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دادهی سامانه امع مدیریت   ج

 سورتا چیست؟

 شود. ممکن می« اطالعات و آمار درست»مدیریت موفق است، با داشتن ترین الزامات که یکی از کلیدی« تصمیم درست»
ها به اطالعات و آمار واقعی را در اختیار ها و تبدیل آنابزاری منعطف است که امکان گردآوری، ذخیره و پردازش داده سورتا

 :؛ مانندبرده را روی انواع وسیعی از داده انجام دهدتواند فرآیندهای نام. سورتا میگذاردشما می

 های تحت مدیریت شماها و شعبهعملکرد سازمان 
 شهرها و روستاهای گوناگونها، در  استان اقتصادی و ...شناختی، محیطی، گون مردمشرایط گونا 
 ی شما، نیروهای عملیاتی و میدانیونقل زیرمجموعهجایی وسایل حملموقعیت و جابه 
 آالت تولیدشده یا تحت نظر شما در جای جای کشورها و ماشینفاکتورهای فنی دستگاه 

ه در ادامه ک گذارد. با شرح اجزای این سامانهشماری است که سورتا در اختیار شما میامکانات بیهایی از ها تنها نمونهاین
 تر خواهد شد.روشن یی گرامآید، چگونگی این کار برای شما خوانندهمی

 اجزای سورتا

هایی از نیاز خود، بخشتوانید بسته به . شما می1زیر تقسیم کرد بخشتوان به چهار امکانات اصلی سورتا را میی دایره
 کار گیرید.ی آن را برای تسهیل فرآیندهای خود بهسامانه یا همه

 (Data Collection) گردآوری داده

ها را از منابع گوناگونی دریافت کند، تواند این دادههاست. سورتا میهای آماری، گردآوری دادهی تحلیلگام نخست همه
 از جمله:

اند، یک های مختلف توسط ناظران میدانیدر پی گردآوری داده در حوزهبرای مدیرانی که  اختصاصی:اپلیکیشن  .1
های کاغذی( شود. این های کند و پرخطای سنتی )مانند فرمشود تا جایگزین روشاپلیکیشن اختصاصی ایجاد می

های سنجش همراه ناظر، اهه دستگباتصال  ،های تعاملینامههای مختلفی )پرسشتوانند به صورتها میاپلیکیشن
های دیجیتال محّل مورد نظارت و ...( نظارت را به عملی سریع و دقیق یابی، تصویربرداری، اتصال به دستگاهموقعیت

 بدل کنند.

                                                                                 
 ی آن است.خالصه Sortaکه  را ساخته atColoussor ترکیب Collection, Warehousing, Processing & Reporting on Dataهای ترکیب واژه 1



های هواشناسی، )مانند دادهها و شرکت ، نهادهاهاهای تخصصی سازمانبرای ارزیابی های سنجش ثابت:دستگاه .2
و ...(،  های راهنمایی و رانندگیسنجهای دریایی، ترافیکسنجآالت، جریانشده روی ماشینیری نصبگابزارهای اندازه

 شوند.های بعدی فرستاده میشدریافت شده و به بخ ابزارهای سنجش مربوطهای از ها به صورت آنالین و لحظهداده
هایی ی  متحرک نصب شده و دادهها و موجودات زندهاین ابزارها روی افراد، ماشین های سنجش متحرک:دستگاه .3

کنند. به سورتا ارسال می مانند موقعیت خودروهای سازمانی، وضعیت سالمت مأموران و مسیر مهاجرت پرندگان را
ها به دلیل تخصصی و تنظیم آن ذکور )که تهیه، نصبمها را به صورت آنالین از ابزارهای بخش گردآوری سورتا این داده

 فرستد.های بعدی سامانه میی کارفرماست( دریافت کرده و به بخشبودن بر عهده
هایی مانند تغییرات قیمت در گاهی منبع داده نه جهان فیزیکی، که فضای مجازی است. داده :های آنالینسرویس .4

  از های یک شرکت،میزان فروش شعبه یا اجتماعی، هایشبکه ، تعداد جستجوهای عبارات مشخصی دربازارهای مالی
( ۲اند )مانند گوگل(، یا )ها فراهم کردهها دسترسی عمومی را به آنهایی که خود سامانهسرویس (۱) طریق

شود، در اختیار سورتا قرار ها برقرار میها و شرکتکزی سازمانها و سرور مرهای امن خصوصی که بین شعبهسرویس
 تا برای پردازش و گزارش آماده شود.گیرد می

 (Data Warehousingانبارش داده )

ذخیره شوند. نسجم اند، باید در یک ساختار مطمئن و مهای متنوعی که از منابع گوناگون وارد سامانه شدهی دادههمه
 دهد:های ورودی انجام میسورتا در این بخش، دو عملیات اصلی را روی داده

 Dataداده ) تمیز کردنیا  سازیپاک. سازیپاک و اولیه های خام، اعتبارسنجیی دادهذخیره (:Staging) گیریپایه  .1
Cleansingسازی و نمایهمرتب های نامعتبر، (  خود شامل مواردی مانند حذف یا تصحیح داده( گذاریIndexing و ،)

 شود.استانداردسازی جداول پایگاه داده می
شوند. ی اصلی روی سرور انتخابی شما ذخیره میها پس از تبدیل، روی پایگاه دادهداده گیری:پشتیبانپایگاه اصلی و  .2

ها داده های یکپارچه شده را به هر فرمتی که مورد نیاز شما است به خروجی تبدیل کند.تواند دادهجا میسامانه در این
 گیری گوناگون هستند.ای دیگر یا درایوهای پشتیبانسازی خودکار و امن روی سرورهدر همین قالب قابل ذخیره

 (Data Processing) پردازش داده

ها هایی از محاسبات و امکانات قابل اعمال روی دادهنمونه شوند.به آمار و اطالعات تبدیل می است که ها در این گامداده
 اند از:عبارت

نامیده شده « هوش تجاری»های داده، ترین کاربردهای سامانهجراییکی از  (:Business Intelligenceهوش تجاری ) .1
. این تکنولوژی دیدگاهی از وکارها و نهادهای گوناگون و فضاهای غیرتجاری نیز کاربرد دارداست که در کسب

بخش  کند. کارکردهای سورتا در اینها فراهم میی آنهایی از آیندهبینیهای گذشته و در حال انجام و پیشعملیات



2شامل پردازش تحلیلی آنالین پردازش رویدادهای (، آنالیتیک، و حتی Benchmarkingزنی )، مدیریت عملکرد، محک 
 ( است.Complex Event Processingپیچیده )

تا های اولیه از ثبت داده -اگر اشتباه، خطا یا تقلبی در هر بخشی از فرآیندها  سورتا این امکان را دارد که یابی:تناقض .2
را شناسایی کرده و گزارش دهد. باید توجه داشت که این امکان در صورتی بهترین  روی دهد، آن -عملکرد بازرسان 

هایی که روی دادهیابی ها از قبل به تیم تحلیل سپرده شود. تناقضها و شاخصدهد که طراحی پرسشخروجی را می
( به ٪۱۰بر بوده و درصد قابل توجهی خطا )حداقل نهنشده ذخیره شده است هزیاز پیش توسط یک سیستم بهینه

 همراه خواهد داشت.

ا . امگذارددر اختیار مدیران می (Actionable insightنام دارد که بینش عملی )  (intelligenceآگاهی )خروجی این بخش، 
های رایج )مانند هایی با فرمتهای تصویری و فایلها به گزارشی شما، دادهوری مجموعهبهتر است که برای افزایش بهره

PDF  )شود.فراهم می گزارشتبدیل شوند. این امکان در بخش  و اکسل 

 (Reportingش )گزار 

های ها در قالبشود. گزارشخش مشخص میها انجام شده در این بی کارهایی که تا حاال روی دادهی همهنتیجه
گیری، برای رعایت محرمانگی اطالعات های گزارشی قالبدر همه آید.که شرحشان در ادامه می اندگوناگونی قابل ارائه

هد داشت که مدیریت شود و هر کاربر تنها به اطالعاتی دسترسی خواوناگونی تعریف میآمده، سطوح دسترسی گدستبه
 اش را صادر کرده باشد.اجازهمجموعه 

 داشبورد
های مختلف سازمان اند که آمار بخشهای مدیریتی متشکل از داشبوردهای مختلفترین قالب برای مدیران، پانلمحبوب

های ی ماهیتشان به دسته( برپایهVisualisationsها )مصورسازی کشند.را در قالب نمودارها و جداول تعاملی به تصویر می
ها یک ه و هرکدام از این دستهشد میمجموعه و مانندشان تقس ریز یعملکرد نهادها ،یمال یمانند آمارهاگوناگونی 

 گیرند.درون آن قرار می هاییکارتبه صورت  دهد که نمودارها و جداول مربوطداشبورد را تشکیل می

ه ک نیا یمثال، به جا ی. براشوندمی تعاملیها این کارتی همه ،تیسا یکاربر سازیو آسان هاکارتکاهش تعداد  یبرا
 شودمی هیعبت ینمودار تعامل کیداده شود،  شینمودار جداگانه نما ۳۰در  گریکدیفاکتور مختلف با  ۶کنش برهم یجهینت

آن دو فاکتور را با هم به صورت  یانتخاب کرده و رابطه کیآن نمودار را فقط با چند کل یو عمود یقمحور اف تواندیکه کاربر م
 .ندیبب یریتصو

جزء به کل )درصد، نسبت  ینمودارها ،یزمان یهایمانند سر یمتنوع یهابه صورت توانندیم شدهآمار و اطالعات پردازش
 شیو جداول نما یو حرارت ییایجغراف یهاو ...(، نقشه انسیوار انه،یم ن،یانگیبر آمار )م یمبتن ینام یهاسهیمقا ع،یو ...(، توز

مشاهده کند )برای مثال  را که پیش چشم دارد با چند کلیک در سطوح مختلف آماریتواند همان مدیر کل می داده شوند.

                                                                                 
2 Online Analytical Processingتحلیل بی ،( درنگRealtimeچندبعدی بر پایه )شود.ها نیازمند میهای گوناگونی که کاربر به آنی درخواست 



رسی دارند، تر از آن(. مدیران جزء نیز به همان آمار دستتولید انواع محصول در سطوح کشوری، استانی، شهرستانی و کوچک
های تر از آن )مثاًل مدیر یک شهرستان فقط آمار شهرستان، شهرها و تولیدیاما صرفًا در سطح مدیریتی خود و پایین

 بیند(.ی خود را میزیرمجموعه

 (Documentationهای مستند )فایل
ه صورت جامع است. سورتا ( بRecords Managementهایی مانند سورتا، مدیریت مستندات )یکی از کاربردهای سامانه

 دهد:ی فرایندهای مدیریت مستندات را به ترتیب زیر انجام میهمه

ی اولیه های الکترونیکی(، ذخیرهدریافت داده  یا ایجاد رکورد توسط کاربر )مثاًل با هدف تبدیل سوابق کاغذی به داده .1
 و پردازش

 ها(ها/کلیدواژه)برچسبها گذاری و مدیریت تگبندی، تگشامل طبقهدهی: سازمان .2
 سازی و بازیابیذخیره .3
 درخواست کاربر، یا تحویل گزارش به کاربر دیگرصدور گزارش طبق توزیع،  .4

 سرویس آنالین
هایی را در اختیار دارند که اطالعات ورودی خود را از سورتا دریافت ی مدیریتی خود سامانهدر مجموعهها گاهی سازمان

های ها به زبانهای مستند ندارند. ارتباط سورتا با آن سامانهنمودار و جدول یا فایلیی نیاز به هاچنین سامانهکنند. می
 باشد. های سورتا قابل ارائه در این قالب میشود. خروجی هرکدام از بخشکامپیوتری و در قالب سرویس آنالین انجام می

 کندمتمایز یم هار سامانهچه سورتا را از دیگآن

 هایها و هوش تجاری وجود دارند. تفاوتاندازی و اجرای مدیریت دیجیتال دادهارها و ابزارهای گوناگونی برای راهافزنرم
 اند از:هایی عبارتسورتا با چنین سامانه

 :گذارند. سورتا بسیاری از ابزارهای موجود، تنها یک یا دو سرویس از چهار بخش اصلی سورتا را در اختیار شما می جامعیت
 جا، به صورت یکپارچه، و با پشتیبانی یک مجموعه دریافت کنید.دهد که این خدمات را یکاین امکان را به شما می

 هایی ارائه اند و یا به صورت بستهدتًا در خارج از کشور تولید شدهابزارهای موجود عم :اختصاصی اندازی و پشتیبانیراه
های مورد نظر خود را ها و محاسبات را وارد، و گزارشاندازی، فرمولها را نصب و راهباید خودتان آنشوند که شما می
از شما تحویل گرفته و خروجی به ها، کار را تمامًا تک تعریف کنید. ما با داشتن متخصصانی در هرکدام از این حوزهبهتک

 .یمدهبهترین شکل ممکن به شما تحویل می
 :تاکند به شما کمک میما در کنار کارشناسان شما، با آنالیز سیستمی فرآیند مورد نظر شما،  تیم تحلیل گردآوری 

پردازش را بتوان روی ها و ... را به صورتی تنظیم و تدوین کنید که بهترین نظارت و نامهابزارهای سنجش، پرسش
 تری را به دست آورد.ها انجام داده و بینش دقیقآن



 :مورد نظر شما، کارایی و سرعت کل  هایسرور گیری منظم رویو ایجاد پشتیبان تیم فنی ما با استانداردسازی انبارش
 ساند.رآمده را به حداقل میدستهای بهآسیب یا خدشه به دادهسیستم را افزایش داده و امکان 

 :شده به دست بیاورید در اختیار تیم تحلیل ما قرار دهید های ذخیرهخواهید از دادهی نتایجی را که میهمه پردازش
تا چندبرابر محاسبات مورد نظر شما را در سیستم تعریف کرده و نتایجی را در اختیارتان بگذارند که شاید حتی فکر 

 اید.یابی به آن را نداشتهدست
 :ت گزارش( یم طراحی ما در کنار تیم تحلیل، تجربه و رابط کاربریUX&UI)  زیبا و متناسب با نیاز شما را طراحی و اجرا

سازی شده و برخالف های شما برای شرایط اختصاصی کار شما سفارشیها و سایتها، دستگاهکنند. اپلیکیشنمی
 آورند.را برای کل سیستم شما به ارمغان می فردخروجی حاصل از ابزارهای موجود در بازار، هویتی منحصربه

 :تر توضیح داده شد، سورتا منحصر به یک سامانه برای پر کردن فرم و پیشگونه که همان انواع ورودی و خروجی داده
نمایش چند نمودار نیست. ابزارهای سنجش شما از ژرفای دریا تا بلندای آسمان، بازرسان شما از دورترین روستاهای 

رین بازارهای جهانی تترین کامپیوتر اداری تا بزرگهای شما از ضعیفکویری تا سردترین ارتفاعات کشور، و سامانه
در گروه خواهید نمودار خاصی را در داشبورد خود های گوناگون خود را برای سورتا بفرستند. آیا میتوانند دادهمی

برای گزارش به مافوق خود تهیه کنید؟ سورتا با چند  PDFخواهید یک فایل مدیران سازمان به اشتراک بگذارید؟ آیا می
 اختیار شما خواهد گذاشت.ها را در کلیک این خروجی

  :ها، اختالالت در اتصاالت نویسان ایرانی ساخته شده و بنابراین تحریمهای سورتا توسط برنامهبخش یهمهدانش بومی
 آیند.های سورتا مانع بزرگی به شمار نمیو حتی قطعی کامل از اینترنت در برابر قابلیت

 ی مدیریت دادهفراتر از یک سامانه

داشته هم را  متفاوت از خودهای قابلیت اتصال به سرویساند که ی ما کدهای سورتا را به صورتی نوشتهتیم توسعه
بنا به نیازشان به  هادپارتمانطراحی کنید که هرکدام از  جامع توانید برای کل سازمان خود یک اپلیکیشنباشد. شما می

ی مدیران سازمانتان به پلتفرم جامع وب برای دسترسی همه توانید یکبخشی از امکانات آن دسترسی داشته باشند. می
 ی اختیاراتشان قرار دارد داشته باشید.ها و اخباری که در حوزهها، گزارشبخش

مخاطبان خود ارتباط برقرار کنید، نه تنها این امکان به صورت وب در اختیار خواهید در همان سامانه با مشتریان یا اگر می
ی موارد به عنوان توانید یک اپلیکیشن جامع اختصاصی برای مخاطبانتان بسازید تا در همهگرفت، بلکه می شما قرار خواهد

دولتی وجود دارد که بین مخاطبانشان  نهادهایمرجع مورد تأیید و راه ارتباط با شما از آن استفاده کنند. حتی این امکان برای 
ها و مواردی مانند افزایش و کاهش عرضه و تقاضا الین در همان اپلیکیشن، بر قیمتنیز ارتباط برقرار کرده و با ایجاد بازار آن

 نظارت کنند.

 ی محصولآینده



ی سورتا و تیم متخصصان داده، ( است. با توسعهData Miningکاوی )ی سورتا ورود به فضای دادهندهی ما برای آیبرنامه
ها ها را بررسی کرده و الگوهایی را در آندادهرا بسازیم که کالن خواهیم توانست هوش مصنوعی اختصاصی مشتریان خود

روز تصمیمات کاوی به مشتریان این توان را خواهد داد که روزبهماند. دادهبیابند که از چشم انسان پنهان می
 تری بگیرند.هوشمندانه

 چرا سورتا محصویل قابل اعتماد است؟

ثبت شده  یهااز دادههای موبایل،  رهای سورتا اشاره شد. عالوه بر آن، در اپلیکیشنگیری سروتر به امکانات پشتیبانپیش
 رهیکارت حافظه( ذخ حاً ی)ترج شنیکینصب اپل ریاز مس ریغ یریو در مس هیته بانیپشت یو خودکار نسخه یبه دو صورت دست

 کرد. یابیا بازها رداده توانمیپاک شد  لیموبا یاگر اپ از رو . در این صورت حتیشودیم

های مختلف جایی میان بخشجابهاز  شیها پداده از چندین روش استفاده شده است. سامانه نیز تیحفظ امن یبرا
در سامانه به ( ACL) یسطوح دسترس ود.ش جادیا هاآن یرو تیه از امنیال چند که شوندیم یرمزنگار صورتیبه  سامانه

ها و اطالعات، از مدیران ارشد گرفته تا کاربران نهایی در اختیار مدیران تک دادهتکاند که دسترسی به صورتی تعریف شده
 ی شما خواهد بود.اصلی مجموعه

 


