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معرفي سيستمهاي تصميم يار
�شرح دهيد آن را و ساختار اجزاء را تعريف نموده و�����-1

 مسائل شبه حل درصدد ياضي و با استفاده از مدلهاي ر سيستم اطالعات رايانه محور است كه با تركيب مدل ها و داده ها، يك���
 كاربرد اين سيستم ها براي مديران سطوح مياني و عالي است كه در شرايط متغير از . مي باشد با كمك كاربرانساختاري و غيرساختاري

 .نظر تصميم گيري قرار دارند و نياز به تحليل موقعيتها از اصول اساسي فعاليت آنها است
:�����مولفه هاي

 . يك قطعه نرم افزاري كه داده هاي داخلي و خارجي را كنترل مديريت و نگهداري مي كند : يت پايگاه داده سيستم مدير .1
 . كنند، ذخيره و پردازش مي كند گيريها استفاده مي هايي را كه مديران براي تصميم سيستمي كه مدل : سيستم مديريت مدل .2
 . گيري كمك مي كنند در تعامل و ارتباط با يك سيستم پشتيباني تصميم ابزارهايي كه به كاربران : ابزارهاي پشتيباني .3

 :�����ساختار
اين سيستم ها داراي يك بانك اطالعاتي متشكل از دانش موجود درباره ي موضوع و يك زبان كه براي فرموله كردن مسائل و پرسش

 .بكار ميرود و يك برنامه مدلسازي براي ازمايش تصميمات ممكن هستند
 :ساختار عمومي يك سيستم پشتيباني تصميم گيري از عناصر زير تشكيل ميشود

 را تشكيل مي دهد كه مدلهاي مورد نياز  سيستم در آن قرار دارد و از دوجزء اساسي ��� اين سيستم بخش اصلي :سيستم مديريت مدل
 سيستم مديريت پايگاه مدل - 2 پايگاه مدل - 1 : ميشودتشكيل

 اين سيستم داده هاي مورد نياز سيستم را شامل ميشود كه از طريق منابع داخل و خارج از سازمان تامين مي شود و بر : هسيستم مديريت داد
مديريت پايگاه داده سيستم - 2 پايگاه داده - 1 .دو جز مشتمل است

مورد نياز سيستم را كا ، ن آ طريق ز اين بخش وظيفه تعامل كاربر با سيستم را عهده دار است و ا :مديريت رابط كاربر  ربر اطالعات و دانش
 . ن وارد مي نمايد و نتايج حاصل از كار سيستم را دريافت مي دارد آبه

 :�����اجزاء
 بانك مدلها -1
) داده هاي داخلي � داده هاي خارجي ( بانك اطالعاتي -2
 سيستم مديريت بانك اطالعاتي -3
 سيستم مديريت مدلها -4
 افزار مديريت نرم -5

 را نام برده و شرح دهيد�����امكانات -2
نرم افزاري-  :�����امكانات

 و سپس تهيه اطالعات توانند به وارد نمودن داده ها، پردازش و ذخيره سازي داده ها اين برنامه ها مي :ابزارتهيه برنامه كاربردي
 .خروجي بپردازند

 . نگهداري و بازيابي داده ها منحصر به فرد ميباشد نرم افزاري براي ذخيره سازي، مكانيسم هاي :ابزارمديريت داده ها
سازي ، ابعاد عملياتي يك سيستم را در محيط و زبان كامپيوتر پياده نمايند : سازيمدل  . با استفاده از روشهاي رياضي مدل

 مانند تحليل ( و روشهاي تجزيه و تحليل ) انحراف معيار و غيره ميانگين، ميانه ، ( مديران با استفاده ازآمار :روش تجزيه وتحليل آماري
 و روشهاي پيچيده ديگر در برنامه هاي كاربردي خود تصميم گيري مي كنند )رگرسيون و غيره

سطوح تاكتيكي و استراتژيك همواره تصميماتي مي گيرند كه مديران براي اتخاذ چنين تصميماتي متكي به : ريزيطرح مديران
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 ابزارهايي كه براي طرح ريزي وجود دارد و با . مي باشند تا يك نگاه اجمالي به آينده داشته باشند ��� يتهاي طرح ريزي در محيطقابل

	� پشتيباني مي شوند عبارتند از مدلهاي پيش بيني تجزيه و تحليل ���نرم افزارهاي� �  و جستجوي هدف �

 به عمل ��� است پرس وجوهاي مستقيم بر خط از پايگاه داده هاي ) يا انگليسي ( سي با سواالتي كه شبيه جمالت فار : وجو پرس
.اورند

 نمايش نموداري  داده ها ابزار موثري است و براي يافتن روندها و نكات عمده تجزيه و تحليل ،نمودار آسانتر مي باشد تا داده :نمودار
هايي كه به صورت جدول ارائه مي شوند

 مكان تركيب داده ها ي منابع مختلف به صورت دستي براي مديران بسيار وقت گير است، در حاليكه اين امر : اطالعاتادغام وتركيب
يكي از فعاليت هاي عادي مديران مي باشد

 بدين جهت ايجاد شده است كه محيط هاي مختلف تصميم گيري را مورد حمايت قرار مي ��� نرم افزار :�����قابليت هاي خاص
دهد

 ����مكانات سخت افزاريا-
 � ايستگاه كاري ، ترمينالها ، چاپگر پالتر و غيره � خروجي را كه توسط آنها مي توان از سيستم استفاده نمود �تمام  ابزار هاي ورودي

.مي توان يك ابزار سخت افزاري براي سيستم در نظر گرفت

 را نام ببريد�����مزايا و عوامل شكست و موفقيت -3
 براي اين امر بايد از . ميتوان كمبود اطالعات را جبران كرد ، به نحوي كه مديران بتوانند كيفيت تصميمات خود را ارتقاء دهند ���با

 مانند نمودارهاي رنگي ،مدلهاي برنامه ريزي و پيش بيني و حتي هوش ) سخت افزاري و نرم افزاري (جديد ترين نوآوريها درتكنولوژي
.مصنوعي استفاده كرد
 مثال در انتخاب يك راه حل از بين چندين راه حل به كمك تصميم . فرايند تصميم گيري را تسهيل مي كند ���در بسياري از موارد

 . برخي سيستم ها توانايي اين را دارند  تا بر اساس معيار هايي كه تصميم گيرنده مد نظر دارد راه حل هايي را ارائه نمايند .گيرنده مي آيد
 . رتيب مديران بدون اتكاء به كارشناسان مي توانند با دريافت راه حلها اتخاذ تصميم نمايندبدين ت

 با بكارگيري فناوري اطالعات منجر به ارتقاء بهره وري، سرعت، انعطاف پذيري در تصميمات و نيز كاهش پيچيدگياين سيستم ها
.شرايط مسئله و هزينه ها ميشوند

�����عوامل شكست و موفقيت

ميزان مهارت و تعامل كاربر•
ميزان تجربه كاربر•
پشتيباني مديريت عالي•
زمان استفاده•
تازگي برنامه•
برگشت در سرمايه گذاري•

 . موفق را بيان كنيد�����خصوصيات يك -4
تصميم گيري مستقل يا غير وابسته ارائه كند

به روشهاي مختلف تصميم گيري دسترسي داشته باشد-
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 دبرمبناي مدل باش-
 . ساخته شود ���������بايد با توجه به اصول معماري-

�� داراي قابليت (بطور زايشي تكامل يابد-�� ) باشد ��
كاربري قابل استفاده براي همگان داشته باشد-
انعطاف پذير باشد-

 نيم ساختيافته را پردازش كندبايد بتواند داده هاي-
در كنترل كاربر باشد-

 انواع سيتمهاي پشتيباني تصميم گيري را از لحاظ كارايي شرح دهيد -5
داده محور

 ها، هاي انبارداري و تجزيه و تحليل داده دهي مديريت، سيستم هاي دريافت فايل و گزارش ها، شامل سيستماين سيستم
 ��� اي از هاي هوش تجاري نمونه سيستم . اي هستند هاي پشتيبان سيستم فاصله جرايي و سيستم هاي اطالعاتي مديران اسيستم

 . شوندهاي داده محور تلقي مي
مدل محور

 بر و كنند سازي استفاده مي هاي بهينه هاي توصيفي و مدل هاي مالي و حسابداري، مدل شود كه از مدل هايي ميشامل سيستم
 . كنند پذير مي ابزار ساده آماري و تحليلي، سطوح ابتدايي عملكرد را امكان . تغيير در آن تاكيد دارددستيابي به مدل و ايجاد

 كند تا در تجزيه و تحليل وضعيت به اند، استفاده مي گيران فراهم شده ها و عواملي كه توسط تصميم مدل محور از داده���
 . مدل محور نيازي ندارند ��� هاي داده خيلي بزرگ، معموال به اه پايگ . ها متمركز نيستندآنها كمك كند، اما گاهي داده

دانش محور
 هاي فردي كامپيوتري ها، سيستم ��� اين . تواند انجام كارهايي را به مديران پيشنهاد كند يا فرمان دهد محور مي دانش���

 نايي فهم مسئله در آن حوزه و دانش واژه خبره، داشتن دانش در يك حوزه، توا . اندهستند كه در حل مسائلي خاص خبره
 مفهوم داده كاوي، به اين مورد مرتبط است . گيردمهارت براي حل چنين مسائلي را در برمي

سند محور
 سند ��� يك . ساختار نيافته، كمك كندسيستم دانش مديريت است تا به مديران در بازيابي و مديريت اسناد و صفحات وب

 كند تا سندي كامل، بازيابي شده و تجزيه و تحليل هاي انبارداري و پردازشي را يكپارچه مي ولوژيمحور، انواع مختلفي از تكن
 .شده را تهيه كند

گروهي و ارتباطات محور
 ��� . هاي آلتر قرار ندارند بندي هاي پشتيباني و همياري تصميم كه در دسته شود و اين يعني تكنيكارتباطات را شامل مي

 . گيري تاكيد دارد هاي تصميم م پشتيبان تصميم تركيبي است كه بر استفاده از ارتباطات و مدلگروهي، نوعي سيست
 سازمانيدرون سازماني و برون

 كند و مزايا و اختيارات استفاده از امكانات يك سازماني، امكان دسترسي به شبكه داخلي سازمان را فراهم مي درون���
 مدل ��� ها يا يك كننده داده محور را براي دسترسي عرضه ��� توانند يك ا مي ه شركت . سازد خاص را فراهم مي���

 ها برون سازماني هستند كه در ��� بيشتر .محور را براي دسترسي مشتريان براي طراحي يا انتخاب يك محصول ايجاد كنند
��� از مديران در شركت به عنوان هاي مستقل يا براي استفاده گروهي ��� هاي فردي به عنوانيك سازمان براي استفاده
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 در يك سازمان خاص ��� پيشوند برون به اين معني است كه . اندگروهي يا براي كاربرد گسترده تجاري طراحي شده
 . گيرد اي مورد استفاده قرار مي به طور گسترده ��� شود و پيشوند درون به معني آن است كهاستفاده مي

با عملكرد ويژه يا هدف عمومي
 دهد، داراي عملكرد يا وظيفه خاص، دانش مربوط به يك تصميم را در مورد وظايفي كه سازمان انجام مي ���يك

 . شود بندي مي ها براساس هدف دسته ��� اين نوع از ) مثال، وظيفه توليد يا بازاريابي ( كندنگهداري و هدايت مي
مبتني بر وب

 دهد يا ابزار پشتيبان سيستم را براي ه اطالعات پشتيبان تصميم را نشان مي وب محور سيستمي رايانه اي شده است ك ���يك
 . كندمديران فراهم مي

�
�
�
�������������

	�������� ( انباره ي داده - 6�� چيست؟ �

 در واقع .بـه مجـموعـه اي از داده هــا گفـتـه مي شود كه از منابع مختلف اطالعاتي سازمان جمع آوري ، دسته بندي و ذخيره مي شود
يك انبار داده مخزن اصلي كليه داده هاي حال و گذشته يك سازمان مي باشد كه براي هميشه جهت انجام عمليات گزارش گيري و

 انبارهاي داده حاوي داده هايي هستند كه به مرور زمان از سيستم هاي عملياتي آنالين سازمان . مي باشدآناليز در دسترس مديران
 .استخراج مي شوند، بنابراين سوابق كليه اطالعات و يا بخش عظيمي از آنها را مي توان در انبار داده ها مشاهده نمود

 مراحل ايجاد انباره داده در سازمان چيست؟ -7
 راج داده هاي تراكنشي از پايگاه هاي داده به يك مخزن واحد استخ )1
 تبديل داده ها )2
 بارگذاري داده هاي تبديل شده به يك پايگاه داده چند بعدي )3
 توليد مقادير از پيش محاسبه شده جهت افزايش سرعت گزارش گيري )4
 يك ابزار گزارش گيري ) يا خريد ( ساخت )5

. باره كاالي داده ها را بيان كنيد فوائد داشتن معماري ان -8
 اين معماري، خطوطي را بر اساس جزئيات فردي ترسيم مي كند ،اينكه  چه كساني عهده : ارائه يك چهارچوب مشخص براي سازمان-

 .دار كدام بخشها هستند
 . زايش دهيد به شما اجازه مي دهد سرعت منابع داده هاي جديدرا اف : انعطاف پذيري و نگهداري بهبود يافته-
 توسعه دهندگان انبار كاال بهتر مي توانند فرآيند داده هاي انبار كاال را درك كنند محتويات داده : امكان توسعه و استفاده مجدد سريعتر-

 .هاي پايه و نقشهاي كار با سرعت بيشتر
 ئوليت ها را تعيين كنيد و براي فهميدن نياز هاي انتظارات را تعريف كنيد، نقش ها و مس : استفاده از ابزار هاي ارتباطي و مديريتي-

 .مشتريان با آنها ارتباط برقرار كنيد
. تالشهاي چند گانه مستقل، يك شانس براي پوشش موفقيت آميز دارند : هماهنگ كردن فعاليت هاي همزمان-
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 مزاياواهداف كوتاه مدت و بلند مدت سيستم هاي اطالعاتي چيست؟ -9
كوتاه مدت

 امكان اشتراك گذاري داده ها ايجاد )1
 ايجاد متا ديتا )2
 بهبود داده هاي درون سيستم عملياتي )3
 تثبيت سازگاري بين داده ها و گزارشات )4
 تجميع داده هاي كهنه سيستم هاي قديمي با داده هاي جديد سيستم هاي عملياتي )5
 تجميع كردن داده هاي منابع مختلف )6
 ازمان طراحي مدل داده اي يكپارچه س )7

بلند مدت
 تحكيم ،تثبيت و همگرا كردن ديد گاههاي مختلف از داده هاي سازمان )1
 ايجاد هسته مركزي مشترك جهت دسترسي به داده هاي آماري )2
 ايجاد بستري جهت نيل به گزارشات هوش سازماني )3

 نماييد؟ نام برده و بايكديگر مقايسه سازمان يك در سيستمها انواع -10
 زياد ي ون گوناگ با حجم و به توليد اطالعات مي دهندكه هاي فراواني انجام به صورت روزانه پردازش : سيستم هاي عملياتي -الف

 ). ���� :( مانند ميشوند نجرم
 عملياتي را براي تمامي سطوح كاربران فراهم امكان تحليل داده هاي انبوه حاصل از سيستمهاي : سيستمهاي اطالعاتي تحليلي -ب

��������������� كه عبارتند ازمي كنند� .
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 . را نام ببريد و تشريح نماييد������انواع مختلف سيستم هاي -11
: ������چند بعدي������سيستم هاي )الف

 حقايق و اين سيستم ها جداول داده هاي .بدليل ساختار خاص نگهداري اطالعات از سرعت باالتري نسبت به ساير مدلها برخوردارند
 چنانچه هم داده ها و هم اجرا مي كنند وئريهاي تحليلي پيچيده را در حداقل زمان را با ايندكسهاي فشرده نگهداري كرده و عمال كابعاد

 .تجميع هردو در ساختار مكعب ذخيره شوند به اين ساختار ذخيره سازي مي رسيم
: ���� �رابطه اي������سيستم هاي )ب

 . و هم تجميع هر دو توسط جداول رابطه اي ذخيره شود به اين نوع ساختار ذخيره سازي خواهيم رسيدچنانچه هم داده ها
: ����!�از نوع������سيستم هاي )ج

 . چند بعدي ذخيره سازي از اين نوع خواهد بودچنانچه داده ها توسط جداول رابطه اي نگهداري شوند ولي تجميع داده ها در ساختار

 چيست؟������نحوه عملكرد سيستم -12
 پرس .به صورت مرتب از داده هاي منابع اطالعاتي مختلف كپي هاي خالصه شده برداشته و آنها را در مكعبهاي داده اي مرتب مي كند

 طراحي انبار داده ها امكان پردازشهاي بهينه را بر روي روش هاي مختلف .و جوهاي كاربران مي تواند روي اين مكعب اجرا شود
 درصد از زمان 0.1 به زماني حدود تنها اطالعاتي پرس و جوهاي پيچيده روي سيستم هاي .مقادير زيادي ازداده ها فراهم مي آورند

 . احتياج دارند عملياتي هاياجراي جستجوهاي مشابه روي سيستم

 . را بيان كنيد������خصوصيات قابل ارزيابي -13
 : مي شوددر قالب عبارت زير توصيف

 “ تحليل سريع اطالعات چند بعدي اشتراكي�
 . سيستم بايد بتواند از عهده هر تحليل منطقي و آماري كه مورد نياز كاربر باشد، برآيد :تحليل
 . سيستم بايد بيشتر پاسخ خود را در زمان معقولي به كاربر بازگرداند :سريع

 همچنين بايد . ها را مهيا نمايد، كه شامل مفاهيم سلسله مراتبي هم باشد سيستم بايد يك شماي مفهومي چند بعدي از داده :چند بعدي
 .قابليت داشتن تعداد دلخواه بعد و سطح تجميع را فراهم كند

 . سازي كند نوشتن پياده / دگانه خواندن هاي چن ها و براي دسترسي هاي امنيتي را براي محرمانه ماندن داده سيستم همه نيازمندي :اشتراكي

 . نماييد بيان را����� �و�������تفاوت -14
 ولي . گذارد ي م مخصوص نهان حافظه يك در را نياز مورد هاي داده ����� محصوالت . است ها آن معماري در دو اين اصليتفاوت
 در ها داده گذاشتن براي مياني مرحله يك از كه آن بدون دهد، مي انجام مياني حافظه يك از استفاده بدون را خود هاي تحليل ���� 

 . كند استفاده خاص سروريك
 است بزرگي بسيار هاي اده د پايگاه در بيشتر روش اين كاربرد كه داشت توجه بايد ، ����� با مقايسه در ����  بودن كند به توجهبا

. گذشته هاي سال جديد كمتر و تاريخي هاي داده مثل گيرد، مي شكل ها آن روي بر جويي و پرس گاهي گاهكه
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داده كاوي
 ييد ؟ داده كاوي را تعريف نما -15

به معني فرآيند  استخراج اطالعات غير صريح و احتماال سودمندي از پايگاه  هاي داده است كه در گذشته خودكارداده كاوي
 با انجام عمليات داده كاوي دانش هاي جالب و گاه غيرمنتظره نظم ها و الگوهاي پنهان يا اطالعات سطح .ناشناخته و پنهان بوده اند

 مجموعه اي از داده هاي مرتبط در پايگاه داده استخراج شوند و از زواياي مختلف مورد بررسي قرار گيرند بنابراينباال مي توانند از
 .پايگاه داده هاي حجيم منبعي غني و قابل اطمينان براي توليد برخي دانش ها و اطالعات هستند

 اهداف داده كاوي را بيان كنيد؟ -16
:اهداف داده كاوي عبارتند از

•�#$%&
'
�� . به اين معني است كه داده كاوي براي توضيح علت بروز  برخي از پيشامدها  را بتواند توضيح دهد : )
•�)�'*+,
�� بتواند يك نظريه را تاييد كند : )
•�#$%&�
�� . داده ها را براي ارتباطات جديد يا پيش بيني نشده تحليل كند : )

 به مشتري از طريق درك بهتري از مشتري ، شناخت الگوهاي نامتعارف ، بهبود روش هاي بهبود بازاريابي يا خدمات مربوطبطور كلي
. مي باشد از جمله اهداف داده كاوي در سازمانكاري فعلي و پيش بيني آينده با توجه به نيم ساخت يافته بودن مسائل

 . مائيد برخي از مهمترين روش ها و تكنيك هاي داده كاوي به طور خالصه توصيف ن � 17
 تكنيك هاي پيش بيني كننده با ساخت مدلي براي پايگاه داده ، وظيفه پيش بيني موارد ناشناخته را بر عهده دارند : پيش بيني كننده -1

 . تكنيك هاي توصيف كننده ، الگوهايي قابل فهم از داده ها را براي انسان كشف مي كنند : توصيف كننده -2

. تكنيك داده كاوي وابستگي ها و ارتباطات بين داده هاي موجود در يك پايگاه داده بدست مي آيند در اين : قواعد وابستگي شفك
 در يك پايگاه داده بر اساس مقادير چند خصوصيت از آن ها به دسته هاي مجزا تقسيم مي در اين روش اشياي موجود . :طبقه بندي

 براي مجموعه داده هاي آزمايشي برچسب كالس ها . زمايشي تحليل مي شوند بندي داده ها مجموعه اي از داده هاي آ طبقه در .شوند
 بندي را به كمك طبقه گاهي . براي هر كالس داده هاي آزمايشي مدلي بر اساس خصوصيات داده ها ساخته مي شود .مشخص است

 .قواعد وابستگي انجام مي دهند
 بندي داده ها در اين است كه در خوشه بندي بر طبقه فرق خوشه بندي با . مجموعه اي از داده ها گروه بندي مي شوند :خوشه بندي

خالف دسته بندي تعداد كالس ها در ابتدا مشخص نيستند و خوشه بندي داده ها براساس اصل مفهومي حداكثرسازي شباهت هاي بين
 . گيرداعضاي هر كالس و حداقل سازي شباهت ها بين اعضاي مربوط به كالس هاي مختلف صورت مي

در پيش بيني ابتدا داده هايي كه به متغير نامعلوم مربوط هستند بوسيله ي برخي تحليل هاي آماري پيدا مي شوند سپس از :پيش بيني
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 روش هاي ديگري از جمله .برخي روش هاي هوشمند مانند شبكه هاي عصبي و الگوريتم ژنتيك براي انجام پيش بيني استفاده مي شود
 . درخت تصميم در انجام يك پيش بيني با كيفيت موثرترند � تحليل وابستگي �تحليل رگرسيون
 براي پيش بيني الگوهاي رفتاري بكار ميروند :الگوهاي ترتيبي

 در اين روش حجم زيادي از داده هاي سري زماني براي يافتن ويژگي هاي قابل توجه و نظم هاي مشخص :تحليل سري هاي زماني
 خداد وقايع متوالي مجموعه وقايعي كه بعد از يك واقعه مشخص به وقوع مي پيوندند روندها و انحراف ها از جمله ر .تحليل مي شوند

 ها و پديده هاي جالب توجه هستنداين نظم

 مراحل داده كاوي را توضيح دهيد ؟ -18
 چه نوع و چه سطحي از در اين مرحله مشخص مي شود كه كاربر به چه چيزي مي خواهد دست يابد و : شناسايي هدف .1

 . ها بدست آورد بطوريكه در وقت او صرفه جويي شود خواهد از پايگاه دادهاطالعات را مي
 هاي انتخاب شده براي لينك شدن به يك فيلد مشتركي در بين داده مانند وجود در انتخاب داده بايد شرايطي : انتخاب داده .2

 ا ب بودن داده ها مربوط در بين داده ها و انباشتگي عدم اي كه قرار است كاوش شود؛ داده بودن ي ديگر؛ قابل دسترسيپايگاه داده
 . بررسي شوندهدف مورد نظر

 ها هاي كاوش شده بايد فرمت قابل استفاده داده توليد يك مجموعه آماده از داده براي در اين مرحله : آماده سازي داده ها .3
 . ها و رفع اين متغيرها از اهداف اين مرحله است ها در يك مجموعه داده ت شناسايي متغيرهاي زايد و پارازي .مشخص شود

 نحوه ها؛ ها؛ شرايط كلي مجموعه داده ها با توجه به ويژگي و ساختار پايگاه داده در اين مرحله ساختار داده : ارزيابي داده ها .4
 . رزيابي مي شوند ا ها با نياز استفاده كنندگان ساختار داده مطابقت ها؛توزيع مجوعه داده

... به شكل تصوير، گزارش، ساختار درختي، شبكه عصبي . منظور اين است كه پاسخ به چه فرمتي ارائه شود : قالب بندي پاسخ .5
 و نتايج تجزيه و تحليل براي كاربر ؛ قابل درك بودن كامپيوتر كاربر با درنظر گرفتن مطابقت با در اين مرحله : انتخاب ابزار .6

 . انتخاب مي شود ابزار مناسب براي داده كاوي ز توليد انواع پاسخ هاهمچنين آگاهي ا
 ها و طبقه بندي، تصميم گيري، جمع آوري و ارزشيابي جستجوي الگوها در يك مجموعه داده با در اين مرحله : مدل سازي .7

 مواردي از جمله ... و ؛ مدل يشرفت ؛ امكان پ بودن مدل ميزان خطاهاي مدل؛ قابل پذيرش . شود فرايند داده كاوي شروع مي ؛ هاداده
 . د ر ي گ قرار نظر اين مرحله مد بايد دراست كه

 نتايج تجزيه و تحليل با مدير، طراح، مجري طرح، تحليلگر و ؛ تست كردن الگوها با اين مرحله در : اعتبار سازي يافته ها .8
 . داف ما هستند ها صحيح و مطابق با اه افته ي مطمئن شويم درميان گذاشته خواهد شد تامهندسان

 . گردد گزارش نهايي  براي كاربر تهيه مي ، با استناد به كل فرايند داده كاوي اين مرحله در : ارائه نتايج .9
 . هدف نهايي داده كاوي استفاده از نتايج كشف شده براي ايجاد يك موقعيت جديد و بهتر است : استفاده از نتايج .10

. وضيح دهيد را ت�����ضرورت استفاده از داده كاوي در -19
 ميتوان به وجود ابهام در مقصد و چشم انداز تاكيد دارد ��� استفاده از داده كاوي در براز جمله مسائل مهمي كه در ابعاد جهاني

 تبييننهايي ، ناپايداري و نا كارايي در ماموريتهاي سازماني ، ناخواسته بودن نتايج راه بردها و تاكتيكها ، غير قابل حصول بودن اهداف
شده ، چندوجهي بودن مشكالت موجود در تصميم گيريها و ابهام در تشخيص و جذب ابزار و فن آوريهاي مناسب و مطلوب نام برد

 همچنين در ابعاد داخلي ناتواني در تحقق رسالت سازمان ، پايين بودن بازده هاي سرمايه گذاري ، پايين بودن كيفيت محصوالت و.
ي خالي و مولد سرمايه هاي موجود ، كاهش مستمر قدرت جذب و حفظ نيروهاي كيفي ، رشد منفي سرمايهخدمات ، وجود ظرفيتها
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 مالحظه ميگرددگذاري و استهالك تدريحي سرمايه ها و درآخر ناتواني در انجام و اتمام پروژه هاي بزرگ و پيچيده
 وضيح دهيد ؟ در خصوص جايگاه داده كاوي بعنوان رهيافتي جهت سازمانهاي نوين ت -20

 . از طريق داده كاوي ميتوان داده را به دانش تبديل نمود �1
 كمك به منطقي تر نمودن تصميمات �2
 درك صحيح تر از ابعاد مختلف و پيچيده مسائل و تبديل داده هاي حجيم به نتايجي مفيد و مختصر �3
 . سازمان گردد واكنش به تغييرات سريع محيط كه مي تواند باعث انعطاف پذيري -4
 افزايش كاراي تصميم گيري در خصوص راهبردها ، تاكتيكها ، نيروي انساني ، تجهيزات و امكانات �5
 احترام به ارزشهاي انساني مثل افزايش رضايت كاركنان سازمان و مشتريان �6
 استخراج معرفت و عدم وابستگي به اطالعات ذهني كاربران -7

درخت تصميم
 . جايگاه درخت تصميم را دربين انواع روش هاي مختلف داده كاوي توضيح دهيد -21

 .در كلي ترين حالت داده كاوي يا به صورت اكتشافي است يا آزمون فرضيه
 در اينجا ابتدا يك . ميانگين يا آناليز واريانس استفاده مي شود � ضيه از تكنيك هاي آماري مانند آزمون برازش، آزموندر آزمون فر

 . مطرح مي شود و سپس بر مبناي داده هاي موجود فرضيه آزموده و در نتيجه رد يا قبول مي شود ) توسط فرد خبره (فرضيه
 اين روش ها خود يا جنبه ي توصيفي دارند مانند خوشه بندي و تكنيك هاي . كتشافي اندولي بيشتر روش هاي داده كاوي روش هاي ا

 درخت . براي پيش بيني يا از روش آماري رگرسيون استفاده مي شود يا طبقه بندي . يا جنبه ي پيش بيني دارند .مبتني بر زبان شناسي
 شي براي طبقه بندي به منظور پيش بيني در مجموعه روش درخت تصميم رو : پس مي توان گفت .تصميم نوعي از طبقه بندي  است
 .هاي اكتشافي در داده كاوي است

 تفاوت خوشه بندي و طبقه بندي در چيست؟ -22
در طبقه بندي از قبل گروه ها يا كالس هايي را مشخص مي كنيم و سپس داده هاي موجود را در آن گروه ها يا كالس ها قرار مي

 دا با داده هاي آموزشي گروه بندي مي كنيم سپس داده هاي اصلي در گروه هاي مشخص شده توزيع مي به عبارت ديگر ابت .دهيم

اشكال داده كاوي

 ون فرضيهروش هاي آماري آزمروش هاي اكتشافي

روش هاي پيشگويانهروش هاي توصيفي

طبقه بنديرگرسيون

بسياري روش ديگر شبكه هاي بيزين درخت تصميم شبكه هاي عصبي
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 .شوند
ولي در خوشه بندي از قبل گروه بندي صورت نمي گيرد بلكه با بررسي داده ها ، الگوهايي براي گروه بندي بر اساس ماهيت خود

 . در خوشه ها قرار مي گيرندداده هاي اصلي مشخص مي شوند و داده ها طبق آن الگو

 چگونه با درخت تصميم دانش توليد مي شود؟ -23
 :توليد دانش در دو مرحله صورت مي گيرد


 يعني از مجموعه اي از . درخت تصميم را توليد مي كنيم ��� توليد درخت تصميم كه در اين مرحله به كمك روش هايي مانند ) 
 . به اين كار يادگيري نيز گفته مي شود . ها تعيين مي شوندداده هاي آموزشي ، شاخه ها ، گره ها و برگ

 يعني مشخص مي شود داده ها با كدام شاخه و برگ . پس از توليد درخت تصميم، داده ها در درخت توليد شده قرار مي گيرند ) 0
 . د اين مرحله همان مفهوم پيش گويي را دنبال مي كن .ها بيشتر تناسب دارند تا در آن مسير قرار گيرند

 . كاربرد درخت تصميم در سيستم هاي خبره را شرح دهيد -24
 :در سيستم هاي خبره براي اكتساب دانش كه حساس ترين بخش توليد سيستم خبره يا گلوگاه آن است دوراه وجود دارد


 ..... ر در اين صورت دانش فرد خبره توسط خود او طبقه بندي شده و به صورت قواعدي به شكل اگ : مراجعه به فرد خبره ) 
 .آنگاه بيان مي شوند

 گاهي دسترسي به فرد خبره ممكن نيست و ناچاريم دانش را از مستندات و منابع مكتوب : مراجعه به مستندات يا كتاب ) 0
 براي آن كه بتوانيم از آن ها در سيستم . در اين صورت مجموعه اي از حقايق و دانش ها بدست مي آيند .استخراج نماييم

 با توليد درخت تصميم مي توانيم آن ها را به نحو مناسبي . م بايد بتوانيم آن ها را به شكل قاعده در بياوريمخبره استفاده كني
 . آنگاه بيان نماييم .....طبقه بندي كنيم و سپس آن ها را به شكل اگر

 ريشه را صفت مشخصه ي . از جدول زير كه داده هاي مربوط به يك فروشگاه است درخت تصميم بسازيد -25
 آنگاه بنويسيد .....كيفيت در نظر بگيريد واز درخت تصميم تمام قواعد را به صورت اگر

نوع كاال
 مواد خوراكي مواد شويندهلوازم التحرير

 توليد كننده داخلي خارجيخارجي
 كيفيت خوب خوبمتوسط

كيفيت

 توليد كننده

موادمواد

لوازم
خوب متوسط

داخلي خارجي
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 :قواعد
 . وب باشد و توليد كننده ي آن داخلي باشد آنگاه آن كاال از مواد خوراكي استاگر كاال داراي كيفيت خ

 .اگر كاال داراي كيفيت خوب باشد و توليد كننده ي آن خارجي باشد آنگاه آن كاال از مواد خوراكي است
 .اگر كاال داراي كيفيت متوسط باشد آنگاه آن كاال از لوازم التحريراست

 مصنوعيشبكه هاي عصبي
 چرا از شبكه هاي عصبي استفاده مي كنيم؟ -26

 ي روشهايي كهشبكه هاي عصبي ، با قابليت قابل توجه  در استنتاج معاني از داده هاي پيچيده يا مبهم ، براي استخراج الگوها و شناساي
يك شبكه عصبي تربيت .آگاهي از آنها براي انسان و ديگر تكنيك هاي كامپيوتري بسيار  پيچيده و دشوار است  به كار گرفته مي شوند

 از اين متخصص مي .يافته مي تواند به عنوان يك متخصص در مقوله اطالعاتي اي كه براي تجزيه تحليل به آن داده شده به حساب آيد
 . استفاده كرد � چه مي شد اگر � براي بر آورد وضعيت هاي دلخواه جديد و جواب سؤال هايتوان

 . روش كار شبكه هاي عصبي را مختصرا توضيح دهيد -27
 آنها از تعداد زيادي از عناصر . اي عصبي اطالعات را به روشي مشابه با كاري كه مغز انسان انجام مي دهد پردازش مي كنندشبكه ه

 كه فوق العاده بهم پيوسته اند تشكيل شده  است كه اين عناصر به صورت مواز ي باهم براي حل يك مسئله ) سلول عصبي (پردازشي
 با مثال كار مي كنند و نمي توان آنها را براي انجام يك وظيفه خاص برنامه ريزي كرد مثال شبكه هاي عصبي .مشخص كار مي كنند

ها مي بايست با دقت انتخاب شوند در غير اين صورت زمان سودمند، تلف مي شود و يا حتي بدتر از اين شبكه ممكن است نا درست
 چگونه مسئله را حل كند ، عملكرد آن غير قابل پيش گويي امتياز شبكه عصبي اين است كه خودش  كشف مي كند كه .كار كند

 .است

 . را بيان نماييد يادگيري بدون نظارت و يادگيري با نظارت مفهوم يادگيري در شبكه هاي عصبي و تفاوت -28
 خروجي يكه بطور ال هاي مختلف است ث دريافت م ي نرون ها به ازا شبكه هاي عصبي به مفهوم تنظيم وزن هاي ارتباطييادگيري در

 . مطلوب همگرا شود مقاديرشبكه به سمت
 در واقع يك معلم .در يادگيري نظارتي به شبكه آموخته مي شود كه بين داده هاي آموزشي و خروجي هاي مربوطه ارتباط بر قرار كند

 ويد رفتار صحيح چه بايد يا مي گ ) تقويت ياد گيري (وجود دارد كه در مرحله يادگيري  به شبكه مي گويد چقدر خوب كار مي كند
 .باشد

 سپس . شبكه در اين حالت فقط به داده هايي كه به آن داده مي شود نگاه مي كند .در يادگيري بدون نظارت شبكه خودكار عمل مي كند
 .بعضي ويژگيهاي مجموعه داده ها را پيدا كرده و ياد مي گيردكه اين ويژگي ها را در خروجي خود منعكس كند

 . عصبي براي حل چه نوع مسايلي به كار مي رود؟توضيح دهيد شبكه هاي -29
 وجود ندارد و معلولي يا براي آنها �شبكه هاي عصبي براي حل مسايلي به كار مي رود كه فرمول حل آنها ناشناخته است و مدل علت

 مسايلي اين است كه حتي خود مساله به علت نبود روابط رياضي الزم براي تشريح چنين .يا ابهام قابل مالحظه اي در آن ديده مي شود
.طور كامل و بدون ابهام شناخته شده نيست
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 . مزيت بكار گيري شبكه هاي عصبي در تصميم گيري چيست -30
 با اين . شوند يشين، داده ها، اطالعات يا دانش به صورت صريح در كامپيوتر ذخيره و در صورت نياز به كار گرفته مي پ ي هادر فنآوري

 افراد بايد براساس اطالعات خُرد، ناقص و غير و نداريم يچيده، ما به اطالعات يا دانش بدان صورت دسترسي و پ ي واقعحال، در دنياي
 . كنند ي خود استفاده م تصميم گيرندگان در شرايط گوناگون از تجربه هاي . را اتخاذ كنند مقتضيدقيق تصميم هاي

 وجود پر شده است خالء م ي سع ، اما در اين فنآوري ) توسط كامپيوتر ( وجود نداشت ي، عامل يادگيري قبل ي هادر هيچ كدام از فنآوري
� ( ي مصنوع يا شبكه عصبي ي عصب ) ي شبكه ها ( به نام محاسبات ين فنآوريشود ا�+*+1+
&�2��
&�2��3� . مشهور است ) 4

تصميم گيري گروهي
 چهار مرحله اي كه در مدل فيشر تعيين شده را نام ببريد؟ -31

 تقويت - 4 ظهور - 3 تضاد - 2 جهت يابي -1
 دو پيشنهاد براي بهبود تصميمات گروهي را فقط نام ببريد ؟ -32

 دفاع شيطاني - 2 كندوكاو ديالكتيكي -1

 سه اثر مشاركت در تصميم گيري را ذكر كرده و توضيح دهيد ؟ -33
. شامل رضايت شغلي ، درگير بودن در شغل و تعهد سازماني است : نگرسي اثر-
 شامل استفاده توسعه يافته اطالعات از دامنه وسيعي از اعضاي سازماني و درك بيشتر كارگر از تصميمات سازمان : اثر شناختي-

.است
 شامل افزايش كار آمدي تصميمات و بهره وري بيشتر است : اثر رفتاري-

 نتايج مدل وروم ويتون براي تعيين بهترين سبك تصميم گيري كه كارايي تصميم را تحت تاثير قرار مي دهد -34
نام ببريد ؟

 . مقدار زمان مورد نياز براي اتخاذ تصميم - 3 اهميت قبول تصميم - 2 كيفيت تصميم -1
#$�1��+5���'*�,
�+�'��(���,6 �#���

35-�#��چيست ؟��
#�. سيستم هاي اطالعات مديريتي هستند كه براي اطالعات استراتژيك مديران سطح باالي سازمان طراحي مي شود �
#� . است كه به تصميم گيري در سطوح باالي سازماني كمك مي كند ��� نوع خاصي از �
#� . اي از فعاليت هاي رقبا را نشان مي دهد به مديران سطح باالي سازمان تصوير دقيقي از عملكرد سازمان و خالصه �

 بصورت گراف ، نمودار .( باشند دهد كه به راحتي قابل دريافت مي اي ارائه ميكار كردن با اين سيستم راحت است و اطالعات را به گونه
...)و

�#��يك سيستم اطالعات مديريت اجرايي����� نوعي از سيستم مديريت اطالعات �� يباني اطالعات وكمك در كه پشت . مي باشد 
تصميم گيري به مديران اجرايي مي باشد

#�باتوجه به اطالعات داخلي وخارجي سازمان كه با چشم اندازهاواهداف استراتژيك آن مطابقت دارد كمك مي كند �
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#� م را كه شامل شناسايي ها مي باشند كه به تجزيه وتحليل سطوح بااليي مديران كمك مي كند ومتغييرهاي مه ��� ها سطح وسيعي از �
فرصت ها ومشكالت وايجاد كارايي است نمايش مي دهند

36-�#� چه ويژگيهايي دارد ؟��
 تامين نيازهاي اطالعاتي خاصمديران ارشد -1

 تلخيصدادهها در قالب جداول و نمودارها -2
 يكپارچهسازي اطالعاتداخلي و خارجي سازمان -3
 اطالعات تفصيلي قابليت اليه كاوي براي دسترسي به -4
 . كاربرپسند بودن -5

 را نام ببريد���#�اجزا -37
:سخت افزار

: ها ��#انواع سخت افزارهاي پايه مورد نياز براي اجراي
وسيله هاي ورود داده ها-
واحد پردازش مركزي-

نرم افزار
: زير مي باشد چهاربخش موثر وكارا ضروري و شامل ��#انتخاب يك نرم افزار مناسب براي طراحي

 ميباشند ��2#�7(�� كه همان : متن پايه نرم افزار-
 . دسترسي مديران اجرايي به داده هاي داخلي وخاجي را ممكن مي سازد : پايگاه داده-
. براي نمايش حجمي از داده ها بصورت نموداري : پايه گرافيك-
 سطوح كاربران شامل مدل هاي عادي وآماري خاص و مالي وديگر تحليلهاي مقداري ): پايگاه مدل ( مدل پايه-

 چيست ؟���#�محدوديتهاي -38
:محدوديت هاي تكنيكي
 را با نگرش سيستمي كه شامل محدوديت هاي ورودي ، پردازش و خروجي است مورد بحث قرار مي ��#محدوديت هاي تكنيكي

 اشي از عدم انعطاف نشان دادن اين نكته است كه در هر يك از ابعاد فوق ، اشكاالت ممكن است ن ��# هدف از اين كار در مورد .دهيم
 .سيستم و يا ساير محدوديت ها باشد

:محدوديت هاي ورودي
 ، تهيه نيازهاي خاص اطالعاتي مديران ارشد مي باشد، انتظار مي رود كه قسمت اصلي پايگاه داده هاي يك ��#از آنجا كه هدف از

#� حاصل مي شود به نظر مي رسد كه يك ��# ه از عملكرد اگرچه با مروري بر گزارشاتي ك . از داده هاي خارجي تشكيل شده باشد �
#� در واقع متخصصين برآورد كرده اند كه فقط درصد كمي از داده هاي مورد . بيشتر از داده هاي داخل سازماني تشكيل شده است �

از اشكاالت كسب داده هاي خارجي و عدم انعطاف منابع داده است ��#استفاده در
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 ازشمحدوديت مربوط به پرد
 اين سيستم ها معموال قابليت هاي محدودي .مربوط به حالت بكارگيري سيستم هاي اطالعاتي مديريت و گزارش هاي مورد انتظار است

 البا غ هرچند . ها گزارش ها از پيش تعريف شده است ��# دارند كه در اكثر متخصصين اظهار مي .در زمينه هاي تحليلي و آماري دارند
#� ت تحليلي پيشرفته مي باشد ، معموال مديران فرصت ، تخصص و يا تمايل استفاده از اين تحليل ها را ندارند و برخي حاوي امكانا �

عقيده دارند كه عرضه اطالعات جزئي و بدون تحليل و توصيه به مديران ممكن است منجر به تصميم گيري هاي عجوالنه و فاقد كيفيت
 .شود

محدوديت مربوط به خروجي
 از اشكال نموداري و يا ��# از آنجائيكه . ناشي از عدم انعطاف و يا محدوديت هاي ارائه شده خروجي ها و توزيع اطالعات استعمدتا

 .متون خاص يك مدير استفاده مي كند ، توزيع خروجي هاي آن بين مديران مختلف مقدور نيست
�����سيستم خبره و كاربرد آن در

 سيستم خبره را تعريف كنيد و اهميت آن در چيست؟ -39
 ص در آن موضوع ، در حل همانند يك فرد متخص ) پيچيده ( موضوع خاص است كه در مورد يك ) هوشمند ( كامپيوترييك برنامه

 .مسائل مهارت نشان مي دهد
مهندس دانش

ساخت پايگاه دانشاكتساب دانش
 :اهميت اين سيستم ها به شرح زيراست

نيروي متخصص گران و كمياب-
سطح تخصص افراد متفاوت است-
گنجينه اي از دانش هاي چندين متخصص-
سيستم خبره هميشه در دسترس است-
سيستم خبره ارزان تر-
 ردقضاوت و هوش و تجربه افراد، نقش كليدي در سيستم دا-

 نقش سيستم هاي خبره يا هوشمند در بهبود تصميم گيري چيست؟ -40
 آوري روز ، مجموعه دانش و تجربه كارشناسان را بهسيستمهاي خبره با استفاده از دانش و آگاهي متخصصين و تركيب آن با فن

 نقش مي دهد و بدين وسيله مي تواند در اختيار افراد غير متخصص و كم تجربه قرار » راهنماي تصميم گيري «صورت نرم افزارهاي
.قابل توجهي در بهبود تصميمات آنها ايفا كند
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 . را توضيح دهيد�����نقش سيستم خبره در -41
:درخواست از سيستم خبره به دو صورت است

. برنامه كامپيوتري كه دانش فرد خبره را به صورت اكتشافي كد  مي كند�
: ��� و شكل مختلف ازد
�8 نسيل گسترش توانايي مدير براي حل  مسئله را دارد پتا�

. توانايي توضيح اينكه حل يك مسئله چگونه به دست مي آيد را داراست�

 نقش سيستم خبره در ارتقاي تصميمات راهبردي در سازمان چيست؟ -42
 يك سامانه ن از ما ز سا ي مند ه بهر ورت ضر دي هبر ي را تصميمها ذ تخا ن و ا ما ز سا اهداف تحقق اي بر زم ال ي يندها ا پيچيدگي فرگستردگي و
 . ل دارد ستدال ج وا ستنتا زه ا حو در نايي محسوسي ا تو ه سيستم خبر . زد ميسا ب جتنا ا غيرقابل ي را هوشمندتصميمگير وسيستماتيك

 نش ه دا پايگا ه عمد ساخت ده از دو ستفا ا با سريع و خذ تصميم مناسب اي ا بر زم را نايي ال ا تو ن ما ز سا ه خبر ي سيستمها ي هوشمند ي مانههاسا
 از ند ا چشم ي ستا را در ش بايد ن دا مديريت م نظا ، ست ا نش دا مديريت ه سيستم خبر ي يربنا ز نجا كه از آ . ست آورده ا هم ا فر ج ستنتا ر ا موتوو
 به ي تكا ا ست كه با ه ا نش سيستم خبر ه دا پايگا در نش دا مديريت ي نش بومي سنگ بنا دا . يابد ار ستقر و ا ين و تد ن ما ز سا دي هبررا

 . ست ا شكل گرفته هوشمند ان مدير ن و شناسا ر كا ج ستنتا و ا تفكر ه نحو زي مشابهسا و منطقي ي ها روش يند ا فر ل، ستدال ي ا ها د يكررو
 . ست ا قت و د سهولت ، باسرعت اه همر دي هبر ت را كيفي تصميما ي تقا ار ، ين سيستم ا جي وخر

داشبورد مديريتي  سيستمهاي پشتيباني تصميم گيري
 مورد توضيح دهيد؟ 3 در�����و����در خصوص ارتباط -43

 بسيار مشابه است ��� ز ا ��نخست، معماري آن ها به دليل تكامل
 سيستم هاي هوش كسب و كار ، به طور كلي ، اختراع . ها براي پشتيباني مستقيم تصميم گيري خاص ساخته شده اند ���دوم ، بيشتر

 .شده اند براي ارائه اطالعات دقيق و به موقع ، و آنها به طور غير مستقيم از تصميم پشتيباني مي كنند
 از سوي ديگر ، نسبت به ، ��� . آن و اجزاي داشبورد ��� راهبردي و اجراي دارد ، به خصوص در يك جهت گيري ��سوم ،

 .تحليلگران گرايش دارد
چهارم ، بيشتر سيستم هاي هوش كسب وكار با ابزار تجاري در دسترس و قطعات متناسب با  نيازهاي سازمان ها ساخته شده است

 ه شده است اغلب از چك نويسها ساخت ���درحالي كه
 و حتي برخي از ابزار بيشتر در دنياي دانشگاهي تهيه شده است در حالي كه روش هاي هوش و ابزار عمدتا توسط ���پنجم ، روش

شركت هاي نرم افزار توسعه يافته است
 به عنوان مثال ، داده كاوي و . ند در نظر گرفته مي شو ���� استفاده مي كند نيز به عنوان ابزارهاي ��ششم ، بسياري از ابزارهايي كه  از

 .تجزيه و تحليل پيش بيني ها ابزار اصلي در هر دو حوزه هستند

 چيست؟ داشبورد مديريت -44
 هاي ديداري و مكانيزم اخطار است كه در ها، شاخصبه زبان ساده داشبورد مديريت يك واسط كامپيوتري غني با نمودارها، گزارش

اند و براي تمامي كاركنان سازمان و مديران ارشد آن روشي ساده براي دسترسي به افزار پويا و اطالعاتي مربوط يكپارچه شدهيك نرم
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 . ز سازمان است تا از كسب اهداف و مطلع شدن از مشكالت بالقوه و واقعي را فراهم كند رو هاي بهداده

 انواع داشبورد مديريتي را توضيح دهيد؟ -45
 :داشبورد استراتژيك

 داشبوردهاي مذكور گاهاً در حوزه .اينگونه داشبوردها هدف هاي اصلي سازمان را به صورت يك تصوير بزرگ نمايش ميدهند
 . دها قرار ميگيرنداسكوردكار

 :داشبورد تاكتيكي
 به طور مثال مقايسه بودجه .اينگونه داشبوردها اغلب براي پيگيري فرايندها و پروژه هاي ويژه، مربوط به يك بخش استفاده ميشوند

 .پيش بيني شده با هزينه هاي واقعي در اين حوزه قرار ميگيرند
 :داشبورد عملياتي

اينگونه داشبورد ها وضعيـت فرايند هاي درگير در هسته اصلي سازمان را نمايش ميدهند، اغلب اين داشبوردها به صورت لحظه اي
 . به طور مثال ميتوان به داشبوردي اشاره كرد كه وضعيت خط توليد كارخانه را نمايش ميدهد .براي پيگيري نتايج به روز ميشوند

 استفاده از داشبورد مديريتي براي مديران ضروري است؟ چرا -46

�	�������� دهد تا با تعريف ، نظارت و تحليل شاخصهاي كليدي عملكرد يا داشبورد به مديران اين امكان را مي����

���� يط نمايش مشترك بين هاي سازمان و ايجاد يك مح سازي كليه فعاليت ها ، نمايان در ايجاد تراز بين اهداف و فعاليت ��	��
 � ها براي تصميم سازي درست و كارآمد اقدام نمايند اهداف و فعاليت

 . الزمات داشبورد مديريت نام ببريد -50
 افزاري افزاري، آموزشي و سخت يد حداقل الزامات نرمبراي ايجاد داشبورد مديريتي در يك سازمان يا دستگاه دولتي يا غيردولتي با

 .مهيا گردد
 :نرم افزاري

 امكان مديريت اطالعات پايه .1
 امكان مديريت متغيرهاي سازماني .2
 المللي هاي ملي و بين امكان مديريت تعريف شاخص .3
 شده هاي تعريف ها بر اساس شاخص امكان مقايسه سازمان .4
 ها براساس ساختار مشخص عات خام سازمان آوري اطال امكان جمع .5
 آوري اطالعات به صورت غير برخط امكان جمع .6
 امكان تعريف تواتر زماني متفاوت و غير الگو .7

 :آموزشي
 هاي ماموريتي مشخص كردن حوزه -1
 ها بررسي وظايف و زير ماموريت -2
ها تعيين شاخص -3
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 تعيين متغيرهاي ثبتي -4
 ها ها و قياس پذير كردن شاخص ا و فرمول ه تعيين وزن -5
 ) اثربخشي � كارايي ) ( مناسب رفتار ايجاد ) ( مانع � جامع ) ( وضعيت � عملكرد ( ها بررسي كفايت شاخص -6
 ) تعاريف استاندارد و رسمي ( ها تكميل شناسنامه متغيرهاي ثبتي و شاخص -7
 ها ها و اصالح و تكميل آن آوري اطالعات و تست شاخص جمع -8
 ها كنترل كيفيت اطالعات و كيفيت شاخص -9

 ها تصويب و اعتباردهي به شاخص -10

 �سخت افزاري
 از جمله پريودهاي زماني دريافت و محاسبه . به عوامل متعددي بستگي دارد سازمان افزار مورد نياز براي داشبورد يكظرفيت سخت

 برداران از سامانه و عوامل ديگر؛ افزايش بيش از حد هر يك از آنها د بهره هاي تعريف شده، تعدااطالعات، تعداد متغيرها و شاخص
 از جمله الزامات . افزار مورد نياز ارايه مي شود شود لذا در اينجا حداقل سخت افزار مورد استفاده ميباعث افزايش نياز به ظرفيت سخت

 . اشاره كرد توان به الزامات ارتباطي و ارتباطات برون سازماني افزاري ميسخت

 مراحل كلي طراحي و پياده سازي سيستم داشبورد مديريتي را نام ببريد؟ -47

 شناسايي فرايندهاي سازمان :فاز اول
 ) ��� ( تعريف شاخصهاي كليدي عملكرد سازمان و واحدها : فاز دوم
 طراحي سيستم داشبورد مديريت :فاز سوم

 طراحي و پياده سازي نرم افزار :فاز چهارم

 سهل الوصول بايد به چه نكاتي دقت كرد ؟ هدفمند، به روز، جاري و داشبورد كارا، براي داشتن يك -48
 . ود نكته اساسي توجه ش 5براي دستيابي به چنين داشبوردي بايد به

. روي داشبورد معيارهايي كه از اهميت بيشتر و با هدف صنفي مورد نظر ارتباط دارند بررسي و اندازه گيري شود )1
 در داشبورد بجاي استفاده از متن ، سعي شود از جداول و تصاوير رنگي، سايه ها و همه ابزارهايي كه به فهم و درك بيشتر كمك مي )2

 ز تصاوير سه بعدي و گرافها و نمودارهايي كه براي درك نياز به تفكر زياد دارند پرهيز گردد البته ا .كنند استفاده گردد
 داشبورد بايد كامال محاوره اي باشد تا به مخاطبان اين توانايي را بدهد به صفحه اي دسترسي داشته باشند كه نيازمندي هاي آنها را )3

 .تامين ميكند
 . البته احتياجي نيست در هر ساعت اين كار صورت گيرد بلكه بنابر نياز  انجام پذيرد . شود داشبورد به سرعت به روزرساني )4
. تعامل برقرار نمايند �� داشبورد بگونه اي طراحي شده باشد تا بتواند با حداكثر پروتكل ها و استانداردهاي فناوري اطالعات )5

سيستم پشتيبان هوشمند
 عامل هاي هوشمندي كه در سيستمهاي پشتيبان تصميم را تعريف و قابليت هاي سيستم پشتيبان هوشمند -49

 . را نام ببريدهوشمند
 . به سيستمهاي پشتيبان تصميم كه به صورت گسترده از تكنيكهاي هوش مصنوعي استفاده مي كنند اطالق مي گردد����

: مي باشند ذيل داراي قابليتهايي هاي پشتيبان تصميم هوشمندعامل هاي هوشمندي كه در سيستم
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اشتراك گذاري دانش
يادگيري ماشيني

داده كاوي
استنتاج خودكار

 سه مورد از روشهاي هوشمندسازي سيستمهاي پشتيبان تصميم را نام ببريد -50
استدالل مبتني بر مورد
مجموعه هاي ناهنجار

منطق فازي

 ستمهاي پشتيبان تصميم، سازمانها را به چند بخش تقسيم مي كنند؟ در تئوريهاي سنتي سي -51
. تقسيم مي نمايد تصميم گيري، كنترل و عملياتتئوري هاي سنتي سيستم پشتيباني تصميم گيري، سازمانها را به سه سطح




