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ن یار هستیم. ایهای تصمیمدر استفاده از سیستمامروزه شاهد رشد سریعی 

توانند نقش بسیار مهمی در گرفتن تصمیمات درست و به هنگام ها میسیستم

ها امروزه به سادگی از اینترنت و اینترانت سازمان توسط مدیران داشته باشند.

دگان گیرنتحلیل عملکرد به  تصمیمارزشمند های کاربردی برای ارایه برنامه

ها انتشده، اینترهای توزیع ها سیستمسازمانکنند. در سراسر دنیا استفاده می

های ذخیره شده دهند که دسترسی آسان به دادههایی توسعه میو اکسترانت

پذیر های مختلف، برقراری ارتباط و همکاری را در سراسر جهان امکاندر مکان

 کنند. می

گیری، اطالعات است، بنابراین با ایجاد از آنجایی که عنصر اصلی تصمیم

موقع در اختیار مدیران قرار قابل استناد را بهسیستمی که بتواند اطالعات 

هوش تجاری گیری مدیران برداشت. توان گام مهمی در بهبود تصمیمدهد، می

افزارهای های یکپارچه عملیاتی و نرمای از سیستمو مجموعه یک معماری

تواند دسترسی مدیران به این اطالعات می که است هاو پایگاه دادهیار تصمیم

 ریع و تسهیل نماید. را تس
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های خود و از واسط گرافیکی کاربر از وب برای تحلیل ،یارابزارهای تصمیم

گیرندگان امکان مشاهده و پذیر، کارا و ساده به تصمیمای انعطافکه به گونه

دهد، استفاده ها را با استفاده از مرورگرهای وب میها و مدلپردازش داده

کاوی( و داده OLAPها )مانند و ابزارهای تحلیلی آنهای داده انبارهکنند. می

در  نیز منجر به بهبود چشمگیری در دسترسی به اطالعات و تحلیل آن

 محدوده سازمان شده است. 

معرفی فناوری هوش تجاری به خواننده است.  حاضر، هدف از ترجمه کتاب

جاری، اطالعات مفیدی در زمینه زیربناها و کاربردهای هوش تاین کتاب 

عالوه کند. های هوشمند فراهم میکاوی و سایر سیستممدیریت دانش، داده

ها، محصوالت، خدمات و بر هوش تجاری سنتی این کتاب با معرفی مثال

ها و همچنین با بررسی مسائل مربوط به وب به خواننده در درک دنیای تمرین
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