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 1داده بخش  مدیریت -4 جلسه

 موفقيت براي كليدي عاملي: داده مدیریت .1

 مساله چیست؟ .1.1

 .پذیرند انجام ها داده از استفاده بدون توانند نمی اطالعات فناوری كاربردی های برنامه -

 كنید. اتخاذ را مناسبی تصمیمات توانید نمی عالوه به و داشت نخواهید را اطالعات فناوری های برنامه اكثر شما داده، بدون  -

 مدیریت و حفظ آوردن، دست به در ای فزاینده مشكالت وجود این با .هستند بازاریابی و مدیریت های فعالیت هسته ها داده -

 .دارد وجود ها داده

 ها داده مشكالت و ها دشواري .1.1

 . كند می رشد زمان گذشت با نمایی تابعی صورت به ها داده حجم -

 .شوند می آوری جمع مختلفی ابزارهای و ها روش توسط افراد از بسیاری وسیلة ه ب و اند پراكنده ها سازمان سطح در ها داده -

 .افتند می مخاطره به سادگی به كه هستند، ضروری اموری ها داده یكپارچگی و كیفیت امنیت، -

 .است زیاد بسیار موجود محصوالت تعداد كه چرا باشد اصلی مشكل تواند می داده مدیریت ابزارهای انتخاب -

 ها حیات داده چرخة فرايند  .1.1

 دانش یا اطالعات به تبدیل و گشته پردازش كه هایی داده اساس بر بلكه روند، نمی پیش خام های داده اساس بر ها سازمان -

 .نمایند می استفاده كاری های فرصت و مشكالت مورد در را دانش و اطالعات این مدیران، و گردند می اندازی راه اند، شده

 .نباشد آسان و ساده است ممكن ها داده انبوه از دانش استخراج -

 .شود می آغاز مختلف منابع از جدید های داده آوری جمع با حیات داده ها چرخه -

 .گردند می ذخیره داده پایگاه چند یا یك در شده آوری جمع های داده  -

 .درآیند شوند، می ذخیره آن در كه داده انبار قالب به تا شود می انجام ها داده این روی ای اولیه پردازش سپس  -

 .كنند می تهیه تحلیل، برای كپی یك خود نیاز مورد های داده از و كرده مراجعه داده بازار یا داده انبار این به كاربران سپس  -

 كه هوشمند سیستمهای كمك به و پردازند می الگوها جستجوی به كه كاوی داده و داده تحلیل ابزارهای توسط ها تحلیل داده -

 .شود می انجام كنند، می پشتیبانی را ها داده تفسیر
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 داده منابع .1.1

 توضیح منابع

 داخلی دادة منابع

o هاست فرایند و محصوالت، خدمات اشخاص، با ارتباط در سازمان یك داخلی های داده . 

o شوند یافت مختلف مكان چند یا یك در است ممكن هایی داده چنین . 

o شوند می نگهداری سازمان دادة پایگاه در كاركنان دستمزد و حقوق به مربوط های داده مثال. 

 شخصی های داده

o است ممكن سازمان، كارمندان دیگر یا اطالعاتی سیستم كاربران 

o نمایند ثبت اختصاصی، های داده پایگاه ایجاد وسیلة به را خود شخصی های مهارت. 

o گیرند بر در را نیز نظریات ومفاهیم  است ممكن بلكه نیستند ها واقعیت از لزوماً ها، این داده . 

o احتمالی های مورد فعالیت در نظراتی و فروش میزان تخمین شامل، ها داده این مثال عنوان به 

 .باشند می گیرند، می استفاده قرار مورد كاربران توسط كه خاصی های فرمول و قوانین و رقبا

 .دارند وجود حسگرها تا گرفته تجاری های داده پایگاه از زیادی منابع خارجی، های داده برای o خارجی دادة منابع

 ها داده يكپارچگي و كیفیت .1.1

 .كند می تعیین را شود می اتخاذ داده ها این اساس بر كه تصمیماتی و بودن آنها مفید میزان ها داده كیفیت -

 ن.بود كامل و بودن روز به بودن، مرتبط بودن، دسترسی صحت، قابل :است مختلفی ابعاد دارای مسأله، این -
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 داده انبارسازي .2

 تحلیلي با پردازش مقايسه تراكنشي در پردازش .1.1

 .گرفت نظر در تحلیلی یا تراكنشی توان می را ها سازمان در داده پردازش -

 مركزی طور به و گردند می سازماندهی مراتبی سلسله ساختار یك در اساساً ها داده تراكنش، پردازش های سیستم در  -

 .شوند می پردازش

 می تراكنش گزارش حاصله، نتایج و عملیاتی های سیستم عنوان تحت استفاده، مورد پردازش های سیستم و داده های پایگاه -

 .باشند

 .شود می انجام روزمره و تكراری های داده كارایی، و سریع پردازش برای عمدتاً امر این -

 موجود های موقعیت و تغییرات به نسبت زیاد انعطاف با و سرعت به بتوانند كه هستند آنهایی ها، سازمان ترین موفق امروزه، -

 .دهند نشان واكنش بازار، در

 .است اطالعات و ها داده از كارا و اثربخش استفادة شده، داده نشان را ها نمونه در كه طور همان هدف، این به نیل اصلی كلید  -

 به كه پذیرد، می صورت تحلیلی پردازش نام با ، تكمیلی فعالیت یك كمك به بلكه ، تراكنشی پردازش طریق از فقط نه امر این -

 .پردازد می نهایی كاربران توسط شده آوری جمع های داده تحلیل

 یار، تصمیم های سیستم كاوی، داده شامل شود، می شناخته نیز، "كار و كسب هوشمندی " عنوان با كه تحلیلی پردازش -

 .باشد می نهایی كاربران های فعالیت سایر و جستار وب، های برنامه، سازمانی اطالعات های سیستم

 داده انبار  .1.1

 تحلیلی پردازش برای و شود می سازماندهی خاص قالبی در كه است گرا موضوع قدیمی های داده برای مخزنی ، داده انبار  -

 .باشد می دسترس در  كاربردها دیگر و جستار گیری، تصمیم پشتیبانی كاوی، داده مانند

 .برد نام را كاركنان حقوق مدیریت و ها تقلب كشف مشتریان، با ارتباط مدیریت های برنامه توان می مثال برای -

 كار و كسب هوشمندي كمك به دانش و اطالعات كشف .3

 كار و كسب هوشمندي .1.1

. گیرند قرار نهایی كاربران و گران تحلیل مدیران، دسترس در توانند می دارند، قرار داده بازار یا داده انبار در كه زمانی تا ها داده -

 نام با معمول طور به و تحلیلی پردازش عنوان با ها فعالیت این .دهند انجام را گوناگونی كارهای بود خواهند قادر كاربران آنگاه

 شوند می شناخته "كار و كسب هوشمندی "

 به دسترسی كردن فراهم و تحلیل سازی، ذخیره آوری، گرد فنون و ها برنامه از ای گسترده مجموعه كار و كسب هوشمندی -

 .كند می كمك بهتر استراتژیك و كاری تصمیمات اتخاذ در سازمانی كاربران به كه است ها داده

 تحلیل یا كرده درخواست موردی های گزارش دهد، انجام جستار است قادر كار و كسب هوشمندی افزار نرم از استفاده با كاربر -

 . دهد صورت را دیگری های
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 فرضاً شما ارتباطند، در هم با داده های پایگاه همه كه آنجا از .شود انجام الیه چند جستارهای با تواند می تحلیل مثال، برای -

 به توجه با توانید می همچنین .دارد اختیار در را آنها از زیادی مقدار فروشگاه یك كه كنید جستجو را محصوالتی توانید می

 .رسند می فروش به پرطرفدار اقالم با محصوالت این از یك كدام كه نمایید تعیین قبلی های فروش

 

 دانش و كشف اطالعات فنون و ابزارها .1.1

 

 

 


