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تعالي بسمه   

 

طراحي انبار داده هامهم در نکات   

 
 

طح کالن و کامالً مديريتي، ايجاد انبار داده ها يکي از مهم ترين و زير ساختي ترين مراحل استقرار هوشمندي در س

 عبارتنداز: کسب و کار مي باشد. سئواالت مهمي که بايد در طراحي انبار داده ها پاسخگويي و تحليل شوند،

  شوند؟  ETLد بعنوان منابع اطالعاتي در انبار داده ها، چه سيستم هاي عملياتي و يا مکانيزه در سازمان باي سئوال اول:

 انتقال داده هاي سيستم هاي مکانيزه و عملياتي سازمان به انبار داده ها چگونه بايد انجام شود؟ سئوال دوم:

 مقادير صفات( بايد استخراج شوند؟چه اطالعات و آمارهايي و با چه سطح دسترسي و با چه جزئياتي )صفات و  سئوال سوم:

 (در چه سطحي خواهد بود؟Data Qualityشده ) ETLکيفيت داده هاي  سئوال چهارم:

در چرخه عمر هوشمندي کسب و کار، سيستم هاي عملياتي نقطه آغازين براي ارائه داده ها هستند که در ادامه، مورد 

هاي عملياتي ذخيره شده اند، به درستي در انبار داده ها تجميع نشوند،  تحليل قرارخواهند گرفت. اگر داده هايي که در سيستم

امکان تحليليِ صحيح و جامع از آنها ميسر نخواهد بود. همچنين اگر سيستم هاي عملياتي داراي خطاي داده اي باشند، در زمان 

لذا کيفيت داده ها موضوع مهمي  ( داده ها، مشکالت زيادي بروز خواهند کرد.Aggregate( و تجميع )Mapping)  نگاشت

 در ايجاد انبار داده ها و کيفيت تصميمات حاصله خواهد بود.

چنانچه داده اي کامالً اهداف خود را پوشش دهد، آنگاه آن داده ها داراي کيفيت شناخته مي شوند. عدم کيفيت داده در سيستم 

مي باشد. چنانچه کاربران احساس کنند که داده ها و  BIاي هاي عملياتي و مکانيزه، يکي از مهمترين عوامل شکست پروژه ه

اطالعات دريافتي آنها از صحت و دقت کافي برخوردار نيست، اعتماد خود را نسبت به سيستم هاي هوشمندي کسب و کار از 

 دست مي دهند.

 اهميت کيفيت داده ها را مي توان در موارد زير خالصه نمود:

 ي هااطمينان مضاعف در تصميم گير 

 کاهش ريسک تصميم گيري ها و در نتيجه کاهش هزينه ها 

 بهبود در تصميات استراتژيک 

 پرهيز از تاثيرات مرکب داده هاي آلوده 

 :داليل ناپاکي و يا بي کيفيت بودن داده ها را مي توان بصورت زير عنوان نمود 

 اشکاالت سيستمي برنامه هاي عملياتي و مکانيزه سازمان 

 فزاريدر برنامه نرم ا 

 در طراحي بانک اطالعاتي 

 استفاده مقادير پايه هاي متفاوت  
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 وجود شناسه هاي غير يکتا 

 وجود معاني نامفهوم در مقادير پايه اي 

 وجود فيلدهاي چند منظوره 

 تبديل داده ها از سيستم هاي قديمي و انتقال نادرست اطالعات از بانک اطالعاتي قديمي به جديد 

  داده ها  تعريف نشده يا شفاف نشده ازوجود تعاريف متفاوت يا 

 گردآوري نادرست داده هاي چند سيستم 

 ترکيب نادرست انتظارات کاربران 

 داده هاي ورودي ناقص 

   فقدان سياست هاي مديريت و کنترل صحت داده ها ) عدم وجود تاييدکنندگان در سيستم هاي مکانيزه

 و عملياتي (

 ن نفر و بروز رساني شخصي آن داده ها توسط هر فردوجود چند کپي از داده ها در دست چندي 

 ورود سهوي داده هاي اشتباه 

 )ورود عمدي داده هاي اشتباه ) مثالً کالهبرداري 

 

 ( در سه سطح زير توجه ويژه شود :Data Governanceبراي کنترل کيفيت داده ها بايد به حاکميت داده ها)

  مالکيت داده ياData Ownership  که به عهده واحدهاي متولي داده در سازمان است. واحدهاي مختلف سازمان

 در رابطه به داده هاي خود، سطوح دسترسي، نحوه توزيع و قوانين مرتبط سازماني را بهتر از ديگران مي دانند.

  نظارت بر داده ياData Stewardship يا ستادي  يا واحدهاي نظارتي  که به عهده مديران واحدهاي متولي داده

سازمان است. در اين سطح از اختيارات، امکان ارائه پيشنهاداتي در خصوص دسترسي، امنيت، توزيع و نگهداشت ارائه 

 مي شود.

  نگهداشت داده ها ياData Custodianship  که بعهده مديريت زير ساخت فناوري اطالعات سازمان است. از آنجايي

مهارتهاي فني الزم، شناخت مفاهيم و رويه هاي امنيت داده، رويه هاي که اين مديريت صالحيت الزم در خصوص 

بازيابي داده ها و ... را دارا مي باشد، مسئوليت ذخيره سازي، در دسترس قرار دادن، پشتيبان گيري، آرشيو داده و 

 مواردي اينگونه را در اختيار دارد.

 يريت انبار داده ها چگونه شناسايي و مستند سازي شوند؟( هاي مورد نياز براي مدMeta Dataفراداده) سئوال پنجم:

 انواع فراداده هاي مورد نياز عبارتنداز:

 فراداده کسب و کار (Business Metadata به توصيف معاني هوشمندي کسب و کار و داده هاي انبار شده از :)

(ها، قوانين کسب و کار، مدل هاي داده اي، metricديد سازمان مي پردازد، داده هايي چون تعريف داده و سنجه )

 تعريف مالک / ناظر داده و غيره.

 فراداده فرايندي (Process Metadata به توصيف مکان، زمان و چگونگي مراحل دريافت، تبديل و بارگذاري :)

 ه و غيره.داده مي پردازد، داده هايي چون نقشه هاي منبع / مقصد، قوانين تبديل داده، قوانين پاکسازي داد



 انبار داده هاطراحي مهم نکات 
     

 

www.farabar.net خط( فکس:  10) 88533266تلفن:  22پالک  –کوچه چهاردهم  - شهيد عشقيارخيابان  -خرمشهر )آپادانا(  خيابان

88533267  

@Farabar_BI 

 فراداده کاربرد(Application Metadata به توصيف چگونگي دسترسي و استفاده از داده مي پردازد، داده :)

 هايي چون تاريخچه دسترسي به داده، فرکانس، زمان و چگونگي دسترسي به داده و غيره.

 فراداده فني(Technical Metadata :) به توصيف مکان هاي فيزيکي داده، قالب هاي داده، حجم داده، نام هاي

 فني، نوع داده، ساختارهاي داده و غيره مي پردازد.

 ( چگونه انجام خواهد شد؟ Master Data Management) MDMمديريت داده هاي اصلي يا  سئوال ششم:

شوند. اين داده  Uniqueانتقال در انبار داده ها، يکپارچه و در هر سازمان، داده هاي اصلي زيادي وجود دارد که بايد براي 

ها و اطالعات اصلي مي توانند انواع محصوالت، انواع خدمات، تقسيمات جغرافيايي، سرفصلهاي بودجه اي، اسامي پروژه ها و .... 

يا  MDMين داده هاي اصلي در پايگاههاي مختلف سازمان باشند که بايد يکپارچه سازي شوند. به عمليات يکپارچه سازي ا

Master Data Management  گفته مي شود. نمونه رايج و هميشگي مشکالتMDM  را ميتوان موارد بصورت زير دسته

  بندي نمود: 

  مديريت صفات و ساختار فرزند ساختاري بين صفات مرتبط و همچنين يکپارچه سازي مقادير و کدهاي

 مرتبط با صفات در انبار داده ها

 ريت اطالعات مرتبط به داده هاي اصلي در دو پايگاه اطالعاتي مختلفمدي 

 مديريت فرزند ساختارهاي غير يکسان در دو پايگاه اطالعاتي مختلف 

 و مواردي ديگر 

البته مشکالت وجود داده هاي اصلي متناقض و يا تکراري به ورود اطالعات هاي اشتباهي و همچنين خطاهاي سيستمي نيز 

 د.مرتبط مي باش

 ( به انبار داده ها منتقل مي شوند؟Right Time Dataآيا داده ها در زمان درست) سئوال هفتم:

مديريت زمانبندي انتقال داده ها به انبار داده ها يکي از تنظيمات مهم و تاثير گذار در صحت تصميم گيري هاي 

انجام شوند، اجازه بينش به موقع و اقدام اصالحي  مي باشد. به روز آوري ها، هر چه بيشتر در زمان درست خود BIمرتبط به 

بهتري را ميسر مي سازند. از منظري متفاوت، هرچه تاخيرها در به روز آوري داده ها بيشتر باشد، تبعات بيشتري به سازمان 

 منعکس مي شود. در اينجاست که مولفه هاي تاخير در داده ها بايد بررسي و مديريت گردد.

 ها که بر تصميم گيري ها تاثير مي گذارند عبارتنداز: تاخير ها در داده

 تاخير دريافت داده از منبع 

 تاخير در تجزيه و تحليل 

 تاخير در تصميم گيري 

ضرورت ندارد و فرکانس هاي به  BIشايان ذکر است که بالدرنگ بودن يا به روزآوري هاي سريع براي همه موضوعات 

روزرساني انبار داده جز مواردي هستند که بايد براي هر منبع و هر موضوع به دقت بررسي و ارزيابي شوند. چه بسا داشتن داده 
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و همچنين بروز مشکالت مالي در حوزه سخت افزاري،  BIدر  Performanceهاي روزانه و يا ساعتي، موجب بروز مشکالت 

 نرم افزاري ) هم در انبار داده ها و هم در منبع اطالعاتي( شود. شبکه اي و

 Data Warehouseاز کدام مدل طراحي انبار داده ها استفاده شود و جداول انبار داده ها) سئوال هشتم:

Tables ) چگونه طراحي شوند؟ 

بهترين معماري براي مدل کردن داده ها در انبار داده ها خيلي مهم و فراتر از مباحث کيفيت داده ها، انتخاب 

براي مدل کردن انبار داده ها استفاده مي شود که که   Bottom-Upو  Top-Downاساسي مي باشد. امروزه از دو ديدگاه 

ده است، انبارش معرفي ش Bill Inmonکه توسط  Top-Downتفاوت آنها بيشتر در انبارش داده ها مي باشد. در روش 

(طراحي مي شوند. اما در روش Snowflake( و نرمال شده و بصورت دانه برفي )Granularداده ها به روش ريزدانه)

Bottom-Up  که توسطRalph Kimball  معرفي شده است از روش غير نرمال بودن داده ها و بصورتStar  استفاده مي

 کند.

  

بدون نياز به انبار داده ها  که ي هوش کسب و کار، مي توان راهکارهايي را انتخاب کردالبته بايد توجه کرد که در راهکارها

 راهکار نهايي ارائه شود!

 
 


