نيسـتند و م  هيچ يكدر يك مسأله بدون ساختار، 
ريزي جهـت ارائـه    مسائل بدون ساختار، شامل برنامه. گيري، غالباً شهود انساني است تصميم

يـا   (Berg and Rietz, 2003)بينـي بازارهـا    خدمات جديد، استخدام مدير اجرايـي، پـيش  
  .باشند هاي تحقيق و توسعه براي سال آتي مي اي از پروژه انتخاب مجموعه

انـد، نيازمنـد    تنها بعضي از اين مراحل در آنهـا سـاختاريافته  كه  ساختاريافته نيمهمسائل 
هــايي از مســائل  نمونــه. اســتاندارد و قضــاوت فــردي هســتند راه حــلهــاي  تركيبـي از رويــه 

هاي بازاريابي براي محصـوالت   تبادل اوراق قرضه، تعيين بودجه :عبارتند از  ساختاريافته نيمه
ايـن  . تـرين گزينـه اسـت    مناسـب  DSSجا،  ر ايند.  جذب سرمايه  مصرفي و تجزيه و تحليل

را نـه تنهـا   ) و متعاقباً كيفيت تصميم(گيري است  سيستم، كيفيت اطالعاتي كه مبناي تصميم
  . دهد افزايش مي "محتمل"ي واحد، بلكه با ارائه يك مجموعه از سناريوهاي راه حلبا ارائه 

  اين چارچوب سه دسـته . اشدب مي 1965بندي سال  دوم چهارچوب، بر اساس رده  نيمه
 ريـزي راهبـردي   برنامـه ) 1( :كند هاي مديريتي است، تعريف مي بزرگ را كه شامل فعاليت

 كنتـرل مـديريت يعنـي   ) 2(هاي بلند مـدت جهـت تخصـيص منبـع؛      يعني اهداف و سياست
يعنـي   كنترل عملياتي) 3(برداري كارآمد از منابع در تكميل اهداف سازماني؛  جذب و بهره

تـوان در   هاي آنتـوني و سـيمون را مـي    بندي طبقه. راي اثربخش و كارآمد وظايفي خاصاج
  ).را ببينيد W11.5فايل برخط (يك چارچوب نُه سلولي پشتيبان تصميم تركيب كرد 

تصــميمات ســاختاريافته و برخــي . پشــتيباني كــامپيوتري از تصــميمات ســاختاريافته
توسـط   50دهـة ز نـوع عمليـاتي و كنتـرل مـديريتي از     ويـژه ا  ه، بـه  ـيافتـ  تصميمات نيمه سـاختار 
.گردنـد  هاي كاركردي اتخاذ مي گونه تصميمات در تمام زمينه اين. اند كامپيوترها پشتيباني شده
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سـازي،   دهند، غالباً ساختاريافته هستند و بنابراين، امكان چكيـده  مشكالتي كه رخ مي
عنوان مثال، تصميم  به . تاندارد وجود داردهاي اس بندي آنها در گروه تجزيه و تحليل، و طبقه

جـزء   ]باشـد  ها مي هاي تراكنش جهت ارزيابي اثربخشي برنامه رويكرد برآورد هزينه[ 1"خريد يا توليد"
بـراي مثـال،   (بنـدي كـالن    بودجـه  :هـاي ديگـر عبارتنـد از    نمونـه . آيـد  اين طبقه به شمار مي
. و برخـي تصـميمات كنتـرل موجـودي    ، تخصيص منابع، توزيع كـاال  )جايگزيني تجهيزات

اي  از پيش تعريـف شـده   راه حلهاي رياضي،  براي هر گروه استاندارد، با استفاده از فرمول
ناميـده شـده و بـا كمـك      پـژوهش عمليـاتي  يـا  علـم مـديريت   اين رويكرد، . شود ايجاد مي

  .كامپيوتر نيز قابل اجرا است
منـدي را   نسبتاً نظـام  فرايندن قادرند ، مديراعلم مديريتمطابق رويكرد . علم مديريت

گيـري   ، استفاده از رويكـرد علمـي جهـت تصـميم     بنابراين. جهت حل مشكالت دنبال كنند
سازي نيز متمركز اسـت در فايـل بـرخط     اين رويكرد، كه بر مدل. پذير است مديريتي امكان

W11.6علم مديريت،  .، به همراه فهرستي از مشكالت و ابزار علم مديريت ارائه شده است
، سـازي  بهينـه رويكردي كـه تحـت عنـوان    . ممكن را بيابد راه حلپيوسته سعي دارد بهترين 

  .(Hillier and Hillier, 2002)شود  شناخته مي
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، يك سيستم اطالعات مبتنـي بـر كـامپيوتر اسـت     يار سيستم تصميم در يك تعريف گسترده،
ا هم تركيب كرده، با همكاري گسترده كاربر به حل مشكالت نيمـه  ها را ب ها و داده كه مدل

و  MISهاي  ، مانند واژهDSS  اما واژه. پردازد مي  ساختاريافته و برخي مشكالت ساختاريافته
MSSبراي افراد مختلف، معاني متفاوتي دارد ، .DSS توان، به جاي يك روش دقيق،  را مي

هـاي   داراي ويژگـي  DSSبـه هـر حـال،    . نظـر گرفـت   در هـفلسفـ يا رد ـرويكعنوان يك  به 
ابتدا، نگاهي بـه يـك نمونـه از    . خاصي است كه بعداً آنها را ارائه خواهيم كرد  شناخته شده

 1-11فناوري اطالعـات در محـيط كـار     اين مورد در بخش . اندازيم مي DSSاجراي موفق 
  .ارائه شده است

تحليـل ريسـكي   . پـردازد  مـي  DSSيـك   هاي اصلي اين مورد، به شرح برخي از ويژگي
كــه در ابتــدا انجــام شــد، بــا اســتفاده از رويكــرد علــم مــديريت و براســاس تعريــف ابتــدايي   

 
1‐  ʺMake‐or‐Buyʺ Decision 

 DSS مفاهيم
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، بـا اسـتفاده از تجربـه،    1سـپس معـاون اجرايـي   . ريـزي گرديـد   ، پايـه موقعيتگيرنده از  تصميم
يي، گرچـه از  مـدل ابتـدا  . قضاوت و شهود خود، نياز به تغيير و اصالح مـدل را احسـاس كـرد   

سـازي معمـولي، تغييـر برنامـه      بـا سيسـتم شـبيه   . لحاظ رياضياتي صحيح بود، ولـي كامـل نبـود   
آنقدر  DSSعالوه،  به . داد تحليل بسيار سريعي ارائه  DSSبرد؛ اما  كامپيوتري، زمان زيادي مي

  .پذير و پاسخگو بود كه شهود و قضاوت مديريتي را در اين تحليل، جاي دهد انعطاف

 1-11در محيط كارناوري اطالعاتف
   جهت تعيين ريسك DSSكاربرد 

  

، در2يك شركت نفتي و مواد معدني در هوسـتون تگـزاس
حــال ارزيــابي پيشــنهاد مشــاركت خــاص بــا يــك شــركت 

معـاون  . شيميايي بـود   پتروشيمي، جهت ايجاد يك كارخانه
راي ايـن تصـميم بـود،    اجـ  مسـئول اجرايي اين شركت كـه  

  هاي موجـود در زمينـه   درخواست كرد تا تحليلي از ريسك
 3باب سامپسون. تداركات، تقاض، و هزينه به وي ارائه كنند

به همراه كارمندانش با اسـتفاده از يـك   ) ريزي مدير برنامه(
 DSSريــزي تخصصــي، طــي چنــد روز، يــك  زبــان برنامــه

ل ايـن پـروژه را   نتايج به دسـت آمـده، قبـو   . طراحي كردند
  .كرد شديداً توصيه مي

اگر چه معـاون  . سپس، زمان آزمايش واقعي فرا رسيد
اجرايي، اعتبار و ارزش نتايج را پذيرفت ولـي دربـاره زيـان    

. آميـز نگـران بـود    اي فاجعه اين پروژه و احتمال نتيجه  بالقوه
داد كـه معـاون اجرايـي، عبـاراتي بـدين       سامپسون، توضـيح  
 اكنـون  من به ميزان كاري كه تا " :ده استمضمون ذكر كر

درصد به آن اطمينان دارم،  99ايد واقف هستم و انجام داده  
دانـم   مـي . اما مايلم كه اين امر از زاويه ديگري بررسي شود

كه زمان ما محدود است و بايد با تصميم بله يـا خيـر خـود،    
  ." نزد شركاي خويش باز گرديم

امـر، بيـان كـرد كـه معـاون      سامپسون در پاسخ به اين 
ــي ــي م ــل    اجراي ــه تحلي ــاعت، ب ــر از يــك س ــد در كمت توان

چنان كـه سامپسـون   . هاي مورد نياز خود دست يابد ريسك
دقيقه، در اتاق هيأت مديره، در حـال   20طي " :توضيح داد

بررسي و مرور نتايج سؤاالت وي پيرامـون احتمـاالت آتـي    
اين غيـر روژه شد كه در اين نتايج نهايتاً منجر به رد پ. بوديم

  ." صورت، احتماالً آن را پذيرفته بوديم
ــع ــط  :منبـ ــات، توسـ ــي از ( Comshare Corporationاطالعـ يكـ
  .به نويسنده ارائه شده است) Geac Computer Corpهاي تابعه  شركت

چه بود؟ چرا ممكن  DSSمزاياي : براي بررسي بيشتر
  ، تصميم اوليه را بر عكس كند؟DSSبود 

  
 

1‐  Executive vice president 
2‐  Houston, Texas 
3‐  Bob Sampson 
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. آورنــد روي مــي  DSSگيــري بــه   هــاي زيــادي جهــت بهبــود تصــميم     كتشــر
ــه  :عبارتنــد از DSSداليــل ذكــر شــده توســط مــديران، جهــت كــاربرد روزافــزون    ــاز ب ني

ــزون         ــدن روزاف ــكل ش ــات؛ مش ــب اطالع ــه كس ــوري ب ــاز ف ــق؛ ني ــوين و دقي ــات ن اطالع
ــا ثبــاتي اقتصــادي؛ مو پيگيــري اقــدامات كــاري متعــدد يــا فعاليــت شــركت در بــي  اجهــه ب

ــود         ــامپيوتري موج ــتم ك ــل سيس ــتيباني كام ــدم پش ــديد؛ ع ــي ش ــارجي و داخل ــت خ رقاب
ــزايش    ــون افـ ــدافي همچـ ــركت از اهـ ــاراييشـ ــي و وكـ ــاي  رو، سودبخشـ ــه بازارهـ د بـ

ســـودآور؛ عـــدم توانـــايي بخـــش خـــدمات اطالعـــات كـــامپيوتري در پاســـخگويي بـــه  
. هــاي موجــود منيازهــاي متنــوع شــركت؛ و ذاتــي نبــودن تحليــل كســب و كــار در سيســت  

  .مراجعه نمائيد Power (2002)، به  DSSمختصر   براي تاريخچه
هاي اطالعات معمولي كه  برند، سيستم را به كار مي DSSهاي متعددي كه  در سازمان

هـاي حيـاتي    اند، براي پشـتيباني از واكـنش   جهت پشتيباني از پردازش تراكنش طراحي شده
گيري سريع و پيچيده هسـتند، كـافي    نيازمند تصميم هايي كه متعدد شركت، به ويژه واكنش

  .(Turban et al., 2005)باشد  قادر به انجام اين كار مي DSSاما، يك . نبود
بـه اسـتثناي   . اسـت جنـبش پـردازش كـاربر نهـايي     ، DSSدليل ديگـر جهـت توسـعه    

نظيـر  ( DSSبا مقياس بزرگ، كاربران نهايي، با استفاده از ابزارهاي ايجاد  DSSهاي  سيستم
  .باشند به تنهايي قادر به طراحي سيستم مي) اكسل

، دقيقـاً از چـه اجزايـي تشـكيل يافتـه،      DSSبه دليل عدم توافق كلي در مورد اين كـه يـك   
هر حال، اغلب  به . وجود ندارد DSSهاي  مشخصاً هيچ توافقي درباره خصوصيات و قابليت

. باشند را دارا مي 1-11شده در جدول  هاي ارائه ، دست كم برخي ويژگيDSSهاي  تمسسي
  اي دارنـد، كـه بـه    هاي رياضي استفاده كرده، قابليت ارتباط ويـژه  ، از مدلDSSهاي  سيستم

  .معروف است 1تجزيه و تحليل حساسيت

 تـأثير   ، مطالعـه تحليل حساسيت. و جستجوي هدف "احتماالت" :تحليل حساسيت
معمـوالً، تـأثير تغييـرات در    . هـا اسـت   سـمت تغيير يك يا چند قسمت مدل بـر روي سـاير ق  

  .شود هاي حاصل بررسي مي متغيرهاي ورودي بر متغير

 
1‐   Sensitivity analysis 

 ها و  ويژگي
 DSS  هاي قابليت
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   DSSهاي  قابليت   1-11جدول 
• DSS گيرندگان در تمام سطوح مديريتي، شخصـي و گروهـي، عمـدتاً در شـرايط      از تصميم

ي و عينــي، نيمـه سـاختاريافته و غيرسـاختاريافته، بـا انجـام قضـاوت بشـري و اطالعـات واقعـ         
  .آورد پشتيباني به عمل مي

• DSS  كند يا متوالي پشتيباني مي از چندين تصميم وابسته به هم.  
• DSS و نيـز انـواع   ) شـناخت، طراحـي، انتخـاب و اجـرا    (گيـري   از تمام مراحل فرايند تصميم

 .كند گيري، پشتيباني مي فرايندهاي مختلف تصميم
• DSS كاربر در خالل زمان، قابليت انطباق دارد جهت پرداختن به شرايط متغير توسط. 
 .به راحتي قابل طراحي و استفاده است DSSدر بسياري موارد،  •
• DSS   فعلـي،    دهـد كـه منجـر بـه تقاضـاهاي جديـد، بهسـازي برنامـه         يادگيري را ارتقـاء مـي

  .شود يادگيري بيشتر، و غيره مي
• DSS كند استفاده مي) ارشي شدهيا سف  / استاندارد و(هاي كميتي  معموالً از مدل. 
• DSS هـاي    است و براي بسياري از مشـكالت، راه حـل    پيشرفته به مديريت دانش تجهيز شده

 .سازد اثربخش و كارآمد فراهم مي
• DSS توان جهت كاربرد، از طريق وب توزيع كرد را مي. 
• DSS  سازد پذير مي را امكانهاي حساسيت  تحليلاجراي آسان. 

نهايت ارزشمند است، زيرا اين امر، سيسـتم   ، بيDSSهاي  ت در سيستمتحليل حساسي
پـذير و سـازگار    گيري، انعطاف هاي مختلف تصميم را با شرايط و نيازهاي متغير در موقعيت

هـا   ترين داده هاي خود، از جمله بدبينانه اين امر، به كاربران امكان وارد كردن داده. نمايد مي
تحليل . در شرايط متغير را خواهد داد  چگونگي عملكرد سيستم  هو مشاهد) بدترين سناريو(

اين امر، . دهد حساسيت، درك بهتري از مدل و مشكلي كه قصد شرح آن را دارد، ارائه مي
اعتماد كاربران به مدل را خصوصاً وقتي مـدل نسـبت بـه تغييـرات چنـدان حسـاس نيسـت،        

ي راه حلـ تغييرات كوچك در شـرايط،  ، به اين معني است كه مدل حساس. دهد افزايش مي
راه ، تغيير شرايط، منجـر بـه تغييـر چشـمگيري در     مدل غيرحساسدر . دهد متفاوت ارائه مي

بسـيار بـاال    راه حـل اين بدان معناست كه احتمال موفقيت يـك  . پيشنهادي نخواهد شد حل
فايـل بـرخط   (اسـت   جسـتجوي هـدف  و  احتمـاالت  دو نوع رايج تحليل حساسـيت، . است

W11.7 را مشاهده نمائيد.(  
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، اجزاي مديريت مدل، واسـط كـاربر و كـاربران پايـاني      كم از مديريت داده دست DSSهر 
. باشند پيشرفته، شامل جزء مديريت دانش نيز مي DSSهاي  برخي سيستم. تشكيل شده است

  هايي تشكيل شده است؟ ، از چه بخش)زيرسيستم(هر جزء 

هــاي  ، مشــابه ديگــر سيســتمDSS  يســتم مــديريت دادهزيرس.  زيرسيســتم مــديريت داده
هايي است كه از منـابع مختلـف بـه دسـت      اين زيرسيستم، شامل تمام داده. است  مديريت داده

در  .شـوند  اسـتخراج مـي   DSSي  ها يا انبـار داده  شان به پايگاه داده آمده و معموالً قبل از ورود
ض ـها در صورت نياز، به محـ  ود ندارد و دادهمجزايي وج  ، پايگاه دادهDSSهاي  برخي سيستم

  ). 7در فصل  شرون تگزاكو مانند نمونه(شوند  وارد مي DSSآوري، به مدل  عـجم

شـده و   هـاي تكميـل   زير سيستم مديريت مـدل، شـامل مـدل   . زير سيستم مديريت مدل
زار افـ  ايـن زيرسيسـتم، شـامل نـرم    . اسـت  DSSهـاي   برنامـه   اجزاي اصلي الزم جهت توسعه

. باشد هاست، مي هاي كمي اقتصادي، آماري، مديريتي و ساير مدل استاندارد كه داراي مدل
زير سيستم مديريت مـدل،  . ، با عملكردهاي رياضياتي و آماري متعدد استExcelآن   مثال

ها،  اين مدل. باشد اند نيز مي ويژه نوشته شده DSSهاي رايجي كه براي يك  شامل تمام مدل
 1سيستم مديريت مبتني بـر مـدل  مدل ديگـر،  . گيرند ي تحليلي سيستم را در بر ميها قابليت
براي اطالعات بيشتر به (باشد  مي 2كه نقش آن مشابه نقش سيستم مديريت پايگاه داده است

، در فايـل بـرخط   MBMSاصـلي  ) هاي قابليت(وظايف ). مراجعه نماييد 3راهنماي فناوري 
W11.8 يـا ) هاي اقتصادي يـا مـديريتي   مانند مدل(ها، استاندارد  مدلاساساً  .ارائه شده است 

  .باشند مي) اند توصيف شده 2-11فناوري اطالعات در محيط كار كه در (سفارشي 

را پوشـش   DSSهـاي ارتبـاطي بـين كـاربر و      واسط كاربر، تمـام جنبـه    واژه. واسط كاربر
اسـت؛ زيـرا    DSSجـزء   تـرين  ، واسط كاربر مهـم DSSبه تصور برخي متخصصان . دهد مي

عنـوان   بـه  . شود ، از اين جزء مشتق ميDSSبيشتر قدرت، قابليت انعطاف و سهولت كاربرد 
مديران و فروشندگان را جهت كـاربرد   ،Guinness DSSمثال، سهولت كاربرد واسط در 
ها، مبتني بر وب هستند و برخـي از   امروزه اغلب واسط. كند اين سيستم توانمند، ترغيب مي

  .باشند نها مجهز به صوت ميآ

 
1‐  Model‐Based Management System (MBMS) 
2‐  DataBase Management System (DBMS) 

 DSS  ساختار و اجزاء

ســـايت راهنماهـــاي فنـــاوري در وب 
 .موجود است
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 2-11در محيط كارفناوري اطالعات
يار مبتني بر وب، به يك كارخانه   سيستم تصميم

     كندسازي جهت رقابت، كمك مي نوشابه

  

هــاي تابعــهكــه يكــي از شــركت 1شـركت گيــنس ايمپــورت 
يـار بـراي    است، به سيستم تصميم (Guinness.com) 2گينس

گران نيـاز   تحليل )3(فروشندگان، و  )2(مديران اجرايي،  )1(
با اسـتفاده  . اين شركت، خواهان سه سيستم مجزا نبود. داشت

ــوژي  ( InfoAdvisorاز  ــوم تكنول ــركت پالتين ــه 3از ش ، ك
، 4افــزاري كــامپيوتر اسوشــييتز اكنــون بخشــي از شــركت نــرم

cai.com (ــد، يــــك  مــــي ــرويس DSSباشــ ــده ســ  / گيرنــ
 5در گذشـته، اگـر دايـان گلـدمن    . دهنده ساخته شـد  سرويس

خواست نگاهي بـه رونـد فـروش بينـدازد،      مي) مدير سازمان(
هـا را از پردازنـده    خواسـت تـا داده   گر مـي  بايد از يك تحليل

گسـترده بـراي     آوري نموده و سـپس از صـفحه   مركزي جمع
اميـده  اين امر يك روز به طول انج. استفاده كند  روند  محاسبه

ن، بـه چنـين اطالعـاتي    ماكنون، اگر دايان گلد. و پر خطا بود
درخواست كرده و تنهـا پـس    DSSنياز داشته باشد، آن را از 

عـالوه، او    بـه . كنـد  از چند دقيقه، پاسخ خود را دريافـت مـي  
. ها را بـه طـرق مختلـف تحليـل كنـد      تواند به سرعت داده مي

ه دور بـه اينترنـت در   فروشنده، با دسترسـي از را  100بيش از 
  .هاي مشابهي انجام دهند توانند تحليل هر مكان، مي

براي تسريع در اجراي سيستم، كـاربران بسـيار متبحـر      
را به ديگران آموزش  DSSدر هر بخش، چگونگي كاربرد 

اين . وري كارمندان كمك كرد به افزايش بهره DSS. دادند
اي بزرگـي  هـ  وري، رقابت شركت را با شركت افزايش بهره

ــوزر ــر انهي ــوش -نظي ــه 6ب ــز كارخان ــاي كوچــك و ني ــر  ه ت
ايــن سيســتم، اســتفاده . پــذير ســاخت امكــان ســازي نوشــابه

فروشندگان از كاغذ و قلم را بـه يـك روز در مـاه كـاهش     
روز در سـال،   1200فروشنده، اين به معنـاي   100براي . داد

گـران اقتصـادي و    تحليـل . فرصت اضافي براي فروش است
يابي سازمان نيز، از اين سيستم جهت اتخاذ تصـميمات  بازار

در نتيجه، از زمان نصب ايـن سيسـتم،   . كنند بهتر استفاده مي
  .درصد افزايش داشت 20فروش ساالنه تا 

  :برگرفته از :منابع
Computerworld (July 7, 1997),  
Platinum.com (2000),  
Dmreview.com (2001) 

توانـد   چـه كـاري مـي    DSSيـك   :براي بررسي بيشتر
هاي كامپيوتري از انجام آن بـراي   انجام دهد كه ساير برنامه

  اين شركت ناتوانند؟

  
 

1‐  Guinness Import Co 
2‐  Guinness Ltd 
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سيسـتم مـديريت واسـط    افزاري به نام  زيرسيستم واسط كاربر، ممكن است توسط نرم
  .باشد مي DBMSمديريت شود، كه از نظر كاركردي مشابه  1كاربر

بـراي پشـتيباني از آن    DSSمواجـه اسـت كـه     شخصي كه با مشكل يا تصـميمي . كاربران
  .شود شناخته ميگيرنده  تصميميا كاربر، مدير عنوان  طراحي شده، به 
هـاي   محققان، برخي كمك  به گفته. شود عنوان بخشي از سيستم شناخته مي كاربر، به 

. گيرنـده اسـت   ، ناشـي از تعامـل گسـترده بـين كـامپيوتر و تصـميم      DSSهاي  نظير سيستم بي
ماننـد  (مديران و پرسـنل متخصـص    :شوند بندي مي ، به دو گروه بزرگ دستهDSSاربران ك

  ).ريزان توليد، محققان بازار گران اقتصادي، برنامه تحليل
ممكن است مديران، از طريق يك شخص ميـانجي كـه بـه تحليـل و     . DSS هاي واسطه

هـاي   حال، با اسـتفاده از سيسـتم   هر به. استفاده نمايند DSSپردازد، از سيستم  گزارش نتايج مي
مديران، به تنهايي، قادر به كـاربرد سيسـتم مبتنـي    . شود تر مي آسان DSSمبتني بر وب، كاربرد 

  . ، پشتيباني شود2بر وب هستند؛ به ويژه، زماني كه اين سيستم، توسط يك جزء دانش هوشمند

فته و نيمــه بســياري از مشــكالت غيرســاختاريا. هــاي مبتنــي بــر دانــش زيــر سيســتم
چنين . اي نياز دارد ه براي آنها به تخصص ويژ راه حلاند كه ارائه  ساختاريافته، چنان پيچيده

. توان توسط يك سيستم مبتني بر دانش، نظير يك سيستم خبـره ارائـه كـرد    را مي تخصصي
 3)مندهوشيا (زيرسيستم مبتني بر دانش تر، با جزئي به نام  پيشرفته DSSهاي  بنابراين، سيستم

هـاي مشـكل    چنين جزئي قادر است تخصص الزم جهت حل برخي از جنبه. اند تجهيز شده
  . را ارتقاء بخشد DSSرا ارائه كرده يا دانشي فراهم كند كه عملكرد ساير اجزاء 

تشكيل شده يـا  ) هاي هوشمند يا ساير سيستم(جزء دانش، از يك يا چند سيستم خبره 
  ).مراجعه نماييد 9به فصل (كند  كسب ميسازماني پايگاه دانش تخصص الزم را از 

DSS د، بـه  ـزئي باشـ ـن جـ ـرفته كه شـامل چنيـ  ـپيشDSS  يـا   4هوشـمندDSS   دانـش
ــ ــ 5ورـمح ــتـمع ــك نمــ . روف اس ــ DSSونه از ـي ـــدان ــهـش مح ــ  ور، در زمين ن و ـتخمي

 
1‐  User Interface Management System (UIMS) 
2‐  Intelligent Knowledge 
3‐  Knowledge‐based (or Intelligent) Subsystem 
4‐  Intelligent DSS or ES/DSS 
5‐  Knowledge‐Based DSS (KBDSS) 
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هـا   مدل اي است و به كاربرد اين امر، روند پيچيده. گردد ار استفاده ميـگذاري ساخت تـقيم
كـه داراي  (، شامل يك زير سيستم مـديريت دانـش   KBDSS. و فاكتورهاي دقيق نياز دارد

 بـراي جزئيـات بيشـتر   (اسـت  ) باشـد  هـاي پردازشـي تلفيقـي مـي     قانون بـه همـراه مـدل    200
Kingsman and deSouza, 1997 را ببينيد.(  

افزار استاندارد  ي يك سختافزار هستند كه رو تماماً نرم) را ببينيد 3-11شكل ( DSSاجزاء 
. تجهيز شـوند ) اي افزار چندرسانه مانند نرم(هاي اضافي  افزار توانند به نرم كنند و مي عمل مي

تواننـد از آن بـراي    ، شامل برخي از اين اجزاء بوده و كاربران نهايي مـي Excelابزاري مانند 
  .استفاده نمايند DSSساخت 

كه از فصـل   همان طور. پردازد نيز مي DSSاين شكل، به توصيف چگونگي عملكرد 
  هـاي داده و سـاير   ها، پايگاه هاي خود را از انبار داده ، دادهDSSبه خاطر داريد، كاربران  10

  

  

DSS  چگونه
 كند؟ كار مي

 3-11شكل
DSS مدل مفهـومي يك . و محيـط پردازش آنDSS، 4 دهد ها نشان مي ها با ساير سيستمافزار را به همراه روابط آن نرم جزء اصلي. 
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هاي فراينـد باشد، مشكل او توسط  زماني كه كاربر مشكلي داشته. كنند منابع داده كسب مي
سـاخته   DSSسـپس، سيسـتم   . دشـو  ارزيـابي مـي   2-11و  1-11هاي  توصيف شده در شكل

. شـوند  وارد مـي  3-11ها از سمت راسـت شـكل    ها از منابع سمت چپ و مدل داده. شود مي
كه مشكالت بيشتري  همان طور. توان از پايگاه دانش سازماني نيز دريافت كرد دانش را مي

  . شود شوند، دانش بيشتري در پايگاه دانش سازمان گردآوري مي حل مي

توان  مييار را تقريباً در تمامي صنايع توليدي و خدماتي  تصميم  هاي سيستم رنامهبسياري از ب
  :اند هاي زير نشان داده شده برخي از اين موارد در مثال. يافت

 ،(wellsfargo.com) 1ولـز فـارگو  . دهـد  ولز فارگو مشتريان را هدف قرار مـي  :1مثال 
ا نموده كه عمالً نيـاز مشـتريان را پـيش از    پيد كننده بيني رفتار مصرف چنان مهارتي در پيش

يار خـانگي طراحـي    اين بانك، يك سيستم تصميم. دهد آنكه خودشان بدانند، تشخيص مي
از طريـق مكالمـات تلفنـي، دسـتگاه خـودپرداز      (ها را در هر تـراكنش   ، دادهDSSاين . كرد

هـاي شخصـي    داده آوري كـرده و آنهـا را بـا    جمع) هاي بانكي يا به طور برخط بانك، شعبه
ها را تحليـل كـرده و رفتـار     سپس ولز فارگو داده. كند ارائه شده توسط مشتري، تركيب مي

ــافتن پيشــنهادات احتمــالي وي   ــه (مشــتري را جهــت ي ــا هزين ــه وام دوم ب ــر ارائ ــر  نظي ) كمت
محصـول بـراي هـر مشـتري،      2/2در مقايسـه بـا ميـانگين فـروش      :نتيجه. كند سازي مي مدل

  . (Hovanesian, 2003)باشد  محصول به هر مشتري مي 4وش ولزفارگو ميانگين فر
مـيالدي، چـارلز    2000در سـال  . دهـد  شواب، ثروتمنـدان را هـدف قـرار مـي     :2مثال 

. گذاران با ارزش را تغييـر داد  راهبرد خود جهت تمركز بر سرمايه (Schwab.com) 2شواب
ســطه تخفيــف بــه يــك شــركت ايــن بــدان معنــا بــود كــه ايــن شــركت خــود را از يــك وا

اين شركت، جهت اجتنـاب از  . گذاري با طيف كاملي از خدمات تبديل نموده است سرمايه
ميليـون   20گذاري  بار يك سرمايه  گران، يك ميليون دالر در سال استخدام تحليل 20  هزينه

كـه يـك    Schwab Equity Ratings افـزار  نـرم . يار نمـود  دالري در يك سيستم تصميم
DSS موجودي ارائـه   3000هايي براي خريد و فروش بيش از  هوشمند برخط است، توصيه
اين سيستم به طور خودكار، هشدارهايي را از طريق پست الكترونيكي بـه مشـتريان   . كند مي

رئيس اين شـركت، ايـن سيسـتم بـه همـان        به گفته. كند گران آن ارسال مي شواب و تحليل
 

1‐  Wells Fargo 
2‐  Charles Schwab 

 هاي  برنامه
 يار  سيستم تصميم
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به عالوه، ايـن سيسـتم راهـي بـراي     . كند م را انتخاب ميكارآمدي همتايان بشري خود، سها
پيچـد، امنيـت    يابد و زماني كه شايعاتي در وال اسـتريت مـي   گذاران مي تضاد عاليق سرمايه
  .(Edwards, 2003)كند  گذاران فراهم مي بيشتري براي سرمايه

ــال  ــه  :3مثــ ــاهش هزينــ ــت  كــ ــنعت بهداشــ ــا در صــ ــدماينُر . هــ ــراي اُوِنزانــ   1بــ
(Owens‐minor.com) كننــدگان صــنعت بهداشــت و ســالمت،  يكــي از بزرگتــرين تــأمين

ايـن شـركت، بـا    . هزاران قلم از ملزومات بيمارسـتاني اسـت    موفقيت به معناي كاهش هزينه
. نمايـد  يار خود، به مشتريان جهت يافتن كـاالي ارزان كمـك مـي    استفاده از سيستم تصميم

DSS لـوازم پزشـكي را     كننـدگان  د تـا قيمـت تـأمين   كنـ  ها كمك مـي  مذكور، به بيمارستان
هاي ذكـر شـده،    ابه با قيمت كمتر را مشخص كرده و از تخفيفـمقايسه نموده و اجناس مش

 2ها، اطالعات بهتري از فاكتورهاي خود داشته و به طور ميانگين  بيمارستان. مند گردند بهره
ت مشـتريان جديـدي جـذب    ، بـراي ايـن شـرك   DSS. آورند د قيمت را پايين ميـدرص 3تا 

دهنـد   كرده و مشتريان موجود با اطالع از قيمت پايين اجناس، سفارشات بيشـتري ارائـه مـي   
(Ante, 2003).  

هـاي   مثـال . دهنـد  را نشـان مـي   DSSها، تنوع تصميمات قابل پشتيباني توسط  اين مثال
در فايل و  Fagerholt (2004) ،Huber (2003)، Mckinley (2003)ديگري نيز توسط 

عـالوه بـر   . انـد  ارائه شده W11.1در پايان اين فصل و نمونه برخط  1 ، نمونهW11.9 برخط
بـر  ) هـاي موفقيـت   داسـتان (كه صدها برنامه  Sas.com توان در هاي متعددي را مي اين، مثال

كه اكنون توصيف شـد، ابتـدا    DSS هاي روش. اند، يافت مبناي صنعت در آن فهرست شده
با اين حال، غالب تصميمات سازماني از . گيران فردي طراحي گرديد تصميم جهت پشتيباني
در بخـش بعـد، چگـونگي    . شـوند  اتخاذ مـي ) مانند كميته اجرايي(هاي مختلف  سوي گروه

  .كنيم ها را مطالعه مي پشتيباني فناوري اطالعات از اين موقعيت
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هـاي   عنوان مثال، جلسات گـروه  به . ي مشترك استرايندفگيري، در بسياري موارد  تصميم
توافـق ايـن گـروه،   . مديران نواحي مختلف، عنصري اساسي جهت كسب توافق كلي اسـت 

 
1‐  Owens and Minor 
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 گيري يا در كاري مرتبط بـا يـك تصـميم ماننـد فـراهم كـردن       ممكن است در يك تصميم
اي پـذيرش يـك   گيري در مورد معيارهـ  هاي قابل قبول يا تصميم فهرست كوتاهي از گزينه

شـود، ايـن    گيري، به طور الكترونيكـي پشـتيباني مـي    وقتي گروه تصميم. گزينه، دخيل باشد
گيـري، مـد    دو نوع گروه تصـميم . شود خوانده مي گروهي پشتيباني از تصميمنوع پشتيباني، 

و گـروه  ) مانند اتاق مالقات(گروه فيزيكي كه اعضاي آن در يك مكان هستند  :نظر هستند
  . باشند هاي مختلف مي كه اعضاي آن در مكان مجازي،

 راه حــليــك سيســتم كــامپيوتري تعــاملي اســت كــه  گروهــي  يــار م تصــميمـسيستــ
ايجـــاد شـــده توســـط گروهـــي از      ســـاختاريافته و غيرســـاختار يافتـــه   نيمـــه  مســـائل
 فراينــــد، پشــــتيباني از GDSSهــــدف يــــك . كنــــد گيــــران را آســــان مــــي تصــــميم
ــري اســت تصــميم ــرخط  GDSSهــاي مهــم  ويژگــي. گي ــل ب ــه شــده  W11.10در فاي ارائ
هاي گروهــي را كــه فراينــدهــاي  تواننــد برخــي ســوء عملكــرد هــا، مــي ايــن ويژگــي. اســت

  .، توصيف شده، نفي كنند3فصل  2-3در جدول 
وري در آنچـه  ـات حضـ ـاني از جلسـ ـت پشتيبـ ـ، جهـ GDSSهاي  مـل سيستـاولين نس
توصـيف   W11.11، در فايل بـرخط GDSSاين . ديدشد، طراحي گر ناميده مي اتاق تصميم
  .شده است

هـايي   ر در مـورد شـركت  ـاين امـ . برند ره ميـبه GDSSهاي  هاي زيادي از سيستم تـركـش
 GDSS، از 1اينترنال رونيو سـرويس . هاي مجازي هستند، چشمگيرتر است روهـكه داراي گ

،  هـاي كيفـي   كت تعـدادي از تـيم  ارـت بـر مبنـاي مشـ   ـود كيفيـ ـهاي بهبـ  براي اجراي برنامه
اسايي مشكالت، توليد ايده، ارزيابي ايـده، توسـعه و اجـراي    ـ، در شنGDSS. اده كردـاستف
بـراي بررسـي    GDSSمثال ديگر، صنعت اتومبيل اروپـا اسـت كـه از    . د استـ، مفيلـراه ح

ريـزي   از بـراي برنامـه  ـنيـ  مـورد   سـاله  10هـاي   بينـي  شـابتي و پيـ ـمحيط كاري خودكار رقـ 
. كنـد  ي را در نيروي هوايي آمريكا گزارش ميـموفق  برنامه 2زـآتكين. راهبردي استفاده كرد

براي  .توصيف شده است 3-11اوري اطالعات در محيط كار ـفنازي در ـمج GDSS  برنامه
 و 16هـاي مجـازي و پشـتيباني فنـاوري اطالعـات، فصـل        بحث و بررسي بيشتر پيرامون تيم

Powell et al. (2004) را مطالعه نماييد.  
 

1‐  Internal Revenue Service 
2‐  Atkins, et al.(2003) 

 هاي امهبرخي از برن
GDSS 
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هـايي كـه تمـام     سيسـتم  :شـود  يار سازماني، در اين بخش توصيف مي دو نوع سيستم تصميم

هـايي كـه از تصـميمات اتخـاذ شـده توسـط        كنند و سيستم كارهاي سازماني را پشتيباني مي
  . دكنن مديران و مجريان سطح باال پشتيباني مي

كه سه سـطح   2اولين بار توسط هاكاثورن وكين ،1)نهادي يا(يار سازماني  سيستم تصميم  واژه
آنهـا بـر   . پشتيباني از تصميم فرد، گروه و سازمان را تعريف كردند، مورد بحث قرار گرفت

بـراي    تـوان جهـت پشـتيباني از تصـميم     هـاي كـامپيوتري را مـي    اين عقيده بودند كه سيستم
عنوان سيستمي كـه بـر كـار يـا فعاليـت        را به ODSSآنها . ين سطوح، توسعه داداز ا هريك

بازاريـابي    هـا، نظيـر توسـعه برنامـه     گيـري  از عملكردها و تصـميم  اي زنجيرهشامل (سازماني 
هاي هـر شـخص بايـد     فعاليت. اند تمركز دارد، تعريف كرده) بندي كالن اي يا بودجه منطقه

بـه    عالوه بر حل مشـكل مـذكور، پشـتيباني كـامپيوتر    . سازگار باشد دقيقاً با كار افراد ديگر
  .ارتباطات و هماهنگي، مورد استفاده قرار گرفت  اي براي توسعه عنوان وسيله 

هـاي پيچيـده و بـزرگ،     هاي سـازمان  يار، از تمامي بخش هاي تصميم برخي از سيستم
هـا، آشـنايي بسـياري از     ين سيستممزيت اصلي ا. (Carter et al., 1992)كنند  پشتيباني مي

باشد كه در فايـل بـرخط    مي  هاي تحليلي و پشتيباني تصميم با كامپيوتر، شيوه DSSكاربران 
W11.12 توضيح داده شده است.  
دد يـا  ـازماني متعـ ـر بر واحـدهاي سـ  ـتأثي) 1( :د ازـعبارتن ODSSهاي اصلي  ژگيـوي

 )3(هـاي سلسـله مراتبـي،     سـازماني يـا اليـه    نفوذ بر كاركردهاي )2(اني، ــكالت سازمــمش
، ODSS. هاي ارتباطـات  هاي مبتني بر كامپيوتر و نيز به طور معمول، فناوري ول فناوريـشم

امل ـهاي پشتيبان اجرايـي نيـز تعـ    هاي اطالعات در سطح سازمان، مانند سيستم غالباً با سيستم
يـار   هـاي تصـميم   سيسـتم   ه توسـعه ر بـ ـور وب منجـ ـبه عالوه، ظه. شود ه يا تركيب ميـداشت

احتمـال آنكـه ابزارهـاي سـيار، خـدمات الكترونيكـي       . (Shim et al., 2002)سازماني شد  
بـه   DSSهـاي   م ديگـري از پيشـرفت  ـمهـ   وعهـسـيم، مجمـ   رنتي بيـراردادهاي اينتـار و قـسي
ار بـزرگ  ـاس بسيـ ـدر مقي ODSSر درباره ـالعات بيشتـبراي اط. اد استـود آورند، زيـوج

EI Sawy & EI Sharif(1988)  وCarter et al.,(1992) براي آگـاهي  . را مطالعه نماييد
  .مراجعه كنيد Kohli and Devaraj (2004)، به ODSSاز مزاياي 

 
1‐  Organizational (or institutional) Decision Support System (ODSS) 
2‐  Hackathorn and Keen (1981) 

 سيستم 
 يار سازماني تصميم
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  3-11در محيط كارفناوري اطالعات
     ʺورد ايكناميك فرومʺهاي مجازي در  نشست

  

ــرومورد اي ــيومي(weforum.org)1كناميــــك فــ ، كنسرســ
تجـاري، دولتـي، آكادميـك و      رتبـه  مجازي از رهبران عـالي 

مأموريـت  . هاي گروهي تمام كشـورهاي جهـان اسـت     رسانه
WEF1998تا سـال  . المللي است ش فهم بينر، ترويج و پرو ،

كردنـد يـا مسـائل     اعضاء به طـور خصوصـي تبـادل نظـر مـي     
و  2همـايي سـاالنه در ديـويس سـوئيس    جهاني را تنها در گرد

پيگيـري  . دادنـد  اي مورد بحث قرار مـي  هاي منطقه در نشست
هـاي جغرافيـايي پراكنـده اعضـاء و      جلسات، به دليل موقعيت

  .هاي زماني مشكل بود تداخل برنامه
و گـروه ضـربت عمليـاتي، يـك      WEFراهبرد برخط 

ن سيستم پردازش مشترك ايجاد كردند كـه ارتبـاط امـن ميـا    
اعضاء و اثربخشي بيشتر اين گروه غيرانتفاعي را در مأموريت 

ــان  ــود، امك ــي  خ ــذير م ــاخت پ ــون . س ــرفت WEFاكن ، پيش
  هاي مشكالت جهاني مورد مطالعـه  سريعتري در قبال راه حل

) 3الكترونيكي جهـاني   معروف به جامعه( GDSS. خود، دارد
و سيستم كنفرانس ويـديويي مكمـل آن، كانـال امنـي بـراي      

كنند تا از طريـق آن، قـادر بـه ارسـال پسـت       عضاء فراهم ميا
ــ ــ  ـالكتروني ــات موج ــدن گزارش ـــكي، خوان   انهـود در كتابخ

WEF هاي ويديويي دو  و برقراري ارتباط از طريق كنفرانس
ــا گروهــي  ــوناعضــاي ايــن گردهمــايي، . باشــند نفــره ي  اكن

 جلسات مباحثه و توجيه بالدرنگـي پيرامـون مسـائل مهـم و    

  .كنند راري، مانند مقابله جهاني با تروريسم برگزار مياضط  
كاربر گرافيكي كـاربر    با واسط WELCOMسيستم 

تجربــه  پســند خــود، جهــت دسترســي آســان كــاربران كــم 
كامپيوتر طراحي شده است؛ چرا كه ممكن است بسياري از 

اي آشـنا   ، با كامپيوتر يا تايـپ بـه طـور حرفـه    WEFاعضاء 
در بوســتون، ســنگاپور و ژنــو بــراي  ايــن شــركت،. نباشــند

هاي ويديويي و جلسات  پشتيباني تكنيكي و تنظيم كنفرانس
جهـت دنبـال   . هـاي خـدماتي ايجـاد كـرد     مجازي، سرويس

هـر مكـان،    و   هاي برگـزار شـده در هـر زمـان     كردن نشست
گردهمـايي،    شـده   توانند به وقايع و مباحث ثبـت  اعضاء مي

دسترسي داشته باشـند كـه ايـن    گسترده   مانند يك كتابخانه
ايـن  . ويژگي يكي از موارد بسـيار كـاربردي سيسـتم اسـت    

و مركـز  ) "جسـتجوگر دانـش  "(سايت داراي پايگاه دانش 
  .باشد رسانه نيز مي

، ايـن سيسـتم در فضـاي اينترنـت     2001از آغاز سـال  
هـاي   ، تمـام جلسـات نشسـت   4ي وب جسـتجو بـا  . فعال بـود 

در ايـن سـايت   . مشـاهده نمـود  توان بالدرنـگ   ساالنه را مي
شده و تاالرهـاي   هاي مجازي، در محيطي امن انجام  نشست

  .گفتگوي خصوصي نيز، موجود هستند
ـ من و  Webforum.org (June 29, 2003)ه از ــــــ برگرفت :ابعـــــ

(PC Week‐ August 17, 1998).  
 

 
1‐  The World Economic Forum (WEF) 
2‐  Davos, Switzerland  
3‐  World Electronic Community (WELCOM) 
4‐  Webcasting 
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به محصوالت مايكروسافت مانند  :براي بررسي بيشتر
Netmeeting  وNetshow  ــاهي بيندازيـــد و ببينيـــد  نگـ
  را WEFهــاي مجــازي  هــاي آنهــا، نشســت چگونــه قابليــت

در  ،1اتاق الكترونيكـي چگونه محيطي مانند .كندتسهيل مي  
documentum.com  گيــري گروهــي،   از فراينــد تصــميم

  كند؟ پشتيباني مي

. كننـد  ني مـي شخصـي از كـار متخصصـان و مـديران ميـاني، پشـتيبا       DSSهاي  اغلب سيستم
گـران، محققـان يـا برخـي از      ريـزان، تحليـل   سازماني، اساساً پشتيبان برنامه DSSهاي  سيستم

. هـاي آنهـا باشـد    مديران سطح باال، بايد پاسخگوي نيـاز   مورد استفاده DSS. مديران هستند
نيـز شـناخته    3كه تحت عنوان سيستم پشتيبان مـديران ارشـد   2سيستم اطالعات مديران ارشد

اي است كه در پاسخ به نيازهاي خـاص مـديران ارشـد طراحـي شـده       شود، فناوري ويژه مي
  .مراجعه نماييد W11.13براي توضيح بيشتر به فايل برخط . است

براي  سيستم پشتيبان مديران ارشدو  سيستم اطالعات مديران ارشدمعاني اصطالحات 
تعـاريف  . برنـد  م نيز به كار مـي جاي ه افراد مختلف، متفاوت است، گرچه آنها را گاهي به 

  :نمايد متمايز مي ESSرا از  EIS، 4زير، طبق نظر ركارت و دالنگ

بـر كـامپيوتر اسـت كـه بـه       يـك سيسـتم مبتنـي     EIS. سيستم اطالعات مديران ارشـد  •
ايـن سيسـتم، دسترسـي سـريع بـه      . دهـد  نيازهاي اطالعاتي مديران رده باال پاسـخ مـي  

نمايـد، تـا از طريـق دسترسـي مسـتقيم بـه        ا فـراهم مـي  هنگـام و مـرتبط ر   اطالعات بـه 
گزارشات مديريتي، علمكرد سازمان را نظارت كرده و رشـد و آمـوزش مـديريتي را    

ــد  ــود بخش  Business). بهب World,  2004) EIS  ــت و از ــند اس ــيار كاربرپس ، بس
  گـزارش  :هـاي اصـلي ايـن سيسـتم عبارتنـد از      قابليـت . بـرد  گرافيك بااليي بهـره مـي  

و  )انـد  ايجي كه از اسـتاندارد مجموعـه خـارج شـده    ـتنها گزارش كردن نت( ثنائاتاست
ايـن سيسـتم بـه آسـاني بـه خـدمات       ). بررسي اطالعات با جزئيات بيشـتر (كاو  و كند

 . شود اطالعات برخط و پست الكترونيكي نيز متصل مي
فراتـر   EISيك سيستم پشتيبان جامع است كـه از   ESS .سيستم پشتيبان مديران ارشد •

 
1‐  E‐room 
2‐  Executive Information System (EIS) 
3‐  Executive Support System (ESS) 
4‐  Rockart and Delong  

) پشتيبان(هاي  سيستم
 اطالعات مديران ارشد
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  . گيرد رفته و پشتيباني تحليل، ارتباطات و خودكارسازي دفتر كار را در بر مي

بـراي مثـال   (رايي، متفـاوت اسـت   ـران اجـ ـان مديـ ـهـاي پشتيبـ   مـاي سيستـ ـها و مزاي تـقابلي
Singh et al.,2002 هاي  هاي رايج سيستم قابليت). را ببينيدESS خالصه  2-11، در جدول

هـا،   كـي از ايـن قابليـت   ي .ارائه شـده اسـت   4-11، در شكل ESSي از يك تصوير. اند شده
CSF عملكرد كليـدي   هاي شاخص، توسط(KPI)   شـود كـه در فايـل بـرخط     ارزيـابي مـي 

W11.14 نشان داده شده است.  

تري، به نام مديريت عملكرد كسـب و   ها به فناوري جامع ، طي سالESSو  EISمحصوالت 
گيري  ، روشي براي اندازهمديريت عملكرد كسب و كار. شده است تبديل) يا سازمان( 1كار

عملكرد با برخي معيارها، بـه تحليـل ايـن عملكـرد       عملكرد سازماني است كه ضمن مقايسه
 BPMتوجه داشته باشيد كه، (كنند  ريزي مي  پرداخته و در مورد چگونگي بهبود آن، برنامه

  ).باشد مي 2كسب و كار فرايند مديريتدر برخي موارد نيز، عالمت اختصاري 

   ESSهاي  قابليت   2-11جدول 
  توضيح  قابليت

 
ها يـا تحقيقـات    اي از ليست تواند از طريق مجموعه توانايي رفتن به جزئيات در سطوح مختلف؛ مي   كند و كاو

  ).استفاده از عوامل هوشمند و پردازش زبان طبيعي(مستقيم انجام شود 
توانند سـازماني، صـنعتي،    اين فاكتورها، مي. واملي كه براي موفقيت شركت، بسيار اساسي هستندع   موفقيت عوامل اساسي 

  .بخشي و غيره باشند
  ).اند ارائه شده W11.14ها در فايل برخط مثال(CSFهاي ويژهمقياس   نشانگرهاي عملكرد اصلي

  .گ، در دسترس هستندآل و بالدرن، به طور ايدهKPIها، درآخرين داده   دسترسي به وضعيت
بينـي،   هـاي پـيش   يـا ديگـر معيارهـا، بـا اسـتفاده از روش     هـاKPIروند كوتاه، متوسـط و بلندمـدت   تحليل روند

  .شوند ريزي مي  طرح
  .تحليل در هر زمان و منطبق با تمام عوامل و ارتباطات مطلوب   تحليل موردي

. شـوند   تر از حدود معين گزارش مـي  ئات، انحرافات بزرگبر اساس مفهوم مديريت بر مبناي استثنا   گزارش استثنائات
  .ها، ممكن است تنها شامل انحرافات باشند گزارش

 

 
1‐  Business Performance Management (BPM) 
2‐  Business Process Management (BPM) 

 هاي ها و ويژگي قابليت
ESS 

  مديريت عملكرد
 كسب و كار
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). اسـت  Geac Computerامـروزه يـك زيرمجموعـه از شـركت     ( Comshare Decisionافـزار   نماهـاي نمونـه از نـرم    4-11شكل 

  .ريهاي هوشمندي تجا سيستمي مدوالر براي ساختن گزارش

ها اسـت،  فراينـد كسـب و كـار، ابـزاري بـراي بازسـازي       فراينـد از آنجا كه مـديريت  
مـديريت عملكـرد كسـب و كـار، شـامل       فراينـد  .دهد احتماالً ابهام و اشتباه بيشتري رخ مي

   :مراحل اصلي زير است
ان و كيفيـت  ـش اسـت و زمـ  ـه كـه مـورد سنجـ   ـريف آنچـ ـو تعـ  BPMه ـي برنامـطراح .1

  . سنجش آن
. گيـرد  معيارهايي كه عملكرد بر اساس آنها مورد سنجش قرار مـي / ن استانداردهاتعيي .2

  ).را مشاهده نمائيد 13؛ فصل 1براي مثال كارت امتياز متوازن(
 

1‐  Balanced Scorecard 
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  .تدارك يك سيستم جهت كنترل عملكرد، شامل يافتن معايب كار .3
ايـن  . تدارك سيستمي جهت تحليـل عملكـرد، رونـدهاي آن، نوسـانات و داليـل آن      .4

  . ل، شامل مقايسه با استاندارها و معيارها استتحلي
، )14فصـل  (ها فراينددر صورت نياز، اقدام الزم انجام شود؛ براي مثال، تطابق يا بازسازي  .5

  . ها، و غيرهفرايندسازي  هاي انگيزشي، كاهش معايب، بهينه تغيير پرسنل، معرفي برنامه

هاي كسـب و كـار و تغييـرات    دفراين، به دليل ارتباط دروني بسياري از BPMاجراي 
همچنـين، ممكـن اسـت ميـزان     . مكّرر در محيط كسب و كار، ممكـن اسـت پيچيـده باشـد    

بنابراين، معمـوالً پشـتيباني فنـاوري    . ها و اطالعات بسيار گسترده باشد تأثيرات متغيرها، داده
   .(Grimes, 2003) اطالعات، ضروري است

برخي . الذكر را دارند اني از تمام مراحل فوقابزارهاي فناوري اطالعات، قابليت پشتيب
هـاي پشـتيبان    سيسـتم . كننـد  در حدي جامعند كه همه مراحل يا چند مرحله را پشـتيباني مـي  

هاي هوشمند و سـاير ابزارهـاي هوشـمندي كسـب وكـار، نقـش مهمـي در         تصميم، سيستم
BPM كنند مي ايفاء .  

BPMاگون در يـك محـيط كـاري    هـاي مجـزا و گونـ    سازي برنامـه  ، جهت يكپارچه
نوعي كسب و ( كسب و كار چابك، جهت ايجاد BPMمديران از خروجي . كند ميتالش 

اسـتفاده  ) كار كه قادر به تطابق سريع راهبرد خود، جهت مواجهه با تغييـرات شـرايط اسـت   
 ,Chapman)د نكن مي يك وضعيت متغير، معرفي قوانين جديد دولت، نظير   نمونه. (2003

ايـن قـانون، ارائـه    ). جعـه نماييـد  مرا W1.3رخط بـه فايـل بـ   (ت اسـ  آكسـلي  -بينزسـر  قانون
  .طلبد گزارشات گسترده را مي

يكـي از ابزارهـاي اصـلي كنتـرل      BPM. هاي كنترل فعاليـت كسـب و كـار    سيستم
هاي سـازماني   از سيستم ،1كنترل فعاليت كسب و كارهاي  سيستم. فعاليت كسب و كار است

رو و  هـاي بـالقوه، مشـكالت پـيش     ه كـه مـديران را در مـورد فرصـت    تشكيل شد هنگامي به
هـا و همكـاري، توانمنـد     تهديدات آگاه كرده و سپس آنها را جهت واكنش از طريق مـدل 

ها، بالدرنگ كشف شده، به سرعت تحليل گشته و نسبت به آنها واكنش  موقعيت. سازد مي
  .شود نشان داده مي

 
1‐  Business Activity Monitoring (BAM) 



 

 

 يار مديريت هاي هوشمند و تصميم سيستم  11فصل 

هاي تسهيالتي خاص نظير يـك   ار، به كنترل فعاليتافزار كنترل فعاليت كسب و ك نرم
كسـب و كـار ويـژه، نظيـر تـداركات يـا فـروش         فراينـد كارخانه، يك مركز تلفن يـا يـك   

هاي داخلـي و خـارجي شـركت را يكپارچـه كـرده و      فراينـد هـاي   ، دادهBAM. پـردازد  مي
ليت اصلي ايـن  دو فعا. سازد ها، فراهم مي گيري را براي گروه قابليت همكاري جهت تصميم

سيستم، كشف سريع موقعيت خطرناك رو به گسترش، و ايجاد واكنشي سريع نسبت به آن 
  .(Keating, 2003)است 

BAM  راه حلعنوان يك طبقه از فناوري و به عنوان بهترين  به BPM   جهـت يـافتن ،
و رويدادها نتايج . شود آنها، به كار گرفته مي هنگام بهكسب و كار و تحليل  فرايندهاي  داده

براي مثال، يك ابزار مديريت كسب و كار سـازماني، بـه   (دريك درگاه اطالعات سازماني 
نمايش داشبورد، بينشي قابل قبول نسبت به معيارهاي كسـب و  . شوند ارائه مي) 1نام داشبورد
  يـا سـطوح موجـودي زنجيـرة     CRMمانند ميزان موفقيـت مركـز تلفـن،    ( دهد  كار ارائه مي

هاي زماني حمل و نقـل،   هايي نظير برنامهفراينددر مورد اختالل  هنگام بهشدارهاي ه). تأمين
كنتـرل فعاليـت   . سـازد  نسبت بـه مشـكالت، توانمنـد مـي     هنگام بهكاربران را جهت واكنش 

. هـاي اطالعـات مـديريت شـكل گرفتـه اسـت       كسب و كار از تحول مفاهيم اساسي سيستم
مـل يافتـه و هوشـمندي كسـب و كـار، اسـتانداردهاي       سـازي تكا  امروزه، ابزارهاي يكپارچه

را  هنگام بهافزاري پيشرفته، اين فناوري  ها و ابزارهاي توسعه نرم و روش) XMLنظير (واقعي 
  . (Keating, 2003)سازد  ممكن مي

شوند، توسط بسـياري از   تركيب مي BPMكه غالباً با ساير ابزارهاي  BAMابزارهاي 
. شـوند  سازي كسب و كـار ارائـه مـي    و محصوالت يكپارچه BI ،ERP ،CRMفروشندگان 

هـاي آمـاري و رياضـي،     هـا، مـدل   ها، از انبارهاي داده، تجسـم داده  محصوالت اين شركت
  .كنند هاي هوشمند و داشبورد استفاده مي حسگرها، سيستم

داشـبورد، اساســاً نمــايش  . )ابزارهــاي مــديريت كسـب و كــار ســازماني ( داشـبوردها 
اطالعـات مـورد نيـاز     هنگـام  بـه داشبورد، جهت فراهم كردن . است برخطيلي پردازش تحل

تواند از نمايش  آل، هر مدير مي به طور ايده. مديران در چارچوب صحيح، ايجاد شده است
هـاي هوشـمند كسـب و     سيسـتم . داشبورد، جهت تمركز بر موارد كاري مهم استفاده نمايـد 

هاي اطالعات مـديران ارشـد بـه     ستند كه از سيستمهاي داشبورد ه كار، پايه و اساس سيستم

 
1‐  Dashboard 
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، بـه انبارهـاي داده   OLAPهـاي   هاي اطالعات سازماني تغيير يافته و از طريق سيستم سيستم
هـا،   ي از دادههنگام بهنمايش  MQ Softwareʹs Business Dashboard.دسترسي دارند

يـك داشـبورد سـازماني    ديگـري از    ، نمونهCognos Visualizer Series 7.كند ارائه مي
  .كند گيري بهتر كمك مي است كه با ارائه اطالعات به مديران، به آنها در امر تصميم

هـاي مهـم سـازماني، قـادر بـه تأثيرگـذاري بـر         داشبوردها، با سـنجش و نمـايش داده  
، بـا اسـتفاده از   1بـراي مثـال سـوث وسـت ايرالنيـز     . هاي شركت هسـتند  ارتباطات و سياست

اي از  ، بــراي كارشــان نمــايش ويــژهكــابين هواپيمــاديجيتــالي تحــت عنــوان داشــبوردهاي 
در بخـش مـواد ويـژه شـركت     . كننـد  اطالعات مورد نياز كارمندان سوث وست را ارائه مي

اسـت،   4كونگـوس اينـك    ، واقع در نيوجرسي كـه زيرمجموعـه  3در موريس تاون 2ول هاني
. دهـد  ملكرد روزانه كسب وكار ارائه ميداشبوردها به تمام فروشندگان، تصوير شفافي از ع

نمايندگان فروش، قادرند عالوه بر مشـاهده آمـار فـروش خـود، چگـونگي عملكـرد سـاير        
هـا،   داده  كاربرد داشبوردها، از نمايش ماهانه و سه ماهانـه . فروشندگان را نيز مشاهده نمايند
تعريف و نمـايش مشـتركي   اكنون اين شركت قابليت   هم. به نمايش روزانه تغيير يافته است

  .از تمام اطالعات را داراست

هاي متعـددي مواجـه    ، با شكستيار  هاي تصميم هاي گذشته، تمام انواع سيستم در طول سال
افـزاري، بـراي چنـين     داليل متعددي، از فاكتورهاي انساني گرفته تا اشـتباهات نـرم  . اند شده

  :ئه شده استدر اينجا، دو مثال ارا. هايي وجود دارند شكست
 .شـد  معيوب مربوط مـي  GDSSتا حدي به يك  5نافرجام ماندن مأموريت سفينه چلنجر .1

(http://frontpage/hypermall.com/iforrest/challenger/challenger_sts.htm) .
هـا بـا شكسـت      غلـط و تخطـي از روال   GDSSمـديريتي    ستفاده از يك دورهبا ا ناسا

  .مواجه شد
كنگ و  هاي دنور، هنگ هاي فرودگاه ها، شكست المللي فرودگاه در يك همايش بين .2

 .(onera.fr/congress/jso2000airport)مالزي مورد تجزيـه و تحليـل قـرار گرفـت     

 
1‐  Southwest Airlines  
2‐  Honeywell 
3‐  Morristown 
4‐  Cognos Inc. 
5‐  Challenger Shuttle 

 DSSشكست  موارد
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هـاي نامناسـب،    ريزي ضعيف و مدل ير برنامهداليلي نظ ، به DSSهاي  بسياري از برنامه
 . كردند طور كه مد نظر بود، كار نمي آن

. كننـد  هوشمند را توصـيف مـي   DSSهاي  هاي سيستم برخي شكست 1برزيلون و پومرول
و مـواردي كـه     ، انجـام داده DSSارزيابي جـامعي از يـك شكسـت     2همچنين بريگز و آرنوف

توان بـا   را مي DSSهاي  اغلب شكست. دهند ا نشان ميتوانند موجب شكست سيستم شوند ر مي
سيسـتم  اتصال به يـك  . هاي مديريتي از بين برد و روال  ريزي مناسب، همكاري استفاده از برنامه

  .دهد و احتمال شكست آن را كاهش مي  را افزايش داده DSSهاي  ، سودمندي سيستمهوشمند
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را  3هـاي تجـاري گونـاگون هـوش مصـنوعي      ، اصطالحي اسـت كـه برنامـه   ندهوشم  سيستم
  .كند توصيف مي

، قبـول دارنـد كـه    )Russell and Norvig, 2002و  Cawsey, 1998(اغلب متخصصان 
  اول اينكـه، هـوش مصـنوعي شـامل مطالعـه     . اساسي مرتبط اسـت   با دو ايده هوش مصنوعي

هـا   ها از طريق ماشـين فرايندصنوعي به ارائه اين هاي تفكر انساني است؛ دوم، هوش مفرايند
به دليل توانـايي بـراي    AIسپتامبر،  11  در پي واقعه. پردازد مي) ها و غيره  كامپيوترها، ربات(

. (Kahn, 2002)كمك به مبارزه عليه تروريسم، توجه بسياري را به خود جلب كرده است 
كرده اسـت، تعـدد بسـيار ابزارهـاي     جلب  AIپيشرفت ديگري كه توجه زيادي را به سمت 

  .(Rivlin, 2002)هوشمند در بازار است 
، "آيـد  بـه حسـاب مـي    هوشـمند رفتار يك ماشين، كه اگر توسط انسان انجام شود، "

را  رفتـار هوشـمندانه  بياييـد، معنـاي اصـطالح    . اسـت  AIيك تعريف بسيار شناخته شـده از  
آمـوختن يـا درك از    :آينـد  ه حسـاب مـي  هوشـمندي بـ    هاي زير نشانه قابليت. بررسي كنيم

. هاي مبهم يا متناقض و واكنش سريع و موفـق نسـبت بـه وضـعيت جديـد      تجربه، درك پيام
هـاي   كاربرد اسـتدالل جهـت حـل مشـكالت و عمليـات مسـتقيم اثـربخش از ديگـر نشـانه         

هـاي  رسـيدگي بـه موقعيـت    :هاي ديگر هوشمندي عبارتند از برخي نشانه. هوشمندي هستند

 
1‐  Brezillon and Pomerol (1997) 
2‐  Briggs and Arnoff (2002) 
3‐  Artificial Intelligence (AI) 

هوش مصنوعي و 
 رفتار هوشمندانه
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كاري  هاي معمولي و عقالني، كاربرد دانش جهت دست چيده و درك و استنباط به روشپي
  .محيط و تشخيص اهميت نسبي عناصر مختلف در يك موقعيت

. پردازنـد  هايي است كه به تقليد از هـوش بشـري مـي    ، ساختن ماشينAIهدف نهايي 
ودند، با ارائه نوعي نمونه ب AIهاي هوشمند رايج كه در محصوالت تجاري  كنون، سيستم تا

ها  با اين حال، با گذشت زمان، وضعيت اين سيستم. هوشمندي چشمگير، بسيار فاصله دارند
اكنون در سرعت بخشيدن، كارآمد ساختن و ارزان كردن بسياري از وظايف  بهتر شده و هم

  . اند پيچيده كه تا حدي به هوش بشري نياز دارند، سودمند واقع شده
دهد، توسـط   كرد آيا كامپيوتر، رفتار هوشمندانه نشان مي خص ميتست جالبي كه مش

كـامپيوتر تنهـا    ،تست تورينـگ مطابق . ، طراحي شدAIتبار  ، پيشگام انگليسي1آلن تورينگ
شونده، با يك انسان و يـك    آيد كه وقتي يك فرد مصاحبه به حساب مي "هوشمند"زماني 

د، نتواند تشخيص دهد كدام يك كامپيوتر و كن كامپيوتر كه هر دو پنهان هستند، گفتگو مي
  . كدام يك انسان است

مطـابق تعريفـي ديگـر، هـوش     . بـوديم   متمركـز شـده   هوشـمندي تاكنون، بـر مفهـوم   
هـوش  . كـار دارد  و سـر  دانشهاي ارائه  اي از علم كامپيوتر است كه با راه مصنوعي، شاخه

 به 2يا از قوانين مبتني بر تجربه ي كاوشيهافرايندها به جاي اعداد و   مصنوعي، بيشتر از نشانه
بعضـي از ايـن مـوارد در ادامـه     . كنـد  ها، براي پردازش اطالعات استفاده مـي  جاي الگوريتم 

  . شوند توصيف مي

گرچه كامپيوتر، همانند انسان قادر به كسب تجربه يا مطالعه و . دانش و هوش مصنوعي
شود، استفاده  مي خصصان بشري به آن ارائه تواند از دانشي كه توسط مت يادگيري نيست، مي

هــا و  هــاي كــاوش ذهنــي، روال هــا، روش چنــين دانشــي از حقــايق، مفــاهيم، نظريــه. نمايــد
اي اسـت كـه بـراي حـل      يافتـه  دانـش نيـز، اطالعـات سـازمان    . ارتباطات تشكيل شده اسـت 

ل يـا  دانش مربـوط بـه يـك مشـك    . شود مي قابل فهم و كاربرديگيري،  مشكالت و تصميم
دهـي و   سـازمان  پايگاه دانـش يك فرصت ويژه، جهت كاربرد در يك سيستم هوشمند، در 

بحث شد، مجموعه دانش مربوط به عملكرد يك  9كه در فصل  همان طور. شود ذخيره مي
  . شود ناميده مي پايگاه دانش سازمانيسازمان، 

 
1‐  Alan Turing 
2‐  Rules of thumb 
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  هاي هوش طبيعي و هوش مصنوعي  قابليت  مقايسه  3-11جدول 
  هوش مصنوعي  هوش طبيعي  ها تقابلي  

 
  دائمي نظر سازماني دائمي نيستاز نقطه  حفاظت از دانش

  ، سريع و ارزان، وقتي دانش ساده برمشكل، گران و زمان  تكثير و انتشار دانش
  در كامپيوتر است

 تواند نامنظم و غيرمنسجم باشدمي  ثبات دانش
  و گاهي ناقص

  منسجم و كامل

  نسبتاً آسان مشكل فرايند و دانشقابليت مستندسازي 

  كننده كم؛ كسل تواند بسيار باال باشدمي  خالقيت

  بايد ابتدا ترجمه شود؛ محدود مستقيم و غني در احتماالت  استفاده از تجربيات حسي

يادگيري ماشين، هنوز در بسياري موارد به  سريع، ساده براي توضيح  شناسايي الگوها و ارتباطات
ست، اما در برخي موارد خوبي انسان ني

  .تواند بهتر از انسان باشد مي
هاي محدود، متمركز و ثابت   تنها در حوزه استفاده از دايره وسيعي از تجربيات  استدالل

  خوب است

  در صورت شراكت افراد متعدد ارزان است گران  دانش  هزينه

. تـوان درك كـرد   ر مـي ، بهتـ )بشـري (آن با هوش طبيعـي    مقايسه در، را AIي  ارزش بالقوه
، نسبت بـه هـوش طبيعـي چنـدين     AIنشان داده شده است،  3-11كه در جدول  همان طور

  .امتياز تجاري مهم و البته چندين محدوديت دارد

آنها كاربرد كامپيوترها را . نهايت ارزشمند هستند ، بي رغم محدوديتشان ، عليAIهاي  برنامه
يـك مزيـت بـالقوه و اصـلي هـوش      . سازند مي  تردهتسهيل كرده و دسترسي به دانش را گس

ايـن مشـكالت   . هـاي مشـكل اسـت    مصنوعي، افزايش بنيادي سـرعت و ثبـات برخـي روال   
هـاي معمـول مشـكل اسـت و مشـكالتي كـه        مشكالتي كه حل آنها با پـردازش  :عبارتند از

  همزيت ديگر هـوش مصـنوعي، افـزايش قابـل مالحظـ     . هاي آنها، كامل و واضح نيست داده

 هوش   مقايسه
 و طبيعي مصنوعي

 هوش مصنوعي مزاياي
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حجم انبوه اطالعات با خالصـه كـردن     وري در اجراي وظايف متعدد و كمك به اداره بهره
  . باشد يا تفسير آنها و جستجو در اطالعات وسيع مي

، يك فرمول رياضـي يـا روال   الگوريتم. هستند  الگوريتم  هاي معمول كامپيوتر، بر پايه برنامه
كـامپيوتري تبـديل     اين فرمول، به يك برنامه. شود منجر مي راه حلپياپي است، كه به يك 

هـايي   سپس الگوريتم از داده. گويد دقيقاً چه كاري را انجام دهد شود كه به كامپيوتر مي مي
افزار هوش مصـنوعي از   نرم. كند ها، براي حل مسائل استفاده مي مانند اعداد، حروف يا واژه

  .كند ها استفاده مي يتمهاي كاوشي، به جاي يا همراه الگور فراينددانش و 
در . كند دانش عمل مي 1پردازش نمادينافزار هوش مصنوعي بر اساس  عالوه، نرم به 

ها و ارتباطات فرايندهوش مصنوعي، نماد، يك حرف، واژه يا عدد است كه نشانگر اشياء، 
اسـتفاده از  بـا  . توانند افراد، عقايد، مفاهيم، وقايع يـا بيـان حقـايق باشـند     اشياء مي. آنها است

ها، ايجاد پايگاه دانش، كه شامل حقايق، مفاهيم و ارتباطات موجود ميـان آنهـا اسـت،     نشانه
تـوان نمادهـا را جهـت ارائـه      هاي مختلف ميفرايندسپس با استفاده از . گردد پذير مي امكان

  . توصيه يا پيشنهاد براي حل مشكل به كار برد
و پـردازش سـنتي در فايـل بـرخط     هاي اصلي بـين پـردازش هـوش مصـنوعي      تفاوت

W11.15 ارائه شده است.  

هـاي جسـتجو، يقينـاً ميـزان      هـاي دانـش و روش   پايگاه كند؟ آيا كامپيوتر واقعاً فكر مي
دهند؛ اما آيا واقعاً قـادر بـه افـزايش هوشـمندي كـامپيوتر       سودمندي كامپيوتر را افزايش مي

هاي جستجو و مطابق با  ي با تكنيكهاي هوش مصنوع هستند؟ اين حقيقت، كه اغلب برنامه
. كامپيوترهـا واقعـاً هوشـمند نيسـتند    شود كه  گيري منجر مي شوند به اين نتيجه الگو اجرا مي

چگونگي كاربرد اين اطالعات   شما به كامپيوتر اطالعات فراوان و چند دستورالعمل درباره
كـاري كـه كـامپيوتر انجـام     امـا تمـام   . برسـد  راه حل  تواند به دهيد و سپس كامپيوتر مي مي
هاي متعدد و سعي در يافتن تركيبي كه بـا معيارهـاي طراحـي شـده      دهد، آزمايش نمونه مي

 راه حـل و غالبـاً نيـز يـك     "كنـد  فكـر مـي  "رسد كه كامپيوتر  به نظر مي. منطبق باشد، است
ر هـوش مصـنوعي كـه د     ، معتقدند مردم دربـاره 2ها اما دريفوس. دهد بخش ارائه مي رضايت

 
1‐  Symbolic Processing 
2‐  Dreyfus and Dreyfus (1988) 

در مقابل  پردازش سنتي
 پردازش هوش مصنوعي
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آنهـا ادعـا   . انـد  مورد ثمربخشي آن اغراق شده، و اهداف آن غيرواقعي اسـت، گمـراه شـده   
بـا  . سازي نخواهد شد قدر پيچيده است، كه شبيهما قبول داريم، كه ذهن انسان آن كنند و مي

اي شـطرنج، مشـكالتي در غلبـه بـر كامپيوترهـا       ، مـرد افسـانه  1اين وجود، گري كاسپاروف
، به زانو درآمـد و  IBMʹs Deep Blueركامپيوتر بقابل اَم، در 1997داشت و حتي در سال 

 يقينـاً  .به نتيجـه مسـاوي دسـت يافـت     X3D Fritzو  Deep Blueقابل مدر  2003در سال 
. وري مـا، مفيـد باشـند    توانند براي افزايش بهـره  ، اما ميكامپيوترها قادر به فكر كردن نيستند

  . شود عدد هوش مصنوعي، انجام ميهاي تجاري مت اين عمل توسط فناوري

هــاي  هــايي كــه داراي خصوصــيات هوشــمندانه هســتند، از علــوم و فنــاوري ماشــين  توســعه
هـاي درخـت را در فايـل     ريشـه (انـد   ه متعددي، از زبانشناسي گرفته تا رياضيات، گرفته شـد 

هوش مصـنوعي، بـه خـودي خـود، يـك حـوزه تجـاري        ). مشاهده نماييد W11.16برخط 
، امـا   هايي اسـت كـه بـراي جسـتجو مناسـب بـوده       اي از مفاهيم و ايده ت؛ بلكه مجموعهنيس
هاي تجاري مختلـف،   در عين حال، هوش مصنوعي براي فناوري. توانند بازاريابي شوند نمي
  .كند اي علمي فراهم مي  پايه

هـاي خبـره، پـردازش زبـان طبيعـي، فهـم        سيسـتم  :هاي هوشمند اصلي عبارتند از سيستم
، منطق فازي، پردازش عصبي، ديـد كـامپيوتري و شناسـايي    حسگرهاي رباتي و  گفتار، سيستم

الـذكر،   تركيبي از دو يـا چنـد سيسـتم فـوق    . صحنه و دستورالعمل هوشمند با كمك كامپيوتر
هاي هوشمند تجـاري عمـده، در    سيستم. شود شناخته مي 2پيونديتحت عنوان سيستم هوشمند 

بـراي  . گيرنـد  مـورد بحـث قـرار مـي     W11.17د و در فايـل بـرخط   انـ  ذكر شده 4- 11جدول 
  .مراجعه نماييد Iserlis (2004)ها به  اين سيستم  توصيفي در مورد انواع پيشرفته

توضـيح داده شـد،    4و  3هـاي   كـه در فصـل   همـان طـور  . افزار و عوامل هوشـمند   نرم
ماننـد جسـتجو،   (  بـا كـامپيوتر   افزارها و عوامل هوشمند، نقش مهمي در پشتيباني از كـار  نرم

بـراي مثـال،   (و كارهـاي كلـي   ) هاي كنترل وب، ارائه پيشـنهاد بـه كـاربران    هشدار، فعاليت
پوشــش . كننــد بــازي مــي) هــا تشــخيص عملكــرد نادرســت محصــوالت پيچيــده در شــبكه

  .است آمده  W11.1خط بر  پيوستتري از اين عنوان،  كامل

 
1‐  Garry Casparov 
2‐  Hybrid Intelligent System 

  هاي تجاري فناوري
 هوش مصنوعي
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  مصنوعيهاي تجاري هوش  تكنيك 4-11جدول 
  توضيح كوتاه  نام

 
  ).را مشاهده نماييد 6-11بخش ( محور هستند قانونهاي مشورتي كامپيوتري معموالً سيستم   سيستم خبره

را  7-11بخـش  (سـازد   پذير مـي  هاي بشري را براي كامپيوترها امكانتشخيص و درك زبان   پردازش زبان طبيعي
  ).مشاهده نماييد

سـازد   پـذير مـي   درك جمالت با صداي كوتاه را براي كامپيوترها امكانتشخيص كلمات و   فهم گفتار
  ).را مشاهده نماييد 7-11بخش (

هـاي آنهـا را از طريـق     هـاي مكـانيكي و كـامپيوتري؛ محـيط    ريزي برنامهبرنامهتركيب قابل   رباتيك و حسگر
  .دهد ها تشخيص ميحسگر

پـذير   هـا را بـراي كامپيوترهـا، امكـان     گرفته شده توسـط دوربـين  هايتفسير محتواي عكس  ديد كامپيوتري و تشخيص صحنه
  .سازد مي

هــا و اطالعــات بــه دســت آمــده توســط حســگرها را، بــراي كــامپيوتر تفســير محتــواي داده   يادگيري ماشيني
  ).سه فناوري ديگر را مطالعه نمائيد(سازد  پذير مي امكان

  .سازد پذير مي نوشته را براي كامپيوتر امكان دست)حروف، ارقام(تشخيص عالئم    نوشته تشخيص دست
باشـد   ها مي با استفاده از پردازش موازي حجيم، قادر به تشخيص الگوها در مقادير زياد داده   )ها شبكه(پردازش عصبي 

  ).را مشاهده نماييد 7-11بخش (
را مشـاهده   7-11خـش  ب(سازد تا با بخشي از اطالعات استدالل كنند كامپيوترها را قادر مي   منطق فازي

  ).نماييد
دهنـد   افزاري كه اعمـالي را بـراي يـك مـافوق انسـاني يـا ماشـيني انجـام مـي         هاي نرمبرنامه   عوامل هوشمند

  ).را مشاهده نماييد W11.1پيوست برخط (
بخـش  ( "كننـد  درك مـي "زاري هوشمندي كه محتـواي صـفحات وب را   ـافهاي نرمبرنامه   وب معنايي

  ).نماييد را مشاهده 11-7
  ).را مشاهده نماييد 7-11بخش (هاي كامپيوتر  تجزيه و تحليل خودكار و تركيب برنامه   ريزي ژنتيكبرنامه

 هاي خبره سيستم 11-6

كـردن دارد، غالبـاً    لـت اتخاذ، يا مشـكلي بـراي حـ   ـاي جه دهـي سازماني، تصميم پيچيـوقت
  اي در زمينه ويژه  دانش و تجربهاين متخصصان، . كند براي پيشنهاد به متخصصان مراجعه مي

هـايي كـه    هـاي موفقيـت و هزينـه    هـاي انتخـابي، فرصـت    راه حـل آنهـا از  . آن مشكل دارند
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هـا،   شـركت . شـود، آگـاه هسـتند    صورت حل نشـدن مشـكل بـا آن روبـرو مـي      سازمان، در
، تـداركات و تـدوين    متخصصاني جهت توصيه در مواردي ماننـد خريـد تجهيـزات، ادغـام    

آنها، ويژه   تر باشد، توصيه ساختاريافتهغيرهر چه وضعيت . كنند تبليغاتي استخدام مي راهبرد
. سـعي در تقليـد از متخصصـان بشـري دارنـد      ،هـاي خبـره   سيسـتم . تر خواهـد شـد   و گران
 آنهـا شـوند   جانشـين يا كامالً  پشتيباني كنندگيرندگان  توانند از تصميم هاي خبره، مي سيستم

(Edwards et al., 2000) .ترين فناوري هوش مصـنوعي و از   هاي خبره، كاربردي سيستم
در تحقيـق اخيـر خـود پيشـنهاد كـرد كـه        1آرنولـد . تـرين آنهـا هسـتند    لحاظ تجاري موفـق 

گيران خبره طي تحليـل و   هاي هوشمند در تصميم، بهتر است به عنوان مكمل تصميم كمك
  .حل پيچيده مشكل در نظر گرفته شوند

تواند در مقايسه با متخصـص بشـري، بـه     گيري است كه مي افزار تصميم نرم ESنوعاً، 
 ESايـدة اصـلي   . هاي ويـژه و معمـوالً محـدود برسـد     سطحي از حل مشكل در برخي حوزه

. شـود  به كامپيوتر منتقل مـي ) يا منبع تخصص ديگر(از يك متخصص  تخصص :ساده است
تواننـد در مـوارد    كـاربران مـي  . ودش دهي و ذخيره مي سپس، اين دانش در كامپيوتر سازمان
تواند استنباط كرده و بـه   كامپيوتر مي. اي كنند هاي ويژه لزوم از كامپيوتر درخواست توصيه

هـايي ارائـه كـرده و     متخصص توصيهغيرسپس، مانند متخصص بشري، به افراد . برسد  نتيجه
تواننـد   مـي  ESهـاي   گاهي سيسـتم . در صورت لزوم، منطق پشت اين توصيه را توضيح دهد

  .بهتر از يك متخصص عمل كنند

دسـت   بـه   كار خاصي است كه از آموزش، خواندن و تجربه  ، دانش فراگير و ويژهتخصص
سازد تا در حل مشـكالت پيچيـده، تصـميمات     تخصص، كارشناسان را قادر مي. آمده است
بـرد   ي مـي كسـب مهـارت زمـان زيـاد    . تري نسبت به افراد غيرمتخصص بگيرند بهتر و سريع

مهـارت يـك كارشـناس    . شود صورت نابرابر تقسيم مي  ها، به و در سازمان) ها احتماالً سال(
  .است) كار  تازه(سابقه  برابر بيشتر از يك كارمند كم 30ارشد، حدود 

 :انتقال تخصص از كارشناس به كامپيوتر و سپس به كاربر، شامل چهار فعاليـت اسـت  
و  اسـتنباط دانـش  ، )در كـامپيوتر ( ارائـه دانـش  ، )ر منـابع از متخصصان يا سـاي ( كسب دانش
  .به كاربر انتقال دانش

 
1‐  Arnold et al. 2004 

 تخصص و دانش
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ارائـه دانـش،     از طريـق فعاليـت  . آيـد  دست مي به  دانش، از متخصصين يا منابع مستند
دهـي گشـته و بـه طـور      سازمان "گرا ئش"  شده، به صورت قوانين يا چارچوب دانش كسب 

كـامپيوتر كـه تخصـص الزم ذخيـره شـده در      . شـود  ميالكترونيكي درپايگاه دانش، ذخيره 
شود كه قـادر بـه اسـتنباط خواهـد      ريزي مي اي برنامه پايگاه دانش به آن ارائه گشته، به گونه

سيسـتم خبـره اسـت،     "مغـز "، كه همان 1موتور استنباطبه نام   استنباط كردن، در جزئي. بود
بـه ايـن ترتيـب، دانـشِ     . شـود  منجـر مـي  كـار   انجام گشته و به پيشـنهاداتي بـراي افـراد تـازه    

  . شود مي منتقلمتخصص به كاربران 
. باشـد  نظير يك سيستم خبره، توانايي آن جهت توضيح پيشنهادات خود، مـي  بي  ويژگي

بـراي  (شود  انجام مي 3دهنده  زيرسيستم توضيح، يا 2كننده توجيه توضيح و توجيه در زيرسيستم
ه توسـط موتـور اسـتنباط جهـت ارائـه پيشـنهاد را نشـان        براي مثال، توالي قوانين مورد اسـتفاد (

  ).دهد مي

هاي خبره، مزاياي قابل توجهي دارند، اما كاربرد آنها  سيستم. هاي خبره مزاياي سيستم
هاي خبره در هزاران سازمان جهاني،  طي چندين سال گذشته، فناوري سيستم. محدود است

ا تجزيه و تحليل خاك در معادن، با موفقيـت  براي مشكالتي، از تحقيق دربارة ايدز گرفته ت
دليـل   اند؟ اين امر، به  هاي خبره بسيار رايج و معروف شده چرا سيستم. اند به كار گرفته شده

، ESهـاي اصـلي    سيسـتم . كنند اي است كه ارائه مي ها و مزاياي بسيار زياد و به صرفه قابليت
، به فايل بـرخط  ESهاي  هايي از برنامه هنمون  براي مشاهده. اند فهرست شده 5-11در جدول 
W11.18 مراجعه نمائيد.  

هاي  هاي خبره، روش  رغم مزاياي بسيار سيستم علي. هاي خبره هاي سيستم محدوديت
برخي عواملي كه منجر به كنـد شـدن توزيـع    . و اثربخش نيستند) ساده(آنها، هميشه صريح 

  .اند ارائه شده W11.19 اند، در فايل برخط هاي خبره گشته تجاري سيستم
عنـوان مثـال،    بـه  . گيـري نباشـند   هاي خبره قادر به نتيجه عالوه، ممكن است سيستم  به

درصد از سفارشات ارائه  2پيچيده و كامالً پيشرفته در انجام   هاي خبره حتي برخي از سيستم
بشـري، گـاهي    هـاي خبـره نيـز ماننـد متخصصـان      شده به آنها ناتوانند و نهايتاً اينكه، سيسـتم 

 
1‐  Inferences engine 
2‐  Justifier 
3‐  Explanation subsystem 

هاي  مزايا و محدوديت
 هاي خبره سيستم
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  . دهند پيشنهادات نادرستي ارائه مي
  هاي خبره مزاياي سيستم 5-11جدول 
 مثال/توضيح  مزيت

 
  افزايش خروجي

  وري و بهره
كه اكنـون، بخشـي از هيولـت پاكـارد اسـت، يـك سيسـتم خبـره،         (1در شركت ديجيتال اكويپمنت 

ي كــرده و ســرعت توليــد و ريــز تركيــب قطعــات را بــراي هــر يــك از سفارشــات مشــتري، برنامــه
  .دهدسازي محصول را تا چهار برابر افزايش ميآماده

  .مناسب ارائه نموده و ميزان خطا را كاهش دهدتواند توصيهسيستم خبره مي  افزايش كيفيت
آوري و اشاعه فراهم

 تخصص نادر
وليـد شـده، بـراي    ت 3، كـه در دانشـگاه راتگـرز   2كـرپزشكان در مصر و الجزاير، از سيستم خبـره آي 

  .كنند هايي ارائه مي پزشكان برجسته، توصيه.نمايندتشخيص بيماري و درمان استفاده مي
هاي فعاليت در محيط

 خطرناك
كنند، افراد كارگر را   آوري شده توسط حسگرها را تفسير مياي كه اطالعات جمعهاي خبرهسيستم 

  .ي اجتناب كنندهاي گرم، مرطوب يا سمسازند تا از محيطقادر مي
قابليت دسترسي به دانش و 

  مراكز پاسخگويي
ميليـون از ايـن گونـه     30تنها در آمريكا بـيش از  (وري كارمندان را افزايش داده،سيستم خبره، بهره 

  .كند ، يا حتي اين عملكرد را خودكار مي)افراد وجود دارند
آنها دائمـاً بـه جزئيـات توجـه     . كنند وند يا تحصن نميشهاي خبره، خسته، كسل و بيمار نميسيستم  قابليت اطمينان

 .شوندداشته و از اطالعات مربوط غافل نمي
هاي ساير افزايش قابليت

 هاسيستم
  .سازدتر ميها، آن را اثربخشبا ساير سيستمESادغام 

توانايي كار با اطالعات 
  ناكامل يا غيردقيق

، سيستم خبره هنوز قادر به ارائـه پاسـخ اسـت؛    "ن نيستممطمئ"يا"دانمنمي"حتي با پاسخي از قبيل 
 .اگرچه امكان دارد، پاسخي قطعي نباشد

آموزشـي    عنوان وسيله كنند، به دليل امكان توضيح كه به كاري كه با سيستم خبره كار ميافراد تازه  ارائه آموزش
  .ي احتمالي را بازي كنندآنها قادرند سناريوها.شوندتر ميكند، مجربدانش عمل ميو پايگاه

هايارتقاء قابليت
  گيري و حل مشكل تصميم

هـاي موفـق،    از جمله برنامـه . سازد پذير مي سيستم خبره ادغام قضاوت كارشناس را در تحليل امكان 
  .ماشين و حتي تشخيص پزشكي است)عيب(تشخيص خرابي

. گيـري اسـت   كنـد، قـادر بـه تصـميم     تنهـايي كـار مـي   انساني كه بهتر ازسيستم خبره، معموالً سريع   گيري  تصميمكاهش زمان
ثانيه  30كارشناسان اَمريكن اكسپرس قادرند، بدون سيستم خبره در سه دقيقه و با سيستم خبره، طي 

 .تصميمات كارشناسي بگيرند
ي بـراي رفـع آنهـا تجـويز     هـاي  سيستم خبره به سرعت، معايب ماشين را تشخيص داده و دستورالعمل   كاهش زمان خواب موتور

هاي حفاري نفت را شناسايي كرده و بدين ترتيب دكلسيستم خبره مشاور حفاري، عيوب.كندمي

 
1‐  Digital Equipment Corp. 
2‐  Eye Care 
3‐  Rutgers 
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  هاي خبره مزاياي سيستم 5-11جدول 
  ).دالر 250،000روزانه، به ميزان (شود  جويي ميزمان تعطيلي موتور صرفهدر هزينه

  

  4-11در محيط كارفناوري اطالعات
     خورد حتي يك سيستم هوشمند هم شكست مي
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ــي ــاري ك ــوازم (marykay.com)1م ــركت ل ــك ش ــه ي ك
هـاي مـديران و    آرايش چند مليتي است، بـا اسـتفاده از تـيم   

. پرداخـت  ريزي محصوالت خـود مـي   گران، به برنامه تحليل
هـاي بـالقوه را قبـل از     ، سـعي شـد تـا ضـعف    فراينـد در اين 

ــد  ــد، برطــرف كنن ــين حــال. تولي ــا  در ع ــوز ب ، شــركت هن
بــري نظيــر ناســازگاري ظــرف محصــول،   اشــتباهات هزينــه
هـاي شـيميايي و نيازهـاي بازاريـابي از نظـر       واكنش تركيب

  .بندي و توزيع مواجه بود بسته

ــده   ــاري كــي كــه نماين ــديران م ــي از م   گــروه منتخب
بـار،   هاي اجرايي مختلفي بودند، هر شـش هفتـه يـك    حوزه

اي برگـزار   حصوالت، جلسـه جهت اتخاذ تصميم پيرامون م
گيري گروهي، سـاختاري ضـعيف    تصميم فرايند. كردند مي

تـــيم بازاريـــابي، نيازهـــاي خـــود را همزمـــان بـــه  :داشـــت
غالبـاً،  . داد بنـدي مـي   محصول و مهنـدس بسـته    كننده تدوين

تخصـيص    فـراي بودجـه   ،هاي طراحي بازاريابي درخواست
يل عدم آگـاهي از  شده يا امكانات تكنيكي بود و به دل داده 

در . شد تركيب محصول نهايي، مشكالت ديگري ايجاد مي
شــد و طراحــي مجــدد  نتيجــه، جلســات بيشــتر تشــكيل مــي

  .پذيرفت صورت مي
كي تصميم گرفت براي كمك به اين وضـعيت،   مري

ــره ــد  از سيســتم خب ــراي حــداقل نگهداشــتن  . اســتفاده كن ب
قـاتي ها، اين شـركت از خـدمات يـك دانشـگاه تحقي     هزينه

اين دانشگاه، سيستمي ساخته بود كـه از ابـزار   .استفاده كرد  
يار و دو جزء سيستم خبره تشكيل  اي سيستم تصميم محاسبه

يار، قادر بود براي محصـول آرايشـي    ابزار تصميم. بود شده 
هـاي مناسـب را انتخـاب كـرده و تناســب      ارائـه شـده، بسـته   
اين اطالعات،  از ESجزء . را آزمايش كند  محصول و بسته

هاي توليد  براي راهنمايي كاربران در طراحي و تعيين هزينه
  .كرد  استفاده مي

ــه حســاب    ــدا، ايــن سيســتم موفقيــت بزرگــي ب در ابت
هـاي فنـاوري و ماهيـت     تطابق واضحي بين قابليـت . آمد مي

راه بنـدي، مشـتاقانه    مدير طراحي بسته. مشكل وجود داشت
توانسـت در   تصميم، مـي  ندفرايكل . سيستم را پذيرفت  حل

بـا  . دو هفته، بدون هيچ طراحي مجـدد اساسـي كامـل شـود    
تدوين آنچه قبالً بسيار شهودي بود، سيستم خبره، هـم فهـم   

داد و هــم اعتمــاد تــيم را بــاال  تصــميم را ارتقــاء مــي فراينــد
با كاهش زمـان الزم بـراي ايجـاد محصـول جديـد،      . برد مي

زاد شـده و تـيم تنهـا    وقت مـديران بـراي كارهـاي ديگـر آ    
  .گاهي براي تصويب پيشنهادات سيستم خبره جلسه داشتند

از  نگهـداري به هر حال، بـدون گـروه پشـتيبان بـراي     
دانست چگونه قـوانين تصـميم    سيستم خبره، هيچ كس نمي
حتي واحـد فنـاوري اطالعـات    . را اضافه كرده يا تغيير دهد

بـدون   شركت قادر نبود كمكي كند و بدين ترتيب سيسـتم 
بنـدي  مهمتر اينكـه وقتـي مـدير طراحـي بسـته     . استفاده ماند

  

 
1‐  Mary kay 
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شركت را ترك كرد، انگيزه و اشتياق براي سيستم خبره نيز
كـس ديگـر تمايـل نداشـت، تـالش الزم       هـيچ . از بين رفت

. براي حفظ اين سيستم يـا حفـظ ايـن پـروژه را انجـام دهـد      
 بدون هدايت اين سيستم به سوي موفقيـت شـركت توسـط   

  .مديريت، كل پروژه با شكست مواجه شد

  .Vedder et al. (2002)برگرفته از  :منبع  

شركت براي جلـوگيري از چنـين   : براي بررسي بيشتر
توانيـد حـدس    توانـد انجـام دهـد؟ مـي     هايي چه مي شكست

  بزنيد، چرا اين امر در ماري كي انجام نشد؟

و اقتصادي متعدد، منجر به عوامل سازماني، شخصي . خورده هاي خبرة شكست سيستم
برخي از اين عوامـل  . شوند هاي خبره يا حتي باعث شكست آنها مي كند شدن توزيع سيستم

  .اند ، نشان داده شده4-11فناوري اطالعات در محيط كار در 

 1سـياه  پايگـاه دانـش، موتـور اسـتنباط، تختـه       :خبـره موجودنـد    مـاجزاء زير، در يك سيستـ 
هـا   در آينده، سيستم). كننده  توجيه(دهنده  كاربر و زيرسيستم توضيح، واسط )محيط كاري(

، نشـان داده  5-11ارتبـاط ميـان اجـزاء، در شـكل     . شامل جزء پااليش دانش نيز خواهند بود
  . شده است

  .اند هاي خبره، در زير توصيف شده اجزاء اصلي سيستم. توصيف اجزاء
تن فرمـول و حـل مشـكالت را در بـر     ، دانش مورد نياز براي فهـم، سـاخ  پايگاه دانش

، ماننـد موقعيـت مشـكل و    حقـايق ) 1( :ايـن جـزء، شـامل دو عنصـر اصـلي اسـت      . گيرد مي
كه استفاده از دانش را براي حل مشكالت  قوانيني) 2(مشكل و   حوزه  هاي مربوط به تئوري

  . دهند ي خاصي نشان مي ويژه در حوزه
كـامپيوتري    اين جزء، ضرورتاً يـك برنامـه  . سيستم خبره است "مغز"، موتور استنباط

  . دهد است كه روشي براي استدالل و استنتاج ارائه مي
كنـد كـه    نظر كاربر با كامپيوتر را فراهم مي در سيستم خبره، امكان تبادلواسط كاربر 

شده و گـاهي بـا    صورت سؤال و جواب ارائه   تواند با زبان طبيعي انجام گردد؛ معموالً به مي
شود موتور واسط، عالئم مشكل را با دانـش   تبادل نظر موجب مي. شود يك تكميل ميگراف

  . موجود در پايگاه دانش مرتبط كند و سپس پيشنهاداتي ارائه نمايد

 
1‐  Blackboard 

اجزاء 
 هاي خبره سيستم
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كـاري اسـت كـه بـراي توصـيف مشـكل فعلـي، چنانكـه           ، بخشي از حافظهتخته سياه
تخته سياه براي ضـبط نتـايج   . شود هاي ورودي مشخص گشته، كنار گذاشته مي توسط داده

  .شود و نوعي پايگاه داده است مياني نيز استفاده مي
گيـري را رديـابي كـرده و رفتـار سيسـتم       يت نتيجهمسئولتواند  ، ميزيرسيستم توصيفي

معينـي توسـط     سـؤال  چرا :خبره را با پاسخ تعاملي به سؤاالتي نظير اين سؤاالت تشريح كند
بـه دسـت آمـده اسـت؟ برنامـه       چگونـه  خـاص،   اين نتيجـه  سيستم خبره پرسيده شده است؟

  .(Gregor and Benbasat, 1999) چيست؟ راه حلدستيابي به 
تواننـد   معنا كه آنهـا مـي   بدين . هستند سيستم پااليش دانشمتخصصان انساني، داراي 

هـاي آينـده    از آن بياموزنـد و آن را بـراي مشـاوره    ،عملكرد خود را تجزيـه و تحليـل كننـد   
ه همين ترتيب، چنين ارزيابي در آموزش كامپيوتري نيز ضروري است، بـه  ب. سترش دهندگ

. طوري كه برنامه قادر خواهد بود تا با تحليل داليل موفقيت يا شكسـت خـود، ارتقـاء يابـد    
هـاي   تجاري موجود نبـوده اسـت، امـا در سيسـتم      هاي خبره تاكنون چنين جزئي، در سيستم
  . آزمايشي در حال توسعه است

فراينــد و ســاختار 5-11شــكل
 .يك سيستم خبره
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توصـيف شـده    W11.20هاي خبـره، در فايـل بـرخط     ساخت و كاربرد سيستم فرايند
  .باشد است و شامل مثالي از چگونگي مشورت با يك سيستم خبره نيز مي

  اهدهـبــراي مشــ. رد دارنــدـهــا كاربــ ازمانـره در تمــام انــواع ســـهــاي خبــ مـروزه، سيستـــامــ
 Jackson (1999)و ) ميـداني  بخش مطالعـات ( exsys.comهاي گوناگون صنعتي به،  نمونه
 6-11كلـي كـه در جـدول      ، در ده طبقـه  ژهـور ويـ ـبه طـ   رهـهاي خب مـسيست. ه نمائيدـمراجع

 W11.2ط ـونه برخـ ـو نمـ  2  ونهـال، بـه نمـ  ـبـراي مثـ  (د هسـتند  ـاست، مفيـ   ان داده شدهـنش
 Jarebهـاي ديگـر بـه     نمونـه   بـراي مشـاهده  ). مراجعـه نمائيـد   and Rajkovic   و (2001)

Pontz and Power (2003) مراجعه نماييد.  

خبره، قرار دادن آن   يكي از مفيدترين كاربردهاي سيستم. تعبيه شده  هاي خبره سيستم
اجـزاء سيسـتم خبـره چنـان     . اسـت ) هـا  نظيـر ربـات  (هـا   به عنوان يك جزء در سـاير سيسـتم  

در واقـع،  . انـد  ديل شـده هـا تبـ    ها يـا سيسـتم  فراينـد هاي شـفاف   يكپارچه هستند كه به بخش
ي تعبيـه شـده يـا     هـاي خبـره   افزاري شامل سيسـتم  افزاري و سخت بسياري از محصوالت نرم

هـاي    سيسـتم . هاي هوشمند هستند كه كاربران ممكن است از آنها باخبر نباشـند  ساير سيستم
 فناوري اطالعات، نه بر مبناي وجود يك جزء هوشمند در آنها، كـه بـر اسـاس كاربريشـان    

 .شوند فروخته مي

  هاي خبره طبقات كلي سيستم 6-11جدول 
  مشكل مربوطه طبقه

 
  دريافت توضيحات وضعيت از مشاهدات تفسير .1
  هاي ارائه شده دريافت پيامدهاي احتمالي وضعيت بينيپيش .2
  دريافت معايب سيستم از مشاهدات تشخيص .3
  ها پيكربندي اشياء با لحاظ كردن محدوديت طراحي .4
  ريزي جهت دستيابي به اهداف مورد نظربرنامه ريزيبرنامه .5
  ها، متوقف كردن استثنائات مشاهدات با برنامهمقايسه نظارت .6
  تجويز درمان براي عيوب زداييعيب .7
  اجراي برنامه جهت انجام درمان تجويز شده تعمير .8
  آموز زدايي و تصحيح عملكرد دانشتشخيص، عيب آموزش .9

  ها تعمير و كنترل رفتار سيستم بيني،تفسير، پيش كنترل .10

 كاربردهاي 
 خبرههاي  سيستم
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  هاي هوشمند  ساير سيستم 11-7

هاي هوشمند را  ساير سيستم. هاي خبره، ارائه پيشنهادات تخصصي است هدف اصلي سيستم
برخي . هايي كه در آن سرآمد هستند، به كار برد قابليت  توان براي حل مشكالت يا ارائه مي

  :اند ها در ذيل توصيف شده از اين فناوري

امروزه، جهت دستور دادن به كامپيوتر براي كاري كه بايد انجـام دهـد، معمـوالً دسـتورات     
كـامپيوتر در پاسـخ بـه كـاربر، عالئـم يـا سـاير        . كنيـد  خود را روي صفحه كليد تايـپ مـي  

توانسـتيم بـا زبـان خـود بـا       اگر مي. دهد هاي كوتاه و رمزي اطالعات را بيرون مي يادداشت
شد و ما به آساني  رار كنيم، بسياري از مشكالت كم يا حتي بر طرف ميكامپيوتر ارتباط برق

بهتـر از ايـن، اسـتفاده از صـوت     . كـرديم  ها يا اطالعات را تايپ مي دستورات، دستورالعمل
بود كه ورودي را،  در چنين حالتي كامپيوتر آنقدر هوشمند مي. براي مكالمه با كامپيوتر بود

، بـه برقـراري ارتبـاط بـا     1پـردازش زبـان طبيعـي   . كـرد  مـي بدون توجه به قالب آن تفسـير  
  . شود اي گفته مي كامپيوتر از طريق زبان محاوره

براي فهم يك پرسش به زبان طبيعي، كامپيوتر بايد دانش الزم براي تحليـل و سـپس   
شناسـي دربـاره واژگـان،     دانـش زبـان   :اين دانش عبارتسـت از . باشد تفسير ورودي را داشته

. كاربران و اهداف آنها  تخصصي، دانش درك مفاهيم و حتي اطالعاتي درباره دانش حوزه
براي جزئيات . تواند اقدام مطلوب را انجام دهد كند، مي وقتي كامپيوتر ورودي را درك مي

  .مراجعه نمائيد Reiter and Dale (2000)بيشتر، به 
  :هيمد را مورد بحث قرار مي NLPدر اين بخش، به طور خالصه دو نوع 

هاي ارائـه شـده بـه     هايي كه كامپيوتر را براي فهم دستورالعمل روش. زبان طبيعي فهم .1
سـازد،   توانمنـد مـي  ) فهـم گفتـار  (زبان رايج انگليسي از طريق صفحه كليد يا صـوت  

  . كند؛ به طوري كه كامپيوترها قادر شوند، انسان را بفهمند بررسي مي
ر را جهت توليد زبان رايج انگليسي معمـول،  زبان طبيعي، كه سعي دارد كامپيوت توليد .2

توانمند سازد، تا مردم ) 2معروف به تركيب صوتي(در صفحه نمايش يا توسط صوت 
 . تر درك كنند بتوانند كامپيوتر را آسان

 
1‐  Natural Language Processing (NLP) 
2‐  Voice synthesis 

پردازش زبان طبيعي و 
 هاي صوتي  فناوري



 

 

 هوشمند هاي ساير سيستم  7- 11

هـاي    هـاي پـردازش زبـان طبيعـي در حـوزه      برنامـه . كاربردهاي پردازش زبان طبيعي
هـاي انسـان بـه كـامپيوتر هسـتند كـه شـامل         واسـط تـرين آنهـا    مهـم . مختلفي كاربرد دارنـد 

هـا توسـط    كردن متن، تجزيه و تحليل قواعد زبـاني، فهـم گفتـار و حتـي انشـاء نامـه       خالصه
ها يك زبان طبيعي را به زباني ديگر، يا يك زبـان كـامپيوتري را    اين برنامه. باشند مي  ماشين

كننـد   ات وب را نيـز ترجمـه مـي   آنها حتي صـفح . كنند به زبان كامپيوتري ديگر ترجمه مي
  ). را مشاهده نماييد 3فصل (

هـاي   بـراي سـاير بسـته    "هاي مسـتقيم كـاربر   واسط"، NLPتاكنون، بارزترين كاربرد 
افـزاري بـه    هـاي نـرم   اي كه كاربر را جهت انجام برنامه هاي داده خصوصاً پايگاه(افزاري  نرم

  . باشند مي) سازند زبان روزمره توانمند مي

ي اسـت كـه ارتبـاط بـا     فراينـد ، 1تشـخيص گفتـار  . )صـوت (م گفتـار  ـص و فهـتشخي
ـ اصـطالح  . سازد پذير مي كامپيوتر را از طريق صحبت با آن امكان ، گـاهي  ص گفتـار ـتشخي

رود كه در آن كامپيوتر، واژگاني را كه با آن  كار مي ارتباط به  فرايندتنها براي اولين بخش 
بخـش  . اي آن را درك كنـد ـبـدون اينكـه الزامـاً معنـ    دهد؛  ص ميـشود، تشخي ت ميـصحب

امكان فهم . شود ناميده مي 2ارـم گفتـفهشود،  كه در آن معناي گفتار معلوم مي فرايندديگر 
. ص داده شـود، وجـود دارد  ـاً تمام كلمـات تشخيـ  ـه شده بدون اينكه واقعـگفت  لهـمعاني جم
ود، حاصـل  ـشـ  ي تركيب مـي ـبان طبيعم پردازش زـار، با سيستـص گفتـم تشخيـوقتي سيست

دهـد، بلكـه آن را    تنهـا ورودي صـوتي را تشـخيص مـي     آن يك سيستم كلّي اسـت كـه نـه    
 ,Dettmer)فهمد  مي هـا و انبارهـا، بـه     هاي متعدد در فروشگاه برنامه  اهدهـبراي مش. (2003

Amato‐McCoy    يز بهسيم ن بي PDAتشخيص گفتار، امروزه در . مراجعه نماييد (2003)
  ). Alesso and Smith, 2002و  Kumagai, 2002(گرفته شده است  كار

هدف نهايي تشخيص گفتار، فراهم ساختن امكان فهـم   .مزاياي تشخيص و فهم گفتار
بـراي  ) كـم بـه خـوبي درك يـك انسـان شـنونده       دست(گفتار طبيعي هر سخنگوي انساني 

  :تشخيص گفتار، مزاياي متعددي دارد. كامپيوتر است

تواننـد تايـپ    توانند صحبت كنند از كساني كـه مـي   افرادي كه مي. ابيـسهولت دستي •

 
1‐  Speech Recognition 
2‐  Speech Understanding 
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هـاي تايـپ بسـتگي     تا وقتي كه ارتباط با كامپيوتر به مهارت. نمايند بسيار بيشتر هستند
  . داشته باشد، افراد زيادي قادر به كاربرد اثربخش كامپيوتر نخواهند بود

ها نيز بـاالتر از سـرعت تايـپ آنهـا      پيستسرعت صحبت كردن ماهرترين تاي. سرعت •
تواند دو برابـر سـرعت تايـپ     طبق برآوردهاي انجام شده، يك فرد معمولي مي. است

  . يك تايپيست ماهر، صحبت كند
مسلم است كه ارتباط با كامپيوتر از طريق تايپ، دست شـما را اشـغال   . آزادي دست •

نحـوي   هايشـان بـه   افرادي كـه دسـت  ها، كامپيوتر براي  در بسياري از موقعيت. كند مي
هاي هواپيمـا و مـديران    مانند مونتاژگران محصول، خلبان(باشد  درگير است، مفيد مي

تشخيص گفتار استفاده از كامپيوتر را براي افرادي كه دستشان معلول است ). پرمشغله
  .سازد پذير مي نيز امكان

ر از طريـق تلفـن قابـل دسـترس     بسياري از كامپيوترها، از راه دو. دسترسي از راه دور •
توانيـد   هاي تشخيص گفتار باشد، مـي  راه دور داراي قابليت  اگر پايگاه داده. باشند مي

  . هاي شفاهي از طريق تلفن بازيابي كنيد اطالعات را با صدور فرمان
ايـن  . شـوند  افراد معموالً، هنگام تايپ خصوصاً از لحاظ اماليي دچار اشتباه مي. دقت •

  . توان با ورودي صوتي كاهش داد را مياشتباهات 

امكـان   2با اسـتفاده از تشـخيص صـوت تعـاملي     ،1خدمات مسافرتي امريكن اكسپرس
بررسي و رزرو پروازهاي داخلي از طريق مكالمـه تلفنـي بـا كـامپيوتر را بـه مشـتريان خـود        

سفر  هايي نظير مقصد شما كجاست؟ چه زماني قصد اين سيستم از مشتريان پرسش. دهد مي
شهر و فرودگاه را مـديريت نمايـد و    400اين سيستم قادر است نام . پرسد را مي... داريد؟ و
راه مختلف براي شناسايي يـك مكـان    10،000دهد تا بيش از  گيرندگان اجازه مي به تماس

هاي سيستم تحت مديريت اپراتـور   تراكنش رزرو در مقايسه با هزينه  هزينه. را استفاده كنند
 2دقيقـه بـه    7يابد و زمان متوسـط تـراكنش نيـز از     درصد كاهش مي 50، نزديك به انساني

  . دهد سرويس مشابهي را در وب ارائه مي AETRS. شود دقيقه تبديل مي
محـدوديت اصـلي درك گفتـار، نـاتواني در     . هاي فهم و تشخيص گفتـار  محدوديت

هر چـه سيسـتم در   . استتشخيص جمالت بلند يا زمان طوالني مورد نياز جهت تكميل آن 

 
1‐  American Express Travel Related Services (AETRS) 
2‐  Interactive Voice Recognition (IVR) 
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هـاي تشـخيص صـدا،     همچنين، در سيسـتم . آن بيشتر است  تشخيص گفتار بهتر باشد، هزينه
ها را تغيير داد، بنابراين ممكـن اسـت الزم باشـد گفتـار بـا ورودي       ها و پنجره توان نشانه نمي

  .گردد كليد تركيب شود كه منجر به كندي ارتباط مي  صفحه

معـروف   تركيب صداكنند، به  توسط آن كامپيوترها صحبت ميفناوري كه  .تركيب صدا
صداي از قبل ضـبط شـده توسـط لـوازم       تركيب صدا توسط كامپيوتر، با تكرار ساده. است

آيـد، اصـواتي كـه     بـر مـي   تركيـب   طور كـه از واژه  همان . آنالوگ يا ديجيتال تفاوت دارد
انـد و   اجزاء صوتي اصلي تشكيل شده سازند، به طور الكترونيكي از واژگان و عبارات را مي

  . توانند براي تشكيل هر الگوي صوتي مطلوب، ساخته شوند مي
. اوري آن تا حدي گران اسـت ـت فعلي صداي تركيبي بسيار خوب است، اما فنـكيفي

هاي صوتي تجـاري را تقويـت    كمتر و بهبود عملكرد صداي تركيبي، گسترش برنامه  هزينه
خ خودكار به ـپاس  كننده اي ارائهـه ريباً شامل تمام برنامهـي تقـسيستم رد چنينـكارب. كند مي

اكنـون تعـدادي از    هـم  . باشـد  و مزايـا مـي    دسـتمزد   كاربر، مانند پرسـش كارمنـدان دربـاره   
د كـه آنهـا را از موجـودي حسـاب     ـدهن ريان خود سرويس صوتي ارائه ميـها، به مشت بانك

هـاي مشـابهي ارائـه     هـاي كـارت اعتبـاري، سـرويس     ركتبسياري از شـ . سازد آگاه مي... و
هـا بـا خبـر     هزينـه  هـاي اخيـر و   ريان را از موجودي حساب جاري، پرداخـت ـكنند و مشت مي
ص صـدا، بـه جـدول    ـهاي تركيب و تشخيـ  رستي از ساير برنامهـفه  اهدهـبراي مش. سازند مي
  . مراجعه نمائيد 11-7

عملكرد   ه از بيولوژي انسان هستند و ايده آنها از شيوهالهام گرفت 1عصبي مصنوعي  هاي شبكه
 2هـاي عصـبي   اي به نام ياخته هاي ويژه مغز بشر، از سلول. عملكرد مغز بشر گرفته شده است

هاي عصبي مغز بشر بسـيار زيـاد    طبق برآوردهاي انجام شده، تعداد ياخته. ساخته شده است
تـه عصـبي وجـود دارد كـه بـه      و بـيش از يكصـد نـوع ياخ   ) ميليـارد  150نزديك بـه  (است 
هـر شـبكه از چنـدين هـزار ياختـه عصـبي تشـكيل        . اند تقسيم شده ها شبكههايي به نام  گروه

عنـوان   تواند به  بنابراين، مغز مي. اند گشته كه تا حد زيادي از داخل به يكديگر متصل گشته
  . هاي عصبي محسوب شود اي از شبكه مجموعه

 
1‐  Artificial Neural Network (ANN) 
2‐  Neurons 

هاي عصبي  شبكه
 مصنوعي
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  افزارهاي فناوري صوتي هايي از نرم نمونه 7-11جدول 
 افزارهانرم شركت

 
شـده و   هـاي گـم   بندي، چمـدان  رزروها، جدول زمانپاسخ به سؤاالت درباره هوايي خطوط  و ساير 1اسكاندينيون ايرالنيز

  aغيره
ــاري از موجــودي    ديگر  هاي و بسياري از بانك2سيتي بنك ــدگان كــارت اعتب ــع كــردن دارن ــه   مطل ــان، ارائ و اعتبارش

  aهاي حساب بانكي و اطالعات ديگر به مشتريان وجودم
 aتأييد اطالعات پوششي  3دلتا دنتال پلن

  bدرخواست حمل، سفارش تداركات  4فدرال اكسپرس

  b، دريافت سفارشaارائه اطالعات پيرامون خدمات  تلفني هاي و سايرشركت5ايلينويز بل

ــد ســاختن فروشــگاه 6دومينوز پيزا ــا جهــت ســفارش توانمن ــه اطالعــات  ه ــداركات، ارائ ت
  a,bها قيمت

، آسـتين7ول اينترنشـنال الكتريـك، راك جنرال
 10، استيمن كواك9، وست پوينت پپرل8روور

 فراهم ساختن امكان بازرسي جهت گزارش نتايج آزمايشات تضمين كيفيـت  

 bبراي بازرسان
براي  رهاي مختلففراهم ساختن گزارش وزن و سطح موجودي گوشت و پني   11كارا دونا پرويژنز

  bشده كنندگان كاالهاي حمل دريافت

  bجستجوي بازار و بازاريابي از راه دور   13، ويدنر اينشورنس12اندتيتياي

ول، هاني14وزارت انرژي آمريكا، آيداهو نشنال
  15ول انجينيرينگ البراتوري هاني

 aسازي افراد از موارد اضطراري رديابي شده توسط حسگرها آگاه 

  

 
1‐  Scandinavian Airlines 
2‐  Citibank 
3‐  Delta Dental Plan (CA) 
4‐  Federal Express 
5‐  Illinois Bell 
6‐  Dominoʹs Pizza 
7‐  Rockwell International 
8‐  Austin Rover 
9‐  Westpoint Pepperell 
10‐ Eastman Kodak 
11‐ Cara Donna Provisions 
12‐ AT&T 
13‐ Weidner Insurance 
14‐ Idaho National 
15‐ Honeywell Engineering Laboratory  
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  افزارهاي فناوري صوتي هايي از نرم نهنمو 7-11جدول 
 افزارهانرم شركت

 
 aها آموزان و برگزار نشدن كالس سازي والدين از غيبت دانش آگاه  وزارت آموزش و پرورش نيوجرسي

 aتماس با بيماران جهت يادآوري وقت مالقات آنها، تلخيص و گزارش نتايج  1بهداشت كايزر پرمننتمؤسسه

 bها، وسايل گرمايش و غيره از طريق صوت سازي راديو فعال   اشين توليدكنندگان م

 bاتصال به بخش پرداخت حقوق از طريق صوت   2مركز پزشكي تاكسوما

هــاي الزم،  كنتــرل پزشــكان در اتــاق اورژانــس جهــت انجــام كليــه آزمــايش   بيمارستان سينت اليزابت
 a,bگزارش نتايج توسط پزشكان

هاي مربوط به بيمار توسـط صـدا، جسـتجوي پزشـكان،     ارسال و دريافت داده 3يكاهاسپيتال كورپوريشن آو امر
  a,bبندي و گزارشات پزشكي جدول زمان  تهيه

a (ابزار خروجي  b (ابزار ورودي  

بسـيار    معـروف اسـت، از مجموعـه    پـردازش عصـبي  كه كار آنها به  ANNامروزه، 
سـازي   هـدف، شـبيه  . كنـد  فاده مـي هاي عصـبي بيولـوژيكي اسـت    محدودي از مفاهيم سيستم

پـردازش عناصـر مـرتبط در معمـاري يـك شـبكه         اي دربرگيرنده هاي موازي و تودهفرايند
هــاي الكتروشــيميايي كــه  ربانـهــاي شــبيه بــه ضــ  ه عصــبي مصــنوعي، وروديـياختــ. اســت
خروجـي  . كنـد  اند را دريافـت مـي   هاي عصبي گرفته هاي عصبي زيستي از ساير ياخته ياخته
ايـن عالئـم   . ته عصبي مصنوعي، مطابق عالئم ارسال شده از ياخته عصبي زيسـتي اسـت  ياخ

، اطالعـات را  ANNهاي عصبي  ياخته. مصنوعي، همانند عالئم مغز بشر قابليت تغيير دارند
هـاي عصـبي يـا منـابع خـارجي دريافـت كـرده، اطالعـات را تغييـر داده يـا            هـاز ساير ياختـ 

هـاي خـارجي    هاي عصـبي تحـت عنـوان خروجـي     ساير ياخته كنند و آن را به ردازش ميـپ
  . كنند منتقل مي
به ساختار آن و الگوريتم كـاربردي جهـت پـردازش     ANNپردازش اطالعات   شيوه

  .مراجعه نماييد W11.21براي اطالعات بيشتر به فايل برخط . اطالعات بستگي دارد

 
1‐  Kaiser‐Permanente (HMO) 
2‐  Taxoma Medical Centre 
3‐  Hospital Corporation of America 
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عصــبي، شــامل   ارزش فنــاوري شــبكه. اي عصــبيـهــ اي شــبكهـمزايــا و كاربردهــ
 "پر سر و صدا"هاي ناقص و  اخت الگو، يادگيري و تفسير وروديـسودمندي آن جهت شن

  . باشد مي
أله ـل مسـ ـري حـ ـوصيات بشـي، پتانسيل الزم جهت ارائه برخي خصـهاي عصب هـشبك

ره، مشـكل اسـت   ـهاي خب مـي سيستـيا حت يار مـهاي تصمي مـسازي آنها براي سيست هـكه شبي
ـ وصيات، ـيكي از اين خصـ . دـباشن ا ميرا دار ـ ـشن ي ـهـاي عصبـ   شـبكه . اسـت  1وـاخت الگ

ت طراحـي الگـو و خصوصـيات، در مـواقعي كـه منطـق يـا        ـادير زياد داده را جهـقادرند مق
هـاي مربـوط بـه      هـونه از آن، برنامـ ـيك نم. ل كنندـزيه و تحليـهستند، تج  هـن ناشناختـقواني

  .وام است
ات ـاضيان و تصميمـ ـهـاي متقـ   نامـه  شـدد از پرسـ ـي متعـ ـهاي تاريخ ونهـبا بررسي نم

ايي كـه بايـد   ـهـ  برنامـه  "هـتاريخچـ "يـا   "وــالگ"ادر است ـق ANNآنها،  "رـخي"يا  "هـبل"
تواند طبق الگـو، برنامـه جديـدي را     سپس كامپيوتر مي. تأييد يا رد شوند، را به وجود آورد

يـا   "بلـه "في نزديـك باشـد، كـامپيوتر آن را در گـروه     امه به قـدر كـا  ـاگر برن. فراهم نمايد
گيري به يك انسان ارجـاع   اين صورت، اين برنامه براي تصميمغيردهد؛ در  قرار مي "خير"

هاي مالي نظيـر تعيـين زمـان خريـد و فـروش سـهام        ي براي برنامهـهاي عصب كهـشب. شود مي
(Shadbolt, 2002) بينـي ورشكسـتگي    ، پـيش(Gentry et al., 2002) بينـي نـرخ    ، پـيش

 Davis) ادالتـتبـ  et  al.,   ,Merator)رداران ـو شناسـايي كالهبـ   (2001 ار ـبسيـ  (2003
  . د هستندـمفي

، همراه W11.22هاي عصبي مزاياي متعدد ديگري نيز دارند كه در فايل برخط  شبكه
 Smith and Gupta (2002)بـراي مطالعـه بيشـتر بـه     . انـد  هـاي نمونـه ارائـه شـده     با برنامه

  .مراجعه نماييد
  پردازش عصبي، فراتر از نقش آنكه بـه عنـوان يـك گزينـه مكـانيزم پـردازش و داده      

هاي اطالعات مبتني بر كـامپيوتر جهـت ايجـاد     كاوي مطرح شود، قادر است با ساير سيستم
انـد،   شـده  تشريح  5-11فناوري اطالعات در محيط كار هاي پيوندي قدرتمند كه در  سيستم
  .ب گرددتركي

  

 
1‐  Pattern Recognition 
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  5-11در محيط كارفناوري اطالعات
   كنند هاي اعتباري تقلبي را توقيف مي  ها كارت بانك

  
1ويـزا اينترنشـنالدرصد ميزان پول رد و بدل شـده2/0تنها

 655بـر اثـر كالهبـرداري از بـين رفـت؛ امـا        1995در سال 
 (visa.com)ويـزا  ! اسـت ميليون دالر، ضـرري قابـل توجـه    

عصـبي، تعـداد     اكنون سعي دارد با استفاده از فناوري شبكه
  .هاي شيادانه را كاهش دهد تراكنش

اسـتفاده از كـارت     اغلب افراد يك الگوي جـا افتـاده  
اعتباري را به كار برده و تنها گاهي در مـوارد غيرضـروري   

هاي عصبي بـدين   شبكه. كنند هاي هنگفتي صرف مي هزينه
اند كه تشخيص دهند، كارتي كـه يـك    جهت طراحي شده

شـود،   بار در هفته براي خريد بنزين در هاوايي اسـتفاده مـي  
تر ئـا ناگهان براي خريد تعدادي بليت شب اول جديدترين ت

  .، مورد استفاده قرار گرفته است2يدر برودوِ
هايي كه در طرح ويزا شـركت دارنـد معتقدنـد     بانك

نبرد عليه كالهبرداري موفـق بـوده    عصبي در  فناوري شبكه
  ، سيسـتم شناسـايي ريسـك دارنـده    3بنك آو اَمريكـا . است

 بــرده و اســتفاده از كــارت جعلــي را تــا را بــه كــار  4كــارت
دريافـت   5تورنتو دومينيون بنـك . كاهش داده است دوسوم

كه با معرفي پردازش عصبي، خسارات كاهش پيدا كـرده و  
 بانـك ديگـري،   . عه يافـت رسـاني بـه مشـتري توسـ     خدمات

ــون دالري را در  5/5جــويي صــرفه   ــرد  6ميلي ــالم ك ــاه اع . م
درصد  16هاي عضو ويزا، در اولين سال استفاده از آن،  بانك

با توجه به چنين رقمـي، قطعـاً   . در برابر جاعالن متضرر شدند
هزينه كـرد،   CRISسازي  ميليون دالري كه ويزا براي پياده 2

ويــزا،   در حقيقــت، بــه گفتــه. ي را داردگــذار ارزش ســرمايه
CRIS خود را طي سال اول جبران كرد  هزينه.  

ميليــارد تــراكنش  16بــيش از  CRIS، 1995در ســال 
هـاي ويـزا و    انبـار داده ( 6، ويزانـت 2003تا سـال  . انجام داد

ــي   ــت الكترونيكـ ــات پسـ ــيش از  CRISو ) عمليـ  8000بـ
د تراكنش در سال ميليار 320تراكنش در ثانيه، يا نزديك به 

قــادر بــود تــا  CRIS، 2003تــا پــاييز ســال . انــد ارائــه كــرده
ها را به فاصله چند ثانيـه از تـراكنش، از كالهبـرداري     بانك

اين است كه گاهي، زماني كه  CRISتنها زيان . آگاه سازد
  جنس غيرعادي مانند بليت سفر تفريحي سورپريز يـا حلقـه  

كـارت را    مسر دارنـده شود، سيستم، ه الماس خريداري مي
ــي  ــع م ــد مطّل ــي   . كن ــيچ كــس نم ــال، ه ــر ح ــه ه ــد  ب خواه

  .سورپريزهاي عزيزانش فاش شود
يك صادركننده ( 7شركت سرويس اعتباري ساميتومو

 مبتنـي بـر شـبكه    سيسـتم عصـبي  ) كارت اعتبـاري در ژاپـن  
  

 
1‐  Visa International 
2‐  Broadway 
3‐  Bank of America 
4‐  Cardholder Risk Identification System (CRIS) 
5‐  Toronto Dominion Bank 
6‐  Visa Net 
7‐  Sumitomo 
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fairisaac.comاين محصول با خوانـدن.كند را استفاده مي
  ميليـون دارنـده   18ار كـرده و از  حروف ژاپني به خـوبي كـ  

ايـن سيسـتم، توسـط    . نمايـد  كارت در ژاپـن محافظـت مـي   
هاي ديگر در سراسر دنيا مورد استفاده قرار  بسياري از بانك

  .گيرد مي

در تطـابق خودكـار    CRISمزيت : براي بررسي بيشتر  
  نسـبت بـه مجموعـه    CRISحساب چيست؟ مزيـت   صورت

درصــد  200خريــد بــيش از ي  وقتــي هزينــه"قــوانيني نظيــر 
را مطلـع   دهنـده  حساب قبلي بود، فرد مجوز متوسط صورت

  چيست؟ "نمائيد

  :اي از چكيده :منابع
“Visa Stamps Out Fraud”(1995); p.viii; “Visa Cracks Down on Fraud”(1996); fairisaac.com & Visa.com (June, 2004). 

ر از ابزارهـاي يـادگيري ماشـين مربـوط بـه      يكـي ديگـ  . ژنتيك) ريزي برنامه(الگوريتم 
ANN، اســت، كــه روشــي خودكــار و مســتقل از حــوزه، جهــت حــل  1الگــوريتم ژنتيــك

كامپيوتري اتفاقي توليد كرده و سپس با اسـتفاده    اين ابزار، هزاران برنامه. باشد مشكالت مي
 2دارويـن تكثير، مفهوم گزينش طبيعي  از اصولي نظير تركيب مجدد، جهش، گزينش ژن و

بـراي  . بهبـود يافتـه را توليـد كنـد      اين ابزار، سعي دارد تعداد زيادي برنامه. برد را به كار مي
  .را مشاهده نماييد Koza et al (2003)جزئيات و منابع، 

ايـن  . اند پردازش عصبي، به عنوان يك فناوري اثربخش در شناخت الگو، نمايان شده
) Giesen 2002، و Haykin 1998 ،Chen 1996مثـال بـراي  (هاي زيادي  قابليت به برنامه

  .شود ترجمه شده و گاهي با منطق فازي يكپارچه مي

هـا پرداختـه و كـامپيوتر را     استدالل انساني، بـه ترديـد   فرايندسازي  از طريق شبيه 3منطق فازي
ي منطـق فـاز  . سازد جهت رفتار با دقت و منطق كمتر نسبت به كامپيوترهاي قديمي توانمند مي

ايجـاد شـده و كـاربرد آن در حـال افـزايش       4زاده تكنيكي است كه توسط استاد عسكر لطفـي 
گيري  پاية منطقي اين رويكرد آن است كه تصميم. (Nguyen and Walker, 1999)است 

هـاي   ايـن امـر غالبـاً شـامل حـوزه     . اي سياه و سفيد يـا درسـت و نادرسـت نيسـت     هميشه مسأله
 فراينـد در حقيقـت،  . باشـد  تـر مـي   بـراي آن مناسـب   "ن اسـت ممك"خاكستري است كه واژة 

  .برانگيز و حتي نامربوط است جدي، بحثغيرساختاريافته، غيرگيري خالق، غالباً  تصميم

 
1‐  Genetic Algorithm (Programming) 
2‐  Darwinian Concept 
3‐  Fuzzy Logic 
4‐  Prof. Askar Lotfizadeh (1994) 

 منطق فازي
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توانـد بـا اسـتفاده از     گيـران مـي   تصـميم  كاراييمطابق نظر متخصصان، بسياري اوقات 
ال حاضر، تنها چنـد مثـال   در ح. (Nguyen and Walker, 1999)منطق فازي ارتقاء يابد 

بينـي، وجـود    هاي منطق فازي محض در كسب و كار، عمدتاً در رفتار سيستم پـيش  از برنامه
 ,Perayگــذاري، بــه  بــراي نمونــه ســرمايه(دارد  و بــراي نمونــه ارزيــابي پــروژه بــه  1999

Flanagan,  يك كاربرد جالب منطق فـازي، اسـتفاده از آن جهـت    ). مراجعه نماييد 2000
غالبـاً، منطـق   . (Information Week, May 15, 2000)يباني مسـافران سـازماني اسـت    پشـت 

اطالعـات پيشـرفته    بـراي مثـال سيسـتم    . شـود  هاي هوشمند اسـتفاده مـي   فازي با ساير سيستم
سازي زمـان   ترين راه به مسافر، از منطق فازي عصبي جهت بهينه ، با پيشنهاد مناسب1مسافران

  .(Dharia and Adeli, 2003; Ye 2004) كنند سفر، استفاده مي

ترين مشكالت وب، حجم انبوه اطالعات است كه با گذر زمان بـه سـرعت در    يكي از مهم
تواننـد   هـا و عوامـل جسـتجو مفيـد هسـتند، امـا هنـوز نمـي         افـزار  نـرم . باشـد  حال افزايش مي

، تصـاوير و حتـي قـرار    مفاهيم به محتوا، مـتن . هايي را كه معاني متعددي دارند، بفهمند واژه
 2وب مفهــــوميحــــل پيشــــنهادي بــــه   راه. گــــرفتن در صــــفحة وب بســــتگي دارنــــد

(W3.org/2001/sw/) وب مفهومي، در واقـع توسـعة وب اسـت كـه در آن     . معروف است
هـا بـراي خودكارسـازي،     تـوان بـه داده   گيرند و مي تري را در بر مي اطالعات، مفاهيم وسيع

، كنسرسـيوم وب  2004در اوائـل سـال   . مجـدد دسترسـي داشـت     سازي و اسـتفاده  يكپارچه
چـارچوب   :المللي، دو ويژگـي جديـد ارائـه كـرد     جهان گستر، به عنوان يك استاندارد بين

اي از قـوانين بـراي    مجموعه RDF. (Lee, 2004) 4شناسي وب و زبان هستي 3توصيف منابع
روابـط درونـي ميـان     OWL. ستاي از اطالعات ا ها يا توصيفات ساده فراهم كردن فراداده
تواننـد   دهنـدگان محتـوا مـي    ، توسـعه OWLو  RDFبا استفاده از . كند اشياء را مشخص مي

از ديگـر  . هـا متصـل نماينـد    هـاي جسـتجو، مـدارك را بـه فـراداده      سازي قابليت جهت بهنيه
بهتـر  هاي سازماني و مـديريت   سازي برنامه توان توانايي يكپارچه هاي اين حوزه مي پيشرفت

، به فايـل  فرايندبراي اطالع از چگونگي كاركرد اين . (Taft, 2004)ها را نام برد  سايت وب
  .مراجعه نماييد W11.23برخط 

 
1‐  Advanced Traveler Information System (ATIS) 
2‐  Semantic Web  
3‐  Resource Description Framework (RDF) 
4‐  Web Ontology Language (OWL) 

 وب مفهومي
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هـاي پيچيـده را    رود كه جستجو، عمليـات و سـاختار برنامـه    از وب مفهومي انتظار مي
تـر   بـل كنتـرل  تر و براي درك كـامپيوتر قا  اين تالشي است كه وب را همگن. تسهيل نمايد

افزاري قادرنـد   اگر صفحات وب شامل مفاهيم خاص خود باشند، آنگاه عوامل نرم. كند مي
افـزاري تـوان درك    وب مفهـومي، بـه عوامـل نـرم    . تري انجام دهند جستجوهاي هوشمندانه

  .دهد وب را مي  هاي داده ها و پايگاه فرم
هــاي  كمــك"ائــه ، در صــورت موفقيــت وب مفهــومي، امكــان ار1بنــا بــر نظــر چــري

افزاري كه قـادر بـه انجـام كارهـاي مفيـد بسـياري ماننـد         افراد از طريق عوامل نرم "شخصي
  .آيد رزرو كامل سفر كاري شما هستند، فراهم مي

) DSSنظيـر  (هـاي سـنتي    هاي هوشمند يا بـا سيسـتم   هاي هوشمند غالباً با ساير سيستم سيستم
  .دهد هاي پيوندي را نشان مي يستمهاي زير، چنين س نمونه. شوند يكپارچه مي

اي است كه توسط  پيچيده فرايندگسترش راهبرد بازاريابي، . گسترش راهبرد بازاريابي
، شامل كارهـاي زيـادي   فراينداين . شود كنند، انجام مي افراد زيادي كه در يك تيم كار مي

ندين سـال،  طي چ. است كه بايد با كمك متخصصان سازماني، به طور پياپي صورت پذيرد
متأسـفانه، اغلـب   . انـد  توسعه يافتـه  فرايندهاي متعدد راهبرد بازاريابي براي پشتيباني اين  مدل
پيشــنهاد . كننــد پشــتيباني مــي) بينــي بــراي مثــال، انجــام پــيش(هــا تنهــا از يــك هــدف  مــدل

  توسـعه  فراينـد . ارائه شـد  2توسط لي ANNهاي خبره، منطق فازي و  سازي سيستم يكپارچه
. نشان داده شده اسـت  6-11، در شكل فرايندرد بازاريابي و پشتيباني سه فناوري در آن راهب

هاي راهبرد سازماني، ماننـد پـنج نيـروي     اين سيستم پيوندي، قدرت كافي براي اجراي مدل
هـاي   و نقـش   شده  هاي يكپارچه فناوري. گر را داراست پرتر و مدل ماتريس سياست هدايت

  :آنها عبارتند از
بينـي سـهم و رشـد آتـي بـازار اسـتفاده        هـا بـراي پـيش    از اين شبكه .هاي عصبي كهشب •

 . شود مي
اي جهت توسعة راهبرد بازار براي  ها، پيشنهاد هوشمندانه اين سيستم .هاي خبره سيستم •

 . كنند ريزي فراهم مي اشخاص و تيم برنامه

 
1‐  Cherry (2002) 
2‐  Li (2000) 

  هاي سيستم
 هوشمند پيوندي
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ها و اطالعات بـه   دهاين فناوري، جهت پرداختن به ترديدها و ابهامات دا .منطق فازي •
 . كند مديران كمك مي

. كند ها به تسهيم اطالعات، هماهنگي و ارزيابي كمك مي سازي اين فناوري يكپارچه
ايـن سيسـتم كمـك    . اسـت   هـا طراحـي شـده    گـروه  اين سيستم براي پشتيباني از اشخاص و

  .سازي مدل در نظر گرفته شود كند تا قضاوت كاربران در پياده مي

 
 :ازتجديد چاپ:منبع.معماري يك سيستم هوشمند تركيبي 6-11شكل

Decision Support Systems, January 2000, S. Li, ʺThe Development of a Hybrid Intelligent System for Developing 
Market Strategy,ʺ p. 399. © 2000, with permission from Elsevier Science. 
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ســازي  و بهينــه ANNاز منطــق فـازي يكپارچــه،   1لَــم. طراحــي فراينــدســازي  بهينــه
گري و سفالگري اسـتفاده   طراحي پيچيده براي ريخته فرايندالگوريتمي جهت طراحي يك 

هاي مورد نياز اصل قانون فازي را برآورد كرده و به ارزيابي عملكـرد   ورودي ANN. كرد
آميـزي داشـت و امكـان     ن سيسـتم كـاربرد موفقيـت   ايـ . پردازد سازي نيز مي عيني مدل بهينه

  . گيري جهت توليد سريع و پايدار را فراهم نمود تصميم

 هاي مبتني بر وب پشتيبان مديريت  سيستم 11-8

يار بـر يـك مبنـاي جهـاني      هاي سيستم تصميم وب، محيط كاملي براي مستقر كردن قابليت
 Power(اســت  and  Kaparthi,   Simicو  2002 and  Devedzic,  بياييــد ). 2003

تواننـد كـاربران و هـم     كـه مـي   2هـاي پشـتيبان مـديريت مبتنـي بـر وب      سيسـتم نگاهي بـه  
هـا شـامل تمـام انـواع      ايـن سيسـتم  . منـد سـازند، بيانـدازيم    دهنـدگان سيسـتم را بهـره    توسعه
هاي پشـتيبان   سيستم. باشند يار، از جمله انواع هوشمند و پيوندي آنها، مي هاي تصميم سيستم
بـراي مطالعـه يـك    . هاي سازماني بسيار مناسـب هسـتند   ريت مبتني بر وب، براي سيستممدي

  . مراجعه نماييد 6-11فناوري اطالعات در محيط كار مثال در اين مورد به 
. ارائـه شـده اسـت    8-11مبتني بـر وب، در جـدول    MSSهاي سودمند اصلي  ويژگي

براي ساير مزاياي . مراجعه نماييد Cohen et al. (2001)ها، به  هايي از اين برنامه براي مثال
MSS  مبتني بر وب، به فايل برخطW11.24 رجوع نمائيد .  

 يار  هاي تصميم موارد پيشرفته و ويژه در سيستم 11-9

مهمترين آنها در ايـن بخـش،   . يار سهيم هستند هاي تصميم سازي سيستم  عوامل زيادي در پياده
  .مراجعه نماييد Turban et al., 2005 زئيات بيشتر بهبراي عوامل ديگر و ج. شوند ارائه مي

هـاي   سـازي بـه معنـي تقليـد از ويژگـي      به طور كلي، شـبيه . ، معاني متعددي داردسازي شبيه
نظيـر  (، به روشـي جهـت هـدايت آزمايشـات     DSSسازي در  به طور كلي شبيه. واقعي است

  . شود ، گفته ميبا كامپيوتر، بر اساس مدلي از سيستم مديريت) "احتماالت"

 
1‐  Lam et al. (2000) 
2‐  Web‐based Management Support Systems (MSS) 

سازي براي  شبيه
 گيري تصميم
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  6-11در محيط كارفناوري اطالعات
MSS مبتني بر وب در بانك لوگزامبورگ      

  

يـك بانـك،2لوگزامبـورگشـعبه 1بانك خصوصي سـب 
هاي بزرگ  المللي سرآمد است كه به سرعت از فرصت بين

بــرداري  رشــد در اروپــا، از طريــق بانكــداري اينترنتــي بهــره
هاي انجام شده از  سب، پي برد كه حجم تراكنش. نمايد مي

طريق اينترنت بسيار بيش از ساير موارد است و لذا دريافـت  
. تواند سودآوري زيادي در بر داشـته باشـد   كه اين روند مي
تـرين فرصـت خـود را در     ترين و جـذاب  اين بانك، بزرگ

گـذاري   يهبيند؛ جايي كه سب در يك بـازار سـرما   اروپا مي
در  مـؤثر در حال رشد سهيم بـوده و خـود را بـا ابـزار مـالي      

بانك . سازد جهت ارائه خدمات بهتر به مشتريان توانمند مي
اي اتخاذ كرد كـه بـا كمـك     طلبانه سوئدي سب، هدف جاه

ميزان مشـتريان   2004يك شريك اينترنتي اروپايي، تا سال 
  . ميليون افزايش دهد 5اينترنتي خود را به 

ــه موقعيــت    ــراي رســيدن ب بانــك خصوصــي ســب، ب
گرفـت تـا بـه      ساعته در هفتـه، تصـميم   24 هنگام بهعملكرد 

 Web، به نام MSSافزار  بررسي يك نرم Focus ) محصول
افزار كاربران را  اين نرم. بپردازد) 3شركت اينفرميشن بيلدرز

دهــي، توليــد  هــاي گــزارش جهــت طراحــي ســريع سيســتم
ي تحليـل كسـب و كـار توانمنـد     ها سرويس و سيستم سلف
هــاي اســتاندارد گرفتــه تــا  همــه چيــز از گــزارش. ســازد مــي

 توان به سرعت طراحـي كـرد و   هاي سفارشي را مي گزارش

هـاي داخلـي،    فوراً، به طور داخلي يا خارجي، توسط شـبكه   
در نتيجه، . هاي خارجي و از طريق اينترنت تحويل داد شبكه
معطـوف   هنگـام  بهتر تراكنش به بس گيري تصميم فرايندكل 
گزارش را طراحـي كـرده    600اين بانك، بيش از . شود مي

عـدد آن، بـه طـور روزانـه توسـط مـديران        150كه بيش از 
  .شود بانك استفاده مي

وصي ـالعات بانـك خصـ  ـم اطـدو عنصر اصلي سيست
) محصـول آي بـي ام  ( AS/400افزاري  تـر سخـب، بستـس

برنامــة مــالي طراحــي شــده  يــك( Olympicزار ـافــ و نــرم
تركيـــب . باشـــد مـــي) توســـط يـــك شـــركت سوئيســـي 

Information  Builders  EDA  وWeb  Focus 
ازي بـه  ـــ رسي مجـــ سـازي كـه دست   هـزار يكپارچـ ـاف انـمي(
منجـر بـه   ) سـازد  ر مـي ـپذيـ  كانـهاي داده را امـ  ام پايگاهـتم

ي ـاب بانكـ ـرسي به اطالعات براي مـديران حسـ  ـبهبود دست
  .است شده 

هاي عمده  هايي براي بورس ، پيامOlympicافزار  نرم
پيـام بازگشـتي حـاوي     ،نمايـد و در مقابـل   سهام ارسـال مـي  

اين امر باعث ارتقـاء  . كند دريافت مي روز بهاطالعات مالي 
  .بانك شده است كارايي

اما دارا بودن اين منبع اطالعات هوشمند يـك مسـأله   
 بانـك . اي اسـت ديگـر   هاست و اسـتفادة كامـل از آن مسـأل   

  

 
1‐  SEB Private Bank 
2‐  Luxembourg 
3‐  Information builders 
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داخلـي بـاخصوصي سب، شاهد كاربرد رو به رشـد شـبكه
ت مبتنـي بـر وب، بـه عنـوان حركتـي بـه       ينكال تين معماري

عنـوان مثـال از    بـه  . هاي كاغذي كمتـر اسـت   سوي گزارش 
توانند بـه آسـاني ارزش    طريق اين سيستم، مديران بانك مي

ــ   DSSي از موجــودي دارايــي مشــتري را چــك كننــد؛ وقت
توانـد بـه    اي را ارزيابي كند، مـي  شود كه پرونده خواسته مي

  .سرعت نتيجه را ارائه نمايد

بانك خصوصي سب، با امنيت بـاال و خـدمات داراي     
ارزش افزوده قابل توجه، براي گسترش بازارهاي خـود، در  

  .است موقعيت خوبي قرار گرفته 
  :برگرفته از :منابع

Informationbuilders.com/applications/seb.html (2001). 
هـاي ديگـري در كنـار     چه برنامـه : براي بررسي بيشتر

MSS توانند توسعه يابند؟ مي  

  

  مبتني بر وب MSSمزاياي  8-11جدول 
 توضيح مزايا

 
ورگـر  اي باشد كه همگي با يك مر تواند داراي منابع زيادي در قالب چندرسانهوب مي   ها دستيابي به منابع غني داده

 .قابل دسترس هستند
بـراي مثـال، فروشـندگان،    . تواند در هر زمان و از هر مكاني قابل دسترس باشـد داده مي   ها سهولت بازيابي داده

هـا را   مشـتري، درخواسـت   كسب و كاردر مكان  DSSهاي  توانند با استفاده از مدل مي
 .اجرا نمايند

را  DSSستجو، ابـرمتن و غيـره، سـهولت كـاربرد و يـادگيري      كاربرد مرورگر، موتور ج   سهولت كاربرد و آموزش
 .كنند حتي مديران ارشد نيز، مستقيماً از آنها استفاده مي. سازد نمايان مي

كــاهش كاغــذبازي و پــردازش بــراي
  هاي خام داده

هـا بـراي    اي موجـود باشـد، داده   اگـر انبـار داده  .ها قابل رؤيت هسـتنددر وب تمام داده 
 .شود دهي مي نمشاهده سازما

، DSSها و فناوري  با قابليت دسترسي به اطالعات بيشتر و رايج، همانند دسترسي به مدل  تصميمات بهتر
 .توانند تصميمات بهتري اتخاذ نمايند مي DSSكاربران 

ي پردازش به زود. كند استفاده مي DSSهاي موردنياز مدلاز اينترنت براي اجارهASP  پيش ساخته DSSگسترش كاربرد
هاي بيشـتر   برنامه. اشتراك عمومي، اين توزيع را به سناريوي معمولي تبديل خواهدكرد

  .تري نيز در دسترس خواهند بود و ارزان
) 6راهنمـاي فنـاوري   (شخصي، وقتـي شـخص از اجـزاء موجـود در وب     DSSطراحي   توسعهكاهش هزينه

تن محصـوالت فروشـندگان،   همچنـين، سفارشـي سـاخ   . تر اسـت  كند، ارزان استفاده مي
 .تر از انجام آن در محيط اينترنتي خواهدبود تر و ارزان سريع
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هاي نيمه سـاختار يافتـه و سـاختار نيافتـه سـروكار دارد، شـامل        با موقعيت DSSچون 
هـاي اسـتاندارد    سازي يا ساير مدل باشد كه ممكن است به آساني با بهينه واقعيتي پيچيده مي

سـازي   بنـابراين، شـبيه  . سازي مورد بررسي قرار گيرد تواند با شبيه اغلب ميتحليل نشود؛ اما 
بـراي مثـال،   . (Law and Kelton, 1999)اسـت   DSSتـرين ابزارهـاي    يكي از كـاربردي 

يار كاربردي در صنعت هواپيمايي جهت  سازي بيش از پيش بخشي از ابزارهاي تصميم شبيه
  .(Adelantado, 2004; Chong at al., 2003)باشد  مدت مي گيري كوتاه تصميم

بـه طـور كلـي    . مـدل معمـولي نيسـت    يسازي نوع براي شروع، شبيه. هاي اصلي ويژگي
تقليد سازي، معموالً به طور دقيق از مدل  ، در حالي كه شبيهدهند نشان ميها واقعيت را  مدل
هـا   اير مـدل سـازي، نسـبت بـه سـ     هاي شبيه در عمل، اين بدان معنا است كه در مدل. كند مي

  .سازي كمتري از واقعيت مورد نياز است ساده
به . خصوصاً از نوع احتماالت استهدايت آزمايشات،سازي، تكنيكي براي  ثانياً، شبيه

هـاي   هـاي يـك سيسـتم مشـخص را در موقعيـت      توانـد ويژگـي   سازي مـي  ترتيب، شبيه  اين
شود، بهترين نمونـه از   ه ميها محاسب وقتي ارزش ويژگي. بيني كند مختلف، توصيف يا پيش

سازي غالبـاً شـامل تكـرار يـك      شبيه فرايند. توان انتخاب كرد هاي مختلف را مي ميان نمونه
 فراينـد ايـن  . شـود  ثير كلـي عمليـات خـاص، مـي    أتـ  آزمايش به دفعات زياد، جهت برآورد 

. د نياز اسـت طور دستي اجرا شود، اما معموالً يك كامپيوتر مور تواند در برخي موارد به  مي
هاي پيچيده مـورد اسـتفاده قرارگيـرد؛ چنـان كـه بـه        گيري تواند براي تصميم سازي مي شبيه

 ,Heĳden)اي از سيستم خودكار حمل و نقل زيرزميني  عنوان نمونه در برنامه و در  (2002
  . ارائه شده است W11.25فايل برخط 

  :كاربرد دارد، زيرا سازي براي پشتيباني از تصميم شبيه. سازي مزاياي شبيه

سـازي بـه    ساده. سازد پذير مي هاي مشكالت واقعي را امكان در نظر گرفتن پيچيدگي •
سازي، توزيع احتماالت واقعـي را بـه    عنوان مثال شبيه به . ميزان بسيار كمي الزم است
 . برد كار مي  جاي توزيع نظري تقريبي به

پـذير   را بـراي مـديران امكـان    اين ساختار، پرسـش دربـاره احتمـاالت   . توصيفي است •
كننـد،   مديراني كه از رويكرد آزمون و خطا براي حـل مشـكل اسـتفاده مـي    . سازد مي
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تـر،   سازي شده به جـاي نمونـة واقعـي، آن را سـريع     توانند با استفاده از مشكل شبيه مي
 .تر و با ريسك كمتر، حل نمايند ارزان

مانند موجودي و جذب پرسـنل  . هدد مشكالت بسيار متنوعي را مورد بررسي قرار مي •
بـه عـالوه   . ريـزي بـا بـرد وسـيع     ، مثل برنامهوظايف سطح باالي مديريتيو نيز همانند 

هاي مختلف را آزمايش كرده تا اهميت آنها را مشـخص نمايـد و    تواند متغير مدير مي
  .هاي مختلف، به تعيين بهترين آنها بپردازد نيز با آزمايش نمونه

توانـد بـه مـدير     در عرض چند دقيقـه مـي  . دهد فشردگي زمان را نشان  تواند تأثير مي •
 .هاي مختلف القاء كند حسي از تأثيرات بلندمدت سياست

  بـا اسـتفاده از ابزارهـاي وب در درگـاه يـا شـبكه      . تواند هدايت شود از هر جايي مي •
 .خارجي سازمان

اسـت   )تجسـمي (ي تصـويري  سـازي تعـامل   شبيهترين آنها  سازي، جامع از انواع مختلف شبيه
كه به مديران امكان تعامل با يك تحليل در حـال پيشـرفت را داده و تغييـرات و    ) 10فصل (

  . دهد هاي مطلوبي را نيز انجام مي دستكاري

حاصـل ايـن روال،   . شـدند  يار به صورت سفارشي ساخته مي هاي تصميم در بدو امر، سيستم
يار كوچك كاربر نهايي بود كـه بـا    ل، سيستم تصميمنوع او :يار بود دو دسته سيستم تصميم

يار گران و گسترده بـود   نوع دوم سيستم تصميم. ابزارهاي ارزان نظير اكسل ساخته شده بود
بـه هـر   . اي ساخته شـده بـود   كه توسط پرسنل فناوري اطالعات يا فروشندگان، با ابزار ويژه

در نتيجــه، . شــي قابــل قبــول نبــودهــا، ســاختن سيســتم سفار حــال، بــراي بســياري از برنامــه
اي، ماننـد خـدمات مـالي، بانكـداري،      هـاي ويـژه   يار را در زمينه فروشندگان، سيستم تصميم

، 1999از سـال  . ارائـه كردنـد  ) هـا  يا تركيبي از اين زمينـه (وري  بهره  ها، يا سنجش بيمارستان
آغـاز   ASPن خـدمات  يار را بـه عنـوا   هاي تصميم ارائه برخط اين سيستم ،وقتي فروشندگان
سيسـتم    هـايي از محصـوالت پـيش سـاخته     نمونـه . ها رواج بيشتري يافتند كردند، اين سيستم

  . است  ارائه شده W11.26يار در فايل برخط  تصميم
بـه هـر   . توان با هزينة اضافي سفارشي ساخت اين ابزار و بسياري ابزارهاي ديگر را مي

ز بشوند، معمـوالً هزينـة تمـام شـده بـراي كـاربران       فارشي نيسها  حال، حتي اگر اين سيستم
  . يار است يك سيستم تصميمدوباره بسيار كمتر از هزينه ساخت 

پشتيبان تصميمات ويژه 
 از پيش اتخاذ شده
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بـراي  . گردد از پيش ساخته، در وب نيز ارائه مي  هاي خبره پشتيباني تصميم در سيستم
  .مراجعه نماييد W11.27هاي بيشتر، به فايل برخط  مثال

تمـام سـطوح سـازمان، بـه موفقيـت كسـب و كـار كمـك          تصميمات صحيح و مناسـب در 
هـا را كـاهش    اما تصميماتي كه فرصت فروش را افزايش داده يا هزينة درخواست. كنند مي
دهند، در خطوط مقدم توسط افرادي كه با مشتريان و ساير شركاي تجاري تعامل دارند،  مي

العاده، رسـيدگي بـه    فوق اين امر خواه يك سفارش استثنائي، فرصت فروش. شود اتخاذ مي
گيرنده خط مقدم بايد بر اساس زمينه و  يا قرارداد سودزا باشد، تصميم  شكايت يك مشتري
انـد، بتوانـد در حـين     هايي كه توسط مديريت ارشد تعيـين شـده    مشي مطابق راهبردها و خط

  . تصميمات اثربخش اتخاذ نمايد) گاهي در چند ثانيه(سرعت  تعامل با مشتري به

ي اسـت كـه توسـط آن    فراينـد ، گيـري خـط مقـدم    تصـميم . هاي خـط مقـدم   سيستم
تصميم را خودكار كرده و آن را به سـوي كاركنـان خـط مقـدم هـدايت       فرايندها،  شركت

، شامل ابداع راهبردهـا، ارزيـابي معيارهـا و تحليـل تـأثيرات و تغييـرات       فراينداين . كنند مي
براي اطالعات بيشتر، به فايل . ت به دست آمده استعملياتي در چند ثانيه، بر اساس اطالعا

  . مراجعه نمائيد W11.28برخط 

بدين منظور، . امروزه، تصميمات بايد در زمان مناسب و غالباً تحت فشار زماني، اتخاذ شوند
دهد، مطلـع بـوده و قـادر بـه انتخـاب       مديران بايد از آنچه هر لحظه در كسب و كار رخ مي

اي بـراي   يـار ويـژه   افزارهاي تصـميم  ر، نرمـهاي اخي الـدر س. مات باشندرين تصميـسريع بهت
كنتـرل فعاليـت كسـب و    امي مختلفي نظيـر  ـت اسـاين ابزارها تح. اند اين منظور توسعه يافته

هـا، بـه    براي مشاهده جزئيات و نمونه. اند پديدار شده 1هاي تحليلي محض چهارچوبو كار 
Bates  هوشـمندي انجـام كسـب و    ها،  هاي مختلف اين روش گونه. مراجعه نماييد (2003)

 ,Sorensen) 2كــار  ,Choy) مــديريت انجــام كســب و كــارو  (2003 . باشــد مــي (2003
ارسنجي و كـارت امتيـاز متـوازن    ـ، ماننـد معيـ  3ب و كـار ـش عملكرد كسـ ـسنجهاي  هـبرنام

  . باشند هاي مربوط مي نيز از برنامه) 13فصل (

 
1‐  Extreme Analytic Frameworks (EAF) 
2‐  Business Performance Intelligence (BPI) 
3‐  Business Performance Measurement (BPM) 

 هاي  ستمسي
 يار خط مقدم تصميم

 هاي  سيستم
 يار بالدرنگ تصميم
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هاي مختلـف   يا ايده ها    راه حل ها، اغلب نياز به ايجاد ارزيابي فرصتجهت حل مشكالت يا 
يار است، اما خارج از محـدودة كتـاب    خالقيت، عنوان بسيار مهمي در سيستم تصميم. است

در عين حال، يك عنوان مشخصاً به فناوري اطالعات تعلـق دارد  . باشد فناوري اطالعات مي
عالوه بر ايـن، كـامپيوتر   . باشد توليد ايده مي فرايندني از و آن كاربرد كامپيوتر جهت پشتيبا

 تواننـد  هـاي خبـره مـي    در حقيقت، سيسـتم . استفاده شود راه حلتواند جهت ارائه نظر و  مي
هايي پيشنهاد كنند كه به افراد بـراي   راه حلتوانند  ناميده شوند، زيرا آنها مي 1ان خالقيتيار 

بــه ). بـراي مثـال، از طريـق همكـاري نـوعي     (كــرد هـاي جديـد كمـك خواهـد      ارائـه ايـده  
و فايـل   Yiman‐Seid and Kobsa (2003)شـود، بـه    پيشـنهاد مـي   منـد  عالقهخوانندگان 

 افـزار  گروهي، نوع ديگـري از گـروه   يار هاي تصميم سيستم. مراجعه نمايند W11.29برخط 
ائـه ايـده و   گيـري گروهـي را افـزايش داده و محيطـي جهـت ار      هستند كه اثربخشي تصميم

  .(Bose, 2003)كنند  خالقيت ايجاد مي

  مباحث مديريتي  
هاي پشـتيبان   در عين حال كه برخي از مزاياي سيستم .توجيه هزينه؛ مزاياي ناملموس .1

مديريت آشكار هستند، تعيين ارزش دالري بـراي مزايـاي نـاملموس بسـياري از ايـن      
اي كوچك نسبتاً كم بـوده و  ه در حالي كه هزينة سيستم. ها امري دشوار است سيستم

توانـد بسـيار    هاي متوسط تا بـزرگ مـي   توجيه آن موضوع مهمي نيست، هزينة سيستم
 .دهند، بايد از نظر اقتصادي توجيه شود زياد باشد و مزايايي كه ارائه مي

بسياري از كارمنـدان، بـه منظـور افـزايش      .يار شخصي هاي تصميم مستندسازي سيستم .2
توصـيه  . كننـد  يـار طراحـي مـي    رشان براي خود سيستم تصـميم وري و كيفيت كا بهره
يار، ليستي تهيه شده و مطمئن شويم كه مستندسازي  هاي تصميم شود از اين سيستم مي

مناسب و اقدامات امنيتي انجام گرفته، به طوري كه اگـر كارمنـدي سـازمان را تـرك     
 .وري باقي بماند كند، ابزار بهره

هـا   ار شـامل اطالعـات بسـيار مهـم بـراي حيـات سـازمان       يـ  هاي تصميم سيستم. امنيت .3
هاي توزيـع شـدة مبتنـي بـر وب،      اقدامات امنيتي مناسب، خصوصاً در برنامه. باشند مي

 
1‐  Contributors to creativity 

 خالقيت در 
 يار هاي تصميم سيستم



 

 

 يمباحث مديريت

  اي سيسـتم  سازند، سـازندگان حرفـه   مي DSSكاربران نهايي كه . امري ضروري است
هاي توسعه يافتـه   ها و امنيت سيستم به اين دليل، مشكالتي در يكپارچگي داده. نيستند
 .باشد تواند وجود داشته  مي

4. DSS هاي مبتنـي بـر وب و    روزافزون از سيستم  با استفاده. تجاري آمادهASP  يـافتن ،
بـه دليـل مزايـاي برنامـة     . پـذير اسـت   صورت برخط، امكـان  به  DSSهاي آماده  برنامه
DSS اي كسـب و  هفراينـد آيـد كـه    خريداري يا كرايه شده، گاهي به نظر عاقالنه مي

برخي فروشـندگان مايلنـد،   . تجاري آماده تغيير دهيد DSS كاري را براي تنظيم يك
هــاي  سيســتم. افــزار اســتاندارد خــود را متناســب بــا نيازهــاي مشــتري تغييــر دهنــد نــرم

و هـم بـراي   ) هـا، بانكـداري   بيمارسـتان (يار تجـاري هـم بـراي صـنايع خـاص       تصميم
 .دارندوجود ) تحليل سودآوري(كارهاي خاص 

5. DSS آن را بـه طـور    كـارايي يـار،   معرفي عوامل هوشمند به سيستم تصـميم . هوشمند
درصد كل  3تواند كمتر از  جزء هوشمند يك سيستم، مي. دهد اي افزايش مي گسترده

ولـي  ) باشد ابراتي ميـها و خدمات مخ ها، پايگاه داده بقيه آن شامل مدل(سيستم باشد 
 .انگيز بازي كند ي شگفتـقشتواند ن اين جزء هوشمند، مي

يار آشنا شوند و هرچـه   هرچه افراد بيشتري با مزاياي سيستم تصميم. فرهنگ سازماني .6
بـا پشـتيباني   . مديران ارشد بيشتري از آن پشتيباني نمايد، كاربرد آن بيشتر خواهد شـد 

 .هاي زيادي توسعه خواهند يافت فرهنگ سازمان، برنامه

هـاي   سـال ديگـر، سيسـتم    10رود تـا حـدود    انتظـار مـي  . دهـه شـ ـهاي تعبي اوريـفن .7
. هاي فناوري اطالعات، جـايگزين شـوند   درصد كل برنامه 20 در كم د دستـهوشمن

هـا و قابليـت كـاربرد تجـاري آنهـا را       اوريـضروري است هر مدير به طـور دقيـق فنـ   
 .بررسي نمايد

رنـد، بايسـتي برخـي    هاي پشـتيبان مـديريت دا   هايي كه سيستم سازمان. مسائل اخالقي .8
موضوعات اخالقي مهم، مانند حـريم خصوصـي و پاسـخگويي را مـورد توجـه قـرار       

  يار توليد كرد تا به افـراد در محاسـبه   به عنوان مثال، شركتي يك سيستم تصميم. دهند
يـار،   سيسـتم تصـميم    اما سازنده. تأثيرات اقتصادي بازنشستگي زود هنگام كمك كند
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شـود را موردتوجـه    نجر به تصميمات بازنشسـتگي نادرسـت مـي   تأثيرات مالياتي كه م
 !قرار نداد

يكي ديگر از مسائل مهم اخالقي، قضاوت بشـري اسـت، كـه غالبـاً در سيسـتم      
قضـاوت بشــري، نظــري اســت؛ بنـابراين، ممكــن اســت بــه   . يــار كــاربرد دارد تصـميم 
هـاي   مهـا بايـد بـراي سـازندگان سيسـت      شـركت . اخالقي منجر شـود غيرگيري  تصميم
همچنين، امكان خودكارسـازي كـار مـديران،    . قواعد اخالقي تنظيم نمايند يار تصميم

  . شود كار شدن افراد زيادي منجر مي  احتماالً به از كار بي
هـاي   هاي خبره و ساير سيسـتم  سازي سيستم موضوعات اخالقي در رابطه با پياده

شـود،   خبـره انجـام مـي    عملياتي كه توسط يـك سيسـتم  . شوند هوشمند نيز مطرح مي
عنـوان مثـال، ممكـن اسـت سيسـتم       به . انوني باشندـقغيرالقي يا حتي ـاخغيرتواند  مي

االً باعث آزار ديگران يا تجاوز به ـخبره به شما توصيه كند كاري انجام دهيد كه احتم
هـا و امكـان عـدم     اي از آن، رفتـار ربـات   نمونـه . حريم خصوصي افراد خاصـي شـود  

تصادفات صـنعتي بسـياري بـه وجـود     . ريزي انجام شده است طبق برنامه عملكرد آنها
. انـد  انـد و بـه جراحـات و حتـي مـرگ منجـر شـده        ها موجب آن بوده آمده كه ربات

موضوع اين است كه آيا الزم است يك سازمان از لوازمي اسـتفاده كنـد، كـه ايمنـي     
  آنها مطلق نيست؟

موضوع . ش برگرفته از افراد استيكي ديگر از موضوعات اخالقي، كاربرد دان
او توسط ديگران مورد   اين است كه آيا شركت بايد به كارمندي كه دانش ارائه شده

گيرد، دستمزد خاصي پرداخت نمايد؟ اين مسـأله، بـه مبحـث انگيـزه      استفاده قرار مي
 آيا افراد بايد از اينكه بـه چـه افـرادي   . گردد و به حريم خصوصي نيز ربط دارد بازمي

  دهند، آگاه باشند؟  دانش خاصي ارائه مي
انسـاني شـدن و ايـن    غيرموضوع اخالقي آخر كه بايد مـورد توجـه قرارگيـرد،    

افـراد رويكردهـاي   . باشـد  از برخـي افـراد مـي    "تـر  بـاهوش "احساس است كه ماشين 
توانـد بـر روش تعامـل آنهـا،      هاي هوشمند دارند و اين امر مي مختلفي نسبت به ماشين

  .ذاردتأثير گ



 

 

 مهمترين نكات فصل

  )آموزشي ابتداي فصل اشاره داردها به اهداف  شماره(مهمترين نكات فصل

  .گيري مديريتي مترادف مديريت است تصميم  
امــروزه در محــيط كــار تجزيــه و تحليــل مشــكالت   

پيچيده، بدون پشتيباني كامپيوتري، امـري دشـوار و   
  .باشد غيرممكن مي

، 1بـــه دليـــل رونـــدهاي مطـــرح شـــده در فصـــل    
فنـاوري  . شـود  گيـري هـر روز دشـوارتر مـي     تصميم

اطالعات، مديران را جهت اتخاذ تصميمات بهتـر و  
  .سازد تر توانمند مي سريع

هوشــمندي،  :مرحلــه اســت 4گيــري شــامل  تصــميم  
ســازي؛ ايــن مراحــل نيــز  طراحــي، انتخــاب و پيــاده

  .سازي شوند توانند مدل مي
ــدل   ــريع و ارزان را   م ــازي س ــات مج ــا، تجربي ــا  ه ب

ــتم ــان   سيس ــد امك ــده و جدي ــاي اصــالح ش ــذير  ه پ
تواننـد تصـويري، آنـالوگ يـا      ها مي مدل. سازند مي

  .آماري باشند
  DSS  ــي ــه م ــت ك ــردي اس ــي   ، رويك ــد اثربخش توان

گيري را افـزوده، نيـاز بـه آمـوزش را كاسـته،       تصميم
كنترل مديريتي را بهبـود بخشـيده، ارتبـاط را تسـهيل     

ــه  ــوده، هزين ــاهش   نم ــا را ك ــعه ــي در  داده و واق بين
يـار،   هاي تصميم سيستم. گيري را افزايش دهد تصميم

  .غالباً با مشكالت ساختار نيافته سروكار دارند
ــميم     ــتم تص ــلي سيس ــزاء اص ــاه داده و   اج ــار، پايگ ي

مديريت آن، پايگـاه مـدل و مـديريت آن و واسـط     
توانـد   مي) دانش(يك جزء هوشمند . باشد كاربر مي

  .دبه آن اضافه شو

 فراينـد ها، جهت بهبـود   پشتيباني كامپيوتري از گروه   
تواننـد رو در رو يـا    ها كه مي گيري در گروه تصميم

ــد، طراحــي شــده اســت   ــات كنن ــرخط مالق ــن . ب اي
ــزايش داده و    ــتيباني، اثربخشــي تصــميمات را اف پش

هـاي   زمان تلف شده و ساير تأثيرات منفـي مالقـات  
  .دهد رودررو را كاهش مي

  DSS زماني، سيسـتمي بـا كـاربران زيـاد، از كـل      سا
هايي اسـت كـه از    در تضاد با سيستمو  سازمان است

  .كنند يك فرد يا يك زمينة كاري پشتيباني مي
ــي، پشــتيباني از   هــدف سيســتم   هــاي پشــتيبان اجراي

ها ابتدا مستقل بودند،  اين سيستم. مديران ارشد است
د كـه از  انـ  هـاي سـازمان   اما امروز، قسمتي از سيستم

  .شوند هاي داخلي اجرا مي طريق شبكه
هدف اصلي هوش مصنوعي، ساخت كامپيوترهـايي    

اســت كــه عمليــاتي انجــام دهنــد كــه بتــوان آنهــا را 
  .هوشمند توصيف كرد

هاي اصلي هوش مصنوعي پردازش نمادين،  ويژگي  
جـاي الگـوريتم و برنامـة     كاوشي به  استفاده از روش

  .دباش هاي استنتاج مي روش
هــوش مصــنوعي، مزايــاي عمــده بســياري را در بــر   

توان به آساني آن را تكثيـر و   دائمي است؛ مي :دارد
باشد؛ سـازگار   تر از هوش بشر مي توزيع كرد؛ ارزان
  .شود  تواند مستند و دقيق است و مي

هاي كاربردي اصلي هوش مصـنوعي عبارتنـد    حوزه  
 هــاي خبــره، پــردازش زبــان طبيعـــي،      سيســتم  :از
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گفتــار، رباتيــك هوشــمند، ديــد كــامپيوتري،فهــم
هاي عصبي، منطق فازي و ساختار هوشمند بـه   شبكه

  .كمك كامپيوتر

به منظـور حـل مشـكالت پيچيـده، فنـاوري سيسـتم         
خبره سعي دارد با انتقال دانش از افراد متخصـص و  
منابع مستند به كامپيوتر، دانش مزبور را بـراي افـراد   

  .سازدغيرمتخصص فراهم 

پايگـاه دانـش،    :اجزاء اصلي سيستم خبره عبارتند از  
موتور استنتاج، واسط كاربر، تخته سياه و زيرسيستم 

  .دهنده توضيح

تواننـد مزايـاي بسـياري ارائـه      هاي خبـره مـي   سيستم  
وري  گسـترش بهـره   :مهمترين آنها عبارتند از. دهند

ديگـر    يا كيفيت، حفاظت از تخصص نـادر، توسـعه  
پــرداختن بــه اطالعــات ناكــافي و ارائــه  ،هــا سيســتم
  .آموزش

پردازش زبان طبيعـي، بـراي كـاربر فرصـتي جهـت        
برقراري ارتباط با كامپيوتر بـه زبـان گفتـار روزمـره     

  .كند فراهم مي

فهم گفتار، برقراري ارتبـاط افـراد بـا كـامپيوتر را از       
ايـن فنـاوري آشـكار،    . سازد طريق صوت ممكن مي

ها و آزاد  ددي مانند سرعت ورود دادهاز مزاياي متع
  .ها برخوردار است بودن دست

ــتم   ــام     سيس ــه ن ــي ب ــاي عصــبي از عناصــر پردازش ه
. انـد  ل شـده ـــ وعي تشكيـي مصنـ ـهاي عصبـ  هــياخت

ط بـوده و اطالعـات   ــآنها از درون به يكديگر مرتب
ــي ــال مــ ــردازش و ارســ ــت، پــ ــدرا دريافــ  .كننــ

بط، شـبكة عصـبي   هاي عصبي مـرت  ياختهگروهي از   
جهت كشـف   ANN. دهند مصنوعي را تشكيل مي

ـــالگــــ ــان دادهـوهاي ارتبــ ــ اطي ميــ ــام ـهــ ا، انجــ
ــيش ــرداري   بينــي پ ــا كالهب ــارزه ب هــاي مشــكل و مب

تواند اطالعـات ورودي نـاقص را    استفاده شده و مي
  .پردازش كند

اســت كــه بــه تحليــل   منطــق فــازي، نــوعي فنــاوري  
همچنـين  . كنـد  مـي موقعيت در مواقع ترديد كمـك  

بـراي انجـام    ANNو  ESتوانـد بـا    اين فناوري مـي 
، ANN. و تفسـيرات پيچيـده تلفيـق شـود      بيني پيش

  .باشند مكمل يكديگر مي ESمنطق فازي و 

وب با ايجاد دسترسي آسان به اطالعات و ابزارهاي   
گيـري را جهـت    سازي بـراي مـديران، تصـميم    مدل

عـالوه،    بـه . دكنـ  پردازش اين اطالعات تسـهيل مـي  
ابزارهاي وب نظير مرورگرها و موتورهاي جستجو، 

ــع  ــرعت جم ــير داده س ــزايش   آوري و تفس ــا را اف ه
گيـري   و تصـميم   در نهايت، وب همكاري. دهند مي

  .سازد گروهي را آسان مي

يـــار و  مـــــهـــاي تصمي مـراحي سيستــــوب بـــه طـــ  
م كردن دسترسي آسـان بـه آنهـا از    ـد، فراهـهوشمن

آنها به ازاء هر كاال و بهبـود    كاهش هزينه هر مكان،
ــك     ــتري، كم ــدمات مش ــات و خ ــايي اطالع شناس

  .كند  مي

هـاي   سـازي  يار ويـژه، شـامل شـبيه    هاي تصميم برنامه  
هاي پيش سـاخته و توانمنـد سـاختن     پيچيده، سيستم

  .باشند كارمندان خط مقدم مي

  



 

 

 مهمترين نكات فصل

 هايي براي مرور پرسش
 .كنيدهاي اصلي مدير را تشريح  نقش .1

هـاي مـورد    را تعريف كـرده و انـواع اصـلي مـدل      مدل .2
 .يار را ذكر كنيد استفاده در سيستم تصميم

 .ح دهيدـمراحل هوشمندي، طراحي و انتخاب را توضي .3

ار ـو ساخت) دهـزي شـري برنامه(ه ـاريافتـكالت ساختـمش .4
زير يـك    نيافته چه هستند؟ براي هر كدام در سه حوزه

 .، بازاريابي و مديريت پرسنليـمال :ال بزنيدـمث

يـار ارائـه دهيـد و آن را بـا      دو تعريف از سيستم تصميم .5
 .علم مديريت مقايسه نماييد

 .تحليل حساسيت را شرح دهيد .6

يــار را ذكــر كــرده و بــه  اجــزاء اصــلي سيســتم تصــميم .7
 .اختصار توصيف كنيد

يـار   هدف اصلي اجزاء مبتني بر مدل در سيستم تصـميم  .8
 چيست؟

9. GDSS ــد را تع ــف كني ــتيباني آن از  . ري ــونگي پش چگ
 .گيري گروهي را شرح دهيد تصميم فرايند

 يار سازماني چيست؟ سيستم تصميم .10

 چيست؟ ESSو  EISتفاوت بين  .11

 چيست؟ ESSمزاياي اصلي  .12

13. BPM  وBAM را توصيف كنيد. 

ــار  هــاي تصــميم چــه چيــزي باعــث شكســت سيســتم  .14 ي
 شود؟ گوناگون مي

هـاي اصـلي    گـي هوش مصنوعي را تعريف كرده و ويژ .15
 .آن را ذكر كنيد

  تست تورينگ چيست؟ .16

مزايا و معايب اصلي هـوش مصـنوعي را در مقايسـه بـا      .17  
 .هوش طبيعي ذكر كنيد

ريح ــــاري را تشـوش مصــنوعي تجـــهــاي هــ اوريـفنــ .18
 .كنيد

ر ـم خبـره را ذكـ  ـت اصـلي سيستـ  ـت و مزيـ ـه قابليـ ـسـ  .19
 . كنيد

 .اجزاء اصلي سيستم خبره را تعريف كنيد .20
قابليـت اسـتنتاج    مسـئول ء سيستم خبـره غالبـاً   كدام جز .21

 باشد؟ مي

 . ده دستة كلي سيستم خبره را ذكر كنيد .22
 . هاي سيستم خبره را شرح دهيد برخي محدوديت .23
ــان طبيعــي را شــرح داده؛    .24 ــردازش زب ــان طبيعــي و پ زب

 .هاي آنها را ذكر نماييد ويژگي
دا و فهــم صــدا را ذكــر ـص صـــاي اصــلي تشخيـــمزايـ  .25

 .كنيد
 عصبي مصنوعي چيست؟شبكة  .26

 هاي اصلي پردازش عصبي چيست؟ مزايا و محدوديت .27

هــا و مزايــاي  منطــق فــازي را تعريــف كــرده و ويژگــي .28
 .اصلي آن را شرح دهيد

يـار   عنوان يك ابـزار پشـتيباني تصـميم    سازي را به  شبيه .29
 .توصيف نماييد

وب مفهــومي راتعريــف كــرده و اهــداف آن را شــرح   .30
 . دهيد

گيري كارمنـدان خـط مقـدم     تصميمتوان از  چگونه مي .31
  پشتيباني كرد؟
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 هايي براي بحث و تبادل نظرپرسش
ترين مزاياي يك مدل رياضي كه پشتيبان اصلي  بزرگ .1

 گذاري است، چيست؟ سرمايه  تصميم

. اي در چـين افتتـاح كنـد    شركت شما قصد دارد شـعبه  .2
هوشـمندي،  (هاي متعدد در هر مرحلـة تصـميم    فعاليت

 .را ذكر كنيد) سازي اب و پيادهطراحي، انتخ

چگونـه در ايـن فصـل اسـتفاده شـده اسـت؟       مدل واژة  .3
 سازي كدامند؟ نقاط قوت و ضعف مدل

خواهــد  اعــالم كــرده كــه مــي 1شــركت اَمــريكن كَــن .4
 2صاحب شركتي در زمينـة سـازماندهي حفـظ سـالمت    

تصـميم  )1( :دو تصميم در ايـن زمينـه اتخـاذ شـد    . شود
تصـميم  ) 2(و  HMO براي خريد يك شـركت داراي 

را خريـداري   HMOبراي اينكه كـدام شـركت داراي   
، چگونـه  ESSيار، سيسـتم خبـره و    سيستم تصميم. كند
 كار گرفته شوند؟  توانند در چنين شرايطي به مي

يـار خـط    مفهوم زيرسيستم دانش را بـه سيسـتم تصـميم    .5
نقش ابزارهاي وب در اين پشتيباني . مقدم ارتباط دهيد

  چيست؟

هـاي رو   ره چگونگي خنثي كردن معايـب مالقـات  دربا .6  
 .بحث كنيد GDSSتوسط ) 3فصل (در رو 

يار مبتني بر اينترنت بحـث   دربارة مزاياي سيستم تصميم .7
 .كنيد

يـار سـنتي و سيسـتم خبـره       تصميم  تفاوت اصلي بين سيستم .8
را  "چگونه"سؤال  تواند يار مي اين است كه سيستم تصميم

تواند عالوه بر آن،  ستم خبره ميكه سي شرح دهد، در حالي
 .پيرامون آن بحث كنيد. را نيز تشريح كند "چرا"سؤال 

 تفاوت بين تشخيص صدا و فهم صدا چيست؟ .9

پــردازش عصــبي و پــردازش ســنتي را مقايســه كنيــد و  .10
 .هايشان را بگوييد تفاوت

هاي خبره يا پردازش عصـبي   منطق فازي غالباً با سيستم .11
 .ادغام را شرح دهيد منطق اين. شود تلفيق مي

توضيح دهيد كه چرا حتـي يـك سيسـتم هوشـمند نيـز       .12
 .تواند شكست بخورد مي

را توضــــيح داده و آن را بــــا ســــاير  BPMكــــاربرد  .13
  .هاي سازمان ارتباط دهيد سيستم

  

 هاتمرين
افــزار  ، فروشــندة بــزرگ نــرم)نــام تخيلــي( 3كـسافميــ .1

تقريبــاً دو بـــار در ســال، ســافميك شـــركت    . اســت 
. نمايـد  افزاري تخصصي كوچكي را خريـداري مـي   نرم

 اخيــراً، ايــن ســازمان تصــميم گرفــت تــا در جســتجوي

  هـم . كاوي باشـد  افزاري در زمينة داده يك شركت نرم  
شركت با رضايت كامل به عنوان  15اكنون نزديك به 

هـا بـا سـافميك همكـاري      خريد اين شـركت  داوطلب
  .كنند مي

 

 
1‐  American Can 
2‐  Health Maintenance Organization (HMO) 
3‐  Sofmic 



 

 

 تمرين ها

ان، درخواست كرد كـهمدير عامل سازم 1بيل گومز
كه در عرض يك هفتـه داوطلبـي بـراي خريـد شـركت      

مطمئن شـويد  "وي گفت . مورد نظر به وي پيشنهاد شود
ــوش     ــوزه ه ــاً از ح ــامپيوتري ترجيح ــتيباني ك ــه از پش ك

شـما بـه عنـوان     ".كنيد مصنوعي، براي توجيه استفاده مي
ارائه پيشنهاد به گومز، بايد ابزار كـامپيوتري   مسئولمدير 

بـه مـوارد ذيـل پاسـخ     . اي انجام تحليل انتخـاب كنيـد  بر
  :دهيد
فهرستي از تمام ابزارهـاي مـورد نظـر خـود تهيـه        )الف

  .كنيد
فهرستي از مزايا و معايب اصلي ابزارهايي كه بـه    )ب

  .شوند، تهيه كنيد اين مورد خاص مربوط مي
  .يك ابزار كامپيوتري انتخاب كنيد  )پ
اگـر شـما   . دهد نميآقاي گومز به كار شما نمره   )ت

پس . شويد پيشنهاد ضعيفي ارائه دهيد، اخراج مي
  .پيشنهاد خود را به دقت توجيه كنيد

، ليســتي از ده دســتة سيســتم خبــره ارائــه 6-11جــدول  .2
هـاي كـاربردي    فهرسـتي از ده مثـال در حـوزه   . دهد مي

آوري كنيد كـه   را جمع) غيره بازاريابي، منابع انساني و  
دسته مربوط  10هاي كاربردي را به طوري كه به  برنامه

 .شوند، نشان دهد 

نمونة ابتداي فصـل را مـرور كـرده و بـه ايـن سـؤاالت        .3
 :پاسخ دهيد

سـازي   هـاي بهينـه   چرا خطوط هـوايي بـه سيسـتم     )الف
  بندي پرواز نياز دارند؟ براي تعيين جدول زمان

ه نقشـي در ايـن مـورد ايفـاء     دانش متخصصان چ  )ب
  كند؟ مي

  هاي سنگاپور و مالزي چيست؟ سيستم  شباهت  )پ
جدولي تهيه كنيد كه تمام مباحثي را كه جهت  :مناظره .4

توجيه موقعيت در نظـر داريـد و كـامپيوتر از انجـام آن     
سپس، مباحثي كـه خـالف آن   . ناتوان است، نشان دهد

 .دهد، تهيه نماييد را نشان 

 2شويد و داستان كواكر كميكـال  sas.comوارد سايت  .5
نمايش تصويري آن را مشـاهده  . را پيدا كنيد 2كميكال

چگونگي كمك ابزار مـديريت    درباره. مشاهده نماييد
  .عملكرد راهبردي به اين شركت، گزارشي تهيه نماييد

  
 تكاليف گروهي

يــك سيسـتم خبــره سـازماني بــه دانشـگاه شــما      توسـعه  .1
گـروه، سـاختار    عنـوان يـك   شـما بـه   . شود پيشنهاد مي

هاي اطالعات موجود اصلي  مديريت دانشگاه و سيستم
 ســـپس كـــاربران متعـــدد بـــالقوة. را شناســـايي كنيـــد

. ه نمائيـد ـايي كرده و با آنهـا مصاحبـ  ـاسـم را شنـسيست  
در مصاحبه، بايد نياز به چنين سيستمي را بررسي كنيـد  
و كاربران بـالقوه را نسـبت بـه مزايـاي سيسـتم متقاعـد       

  .اييدنم

 
1‐  Bill Gomez 
2‐  Quaker Chemical 
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. يـار و وب تهيـه نماييـد    سيستم تصميم  گزارشي درباره .2
ــه   ــروع، ب ــراي ش ــد  dssresources.comب ــه كني مراجع

هرگـروه، نماينـدة   ). يـار را مـرور كنيـد    سيستم تصميم(
، microstrategy.com ،sas.comيك فروشـنده نظيـر   

cai.com هر گروه بايد گزارشي ارائه كند كه . شود مي
ردن شـركت در مـورد علـل بهتـر     هدف آن متقاعـد كـ  

 .يار وب است بودن ابزارهاي سيستم تصميم

هـاي هوشـمند را در يـك     جديـد سيسـتم  ) هـاي (برنامه .3
ة  يـك حـوز   مسـئول هـر عضـو گـروه را    . سازمان بيابيد

سپس، بـا اسـتفاده از جسـتجوي    . كاربردي اصلي كنيد
هـاي صـنعتي، هـر     متن، اطالعات فروشندگان يا تماس

از ) طي شش ماه اخير(سه برنامة جديد  عضو بايد دو يا
. هـــاي هوشـــمند در ايـــن زمينـــه پيـــدا كنـــد  سيســـتم

)Primenet.pcai.com    ــتجو ــراي جس ــوبي ب ــان خ مك
و  1هــاي خبــره  سيســتمهمچنــين از مجــالت  . اســت
 ). استفاده نماييد 2 ئي ئي ئي هاي هوشمندآي سيستم
ــه   )الف ــروه، برنام ــا    گ ــد ب ــعي كن ــد و س ــه ده  اي ارائ

هـاي   ايي دربـارة سـودمندي بسـيار سيسـتم    همثال  
كـاربردي تعيـين شـدة خـود،       هوشمند در حوزه

  .كالس را متقاعد نمايد
هـاي   هـا و تفـاوت   كل كالس تحليلي از شـباهت   )ب

  .هاي كاربردي ارائه نمايند ها در حوزه بين برنامه
كــالس در مــورد اينكــه كــدام حــوزة كــاربردي   )پ

بـرد،   وشـمند مـي  هاي ه بيشترين بهره را از سيستم
  .نظر بدهد

هــر عضــو گــروه، ليســتي از كارهــاي معمــولي كــه از   .4
سـپس، گـروه   . كنـد  سيستم هوشمند انتظار دارد، تهيـه  

 .نمايد گيري  ها را مقايسه و نتيجه اي، ليست طي جلسه

و فناوري تشخيص صوت كه مشتريان را  NLPكاربرد  .5
و تعامل   جهت گرفتن اطالعات از وب، انجام تراكنش

سـيار و تلفـن     ا ديگران، تماماً از طريـق صـوت، تلفـن   ب
مقــاالت . ســازد، بررســي كنيــد   ثابــت توانمنــد مــي  
هــاي صــوتي را بررســي نمائيــد و   فروشــندگان درگــاه

  .گزارشي ارائه نماييد. آخرين فناوري روز را بيابيد
  

 هاي اينترنتي تمرين
شـده و محصـوالت    microstrategy.comوارد سايت  .1

. يــار آن را شناســايي كنيــد هــاي تصــميم اصـلي سيســتم 
هاي موفقيت مشـترياني كـه از ايـن محصـوالت      داستان

 .كنند را بيابيد استفاده مي
يـار را   هـاي تصـميم   هاي خبري مربوط به سيسـتم  گروه .2

 پيامي در مورد سيستم مزبـور بـراي آنهـا ارسـال    . بيابيد

آوري كرده و گزارشـي   هاي متعدد را جمعپاسخ.كنيد  
 .نماييد تهيه

هـاي   يـار، نمونـه   هـاي تصـميم   فروشندگان متعدد سيسـتم  .3
اي را شناسايي  نمونه. دهند رايگاني را در اينترنت ارائه مي

هــاي اصــلي آن  كــرده، آن را مشــاهده كنيــد و از قابليــت
ــد    ــه نمايي ــزارش تهي ــايت(گ ــاي س  ،hyperion.com ه

  

 
1‐  Expert Systems 
2‐  IEEE Intelligent System 



 

 

 هاي اينترنتي تمرين

microstrategy.com ،crystaldecision.com وsas.com 
ممكن است نياز باشد كـه در برخـي   . مشاهده نماييد را

  ).ها ثبت نام كنيد سايت
 DSS پيرامون فروشندگان هوشـمندي كسـب و كـار و    .4

چـــه تعـــدادي از آنهـــا، . در اينترنـــت تحقيـــق كنيـــد
به (كنند؟  هاي مبتني بر وب را به بازار عرضه مي سيستم
و  businessobjects.com ،hyperion.comهاي  سايت

cognos.com مراجعه نماييد(. 
 يـار  دربارة ابـزار تصـميم  . شويد asymetrix.comوارد  .5

) 1دستيار كتاب ابزار(آنها و مجموعة مديريت عملكرد 
تواند مزيت رقـابتي را   افزار چگونه مي اين نرم. بياموزيد

 افزايش دهد؟

د ـيـار بيابيـ   مـم تصميـ ـارة سيستـة موردي دربـده مطالع .6
، و microstrategy.com ،sas.comهـــاي  بـــه ســـايت(

findarticles.com هـاي سيسـتم    ويژگي .)مراجعه كنيد
 .يار را تحليل كنيد تصميم

 solver.com ،ncr.com ،hyperion.comهاي  به سايت .7
يـار   ابتكارات سيستم تصـميم . مراجعه كنيد ptc.comو 

 .خط مقدم آنها را شناسايي نماييد
ــره در م     .8 ــاربرد سيســتم خب ــي دربــارة ك راكــز گزارش

ــد  ــه كني ، ginesys.comاطالعــاتي از . پاســخگويي تهي
exsys.com ،ilog.com  وpcai.com/pcai آوري  جمــع

  .نماييد

) cs.cmu.edu( 2سايت دانشـگاه كـارينگي ملـون    وارد  .9  
را شناسـايي   3هاي جـاري در لَنـد ويكـل    شده و فعاليت

 .كنيد
قابــل تــوجهي بــه  تمايــل) MIT )media.mit.eduدر  .10

هـاي اخيـر را    فعاليـت . هوشمند وجود داردهاي  سيستم
 ).ها نگاهي بيندازيد به تحقيقات و پروژه(بيابيد 

. مراجعه كنيـد  ./sas.com/pub/neural/FAZ.htmlبه  .11
ــدهاي برنامــه ــردازش عصــبي را در   پيون هــاي واقعــي پ

و نقــل  هــاي ســالمتي و حمــل  اقتصــاد توليــد، مراقبــت
ــد ــه . شناســايي نمايي ــه مر Wolfram.comســپس ب اجع

 .هاي اخير تهيه نماييد گزارشي در مورد برنامه. كنيد
ــه  .12  ,spss.com accure.com, informatica.comبـــــــ

هـاي تحليلـي اينترنتـي آنهـا را      مراجعه كنيد و راه حـل 
هـا را مقايسـه كـرده و در     راه حـل اين . شناسايي نماييد

ــد   ــر كني ــار نظ ــان اظه ــه. موردش ــا   يافت ــود را ب ــاي خ ه
 .كسب و كار ارتباط دهيد هاي عملياتي معيار

شـــــــــــــده و  exsys.comو  /del.gov/eLawsوارد  .13
) دار  اي هـدف  هاي مشـاوره  سيستم(هاي عمومي مـسيست
ــ ــدـرا شن ــه   . اسايي كني ــري از آن ارائ ــزارش مختص گ
 .نماييد

  و چگونگي محاسـبه  شويد fairisaac.comوارد سايت  .14
ــد  ــار را بيابي ــاز ريســك اعتب ــين، چگــونگي . امتي همچن

  .د با كالهبرداري را نيز پيدا كنيدبرخور

 
1‐  Tool book assistant 
2‐  Carnegie Mellon University 
3‐  Land Vehicle 
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 1نمونة 
     كند آهن هلند را بازسازي مي يار، راه سيستم تصميم

 

آهـن وكيلـومتر خـط2800قطـار از   500روزانه، بـيش از
، 90دهــةاز اواســط . كننــد ايسـتگاه در هلنــد عبــور مــي  400

. د مسـافران كـافي نبـود   آهن براي رفت و آم زيرساخت راه
شـد و قطارهـا    مشكل هنگام ساعات پرترافيك شديدتر مـي 

مســافران شــكايت كــرده و مايــل بودنــد از . تــأخير داشــتند
قطار   اتومبيل استفاده كنند كه هزينة متغير آن كمتر از هزينه

ها را افزايش داده و به آلـودگي و   اين امر ازدحام جاده. بود
مشــكالت متعــدد . افــزود مــي تصــادفات ناشــي از ترافيــك

تـرين شـركت    بـزرگ . كـرد  ديگري نيز سيستم را مختل مي
، در نواحي روستايي متحمـل  1آهن، ندرلندز اسپورويجز راه

خسارت مالي شده و موافقت كرده بود كه تنها در صـورتي  
هــاي  كنــد كــه سيســتم مــي رســاني در ايــن منــاطق خــدمات

د؛ بـه طـوري   اتوبوس و تاكسي به كمك خطوط آهن بياينـ 
. بيشتري براي استفاده از قطارها داشته باشند  كه افراد انگيزه

  .كمك دولت كامالً مورد نياز بود

يــك پــروژة پيچيــدة چنــد ميليــارد  2ريــل تــوانتي وان
سيسـتم راه آهـن در   ) روزآمـد كـردن  (ارتقـاء  دالري براي 

دولـت قصـد داشـت ترافيـك     . ويكم بـود  ابتداي قرن بيست
هرهاي بـزرگ را كـاهش دهـد، اقتصـاد     هـاي بـين شـ    جاده

 و نقل عمـومي بهبـود بخشـد،    محلي را با ارائه سيستم حمل 

آهـــن را توســـعه دهـــد و تعـــداد  حمـــل بـــار از طريـــق راه  
. هاي هوايي با مسافت كم در اروپا را كاهش دهـد  مسافرت

وري را  ندرلندز اسـپورويجز قصـد داشـت خـدمات و بهـره     
، اين پـروژه را مـديريت   3ند يلشركتي به نام ر. افزايش دهد

 2010ريـزي انجـام شـده، در سـال      كند كـه طبـق برنامـه    مي
  .خاتمه خواهد يافت

ايجاد كـرد  ) 4به نام كاكتيل(  ند، چندين زيرساخت ريل
تحليـل شـامل چهـار    . و آنها را مورد تجزيه و تحليل قـرار داد 

استفاده از متخصصـين بـراي فهرسـت كـردن     ) 1: (مرحله بود
و آمـد مسـافران در    برآورد رفـت  ) 2(هاي ممكن  روژهساير پ

ــا اســتفاده از مــدل  مــد نظــر ) 3(اقتصادســنجي   هــر بخــش، ب
دو . پـذيري  آزمايش امكـان ) 4(ها و  سازي ريل قراردادن بهينه

يـار   مرحلة آخر به حدي پيچيده بود كه چنـد سيسـتم تصـميم   
  :كامپيوتري ذيل، براي اجراي آنها توسعه يافت

• PROLOP :ــ ــه  DSSن اي ــراي بهين ــوط   ب ــازي خط س
طراحي شد كـه شـامل يـك پايگـاه داده و سـه مـدل       

ايــن سيســتم در اتخــاذ بســياري از    . كميتــي اســت 
ها كارشناسان را ياري نمـوده و   تصميمات دربارة ريل

 "كاكتيل"سازي سناريوهاي  توان آن را براي شبيه مي
 اين سيستم يك مدل علمي مديريت را بـا . كار برد  به

  

 
1‐  Nederlandʹs Spoorweges  
2‐  Rail 21 
3‐  Railned 
4‐  Cocktails 



 

 

 كند آهن هلند را بازسازي مي هيار، را سيستم تصميم:1نمونه

.كنـدريزي خطي بـا عناصـر صـحيح، ادغـام مـي برنامه
PROLOP ــر اســاس   سيســتم هــاي خطــوط آهــن را ب

زماني كه . كند معيارهاي مختلف با يكديگر مقايسه مي
يك خط آهن مناسب تكميل شـد، تحليـل زيرسـاخت    

 DONSدوم، بـا عنـوان    DSSمورد نيـاز بـا اسـتفاده از    
  .شود انجام مي

• DONS :گـــاه دادة سيســـتم ايـــن سيســـتم شـــامل پاي
ــميم ــاژول     تص ــاربر و دو م ــي ك ــط گرافيك ــار، واس ي

الگوريتم اول، زمان ورود و خروج . الگوريتمي است
كنـد، بـر    هر قطار را در هر ايستگاهي كـه توقـف مـي   

، و )بايد انجـام شـود  ( "شديد"هاي  اساس محدوديت
) تواند بـه تـأخير بيفتـد    مي( "ضعيف"هاي  محدوديت

لگــو، الزامــات امنيتــي و   ايــن ا. كنــد محاســبه مــي 
هـدف ايـن   . دهـد  هاي مشتريان را ارائـه مـي   نيازمندي
وجود آوردن جـدول زمـاني مناسـب بـراي      سيستم، به

مناســبي ممكــن نباشــد،  راه حــلاگــر . قطارهــا اســت
ــه ــزان از برخــي محــدوديت  برنام  "ضــعيف"هــاي  ري
اگر اين كار مفيد نباشد، تغييرات . كنند نظر مي صرف

 .شوند بررسي ميدر سيستم خطوط 
• STATIONS :هاي  مسيريابي قطارها از طريق ايستگاه

توانـد بـه طـور     قطار، امري بسيار مشكل است كه نمي
بنـابراين، سيسـتم   . همزمان با جدول زماني حـل شـود  

مورد استفاده  STATIONSيار ديگري به نام  تصميم
هـاي ممكـن جسـتجو     راه حـل مجـدداً،  . قرار گرفـت 
ي موجود نبود، تغييرات راه حلن اگر چني. خواهند شد

  .پذيرد در سيستم صورت مي

يار، به دليـل اهـداف متضـاد     اين راه حل سيستم تصميم  
مـذاكره  بنابراين . آهن، نسبتاً پيچيده است دولت و شركت راه

بـه ايـن منظـور،    . دربارة انتخاب نهايي امـري ضـروري اسـت   
 - زينـه هـاي ه  اي بـراي انجـام ارزيـابي    ويژه DSSند مدل  ريل

اين مدل بر اساس رويكرد معيار چندگانه . فايده طراحي كرد
 "هـاي  كاكتيـل "توانـد   اين ابزار مي. باشد با اهداف متضاد مي

بـه  . بندي كنـد  نمونه را بر اساس نيازها و فرضيات خاص رتبه
عنوان مثال، يك سري از فرضيات بـر سـودآوري بلندمـدت     

ديگر فرضـيات،   كند، درحالي كه شركت راه آهن تأكيد مي
  .سعي در برآوردن نيازهاي دولتي دارد

يار بسيار مفيد واقع شد، چرا كـه زمـان    سيستم تصميم
ريزي و هزينة تحليل را كاهش و كيفيت تصميمات را  برنامه

پــل هــوايي، مثــالي اســت كــه بــه      . ه اســتافــزايش داد
 DONS. ون دالري نيــاز داشــتـميليــ 15گــذاري  ايهـسرمــ

يشـنهاد كــرد كـه بــا اسـتفاده از ســاير    پ  يـك جـدول زمــاني  
ميليـون دالر   5/7گـذاري تنهـا    هاي امنيتي، به سـرمايه  گزينه

كـه بـراي كنتـرل،     همـان طـور  ، DSSراه حـل  . نياز داشـت 
شود، در هنگام فعاليـت   تنظيم و گسترش سيستم استفاده مي

  .رود كار مي  سيستم نيز به

  .Hooghiemstra et al. (1999) برگرفته از :منبع

  1هاي نمونة  پرسش
هـاي علـم مـديريت بـه      سـازي  چرا در ايـن مـورد بهينـه    .1

 تنهايي كافي نبود؟

شـده   يار اسـتفاده   هاي تصميم كدام يك از انواع سيستم .2
  است؟
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ارة شركاي كـاري  ـاتي دربـشده، و اطالع NS.nlوارد  .3
اطالعات به زبان انگليسـي  (ا ندرلندز اسپورويجز بيابيد 

 ).وجودنددر بعضي صفحات م
كار   به سازي را توان شبيه مي فراينددر كدام مرحلة اين  .4

  برد و به چه منظور؟

با توجه به محيطـي كـه در ايـن مـورد شـرح داده شـد،        .5  
كه در اين فصل تشريح  DSSكداميك از خصوصيات 

 اند، احتماالً مفيد هستند و چگونه؟ شده

  .براي اين مورد، تحليل حساسيت انجام دهيد .6

  

 2 ونةنم
     هاي خبرة خطوط هوايي سنگاپور و مالزي سيستم

 

  صورت مسأله
خطوط هوايي، غالباً با خدمه بـومي خـود بـه سراسـر جهـان      

خطــوط هــوايي ســنگاپور و مــالزي نســبتاً . كننــد پــرواز مــي
  كوچك هستند، اما به چندين كشور مختلف خدمات ارائـه 

يماري يكي از خدمه در حـين پـرواز،   در صورت ب. كنند مي
ايـن تنهـا مثـالي    . مشكل يـافتن سـريع جانشـين وجـود دارد    

بنـدي خدمـة    كوچك در مورد علت پيچيدگي برنامة زمـان 
هـاي نظـارتي،    پرواز است؛ خصوصاً زماني كه با محدوديت

. توافقـــات قـــراردادي و تمـــايالت خدمـــه مواجـــه باشـــيم
شكالت نگهـداري و  و هوايي، م مشكالتي نظير شرايط آب 

  .كند تر مي غيره نيز مديريت خدمه را پيچيده

  راه حل
هـاي هوشـمند مبتنـي بـر      خطوط هوايي سنگاپور، از سيستم

ــد سيســتم ــردازش عصــبي جهــت    وب مانن ــره و پ ــاي خب  ه

زمــاني خدمــة پــرواز شــركت و مــديريت   مــديريت برنامــه  
پـروژة  . كنـد  اختالالت در ليست خدمة پـرواز اسـتفاده مـي   

در  1997كــه در ســال  1سيســتم يكپارچــه مــديريت خدمــه
 :سازي شد، از سه بخش تشكيل گشـته اسـت   سنگاپور پياده

تعيين ليست خدمه براي خدمة كابين خلبـاني، تعيـين نهـايي    
بخش دوم موقعيـت خدمـه را   (يابي خدمه  خدمة كابين و رد

است كـه اخـتالالت    سيستم هوشمنديدنبال كرده و شامل 
  ).كند ة پرواز را مديريت ميدر الگوي خدم

بــه عنــوان مثــال، در صــورتي كــه يكــي از اعضــاء در 
فرودگاه خارجي، بيمار شـود، برنامـه خدمـه مجـدداً تنظـيم      

اين سيستم با يافتن پشتيبان از كمبود خدمه در يك . شود مي
سپس ايـن سيسـتم   . كند شده جلوگيري مي بندي زمانپرواز 

 بنـدي  زمـان جـدد جـدول   هوشمند بهترين راه براي تنظـيم م 
 هاي مختلـف خدمـة پـرواز جهـت جـايگزين كـردن        ليست

 
1‐  The Integrated Crew Management System (ICMS) 



 

 

 مراجع

وقتي موقعيت.نمايدجاي شخص بيمار را تعيين ميفردي به
آيد، سيستم هوشمند، به طور  اي پيش مي مختل كنندة بالقوه

ها ذخيـره شـده بيـرون     خودكار دانشي را كه در پايگاه داده
اين امر . كند پيشنهاد مي كشد و بهترين روش عملكرد را مي
معني استقرار مجدد خدمـه يـا فراخـواني خدمـة پشـتيبان       به 

ــي ــد م ــرل   . باش ــامل بخــش كنت ــه، ش ــاب خدم ــتم ردي سيس
اخـتالالت خدمـه اسـت كـه قابليـت پشـتيباني بالدرنـگ از        

  .دهد را ارائه مي  تصميم
سيستم مبتني بر وب مشـابهي توسـط خطـوط هـوايي     

سـازي كـاربرد خدمـه     جهت بهينـه ، 2003مالزي، از تابستان 
سـازي   افـزار بهينـه   اين سيستم، نـرم . پرواز استفاده شده است

ilog.com سـازي   واحـد بهينـه  . دهد را مورد استفاده قرار مي
 Iسـازي   زاء بهينهـ، از اج1دمهـدي خـبن گروه log Cplex  و

I log Solver        جهـت تضـمين مطابقـت بـا قـوانين خطـوط
هـاي شـركت    تجـاري و سياسـت    ههوايي، توافقـات اتحاديـ  

هاي مربوط به اسكان و انتقال خدمه  كند تا هزينه استفاده مي
هـاي   را كاهش دهد و اسـتفاده از نيـروي انسـاني و فعاليـت    

ريزي بلندمدت و عملكردهاي روزانـه را بـه    مربوط به برنامه
بخـش  . ريزي نموده و آن را بهينه سـازد  طور كارآمد برنامه

، وظايف كلية خدمة پرواز را بـه طـور   2خدمهتعيين وظايف 
 الزامـات ايـن سيسـتم، قـوانين كـار،     . كند خودكار تعيين مي

هاي خدمه را جهت تهية يك  نظارتي و همچنين درخواست
  .گيرد فهرست بهينة ماهيانه خدمه در نظر مي

  هاددستاور
رغم وجود شرايط اقتصادي حاد، اين دو خط هوايي بـا   علي

هاي آنها  در حال رقابت هستند و ترازنامه  موفقيت در منطقه
  .بهتر از اكثر خطوط هوايي ديگر است

 Computerworld Singapore (April 10, 2003)برگرفته از  :بعـامن
  .ilog.com (June 9, 2003) و

  2هاي نمونه  پرسش
سـازي بـراي    هـاي بهينـه   چرا خطوط هـوايي بـه سيسـتم    .1

 زمانبندي خدمه احتياج دارد؟

ــن .2 ــي      در ايـ ــه نقشـ ــين چـ ــش متخصصـ ــه، دانـ نمونـ
 تواندداشته باشد؟ مي

هـا در سـنگاپور و مـالزي     هايي ميان سيسـتم  چه شباهت .3
  وجود دارد؟

 
1‐  Crew Pairing Optimization (CPO) 
2‐  Crew Duty Assignment (CDA) 
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