داده ورزی
منظور از داده ورزی  ،استفاده گسترده از داده ها ،تحليل هاي آماري و كمي ،مدل هاي توصيفي و پيش بيني و بطور كلي
مديريت بر مبناي واقعيت هاي كمي است ،كه در امر تصميم گيري كمك شاياني به مديران مي كند .داده ورزی هم بعنوان يك
ورودي براي تصميمات مديريتي بکار مي رود ،و يا مي تواند در مواردي بعنوان تصميم گيرنده خود كار عمل كند .داده ورزی
زيرمجموعه هوش كسب و كار تلقي مي شود .هوش كسب و كار خود عبارت از مجموعه اي از فرايندها و فن آوري هايي است كه
ازداده ها براي تحليل عملکرد كسب و كار استفاده مي كند .هما نطور كه در شکل زير مشخص شده است ،هوش كسب و كار را مي
توان به دو سطح ( )1دسترسي به داده و گزارش دهي و ( )2داده ورزی تفکيك كرد .هركدام از اين سطوح با رويکرد متفاوتي به
فعاليت هاي سازمان و به سواالت مخصوصي كه در سازمان مطرح مي شود ،پاسخ مي دهند .در اين بين رويکرد داده ورزی
ابهامات بسيار مهم كه براي سازمان فوق العاده ارزشمند است را روشن مي سازد.
در عمل استفاده از داده ورزي شايد با قلم و كاغذ هم امکان پذير باشد ،ولي استفاده از داده ورزي بدون استفاده از فن آوري
اطالعات چندان منطقي نمي باشد .نرم افزار هاي داده ورزي از انواع ساده (اكسل و ديگر نرم افزارهاي صفحه گسترده) شروع شده
شود و تا نرم افزارهاي آماري و نرم افزارهاي بسيار پيچيده هوش كسب و كار ،برنامه هاي كاربردي پيش بين هاي صنعتي ،برنامه
هاي گزارش دهي و سيستم هاي مديريت منابع سازماني را در بر مي گيرد.

ad hoc
hoc
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Glossary of Some BI Terms:
داده ورزی:
استفاده گسترده از داده ها ،تحليل
هاي آماري و كمي ،مدل هاي
توصيفي و پيش بيني و به طور كلي
مديريت بر مبناي واقعيت هاي
كمي ،كه در امر تصميم گيري
كمك شاياني به مديران مي كند.

Analytics

نوع كوچکي از انبار داده كه بر
سطح خاصي از موضوعات تمركز
ميكند و معموال يك بخش سازمان
يا فرايند تجاري را شامل مي شود

Data mart

ارتباطات
جستجوي
فرايند
ناشناخته و استخراج الگو ها و
اطالعات مفيد از مقدار زيادي داده
با استفاده از ابزارهاي مانند
محاسبات شبکه عصبي و تحليل
هاي آماري

Data mining

مخزن متمركزي از داده هاي
هماهنگ كه براي حمايت تصميم
گيري درون محور الزم است و از
سيستم پردازش داده ها استخراج
مي شود

Data warehouse

برنامه نرم افزار ي يا گروهي از نرم
افزار هايي كه دسترسي به پايگاه
داده را ممکن مي سازد

Database management
)system (DBMS

سيستم اطالعاتي بر مبناي كامپيوتر
كه از مدل ها و داده ها براي
پشتيباني از تصميم هاي مديريت
استفاده مي كند

Decision support
)system (DSS

Executive information

سيستم اطالعاتي كه براي مديران
ارشد اجازه دستيابي سريع به
اطالعات زمانبر و دسترسي مستقيم
به گزارش هاي مديريتي بويژه
گزارش هاي اضافه و گزارش هاي
پيچيده را فراهم مي كند

)system (EIS

فرآيند انباشت و ايجاد دانش بطور
بهينه و مديريت پايگاه دانش و
تسهيل اشتراک گذاشتن داده ها
بطوري كه بتواند به شيوه مناسبي
در سازمان به كار گرفته شود

knowledge
)management (KM

سيستم اطالعاتي كامپيوتري كه از
عمليات هستهاي كامپيوتر مثل
خريد ،حسابرسي و پرداخت ها از
طريق جمعآوري ،حمايت ،ذخيره،
پردازش و مديريت معامالت اساسي
تجاري پشتيباني ميكند

Transaction
processing system
)(TPS

سيستم اطالعاتي كه معموال از
هوش مصنوعي كه عملکرد آن
مشابه هوش انساني است در
پردازش استفاده مي كند و براي
پشتيباني تصميم گيري در مواردي
مانند سيستم خبره ،پردازش زبان
طبيعي ،درک سرعت ،روباتيك و
سيستم هاي حساس ،منطق فازي،
محاسبات عصبي و استنتاج موردي
بکار مي رود

Intelligent system

استفاده از روش هاي آموزشي براي
تعليم و هوشمندي سازي ماشين ها
با استفاده از داده هاي واقعي
سيستمي كه اطالعات عملياتي الزم
را در سطوح مياني مديريت در
دسترس قرار داده ،سازماندهي
نموده و گزارش مي دهد

Machine learning

Management
information system
)(MIS

مدل داده اي كه شامل چند
بعد(ديدگاه) از داده هاي كسب و
كار مي شود و هسته انبار داده ها را
تشکيل مي دهد.

Multidimensional
database

فن آوري كه با استفاده از شبکه
هاي عصبي و پردازش موازي سعي
در دستيابي به دانش در انبوه داده
ها و بازيابي سريع اطالعات را دارد

Neural computing

سيستم پشتيباني اداري كه كارايي
محل كار را از طريق عملياتي چون
ارتباطات ،پردازش داده و مديريت
اسناد افزايش ميدهد

Office automation
)system (OAS

سيستم داده ورزي بر خط اطالعات
كه به كار بر اجازه مي دهد به طور
بر خط از سيستم سوال كرده و
پاسخ خود را در مدت كوتاه (چند
ثانيه) دريافت دارد

Online Analytical
Processing

سيستم كامپيوتري كه داده ها را به
صورت بر خط و هم زمان پر دازش
مي كند ميكند

Online transaction
)processing (OLTP

برنامه ريزي و كنترل كاالها و مواد
از توليد كننده اصلي تا توليد و
توزيع به مصرف كننده نهايي ،به
منظور سرعت بخشيدن به بازار،
كاهش حجم موجودي انبار ،كاهش
هزينه و سرويسدهي خوب به
مشتريان

Supply chain
management

