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چکیده

ریع در ست های تحلیلی چند بعدی شیوه ای است برای پاسخ به پرس جو و درخواس OLAPپردازش تحلیلی برخط یا 

، گزارش بطه ایامور محاسباتی و به عنوان بخشی از پازل کسب و کار هوشمند تلقی شده و شامل بانک های اطالعاتی را

ش، بازاریابی، ، شامل گزارش گیری کسب و کار برای فروOLAPبرنامه های کاربردی معمولی  نویسی و داده کاوی می شود.

ی ا کاربردهاشابه بیتی، مدیریت فرایندهای تجاری، بودجه ریزی، پیش بینی، گزارش گیری مالی و موارد مگزارش گیری مدیر

 درحال ظهور و جدید مثل کشاورزی است

وکار موفق به های موفق است. کسبگیریمهمترین اصل در مدیریت، تصمیم گیری است و دانش، پایه و اساس تمام تصمیم

به  ووری، کاهش هزینه های عملیاتی به منظور به حداکثر رساندن بهرهریزی، تجزیه و تحلیل فعالیتطور مداوم در پی برنامه

 حتمال رسیدناهای نمونه شما بیشتر باشند، دست آوردن سهم بیشتری از بازار است. طبق نظر محققین حوزه آمار، اگر داده

گیری میمها به یک دانش مشترک، برای تصتفاده و تبدیل آنتواند امکان اسیک شرکت می یابد.به نتیجه درست افزایش می

دسترسی سریع به اطالعات "به  به عنوان یک توانایی برای رسیدن  OLAPآوری . فن وکار فراهم کنددر حوزه رقابت کسب

توان به میهای اساسی، برای محاسبات مجموعه داده  OLAPاست. با توجه به توانایی  "شدهچندبعدی به اشتراک گذاشته

 .وکار پی بردمفید بودن آن برای کمک به رهبران کسب
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مقدمه_1

ع در امور شیوه ای است برای پاسخ به پرس جو و درخواست های تحلیلی چند بعدی سری OLAPپردازش تحلیلی برخط یا 

 رش نویسی وی، گزای شده و شامل بانک های اطالعاتی رابطه امحاسباتی و به عنوان بخشی از پازل کسب و کار هوشمند تلق

  داده کاوی می شود.

، شامل گزارش گیری کسب و کار برای فروش، بازاریابی، گزارش گیری مدیریتی، مدیریت OLAPبرنامه های کاربردی معمولی 

بردهای درحال ظهور و جدید مثل فرایندهای تجاری، بودجه ریزی، پیش بینی، گزارش گیری مالی و موارد مشابه با کار

و  Pendsو  1997در سال   Smithو  Bersonو معماری آن توسط   Olapپیاده سازی سرویس دهنده های  .کشاورزی است

Greeth  واژه  انجام شد. این گروه بندی براساس معماری و پردازش داده های چند بعدی است 2001در سالOLAP  در

، تحلیل داده های  OLAP( بانک اطالعاتی سنتی حاصل شده است.  ابزار  OLTPراکنشی برخط ) نتیجه اصالح واژه پردازش ت

-drill( ، تفکیک)roll-upچند بعدی را از چند دیدگاه به طور تعاملی انجام می دهد و دارای سه عمل تحلیلی اساسی، ادغام)

down( و برش گذاری )slicing and dicing .است ) 

 ر پیش بینیه منظوداده هایی است که  در یک یا چند بعد جمع آوری و محاسبه می شود. برای مثال، ب ادغام، شامل تجمیع

تکنیکی است که به  drill-downروند فروش تمام ادارات فروش در دپارتمان یا بخش فروش ادغام می شوند. در مقابل 

آن  والت مجزایریق محصطکاربران می توانند فروش را از کاربران اجازه می دهد تا از میان جزئیات پیمایش کنند. برای مثال 

جب آن کاربر جنبه ای است که به مو  slicing and dicingببینند که یک فروش ناحیه ای را تشکیل می دهد. نکته بعدی 

ه مشاهد ( و سپس مستقال آنراslicingرا از آن واکشی کرده ) OLAPمی توان یک مجموعه مشخصی از داده های مکعب 

(dicing نماید. این برش ها از دیدگاه های متفاوت بررسی می شوند. این دیدگاه ها ابعاد و )dimension   نامیده می شود

 مثل مشاهده فروش های یکسان توسط فروشنده ها، تاریخ، محصول، ناحیه و غیره

 تحلیلی برخط سیستم های پردازش_2

وضوع به ماین   د.جود در انبارهای داده و اطالعات را ارائه می دهننمای چند بعدی از داده های مو OLAP سیستم های

 .مکان و نحوه ذخیره سازی داده ها مربوط نمی شود 

 چه "ند مان  هایی االت مربوط به دادهوزیرا به س. ارجح هستند ،نسبت به سایر ابزارهای پردازش پرسش OLAP ابزارهای

بزارهای به طور معمول توسط اکه  "چه چیزی"و  "چه کسی" سواالت طدهند، نه فقمی پاسخ  "چرا"و  "می شود اگر

عدی استفاده ب، از یک مدل داده ای چند OLAP. بانک های اطالعاتی تنظیم شده برای داده می شودجستجوی عمومی پاسخ 

 می کنند که امکان تحلیل های پیچیده و خاص را در یک زمان اجرائی سریع امکان پذیر می سازد. 

ناطق مختلف و اینکه آیا از لحاظ مثل چگونگی تغییرات سود در طول سال در م Olapهایی از پرس و جوهای هنمون

مثل اینکه   OLTPهایجو هایی از پرس ودر حالیکه نمونه به صرفه خواهد بود؟ کار واحد تولید در یک منطقه خاص مالی ادامه

 است، چیست؟ی کسی که رئیس حسابداری درس و ایمیل شناسهحقوق یک فرد در یک سازمان به چه میزان است؟ یا آ

 سیستم های پردازش تحلیلی برخط مزایای_3
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ت. به کار اس ومزیت برای یک مدیر، توانایی تصمیم گیری مبتنی بر تحلیل اطالعات در شرایط متغیر کسب مهمترین 

های موفق است. گیریاساس تمام تصمیماصل در مدیریت، تصمیم گیری است و دانش، پایه و عبارت دیگر مهمترین 

وری، های عملیاتی به منظور به حداکثر رساندن بهرهریزی، تجزیه و تحلیل فعالیتوکار موفق به طور مداوم در پی برنامهکسب

ا بیشتر های نمونه شمکاهش هزینه و به دست آوردن سهم بیشتری از بازار است. طبق نظر محققین حوزه آمار، اگر داده

اص های زیادی در رابطه با یک فعالیت خیابد. طبیعتاً، در یک شرکت دادهباشند، احتمال رسیدن به نتیجه درست افزایش می

کارگیری وکارها با بهخواهیم داشت. تمامی کسب ریزی مؤثرتری برای آن فعالیتوجود دارد که در این صورت برنامه

ها را برای شویم که چگونه تمامی دادهکنند، در این حالت با چالشی روبرو میآوری میها را جمعهای مختلف، دادهسیستم

 یم. اعتماد و سریع کنار هم قرار دهرسیدن به اطالعاتی دقیق، قابل

وکار گیری در حوزه رقابت کسبها به یک دانش مشترک، برای تصمیمتواند امکان استفاده و تبدیل آنیک شرکت می

ه اشتراک دسترسی سریع به اطالعات چندبعدی ب"به عنوان یک توانایی برای رسیدن به   OLAPآوری . فن فراهم کند

توان به مفید بودن آن برای کمک های اساسی، میبرای محاسبات مجموعه داده  OLAPاست. با توجه به توانایی  "شدهگذاشته

 تصمیم گیری وه و تحلیل داده ها ابزارهای سیستم انبار داده به کاربران در سهولت در تجزی .وکار پی بردبه رهبران کسب

 .ا ارائه داده ها در قالب های مختلف، نیازهای کاربر را برآورده می کنندو ب کمک می کند

 پردازش تحلیلی برخطانواع سیستم های  _4

 

 1شکل شماره 
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4-1_ MOLAP 

داده ها را به جای یک بانک اطالعاتی در یک حافظه ارایه چند بعدی بهینه شده   MOLAPاست.  OLAPشکل کالسیک 

از سیستم های  MOLAP، داده ها در مکعب داده های چند بعدی سازمان یافته است. ابزارهای  Molapذخیره می کند. در 

نماهای داده از طریق موتورهای ( برای سازماندهی داده ها استفاده می کنند. MDDBMSمدیریت پایگاه داده چند بعدی )

 ذخیره سازی چند بعدی مبتنی بر آرایه چند بعدی ارائه می شوند.

 Olapبه طور کلی از داده های از پیش محاسبه شده  استفاده می کنند که از آنها بعنوان کعب داده )  MOLAPابزارهای  

Cube ه ارائه شده از سئواالت است. درنتیجه آنها دارای ( یاد می شود. مکعب داده شامل همه پاسخ های ممکن به محدود

یک پاسخ بسیار سریع به پرس جو ها هستند. بروز رسانی ممکن است متناسب با درجه پیش محاسبه، زمان طوالنی به خود 

 . می تواند به آنچه که انفجار داده ها خوانده می شود، برسدهد. محاسبات از پیش انجام شده اختصاص د

 

 2ه شکل شمار

4-2_ ROLAP 

مستقیما با بانک های اطالعاتی رابطه ای کار می کند و نیازی به محاسبات قبلی ندارد. داده اصلی و جداول بعدی به عنوان 

جداول رابطه ای ذخیره می شوند و جداول جدید برای نگهداری اطالعات تجمیع شده  ایجاد می شوند. این متدولوژی به 

سنتی را  OLAPده در بانک اطالعاتی رابطه ای تکیه دارد که کارکرد یک برش و نمایشی از دستکاری داده های ذخیره ش

. ابزارهای است SQLدر جمله  "Where“اصل هر عمل از برش و نمایش،  معادل اضافه کردن عبارت . در ظاهر نماید
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ROLAP رداندن داده های درخواستی قرار می پرس جو را در بانک اطالعاتی رابطه ای استاندارد و جداول آن به منظور برگ

توانایی درخواست هر سئوالی است که به خاطر متدولوژی است که به محتوی مکعب های   ROLAPدهند. ویژگی ابزار 

از منبع بانک اطالعاتی رابطه ای استفاده می کند. بانک اطالعاتی بایستی به دقت  ROLAPآنجائیکه . از محدود نشده است

 طراحی شده باشد. ROLAPبرای استفاده 

 SQL fromسواالت برای تجزیه و تحلیل چند بعدی استفاده می کنند.  SQLاز پرس و جوهای پیچیده  ROLAPسرورهای 

Where  معادل عملیات"Slicing"  و"Dicing"  درROLAP .است 

 

 3شکل شماره   
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 4-3 _HOLAP 

استفاده کنند که به واسطه آن طراح مدل بانک  HOLAPن یعنیاز شیوه ترکیبی آ  OLAPبسیاری از تجاری ترین ابزارهای 

 .ذخیره خواهند شد ROLAPو جه بخشی در  MOLAPاطالعاتی تصمیم می گیرد که چه بخشی از داده ها در 

بانک اطالعاتی، داده را بین منابع ذخیره سازی رابطه ای و تخصصی تقسیم می کند. برای مثال برخی از فروشنده ها، برای 

، از جداول رابطه ای برای نگهداری مقادیر وسیع داده های دقیق استفاده می کند و از منابع  HOLAPبانک اطالعاتی  یک

 ذخیره سازی تخصصی برای حداقل برخی از جنبه های مقادیر کمتر داده های تجمیع شده یا داده هایی با  جزئیات کمتر

 استفاده می کند.

HOLAP  کمبودهایMOLAP , ROLAP  را با ترکیب  قابلیت های هر دو شیوه پوشش می دهد. ابزارهایHOLAP  می

 .توانند هم از مکعب های از پیش محاسبه شده و هم از منابع داده رابطه ای استفاده نمایند

 توانایی تجزیه و تحلیل را دارند. این امر از قابلیت مقیاس MOLAPو  ROLAPبا ترکیب سرورهای  OLAPسرورهای ترکیبی 

 .برخوردار است MOLAPو محاسبه سریعتر سرور  ROLAPپذیری بیشتر 

 4شکل شماره 
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 : OLAPمقایسه انواع  _5

HOLAP ROLAP MOLAP پارامترها 

داده های جمع شده 

پارتیشن در یک ساختار چند 

بعدی در نمونه خدمات 
SQL Server 

Analysis  ذخیره می

 شوند

داده های جمع شده و داده 

شده به عنوان های تقسیم 

ساختار چند بعدی ذخیره 

 می شوند

داده های جمع شده و 

تقسیم شده به عنوان نمایش 

های نمایه شده در پایگاه 

داده رابطه ای ذخیره می 

 شوند

 یکپارچگی

ال با accزمان پاسخ به س 

ذخیره و دسترسی به داده ها 

متفاوت خواهد بود. اگر داده 

ها از پایگاه داده رابطه ای 

یابی شوند ، سرعت ذخیره باز

به  MOLAPداده ها در 

همان سرعتی نخواهد بود. با 

HOLAP  زمان پاسخ به ،

 درخواست متفاوت خواهد بود

زمان پاسخ به پرسش به طور 

 کلی کندتر است

 

به دلیل بازدیدهای جمع 

شده و خالصه داده ، زمان 

 پاسخ سریع تری دارد

 

 سرعت

اندازه پارتیشن های مکعب 

کوچکتر از مکعب ها و داده 

 MOLAPپارتیشن های 

 .است

 ROLAPاندازه داده 

محدودیتی در آن ندارد. این 

می تواند حجم زیادی از داده 

 ها را کنترل کند

 

سرمایه ذخیره سازی در 

MOLAP  کمی بیشتر است

زیرا نسخه ای از داده های 

رابطه ای را بر روی سرور 

OLAP ذخیره می کند 

 حافظه

ترکیبی برای  این یک روش

MOLAP  وROLAP  است

، بنابراین تکنیک مورد 

استفاده برای تعیین 

 .دسترسی داده ها است

اگر منبع داده در دسترس 

نباشد ، داده ها قابل مشاهده 

 نیستند

 

داده  MOLAPبا استفاده از 

ها را می توان مشاهده کرد 

حتی اگر منبع داده به عنوان 

یک نسخه محلی ذخیره 

 .نشده باشد

 دسترسی

 

 1جدول شماره 
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 در سازمان Olapنتایج تحقیقات بکارگیری  -6

 :از مهمترین تحقیقاتی که می توان به آنها اشاره کرد موارد زیر می باشد

، رضایت هوشمندی کسب و کار موجب ایجاد مزیت رقابتی در نوآوری محصول اعالم کرد که  ۲۰۱۳محقق بورو در سال 

ر وضعیت مالی دهوشمندی کسب وکار نه تنها موجب بهبود ،  ۲۰۱۴کاراما در سال طبق نظر  .شودمشتری و رهبری بازار می

 مهمترین نکته در ایجاد مزیت رقابتی ، ۲۰۱۳ل پونماروجوف در سا .ی ارزش نقشی اثرگذار داردشود بلکه در ایجاد شبکه می

تغییرات سریع را ار، ر بکارگیری هوشمندی کسب و کمهمترین چالش د ،۲۰۱۴چرونو در سال  داند. ها میمدیریت داده را 

اره رضایت مشتریان از در گرو جمع آوری اطالعاتی دربرا مزیت رقابتی یک شرکت  ، نیز۲۰۱۰ناوارو در سال داند .  فناوری می

 .دی دانمازار در مقایسه با رقبا محصوالت و خدمات شرکت، یا تحقیق در زمینه عوامل تبیین جایگاه شرکت در ب

کشف  ،Data Martو  OLAPبهبود تصمیم سازی منابع انسانی مبتنی بر در رابطه با   OLAPتحقیقات اخیر مبتنی بر 

پردازش های تحلیلی برخط ،  و داده کاوی بر روی الگ های وب Olapالگوهای دسترسی به وب و روند آن به کمک فناوری  

ط روی شبکه های اطالعاتی، چارچوبی برای پرداختن به داده های پردازش تحلیلی برخ،  مقیاس پذیر روی معماری ابری

،  و  فشرده سازی داده ها و زیرساخت ابری Olapتحلیل روی کالن داده ها، کشف همگرایی بین  انبار داده ها، ،  کتابشناسی

  Olapسودمندی حاصل از تاثیر عوامل شناختی و سایر عوامل روی  و  پیشرفته Olapمدل مفهومی برای ترکیب داده کاوی و 

 می باشد که شاهد پیشرفت های در این زمینه ها خواهیم بود.

 نتیجه گیری_7

باشد. نتایج تحقیقات تایید های فناوری محور میهوشمندی کسب و کار یک عامل کلیدی در کسب مزیت رقابتی برای شرکت

های اطالعات دارای معنادارترین رابطه با مزیت ستممیکنند که از میان ابزارهای تشکیل دهنده هوشمندی کسب و کار، سی

افزار اتوماسیون اداری و فرایندها در سازمان به راحتی های سازمان با بکارگیری نرمرقابتی است. مدیریت اطالعات و داده

و جدیدترین تکنولوژی های دنیا در این ابزارها به شما در هوشمندی کسب و  هوش مصنوعیمحقق خواهد شد. بکارگیری 

 .کارتان کمک خواهد کرد

 

 

 

  

 

https://www.faragostar.net/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C/
https://www.faragostar.net/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C/
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