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ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА БИЗНЕС
ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ СИСТЕМИ

Ас. Латинка Тодоранова

Информационните технологии са област на изследвания, която се характери-
зира с висока динамика. Като част от нея бизнес интелигентните системи (БИС)
също имат много бързо развитие. В тази статия ще се придържаме към следното
определение: „БИС комбинират дейностите събиране и съхранение на данни, уп-
равление на знание с аналитични средства, за да представят сложна и конкурентна
информация на потребителите, които съставят планове и вземат решения.”1

В условията на засилваща се конкуренция, организациите се стремят към
прилагане на различни управленски стратегии за постигане на предимства пред
конкурентните си. Една от тези стратегии е внедряването и използването на
БИС в организацията. От своя страна, отчитайки повишеното търсене на таки-
ва системи, водещите организации в областта на информационните технологии
насочват ресурси и усилия в развитието и усъвършенстването на предлаганите
от тях бизнес интелигентни (БИ) решения.

Целта на тази статия е да предложи усъвършенстване на съществуващи-
те възможности на БИ решения и развитие на моделa на зрелост.

За постигане на целта са решени следните задачи: разгледани са основни-
те възможности на БИ платформи – тези, които притежават водещите БИ плат-
форми, както и новите възможности, добавени вследствие на бурното развитие
на пазара БИ решения. Идентифицирани са водещите производители на такива
решения, възможностите, на които се акцентира при разработването и усъвър-
шенстването на БИС, като е направена оценка на степента, в която ги реализи-
рат. Предложени са три нови възможности на БИ решения. Доразвит е моделът
на зрелост, разработен от Adam Getz през 2010 г.

1. Анализ на съвременните възможности на БИ платформи

Преди да се разгледа моделът на зрелост на БИ решения и насоките за
неговото развитие, е необходимо да се направи анализ на възможностите на БИ
решения, както и на състоянието на пазара на тези решения.

Като отправна точка в изследването се приема публикувания през 2007 г.
от Гартнър „Магически квадрант за БИ платформи” (фиг. 1). В него Гартнър
дефинират БИ платформи като софтуерни платформи, които осигуряват 12
възможности, разделени в 3 основни категории:
1 Solomon Negash and Paul Gray, Business Intelligence. http://aisel.aisnet.org/amcis2003/423

(31.01.2012).
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 доставяне на информация;
 интеграция;
 анализи.
Към първата категория се отнасят възможностите за:
 създаване на отчети;
 навигационни табла;
 ad hoc заявки;
 интеграция с MS Office.
Втората група включва:
 БИ инфраструктура;
 управление на метаданни;
 среда за разработка;
 работен процес;
 сътрудничество.
В третата категория са възможностите за:
 онлайн аналитична обработка;
 визуализация;
 прогнозиране и извличане на знания;
 създаване на карти с резултати.
Пет години по-късно Гартнър публикуват нов „Магически квадрант за БИ

платформи”, актуален към 2012 г. В документа БИ платформи продължават да
се разглеждат като софтуерни платформи, доставящи описаните по-горе възмож-
ности. Но към категорията „доставяне на информация” има добавени още две
възможности, а именно – БИ, базирана на търсене, и мобилна БИ.

Основните възможности на БИ платформи са широко дискутирани и из-
следвани, затова няма да бъдат подробно разгледани в тази статия. Внимание
ще бъде обърнато на двете нови характеристики, които се предлагат от Гартнър.

Първата възможност е БИ, базирана на търсене (search-based BI).
Същността й се изразява в прилагане на индекс на търсене в структурирани и в
неструктурирани източници на данни и разделянето им (организирането им) в
класификационна структура от измерения и мерки, в която потребителите мо-
гат лесно да „се придвижват” и да проучват, използвайки интерфейс, подобен
на този на Google.

Основната разлика на търсещите машини и складовете от данни е, че
търсещите машини са много гъвкави и поддържат всякакъв формат и тип на
информацията – била тя структурирана или неструктурирана. По този начин
търсещите машини могат да се справят с непрекъснато еволюиращите струк-
тури от данни – индексирането, както на съществуващи, така и на нови данни
(неизвестни до момента) не изисква допълнително моделиране на данните. Тра-
диционната архитектура на склада от данни е с ограничени възможности за
справяне с неструктурираните данни, необходими за подпомагане на решения-
та, и търсещите машини помагат за „запълване на тази празнина”. За сравне-
ние, при складовете от данни се изисква време не само за създаване на модела
на склада, но и за добавянето на нови данни. Друга положителна черта на търсе-
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щите машини е лекотата на „придвижване” в съдържанието. На всяка стъпка
от навигацията, търсещите машини предлагат различни възможности за филт-
риране на резултатите, според съдържанието, в множеството от данни, които са
индексирани и анализирани почти в реално време. Релационните системи за
управление на бази от данни (РСУБД) нямат възможност за анализ на данните,
ако не разполагат със знание за различните типове данни. Т.е. търсещата ма-
шина може по-лесно да проследи всяко събитие, което се е случило в опреде-
лен момент във времето, докато при традиционните РСУБД може да се реали-
зира търсене в точно определени полета от данни.

Търсещите машини включват и функционалност за автоматично генери-
ране на категории и клъстери, което подобрява контекстуализирането и значе-
нието на данните. Освен това, съвременните търсещи машини имат функцио-
налност за агрегиране и анализ на данни, което дава възможност на крайните
потребители да открият връзките и моделите в данните, без да е необходимо
прецизно да формулират въпрос или заявка.

Относно интеграцията – търсещите машини могат да работят със съще-
ствуващите информационни системи (складове от данни, витрини от данни, про-
изводствени системи и др.) и да осигуряват общ поглед върху данните, който
може да включва нови източници и да осигури кръстосана навигация между
домейните от данни.

Не на последно място предимството, което дава работата със софтуер,
имащ лесен за използване, интуитивен интерфейс е, че крайните потребители
са по-независими от ИТ отделите.

След анализа на тази нова възможност на БИ платформи се налага из-
водът, че търсещите машини могат да се използват заедно със складовете от
данни за подобряване работата на БИ платформи.

Другата нова възможност – мобилна БИ (mobile BI), се отнася за доставя-
нето на отчети и съдържание от навигационните табла на мобилните устройства,
като смартфони и таблети, както в режим на публикуване, така и в интерактивен
режим, като се използват предимствата на тези устройства, както и други техни
възможности, които не са налични при настолните компютри или лаптопите (на-
пример location awareness2). Голямото предимство от използването на мобилни
устройства е по-бързият и по-удобният достъп до БИ отчети и табла, които уско-
ряват вземането на информирани решения по всяко време и от всяко място.

Мобилната БИ, обаче, се различава от традиционната – различни са както
устройствата, така и нуждите. Под мобилна БИ, обаче, не трябва да се разбира
представяне на същите (вече разработените) навигационни табла на мобилните
устройства или пресъздаване на основните навигационни табла за всяко различно
устройство. Добрият подход е: веднъж разработени, навигационните табла да мо-
гат да се представят – без промяна или поне с минимално адаптиране – на всички
релевантни устройства. Също така, при проектирането за мобилни устройства трябва
на първо място да се има предвид по-малкият размер на екрана, който респективно
2 Устройствата могат сами да определят своето географско местоположение.
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налага използване на по-малък шрифт и представяне само на основни показатели.
Това, от своя страна, налага необходимостта от подробно проучване на потребите-
лите, които ще използват мобилни устройства за достъп до БИС. Другият аспект,
който трябва да се вземе предвид, е, че мобилната БИ трябва да осигурява и
възможност за ефективна съвместна работа на потребителите на БИ решения.

Появата на тези нови възможности, както и необходимостта от развитие
на модела, предложен от Getz са обусловени от бурното развитие на пазара на
БИ решения.

В публикуваните от Гартнър „Магически квадранти за БИ платформи”
(фиг. 1) ясно се виждат водещите доставчици на БИ платформи, съответно към
2007 и към 2012 г. Наблюдава се движение на пазара на БИ решения, като през
2012 г. сред лидерите вече са компании като SAP, Microsoft, Information Builders,
които към 2007 г. са класифицирани като претенденти. Напредък бележат още
Microstrategy и QlickTeh.

Фиг. 1. Магически квадрант за БИ платформи,
януари 20073 и февруари 20124

Водещите производители на БИ платформи към февруари 2012 г., както и
оценката на степента, в която са предлагали описаните възможности през 2007
г. (степените са в интервала от 0 до 4, където 0 – не се предлага, а 4 – отлично
осигуряване), са представени в следващите таблици5.

3 Schlegel, K., В. Hostmann, А. Bitterer. Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms, 1Q07,
Gartner, 2007.

4 Hagerty, J., R. Sallam, J. Richardson. Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms, Gartner,
2012.

5 Schlegel, K., В. Sood Business Intelligence Platform Capability Matrix, Gartner, 2007.
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Таблица 1

Доставяне на информация

Таблица 2

Интеграция

Функционалност

Производител

Доставяне на информация

създаване на
отчети

навигационни
табла ad hoc заявки интеграция с ms

office
SAP 4 4 3 3

IBM 4 4 3 3

Information Builders 4 4 3 3

Microsoft 3 3 2 3

Microstrategy 4 4 4 3

Oracle 4 4 4 2

QlickTech 2 4 4 2

SAS 3 2 3 3

Функционалност

Производител

Интеграция

би
инфраструктура

управление на
метаданни

среда за
развитие

работен процес и
сътрудничество

SAP 2 3 3 2

IBM 4 3 4 3
Information
Builders 4 4 4 3

Microsoft 2 2 3 3

Microstrategy 4 4 3 3

Oracle 3 3 3 4

QlickTech 3 4 3 3

SAS 3 3 3 2
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Таблица 3

Анализи

От таблиците се вижда, че фирмите, които през 2007 г. не са били сред
лидерите, още тогава отлично са осигурявали възможности, които при лидерите
са били дори по-слабо застъпени.

По отношение на доставянето на информация, най-силно развити са нави-
гационните табла, а при анализите – картите с резултати. Но извличането на
знания и прогнозирането, които са едни от най-необходимите възможности на
БИС, не са осигурени в максимална степен от нито един от водещите произво-
дители на БИ решения. Развитието на аналитичните „in-memory” средства, оба-
че, показва, че се работи активно в посока към подобряване на аналитичните
възможности. Много важно също така е БИ платформи да предоставят възмож-
ност за съвместна работа и сътрудничество, което също не е осигурено в мак-
симална степен. Необходимо е БИ платформи да развиват възможностите си,
за да отговорят на съвременните изисквания на потребителите.

2. Усъвършенстване на възможностите на БИ платформи

Това, което позволява на производителите на БИ решения по-добре да пла-
нират, да преценяват и да управляват своите БИ инициативи, е наличието на
модел на зрелост на БИ. Това е така, защото оценяването на зрелостта на со-
фтуерните решения осигурява създаването на качествен софтуер6. Именно
такъв модел през декември 2010 г. предлага Adam Getz7. Моделът се състои от
6 нива (фиг. 2) и в него се измерва стойността за бизнеса на използваното сред-
ство, спрямо неговата сложност.

Функционалност

Производител

Анализи
онлайн

аналитична
обработка

визуализация
извличане на

знания и
прогнозиране

карти с резултати

SAP 3 3 2 4

IBM 3 3 1 4

Information Builders 3 3 1 4

Microsoft 4 3 3 4

Microstrategy 3 2 3 3

Oracle 4 2 3 4

QlickTech 3 4 0 3

SAS 3 3 3 3

6 Ескенази, А. Софтуерни технологии. 2006.
7 Manager, Enterprise Business Intelligence Amtrak. http://bi-insider.com/portfolio/bi-maturity-model/

(1.06.2012).
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В представения модел най-ниското ниво на зрелост е 0 и се характеризира
със създаване на разпокъсани отчети по различно време. При това се използ-
ват различни източници на данни и правила за дефиниране на метрики в органи-
зацията. По този начин се създава разпокъсана и неточна представа за органи-
зацията. В другия край е най-високото ниво на зрелост (ниво 5). То се характе-
ризира с вземане на стратегически, тактически и оперативни решения в ситуа-
ции, в които се включват голям брой фактори и променливи. Изводът, който
прави създателят на модела е, че организациите, използващи средства от ниво
5, могат да създават ефективен модел на своя бизнес и точно да предвидят
бъдещите резултати. Важно е да се отбележи, че първите 4 нива в модела се
отнасят до възможностите на БИ платформи от категорията „доставянето на
информация” (представени по-горе). Тези платформи използват средства с по-
ниска сложност, които, обаче, нямат висока стойност за бизнеса. Последните
две нива се отнасят до възможностите на БИ платформи от категорията „ана-
лизи” – по-сложни средства и, респективно, по-висока бизнес стойност. Т.е.
моделът на зрелост на БИ, предложен от Adam Getz, има пряка връзка с дефи-
нираните от Гартнър възможности на БИ платформи.

Фиг. 2. Нива на зрелост на БИ8

Представеният по-горе модел, обаче, не включва съвременните възмож-
ности на БИС, необходими на бизнеса в съвременните условия на глобален па-

8 Фигурата е адаптирана от http://bi-insider.com/portfolio/bi-maturity-model/ (1.06.2012).
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зар и силна конкуренция. Следователно, необходимо е предложеният модел да
бъде развит, за да е актуален и за да осигурява основа за създаване на все по-
качествени БИ решения.

Според автора на статията, усъвършенстваният модел трябва да включ-
ва не само двете нови възможности, добавени от Гартнър, но и още три нови
възможности:

 БИ решения от тип „облак” и софтуер като услуга (може да се отнесе
към категорията „интеграция”),

 „in-memory” анализи и
 „big data” анализи (последните две могат да се отнесат към категория-

та „анализи”), които трябва да притежават съвременните БИ решения.
По отношение на предложените от автора възможности на БИС най-голя-

мата трудност може би е свързана с преминаване към решения в „облака” и
по-точно – с преместването на данни в „облака”. Причината е свързана с това,
че организациите изпитват трудност при преценката на сигурността на мрежа-
та, определянето на количеството и на качеството на данните, които ще транс-
ферират и ще анализират. Но когато тези пречки бъдат преодолени и данните
бъдат трансферирани в „облака”, могат да се приложат различни ефективни
БИ средства, като целта е организациите да получат най-доброто от данните,
намерили място в облака.

Новите компютърни архитектури поддържат повече от два терабайта опе-
ративна памет и многоядрени процесори, което създава нови възможности за
развитие на БИС. Една от тях е именно предложената от автора „in-memory”
анализи.

Аналитичните „in-memory” средства дават възможност за създаване на
заявки и за анализиране на данни от оперативната компютърна памет. Резул-
татът от използването на такива средства е бързото и лесно изследване на
данни от БИ и от аналитичните приложения, т.е. най-важното предимство на
„in-memory” обработката е скоростта. Друг важен момент, свързан с прилага-
нето на „in-memory” технологията, е по-доброто управление на бизнеса, което
се дължи на вземането на решения, основани на резултати от анализи на сложни
данни в реално време.

Първото развитие на тези технологии започва от SAP с проекта HANA –
„in-memory” база от данни, която комбинира транзакционна и аналитична обра-
ботка на данни с прилагане на логически обработки в паметта. По-точно, HANA
осигурява изпълнение на OLAP анализи в реално време върху OLTP структури
от данни. По този начин се дава възможност за преодоляване на ограниченията
на традиционната архитектура на базите от данни, свързана с поддържането на
работата в реално време. Използването на HANA от други приложения става
чрез стандартен SQL интерфейс. Моделът на работа, заложен в HANA, позво-
лява разделяне на данните в секции (групи), като обработките на тези групи от
данни могат да се извършват паралелно, съобразно броя на ядрата.

Важно е да се отбележи, че след анализа на тези решения се достига до
извода, че „in-memory” средствата не заменят традиционните решения, базира-
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ни на складове от данни, а се използват заедно с тях, за да се осигурят каче-
ствена БИ и аналитичност.

Третата (и най-важна) нова възможност, която обединява и предходните
две, е „big data” анализи. Под термина „big data” се имат предвид структурира-
ни, полуструткурирани, неструктурирани и необработени (сурови) данни в мно-
го различни формати, като върху повечето от тях не могат да се приложат
стандартни SQL средства. Появата на този термин е свързана с търсенето на
нова стойност вътре и извън конвенционалните източници на данни. Анализите
на „big data” изискват технология или комбинация от технологии, които имат
възможности за:

o мащабиране за лесно поддържане на петабайти от данни;
o разпределяне между хиляди процесори, които може да са географски

отдалечени и хетерогенни;
o вграждане на потребителски функции с различна сложност;
o изпълнение на тези функции над петабайти от данни само в рамките на

няколко минути;
o поддържане на широк набор от различни типове от данни;
o зареждане на данни, които са в готовност за анализи. скоростта трябва

да е много висока (гигабайт за секунда);
o интегриране на данни от множество източници – също с много висока

скорост (гигабайт за секунда);
o зареждане на данни преди да е декларирана или открита структурата им;
o изпълнение на аналитични заявки в реално време още при зареждане на

данните и др.
Сега има две архитектури за „big data” анализи – разширена релационна

система за управление на бази от данни (РСУБД) и MapReduce/Hadoop. Те са
реализирани като отделни системи, но има хибридни модели, в които се включ-
ват и двете архитектури. Развитието на „big data” анализите може да се ускори,
благодарение на „облачните” услуги, които осигуряват моментална мащабиру-
емост, без да са необходими големи инвестиции в хардуер.

Една от важните характеристики на „big data” е, че те често се използват
за съхраняване и обработка на неструктурирани данни, като уеб съдържание,
текст, съдържание в социални медии. За да е практически възможно използва-
нето на такива данни, организациите трябва да могат да ги свържат със съще-
ствуващите структурирани данни от техните вътрешни OLTP (Online Transaction
Processing) системи, складове от данни и други системи в организацията, като
CRM (Customer relationship management), ERP (Enterprise resource planning).
Свързването на тези данни осигурява възможност за идентифициране на нови
модели и асоциации.

Преди, обаче, да се използват тези данни е необходимо да се почистят. Не
е възможно данните да се почистват в момента на използването им или когато
вече са били събрани в огромни хранилища за данни. Правилният подход е дан-
ните да се почистват там, където се намират – когато протича транзакционни-
ят поток на системите, например: щом потребителят избере OK в уеб сайта,
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или щом RSS информира за нови публикации в блог в реално време. Тази инфор-
мация от множеството системи трябва да се съпостави.

Авторът на статията счита, че към модела на зрелост на БИ, предложен
от Adam Getz през 2010 г., следва да се добави още едно ниво, а именно ниво 6
– „big data” анализи.

Това ново ниво се характеризира с възможности за:
• работа с големи обеми от данни, разпределени в голям брой системи, и

извършване на паралелни анализи в облачна среда;
• достъп до транзакционна информация в момента на извършване на тран-

закциите;
• извършване на бизнессделки с висока скорост и по-бърза реакция на

събитията, които влияят на работата на бизнеса;
• идентифициране на тенденции и модели с цел подобряване на планира-

нето и прогнозирането;
• намаляване времето за отговор на клиентските искания и оплаквания;
• разполагане с навременна информация, необходима за реализиране на

сделките.
Така организации от всякакъв тип могат да създават нови продукти и ус-

луги, да подобряват съществуващите и да създават изцяло нови бизнес моде-
ли. Нивото „big data” анализи обединява възможностите: БИ решения от тип
„облак”, „in-memory” анализи и „big data” анализи. Целта на БИ решения от
това ниво е подпомагането на вземането на решения, по-бърза работа, подо-
брена производителност и ефективност.

Неминуемо, вследствие на бързото развитие на технологиите, про-
изводителите на БИ решения ще се стремят към това ново ниво. За да
достигнат до него, те трябва да заложат на предложените от автора
усъвършенствани възможности на БИ платформи.

TRENDS  IN  THE  DEVELOPMENT
OF  BUSINESS  INTELLIGENCE  SYSTEMS

Assist.  Prof.  Latinka  Todoranova

Abstract

The aim of the present article is to trace the movement of the market of BI solutions, as
well as the trends in their development. There are presented the main capabilities which those
systems should provide, there are also put forward some new ones. There is analysed the
maturity model of business intelligence solutions of Adam Getz1. In addition to that there is
made a suggestion for updating his model by way of adding another level.

1 Manager, Enterprise BusinessIntelligenceAmtrak. http://bi-insider.com/portfolio/bi-maturity-model/
(1.06.2012).
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ТЕНДЕНЦИИ  РАЗВИТИЯ
ИНТЕЛЛИГЕНТНЫХ  СИСТЕМ  БИЗНЕСА

Асс.  Латинка  Тодоранова

Резюме

Цель настоящей статьи в том, чтобы проследить движение рынка интеллигентных
систем решения бизнеса, а также проследить тенденции их развития. Представлены ос-
новные возможности, которые эти системы должны предоставлять, предложены и новые
возможности. Проанализирована модель зрелости интеллигентных решений бизнеса ав-
тора Adam Getz1. Кроме того сделано также предложение актуализации его модели по-
средством добавления следующего уровня.

1 Manager, Enterprise Business Intelligence Amtrak. http://bi-insider.com/portfolio/bi-maturity-model/
(1.06.2012).


