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 چکیده
 لیتحل و يبند دسته يریکارگ به با وکار کسب يتجار هوش يبرا مناسب مدل کی ارائه حاضر پژوهش هدف

 شاخص 15 است. شده گرفته نظر در يمورد مطالعه عنوان به ایمیک صنعت فاتح شرکت است. وکار کسب تیوضع
 فروش، د،یتول ،ينباردارا ،یمهندس و یطراح ها، یخروج کیلجست ،يرهبر و تیریمد شد. گرفته نظر در يورود
 نفعان،یذ ریسا با تعامل ،يفنّاور و اطالعات ستمیس ،یمال منابع ،یانسان منابع ها، يورود کیلجست بازار، قاتیتحق
 وکار، کسب مدل یبررس منظور به نیهمچن بهبود. و شیپا ،یابیارز و پروژه کنترل و يزیر برنامه ت،یفیک ترلکن
 شرکت نیا در يتجار هوش مدل 1393 سال در شد. گرفته نظر در شرکت يسودآور و بازار سهم شیافزا یابیارز

 بوده کسانی کارشناسان يها ینیب شیپ با بازار سهم شیافزا ها سال نیا در شد. داده نشان که است شده اجرا
 نشان انه،یماه صورت به ،1395 یال 1391 يها سال در شرکت يها داده لیوتحل هیتجز اساس بر نیهمچن است.
 مدل در را يبند دسته ینیب شیپ نیباالتر % 66/66 دقت با )Random tree(k=1, seed=1 تمیالگور شد داده

 .است داشته وکار کسب
 
 

 يکاو داده وکار، کسب تیوضع وکار، کسب هوش یدي:کل واژگان
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 مقدمه -1
 گیري، تصمیم هرگونه براي داده از سازي گزارش و کارگیري به درست نحوه عات،الاط انفجار عصر در

 معنا موضوع ها، سازمان و ها رکتش بر فشار درنتیجه و رقابت یافتن شدت با است. ناپذیر اجتناب ضرورتی
 و عاتالاط فناوري کارشناسان توجه مرکز ،سازي تصمیم فرآیند تسهیل و سازمانی هاي داده به بخشیدن
 قدمت دهه یک از بیش یافته توسعه کشورهاي در تجاري هوش کاربرد .است قرارگرفته وکار کسب صاحبان

 بندي رتبه ها شرکت گذاري سرمایه یتلواو ترینالبا عنوان به که طوري به است افزایش حال در روز روزبه و دارد
 تا و مطرح اخیر سال چند در گیري تصمیم هوشمند هاي سیستم سازي پیاده نیز ما کشور در است. شده

 .)1395 همکاران، و (زارعی است شده رایج حدودي
 از ؛است تجاري هوش دهی گزارش روش وکارها، کسب مدیریت درBI تأثیرگذار هاي نقش از یکی درواقع  
 در یا هفته آخر در مدیران مثال براي که شود می شناخته ایستا فرآیند عنوان هب دهی گزارش سنتی، دید
 در این بیاورند. دست به اطالعات مکان از کلی تصویري تنها هاي گزارش این از استفاده با و مشخص زمان یک

 اطالعات ریتمدی سنتی، هاي گزارش با مقایسه در پویاتر محیط خلق با امروزيBI افزارهاي نرم که است حالی
 به نیاز بدون را اطالعات "هنگام به" نظارت اجازه قابلیت، این آورند. می فراهم تري هوشمندانه صورت به را

 کارگیري به فنّاوري، پیشرفته دنیاي در امروزه .)2017 همکاران، و (فینک کند می یاهم اطالعاتی استخراج
 در که است حالی در این و شود می محسوب مرسوم امري نگرانه آینده گیري تصمیم ابزار عنوان به تجاري هوش
 ایران درBI جایگاه واقعاً اما شود، می دیده بزرگ هاي سازمان مختص و لوکس ابزاري چشم به BI هنوز ایران

 يریگ میتصم فرایند است. درست تصمیم اتخاذ براي دقیق اطالعات داشتن مدیر، یک نیاز ترین مهم کجاست؟
 یافته ساخت میزان اساس (بر گیري تصمیم مختلف انواع به توجه با شود. تقسیم زیر کلی بخش سه به تواند می

 داشت. خواهند متفاوتی اهمیت ها بخش از یک هر آن) بودن
 موردنیاز؛ اطالعات و ها داده پاالیش و آوري جمع دسترسی، -1
 دانش؛ اساس بر گیري نتیجه و تحلیل پردازش، -2
 آن. اجراي پیامدهاي بر تنظار و نتیجه اعمال-3
 مشکالتی داراي کنند، نمی استفاده تجاري هوش از که قدیمی هاي سازمان فوق، موارد از یک هر در

 نتایج ردگیري در ناتوانی و هاتحلیل در پیچیدگی ها، داده بودن حجیم چون عواملی از اغلب که هستند
 به فوق، مشکالت حل به کمک با تجاري هوش د.گیرن می نشئت شده، گرفته تصمیمات پیامدهاي و فرایندها

 و کند می ایجاد سازمان رشد براي نیز جدیدي هاي فرصت آورد، می وجود به سازمان در که ساختاري دلیل
 سازد. می دگرگون را کاري شرایط هزینه، و زمان در جویی باصرفه بلکه است، مشکالت حذف عامل تنها نه

 ارزش . شود گیري اندازه وکار کسب هوش کارگیري به هاي هزینه و مزایا که است ضروري ترتیب بدین
 سازي پیاده مانند وکار کسب هوش کارگیري به هزینه گیري اندازه شود. آشکار سازمان براي آن واقعی

 اما است گیري اندازه قابل مالکیت کلی هزینه هاي مدل طریق از افزاري سخت و افزاري نرم هاي سیستم
 و کیفیت مانند غیرمالی و رملموسیغ مزایاي نیست. آن هزینه سادگی به وکار کسب هوش زایايم گیري اندازه

 نظر در با توان می البته .نمایند می دشوار را ارزیابی و گیري اندازه این که هستند مواردي زمانی اثربخشی گاه
 و ارزیابی بنابراین .نمود وجستج مالی ملموس مزایاي در را غیرملموس مزایاي این زمانی فاصله یک گرفتن
 گرفتن نظر در با پژوهش این است. ضروري وکار کسب هوش مدل مزایاي و منافع و ها زیرساخت گیري اندازه



  
 12 کوچک يتجار يکسب و کار در شرکت ها يهوشمند

 
 

 پاسخی دنبال به پژوهش این بنابراین پردازد. می آن جایگاه و وکار کسب هوش بررسی به تجاري يها شرکت
 است: زیر سواالت براي
 چیست؟ کاوي داده رویکرد با وکار کسب تجاري هوش مدل-1
 اند؟ کدم وکار کسب تجاري هوش مدل براي هوشمند الگوي هاي ویژگی -2
 اند؟ کدم موردمطالعه شرکت وکار کسب وضعیت بندي خوشه براي الگوریتم ترین مناسب -3
 وکار کسب وضعیت تحلیل و بندي خوشه کارگیري به با وکار کسب تجاري هوش براي مناسب مدل -4 

 چیست؟
 

 تحقیق پیشینه و نظري مبانی
 شناسایی براي هال، مولمان، نیکالس، سیمپسون، زوکرمن، وولدریج، دوالکیا، توسط مختلفی يها پژوهش

 نیز دیگر يها پژوهش برخی در عوامل ینا است. شده انجام وکار کسب مناسب مدل بر تأثیرگذار عوامل
 مدل .)1391 همکاران، و (نیرومنداست شده دیتأک مناسب وکار کسب مـدل انتخـاب در آن تأثیر ،شده یبررس

 پژوهش، ادامه در است؛ شده گرفته نظر در حاضـر پژوهش براي پایه مدل عنوان به پژوهش این در شده مطرح
 :شود می بازنگري ایران شرایط با متناسب و بررسی نظران صاحب و خبرگان نظر اساس بر مدل این

 شده جدیدي الکترونیکی وکار کسب هاي مدل طرح موجب ارتباطات و اطالعات يورفنا توسعه فنی: عوامل
 شکل به ارزش يها رهیزنج توسـعه درنهایـت و پویـا مجـازي يها سازمان بـراي بیشـتري امکانـات و اسـت
 که،شب به دسترسی رومینگ مثل فنّاورانه عوامـل همـراه، تجـارت در اسـت. کـرده فـراهم ارزش يها شبکه
 بـراي مـدنظر تکنولـوژي چارچوب نوع موجود، تکنولوژي بسترهاي تعداد حاکم، استانداردهاي سرویس، تهیه
 جدید وکار کسب هاي مدل اتخاذ در بازار، به جدید اندرکاران دست ورود و جدیـد يها سیسرو ي ارائه

  ).2000 (استرمن، دبرخوردارن بیشتري تاهمی از ساختارها ریز و ها يفناور تعدد ،يساز داستاندار تأثیرگذارند،
 ارتباطات، و تعـامالت آموزش، و تجربـه فرهنگـی، يها یژگیو فردي، عوامل نیتر مهم فردي: عوامل

 و رفتاري يها یژگیو ،"موبیکـام" اندرکاران دست دیـدگاه از هسـتند. دمـوگرافی و رفتـاري ،یشناخت روان
  ).2010 (زوت، است تأثیرگـذار عوامـل نیتر مهم از یانهمتا و اجتماعی يها شبکه دموگرافی،
 محصول/ یـک ي توسعه و ارائـه بر اصلی توجه توسعه، و تحقیق يها پروژه بیشتر در سازمانی: عوامل

 موجـب تأثیري چنین است. متمرکزشده فنی و وکار کسب ساختارریز از بخشی حتی یا جدید سرویس
 سـازمانی عوامـل انـواع شود. می سازمانی داخلی و میانی سطوح در ارک ساختار و ماهیـت در تغییراتـی
 همکاري، يها تیقابل و منابع مشتریان، و بازار ساختار، و مدیریت محصول، يها یژگیو شـامل تأثیرگـذار

 و ها تیقابل منابع، کارایی، بازارها، و کنندگان مصرف ،ها سیسرو و محصوالت ،یسازمان فرهنگ و کارایی
 ایجاد مشتریان بـراي وکار کسب مـدل هـر يها سیسرو و محصوالت که ارزشی هستند. درآمد يها انیجر

 از مستقیم طور به را درآمدشان ،ها شرکت از بسـیاري اسـت. حیـاتی بسـیار آن بقـاي و سودآوري در ،کنند یم
 طریق از نیز برخی و فروش از بعد و قبل يها سیسرو از دیگـر برخی و محصوالت مستقیم فروش قیطر

 مشتریان تمایالت هم و رقیب محصوالت به توجه با يگذار متیق هايمکانیسم .آورند یم دست به تبلیغات
 طریق از فروش و خرید قابل اطالعاتی محصوالت يها یژگیو از یکـی است. دیگر مهم عامل پرداخت براي

 بسیار ها آن متغیر هزینه و باال محصوالت این ثابت ههزین که است ها آن اولیه تولید بودن بر نهیهز اینترنت،
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 نسبت محصوالت این خرید براي را مشتریان تمایل مناسب، ییها سمیمکان اتخاذ با باید ،جهیدرنت است. پایین
 يها استیس پرداخـت، هاي روش انـواع چـون مـواردي به باید این، بر افزون داد. افزایش رقبا محصوالت به
 قرار مدنظر را هزینه ساختار تعیین و محصول یک مختلف يها نسخه يها متیق کردن متفاوت ،يگذار متیق

 يها شرکت به را دهند انجام توانند ینم کـه را فرآینـدهایی ،شانیها تیقابل و منابع از کامل استفاده با و دهند
  ).2016 همکاران، و (ریتز دکنن سپاري برون دیگر توانمند

 استفاده نفوذ ضریب تأثیرگذارند. آن بر قرارگرفته، صنعت ساختار تأثیر تحت وکار بکس هاي مدل صنعت:
 کنندگان مصرف يها عادت و ها قهیسل بـه بلکه محصول ماهیت به تنها نه صنعت از بخش یک در اینترنت از

 به نشر) و گرمیسر رسانه، ،یفروش خرده دور، راه از ارتباطـات مثال (براي مختلف صنایع مرزهاي دارد. بستگی
 يا گفته به شوند. می انفرادي وکار کسب واحدهاي جـایگزین ارزش، يها شبکه و شـد خواهد محو تدریج

 اتخاذ بر مشتریان و صنعت ساختار رقابت، شرکا، مناسب همکـاري صـنعت، نـوع محصول، يها یژگیو
 ).2018 همکاران، و (فلستاد تأثیرگذارند وکار کسب هاي مدل

 و کار بر نیز ها آن که شوند می منتهی جدیدي يها حرفه و کارها به جدید هاي مدل تماعی:اج عوامل
 تعیین و جدید وکار کسب هاي مدل ظهور از حاصل پویاي يها تیقابل بر تمرکز با تأثیرگذارند. استخدام

 استخدام وضعیت بر ها آن ضمنی نتایج و دانشی کارگران تدریجی تکامل بررسی به نیاز کار، انجام هاي روش
 را جهانی بازارهاي به ها شرکت دسترسی الکترونیـک، وکار کسب يها تیفعال و تجـارب اثربخشی دارد. وجود
 باید دانش، انتقال و کسب در ها شرکت توسط صـحیح يها گام برداشتن براي کرد. خواهد ریپذ امکان

 يها برنامه يساز ادهیپ رویکردهاي و کترونیکال وکار کسب يها نمونه بهترین ي درباره مناسب يها ینیب شیپ
 هم را گسترده يها حوزه در آموزش اطالعات، عصر در سریع تغییرات کـه معنا این به گیرد. صورت آموزشی

 آموزشی يها برنامه به دسترسی قابلیت است. کرده الزامی شاغل کارمندان هم و جدید النیالتحص فارغ براي
 عوامل درنهایت و داشت خواهد وکار کسب هاي مدل اتخاذ در مهمی بسیار شنق مدیران، بـراي خـط بـر

 بسیار مختلف يها حوزه در وکار کسب اثربخشی و کاري تجارب کردن هماهنگ و تسهیل در سیاسی و قـانونی
 شبکه ،يا حرفه /اخالقـی اقتصادي، فرهنگی، جغرافیایی، محیط شامل اجتماعی عوامل هستند. اهمیت حائز
  ).2016 همکاران، و (ریتز هستند اجتماعی ساختار و مقررات قانون/ سرمایه، اعی/اجتم

  ):1391 خانی، (کریم است زیر شرح به وکار کسب هوشمندي اصلی اهداف
 سازمان. حساس و ضروري اطالعاتی نیازهاي تشخیص -
 وکار. کسب محیط هاي سیگنال تشخیص -
 سازمان. لپرسن دانش و اطالعات از بهینه استفاده -
 اطالعات. و ها داده از عظیمی حجم تحلیل و بندي دسته -
 سازمان. اطالعات و ها داده از جا به و درست استفاده -

  ).1392 فیضی، و رونقی( شود گرفته نظر در کار کسب اصلی اهداف تواند می نیز زیر موارد
 زمانیسا بیرون و درون وکار کسب اطالعات جریان و منابع کنترل به کمک-
 وکار کسب اطالعات در پنهان معانی فهم و استدالل توانایی -

  است: شده پرداخته کار و کسب هوشمند هاي مدل حوزه در شده انجام هاي پژوهش بررسی به ادامه در
 هوش نمودند. ارائه سازمان در وکار کسب هوش سازي مدل عنوان با پژوهشی )،2017( همکاران و آرنوت

 ابزار یک وکار کسب هوش است. اطالعات آوري فن در سازمانی هاي گذاري سرمایه رگترینبز از یکی تجاري
 و وکار کسب سیستم یک سازي مدل به پژوهش این در رود. می شمار به مدیران گیري تصمیم براي قدرتمند
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 انجام تتحقیقا از جامعی بررسی پژوهش این است. شده پرداخته سازمان در آن گیري تصمیم هاي مدل بررسی
 هوش عنوان با پژوهشی )،2017( همکاران و فینک است. نموده ارائه وکار کسب هوش زمینه در شده

 ثابت تحقیقات بین شکاف بردن بین از هدف با شپژوه این است. نموده ارائه سازمانی یادگیري و وکار کسب
 هوش ارزش ایجاد مدل یک تجاري، هوش جدید تحقیقات و اطالعات فناوري ارزش ایجاد زمینه در شده

 مورد در سازي فرضیه منظور به .کند می آزمایش و طراحی را پژوهش جریان دو هر و کند می ارائه را تجاري
 روي بر وتحلیل تجزیه کنند، می ایجاد وکار کسب ارزش تجاري، هوش هاي ظرفیت و ها دارایی که مسیرهایی

 تحلیل یک در ابتدا تحقیق مدل شود. می طراحی زمانی،سا یادگیري سازي مفهومی و منابع بر مبتنی دیدگاه
 این سپس و قرارگرفته موردبررسی شرکت، سه در مصاحبه طریق از شده آوري جمع هاي داده روي بر اکتشافی

 و بارت .شود می آزمون نظرسنجی، یک طریق از شده آوري جمع هاي داده روي بر تاییدي تحلیل یک در مدل
 این نمودند. ارائه نوآوري رویکرد با وکار کسب مدل پایدار چارچوب ارائه عنوان با هشیپژو )،2017( همکاران
 570 پژوهش این در است. نموده اشاره رقابتی مزیت ایجاد و وکار کسب مدل در نوآوري اهمیت به پژوهش

 و ورينوآ حاوي وکار کسب مدل 21 تنها بین این در است. شده بررسی وکار کسب مدل زمینه در مقاله
 رقابتی مزیت ایجاد و نوآوري وکار، کسب مدل زمینه در تحقیقاتی خالء میان این در است. بوده اثربخشی
 پایدار توسعه وکار کسب مدل چارچوب ارائه عنوان با پژوهشی )،2017( همکاران و بردلی است. شده شناخته

 معیارهاي اساس بر وکار کسب مدل در اخالقی و انسانی معیارهاي اهمیت به پژوهش این در نمودند. ارائه
 مدل طراحی هاي زیرساخت در زیست محیط و اجتماع اقتصاد، اهمیت است. شده پرداخته پایدار توسعه
 مدل در پایدار توسعه معیارهاي دقیق اجراي که است این بیانگر پژوهش نتایج است. شده بیان وکار کسب
 صورت به پژوهش این در مدل ارائه شود. می رویکرد این در دارپای رقابتی مزیت و ارزش ایجاد سبب وکار کسب

 مدل از ایجادشده ارزش حاصله روشنایی و پایدار توسعه معیارهاي آن هاي کلید که است. قوه چراغ یک
 طراحی و وکار کسب مدل عنوان با پژوهشی )،2018( همکاران و فلستاد است. پایدار توسعه برپایه وکار کسب

 زمینه در متفاوت هاي پژوهش و مبانی وجود علیرغم که است شده بیان پژوهش این در نمودند. ئهارا سازمانی
 وکار کسب مدل ارائه بنابراین ندارد. وجود دهد پوشش را سازمان همه بتواند که مدلی تاکنون وکار، کسب مدل

 سازمانی، هاي ارزش تري،مش مؤلفه 5 به توجه با مقاله این در است. سازمان هر طراحی به توجه نیازمند
 مدل حالت این در است. شده پرداخته مدل ارائه به رقابتی هاي مزیت و محصوالت ارزش خدمات، و محصوالت

 انجام اي کتابخانه و کیفی صورت به پژوهش این است. نموده برقرار ارتباط سازمان طراحی نوع با وکار کسب
 هستند. تأثیرگذار یکدیگر بر بسیار سازمانی وکار کسب مدل و سازمان طراحی که است داده نشان و است شده

 آن روي پیش هاي چالش و وکار کسب جدید مدل اجراي عنوان با پژوهشی )،2018( همکاران و بروخوزین
 شده اشاره وکار کسب جدید مدل اجراي در مدیران راهبردي مدیریت اهمیت به پژوهش این در نمودند. ارائه

 هاي سیاست بایست می آن صحیح اجراي براي که است هایی نوآوري شامل وکار کسب جدید مدل هر است.
 موردبررسی علمی مقاالت کیفی، روش از استفاده با پژوهش این در داد. انجام صحیح ریزي برنامه و مناسب

 دهش کسب استقالل میزان-1 است: ویژگی 4 شامل وکار کسب جدید مدل هر که شد داده نشان و گرفتند قرار
-4 و شرکت پذیري رقابت قدرت میزان-3 سازمانی، استراتژیک ریزي برنامه پیشرفت میزان-2 مدل، اجراي از

 وکار کسب مدل ارزیابی با بایست می مدیران بنابراین، شرکت. براي وکار کسب مدل اجراي از ایجادشده ارزش
  نمایند. ایجاد نوآوري وکار کسب مدل در مؤلفه، 4 این در
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 نوپا يها شرکت براي پایدار و نوآورانه وکار کسب مدل ارائه عنوان با پژوهشی )،2018( همکاران و گیسفورد
 این است. شده شناخته نوپا يها شرکت در وکار کسب مدل موفقیت عامل دو سرعت و توسعه نمودند. ارائه

 مدل مفاهیم به توجه با د.کن می تضمین را آن بقاي و شده شرکت براي پایدار رقابتی مزیت ایجاد سبب عوامل
 مدل نوپا، يها شرکت ماندگاري و پیشرفت دلیل ترین مهم رقابتی، مزیت ایجاد راهکارهاي و وکار کسب
 و شناسایی براي مفهومی مدل یک پژوهش این در است. شده شناخته پایدار و پویا و مناسب وکار کسب

 آمده دست به علمی مقاالت بررسی و محتوا تحلیل روش با که است شده ارائه شرکت براي مناسب مدل ارزیابی
 همپوشانی و وابستگی به مقاله این در نمود. ارائه پویا وکار کسب مدل عنوان با پژوهشی )،2018( تیس است.
 و شرکت پویاي هاي قابلیت باالي توان است. شده اشاره سازمانی استراتژي و پویا هاي قابلیت وکار، کسب مدل

 و کیفی رویکرد با مقاله این است. دارا وکار کسب مدل موفقیت و گیري شکل در زیادي نقش کارمندان،
 افزایش سبب وکار کسب مدل و سازمانی طراحی که است رسیده نتیجه این به مشاهده، ابزار از استفاده
 هاي ارزش از استفاده با سازمانی استراتژیک مدل اساس براین شود؛ می شرکت و کارمندان پویاي هاي قابلیت

 عنوان با پژوهشی )،2018( نوتو و کاسنز شود. می تر نزدیک سازمانی اهداف به وکار، کسب مدل از آمده دست به
 عنوان به وکاري کسب مدل نمودند. ارائه پویا وکار کسب سازي مدل رویکرد با وکار کسب مدل طراحی و راهبرد
 نوآوري رشد، پذیري، انعطاف است. شده معرفی کارمندان دادن شکل و شرکت فرآیندهاي اجراي براي قالبی

 پژوهش این در وکار، کسب مدل طراحی منظور به است. پویا وکار کسب مدل اهداف از اجتماعی تأثیر و
 مدل پویایی اهداف اساس بر سپس شود، سازي شفاف آن منابع و شرکت اهداف ابتدا که است شده پیشنهاد

 رفع وکار کسب مدل معایب مقدماتی، ارزیابی از پس شود. اجرا و سازي شبیه وکار کسب مدل یک وکار، کسب
 گرفته صورت کیفی صورت به پژوهش این شود. طراحی شرکت براي پویا وکار کسب مدل یک درنهایت و شده

 شود. می محسوب وکار کسب هاي مدل ارائه براي مناسبی منبع و

 ها روش و ابزار
 مشکل و معضل کی به دادن پاسخ يبرا تالش يکاربرد قیتحق است. يدکاربر هدف نظر از پژوهش نیا
 محقق هدف است یشیماپی – یفیتوص ها داده يگردآور منظر از .دارد وجود یواقع يایدن در که است یعلم

 نموده ارائه خود اطالعات و شواهد اساس بر شیپ از که باشدمی سؤاالت به پاسخ و قیتحق هايسوال به پاسخ
 شرکت داده گاهیپا حاضر پژوهش يآمار جامعه .است آماري جامعه کل به آمده بدست جینتا میتعم ایتدرنه و

 و اسناد به )يآمار (جامعه ایمیک صنعت فاتح شرکت به مربوط اطالعات کسب يبرا است. ایمیک صنعت فاتح
 يها سال در انیترمش محصوالت، فروش، با مرتبط يها داده منظور نیبد .شود یم مراجعه مربوطه مدارك
 اساس بر و شده هیته مرتبط يها داده اکسل يها کاربرگ منظور نیبد .شود یم يآور جمع 1396 تا1390

 شده، انجام یتخصص يها مصاحبه و پژوهش اتیادب اساس بر شوند. یم يآور جمع شرکت، یداخل يها هداد
 استفاده وکا افزار نرم در يبند دسته يها روش از پژوهش نای در .است شده ییشناسا یاصل يها شاخص

 .شود یم گرفته بهره میتصم درخت و يکاو داده هوشمندانه يها روش از ها داده لیوتحل هیتجز يبرا .شود یم
 یا مشکل اول، مرحله در  شود. می استفاده Weka افزار نرم از پژوهش این در ها داده پردازش منظور به

 هوش وضعیت شود. می پیشنهاد بندي دسته عنوان به تجاري حل راه یک و شود می تعریف تجاري موقعیت
  دارد. ها داده آوري جمع در مهمی نقش گام این شد. بررسی موردنظر شرکت در تجاري
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شرکت وضعیت ارزیابی هاي فعالیت :1شکل  

 
 گرفتند. قرار موردبررسی شرکت این هاي فعالیت کیمیا، صنعت فاتح شرکت در تجاري هوش استقرار به توجه با

 پژوهش از هدف شد. گرفته نظر در شرکت این اصلی اهداف عنوان به رقابتی مزیت بودن دارا و سودآوري میانگین
 مفهومی مدل است. )ایمیک صنعت فاتح شرکت : موردي مطالعه ( وکار کسب هوشمند مدل ارائه حاضر

 و کسب هر اساسی حوزه دو اساس این بر است. تجاري هوش و پورتر ارزش زنجیره اساس بر حاضر پژوهش
 بطور که هستند هایی حوزه اصلی، پشتیبانی هاي حوزه باشد.می مشتري و بازار و انبارداري تولید، عنیی کار

 شامل و دهند می ئهارا را خود هايواستراتژي اهداف تحقق براي الزم هاي پشتیبانی اصلی حوزه دو به مستقیم
 اصلی پشتیبانی و اصلی هاي حوزه ی،عموم پشتیبانی هاي حوزه .گرددمی هاخروجی تدارك و هاورودي تدارك
 و مدیریت سبک شامل حوزه شش برسانند. انجام به را خود کار بتوانند تا هستند بسترهایی و مقدمات نیازمند
 سایر با تعامل و توسعه و تحقیق رسانی، اطالع و اطالعاتی هاي سیستم انسانی، منابع مالی، منابع رهبري،

  ).3 (شکل و )2 (شکلدارند هدهع بر را ماموریت این نفعان ذي

 

 ایمیک صنعت فاتح شرکت کار و کسب مدل تحول شده یوبوم یقیتلف مدل -2 شکل
 

 نیازهاي کردن مشخص
 کار و کسب

 و منابع ارزیابی
 هاي عملیات

 وضعیت ارزیابی رقبا ارزیابی
 پشتیبانی

 کردن مشخص
 عینی اهداف
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 پورتر ارزش زنجیره با صنعت کیمیا فاتح شرکت استراتژي تطبیق -3 شکل
 

 

 صنعت کیمیا فاتح شرکت در ارزش زنجیره :4 شکل
 

 به تا پذیرد می انجام پیوسته صورت به صنعت یک در که است فرآیندهایی از اي مجموعه :ارزش زنجیره
 به ارزشی حلقه هر در و کنند می عبور زنجیره این هايحلقه انیم از حصوالتم شود. منجر ارزش خلق

  د.گرد می افزوده نهایی محصول
 دهند می انتقال مشتري به و ایجاد را محصولی و دارند همکاري همدیگر با که ییها شرکت مجموعه ارزش:

 این است. ارزش شبکه با بطمرت افراد براي سود بیشترین ایجاد چهارچوب هدف .شود می گرفته نظر در
 ارزش این کنند. می کار اقتصادي ارزش یا عمومی محصوالت ایجاد براي دیگریک با ارتباط با ها مجموعه

 خارجی و داخلی  شبکه هردو ها شرکت شود. می ظاهر عینی غیر ارزشهاي دیگر و مالی ارزش دانش، عنوان به
 ).2015 (کالدبک، هستند. دارا را ارزش

 ملزومات ه،یاول مواد رینظ يدیتول ستمیس يها يورود عیتوز و انباشت افت،یدر شامل : يرودو کیلجست
 .است . . . و دیتول
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 .دارند نقش یینها محصول به ها يورود لیتبد در که است یفیوظا هیکل شامل : يدیتول اتیعمل
 کنندگان مصرف و اراندیخر نیب محصوالت یکیزیف عیتوز و رهیذخ ،يآور جمع شامل : یخروج کیلجست

 .است
 یتیریمد ستمیس ای  ندیفرآ محصول، کی خلق به که است فیوظا از یعیوس حوزه شامل : فنّاوري توسعه

 هاي روش و ها ستمیس بهبود توسعه، و قیتحق رینظ یفیوظا که شوند می منجر بنگاه در ها آن بهبود ای دیجد
  .شود می شامل را . . . و کار انجام

 مواد ری(نظ يدیتول ملزومات و مواد کردن فراهم جهت در که است يستاد يها تالش هیکل شامل : نیتأم
  .ردیگ یم صورت ییاجرا و .) . . و زاتیتجه آالت، نیماش د،یتول یمصرف اقالم خام،

 گیرند. می قرار موردبررسی موردنظر شرکت در تجاري هوش کارایی بررسی منظور به موردبررسی هاي شاخص
  گیرد. می قرار بندي دسته و ارزیابی مورد شده مشخص معیارهاي اساس بر شرکت دهی سود یتوضع

 است: زیر صورت به پژوهش مراحل الگوریتم نهایت در
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 تحقیق مراحل الگوریتم-5 شکل

 قرار بررسی و ارزیابی مورد شرکت بازار سهم افزایش و دهی سود وضعیت ورودي، هاي شاخص اساس بر
 می ارزیابی و شناسایی بندي دسته هاي مدل بودن، آور زیان و سودآوري بندي دسته به توجه اب گیرد. می

 است. وکار کسب هوش مدل کی ارائه حاضر پژوهش از هدف شوند.
 

 نیاز مورد متغیرهاي و داده منابع شناسایی

 ها داده پاکسازي و غربالگري و ها داده آوري جمع

 مدل اجراي و بندي دسته هاي تکنیک انتخاب

 مدل آیا
 معتبر

 

 پروژه اهداف شناسایی

 توقف

 ورودي هاي شاخص مجدد بررسی و مدل تکرار

 مدل آیا
 خوب

 

 پایان

 بله

 بله

 خیر

 خیر
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 ها داده تحلیل و تجزیه
 ورودي هاي شاخص انتخاب

 و مشتریان سازمان، هايفرآیند اطالعات، شامل اي پارچه یک اطالعاتی بانک تحقیق، این انجام منظور به
 آوري جمع با تا شد گرفته تصمیم رو این از نداشت. وجود یکساله زمانی بازه یک طی آنان مالی هاي تراکنش
 از مشتریان مالی هاي تراکنش اطالعات همچنین و مشترکین امور واحد داده پایگاه از مشتریان پایه اطالعات

 اطالع کسب از پس شود. تهیه موردنیاز هاي داده اطالعات، این سازي یکپارچه و حسابداري و مالی هاي واحد
 ها داده کیفیت سنجی اعتبار جهت اولیه هاي بررسی داده، هاي فایل از هریک بودن معتبر شرایط مورد در

 موجود ویرایش بودن معتبر و نهایی با ارتباط در داده هاي فایل محتویات بررسی با گام این در شد. انجام
 نیز درنهایت گردید. انتخاب مشتریان اولیه هاي داده فایل در مفید فیلدهاي همچنین شد. یناناطم کسب

 این در شد. آوري جمع موردبررسی هاي داده در انتخابی هاي فیلد مقادیر شدن تکمیل مورد در اطالعاتی
  اند. شده مشخص ورودي هاي شاخص مرحله

 ورودي هاي شاخص :16-4 جدول
 نوع نماد يگیر اندازه شاخص

 کمی C1 سازمان کیاستراتژ اهداف تحقق درصد رهبري و مدیریت
 کمی C2 مقدار/حجم) دیتول مقدار/حجم)/(برنامه دیتول ی(واقع ها خروجی لجستیک
تعداد نقشه هاي درون کارگاهی بدون ویرایش مهندسی و طراحی

تعداد کل نقشه ها
 

C3 کمی 

 کمی C4 یواقع يموجود و ستمیس يموجود نیب رتیمغا انبارداري
تعداد موارد مردودي توسط کنترل کیفیت تولید

تعداد کل موارد تولید شده 
 

C5 کمی 

حجم مبالغ مناقصات برنده شده فروش

مبلغ کل مناقصات
 

C6 کمی 

 کمی C7 اه پروژه کل در انیمشتر تیرضا درصد بازار تحقیقات
 کمی C8 موقع به خریدهاي درصد ها ورودي لجستیک
 کمی C9 موجود فیوظا شرح کل به شده روز به فیوظا شرح تعداد زانیم درصد انسانی منابع

 کمی C10 مصوب بودجه کنترل مالی منابع
متوسط فاصله تا بهترینها فنّاوري و اطالعات سیستم

امتیاز فاصله مطلوب
 

C11 کمی 

 کمی C12 ذینفعان رضایت میزان ذینفعان سایر با تعامل
تولید محصول برگشتی از مشتري کیفیت رلکنت

 کل محصول ارسالی به مشتري
 

C13 کمی 

 کمی C14 ها برنامه تحقق درصد پروژه کنترل و ریزي برنامه
تعداد ممیزي هاي انجام شده بهبود و پایش ارزیابی،

هاي برنامه  تعداد ممیزي 
 

C15 کمی 
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 ها داده ساختاردهی و سازي یکپارچه
 هم از جدا هاي فایل از اي مجموعه قالب در پروژه این در موردنظر اطالعات مجموعه اینکه به توجه با

 از شد. می احساس ها داده به دهی ساختار و سازي یکپارچه جهت در اقدامی انجام به نیاز بود، شده ذخیره
 برنامه قالب در فمختل هاي بخش در موجود الکتریکی هاي فایل مجموعه از مفید اطالعات استخراج رو این

 سازي یکپارچه Excel فایل قالب در ها داده درنهایت و شده ذخیره اطالعاتی سیستم عنوان با سازمان داخلی
 شد.

 ها داده سازي استاندارد

 هاي فیلد برخی نبودن استاندارد پروژه، این هاي داده مجموعه سازي آماده در موجود مشکالت از یکی
 ندارند. را تاریخ فرمت روي بر بررسی توانایی آماري افزارهاي نرم شده ذخیره هاي داده مثال براي بود. اطالعاتی

 پذیرفت. صورت Excel افزار نرم در نویسی فرمول با ها تاریخ این تبدیل فرآیند دلیل همین به
 ها داده فرمت تنظیم

 تحقیق این مطالعاتی دلم شدند. حذف نامتعارف هاي داده و گرفت صورت ها داده پاکسازي مرحله این در
 ارائه تحقیق این در محقق توسط بار اولین براي و بوده بازاریابی در بندي خوشه معتبر مدل از اي توسعه که

 است. ها داده سازي نرمال مراحل این از یکی دارد. وکار کسب پایه مدل الگوریتم از پیروي به نیاز است، گردیده
 بازه مالی، هاي شاخص و فرآیندها مشتریان، هاي داده نوع تفاوت دلیل هب نیز تحقیق این مطالعاتی مورد در

 ها داده بنابراین ساخت. می ضروري را ها داده سازي نرمال به نیاز و بوده گسترده پارامترها از هریک در اعداد
 آن به مربوط رکورد در شاخص هر اطالعات به مربوط دسته و شده بندي بخش دسته 2 به شاخص هر در

 براي داده مجموعه یک الزم هاي حداقل ها، داده سازي آماده براي الزم اقدامات انجام با گردید. ذخیره
 کمک با ها سازي مدل که آنجایی از اما است. ایجادشده کاوي داده در بندي خوشه تکنیک توسط سازي مدل
 افزار نرم کاوي داده در حاضر لحا افزاري نرم ترین معتبر و شود می انجام کاوي داده تخصصی افزارهاي نرم

WEKA ،مجموعه اقدامات، مجموعه این انجام با پذیرفت. صورت مرحله این در ها داده فرمت تنظیم است 
 گشت. سازي مدل فرآیند انجام آماده ایجادشده داده

 بندي خوشه مدل اجراي و مدلسازي

 اي پیچیده تحلیلی هاي روش و ها کتکنی مرحله این در است. کاوي داده پروژه یک اصلی هدف فاز این
 مدل بررسی ،آزمایش کلی هدف شوند. می کارگرفته به ها داده مجموعه از اطالعات و دانش استخراج جهت

 پژوهش هدف و ورودي متغیرهاي شده تعیین ضابطه با متناسب منظور بدین است. وکار کسب هوشمند
 مدل شناسایی خصوص در جامع تحلیلی به بیدستیا مدل، اجراي از حاصل نتایج از شوند. می مشخص

 مالی، هاي داده با که یابی خوشه تکنیک از مطالعه این در است. کاوي داده هاي تکنیک از استفاده با وکار کسب
 تکنیک مطالعه این بندي خوشه تکنیک است. شده استفاده دارد مطابقت شرکت، فرآیندهاي و مشتریان

 تکنیک این کاربردن به همچنین و تکنیک این باالي سرعت و دقت به توجه با که است k-means بندي خوشه
 انتخاب شد، عنوان تحقیق پیشینه قسمت در و دوم فصل در که پیشین محققان توسط مشابه تحقیقات در

 است. شده داده نشان وکا افزار نرم در بندي دسته مشخصات )،16-4( شکل در است. گردیده
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 ها دهدا بندي دسته -6 شکل

 
 است: شده ارائه )،2( جدول در تصمیم درخت هاي روش با بندي دسته از حاصل نتایج درنهایت

 تصمیم هاي درخت با بندي دسته از حاصل نتایج -2جدول
 بندي کالسه دقت درختی بند کالسه نام

Random tree(k=1, seed=1) 66/66 % 
J48(c=1) 55 % 

Decisionstump 33/63 % 
LMT 65 % 

REPTREE 57 % 

 گیري نتیجه
 شده سازمان این در کار و کسب مدل هاي شاخص بهبود سبب تجاري هوش اجراي که شد داده نشان

 نشان تصمیم درخت در بندي کالسه هاي تکنیک از استفاده با شده انجام هاي بندي دسته اساس بر است.
 شد، داده
 مدل در را بندي دسته بینی پیش ترینباال % 66/66 دقت با Randomtree(k=1,seed=10) تکنیک 

 می درنظر درخت ساخت براي تصادفی صورت به را ها شاخص از تعدادي تکنیک این است. داشته وکار کسب
 شناسایی هاي شاخص براساس نهایت در  یابند. ارتقاء مورداستفاده هاي شاخص بایست می بنابراین گیرد.
 :شود می ارائه کار و کسب هوشمند مدل شده،
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 کاوي داده رویکرد با کار و کسب هوشمند مدل-7 شکل
 
 صورت به شرکت عملکرد بهبود جهت کاربردي پیشنهادهاي تحقیق این انجام از حاصل نتایج به توجه با

 : شود می مطرح زیر
 فاتح شرکت در پرسنل مهندسی و فنی دانش بهبود منظور به مستمر آموزشی هاي دوره برگزاري -1

 و تولید جدید هاي روش و مهندسی افزارهاي نرم روزافزون پیشرفت به توجه با کیمیا. صنعت
 نماید ریزيبرنامه پرسنل جهت بیشتري آموزشی هاي دوره باید کیمیا صنعت فاتح شرکت انبارداري

 آماري تحقیقات و بررسی طی است بذکر دهد.الزم افزایش را شرکت مختلف هاي بخش بازده و
 باشند.می تخصصی آموزشی هايدوره افزایش خواهان شرکت پرسنل اکثر محقق توسط گرفته انجام

 توسعه منظور به محصوالت توسعه و تحقیق بخش گسترش و بازاریابی نوین هاي روش از استفاده -2
 کیمیا صنعت فاتح شرکت در محصول سبد و بازار

 بستن و تمحصوال و شرکت فرآیندهاي براي المللی بین هاياستاندارد اخذ جهت در تالش -3
 المللی بین سطح در فنّاوري پیشرو يها شرکت با فنّاوري انتقال قراردادهاي

 کنترل
 فک

 و ریتمدی
 رهبري

 و طراحی
 مهندسی

 لجستیک
 ها ورودي

 قاتیتحق
ا  ا

 یمال منابع

 کیلجست
 ها یخروج

 انسانی منابع

 انبار

 تولید

 فروش

 و يزیربرنامه
 پروژه کنترل

 ستمیس
 و اطالعات

 يفنّاور

 و شیپا ،یابیارز
 بهبود

 ریسا با تعامل
 نفعانیذ

 وضعیت بینی پیش
  کار و کسب
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