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 يهاي نمونه سطح، سه هر در .شوند مي اتخاذ سازماني

 ابزار به تبديل قابلیت که شود مي يافت ها داده از
 آموزش .دارند را تصمیم از پشتیباني برای سودمند
 .گیرد بهره گیری تصمیم در داده انبار از تواند مي عالي
 در داده انبار کاربرد بررسي، حاضر پژوهش هدف
 ارائه های دادهة مقايس و عالي آموزش در گیری تصمیم

 متفاوت عالي آموزش مراکز های داده انبار توسط شده 
 استفاده تحلیلي توصیفي روش از، مقاله اين در .است
 کاربرد و مفاهیم مقاله، نخست بخش در .است شده
 سپسو  شود مي بیان گیری تصمیم در  داده انبار

، پاياني بخش در .گردد مي بیان  داده انبار معماری
 عالي وزشآم مراکز داده انبار میان تحلیلية مقايس

 که داده انبار از هايي بخش و گیرد مي صورت متفاوت
 کار به تواند مي و است مناسب ها دانشگاه اغلب برای
 دهد مي نشان پژوهش اين نتايج .شود مي پیشنهاد، رود
 اطالعاتي های نیاز دلیل به عالي آموزش مراکز درکه 

 های داده با گوناگوني های  مارت ديتا کاربرانشان،
 فیلدهایاز  برخي در آنها اما؛ شود مي استفاده وتمتفا

  .دارند نیز اشتراکي نقاط شده فراهم
 

Abstract: Executive, tactical and strategic 
decisions are common in any 
organization. At all three levels, examples 
of data are found  and  can become useful 
tools to support their decision. Higher 
education is also one of the parts that can 
benefit from data warehouse. The 
objective of this research is to examine the 
use of data warehousing in higher 
education  decision-making and to 
compare the types of data in data 
warehouse that are provided by various 
higher education institutes. In this paper, a 
description - analytic method is used. In 
the first part of this article, the concepts of 
data warehouse and its application in 
decision-making is expressed. Next, the 
data warehouse architecture which should 
be considered in designing a data 
warehouse is explained. In the next 
section, analytical comparison among data 
warehouses of different higher education 
institutes have been done, and finally we 
have recommended parts of a data 
warehouse that can be used and is suitable 
for most universities. The general findings 
of the study show different higher 
education centers use various data marts 
with different kinds of information 
because of information needs of users, but 
they are common in some provided data. 
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 مقدمه -1
 از شده فراهم های داده طريق از اطالعات تحلیل با معموالً ها سازمان در گیری یمتصم

 منظور به موجود اطالعات از گیرندگان یمتصم .شود مي آغاز اطالعاتي های سیستم
 محیط و سازمان در نتايج نمايش و تأثیرات بیني یشپ ها، گزينه آنالیز ،راهکارها سنجش
 در هنگامب و یناناطم قابل  مربوط، اطالعات ،گیرندگان یمتصم اگر اما کنند؛ يم استفاده

 آموزش .بود خواهد ترديد مورد آنها های تصمیم اعتبار و کیفیت باشند، نداشته یاراخت
 و توانمند راهبردی ،نیازمند که بوده ييپويا های سازمان وجز همیشه نیز عالي
 ملزم را رهبران ،عالي آموزش در تغییرات کنوني روند اما است؛ صحیح گیری یمتصم

 آنان برای گیری یمتصم تا باشند داشته اتاطالع به سريعي دسترسي که است ساخته
  .شود تسهیل

 مستلزم که شوند مي برورو رايج چالش سه با امروزه ها اهدانشگ و ها دانشکده
 اطالعاتي های سیستم کاربردی و مديريت معماری، بحراني های آزمايش اجرای
 ةبهین راهبردهای نیازمند سطوح ةهم در گیرندگان یمتصم و مجريان ابتدا :هستند

 دوم هستند، راهبردی يزیر برنامه و منابع مديريت از پشتیباني برای ای داده مديريت
 تشنه مديران، و مجريان عالي، آموزش در موجود رقابتي متغیر محیط ةواسط به آنکه

 سوم و ،دنماي کمك بیشتر دانشجوی جذب در تمؤسسا به بتوانند که اند اطالعاتي
 ارائه های آژانس و ايالتي و فدرال های دولت مانند رتي،نظا خارجي های آژانس آنکه

 متعدد های شاخص با ها برنامه و مؤسسات کارکرد مورد در اطالعاتي به نیاز مجوز،
 به واکنش برای ها سازمان اين های قابلیت سازی ینهبه سطح  بررسي، قابل ةنکت .دارند
 دانش مديريت بردهایراه و موجود اطالعاتي های سیستم ةواسط به جديد محیط
  .است

 و ها دانشگاه بازده و یور بهره سطح شديد ارتقای باعث یفنّاور های پیشرفت
 با ؛اند داده تغییر همیشه برای را ها دانشگاه عملکرد ةطريق آنها .است شده ها دانشکده

 های يرساختز و پیشرفته های شبکه قدرتمند، های رايانه وجود رغم يعل حال، ينا
 مديران مانند دانشگاهي گیرندگان یمتصم پیچیده، کاربردی یافزارها نرم نیز و يارتباط
 برای نیاز مورد و الزم اطالعات به کافي دسترسي همچنان ی،بند بودجه و يزیر برنامه
 اطالعات نبودن دسترس در از عموماً دانشگاه رؤسای .ندارند آگاهانه گیری یمتصم

 .دارند شکايت دانشجويانشان و کارمندان مالي، مورا مورد در یناناطم قابل و مناسب
 با دارد؛ وجود سازمان در همیشه ،دارند نیاز آنها که اطالعاتي که شود يم گفته عموماً
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 دانشکده يا دانشگاه يك اطالعاتي سیستم در که هايي داده از بخشي تنها  حال،  ينا
 شده يدهسازمان طريقي به گیرندگان یمتصم برای شوند، يم ذخیره و پردازش دريافت،

  (.2006 ، هیس) است دسترس در
 تواند يم که است هشد پديدار گیری یمتصم پشتیبان یفنّاور يك عنوان به داده انبار

 ةطريق در را خاصي یریگ جهت و کند ادغام هم با را متمايز و گوناگون منابع یها داده
 به نیاز دلیل به عالي آموزش مؤسسات .آورد وجود به ها داده ةارائ و يده سازمان

 داده انبار از استفاده سمت به ،هايشان گیری تصمیم در بهنگام و يکپارچه های داده
  .اند رفته یشپ

 در تصمیم از پشتیباني برای ابزاری و راهکار عنوان به داده انبار ،مقاله اين در
 بیان داده ارانب مختلف های فتعري مقاله، ابتدای در .شود مي بررسي عالي آموزش

 .شود مي بیان عالي آموزش در محور داده گیری یمتصم به نیاز دلیل سپس و دشو مي
 واسطه به تواند يم اطالعاتي چه با داده انبار که شود يم توصیف مسأله اين آن از پس

 سیستم همچون دانشگاه، اطالعاتي سیستم در موجود سازماني های داده عظیم مقادير
 با کاربران اختیار در را ای يکپارچه و بهنگام اطالعات و کرده عمل دانش مديريت
 شده استفاده یفنّاور اين از ايران عالي آموزش مراکز در آيا .دهد قرار مختلف سطوح
 و مزايا چه داده انبار یفنّاور از استفاده گیرند؟ مي بهره خاصي افزار نرم از آيا است؟
 است؟ متنوع متفاوت، آموزشي مراکز در شدهیدتول اطالعات آيا دارد؟ پي در معايبي

 
 عملیاتی های تعریف -2
  داده انبار .1-2

 دلوين .شد مطرح 1988 سال در مارفي و دلوين توسط بار اولین داده انبار یفنّاور مفهوم
 استخراج سازمان عملیاتي های سیستم از آن های داده که داد پیشنهاد را ای داده پايگاه

 از استفاده با و است سازمان ةگذشت و حال های داده اصلي زنمخ واقع در و شود يم
 و شود مي استخراج آنها ارتباطات و تحلیل ها داده اين ،خط بر تحلیل مانند ييافزارها نرم
 (.1387 اديبي،) گیرد يم قرار بهتر گیری یمتصم برای مديران اختیار در

 تعريف چنین را داده انبار است معروف داده انبار پدر به که (1996)  اينمون بیل
  :کند مي
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 تواند يم که محور موضوع و يکپارچه ،زماني متغیر ار،فرّغیر ای داده پايگاه يك"
  (.1996 اينمون،) "دهد انجام را تصمیم از پشتیباني

 اکتساب فرآيند و یا داده مجموعه يك نگهداری و ايجاد شامل داده انبار عبارت
 روشي ای داده انبار ،تر ساده عبارت به ؛است شده ذخیره های داده از سودمند اطالعات

 يا داخلي سازمان برای که مختلف انواع از ای داده یآور جمع فرآيند برای است
 برای ها داده بازرسي امکان ايجاد و خاص، قالب يك در آن ثبت هستند، خارجي
 صورت ها داده سنجي ارزش منظور به مختلف های روش به سازمان نهايي کاربران

  (.2000 وبر، و  وبر) گیرد مي
 :اند داده ارائه ها داده انبار يك از کامل تعريف يك (2004) همکاران و  هوانگ

 سپس و داخل در سازماني اطالعات یگرا تراکنش روزانه یآور جمع افزار نرم
 بیشتر، لیتحل و  هيتجز برای عظیم تاريخي های داده ةذخیر و ،یبند طبقه ،یعتجم

 .(2004 همکاران، و هوانگ) ها داده الگوی کشف و ينیب شیپ
 های سیستم از شده یآور جمع های داده ةذخیر برای مرکزی مخزن يك داده انبار
 راهبردی و مديريتي های گیری تصمیم و عملیات در استفاده منظور به مختلف عملیاتي

 و ندشو مي یبند جمع و مرتب داده انبار در خاصي انتخاب و نظم با ها داده اين .است
 در .شوند مي گرفته کار به نیاز مورد تحلیلي های گزارش انجام در سهولت منظور به

 یآور جمع هستند ناسازگار بعضي که بسیاری گوناگون منابع از ها داده داده، انبار يك
  .ندشو مي ذخیره مجتمع و سازگار صورت به و شده
  گیری تصمیم پشتیبان های سیستم .2-2

 منظور به رايانه بر متکي سیستم يك عنوان به گیری تصمیم پشتیباني های سیستم
 اتخاذ برای سازماني سطح هر در مديران از گروهي يا خاص مدير يك توسط استفاده
 اين خروجي .شود مي گرفته کار به يافته، ساخت نیمه مسأله يك حل فرآيند در تصمیم
  .است رياضي های سازی یهشب نتايج يا ادواری های گزارش شکل به ها سیستم

 از ها داده بازيابي توان ايجاد طريق از گیری تصمیم پشتیباني سیستم ينتر ساده
 پشتیباني سیستم ترين یچیدهپ و نمايد مي کمك گیری تصمیم در مدير به داده پايگاه
 (.1387 اديبي،) نمايد مي اتخاذ مدير برای را تصمیماتي عمالً تصمیم
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 گیری یمتصم در داده باران اهمیت -3
 عنوان به ای رايانه های سیستم از که گرفتند تصمیم ابتدا ها سازمان پیش ها سال

 اين مزايای از يکي .بگیرند بهره 70 و 60 های دهه بايگاني های سیستم برای جايگزيني
 ها داده تبديل که بود آن دستي های روش و پیشین های سیستم با مقايسه در ها سیستم

 .شود انجام خودکار شکل به توانست يم ها خالصه و ها گزارش طريق از اطالعات به
 اختیار در بايد اطالعات اين و  شوند، تبديل اطالعات به بايست مي ها داده
 و ها گزارش اين مبنای بر گیری یمتصم .گرفت مي قرار سازمان گیرندگان یمتصم

 حجم صعودی افزايش با همگام گیری یمتصم سازی ینهبه اما  شد، يم انجام ها خالصه
 اغلب زيرا  ؛باشد کننده گمراه توانست يم اطالعات حجم اين .نرفت پیش اطالعات

 تجاری یعملکردها برای کمتری اهمیت که آنچه مورد در را بیشتری های گزاره آنها
  .دادند مي ما به دارند

 .دادند مي انجام ها ادهد انبوه یساز خالصه از بیش کاری بايد اطالعاتي های سیستم
 فعال طور به را گیری یمتصم فرآيند بتوانند که شد مي ارائه طريقي به بايد اطالعات
 يك عنوان به تصمیم از پشتیباني سیستم معرفي به (2004)  توربن .کنند پشتیباني
 گوناگون منابع های داده به که پرداخت محور رايانه انفعالي و فعل اطالعاتي سیستم
 مهیا کاربران توسط تکرارپذير صورت به را ها مدل ساخت امکان داشت، سيدستر

 هیس،) داد يم قرار پشتیباني مورد را گیری یمتصم فرآيند مراحل ةهم و  ساخت، يم
2006.)  
 سیل یبند زمان برای راهي عنوان به داده انبار پیدايش شاهد میالدی 90 ةده

 در جوو جست برای داده انبار .بود یتجار هوش و منطق به آن تبديل و اطالعات
 مختلف سطوح دريافت برای تفکیك و تحلیل و  يهتجز جزئیات، گوناگون های سطح
 مناسب منبع يك عنوان به داده انبار توصیف به (1999)  دستفانو .شد طراحي داده
 :پردازد يم تصمیم از پشتیباني برای
 که است تصمیم از پشتیباني برای امروزی های یفنّاور بهترين از يکي داده انبار"
 در محورتر یقتحق و تر منسجم تر، يعلم که سازد يم قادر را ها سازمان نیز آينده در

 .دهد يم افزايش را ها تصمیم اين سرعت و کیفیت و کنند، عمل خود های گیری یمتصم
  ".است الزم آن رقابتي قدرت افزايش برای سازمان يك گیری یمتصم قابلیت ارتقای
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 فرآيندهای اين هدايت و يابي راه برای گیری، یمتصم محور داده ابزارهای اکنون هم
 مناسبي اطالعات تواند يم داده انبار .دارند وجود ها دانشگاه و ها دانشکده در بهسازی

 هستند نیاز مورد ها تصمیم اتخاذ برای که کند فراهم تصمیم از پشتیباني برای را
  (.2006 هیس،)
 
 عالی آموزش در ای داده انبار کارگیری هب ضرورت -4

 به توان مي جمله آن از که است ای ويژه مزايای دارای دانشگاه در مرکزی ةانبار ايجاد
 از يك هر برای مجاز های دسترسي تعیین و اطالعات و ها داده به دسترسي سهولت
 اطالعات از یبسیار توان مي داده، انبار يك طراحي با .نمود اشاره کاربران و مديران
 یآور جمع مختلف های جدول از شوند، صادر ها درخواست اينکه از قبل را نیاز مورد
 از خارج ساعاتي در مثال طور به) است کم سیستم بر فشار که زماني در و نمود

 مناسب جداولي در را نتايج و کرد محاسبه و یبند جمع را آنها ،(اداری ساعت
 توان مي همچنین داده انبارهای از .نمود ثبت بعدی های فادهاست برای (ای داده انبارهای)
 بین از يا تخريب صورت در و نمود استفاده سیستم در اطالعات پشتیبان عنوان به

  .کرد نگهداری خود در را ها داده از ای تاريخچه عملیاتي، های داده رفتن
 به  عالي، آموزش در داده انبار نقش خصوص در (2002)  ولش و  نونز ، گان
 برای اطالعات مديريت در ها دانشکده و ها دانشگاه که پردازند يم هايي چالش بررسي
 عنوان به را داده انبار آنها سپس شوند؛ يم مواجه آن با گیری یمتصم و يزیر برنامه
 توصیف در آنها .کنند يم معرفي دانشگاهي های محیط در دانش مديريت برای روشي
  :دانند يم حوزه سه از را اطالعاتي های سیستم بر وارد های شارف تغییر، برای محیطي
 مديريت بهینه های روش دنبال به سطوح همه در یاستگذارانس و مجريان آنکه ابتدا

 به آنکه، دوم .هستند راهبردی يزیر برنامه و منابع مديريت از پشتیباني برای یا داده
 و مجريان  کلي، طور به عالي آموزش برای متغیر رقابتي محیط يك وجود واسطه
 کمك دانشجو جذب در مربوط ةمؤسس به بتوانند که دارند نیاز اطالعاتي به مديران

 اطالعاتي دنبال به مجوز ةدهند ارائه های سازمان و نظارتي های سازمان آنکه، سوم .کند
 ةنکت .هستند ها شاخص از وسیعي ةدامن در آنها های برنامه و ها سازمان کارکرد دربارة

                                                                                                                                      
1. Guan 

2. Nunez 
3. Welsh 
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 واسطه به جديد محیط يك به واکنش در ها سازمان اين های قابلیت یبهساز مهم،
 ولش، و نونز گان،) است دانش مديريت فعلي راهبردهای و اطالعاتي های سیستم
2002.)  

 مختلف سطوح و یفنّاور از استفاده که کنند يم عنوان (1998)  ويلجر و  مسي
 يریپذ انعطاف و ها یور بهره کیفیت، یبهساز برای تأثیراتي دارای ،یفنّاور اجرای

 عالي، آموزش در .باشد ها هزينه محدودسازی برای منبعي تواند يم و است، مضاعف
 مديريت به تعهد و گذاری يهسرما مختلف سطوح برای را فراواني تأثیرات مدل اين
  .داشت خواهد سازمان به مربوط تصمیم از پشتیباني های سیستم و داده

 های داده مديريت های سیستم و داده انبار های عملکرد که مؤسساتي مثال، برای
 خارجي و داخلي شرايط به واکنش در را کار اين احتماالً کنند، يم اجرا را سازماني

 گذاری يهسرما به تعهد .يابند  دست بهنگام و دقیق بهینه، اطالعات به تا دهند يم انجام
 در تغییر يك و است فراواني مالي و انساني منابع نیازمند عملکرد، و یفنّاور اين در

 .داشت خواهند نیاز اطالعات گزارش و سازی یرهذخ ی،آور جمع اتخاذ، ةطريق الگوی
 سازماني دانش مديريت پشتیباني سیستم از استفاده به تمايل که مؤسساتي عکس، بر

 و اطالعات برای شخصي یور بهره راهکارهای در گذاری يهسرما به تنها شايد ندارند،
 دريافت را اطالعاتي است ممکن ها سازمان رهبران نتیجه، در ؛باشند راضي تحلیل
 و یا داده تراکم حال، یندرع و ،باشد کافي آنها نیاز رفع برای صرفاً که کنند

 برای مؤثر اطالعاتي پشتیباني ارتقای در که آنچه .رود مي میان از آن يریپذ انعطاف
 اطالعاتي های سیستم که است الگو تغییر يك است، نیاز مورد سازماني گیری یمتصم
 ابزار تواند يم داده انبار .گیرد مي کار به و سازد مي حیاتي  گیری، یمتصم برای را

 تصمیم از پشتیباني برای نیاز مورد اطالعات از وسیعي حجم مديريت برای را مؤثری
  (.1998 ويلجر، و مسي،) آورد دست به

 امروزی کاربران از بسیاری یا داده نیازهای تأمین برای راهکاری عنوان به داده ارانب
 صحیح های داده به نداشتن دسترسي امکان ةواسط به کاربران از بسیاری .است مطرح

 .شوند مي سردرگم  آورند، دست به بهتر گیری یمتصم برای اطالعاتي آنها از که سازماني،
 و ها فرآيند  ها، فرآورده از یا مجموعه بلکه نیست؛ منفرد راهکار يك ،یا داده انبار
 شوند، گرفته کار به يکپارچه ةشیو يك در و يکديگر همراه به وقتي که هاست یفنّاور

  .دهند دست به ها داده به صحیح و کافي دسترسي مسأله برای پاسخي توانند يم
                                                                                                                                      
1. Massy  

2. Wilger   
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 :دارد همراه به نهايي کاربران برای اصلي مزيت سه ه،داد انبار سیستم
 خارجي و داخلي های داده از داده، انبار :استاندارد و منسجم های داده ایجاد  . 
 یابيارزش .شود يم حاصل داده انبار که است جايي اولین و آيد يم پديد سازمان برای
 سیستم چندين در گوناگون های قالب در ها داده وقتي و است دشواری کار ها داده
 ارتباط در يکديگر با احتماالً ها داده اين زيرا ؛شد خواهد نیز تردشوار باشند، شده ثبت

 .نیستند
 یاستانداردساز .دارد ضرورت ،داده انبار اجرای برای انسجام و یاستانداردساز

 داده منابع بررسي ةواسط به ها داده یبارگذار و ايجاد طراحي، که آيد يم پديد زماني
 های سیستم در عموماً .شود اجرا یا داده نواعا يا تعاريف انواع برای مختلف ورودی

 ها ديسك روی سازی یرهذخ زيرا ؛بود ارزشمند ها داده اندازه کاهش تر، يميقد داده
 جنسیت ثبت .شود استفاده ها کد از تا شد باعث موضوع اين .دارد بر در بسیاری ةهزين
 تعابیر به را جنسیت دبو ممکن ها سیستم از برخي .بود مسأله اين از یا نمونه فرد، يك

 در را متفاوتي معاني هاينا از يك هر که يدرحال ؛کنند ثبت کد يك با مختلف
  .داشتند مختلف های سیستم
 ايجاد برای کافي تالش و شده يبررس ها داده وقتي :کاربرپسند های داده ایجاد  . 

 تر آسان را آن با کار ها، داده نهايي کاربران گرفت، انجام انسجام و یاستانداردساز
 خواهند ها داده اين مفهوم و دقت خصوص در کمتری ترديدهای آنها .يافت خواهند
 استخراج .بگذارند مباحثه به کافي اطمینان با ديگر کاربران با را آن توانند يم و داشت

 فني، استاندارد و يکپارچه قالب يك در نامشابه های سیستم از ها داده یآور جمع و
  .داشت خواهد بیشتری ينيآفر ارزش و ساخته تر ساده را مهم العاتاط ثبت و يافتن

 انبار فرايند در عمده مزيت يك همچنین ها، داده برای کاربرپسند قالب يك وجود
 ی،ا داده انبار در آنها یبارگذار و آنها اصلي سیستم از ها داده استخراج با .است داده

 قالب اين .دشو يم برخوردار فراواني همیتا از کاربرپسند های قالب به ها داده تبديل
 با استفاده اين .بود خواهد استفاده قابل گیرندگان یمتصم و نهايي کاربران توسط

 .است مرتبط داده انبار در کاربر برای آنها نمايش و ها داده يده سازمان چگونگي

 سيدستر سهولت شد، يده سازمان داده انبار وقتي :ها داده به دسترسی سهولت  . 
 ارائه ابزارهای طريق از سهولت اين و باشد آن سوم مزيت تواند يم آن های داده به

  ها، داده یآور جمع انواع از خاصي اطالعات به نیاز جای به .شود يم تأمین گزارش
 ها سازمان اطالعاتي های سیستم که يده گزارش و سازی یرهذخ پردازش، های سیستم
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 با بايد تنها کاربران نمايد، پردازش روزانه مبادالتي های سیستم از پشتیباني برای بايد
 به و یا داده انبار به دسترسي برای خاص طور به که باشند آشنا دهي گزارش ابزارهای
 تواند يم دهي گزارش ابزارهای اين با آشنايي .اند شده يطراح کاربرپسند صورتي
  .دهد دست به نظر مورد های داده از اطالعات اکتساب برای را الزم های مهارت

 را ها داده به دسترسي گوناگون انواع تواند يم داده، انبار برای دهي گزارش ابزارهای
 .است تصادفي صورت به ها داده سريع تحلیل توانايي آنها، ينتر مهم که دهد دست به
 در موجود های تأخیر و ها محدوديت از کاربر شدن آزاد باعث موضوع، اين

 ابزارهای و ها فرآيند از استفاده منظور به ها سازمان اطالعاتي های یستمس از درخواست
 جای به کاربران .شود يم کاربران نظر مورد اطالعات ةارائ برای دهي گزارش ةپیچید
 به مستقیم دسترسي و تحلیل ابزارهای از خودشان توانند يم درخواستي، چنین ةارائ
 بازبیني و بررسي اين مجدد تدوين نتايج، لتحلی بررسي، فرآيند يك ايجاد ها، داده

 کاربران وقتي .بیابند را نظرشان مورد اطالعات تا کنند استفاده دائم طور به نتايج مجدد
 توانند يم يافتند، داده انبار های داده میان در را نظرشان مورد نهايي اطالعات
 توان يم سپس ؛آيد پديد استانداردی های گزارش تا دهند انجام را سريعي های بررسي

 و نمود ايجاد پردازش طريق از يا کرد ارائه شده یبند زمان صورت به را ها گزارش اين
 (.2000 وبر، و وبر) فرستاد گیرنده یمتصم کاربری های گروه برای
 
 گیری تصمیم بر یرگذارتأث های مؤلفه -5

 همزمان طور به را فراواني های متغیر ،گیرندگان یمتصم و مديران که است الزم همیشه
 اين .بسنجند را خارجي و داخلي یها مؤلفه بر تصمیماتشان تأثیر و دهند قرار نظر مد

  :گیرند يم قرار اصلي گروه يا دسته چهار در ها مؤلفه و متغیرها

 مديريتي های سیستم و سازماني ساختار بودن متفاوت دلیل به :سازمان پیچیدگي 
 که مؤسسات اين در گیری تصمیم فرعي های سیستم وجود همچنین و اجرايي و

  هستند؛ نیازها کردن طرف بر برای یفیتباک اطالعات از انبوهي حجم نیازمند
 سیاست بر تأثیرگذار يا ها برنامه سنجش و کیفیت ارزيابي در دخیل افراد 

 بازده دانشجويان، تعداد پذيرش، خصوص در دقیق اطالعات نیازمند که سازمان
 را تصمیمات اين تأثیر بايد و هستند ديگر های شاخص و نشجوياندا خروجي برنامه،

 بگیرند؛ نظر در نیز خود ةمؤسس داخلي افراد بر
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 شوند تر يتخصص ،مؤسسات که است شده باعث آموزشي بازار در رقابتي بازار 
 باشند؛ مواجه بیشتری رقبای با دانشجو جذب در و

 و آيد يم پديد بودجه کمبود ي،اجراي های هزينه افزايش با که منابع محدوديت 
 ها دانشگاه و دانشکده نیازهای نیز انساني و دانشگاهي منابع که کنند يم تالش مديران

 (.2002 ولش، و نونز، گان،) نمايند متعادل را

 
 ها داده انبار سیستم -6

 مختلف های عامل محیط و افزار نرم افزار، سخت از متشکل سیستم يك ها، داده انبار
 توجه ها داده انبار در تغییر به که وقتي .است ماهر ای حرفه افراد توسط شده حفظ
 سیستم یافزارها نرم مثال، عنوان به ؛شود ارزيابي بايد سیستم به تغییر ریتأث ،شود مي

 استخراج، ابزارهای ها، ابزار و عامل ستمیس ها، ابزار و ای رابطه داده پايگاه مديريت
 سیستم سازنده اجزای از کاربردی های برنامه و وجو پرس ابزار گذاری،بار و انتقال
 افزار سخت و افزار نرم از ترکیبي ،داده انبار سیستم اينکه به توجه با .هستند ها داده انبار
 گرفته نظر در خاص صورت به بايد زير موارد لذا دارند، تعامل يکديگر با که است
 :شوند
  وجو پرس ابزار و کاربردی های برنامه.1

  داده پايگاه ةحافظ .2
  داده پايگاه عامل ستمیس .3
 داده پايگاه سیستم های فايل .4
 (.2005 ، اُکانل و ، مابری ، گارتنر) داده پايگاه I / O ستمیرسيز .5
 داده انبار معماری انتخاب بر مؤثر عوامل .1-6

 تخابان گیری تصمیم در است ممکن نتیجه، در و ،نیستند يکسان يسازمان دو هیچ
 تمام برای حل راه بهترين که ندارد وجود واحد معماری يك .باشند متفاوت ،معماری
 تصمیم بالقوه طور به که است شده  ييشناسا عامل ده .باشد ها شرکت و ها موقعیت
 پردازش ةنظري مانند ،عوامل اين از برخي .دهند مي قرار ریتأث تحت را معماری انتخاب

 و قدرت مانند ،ديگر برخي که يدرحال ،مربوطند يمنطق ةنظري به ،مؤسسه اطالعات
 معماری انتخاب بر مؤثر عوامل .هستند سیاسي /اجتماعي های نظريه اساس بر سیاست
 :از عبارتند

                                                                                                                                      
1. Gartner 
2. Maberry 
3. O’Connell 
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 سازماني واحدهای بین اطالعات متقابل وابستگي .1

 اطالعات مديريت برای نیاز مورد سطح .2
 ها داده انبار يك به نیاز ضرورت .3
  نهايي کاربر وظايف طبیعت .4
 منابع محدوديت .5
 یساز ادهیپ از قبل ها داده انبار از نمايي .6
 موجود های سیستم با سازگاری .7
 یفنّاورغیر کارکنان درک توانايي .8
  پشتیباني و حمايت منبع .9

 (.2005 ، آرياچاندرا و  واتسن) فني مسائل .10
  داده انبار عماریم .2-6

 منابع از شده یبند جمع اطالعات که هستند داده یها بانك تعدادی حاوی هداد انبارهای
 تنوع به ها بانك اين طراحي چگونگي .نمايند مي نگهداری خود در را مختلف ای داده

 توجه بايد .است وابسته راهبردی های گیری تصمیم پشتیباني و راهبر کاربران نیازهای
 نقش داده انبار محتويات تعیین در نیز سامانه از انتظار مورد امنیت و کارايي که داشت
 بايد اطالعاتي چه که شود مي گرفته تصمیم ها، گزينه اين به توجه با .دارد بااليي بسیار
 را جزئیات نگهداری سطح توانند مي و شوند نگهداری داده انبار داده های بانك در

 شکل در داده انبار ستمسی عمومي معماری (.1997 ، تانلر) دهند  قرار تأثیر تحت
 .شود مي مشاهده (1) شمارة

                                                                                                                                      
1. Watson 
2. Ariyachandra 
3. Tanler 
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 (1382 یثربی،) داده انبار سیستم معماری (1) شکل

 
 های داده ،هستند برخوردار بسیاری اهمیت از دانشگاه در که هايي داده جمله از

 و تهیه همچنین .هستند کارگزيني و دبیرخانه مالي، پژوهشي، دانشجويي، آموزشي،
 يس،التدر حق اساتید و ها همايش علمي، هیأت اعضای کتابخانه، ایه داده نگهداری
 خاص جايگاه دانشگاه برای نیز ها خوابگاه و تغذيه انبارها، عمراني، های طرح وضعیت

  (.1381 کاهاني،) هستند دارا را خود
 مقدار و زمان و آنها کاربرد بر بنا دانشگاهي، داده انبار های داده از گروه هر

 دشو مي پیشنهاد مثال، عنوان به وند؛ش بهنگام بايد خاصي زماني ةدور در ،انتغییراتش
 نمرات ثبت از بعد سال هر اسفندماه و يورماهشهر پايان ،آموزشي های داده مورد در که
 ثبت از پس سال هر اسفندماه و مهرماه پايان در دانشجويي های داده ترم، هر
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 در دبیرخانه های داده ماه، هر اواسط در مالي های داده جديد، دانشجويان مشخصات
  .شوند سازی هنگامب سال هر يورماهشهر پايان در کتابخانه های داده و هفته هر پايان
 بسیار موجود اطالعات تغییر و حذف معموالً ،داده انبارهای يروزرسان به در

 .شود مي اضافه داده انبارهای به اطالعاتي اوقات، اغلب در و ،گیرد مي صورت ندرتب
 ،اول روش در :دارد وجود راه دو انبارها به جديد اطالعات کردن اضافه برای

 کنترل داده های انباره های داده با اند آمده دست به ای داده منابع از که اطالعاتي
 و ،دشو مي نظر صرف آنها از ،اند شده  درج انبارها در قبالً که يصورت در و ،شوند مي

 اطالعات و شوند مي ذخیره دوباره اطالعات کل که است تصور اين به دوم روش
 پیشین اطالعات جايگزين املک طور به جديد های داده و شده حذف قبلي داده انبار
 استفاده ها داده سازی هنگامب برای دوم روش از دانشگاه دادة انبار طراحي در .ندشو مي
 در مقايسه انجام برای و هستند زرگب معموالً ها، انباره ةداد های بانك زيرا ؛نمايیم مي
  .شود مي صرف بسیاری زمان آنها،

 طراحکي  يکك  داشتن با .است کار انجام فاز ينتر مهم داده، انبار سیستم طراحي فاز
 در کمتری تکرار و شود مي صرف کمتری زمان پروژه، بعدی مراحل در کامل، و جامع
 داده انبکار  سیستم حیات ةچرخ (2) شمارة شکل .داد خواهد رخ افزار نرم حیات ةدور
 طکول  در داده انبکار  سیسکتم  است، مشخص شکل از که طور همان .دهد مي نمايش را

 .کند مي تکرار را عملیات از ای مجموعه خود، حیات
 

 
 (2001 همکاران، و  باین) داده انبار سیستم حیات ةچرخ (2) شکل

                                                                                                                                      
1. Bain 
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 نامة آموزش عالي
 

 در سیستم با نوعي هر به که سیستم کاربران بايد داده انبار سیستم طراحي فاز از پیش
 برای یافزار نرم و یافزار سخت مناسب ابزار و مشخص پروژه گروه شوند، تعیین گیرند

 مايکروسافت افزار نرم دانشگاهي داده انبار سازی یادهپ برای .شود ارائه سیستم سازی یادهپ
  : از بارتندع افزار نرم اين انتخاب داليل .شود مي پیشنهاد  سرور ال .کیو .اس

 است؛ سازگار مايکروسافت های سیستم و افزارها نرم ساير با - 

 است؛ مناسب بزرگ خیلي داده های بانك ايجاد برای - 

 است؛ ها داده تبديل و انتقال برای مناسبي ابزار شامل - 

  .دارد مديريتي های گزارش ةارائ برای مناسبي ابزار -4

 های داده تحلیل برای  يکروسافتما تحلیل مدير نظیر اطالعات تحلیل افزار نرم
  واقعي جدول چند يا يك شامل ای داده منابع اين .دارند ای داده منابع به نیاز موجود،
 از یچندبعد و منطقي ديد يك 4مکعب .نمايند مي تغذيه آنها از ها مکعب که هستند
  .گذارد مي نمايش به را تحلیلي های داده

 که شود مي نگهداری یریگ اندازه قابل مقدار يك ای داده مکعب يك ،منطقه هر در
 از مثالي (3) شمارة شکل .است شده يفتعر ابعاد طبق مشخص مقداری کننده یینتع

  .دهد مي نمايش آموزش سیستم در را بعد سه با مکعب يك به منطقي ديدگاه يك
 

 
 یتحصیل مقطع و تحصیلی سال دانشکده، بعد سه با مکعب یک از ای نمونه (3) شکل

                                                                                                                                      
1. Microsoft SQL Server 
2. Microsoft Analysis Manager 
3. Fact table 
4. cube 
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 مشخص را گیری اندازه قابل مقادير که هستند فیلد تعدادی شامل واقعي جداول
 تعیین را نظر مورد مختلف ابعاد و سطوح که ديگر فیلدهای از تعدادی و نمايند مي
 .هستند ارتباط در  بُعدی جدول نام به ديگر جدول يك با آنها از کدام هر و کنند مي
  .شوند مي دارینگه داده انبار در جداول اين ةهم

  :گیرند مي صورت زير عملیات داده انبار سازی پیاده منظور به کلي طور به
 محاسباتي پیش مقادير تشخیص  

 واقعي و ابعاد های جدول طراحي 

 ها داده بارگذاری  

 ها داده گرفتن 

 های داده توان مي  داده انتقال سیستم سرويس از استفاده با :ها دهدا تبديل 
 .نمود تبديل اطالعاتي بانك با سازگار جداول هب را ناسازگار

 ها داده سازی بهنگام  

 ها مکعب طراحي  

 داده انبار سازی بهینه  

 ها داده سازی بهینه  

 ها مکعب سازی بهینه  

  :شود  مي بررسي ديدگاه سه از داده انبار سیستم امنیت افزايش
 افراد نفوذ خطر در همواره شبکه در موجود های رايانه :شبکه در امنیت - 

 شود مي توصیه لذا ؛هستند رايانامه طريق از ويژهب ای رايانه های سرويس و سودجو
 جديدترين و شود استفاده کاربردی افزارهای نرم های نسخه آخرين از همیشه
 برای بايد شبکه مدير همچنین .شوند نصب مختلف های رايانه در نیز ها شناس  ويروس

  آتش ديوارهای از دانشگاه، شبکه در خروجي و رودیو های داده گذراندن صافي از
 با خارجي ارتباط هرگونه و باشند نظارت تحت کامالً ها داده و کند استفاده
  .شود کنترل ها دهنده سرويس

                                                                                                                                      
1. dimension table 
2. DTS: Data Transformation System 
3. firewall 
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 نامة آموزش عالي
 

 الزم شبکه در سیستم های داده حساسیت به توجه با :داده بانک در امنیت - 
 ها داده شود، شکسته سودجويان توسط شبکه حريم احیاناً اگر شود بیني پیش که است

 افراد اين توسط تا شود تبادل شبکه در و شوند نگهداری سیستم در چگونه
  .نباشند رؤيت و استفاده قابل

 اختصاصي اطالعات خصوصب و سیستم های داده انتقال نگامه نخست، گام در
 داده نكبا مديريت سیستم .نمود استفاده اطالعات رمزگذاری ةشیو از بايد کاربران

 و نگهداری برای خاص امنیتي شرايط دارای نیز سرور ال .کیو .اس مايکروسافت
 ضبط ها بانك اين در ای گونه به سیستم های داده .است سیستم های داده بازيابي

 همچنین سرور ال کیو اس .باشند شناسايي قابل فوق افزار نرم توسط فقط که شود مي
 امکانات و اجزا روی کاربران دسترسي برای شرايط زا برخي تعیین منظور به امکاناتي
 توصیه بیشتر امنیت منظور به همچنین .دهد مي قرار سیستم مديران اختیار در موجود،

 از داده بانك دهنده سرويس سیستم و شود استفاده اليه سه معماری از که شود مي
 .باشد مستقل کاربر واسط سیستم
 اين .دهد مي تشکیل را داده اولیه منابع زيرين، ةالي ،(4 شکل) اليه سه معماری در
 را میاني ةالي .است ديگر منابع و مسطح های فايل ،یا رابطه داده های پايگاه شامل اليه
 تشکیل خط بر تحلیلي پردازش های دهنده يسسرو و تحلیلي داده پايگاه خود
 به ارائه برای را یچندبعد ةداد خط، بر تحلیلي پردازش های دهنده يسسرو .دهند مي

 با که هستند ها گیرنده يسسرو انتهايي، ةالي .دهند مي قرار اختیار در نهايي کاربران
 تحلیلي پردازش های دهنده يسسرو از را داده تحلیل، و وجو پرس ،یکاو داده عملیات

 .گیرند مي خط بر

 ا،ه داده انبار سیستم در امنیت سلب موارد از يکي :مجاز های دسترسی ایجاد -3
 بايد سیستم مدير .نیست آنها نیاز مورد که است اطالعاتي به افراد غیرمجاز دسترسي
 مشخص نیازشان مورد اطالعات به را کاربران از هريك برای مجاز های دسترسي

 ابتدا اطالعاتي، هر گرفتن و سیستم در فعالیتي هرگونه انجام منظور به و نمايد
 صادر وی برای مربوطه اجازه بودن، مجاز صورت در و شود، کنترل کاربر دسترسي
 .شد خواهد
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 دهد می نمایش را داده انبار یستمس الیه سه معماری (4) شکل

  
 عالی آموزش مؤسسه چند در شده گرفته کار به داده انبار مقایسه -7
 يا داده های مجموعه رود، مي کار به گیری تصمیم در که داده انبار های ابزار از
 کاربران اختیار در شده یبند طبقه صورت به را اطالعات که هستند «ها مارت ديتا»

 های فرآيند های داده که است موضوعي داده پايگاه مارت، ديتا .دهد مي قرار خود خاص
 ماتريس همچون آماری ساختارهای به که دارد را قابلیت اين و دارد بر در را مرتبط
 .شود تبديل ها داده

 ديتا و ها داده انبار به محدود دسترسي پژوهش، ناي های محدوديت از يکي
 و کاربری کد بايست مي اطالعات به دسترسي برای مرکز هر در .است آنها های مارت
 هم مورد اين در و شود انجام نام ثبت و کرده پر را عضويت فرم يا داشته عبور رمز
 در که مراکزی ،دلیل همین به ؛نمايد تأيید را شما درخواست ،مراکز مدير که است نیاز
 مراکز آن انتخاب داليل از يکي .است اندک و بوده خارجي صرفاً شده يمعرف مقاله اين
 داده انبار ةدربار بیشتری اطالعات ،ديگر عالي آموزش مراکز با مقايسه در که است اين
 .اند داده قرار عضو غیر کاربران اختیار در خود
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 نامة آموزش عالي
 

 هايي داده آمده،  برکلي دانشگاه های داده سماتري ابعاد اساس بر که زير جدول در
 دنگیر مي قرار اختیار در داده انبار های مارت ديتا طريق از عالي آموزش مراکز که

  :است شده مقايسه

 عالی آموزش مؤسسات داده انبار ةمقایس (1) جدول

 ها مارت ديتا

 ها دانشگاه

گاه
نش
دا

 
نتا
سا

 
وز
کر

 

تم
یس
س

 
گاه

نش
دا

 
ان
رگ
او

  

گاه
نش
دا

 
ت
دول

 
ان
رگ
او

  

گاه
نش
دا

 
نیا
لوا
سی
پن

 

گاه
نش
دا

 
مي

میا
 

گاه
نش
دا

 
 سن

گو
دي

 

گاه
نش
دا

 
ويز

لین
اي

 

 تاريخ
        دانشگاهي تقويم
        مالي تقويم

 و امکانات
 تجهیزات

 شامل :فضا تخصیص
        سازمان و ها، اتاق ها، ساختمان

 آموزش

        دانشجو نام ثبت
        دانشجو پذيرش
         استادها
        دانشجو ةدور ارزيابي

        دانشجويي نظرسنجي
        ها رشته های واحد و دوره

 دانشگاهیان وضعیت
        دانشجويان

        سکونت محل
        جمعیت
        دانشجويان سطح
        مالي های کمك

 تحقیقات حامي
        پیشنهادی طرح ةهزين کمك
        جايزه اعطای

 کارمند

        توصیفي اطالعات
        استخدام

        بازنشستگي
        دستمزد و حقوق

                                                                                                                                      
1. Berkeley Data Matrix 
2. OUS 
3. OSU 
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 ها مارت ديتا

 ها دانشگاه

گاه
نش
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گاه
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دا

 
ويز

لین
اي

 

        شغلي های فرصت
        کارکنان موقعیت و بودجه
 شغل، کد عنوان،) انتصاب

        (غیره و موقعیت، ترک

        شغلي های بندی دسته

 بودجه

        دائمي ةبودج
        عملیاتي ةبودج
 ةشد بیني پیش و فعلي ةبودج
        ماهانه

        دستمزد و حقوق
        ها اعتبار تأمین
 ابعمن و مجالت ةهزين / درآمد

 دانشگاه
       

        مالي های کمك پرداخت
        دانشجويي ةهزين پرداخت

        ارتباطات سرويس خدمات

 
 هر در عالي آموزش های نظام های معیار که يابیم مي در شده معرفي مراکز مقايسه با

 گیری تصمیم در که نیازی به توجه با يك هر و ،طلبد مي را متفاوتي های داده کشوری،
 متفاوت های معماری و مشخصات با هايي مارت ديتا خود برای دارند، اطالعات به

 راهبردی گیری تصمیم در شکلي به تواند مي فوق اطالعات از يك هر .اند کرده طراحي
 های گزارش اطالعات از که مؤسساتي ،عالوه به د؛باش داشته تأثیر مديران

 و عملیاتي عملکردهای تحلیل و کنترل در توانند مي ند،نماي استفاده شده استخراج
 بهتری جايگاه  ديگر عالي آموزش مؤسسات و ها دانشگاه با رقابت و دانشگاه اجرايي

 که نمايند حاصل اطمینان اطالعات، اين بر تکیه با توانند مي آنها .نمايند کسب را
 .ندا نبوده گمان اساس بر و است سازی پیاده قابل ها حل راه
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 نامة آموزش عالي
 

 اجازه کارکنان به داده انبار سیستم از استفاده کروز، سانتا دانشگاه در ،مثال طور به
 دهيسازمان يکپارچه شکل به را طالعاتا و شده داده منبع، های سیستم به دسترسي
 ةارائ گیری، تصمیم و تحلیل ،يهتجز در اطالعات از توانند مي کارکنان .کنند مي دريافت
 و  کسب اهداف تماشای و خود، رؤسای و همکاران به موقت و رداستاندا های گزارش

 ،مالي جمله از دانشگاهي های سیستم انواع از ها داده .کنند استفاده واحدشان کار
 و هدايا /ترفیع و تدارکات، تسهیالت، ها، واحد بازبیني ،دانشجو ،کارمند بودجه،
 در شده تأيید های گزارش ملکا ةمجموع ،داده انبار .شوند مي دريافت ديگر بسیاری

 ارائه مداوم طور به شده تفسیر اطالعات از اطمینان برای را توجه قابل موضوع هر
 دسترس در دارند نقش گزارش نوشتن در که کساني برای آموزشي های دوره و کند مي

  .هستند
 دو هر آموزش و سازی يکپارچه داده، انبار گروه اورگان، دولت و دانشگاه در

 .کند مي پشتیباني را اورگان ايالتي دانشگاه و اورگان دانشگاه سیستم ای داده رهایانبا
 اداری ای داده های پايگاه در موجود اطالعاتي های زيرمجموعه شامل ای داده انبارهای
 بازيابي برای و است اورگان ايالتي دانشگاه ها داده انبار و اورگان دانشگاه سیستم
 پنج ديگری در و مدل سه يکي در که است شده سازی بهینه دهي، گزارش و ها داده
 های قابلیت دادن گسترش برای نیز آموزش گروه .است شده ارائه داده انبار برای مدل

 رويه دسترس، در و موجود های داده بهتر درک فعلي، داده انبار کاربران دهي گزارش
 و داده انبار افزار نرم زا استفاده راهنمايي ها، گزارش و ها پرسش اصالح و ساختن
 ياد آنها است شده طراحي مفید اطالعات به رسیدن برای داده پردازش های شیوه

 گسترده صفحه ةپاي قالب از فراتر که کنند ايجاد را گزارشي چگونه که گرفت خواهند
 قبلي جلسات در شده آموخته های مهارت به توجه با جلسه هر سال، طول در .است
  .دش خواهد ايجاد
 تجربه با دهندگان توسعه کارمندان، ها، دانشکده به داده انبار پنسیلوانیا، دانشگاه در
 های داده روی را مستقیم وجوهای پرس تا دهد مي اجازه سازماني محققان و سیستم
 .کنند اجرا دانشگاه اجرايي و اداری

 :است شده تقسیم زير های داده مجموعه به دانشگاه داده انبار
 دانشکده دانشجويان، های بدهي حساب صورت و ها دريافتي ها، دارايي ترفیع،

 ها، مقام فهرست مديريت، آموزش عمومي، کل دفتر ،(ها استخدام و ها انتصاب)
 يا پراکندگي و دانشجويان، های داده ها، پروژه حمايت فضا، مديريت حقوقي، مديريت
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 اطالعات مجموعه ةدربار طالعاتا به توان مي ،اين بر عالوه ؛آموزش و شهريه توزيع
 از يك هر خانگي ةصفح طريق از پنسیلوانیا عالي آموزش داده انبار کلي و يعموم

 جديد يزیر برنامه شامل ها داده مجموعه اطالعات .يافت دسترسي داده های مجموعه
 و آموزشي های ادهد داده، عناصر مستندات و جداول ای، داده نمودارهای ها، مجموعه

 .ستها داده تامنی
 های مجموعه ةهم به وابسته و مناسب که است اطالعاتي شامل کلي اطالعات

 ها، پرسش بر مبتني های داده مورد در پايه اطالعات شامل اطالعات اين .است ای داده
 دسترسي درخواست فرم بايد که است پنسیلوانیا داده انبار ةدربار تاريخي اطالعات و

 آموزش، ها، داده بازيابي وجو، پرس های ابزار داده، انبار از استفاده تأيید برای
 و داده انبار امنیت کلي طالعاتا کمك، برای دسترس در پشتیباني های سرويس

  .شود ارسال مدير برای داده انبار سازی هنگامب
 هوشمند تجارت افزار نرم چارچوب از دانشگاه داده انبار میامي، دانشگاه در

 ةگزين وب، نسخه برای ،اين بر عالوه ؛کند مي استفاده  راتژیمايکرواست اطالعات
 استفاده "کاربران " توسط تواند مي که دارد وجود نیز دهنده يسسرو – گیرنده يسسرو
 اين داده انبار که هايي مارت ديتا .دهند انجام تری یچیدهپ تحلیل و  يهتجز تا شود

 رب مالي نظارت و بودجه مالي سوابق های مارت ديتا دهد، مي قرار اختیار در دانشگاه
 فعلي اندانشجوي ،شده  استفاده انساني منابع ،ها داده و حساب جزئیات تحلیل و  يهتجز
 ةبرنام و دوره معیارهای و ها ويژگي همچنین و دانشجويي های ويژگي شامل که

 مرتبط معیارهای و ها ويژگي شامل ،دانشجويان پذيرش ،است گزارش برای آموزشي
 دانشجويان، با ارتباط و تماس برای مهمي و اضطراری اطالعات ،آينده جوياندانش اب

 مالکیت، عملکردی، اطالعات شامل که فضا دهي گزارش و ،انمندکار و استادان،
 .باشد مي ،است فضا مديريت برای فضا تخصیص

 يخواندن فقط مرکزی مخزن يك به دسترسي اجازه ديگو، سن دانشگاه ةداد انبار در
 ،دانشگاه مالي ةشد یدتول های داده شامل که دارد وجود دانشگاهي های داده از

 در داده مخزن يك همچنین .است سیستم کارمند / دستمزد و حقوق و ،ياندانشجو
  يسسرو / گیرنده  يسسرو عنوان به گسترده های محیط در تا شده  يطراح ها داده انبار

 همراه ،رايانه افزار سخت کافي ةانداز به بايد ،نآ به دسترسي برای و ،کند عمل دهنده
  .باشد تأمین دانشگاه و اينترنت به اتصال ارتباطات، مناسب يربناييز افزار نرم با
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 دهد مي اجازه که است وب بر مبتني ابزار يك ، لینك کوری نام به ابزارها از يکي
 دسترسي آنها به يسينو مهبرنا زبان يك دانستن بدون ها داده بازيابي برای کارکنان تا

 برای وب بر مبتني روش يك مجری  ساختاری وجوی پرس زبان ،اين بر عالوه ؛يابند
 .استه داده انبار در ها داده به دسترسي

 یبرا هوشمند تجارت مرکز يك ،گیری تصمیم پشتیباني ايلینويز، دانشگاه در 
 حل راه ارائه و طراحي، ،مندیهدف مسؤول تصمیم پشتیباني .است زايلینوي دانشگاه

 چارچوب و داده انبار گذاری يهسرما از ترکیبي از استفاده با تجارت مشکالت برای
 کارکنان و علمي یأته اعضای ای، داده هایانبار به دسترسي .است مندهوش تجارت
 را ها داده يا ،نمايند ايجاد را سفارشي های گزارش تا سازد مي قادر را زايلینوي دانشگاه

 ای داده هایانبار در موجود دانشجويي های داده يا انساني منابع مالي، امور اساس بر
 در استفاده برای سفارشي های گزارش توان مي داده انبار از استفاده با .نمايند دريافت
 استفاده مرتبه يك برای جو و پرس وتحلیل، يهتجز برای وجو پرس مختلف، های بخش

 پايگاه خودکار های داده بارگذاری منظم، برنامه يك روی مجدد اجرای و ذخیره يا
 های بخش کاربردی های برنامه در استفاده برای را ها داده و کرد، ايجاد منطقه داده

 .کرد بازيابي مختلف
 
 تهران دانشگاه در داده انبار شبه -8

 زنیا داده، انبار نگهداری و ساخت بسیار ةهزين همچون ،داده انبار که معايبي دلیل به
 شده باعث ،است داشته پي در را اطالعات باالی حجم و يروزرسان به ،افزار سخت به

 .شود  استفاده  ويو کلیك افزار نرم و داده انبار شبه از تهران دانشگاه در که است
 و است دارا را ال.کیو. اس جمله از داده پايگاه انواع به اتصال قابلیت افزار نرم اين

 دارد اختیار در ابزار که خاصي قالب با را اطالعات داده، پايگاه به اتصال با تواند مي
 را اطالعات توانند مي هم گیرندگان يسسرو .کند نگهداری و مجدد بارگیری بازيابي،

 آن از هفته هر ي،روزرسان به بار يك ساعت 24 هر اطالعات .نمايد واکاوی آن از
 ماه دو پشتیبان ةنسخ اطالعات مناًض .شود مي نگهداری جداگانه و تهیه پشتیبان ةنسخ
  .شوند مي حذف پیشین اطالعات و شود مي نگهداری نیز اخیر
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 است، داده قرار آنها اختیار در افزار نرم اين و داده انبار شبه که هايي یتقابل از
 سطح تواند مي  افزار نرم اين کننده  استفاده که بوده اطالعات ةشد يعتوز یها گزارش
  .نمايد محدود ممکن حد ترين يینپا تا را طالعاتا به دسترسي
 تحصیلي، اطالعات فردی، اطالعات همچون مختلفي جداول تهران، دانشگاه در

 یها کمك و دانشجو ةشهري و حساب  يهتسو اطالعات دانشجو، قبل مقطع اطالعات
 را خود خاص اطالعاتي اقالم يك هر که شود مي تشکیل دانشجو يك برای ... و مالي
  .است آمده آنها از برخي فهرست (2) شمارة جدول در که ستدارا

 
  تهران دانشگاه آموزش ةسامان در موجود اطالعاتی اقالم از برخی فهرست (2) جدول

 اطالعاتی اقالم جدول 

جو
نش
دا

 

 اطالعات
 فردی

 جنسیت، پدر، نام شناسنامه، ةشمار ملي، کد دانشجويي، ةشمار خانوادگي، نام نام،
 تولد، محل شهر تولد، محل استان تولد، محل کشور دين، تولد، تاريخ تأهل، توضعی
 استان سکونت، محل کشور صدور، محل شهر صدور، محل استان صدور، محل کشور
 عالي، آموزش به ورود نوع ، دانشگاه به ورود نوع سکونت، محل شهر سکونت، محل
 نیکيالکترو پست تلفن، نشاني، وظیفه، نظام وضعیت دوره،

 اطالعات
 تحصیلي

 مقطع گروه، /دانشکده دانشکده، /پرديس دانشجويي، شماره خانوادگي، نام نام،
 آخرين تحصیلي، نیمسال ورودی، نیمسال درس، نام تحصیلي، رشته تحصیلي،
 ترم، هر در اخذشده واحد تعداد درس، نمره دانشجو، کل معدل دانشجو، کلي وضعیت
 های ترم کل تعداد دفاع، تاريخ التحصیلي، فارغ تاريخ ذيرش،پ وضعیت نامه، پايان عنوان

 درس نوع درس، حالت ترم، معدل خاص، سنوات تعداد مجاز، سنوات مشروطي،

 اطالعات
 قبل مقطع

 دانشجو

 اخذ دبیرستان ديپلم، معدل ديپلم، اخذ تاريخ دانشجويي، شماره خانوادگي، نام نام،
 دانشگاهي، پیش اخذ مدرسه دانشگاهي، پیش معدل دانشگاهي، پیش اخذ تاريخ ، ديپلم

 واحد تعداد قبلي، معدل قبل، ةدور قبل، مقطع قبلي، تحصیلي رشته قبلي، دانشگاه
 قبل ةدور گذرانده

 اطالعات
 حساب تسويه

 ةشهري و
 دانشجو

 مقطع گروه،/دانشکده دانشکده، /پرديس دانشجويي، ةشمار خانوادگي، نام نام،
 پايان تاريخ کننده، تسويه اداره حساب، تسويه شرح یلي،تحص رشته تحصیلي،

 ابطال تاريخ حساب، تسويه اظهارنظر نوع حساب، تسويه ثبت روش حساب، تسويه
 تاريخ حساب، تسويه تأيید تاريخ حساب، تسويه درخواست تاريخ دانشجويي، کارت
 حساب تسويه نهايي کنترل
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  داده انبار های چالش -9
 آن از ها سازمان از بسیاری است شده باعث که دارد هايي چالش کلي طور به داده انبار

 استفاده خود روز به های داده آوردن دست به برای ديگر های روش از يا نکرده استفاده
 :است يلذ موارد شامل ها چالش اين .نمايند
 ها داده درستي و يکپارچگي تضمین 
 یافزار سخت چارچوب چندين از ها داده تلفیق و کردن يکپارچه  
 حل راه يك ايجاد و تجاری مشکالت بیان 
 تولید سمت به مقدماتي مرحله از حرکت  
 حقوقي شخصیت توسط يا سازماني و اداری مالي حمايت آوردن دست به 
 گذاری يهسرما بازده بیني یشپ  
 پیوسته و دائمي تجاری ارزش کردن فراهم 
 سازمان و قسمت چندين بین پروژه کردن هماهنگ 
 (1997 ، فلي) ها داده امنیت کردن قرار بر 

 زير شرح به را داده انبار هر در اصلي چالش چهار توان مي ،باال موارد بر عالوه
 :کرد بیان
 مديريت تغییر و یکربندیپ 
 نگهداری و سازی یادهپ در مؤثر بزرگ مسأله تنها شايد مديريت تغییر و یکربندیپ
  .رود مي کار به انسازم سطح هر در اغلب و است داده انبار
 ها داده کیفیت پیشرفت و مديريت 

 برنامه به اگر زيرا است؛ شده مطرح عمده ةمسأل يك عنوان به اغلب ها داده کیفیت
 تولید خروجي عنوان به را ای بیهوده نتايج برنامه شود داده بیهوده ورودی اطالعات
 منبع سیستم در را ادهد کیفیت موضوعات درستي به ها داده انبار بیشتر .کرد خواهد
 .کند مي تکثیر و تولید دوباره
 مؤسسه معماری به التزام و تعهد 
 از معماری گروه تعريف سازمان، راهبرد چگونگي به مؤسسه معماری عمل، در

 ها فرآيند آينده وضعیت از آنها تعريف چگونگي ها، سیستم و ها فرآيند جريان وضعیت
 و حاضر وضعیت بین ييجابجا و انتقال مسیر يك ساخت چگونگي ها، سیستم و

 .است وابسته اطالعات یفنّاور يرساختز و آينده،
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 گذاری يهسرما ةبازد افزايش  
 مشکل های زمان در ويژهب ،(پیوسته) جاری داده انبار اتعملی و پیشرفت ةهزين

 آن توان مي ،شود مي بیان که روش دو از يکي با ،بنابراين ؛است مسأله اغلب اقتصادی،
 ةهزين دادن کاهش با يا ها خروجي از بیشتر مالي سود آوردن دست به با :کرد اجرا را

 (.2010 ، والکر) سیستم نگهداری و حفظ و مديريت
 
 گیری یجهنت و بحث -10
 خاصي یریگ جهت و کند مي ادغام باهم را متمايز و گوناگون منابع های داده داده، انبار
 مديران که شود مي باعث و آورد وجود به ها داده ةارائ و يدهسازمان طريقه در را

 بهنگام و دقیق بهینه، اطالعات به ،خارجي و داخلي شرايط به واکنش در بتوانند
 سازماني گیری یمتصم برای اطالعاتي مؤثر پشتیباني ارتقای در که آنچه .يابند دست
  گیری، یمتصم برای را اطالعاتي های سیستم که است الگو تغییر يك است، نیاز مورد
 حجم مديريت در را مؤثری ابزار تواند يم داده انبار .گیرد کار به و سازد حیاتي
  .نمايد فراهم تصمیم از پشتیباني برای نیاز مورد اطالعات از وسیعي

 برای ها داده به دائمي دسترسي مانند را زيادی هبالقوّ مزايای ،داده انبار از استفاده
 و خود قوت و ضعف نقاط توانند يم راحتيب اتمؤسس .کند مي فراهم مؤسسات
 و بازار روندهای با را اطالعات اين ةرابط که قادرند آنها همچنین .بیابند را رقبايشان

 انبار از استفاده .کنند تعیین بازاريابي برای را دقیقي اهداف و بیابند مطلوب محصوالت
 تصمیمات اتخاذ برای عاتاطال اين از که دهد يم را امکان اين ها سازمان به داده

 سازی پیاده همچنین .است داده انبار فرآيند نهايي هدف اين و ،کنند استفاده صحیح
 زمان در جويي صرفه و ديريتيم های یریگ گزارش در تسهیل موجب داده انبار سیستم
 مجاز های دسترسي اساس بر توانند مي کاربران و شود مي ها درخواست به گوييپاسخ
 .نمايند تحلیل را آنها و کنند  استخراج را شاننیاز مورد عاتاطال خود

 يك اين .است شده  يلتبد تصمیم پشتیباني برای عطفي ةنقط به داده انبارهای
 از يکي ،داده انبار .است تصمیم پشتیباني یها قابلیت ارتقای برای حیاتي شاهرگ
 را ها سازمان نیز آينده در و ،است تصمیم از پشتیباني برای امروزی یها سیستم بهترين
 هايشان گیری یمتصم در مدارتر حقیقت و تر جامع  ،تر يعلم که ساخت خواهد قادر
 قابلیت ارتقای .بخشند ارتقا را خود تصمیمات کیفیت و سرعت و کرده عمل
  .است اثربخش ،آن رقابت افزايش در سازمان يك گیری یمتصم
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 .است کاربران نیازهای صحیح تشخیص ،داده های انباره طراحي برای گام نخستین
 از استفاده با کاربران از مناسب های پرسش طرح از استفاده با تواند مي کار اين

 .گیرد صورت کاربر با مستقیم صحبت همچنین و مناسب های فرم و ها نامهپرسش
 دقیق شناخت با زيرا ؛است برخوردار خاصي اهمیت از گام اين کامل انجام به توجه
 بیني پیش را سازی پیاده و طراحي برای نیاز مورد زمان و هزينه توان مي کاربران نیاز
 .دشو مي تر مشخص پروژه، نهايي هدف و نمود
 منابع از را سیستم نیاز مورد های داده کاربران، نیازهای تعیین از پس بعدی، گام در
 نمودن زگارسا از پس و نمايیم مي مشخص و بازيابي دقیق طور به مختلف ای داده
 جزئیات دانستن به نیاز اينجا در .سازيم مي روشن يکديگر با را آنها ارتباط ها داده
 از یهاول هدف زيرا ؛هستند نظر مورد بیشتر شده بندی جمع های داده بلکه یست،ن ها داده
 در .است سیستم مديريتي و تحلیلي های پرسش به گوييپاسخ داده، انبار يك ايجاد
 در و ايجاد را مناسب جداول و دهیم مي تشکیل را نیاز مورد داده های كبان گام، اين

 .هستند ها انباره های داده نگهداری محل جداول اين .نمايیم مي نگهداری ها بانك
 اطالعاتي های بانك و ها فايل از ها داده که دهد مي نشان داده انبار سیستم معماری

 سازی يکپارچه و تمیزسازی قبیل زا الزم عملیات سپس و شوند يم گرفته مختلف
 وجود به داده انبار ،بعد ةمرحل در .پذيرد يم صورت ها داده انتقال از قبل ها داده روی

 داده پايگاه آن به که است ردادهبَاَ و شده خالصه جزئي، های داده شامل که آيد يم
 انبار يك ،مارت اديت .دارند قرار ها مارت ديتا قسمت اين در .شود يم گفته نیز تحلیلي

 آن های داده و است شده طراحي تقاضاها از خاصي گروه برای که است کوچك داده
 دست به داده انبار های داده کردن خالصه و انتخاب با و است گروه آن نیاز با متناسب

 های مارت ديتا ،آموزش و مالي  اداری، امور برای توان يم ،مثال برای ؛آيند يم
  .داد لتشکی یا جداگانه
 که است دسترس در شده طبقه های داده و پیشنهادی های مارت ديتا طريق از

 قرار خود مديران اختیار در را بهنگام اطالعات توانند مي عالي آموزش های سازمان
 :از عبارتند که دهند
 تقويم مارت ديتا 

  ؛سرشماری های تاريخ تحصیلي، نیمسال شامل دانشگاهي تقويم مالي، های تقويم
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 آموزش مارت ديتا 
 ينظرسنج دانشجو، ای دوره ارزيابي انتظار، در فهرست نام ثبت دانشجو، نام ثبت
 های آزمون نتايج دانشجويان، جمعیت و سکونت محل ها، رشته دوره دانشجو،
 خارجي؛

 خدمات و امکانات مارت ديتا 
 ا،آنه از يك هر عملکرد و اطالعات و ها اتاق ساختمان، شامل فضا تخصیص

 توسعه، حال در های پروژه منطقه، محیط و دانشگاه فضای ،ونقل حمل پارکینگ،
 های گزارش تعاوني آموزش گروه شبکه، و تلفن حساب صورت گزارش و اطالعات

 ها؛ داده شارژ داده، انبار
 ای دانشکده منابع مارت ديتا 

 و بو خدمات دانشگاه، یفنّاور راهنمای تحقیقاتي، و آموزشي علمي، منابع
 همکاری؛ های فرصت اداری، های مسؤولیت مالي، مديريت رسانه،
 مالي امور مارت ديتا 

 ةهزين /درآمد اعتبار، تأمین ها، اعتبار تأمین پیش عملیاتي، ةبودج دائمي، ةبودج
 گذاری، يهسرما و مالي کمك ةبرنام رسید، مالي، های کمك پرداخت مجالت،
 های رويه و ابزارها ساالنه، و فصلي مالي های گزارش مالي، حمايت با پروژه مسؤولیت

 محاسبات ،بالعوض کمك يا قرارداد دائم، بودجه کسری بودجه، مقررات حسابداری،
 دفتر آينده، های گزارش و پروژه های هزينه دوساالنه، بودجه در ها هزينه و ها پرداخت

 مقطوع؛ و معین ثابت های دارايي کل،
 انساني نیروی و کارمندان مارت ديتا 

 کار، متقاضي دستمزد، و حقوق استخدام، توصیفي، اطالعات کارکنان، آموزش
 مشاوره، خدمات کار، درخواست شغلي، های یبند دسته کارکنان، موقعیت و بودجه
 خدمات کارکنان، آموزش بازنشستگي، مرکز علمي،  یأته اعضای و کارمندان به کمك
 خدمت نوبت جدول کارمندان، ةهم انهروز گزارش شغلي، های فرصت موقت، اشتغال

 ها؛ مرخصي و
 تحقیقات مارت ديتا 

 جايزه، اعطای تکمیلي، تحصیالت ةينهز  کمك تحصیلي، بورس تحقیقات، حامي
 انساني، بنیادی های سلول ی،فنّاور انتقال انسان،) ويژه تحقیقات ی،گذار اشتراک ةهزين
 ؛...( و
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 اورژانس مارت ديتا 
 و جرم گزارش اضطراری، وضعیت مراکز، ديگر و نشگاهدا اورژانس های تلفن
 در ايمني عمومي، بهداشت ايمني، نکات دفاعي، نکات و شخصي امنیت جنايت،
 آتش؛ مقابل
 ها کالس و دانشجويان مارت ديتا 

 و امتیاز فرآيند و سیستم ،نام ثبت شروع محل و زمان آموزش، ةتوسع مرکز
 .دانشجو پذيرش های نآزمو و معدل دانشجويان، به دهي نمره

 و صحیح اطالعات که است الزم خود، عملکرد ارزيابي برای ها دانشگاه مديران
 به و کرده ارزيابي را ... و کارمندان، آموزش، بخش بتوانند تا کنند کسب را دقیقي

 از شده یقتلف یها داده با توانند مي آنها .نمايند گیری تصمیم هدفمند صورت
 گیری تصمیم سیاستگذاری، و اجرايي امور در  گزارش ةتهی و گونگونا های مارت ديتا

  .باشند داشته عملیاتي و راهبردی
 دارد، بر در متفاوت عالي آموزش مراکز برای داده انبار که بسیاری مزايای برخالف

 بسیار حجم آن، از حفاظت و ايجاد بسیار ةهزين سرورها، و افزارها سخت به آن نیاز
 داده انبار شبه از ها دانشگاه از برخي که است شده باعث يوزرسانر به و اطالعات
 نظر در و کاربران نیاز اساس بر  داده انبار طراحي با توان مي حال .نمايند استفاده
  .داد افزايش را تحلیلي های سیستم از استفاده آنها، دسترس در امکانات گرفتن

 از برخي که بود روبرو شپژوه طي در مختلفي های محدوديت با حاضر تحقیق
  :از عبارتند آنها

 نظام در داده انبار کارگیری به خصوص در اطالعاتي به دسترسي در محدوديت 
 همین به عالي؛ آموزش مراکز از برخي پاسخگويي عدم دلیل به ايران، عالي آموزش
 و نداشت وجود کنند مي استفاده یفنّاور اين از که مراکزی شناسايي امکان دلیل،

 و ها دانشگاه در داده انبار های رويه انواع داده، انبار گیری شکل و ايجاد مراحل
 .است نشده بیان ايران عالي آموزش مراکز در آن های چالش
 تمايل عدم و ايران از خارج عالي آموزش مراکز محدود اطالعات به دسترسي 
 .ها پرسش به پاسخگويي در آنها

 به و شده فیلتر ايران از خارج در ها شگاهدان از برخي سايت زمان، گذشت با 
  .شد حذف آنها اطالعات دلیل، همین
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