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 جمع آوری و پردازش اطالعات

 

 جلسه دوم
 

 

 رآیند تولید اطالعات و دانش را بر شمرده و یكي را توضیح دهید. داده ، اطالعات، دانش، خرد و بینش.ف -9

داده ها: گروهي از نمادها، کلمات، اعداد، نمودارها و حقایق گسسته و بي مفهومي هستند که رخدادها را نشان مي 

امي که هنوز پردازش نشده است مانند تاریخ دهند. حقایقي که از طریق مشاهده و تحقیق بدست مي آیند. مواد خ

 تولد ما، که پس از پردازش و اعالن سن به اطالعات تبدیل مي شود.

( و فعالیت های مفز dataاطالعات: مفهوم کلي است که به مجموعه ای از آگاهي ها، دانش، خبر، انواع دیتا )

گي )زمینه، طبقه بندی، محاسبه، اصالح و جمع افزاری اطالق مي شود. در واقع داده ها با اضافه شدن پنج ویژ

 شدگي( به اطالعات تبدیل مي شوند.

دانش: برای تولید دانش در یک فرآیند نیاز به اطالعات، نیروی انساني و مدیریت دانش داریم. دانش از مهمترین 

 نتایج این فرآیند است که باعث مزین رقابتي برای سازمان مي شود.
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برگیرنده مباني، اصول و الگوی اولیه برای فهم و به کارگیری دانش مناسب برای یک منظور خرد یا بینش: در 

 خاص است. دانش روش پیاده سازی و استفاده از اطالعات و پاسخي برای سوال )چرا( است.

 

 ویژگي های اصلي اطالعات را نام ببرید. )مهم( -۱۰

 به موقع بودن -

 مناسبت -

 دقت -

 جزئیات -

 تكرار -

 قابلیت فهم -

 

 مدل کلي در تمام روابط )اینترنت، روزنامه ها...( ساماندهي اطالعات ثبت شده را نام ببرید. -۱۱

 مدل کلي در تمام روابط ساماندهي اطالعات ثبت شده، دارای شش سرفصل اصلي است.

 . تشخیص وجود انواع بسته های اطالعاتي۱

 . شناسایي آثار موجود در یک اثر2

 ی منظم بسته های اطالعاتي به صورت مجموعه. گردآور3

 . تهیه فهرست بسته های اطالعاتي4

 . تهیه راه های دسترسي به اطالعات از طریق نام، عنوان و موضوع5

 . محیط های نگهداری اطالعات6

 

 عناصر تشكیل دهنده پایگاه اطالعاتي را نام برده و یک مورد را توضیح دهید. -۱2

 

 انساني: مجموع افرادی که به تناسب نقش خود در ایجاد، حفظ و پویایي پایگاه اطالعاتي موثرند.. نیروی  ۱

. تجهیزات: تكنولوژی اطالعات تسهیالت اساسي در زمینه ذخیره، پردازش و انتقال اطالعات، برای پایگاه های 2

كان گسترش حوزه اشاعه اطالعات در اطالعاتي مهیا مي نماید. یكي از کارکرد های مهم تجهیزات الزم، ایجاد ام

 سطح وسیع است.

. نرم افزار: پل ارتباطي است بین داده های ذخیره شده و کاربران سیستم.اعمال مدیریت بر روی داده ها و انتقال 3

 نیازهای کاربران به پایگاه اطالعاتي، از طریق نرم افرارهای اطالعاتي که به سیستم مدیریت داده ها معروف است.
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. داده ها: اصطالح داده ها غالبا به عنوان مشاهدات یا واقعیت های خام، تعریف مي شود. داده ها در صورت 4

 پردازش به وسیله فكر انسان به اطالعات تبدیل شده و دانش را به وجود مي آورد.

 

مخاطبین( را توضیح دهید. )فقط نیازهای روابط عمومي به بانک اطالعاتي در سه حوزه )سازمان، رسانه و  -۱3

 رسانه را تحلیل کنید(

 . سازمان:۱

 الف( در اختیار گذاردن اطالعات کلي سازمان

 های عملیاتيب( گزارش عملكرد سازمان به تفكیک وظایف و حوزه

 ج( فرایندهای کاری سازمان

 های در دست اجراد( مشخصات طرح ها و پروژه

 ه( تسهیل در پاسخگویي سازماني

 های سازماناطالعات تخصصي از فعالیت و(

 . رسانه )نیازهای خارج سازمان(2

هایي هستند وداشتن ای )اینكه مدیران سازماني رسانه دارای چه سالیق و گرایشالف( شناخت سازمان رسانه

 اطالعات پایه برای دسترسي به آنها(

ها و ه برقراری ارتباط، سابقه شغلي و گرایشنگاران حوزه خبری سازمان )اطالعات پایه، نحوب( شناخت روزنامه

 عالیق(

ها در موضوعات مختلف و نیز به ها و نتایج تحلیل محتوای رسانهج( سابقه خبر و گزارش )بریده جراید رسانه

 های خبری، خبرگزاری(ها: رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، سایتتفكیک رسانه

 . مخاطبین3

 به مخاطبین براساس دسته بندی مخاطبین چه برون سازماني و چه درون سازمانيالف( اطالعات پایه مربوط 

 ب( گرایش ها و جهت گیری مخاطبین نسبت به سازمان

 های ارتباطي مورد اعتماد مخاطب.ج( شناخت کانال

 

ها یا اطالعات تواند اخبار دانستههای اطالعاتي چیست؟ بسته اطالعاتي قالب یا فرمتي است که ميمنظور از بسته-۱4

 های اطالعاتي و ارتباطي،. تكنولوژی۱را در درون خود ذخیره یا پردازش نماید. و از طریق: 

های کوتاه، . شناسایي آثار موجود در یک اثر، )مجالت، کتابهای مجموعه مقاالت، کتاب، مجموعه داستان2

 های اطالعاتي به دیگران منتقل کند.مجموعه آثار و بانک
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 های اطالعاتي را نام ببرید؛ دو مورد را به دلخواه توضیح دهید.ت بستهفهرس -۱5

 الف( کتاب شناسي

 هاب( نمایه

باشند و از طریق های مختلف کشور ميج( فهرست کتابخانه: کتابهایي هستند که حاوی اطالعات تفكیلي کتابخانه

 یدا کرد.توان به جزئیات مربوط به کتابخانه و مراکز اسناد دسترسي پآن مي

د( ابزارهای آرشیو:ابزارهایي هستند که به کمک آنها اطالعات و اسناد در داخل یک مجموعه طبقه بندی و 

 باشند.شود. این ابزارها شامل انواع کاغذی و الكترونیكي مينگهداری مي

ها را در خود نگهداری ها و گالری ه( دفاتر ثبت: دفاتری هستند که فهرستي از آثار و اشیاء نگهداری شده در موزه

 کنند.مي

 ایافزارهای رایانهو( نرم

 

 مورد(2آوری و پردازش اطالعات، توضیح دهید.)های اینترنتي را نام برده و کاربرد آنها را در جمعسرویس -۱6

 هاSPAMهای خبری . ایمیل، شامل: خبرنامه الكترونیک گروه۱

 . وب سایت2

 انتشار سریع اطالعات -

 ةاآوری اطالعات و دیدگاهجمع -

 ارتباط با مخاطب یا مشتری -

 . وبالگ3

 های منتشرهاوری اطالعات از طریق وبالگجمع -

 ها که دارای دو بخش هستند. )نظرات نویسنده و کاربران(تحلیل محتوا بر اساس محتوای وبالگ -

 ها، فروم ها.رومچت تر و غیر رسمي از طریق وبالگانتشار اطالعات با زبان صمیمانه -

 . چت روم4

 پي بردن به گرایشات افكار عمومي -

 برگزاری جلسات و تبادل نظر -

 های تخصصيتشكیل چت روم -

 هاها و فروماستخراج اطالعات ایمیل -

   ها )تاالرهای گفتگو(. فروم5
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