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قد   
 تصميم گيري سازماني به طور ايده آل با آناليز عميق اطالعات مديريتي آغاز مي شود  .  سپس تصميم گيرندگان از اطالعات

 موجود براي سنجش راهكارها ، آناليز گزينه ها، پيش بيني تأثيرات و نمايش نتايج در حوزه سازمان و محيط استفاده مي كنند . اما

اگر تصميم گيرندگان ، اطالعات مربوط ، قابل اطمينان و به هنگام در اختيار نداشته باشند ، كيفيت و اعتبار تصميمات آنها مورد
 ترديد خواهد بود . 

مديران در سازمان ها و آموزش عالي هميشه الزم است آنها متغيرهاي فراواني را به طور همزمان مد نظر قرار داده و تأثير

 تصميماتشان بر مؤلفه هاي داخلي و خارجي را بسنجند . اين متغيرها و مؤلفه ها در چهار دسته يا گروه اصلي قرار مي گيرند : 

 •پيچيدگي سازمان ؛ 

 •تعداد فراوان افراد دخيل و ناظران ؛ 

•بازار رقابتي ؛ 

•محدوديت منابع . 

  

بار داده    پ اید ش ا
  انبار داده اي در اوايل دهه 90 به عنوان يك تكنولوژي پشتيبان تصميم گيري پديدار شد كه مي توانست داده هاي منابع گوناگون 

و متمايز را با هم ادغام كند و جهت گيري خاصي را در طريقه سازماندهي و ارائه داده ها به وجود آورد . تا اواسط دهه 90 ،كامال
 مشخص شده بود كه ايجاد يك انبار داده سازماني بسيار دشوار است ، و تمركز موجود به ديتا مارت هاي سازماني منتقل شد . 

همچنين تغيير ديگري كه در حال اتفاق افتادن بود ؛ ايده ايجاد يك محيط گزارش دهي به جاي يك روح ادغام كننده بود ... ؛ 
تمركز بر گزارش نويسي به عنوان يك هدف منجر به افزايش فشار براي گزارش دهي عملياتي و پشتيباني از تصميم شد . 

 يكپارچه سازي با داده هاي خارجي و نيز ديدگاه هاي موجود در طول زمان را براي آناليز روند ها پيشنهاد مي كنند . 

وظيفه اصلي انبار داده ، تسهيل يكپارچه سازي چند كاربردي و افزايش يكپارچگي نتايج است. تمركز بايد از ذخيره سازي داده ها 

 (Haisten  , 2002) . به تسهيل جريان اطالعات تغيير كند و ماهيت يكپارچه سازي ، تغيير به همراه ايجاد ارتباط است
 

: ت از بار بار داده  ف ا ن  ر   را
  ”اي غير فرار ، متغير زماني ، يكپارچه و موضوع محور كه مي تواند پشتيباني از تصميم را انجام دهد . يك پايگاه داده "
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عبارت انبار داده شامل ايجاد و نگهداري يك مجموعه داده اي و فرآيند اكتساب اطالعات سودمند از داده هاي ذخيره شده است . 

رآيند جمع آوري داده اي از انواع مختلف كه براي سازمان داخلي يا خارجي به عبارت ساده تر ، انبار داده روشي است براي ف

  هستند .

 
 
 
 

بار داده و پای گاه داده    فاوت ا
 وظيفه اصلي پايگاه داده ، پشتيباني از تراكنش هاي آنالين است كه بيشتر عمليات روزمره سازمان را پوشش مي دهند . در سوي

 ديگر انبار داده براي اهداف پشتيباني از تصميم است كه داده هاي تاريخي بلند مدت را نگهداري و به كاربران خدماتي در نقش

تحليل گر داده و تصميم گيرنده ارايه مي كند . چنين سيستم هايي مي توانند داده ها را در قالب هاي مختلف براي هماهنگ كردن
(OLAP )نيازهاي مختلف كاربران مختلف ، سازماندهي و ارايه كنند . اين سيستم ها با نام سيستم هاي پردازش تحليلي آنالين

شناخته مي شوند . موارد تفاوت پايگاه داده و انبار داده به شرح زير است : 
 از لحاظ مدل هاي داده ؛ *

 از لحاظ عمليات قابل اجرا بر روي آنها ؛ *

 از لحاظ مقدار داده ها ؛ *

 از لحاظ زمان پرس و جو . *

 
 دادهانباره  داده پايگاه

مدل هاي داده
از مدل داده رابطه اي استفاده مي 
كنند ، بر اساس دو مفهوم اساسي 

 موجوديت و رابطه

براي پردازش تحليلي بر خط ، طراحي شده و امكان 
پردازش تعداد كمي پرس و جوي پيچيده بر روي تعداد 

 بسيار زيادي ركورد داده فراهم مي شود .

عمليات قابل 
اجرا بر روي 

 آنها

به طور عمومي شامل عمليات 
 روزآمدسازي

عمده عمليات قابل اجرا بر روي انبار داده ، عمل 
 . خواندن از انبار داده است

 مقدار داده ها
بايت تا چند  در حدود چند صد مگا

 بايت گيگا
 بايت تا چند ترا بايت در حدود چند صد گيگا

زمان پرس و 
 جو

توجه به حجم و مقدار داده ها ،  با
 رعت پردازش باالتري داردس

 مراتبيو سلسله  با استفاده از دو تكنيك تجميع
سرعت انجام پرس و جو ها بهبود  فيلدهاكردن 

 بخشيده شده
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ی یا ی عم م  ل  قا م   ص ی از  ی ابیتشپ   م 
اين اطالعات بايد اطالعات را از  سيستم هاي عملياتي براي تهيه اطالعات استراتژيك توليد نشده اند بلكه براي رسيدن به •

با سيستم هاي اطالعاتي  "سيستم هاي پشتيبان از تصميم  "مجموع انواع مختلف اين سيستم ها گرفت كه اين كار را فقط 

 خاص مي توانند انجام دهند . 

براي مشاهده چگونگي سيستم هاي پشتيبان از تصميم براي اجراي فعاليت هاي اصلي سازمان طراحي و ساخته نشده اند بلكه  •

 انجام فعاليت ها و سپس تصميم گيري هاي اجرايي براي بهبود اين فعاليت ها در نظر گرفته شده اند . 

تفاوت سيستم هاي پشتيبان از تصميم با سيستم هاي عملياتي در اين است كه سيستم هاي پشتيبان براي بيرون كشيدن اطالعات •

يافته اند يا به عبارتي براي توليد اطالعات استراتژيك مي باشند اما سيستم هاي عملياتي براي  استراتژيك از پايگاه داده ها توسعه

 وارد كردن داده ها به پايگاه داده ها طراحي شده اند . 

  ی وزش عا بار داده  آ  ا
ايي مي پردازد كه به بررسي چالش هدر مقاله اي چشمگير در خصوص نقش انبار داده در آموزش عالي ،2002گان در سال 

دانشگاه ها و دانشكده ها در مديريت اطالعات ضروري براي برنامه ريزي و تصميم گيري با آن مواجه مي شوند ؛ سپس او انبار 
داده اي را به عنوان يك روشي براي مديريت دانش در محيط هاي آكادميك معرفي مي كند . او در توصيف محيطي براي تغيير ،  

 بر سيستم هاي اطالعاتي را از سه حوزه مي داند : فشار هاي وارد 

ابتدا آنكه مجريان و سياست گذاران در همه سطوح به دنبال استراتژي هاي بهينه مديريت داده براي پشتيباني از مديريت منابع و 

مجريان و به طور كلي ،برنامه ريزي استراتژيك هستند . دوم آنكه ، به واسطه وجود يك محيط رقابتي متغير براي آموزش عالي 

 مديران تشنه اطالعاتي اند كه بتوانند به مؤسسه مربوطه در جذب دانشجو كمك كنند . سوم آنكه ، سازمان هاي نظارتي خارجي ،

ر دولت هاي محلي و سازمان هاي ارائه مجوز به دنبال اطالعاتي پيرامون كاركرد سازمان ها و برنامه هاي آنها دمانند دولت فدرال ،

  دامنه وسيعي هستند . 

  خا تا بار داده    ا
  كتابخانه ها اغلب با مشكالتي نظير : 
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 •نرم افزارهاي كامپيوتري كه غالبا فقط براي پرس و جوهاي معمولي و پشتيباني از مسائل مديريتي و برنامه ريزي كوتاه مدت

 اداري جوابگو هستند 

•مديريت كارآمد بار سنگين داده ها كه دائما نيز در حال افزايش است 

 •درون حجم عظيم داده ها، الگوها و روابط بسيار جالبي ميان پارامترهاي مختلف بصورت پنهان باقي ميماند . 

 واضح است كه انبار داده اساسا" براي پرس و جوهاي پشتيبان تصميم گيري ساخته شده است. بر اين اساس سازماندهي وعمليات

 انبار داده چنان طراحي شده اند تا نيازهاي اطالعاتي روزمره يا معمولي را پاسخگو باشند.  بدليل حجم بسيار باالي چنين پايگاه

 اطالعاتي يك سيستم كامپيوتري پيشرفته براي عمليات انبارسازي داده ها الزم است.  همچنين يك بانك اطالعات مجزا شامل

 ابرداده كه مشخصه هايي نظير نوع، فرمت، مكان و پديدآورندگان داده هاي ذخيره شده در يك انبار داده ها را توصيف ميكند نيز

 براي كمك به كاربران و مديران داده ها ساخته ميشود. مشخص شد كه انبار داده بدليل اندازه و تنوعش، اگر مبتكرانه پردازش

 شود ميتواند به توليد اطالعاتي منجر شود كه در وهله اول آشكار نيستند.  با انتخاب متناسب داده ها، بكار گرفتن فنون مختلف

غربال كردن و تفسير زمينه اي  ,داده ذخيره شده ميتوانست منجر به كشف الگوها يا رابطه هايي شود كه بينش نويي به تصميم

 گيرنده دهد . 

ل  خا د تا بار داده و   ا

ي بر روي وب در دسترس است و اينترنت در حال حاضر با انتشار اينترنت ، مقدار زيادي از اسناد براي جستجو و بازياب

يكي از بزرگترين مخازن اطالعات به شمار مي رود . با اين حال ، محتواي آن داراي آشفتگي و توزيع شده است. عالوه 

اگون بر اين ، سيستم عامل سخت افزار و نرم افزار هاي گوناگون ، و همچنين اسناد با فرمتهاي مختلف و رسانه هاي گون

در دسترس ، يك پايگاه داده بزرگ ناهمگن ساخته اند ، كه حاوي داده هاي ساختار ، نيمه ساختار يافته و غير ساختار 

  يافته است. همه اين توزيع و ناهمگوني در جستجو و كسب محتواي وب دشواري هايي ايجاد كرده اند.

در  موجود دسترسي آسان تر به اسناد ، با هدف سازماندهي و ارتقاء يپژوهش زه هايبه عنوان حو ) ،DLكتابخانه هاي ديجيتال ( در چند دهه اخير
آنچه تقريبا در ميان دارد ، نوجود  DLدر خصوص مفهوم  تفاق نظريا هيچ و نيز براي آنها وجود دارد يادبيات از نظر.تعاريف بسياري  مطرح اندوب 

و به خوبي سازماندهي شده با شده  فرمت هاي متنوع ديجيتال ، مداوم ، مديريت بابزرگ ،يك مجموعه شامل :  شده تعاريف به آنها بسيار اشاره
  . شده استدر نظر گرفته  با دسترسي از طريق وب و شيوه فهرست نويسياستفاده از يك 
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به طور كلي متضمن يكپارچه سازي محتواي توزيع شده چند رسانه اي در وب است.از آنجا كه ماهيت ابر  DLتوسعه

رسانه وب داللت بر هدايت از طريق متن به منظور رسيدن به اطالعات مورد نظر است، براي سازمان دهي داده هاي 

  يكپارچه بايد يك طبقه بندي در يك سلسله مراتب خاص را در نظر گرفت . 

ن دسترسي به هاي اند ، پيشنهاداتي براي حل مشكل ادغام محتوا و همچني DLدر طرح هاي مختلف كه در حال توسعه 

  اين محتويات با استفاده از طبقه بندي سلسله مراتبي  وجود دارد.
: فن آوري كتابخانه ديجيتال دانشگاه استنفورد  ، كتابخانه ديجيتال طرح پروژه ايلينويز  ، پروژه كتابخانه عبارتند از  برخي از پروژه هاي آثار مرتبط

براي رسيدگي به  يجامع يبه ذكر است كه طرح هاي پيشنهاد الزم . با اين حال  دانشگاه ميشيگان ديجيتال اسكندريه و پروژه كتابخانه ديجيتال 
  وجود نداشته است. DLمسائل مربوط به 

)  DWingكي از حوزه تحقيقي كه به حل مشكالت پيچيده پايگاه داده كمك كرده است ، حوزه انبار داده ها ( ي

ئل مربوط به يكپارچه سازي داده ها و جستجو هاي پيچيده بسيار مفيد مي براي رسيدگي به مسا DWingاست.رويكرد 

  باشد.

 DLدر توسعه  DWingروش 

 و چگونگي استفاده و / يا فرآيندهاي آن و اجزاي DWingبر درك معماري   DWingبر اساس رويكرد  DLتوسعه 

DL   . اشاره دارد  

  داراي مشخصات زير است :انبار داده 

ذخيره مي شوند ؛ داده  موضوعي هستند : بر خالف داده هاي سيستم هاي عملياتي كه بر حسب برنامه هاي كاربرديشان

هاي موجود در انبارهاي داده بر حسب موضوع هاي كاري ذخيره مي شوند . يعني بر يك محور خاص مانند مشتري 

  تأكيد دارند . 

ه يك موضوع با هم تركيب و آناليز مي شوند . بدين صورت كه داده ها از يكپارچه هستند : يعني همه داده هاي مربوط ب

   سيستم هاي عملياتي مختلف جمع آوري ، تناقضات بين آنها رفع و به صورت مناسب ذخيره مي گردند .

مي باشند  داراي تغييرات زماني هستند : از آنجايي كه داده هاي موجود در انبارهاي داده به منظور تحليل و تصميم گيري

بنابراين بر خالف سيستم هاي عملياتي كه داراي ارزشهاي جاري هستند داده هاي انبار داده به صورت تاريخي يا به 

عبارتي بهتر تاريخ دار مي باشند يعني تاريخچه اي از داده ها با جزئيات نگهداري مي شوند . به طور مثال مي توانيم 
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اشته باشيم. اين بدين معناست كه در ساختار همه داده هاي موجود در انبار داده تاريخچه اي از يك نفر يا يك موضوع د

  عنصر زمان وجود دارد . 

  توانند هيچ گونه تغييري در آنان ايجاد كنند .  نمي: يعني داده ها فقط قابل خواندن هستند و كاربران  تغيير ناپذيرند
كپارچه سازي داده هاي كنوني و تاريخي است. منابع داده ها مي تواند داخلي باشد شامل ي DWبه طور كلي ، معماري سيستم هاي مبتني بر 

 (سيستم هاي عملياتي شركت / موسسه) و يا خارجي (حاوي داده ها مكمل نشات گرفته از سازمان ، از جمله شاخص هاي اقتصادي). به طور كلي ،
وجود برنامه هاي  ، . اين ناهمگونيهاي مختلف طرح مي شود و / يا سيستم عامليكپارچه سازي داده ها با مدل هاي مختلف داده ها ، تعاريف 

، اطالعات سازي اطالعات. پس از يكپارچه سازد امكان پذير را كه يكپارچه سازي داده ها  مي طلبداستخراج و تبديل داده ها را براي كاربردي 
 مديريت يم گيري هايمختلف براي حمايت از تصم طه هاي (نظر هاي)ي از نقتركيب DW كه جديدي را در يك پايگاه داده جديد ذخيره مي شود

  . اين پايگاه داده براي تجزيه و تحليل داده ها توسط كاربران نهايي استفاده مي شود.است ايجاد مي شود 

 DWing د    Dling از روی
 هده مي كنيم كه :، مشا DLنشان داده شده باال در روند  DWبا استفاده از مفاهيم مرتبط با 

  بايد موضوع گرا باشد ؛ DLيك  •

 بايد يك ديدگاه يكپارچه از اسناد داشته باشد ؛ DLيك  •

 بارگذاري شود ؛ DLناد و  ابرداده متناظر با آن بايد فقط يك بار در اس •

 ذخيره مي شود و نسخه هاي ديگر مي تواند افزايش يافته شوند ؛  DLاسناد در  •

لزوما براي پشتيباني از تصميمات مديريت الزم نيست ، از آن براي حمايت از روند تصميم گيري در  DLگر چه در نهايت ، ا •

  پژوهش مي توان استفاده كرد .

 خازن داده عماری  ی    مای ک
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بار داده  عماری دو ال ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اليه تشكيل شده است : 4نشان داده شده است . اين معماري از  1شمايي از اين معماري در شكل 
در اليه يك منابع انبار داده شامل داده هاي از جمله پايگاه هاي داده قرار دادند كه منبع تامين داده هاي انبار داده محسوب مي  .1

  شوند و داده هاي مورد نياز از آنها تامين مي شود . 
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مان باشد و در صورت لزوم از داده هاي خارج از سازمان نيز بر اين منابع بر حسب نياز مي تواند قسمتي يا تمامي داده هاي داخل ساز
  حسب نياز استفاده مي شود . 

عمليات الزم از قبيل تميز سازي و يكپارچه سازي بر روي داده ها قبل از بارگذاري صورت مي پذيرد و در واقع فرآيند اي تي ال  .2
درصد فعاليت ها  70شكست انبار داده تاثير بسيار دارد و تقريبا  در اين قسمت انجام مي شود و در واقع اين بخش در موفقيت يا

  و منابع پروژه ، براي پياده سازي و نگهداري انبار داده در همين بخش صرف مي گردد . 
ود انبار داده به وجود مي آيد كه شامل داده هاي جزئي و خالصه شده و ابر داده  است و به آن پايگاه داده تحليل نيز گفته مي ش .3

  و در واقع مخزن اصلي داده هايي است كه پس از انجام عمليات و اصالحات الزم ذخيره مي شوند . 
اين قسمت شامل ابزارهاي تحليل داده و داده كاوي مي باشد كه كاربران با استفاده از آنها الگو ها و دانش نهفته در داده ها را  .4

 استخراج مي نمايند . 

بار داده  عماری  ال ا
  اين معماري شامل پنج مرحله مي باشد : 

  
 داده ها از فايلها و بانكهاي اطالعاتي مختلف گرفته مي شوند . .1

 عمليات الزم از قبيل تميز سازي و يكپارچه سازي بر روي داده ها قبل از انتقال داده ها صورت مي پذيرد .  .2

 . ليلي نيز گفته مي شودو ابر داده است و به آن پايگاه داده تح انبار داده به وجود مي آيد كه شامل داده هاي جزئي و خالصه شده .3

در اين قسمت ديتا مارت ها قرار دارند . ابر داده يك انبار داده كوچك است كه براي گروه خاصي از تقاضاها طراحي شده است و  .4
ار داده به دست مي آيند . براي مثال مي داده هاي آن متناسب با نياز آن گروه مي باشد و با انتخاب و خالصه كردن داده هاي انب

 مالي و فروش ديتا مارت هاي جداگانه اي تشكيل داد .  توان براي اداري ،

اين قسمت شامل ابزارهاي تحليل داده و داده كاوي مي باشد كه كاربران با استفاده از آنها الگوها و دانش نهفته در داده ها را  .5
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  استخراج مي نمايند . 

 
 
 
 

بار داده و  ال  عماری دو ال ا   فاوت 
 در معماري دو اليه ، داده ها پس از ذخيره سازي در انبار داده مستقيما توسط ابزارهاي تجزيه و تحليل داده مورد بررسي

 قرار مي گيرند اما در معماري سه اليه ، داده ها پس از ذخيره سازي در انبار داده در ديتا مارت هاي كوچك تري ذخيره

 مي شوند . ديتا مارت يك انبار داده كوچك است كه براي گروه خاصي از تقاضاها طراحي شده است و داده هاي آن

متناسب با نياز آن گروه مي باشد و با انتخاب و خالصه كردن داده هاي انبار داده به دست مي آيد و سپس توسط ابزارهاي
تحليل داده استفاده مي شود . براي مثال مي توان براي اداري ، مالي و فروش ديتا مارت هاي جداگانه اي تشكيل داد . 

 بار داده   یاز  ا
  هدف اصلي مديريت اطالعات فراهم نمودن : 

  اطالعات مناسب به شكل مناسب و در زمان مناسب ؛

  ذخيره سازي و بازايابي اطالعات براي مديران  

قابليت تحليل پذيري اندكي دارند . اگرچه سيستم ها در زمينه رفع نيازهاي  داده هايي كه در سيستم هاي تراكنشي توليد مي شود ،

 پردازشي كاربران موفق بوده ولي در زمينه برآورد نيازهاي تصميم گيري مديريت ضعيف بوده است . 

يد قالب سخت افزاري انبار داده به عنوان زيرساختي براي سيستم هاي پشتيبان تصميم گيري نيز مطرح مي باشد و براي ساخت آن با

 و نرم افزاري مطابق با ملزومات مورد نياز در نظر گرفته شود و به طور كلي سه موضوع را بايد در اين خصوص در نظر داشت :

 داده هاي مرتبط با هم بايد يكپارچه و مجتمع شود . 

 داده بايد هنگام يكپارچه شدن با ساير داده ها مفهوم خود را حفظ نمايد . 

وژي ذخيره سازي داده ها بايد به نحوي باشد كه مستقل از نوع سيستم عاملي كه انبار داده بر روي آن قرار گرفته بتوان از اين تكنول

 سيستم استفاده نمود . 

 بار داده ی ا م  د ف    اا
 تحليل تفضيلي داده هاي سازماني 

 وان رقابتي سازمان ايجاد ابزاري در دست مديران براي پيش بيني بازار و باال بردن ت 
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  باال بردن ميزان سوددهي از طريق تجزيه و تحليل داده ها و كمك به تصميم گيري بهتر مديريت 

  شناسايي مشتريان دائمي و حفظ آنها از طريق ذخيره سازي و تحليل داده هاي مربوط به روند خريد مشتريان 

 باال بردن توان برنامه ريزي دقيق در مديران 

 اده مناسب از منابع اطالعاتي موجود در سازمان توانايي استف 

 توانايي فراهم كردن اطالعات با كيفيت باال 

 باال بردن سرعت تصميم گيري مديران 

  تشخيص زود هنگام تهديدات و فرصت ها 

 

 

 

 

 

 

 

بار داده  ی ا   د ا داده 

 مديريت امنيت انبار داده زير مجموعه اي از مديريت تكنولوژي اطالعات مي باشد .امنيت انبار داده و به طبع آن امنيت داده هاي

 سازمان در واقع اصلي ترين چالش مديران و مسئوالن فناوري اطالعات سازمان مي باشد . امروزه گسترش استفاده از سيستم هاي

 تحت شبكه موجب گرديده كه مباحث مربوط به امنيت انبار داده داراي اهميت بسيار بااليي باشد و لزوم حفاظت صحيح از داده

هاي آن ضروري تر به نظر مي رسد . براي رسيدن به اين اهداف هر سازمان بسته با ارزش داده هاي خود ، نيازمند پياده سازي يك

سياست كلي جهت مديريت امنيت داده ها مي باشد . 

 امنيت داده ها به چهار مفهوم كلي قابل تقسيم است : 

محرمانگي ( Confidentially ) : محرمانگي اطالعات يعني حفاظت از اطالعات در مقابل دسترسي و استفاده غير مجاز ، داده

 هاي محرمانه تنها توسط افراد مجاز قابل دسترسي مي باشند . 

يكپارچگي در تغيير داده ها ( Integrity ) : در بحث امنيت اطالعات ، يكپارچگي در تغيير داده ها به اين معناست كه داده ها

نمي توانند توسط افراد غير مجاز ساخته ، تغيير و يا حذف گردند . 

 اعتبار و سنديت ( Authenticity) : اعتبار و سنديت داللت بر موثق بودن داده ها دارد . 

دسترس پذيري ( Availability ) : دسترس پذيري به اين معني مي باشد كه داده هاي انبار داده و سيستم هاي حفاظت امنيت

داده ها ، در مواقع نياز به اطالعات در دسترس باشند . 

ری    
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استفاده از انبار داده مزاياي بالقوه زيادي را براي موسسات دارند ؛ مانند دسترسي دائمي به داده ها . موسسات به راحتي مي توانند 

اين اطالعات را با روندهاي بازار و محصوالت مطلوب  نقاط ضعف و قوت خود و رقبايشان را بيابند . همچنين آنها قادرند رابطه

بيابند و اهداف دقيقي را جهت بازاريابي تعيين كنند . استفاده از انبار داده به سازمان ها اين امكان را مي دهد كه از اين اطالعات 

 براي اتخاذ تصميمات صحيح استفاده كنند و اين هدف نهايي فرآيند انبار داده است . 

هاي داده به نقطه عطفي براي پشتيباني تصميم تبديل شده اند . اين يك شاهرگ حياتي براي ارتقاي قابليت هاي پشتيباني انبار

تصميم است . انبار داده از بهترين سيستم هاي امروزي پشتيباني تصميم است ؛  و در آينده نيز سازمان ها را قادر خواهد ساخت كه 

ار تر در تصميم گيري هايشان عمل كرده و سرعت و كيفيت تصميمات را ارتقا بخشند . ارتقاي جامع تر و حقيقت مدعلمي تر ،

 قابليت تصميم گيري يك سازمان در افزايش رقابتي آن اثر بخش است . 
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