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چکيده
امروزه سيستم هاي اطالعاتي در سازمانها به ميزان انبوه اطالعات توليد مي کنند .تحليل و پردازش درست و دقيق این اطالعات مي
تواند در جهت تصميم گيریهاي کالن مدیریتي موثر بوده و به مدیران کمک کند تا تصميمات بهينه اي براي موفقيت سازمان خود
بگيرند .براي پردازش و تحليل این اطالعات همچنين تسهيل و سرعت بخشيدن به عمليات گزارش گيري و پرس و جوهاي متنوع ،از
سيستم ها و پایگاه داده هاي تحليلي استفاده مي شود .پردازش تحليلي برخط ( )OLAPبه طور گسترده در جهت نمایش داده هاي
پيچيده براي تجزیه و تحليل موثر ،تعاملي و معني دار مورد استفاده قرار مي گيرد .قدرت آن در نمایش داده هاي عملياتي عظيم براي
تجزیه و تحليل تعاملي است .این فناوري ) (OLAPبه مجموعه اي از تکنيک هاي تجزیه و تحليل داده ها براي مشاهده داده ها از
منابع مختلف در ابعاد مختلف ،به صورت تعاملي ،براي پشتيباني تصميم اشاره دارد .پيچيدگي در حال رشد و حجم داده هاي مورد
تجزیه و تحليل ،الزامات جدیدي را به سيستم هاي  OLAPتحميل مي کند .در این مقاله قصد داریم مروري بر انواع سيستم هاي
پردازش تحليلي برخط ،گزارشهاي مربوطه و تازه هاي این حوزه داشته باشيم.
واژگان کليدی
گزارش هاي  OLAP ،OLAPو هوش تجاري
 .9دانشجوي دکتري مدیریت فناوري اطالعات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات تهران ،ایران.
()taherkhani.leila210@gmail.com
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 .1مقدمه
براي آنکه بدانيم پردازش تحليلي آنالین ( )OLAPچه رابطه اي با هوش تجاري ( )BIدارد و در کجاي معماري هوش
تجاري قرار ميگيرد ،با تعریفي از هوش تجاري بحث را آغاز مي کنيم .مطابق تعریف گارتنر ( ،)2121خدمات هوش
تجاري پيشنهادهایي براي طراحي ،توسعه و استقرار فرایندهاي سازماني و ادغام ،پشتيباني و مدیریت برنامه هاي کاربردي و
پلتفرم هاي مربوطه است .اینها شامل برنامه هاي تجاري و زیر ساختي براي پلتفرم هاي هوش تجاري ،نيازهاي تجزیه و
تحليل و زیر ساخت هاي ذخيره سازي داده است .راه حل ها شامل زمينه هایي مانند مدیریت عملکرد شرکت ( )CPMو
تجزیه و تحليل ،بعالوه پلتفرم سنتي هوش تجاري ،انبار داده ،زیر ساخت داده و داده با کيفيت است( .شکل  )9در ادبيات
تعاریف متنوعي از پردازش تحليلي آنالین وجود دارد .طبق تعریف آي بي ام ( ،)2121پردازش تحليلي آنالین نرم افزاري
است براي انجام تجزیه و تحليل چند بعدي با سرعت زیاد روي حجم زیادي از داده ها از یک انبار داده یا دیتا مارت به
صورت متمرکز و یکپارچه .در تعریفي دیگر از مایکروسافت ( ،)2194فناوري است که پایگاه داده هاي مشاغل بزرگ را
سازماندهي مي کند و از تجزیه و تحليل پيچيده پشتيباني ميکند .مي تواند بدون تاثير منفي بر سيستمهاي پردازش عملياتي،
براي انجام پرس و جوهاي تحليلي پيچيده مورد استفاده قرار گيرد .کویروز سوزا و سالگادو )2191( 9اینچنين تعریف
ميکنند ":یک فناوري است که تجزیه و تحليلي چند بعدي و چند سطحي را بر روي حجم زیادي از داده ها فراهم مي کند
و نمایش داده هاي تجمعي را با دیدگاه هاي مختلف ارائه مي دهد ".در ادامه مروري بر تاریخچه و پيشينه نظري در مورد
پردازش تحليلي آنالین خواهيم داشت .سپس مفاهيم مرتبط و عمليات متداول با این حوزه بررسي خواهد شد .در بخش
بعدي انواع مدلها و ابزارهاي گزارش گيري پردازش تحليلي آنالین را بررسي خواهيم کرد؛ و در انتها با حوزه هاي جدید
این سيستمها مقاله را پایان خواهيم داد.

شکل  -1معماری هوش تجاری

Queiroz-Souza Paulo O., Salgado Ana C., 2019
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 .2مبانی نظری و ادبيات پژوهش
ابتدا مروري بر پيشينه فناوري پردازش تحليلي آنالین خواهيم داشت و در انتها به بررسي مباني نظري چند مقاله در بين
سالهاي  2194تا  2191خواهيم پرداخت.
 .1-2پيشينه پردازش تحليلی آنالین

در مطالعه کنستانتين ليویو ( 2)2191تالش هاي اصلي در زمينه توسعه فناوري پردازش تحليلي آنالین را مي توان از لحاظ
زماني به شرح زیر ارائه داد:
در سال  ،9142کن ایورسون ،9در کتاب "یک زبان برنامه نویسي" ،اولين زبان چند بعدي را توصيف کرد ،به نام زبان
 .APLاین زبان در اواخر دهه  9141توسط  IBMدر رایانه هاي اصلي اجرا شد .در اواخر دهه  ،9141جان ليتل،6
فيزیکدان ،لن لودیش ،5متخصص بازاریابي در مدرسه اسلون موسسه فناوري ماساچوست و گلن اوربان ،4رئيس دانشکده
اسلون ،سعي کردند از رایانه ها در کاربردهاي ریاضي و تحليلي استفاده کنند .آنها سعي کردند از تجزیه و تحليل در
بازاریابي ،به ویژه در بازاریابي کاالهاي مصرفي استفاده کنند؛ که یک موضوع ایده آل براي تحقيق بود زیرا مقدار زیادي
داده خام پردازش نشده وجود داشت و مي توان با درک بهتر داده ها روند تصميم گيري را بهبود بخشيد .تالش آنها منجر
به ظهور سيستم هاي تصميم گيري مدیریت در سال  9106شد.
در اوایل دهه  ،9101کامشر 0تحليل مالي را به عنوان فعاليت اصلي انتخاب کرد .این شرکت یک زبان مدل سازي مالي به
نام ( )FCSرا از یک شرکت نرم افزاري انگليسي ( )EPS Consultantsبه دست آورده است .متخصصان این شرکت
تالش کرده اند زبان ( )FCSرا به زباني تبدیل کنند که نياز کاربران براي تجزیه و تحليل چند بعدي را برآورده کند .در
سال  ،9101-9104کامشر الزم دانست که به سراغ نسل جدیدي از زبان مدل سازي مالي بروید ،توابع مدل سازي تحليلي و
فناوري مدیریت داده را براي مدیریت حجم بسيار بيشتري از داده هاي مرتبط با مفهوم چندبعدي ترکيب کنيد .ابزار
حاصله ( ،)System W DSSاولين ابزار ( )OLAPبراي برنامه هاي مالي بود که از مفهوم هایپرکيوب 4استفاده مي
کرد.
در اواسط دهه  9141اصطالح سيستم اطالعات اجرایي ( )EISظاهر شد .در سال  ،9146اولين ابزار () ،ROLAPمتافر،1
در تجزیه و تحليل بازاریابي استفاده شد .در سال  ،9145سرور تحليل پایلوت ،91اولين ابزار ( )OLAPبه سبک سيستم
اطالعات اجرایي ،با معماري کالینت  /سرور ،ظاهر مي شود .این ابزار از تجزیه و تحليل سري هاي زماني استفاده شده بر
روي سرورهاي ( )VAXو سرویس گيرنده هاي رایانه استاندارد استفاده مي کند.
در سال  )Cognos Power Play( ،9111به اولين ابزار ) (OLAPمبتني بر دسک تاپ براي ویندوز تبدیل شد.
) (Cognosهمچنين نسخه هایي براي معماري کالینت/سرور و وب ارائه مي دهد.
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در سال  9119متافر کنسرسيوم اپل  )IBM Taligent( -را خریداري کرد .نرم افزار ) (Arborدر سال  9119با هدف
منحصر به فرد ایجاد یک سرور پایگاه داده چند بعدي و چند کاربره به نام ) (Essbaseتاسيس شد (Essbase) .در سال
 9112به بازار عرضه شد و تحت سيستم عامل ) (OS / 2و ) (Windows NTراه اندازي شد .در سال  9119کد
اصطالح ) (OLAPو قانون ) (12 OLAPرا معرفي مي کند .وي پس از مشاهده ) (Essbaseبه عنوان یک پایگاه
داده چند بعدي ،به این نتيجه رسيد که زبان ) (SQLهرگز براي تجزیه و تحليل چند بعدي مناسب نيست .وي گفت بين
فناوري سيستم هاي چند بعدي و فناوري سيستم هاي عملياتي تفاوت معني داري وجود دارد.
در سال  ،9116اولين ابزار )(ROLAPکمپاني ) ،(Microstrategy DSS Agentبدون موتور چند بعدي ،ظاهر مي
شود .تمام پردازش ها با اس کيو ال) (multipass SQLانجام شد ،روشي که اغلب براي پایگاه هاي داده بسيار بزرگ
استفاده مي شود.
در سال  ،9115اولين ترکيبي ) ،(OLAPبه نام ) (HOLOS 4.0در دسترس قرار مي گيرد که امکان دسترسي به پایگاه
هاي داده رابطه اي و چند بعدي را فراهم مي کند .بسياري از ابزارهاي ) (OLAPاز این معماري استفاده مي کنند .در
سال  9115اوراکل ،اکسپرس 99را خریداري کرد .ژانویه  9115همچنين بورد ) (OLAPرا تشکيل داد که نقشي اساسي
در استقرار سيستم هاي ) (OLAPبه عنوان یک دسته نرم افزارهاي شناخته شده داشت.
در سال  (Microsoft OLEDB) ،9110براي ) ،(OLAPیک استاندارد ) (OLAP APIتوسعه داد که به عنوان
مجموعه اي از اشيا ) (COMو رابط هاي ) (COMطراحي شده است و براي دسترسي به منابع داده هاي چند بعدي از
طریق ) (OLEDBطراحي شده است.
در سال  ،(IBM DB2 OLAP Server) ،9114نسخه اي از ) (Essbaseکه از داده هاي ذخيره شده در پایگاه هاي
داده رابطه اي (طرحواره ستاره اي) استفاده مي کند ،ظاهر مي شود.
در سال  ،9111خدمات پردازش تحليلي آنالین مایکروسافت ،با استفاده از فناوري خریداري شده از سيستم هاي نرم
افزاري پانوراما و معماري ذخيره سازي پيچيده اي ( ،)ROLAP / MOLAP / HOLAPدر (Microsoft
) Officeظاهر مي شود.
در سال  ،2111خدمات پردازش تحليلي آنالین مایکروسافت به نام ) (Microsoft Analysis Servicesتغيير نام داد.
در سال  ،2112اوراکل ) (Oracle9i Release 2 OLAPرا راه اندازي کرد که تمام ویژگي هاي ) (OLAPفضاي
کاري تحليلي را در پایگاه داده رابطه اي اوراکل ادغام مي کند.
 .2-2مبانی نظری و مرور ادبيات

طي مرور ادبيات بين سالهاي  2194تا  2191محورهاي مطالعات جدید در زمينه پردازش تحليلي آنالین بيشتر در
موضوعات ،وب معنایي ،92شبکه هاي اجتماعي 99و اقتصاد سنجي 96بوده است .وارگا )2194( 95مدل معنایي براي پرس و
جوهاي چند بعدي ( )SM4MQرا ارائه کرده است .این مدل ابتکار جدیدي از همگرایي پردازش تحليلي آنالین
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اکتشافي و وب معنایي است .این همگرایي از تکنيک هاي پردازش تحيلي آنالین روي داده هاي خروجي وب معنایي
براي تجزیه و تحليل داده ها استفاده مي کند.
همانطور که مي دانيم فناوري وب معنایي ( )SWابزاري براي نمایش و به اشتراک گذاري متا دیتا فراهم ميکند.
چارچوب توصيف منابع ( )RDFستون فقرات وب معنایي ( )SWاست؛ که داده ها را از نظر موضوع -مسند -شي
( )subject-predicate-objectنشان مي دهد که شامل نمودار ( )RDFاست .داده هاي ( )RDFبا زبان پرس و
جوي ( )SPARQLکار ميکنند .انتشار و اشتراک داده هاي چند بعدي ) (MDدر وب معنایي ) (SWفرصت هاي
جدیدي را براي استفاده از پردازش تحليلي آنالین ) (OLAPایجاد مي کند .واژگان)، RDF Data Cube (QB
فاقد مفاهيم کليدي چند بعدي ( )MDمانند سلسله مراتب ابعاد و توابع تجميع سازي است .مدل ) (QB4OLAPبراي
رفع این مشکل پيشنهاد شده بود .در ( )QB4OLAPکاربران باید همچنان درخواست هایي را با ) (SPARQLزبان
پرس و جوي استاندارد براي) ، (RDFبنویسند که کاربران معمولي با آن آشنایي ندارند.
اما مدل) ، (QB2OLAPابزاري براي فعال کردن پردازش تحليلي آنالین ( )OLAPدر داده هاي ( )QBموجود بدون
نياز به مهارت ( )RDFاست .مدل ( )QB2OLAPدر سه ماژول اصلي ،غني سازي ،اکتشاف و پرس و جو سازماندهي
شده است .با استفاده از ماژول غني سازي ،کاربر نمودار ( )QB4OLAPرا توليد مي کند .سپس ،این معناشناسي توسط
ماژول اکتشاف که کاربر را قادر مي سازد طرح ( )QB4OLAPرا کشف کند و با ماژول پرس و جو که امکان تجزیه و
تحليل را فراهم مي کند ،مورد استفاده قرار مي گيرد .القرني و همکاران ( 94)2191پردازش تحليلي آنالین براي تویيت
( )OLAP4Tweetرا مدلسازي کردند .مدل داده هاي چند بعدي و پياده سازي شبکه هاي اجتماعي با مجموعه اي از
محدودیت هاي خاص مانند از دست رفتن داده ها و رابطه انعکاسي بين مصادیق واقعيت همراه است .با این حال،
اپراتورهاي متداول پردازش تحليلي آنالین کالسيک با این فرض که داده ها هميشه وجود دارند تعریف شده اند و
بنابراین ،راه حل هایي براي مدیریت این ویژگي ها ارائه نمي دهند .این بخش بررسي ادبيات مربوط به مشکالت مربوط به
از دست رفتن داده ها و رابطه انعکاسي بين مصادیق واقعيت را ارائه مي دهد .در رابطه با مشکالت مربوط به از دست رفتن
داده ها به مدلهاي آبشاري ) (k-treeاشاره شده و یا الگوریتمهاي شبکه هاي عصبي و داده کاوي؛ که با توجه به داده
هاي شبکه هاي اجتماعي این روشها نسبتا" ناقص هستند و ابزاري براي دستکاري داده هاي از دست رفته از طریق پردازش
تحليلي آنالین ارائه نمي دهند؛ اما مدل ( )OLAP4Tweetاز یک مدل پردازش تحليلي آنالین رابطه اي ()ROLAP
براي پایگاه داده کهکشاني روي جداول واقعيت ( )Factاستفاده ميکند و با استفاده از اپراتورهاي Fdrill ،Frotate
 Downو  ...به تجزیه و تحليل داده هاي شبکه هاي اجتماعي ( )Tweeterمي پردازد .معماري ( )OLAP4Tweetاز
چهار ماژول تشکيل شده است :منبع داده ،(ETL) ،انبار داده و تجزیه و تحليل.
منبع داده :منبع داده توسط ) (APIموجود براي جریان داده نشان داده مي شود .در حقيقت(Streaming ،
)APIدسترسي به تویيت ها را به صورت نمونه و فيلتر شده در زمان واقعي فراهم مي کند.
اي تي ال ( :)ETLاین ماژول فرآیندهاي مورد نياز براي استخراج داده ها از بستر تویيتر را در بر مي گيرد ،آنها
را مطابق با طرح هدف تبدیل مي کند و سپس آنها را در انبار داده بارگذاري مي کند.

Mohamed Alqarni, Maha Ben Kraiem, Jamel Feki and Franck Ravat, 2019
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انبار داده :داده هاي پيش پردازش شده و تبدیل شده در انبار داده ذخيره مي شوند .مدل داده هاي تویيتر منجر به
یک طرح «صورت فلکي» چند بعدي داراي دو واقعيت ( )Factو چهار بعد ) (Dimesionمي شود.
تجزیه و تحليل :این ماژول کاربران را قادر مي سازد تا تجزیه و تحليل داده ها و ارائه آن در یک فرم مناسب
براي تفسير بهتر و تصميم گيري داشته باشند .تایریچترو همکاران ( 90)2194چارچوب پردازش تحليلي آنالین رادر
اقتصادسنجي ( )EM-OLAPارائه دادند .اقتصاد سنجي ( )Econometricاز داده ها براي تجزیه و تحليل رفتار شرکت
و حقوق کارمندان در یک دوره خاص استفاده مي کند .در برنامه هاي کاربردي اقتصادسنجي متعددي از پانل هاي داده
بزرگ مانند اقتصادسنجي مالي استفاده مي شود ،جایي که قيمت سهام با یک دقيقه تغيير قيمت قابل تحليل است .براي
تجزیه و تحليل دهها متغير و مقدار زیادي از داده هاي مدل هاي اقتصاد سنجي به طور کارآمد و سریع ،به فناوري قدرتمند
پردازش تحليلي آنالین ) (OLAPنياز است .مطالعات قبلي بر طراحي واقعي پایگاه هاي اطالعاتي این سيستم هاي
اقتصادسنجي و حتي استفاده از رویکردهاي جدید براي مفاهيم پردازش تحليلي آنالین ( )OLAPتمرکز نداشتند .اولين
تالش از این دست شامل توسعه تبدیل مدل اقتصادسنجي به روش مدل مفهومي تایریچتر و وسيلنکو(TEM- )2195( 94
) CMاست که براي تبدیل رسمي مدل هاي اقتصادسنجي به مدل مفهومي یک پایگاه داده چند بعدي به عنوان مبناي یک
سيستم اقتصادسنجي مبتني بر پردازش تحليلي آنالین ( )OLAPميباشد .پردازش تحليلي آنالین راه حل جدیدي ارائه مي
دهد که تاکنون در زمينه تجزیه و تحليل اقتصادسنجي مورد توجه قرار نگرفته است .این مدل جدید یک تحول به روز
شده در مدل اقتصادسنجي ( )TEM-CMاست .جين )2191( 91مدل گراف پردازش تحليلي آنالین ( )GOLAPرا کار
کرده است .تحقيقات در مورد تحليل تأثير در شبکه هاي اجتماعي به یک موضوع داغ تبدیل شده است .به عنوان مثال ،در
یک شبکه اجتماعي یک دموکرات یا یک جمهوریخواه مي تواند بر یک دموکرات یا جمهوري خواه دیگر تأثير بگذارد.
در علم ،یک نویسنده  /دانشمند ممکن است بر نویسنده یا دانشمند دیگري تأثير بگذارد و یک نشریه مي تواند بر نشریه
دیگري تأثير بگذارد .ما مي توانيم از این مدل براي حل مسئله حداکثرسازي نفوذ) ، (IMمسئله یافتن قوي ترین گره ها
در یک نمودار که مي تواند حداکثر کل نمودار را تحت تأثير قرار دهد ،استفاده کنيم .در بسياري از دامنه ها ،سواالت
مربوط به انواع مختلف گره ها مي توانند اطالعات مفيدي توليد کنند .به عنوان مثال در یک شبکه اجتماعي مي توان گره
ها را بر اساس جنسيت ،قوميت ،حزب سياسي ،منطقه محل سکونت و  ...طبقه بندي کرد .لبه ها را مي توان بر اساس رابطه
بين گره ها طبقه بندي کرد .با استفاده از نمودار ) (GOLAPپيشنهاد شده توسط چو و همکاران ( ،)2194ما قادر به
انتقال و استفاده از این مفهوم براي حل مشکالت با استفاده از بعد گره هستيم .یک مثال مي تواند یافتن  9دموکرات برتر
باشد که بيشترین نفوذ را در کل شبکه دارند.
 .3مفاهيم مرتبط با پایگاه داده پردازش تحليلی آنالین
مطابق تعاریف مایکروسافت ،21پردازش تحليلي آنالین یک فناوري پایگاه داده است که به جاي پردازش معامالت ،براي
پرس و جو و گزارش دهي بهينه شده است .داده هاي منبع آن پایگاه داده پردازش معامالت آنالین ( )OLTPاست که
معموالً در انبارهاي داده ذخيره مي شود .داده هاي پردازش تحليلي آنالین از این داده هاي تاریخي مشتق شده و داراي
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ساختارهاي تجزیه و تحليل پيچيده است .داده هاي پردازش تحليلي آنالین نيز به صورت سلسله مراتبي سازمان یافته و به
جاي جدول در مکعب ذخيره مي شوند .این یک فناوري پيشرفته است که از ساختارهاي چند بعدي براي دسترسي سریع
به داده ها براي تجزیه و تحليل استفاده مي کند.
مکعب ( :)Cubeمکعب یک ساختار داده اي است که اقدامات را با توجه به سطح و سلسله مراتب هر یک از ابعادي که
مي خواهيد تجزیه و تحليل کنيد جمع مي کند .مکعب ها ابعاد مختلفي مانند زمان ،جغرافيا و خطوط توليد را با داده هاي
خالصه مانند فروش یا ارقام موجودي ترکيب مي کنند .مکعب ها به معناي کامالً ریاضي "مکعب" نيستند زیرا لزوماً
اضالع مساوي ندارند .با این حال ،آنها استعاره اي مناسب براي یک مفهوم پيچيده هستند.
مقياس ( :)Measureمجموعه اي از مقادیر را در یک مکعب اندازه بگيرید که بر اساس ستوني در جدول واقعي مکعب
ساخته شده اند و معموالً مقادیر عددي هستند .اقدامات مقادیر اصلي در مکعب هستند که از قبل پردازش مي شوند ،جمع
مي شوند و تجزیه و تحليل مي شوند .مثالهاي متداول شامل فروش ،سود ،درآمد و هزینه مي باشد.
عضو ( :)Memberموردي در سلسله مراتب نشان دهنده یک یا چند مورد داده است .یک عضو مي تواند منحصر به فرد
باشد یا غير منحصر به فرد .به عنوان مثال 2110 ،و  2114نمایانگر اعضاي منحصر به فرد در سطح سال یک بعد زماني
هستند ،در حالي که ژانویه نمایندگان اعضاي غير منحصر به فرد در سطح ماه است زیرا در بعد زماني اگر بيش از یک سال
حاوي داده باشد ،مي تواند بيش از یک ژانویه داشته باشد.
عضو محاسبه شده ( :)Calculated memberعضوي از ابعادي است که مقدار آن در زمان اجرا با استفاده از یک
عبارت محاسبه مي شود .مقادیر عضو محاسبه شده ممکن است از مقادیر اعضاي دیگر حاصل شود .به عنوان مثال ،یک
عضو محاسبه شده ،سود ،مي تواند با کسر ارزش عضو ،هزینه ها از ارزش عضو ،فروش تعيين شود.
بعد ( :)Dimensionمجموعه اي از یک یا چند سلسله مراتب سازمان یافته از سطوح در مکعب است که کاربر مي فهمد
و از آن به عنوان پایه براي تجزیه و تحليل داده استفاده مي کند .به عنوان مثال ،یک بعد جغرافيایي ممکن است شامل
سطوح کشور  /منطقه ،ایالت  /استان و شهر باشد .یا یک بعد زماني ممکن است شامل یک سلسله مراتب با سطوح سال،
ربع ،ماه و روز باشد .در یک گزارش ) (PivotTableیا گزارش ) ،(PivotChartهر سلسله مراتب به مجموعه اي از
زمينه ها تبدیل مي شود که مي توانيد براي آشکار سازي سطوح پایين یا باالتر ،آنها را گسترش داده و جمع کنيد.
سلسله مراتب ( :)Hierarchyیک ساختار درختي منطقي است که اعضاي ابعاد را سازمان مي دهد به گونه اي که هر
یک از اعضا داراي یک عضو والد و صفر یا چند عضو کودک است .به عنوان مثال ،در یک سلسله مراتب زمان که شامل
سطوح سه ماهه ،ماه و روز است ،ژانویه فرزند ) (Qtr1است .والدین در سطح باالتر بعدي در سلسله مراتبي عضو هستند
که مستقيماً با عضو فعلي در ارتباط است .ارزش والدین معموالً تلفيقي از ارزشهاي همه فرزندان آن است .به عنوان مثال،
در سلسله مراتب ) (Timeکه شامل سطوح ( (Day,Quarter,Monthاست (Qtr1) ،والدین ژانویه است.
سطح ( :)Levelدر یک سلسله مراتب ،داده ها را مي توان در سطوح پایين و باالتر جزئيات ،مانند سال ،سه ماهه ،ماه و
روز در سلسله مراتب زمان سازماندهي کرد.
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 .4عمليات متداول در پردازش تحليلی آنالین
مطابق مطالعه چاوان و نهي )2190( 29این عمليات به قرار زیر تشریح ميکنند:
•

نورد ( :)Roll Upنورد به "ادغام" یا "تجميع" نيز معروف است .عمليات نورد را مي توان به  2روش انجام داد:

 .9کاهش ابعاد
 .2باال رفتن به مفهوم سلسله مراتب :مفهوم سلسله مراتب سيستمي است براي گروه بندي چيزها بر اساس ترتيب یا
سطح آنها .نمودار زیر را در نظر بگيرید:
در این مثال ،شهرهاي نيوجرسي و اس آنجلس به عنوان کشور ایاالت متحده آمریکا در نظر گرفته ميشوند.
رقم فروش نيوجرسي و لس آنجلس به ترتيب  661و  9541است .جمع آنها  2111مي شوند
در این فرآیند تجميع داده ها بصورت سلسله مراتبي است که از شهر به کشور باال مي رود.
در روند جمع کردن حداقل یک یا چند بعد باید حذف شود .در این مثال ،بعد کوارتر حذف مي شود.

نمودار  -1نورد

•

حفاري ( :)Drill Downدر حفاري داده ها به قطعات کوچکتر تقسيم مي شوند که مخالف روند جمع آوري
است .این کار از طریق مراحل زیرانجام مي شود:

 .9حرکت به سمت پایين به مفهوم سلسله مراتب
 .2افزایش ابعاد
نمودار زیر را در نظر بگيرید:
سه ماهه )(Q1تا ماه هاي ژانویه ،فوریه و مارس انجام مي شود .فروش متناظر نيز ثبت ميشود.
در این مثال ،بعد ماه اضافه مي شود.

Rutuja Chavan, Rupali Nehe, 2017
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نمودار  -2حفاری

•

برش زني ( :)Slicingدر اینجا ،یک بعد انتخاب مي شود و یک زیر مکعب جدید ایجاد مي شود.

نمودار زیر نحوه عملکرد برش را توضيح مي دهد:
بعد ( )timeبا فيلتر () Q1برش داده مي شود .به طور کلي یک مکعب جدید ایجاد مي شود.

نمودار  -3برش زنی

•

مقطع زني ( :)Dicingاین عمليات شبيه عمليات برش است .تفاوت در این است که شما  2یا چند بعد را انتخاب
مي کنيد که منجر به ایجاد یک مکعب فرعي ميشود.
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نمودار  -4مقطع زنی

•

دوران ( :)Pivotدر دوران ،محورهاي داده را مي چرخانيد تا نمایش جایگزیني از داده ها ارائه شود.

در مثال زیر ،محور بر اساس انواع اقالم است.

نمودار  -5دوران

 .5انواع مدلهای پردازش تحليلی آنالین
کامالً ضروري است که درک کنيم از کدام نوع ذخيره سازي ) (OLAPمي توان به بهترین وجه استفاده کرد .داده هاي
تجزیه و تحليل شده یک عنصر اساسي براي تصميم گيري در موردانتخاب نوع پایگاه داده ) (OLAPمي باشند .به طور
خالصه ،محصوالت ) (OLAPرابطه اي مي توانند با داده هاي اندازه بزرگتر بهتر از محصوالت ) (OLAPچند بعدي
برخورد کنند .اگر مقدار اطالعات به یک پایگاه داده رابطه اي نياز نداشته باشد ،یک محصول چند بعدي نيز به همان
اندازه مفيد خواهد بود .در صورت نياز به شما اجازه مي دهد ترکيبي از ) (ROLAPو ) (MOLAPرا انتخاب کنيد ،پس
شما باید ) (HOLAPرا به سمت آن تغيير دهيد که بدون شک انعطاف پذیرترین و قدرتمندترین نوع ) (OLAPموجود
است .عالوه بر این ،انواع ) (DOLAPو ) (WOLAPوجود دارد که با محدودیت در یک محيط محدود استفاده مي
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شوند .براي کاوش ساده و سریع اطالعات موجود در یک پایگاه داده مکاني ،ما از نوع ) (SOLAPاستفاده مي کنيم که به
تجزیه و تحليل اطالعات موجود به عنوان تصاویر و بردارها کمک مي کند.
جدول  -1مدلهای پردازش تحليلی آنالین
انواع مدل OLAP

2322

شرح

) Relational OLAP(ROLAPیک سيستم مدیریت پایگاه داده رابطه اي ) (RDBMSتوسعه یافته همراه با نگاشت داده هاي چند
بعدي براي انجام عمليات استاندارد رابطه اي است.
 MultidimensionalOLAPعمليات داده هاي چند بعدي را اجرا مي کند.
)(MOLAP

 Hybridدر این روش داده هاي خالصه شده در یک پایگاه داده چند بعدي ذخيره مي شود در حالي که داده

Online Analytical
)Processing (HOLAP

هاي دقيق در پایگاه داده رابطه اي ذخيره مي شود .یعني هم کارایي داده هاي مدل رابطه اي و هم
عملکرد مدل چند بعدي را ارائه مي دهد.

) Desktop OLAP (DOLAPدر این مدل ،کاربر بخشي از داده ها را از پایگاه داده به صورت محلي یا روي دسک تاپ خود
بارگيري کرده و آن را تجزیه و تحليل مي کند .استقراراین مدل نسبتاً ارزانتر است زیرا عملکرد
بسيار کمي در مقایسه با سایر سيستمهاي پردازش تحليلي آنالین ارائه مي دهد.
) Web OLAP (WOLAPدر این مدل سيستم پردازش تحليلي آنالین از طریق مرورگر وب قابل دسترسي است .این مدل یک
معماري سه طبقه است .از سه مولفه تشکيل شده است :کالینت ،ميان افزار و سرور پایگاه داده.
 Mobile OLAPاین مدل به کاربران کمک مي کند تا با استفاده از دستگاه هاي تلفن همراه خود به داده هاي
پردازش تحليلي آنالین دسترسي داشته باشند و تجزیه و تحليل کنند.
) Spatial OLAP(SOLAPپردازش تحليلي آنالین مکاني ) (SOLAPبراي تسهيل مدیریت داده هاي مکاني و غير مکاني در
سيستم اطالعات جغرافيایي ( )GISایجاد شده است.
) RTOLAP(Real time OLAPویژگي اصلي پردازش تحليلي آنالین در زمان واقعي (بالدرنگ) این است که داده ها در جداول
رابطه اي یا مکعب دخيره نمي شوند ،بلکه در هنگام اجراي درخواست در حافظه محاسبه مي شوند.
 DMR(Dimensional modelingنوعي سيستم پردازش تحليلي آنالین رابطه اي ( )ROLAPاست .شامل نمایش منابع داده رابطه اي با
)of relational data source

استفاده از مکعب است .همچنين از پرس و جوهاي چند بعدي ( )MDاستفاده مي کند که تجزیه و
تحليل قدرتمند را امکانپذیر ميسازد و به سازمانها کمک مي کند تا یک راه حل مطمئن و موثر براي
ردیابي جنبه هاي مختلف کسب و کار ،شامل اوراق بهادار ،تجزیه و تحليل هزینه و تجزیه و تحليل
ناهنجاري ها و کالهبرداري هاي تجاري ،بدست آورند.

Cloud Based OLAP

خدمات پردازش تحليلي آنالین مبتني بر ابر هزینه کمتري دارند و راه اندازي آن آسانتر است و
باعث جذابيت بيشتر آنها براي مشاغل کوچک مانند استارتاپ هاي با بودجه کم ميشود .شرکت ها
ميتوانند از پتانسيل گسترده انبارهاي داده مبتني بر ابر استفاده کنند که تجزیه و تحليل پيشرفته اي را
با سرعت بي نظيري انجام مي دهند زیرا از پردازش موازي گسترده ( )MPPاستفاده مي کنند.

www.olap.com
IBM Cloud Education, 2020, OLAP
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 .6ابزارهای گزارش گيری پردازش تحليلی آنالین
ابزار هاي گزارش گيري پردازش تحليلي آنالین به ما کمک مي کند تا گزارش ها را با سرعتي بسيار سریعتر تجزیه و
تحليل و اصالح کنيم ،زیرا داده ها از حافظه مکعب داده ها به جاي انبار داده استفاده مي شوند .ابزارهاي پردازش تحليلي
آنالین داراي اشتراک امن داده هوشمند مکعب هستند که به شما امکان مي دهد داده ها را به روشي ایمن به اشتراک
بگذارید .مزیت دیگر سازگاري اطالعات و محاسبات است .این بدان معني است که سرعت اشتراک داده در سرورهاي
پردازش تحليلي آنالین در گزارش اختالل ایجاد نمي کند و گزارش هميشه سازگار است .ارائه چند بعدي با استفاده از
ابزار پردازش تحليلي آنالین به درک بهتر روابط داده هاي جدید کمک مي کند .سناریوي محبوب دیگر ،سناریوهاي
"چه مي شود اگر" ( )What ifنرم افزار پردازش تحليلي آنالین است .با استفاده از ابزار پردازش تحليلي آنالین مي
توانيم محدودیت هاي امنيتي را بر روي کاربران و اشيا اعمال کنيم .این ابزار یک بستر واحد براي برنامه ریزي ،پيش بيني،
گزارش و تجزیه و تحليل ایجاد مي کند.
از ميان انواع گزارشات متفاوتي که از پردازش تحليلي آنالین ميتوان استخراج کرد (مانند گزارشات Routine, Ad
hoc, Representative Scorecardsو  ،)DashBoardدر اینجا قصد داریم به گزارشات موقت بپردازیم.
 .6-1گزارش موقت Ad hocچيست؟

بر اساس مطالعه گاالکتيکاسافت ،26گزارش موقت یک مدل هوش تجاري است که در آن گزارش ها توسط کاربران
نهایي در لحظه توليد مي شوند ،نه اینکه از قبل طبق الگویي طراحي شوند .در گزارش هاي موقت ،گزارش هاي سریع
توسط کاربران هوش تجاري ایجاد مي شود ،نه متخصصان فناوري اطالعات .در مقایسه با گزارش هاي منظم برنامه ریزي
شده ،گزارش هاي موقت پاسخ به یک سوال مشخص را براساس پایگاه داده متصل به برنامه تضمين مي کنند؛ و به همين
دليل که فضاي کسب و کار در یک نوسان دائمي است ،سواالت در بازار نيز هميشه تغيير مي کند .به همين دليل است که
در هر لحظه از توسعه سازمان ،تجزیه و تحليل داده هاي موقت مي تواند براي کسب و کار نهایت ارزش را داشته باشد.
هدف اصلي گزارش موقت ،دادن قدرت بيشتر به کاربران نهایي در بازیابي و تجزیه و تحليل داده هاي تجاري مورد نياز و
در عين حال سبک کردن کار کارکنان فناوري اطالعات از وظایف مربوط به ایجاد گزارش هاي مختلف درخواستي براي
بخش هاي مختلف است؛ بنابراین ،استفاده از ابزارهاي تجزیه و تحليل داده هاي موقت به ویژه در شرکت هاي داراي تيم
هاي بزرگ که به انواع مختلف گزارشات نياز دارند ،مهم است .در بازارهاي متغير محيطي ،مشاغل ،مشتریان و محصوالت
دائماً باید خود را با شرایط جدید وفق دهند .گزارش موقت به درک بهتر وضعيت ادامه دار کمک مي کند .براي مدیریت
گزارش هاي موقت نيازي به داشتن مهارت هاي فني خاص نيست .براي بهره برداري از این ابزار هيچ دانش کدنویسي یا
) (SQLالزم نيست .معني اصلي گزارش هاي موقت این است که آنها با سهولت ساخته مي شوند.

Galaktikasoft, Ranet OLAP Blog
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 .6-2گزارش موقت درچه مشاغلی کارآمدتر است؟

گزارش هاي موقت به دالیل مختلف در بسياري از مشاغل و مناطق محبوب است.
فروش و بازاریابی

مدیران فروش و بازاریابي براي اینکه از مشتریان ،راهنمایي ها ،فرصت ها ،معامالت ،فروش و غيره مطلع شوند ،به دسترسي
دائمي به بانک هاي اطالعاتي نياز دارند .گزارش هاي موقت به سواالت آنها مانند "درآمد  /سود این سه ماه چقدر
است؟" پاسخ مي دهند.
استارتاپ ها

راه اندازي مشاغل نياز به آگاهي باالیي از عملکرد آنها دارد .آنها باید بدانند که چگونه مشتریان از اولين قدم ها آنها را
براي پيشرفت سریعتر و سود بيشتر انتخاب مي کنند .گزارش موقت براي حل چنين مسائلي کامالً منطبق است.
سازمانهای نرم افزاری

هنگام ارائه داده براي مشتریان ،ارائه خدمات و محصوالت با بهترین کيفيت بسيار مهم است .براي پيگيري رضایت مشتري
تصميم خوبي است که از گزارشگري موقت استفاده کنيد.
 .6-3مزایای گزارشگری موقت

در شرایط کسب و کار که هميشه در حال تغيير است ،گزارشگري موقت داراي مزایایي است که باعث مي شود
شرکتهایي که مي خواهند سرپا بمانند و به پيشرفت خود ادامه دهند تا هميشه پاسخگوي نيازهاي مشتریان خود باشند.
انعطاف پذیری .از آنجایي که تجزیه و تحليل داده هاي موقت گزینه هایي را براي تعریف ساختار گزارش ها در زمان
واقعي فراهم مي کند ،برخالف اینکه بر اساس الگوها باشد ،به کاربران نهایي امکان مي دهد تا با شرایط جدید بازار
مطابقت داشته باشند و نياز مشتري سریعتر پاسخ داده شود.
صرفه جویی .در وقت و هزینه براي کار با ابزارهاي گزارشگري موقت ،هيچ آموزش خاص یا تجربه  ITالزم نيست.
کاربران نهایي مي توانند بالفاصله شروع به ایجاد گزارش کنند که باعث صرفه جویي در منابع زیادي در صاحبان مشاغل
مي شود.
عدم ضرورت مهارت فنی .گزارشات توسط کاربران نهایي غير فني در صورت تقاضا ایجاد مي شود که به معناي کار
کمتر براي کارکنان فناوري اطالعات است.
اشتراک و همکاری داده ها .گزارش موقت گزینه هاي گسترده اي را براي همکاري بين تيم هاي مختلف در یک
شرکت ارائه مي دهد که اطمينان حاصل مي کند که همه کارمندان هميشه در یک صفحه هستند.
 .7یافته های تازه در حوزه مدلهای پردازش تحليلی آنالین
 .7-1پردازش ترکيبی تحليلی/عملياتی(Hybrid Transactional/Analytical Processing-HTAP):

یک معماري جدید در حال ظهور است که ترکيبي است از پردازش معامالت و تجزیه و تحليل .بطوریکه تصميم گيري
آگاهانه تر و «بالدرنگ تجارت» را امکان پذیر مي کند .اصطالحي است که توسط گارتنر )2190( 25ایجاد شده است.

Gartner, 2017
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 .7-1-1مزایا و چالش های پردازش ترکيبی تحليلی  /عملياتی (HTAP):

پایگاه داده واحد -گزارشات بالدرنگ -کارآیي -عدم تداخل سواالت تحليلي بر تراکنشها -پردازش معامالت مقياس
پذیر
با این حال ،آخرین گزارش هاي گارتنر مزایاي گسترده تري را نسبت به یک پایگاه داده واحد ارائه مي دهد .معماریهاي
برنامه هاي سنتي ،سيستمهاي معامالتي و تحليلي را از هم جدا کردند .تجارت دیجيتال و نياز به پاسخگویي در لحظه به این
معني است که استفاده از تجزیه و تحليل "پس از واقعيت" دیگر کافي نيست .لحظات کاري فرصتهاي گذرا هستند که
باید در زمان واقعي مورد بهره برداري قرار گيرند .اگر سازماني نتواند با اتخاذ تصميمات سریع و آگاهانه لحظه اي از
فعاليت تجاري را تشخيص دهد و یا به سرعت به آن پاسخ دهد ،سازمان دیگري این کار را مي کند و در نتيجه فرصت از
دست رفته (یا تهدیدي جدید براي تجارت) ایجاد مي شود (HTAP) .اجازه مي دهد تجزیه و تحليل پيشرفته در لحظه بر
روي داده هاي عملياتي اجرا شود ،معماري را فراهم مي کند که کاربران را قادر مي سازد به طور موثرتري پاسخ دهند.
 .7-2پردازش ترکيبی تحليلی /عملياتی(Hybrid operational Analytical processing-HOAP):

اخيرا در یک گزارش به نام «تحقيق  24»659نشان مي دهد که سيستم هاي پایگاه داده اي که براي پشتيباني از پردازش
ترکيبي تحليلي/عملياتي ( )HOAPطراحي شده اند ،در سال هاي آینده ،به بلوغ خود ادامه مي دهند .پردازش عملياتي و
تحليلي ترکيبي یا ) (HOAPهمچنان شاهد استقبال گسترده براي بسياري از بنگاه هاي اقتصادي است .بخشي از جذابيت
سيستم هایي که قادر به پردازش عملياتي و تحليلي ترکيبي هستند ،فراتر از یک استراتژي کارایي سيستم هاي کمتري براي
نگهداري است .این همچنين توانایي انجام تجزیه و تحليل در مورد معامالت عملياتي ورودي است .در عصري که انتظار
مي رود بنگاه هاي اقتصادي بيشتر مبتني بر داده باشند ،سيستم هایي که بتوانند تجزیه و تحليل هایي را که قبالً در دسترس
نبودند فعال کنند ،مطمئناً خبر خوبي است  -و مطمئناً براي سازمان ها مفيد است تا بتوانند تصميم گيري در زمان واقعي را
انجام دهند.
پردازش ترکيبي عملياتي و تحليلي  -پردازشي که بتواند هم از نظر حجم معامالت و هم از نظر تحليلي مقابله کند -
موضوعي است که اکنون سالهاست از نزدیک آن را مشاهده و ردیابي مي کنيم .کامالً مشهور است که روش معمول
پذیرفته شده براي رسيدگي به بارهاي عملياتي ،عملياتي و بارهاي تحليلي ،جدا نگه داشتن آنها و هر بار کار در سيستم
هاي جداگانه است .این واقعيت که یک فرآیند ممکن است مانع دیگري شود  -به عنوان مثال پرسش هاي تحليلي طوالني
مدت که بر معامالت ورودي تأثير مي گذارد  -فقط یکي از دالیل بسياري است که تفکيک این دو بار کاري منطقي
است؛ اما از نظر معماري تفکيک این فرایندها نيز منطقي است .پردازش معامالتي اغلب از فضاي ذخيره سازي ردیف
استفاده مي کند  -فضاي ذخيره سازي که داده ها را در ردیف ها و ستون ها حفظ مي کند .جداولي که ليست افراد را
نشان مي دهد با یک شخص متفاوت در هر سطر نشان داده مي شود که هر ستون نشان دهنده یک دسته متفاوت است :نام،
آدرس ،تلفن و غيره .به عنوان مثال براي سيستم هاي مبتني بر تحليل  -انبارهاي داده  -داده ها اغلب در قالب ستوني ذخيره
مي شوند ،جایي که ستون نشان دهنده یک منطقه خاص است .نحوه ذخيره سازي داده ها مزایاي خاصي را به همراه دارد.
451 Report, 2020
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به عنوان مثال ذخيره ردیف مي تواند بسياري از تراکنش ها را به سرعت بنویسد در حالي که سازگاري (عادي سازي) را
 ذخيره سازي ستوني، برعکس.در پایگاه داده امکان پذیر مي کند و مي تواند با پيوستن به پرسشهاي پيچيده رسيدگي کند
 نمایه شده و گاهي اوقات فشرده- پرسشهاي تحليلي سریع را امکان پذیر مي کند زیرا داده ها در ستون ها ذخيره مي شوند
 بنابراین مي توان آنها را اسکن کرد؛ اما ممکن است داده ها غير عادي نيز باشند (چندین نسخه از داده هاي- مي شوند
.یکسان) و این چالش هایي را براي پردازش معامالت ایجاد مي کند زیرا سازگاري داده مورد نياز است
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Abstract
Today, information systems in organizations produce large amounts of information. Proper
and accurate analysis and processing of the information can be effective in the direction of
macro management decisions and help managers to make optimal decisions for the success of
their organization. Analytical systems and databases are used to process and analyze the
information, as well as to facilitate and expedite reporting operations and various queries.
Online analytical processing (OLAP) is widely used to visualize complex data for effective,
interactive and meaningful analysis. Its power is to visualize huge operational data for
interactive analysis. This technology (OLAP) refers to a set of data analysis techniques to view
data from different sources in different dimensions, interactively, to support the decision. The
growing complexity and volume of data being analyzed imposes new requirements on OLAP
systems. In this article, we intend to review the types of online analytical processing systems,
relevant reports and updates in this field.
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