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تحلیل و طراحی نوین سیستم ها  تهیه کننده: مهندس آرش احمدي اصفهانی          

- محیط ایجاد و توسعه سیستم ها  فصل 1
مقدمه 

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم هاي اطالعاتی فرآیند سازمانی پیچیده و پرچالشی است که تیمی از متخصصان کسب و کار 
و سیستم ها از آن براي ایجاد و نگهداري سیستم هاي اطالعاتی رایانه اي استفاده میکنند. سازمان ها میتوانند با استفاده 
نوآورانه از فناوري اطالعاتی به مشکالت و فرصتهایی که با آن مواجه میشوند عکس العمل نشان دهند. بنابراین، تجزیه و 

تحلیل و طراحی سیستم هاي اطالعاتی یک فرآیند بهبود سازمانی است. سیستم ها براي دستیابی به منافع سازمانی ایجاد و 
دوباره سازي میشوند. این منافع از ارزش افزوده به وجود آمده در طول فرآیند ایجاد، تولید و پشتیبانی محصوالت و خدمات 

سازمان حاصل میشوند. 
استقرار الکترونیک محل بازار یعنی جایی که یک کسب و کار می تواند به بهترین نحو ممکن منابع مورد نیاز براي تولید 

محصوالت و خدمات خود را در اینترنت به فروش رساند. 
یکی از مهم ترین نتایج تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها، نرم افزار کاربردي است که به منظور پشتیبانی از وظایف 

سازمانی یا فرآیند ویژه سازمانی مانند مدیریت موجودي، لیست حقوقی یا تجزیه تحلیل بازار طراحی شده است. عالوه بر نرم 
افزار کاربردي، سیستم اطالعاتی جامع شامل موارد زیر است: 1( سخت افزار و 2( نرم افزار سیستم که نرم افزار کاربردي بر 

روي آن ها اجرا میشود، 3( تنظیم مطالب آموزشی و مستندسازي، 4( نقشهاي شغلی خاص مرتبط با کل سیستم، 
5( کنترلها و 6( افرادي که در طول کارشان با این نرم افزار کار می کنند. 

متدولوژيها عبارت از رویکردهاي چند مرحلهاي و جامعی براي ایجاد سیستم ها هستند که راهنماي شما در طول کار 
خواهند بود و بر کیفیت محصول نهایی شما، یعنی سیستم هاي اطالعاتی، تأثیر مثبت میگذارند. متدولوژي اتخاذ شده در 

یک سازمان همواره با سبک مدیریت عمومی آن سازگار خواهد بود. بیشتر متدولوژيها فنون متعدد ایجاد سیستم هاي 
اطالعاتی را درهم میآمیزند. 

فنون، فرآیندهاي مخصوصی هستند که شما در مقام تحلیل گر براي اطمینان از پردازش خوب، تکمیل و قابل فهم بودن کار 
خود براي اعضاي دیگر تیم از آن ها استفاده میکنید. این فنون از طیف وسیعی از وظایف پشتیبانی می کنند، مانند رهبري 
مصاحبه ها براي تعیین آنچه سیستم شما باید انجام دهد، برنامه ریزي و مدیریت فعالیت ها در پروژه ایجاد سیستم ها، ارایه 

نمودار منطقی سیستم و طراحی گزارشهایی که سیستم شما ایجاد خواهد کرد.  
ابزارها، نمونهاي از برنامه هاي رایانه اي هستند که باعث تسهیل استفاده از فنون میشوند و کمک میکنند که شما از 

دستورالعملهاي متدولوژي کلی ایجاد سیستم هاي اطالعاتی به درستی پیروي کنید. فنون و ابزارها براي مؤثر بودن بایستی 
با متدولوژي سیستم ها در سازمان سازگاري داشته باشند.  

فنون و ابزارها باید باعث شوند تا توسعه دهنده سیستم ها به راحتی مطابق با گام هاي متدلوژي انتخاب شده هدایت شود. 
سه مؤلفه ي متدولوژيها، فنون و ابزارها به اتفاق یکدیگر باعث ایجاد یک رویکرد سازمانی در عرصه تجزیه و تحلیل و طراحی 

میشوند. 
نقش اولیه تحلیل گر سیستم مطالعه نیازها و مشکالت سازمان است تا دریابد چگونه افراد، روشها و فناوري اطالعات به 
بهترین شکل باید باهم ترکیب شوند تا وضعیت سازمان موردنظر بهبود یابد. تحلیل گر سیستم ها به کاربران سیستم و 

مدیران سازمان کمک میکند تا نیازهاي اطالعاتی خود را براي سرویسهاي اطالعاتی جدید یا پیشرفته تعریف کنند. تحلیل 
گر سیستم ها در عین حال عامل تغییر و نوآوري نیز به شمار میرود.  

رویکردي نوین در تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها 
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم هاي اطالعاتی رایانه اي از دهه 1950 آغاز شد و از آن زمان به بعد، با تغییر سازمان ها و 
پیشرفت سریع فناوري رایانه اي، عوامل محیطی اثرگذار بر ایجاد سیستم ها دایماً تغییر کرده است. در دهه 50، تالشهایی 
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ها عامل چون توانمندي رايانه دادند،د كه نرم افزارها انجام ميهايي متمركز بوفرآيندشد بر انجام مي سيستم هاكه براي ايجاد 

 به هدف اصلي تبديل شد. كارايي پردازشگريو شد مهمي محسوب مي

اي و سلسله مراتبي به نظم بخشيدن به ذخيره و بازيافت هاي شبكهبا استفاده از مدل داده هاي اوليه مديريت پايگاه سيستم ها

از روش  سيستم هاكمك كرد كه اولويت تأكيد ايجاد  داده هاي مديريت پايگاه سيستم هاكردند. ايجاد كمك مي داده ها

 تغيير كند. داده ايپردازشي به روش 

به وقوع  ها سازمان، تحوالت بزرگي در امر محاسبات سازمانيبا تبديل ميكرورايانه ها به ابزارهاي كليدي  1980در دهه 

ه تر ( به اين منظور ساخته شد كه كار توسعه دهندگان سيستم را سادCASE) رايانه ايپيوست. ابزارهاي مهندسي نرم افزار 

 و سازگارتر كند.

هاي مستقل سيستم تشكيل شده اند. در ، سيستم هايي بزرگ و پيچيده است كه از مجموعه ماجولسازمانسيستم جامع 

 هاي ايجاد سيستم ها بر اينترنت متمركز شد.، بيش از پيش تالش90ميانه دهه 

تكيه دارند تا توسعه  Cold Fusionچون  رايانه ايسنتي بر ابزارهاي  يسيستم هاامروزه توسعه دهندگان اينترنت مانند 

، مثل ابزارهايي كه توسط شركت اوراكل CASE. بسياري از ابزارهاي كنندي اينترنتي را سرعت بخشند و ساده سيستم ها

وي طراحي روز به روز به س سيستم هاكنند. پياده سازي هاي كاربردي اينترنتي را پشتيباني ميطراحي شده اند، ايجاد برنامه

در يك سرور، برنامه كاربردي در سرور دوم و منطق سرويس گيرنده در ماشين كاربر  داده هارود. پايگاه اي پيش ميسه اليه

 گيرند.قرار مي

 کندرا اداره می داده هاهایی که فرآیندو  داده هاتفكیك 

 و منطق پردازش. داده ها جريان، داده هاهر سيستم اطالعاتي شامل سه مؤلفه كليدي است: 

مانند شماره حساب مشتري،  ،كنندتوصيف مي سازمانها و وقايع را در اي هستند كه كاركنان، عينيتحقايق اوليه داده ها

تعداد جعبه هاي غله خريداري شده، يا حتي دموكرات يا جمهوري خواه بودن شخص. هر سيستم اطالعاتي براي توليد اطالعات 

 شوند تا براي انسان قابل تفسير باشند. مي ارايهيي هستند كه به صورت پردازش شده داده هااطالعات متكي است.  داده هابه 

يابد و شامل توصيفي است از منابع و مي جريانگروه هايي از داده است كه در يك سيستم حركت مي كند و  داده ها جريان

 .داده ها جريانمقاصد براي هريك از 

مراحل پردازش است كه  نمايان گرها شوند. اين مستطيلجهت دار به مستطيل گردگوش متصل مي با خطوط داده ها جريان

 كند. ي خروجي را توليد ميداده ها جرياني ورودي را دريافت و داده ها جريان

 گر هر گام است.آغازمنطق پردازش توصيف كننده گام هاي تبديل داده ها و وقايع 

شود. ناميده مي سيستم هاگرا در ايجاد فرآيند، استفاده و تبديل داده ها در يك سيستم اطالعاتي رويكرد جرياناين تمركز بر 

، از طريق مراحل مياني پردازش، تا مقاصد آن هارا از منبع  داده هافنون و توجهات ايجاد شده از اين روش مي تواند حركت 

 نهايي دنبال كند.

گرا فرآيندكنند، رويكرد هاي مختلف كار ميهاي متفاوت و با سرعتطالعاتي با برنامههاي مختلف اين سيستم اچون قسمت

 داده هاسنتي، ساختار طبيعي گراي فرآينداند. در رويكرد به صورت موقت ذخيره شده داده هادهد كه محلي را نشان مي

شد، زمان بندي و تعيين مراحل پردازش را در گرا استفاده مي فرآيندمشخص نشده است. تا همين اواخر فنوني كه در رويكرد 

 كرد.توجه مي آن هاگرفت، بلكه فقط به توالي نظر نمي

هاي مختلف خود به وجود داشت كه هركدام فقط براي برنامه هاي كاربردي متفاوت و برنامه داده ها( چندين فايل تخصصي 1

( وقتي 3كاربردي مختلف داراي عناصر مشتركي از داده ها بودند.  هايها در برنامه( بسياري از اين فايل2شد. كار گرفته مي

 شد.هاي ديگر هم تغيير ايجاد ميكرد، بايد در تمام فايليكي از اين عناصر مجزا تغيير مي

دهي سازمانگرا، داده ها را به صورت دلخواه بدون توجه به چگونگي و محل استفاده، داده ها در يك سيستم، رويكرد داده

ي مورد نياز و روابط شغلي داده هاشد. اين مدل سازي نوع  داده هاسازي كند. فنون مورد استفاده در اين روش باعث مدليم

كند. برخي افراد معتقدند هاي شغلي كسب و كار را تشريح ميقوانين و خط مشي داده ايكند. مدل را توصيف مي داده هابين 

در  دايمبه جاي انعكاس روش اجرايي كسب و كاري كه  داده ايي است، زيرا الگوي فرآيندپايدارتر از الگوي  داده ايالگوي 
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گرا به عنوان مهندسي اطالعات ياد پردازد. برخي افراد از رويكردهاي دادهحال تغيير است، به نمايش ماهيت ذاتي آن مي

 كنند.مي

سیستم هار ایجاد گرا دگرا و دادهفرآیندهای اساسی موجود بین رویكردهای تفاوت

گرادادهگرافرآیندخصوصیات

 تمركز سيستم
رود چه كاري را انجام دهد واز سيستم انتظار مي

 چه وقت

يي كه سيستم براي عمليات خود نياز داده ها

 دارد.

ثبات طراحي

هاي هاي كاري و برنامهفرآيندمحدود، زماني كه 

 هاآن هاي كاربردي پشتيباني كننده كاري و برنامه

 تغيير كند.

مقاومت بيشتر، زماني كه نيازهاي يك 

 به سرعت تغيير نكند. داده هابه  سازمان

داده  سازمان

ها

براي هر برنامه كاربردي طراحي  داده هاهاي فايل

 شوند.مي

هاي داده ها براي كل مؤسسه طراحي فايل

 شود.مي

دوباره كاري كنترل شده و محدود است.دوباره كاري كنترل نشده و زياد است.داده هاحالت 

 ی کاربردیسیستم هاو  داده هاتفكیك پایگاه 

اند دهي شدهسازماناند و به روشي يي است كه به صورت منطقي با هم مرتبطداده هااي مشترك از مجموعه داده هاهر پايگاه 

 داده ها. پايگاه كنندرا تسهيل  سازمانو متعدد  براي استفاده كنندگان مختلف آن هاسازي و بازيابي يابي، ذخيرهكه دست

به صورت متمركز مديريت، استاندارد و تثبيت شوند. رويكرد  داده هادهد ست كه اجازه ميداده هادهي سازمانهاي شامل روش

 . مركزي استفاده شود داده ايهاي كاربردي متفاوت از پايگاه هاي دهد براي برنامهاجازه مي داده هاپايگاه 

هاي بر حول موضوعاتي همچون مشتريان، استفاده كنندگان و بخش داده ها، پايگاه سيستم هادر رويكرد داده گرا جهت ايجاد 

مختلف طراحي شده است. طراحي پايگاه داده باعث استقالل برنامه كاربردي يعني تعريف و جداسازي داده ها از برنامه هاي 

 شود. كاربردي مي

گرا مؤثر از هم جدا هستند. براي اين كه رويكرد داده داده هااين است كه برنامه هاي كاربردي و  داده هال نكته مهم استقال

به صورت متمركز ذخيره  آن ها سازمانيي داده هايي كه ها سازمانواقع شود به تغيير ديگري نيازمند است. به عبارت ديگر، 

داده يي كه ها سازمانموجود كار كند و  داده ايهاي شده است بايد برنامه هاي كاربردي جديدي را طراحي كنند كه با پايگاه

هاي كاربردي جديدي طراحي كنند كه هم از برنامه داده ايرا به صورت متمركز ذخيره نكرده اند بايد پايگاه هاي  سازمانيي ها

 هاي كاربردي آينده پشتيباني كند. و هم از برنامهفعلي 

 سیستم هاشما در ایجاد  سازمانیهای نقش و دیگر مسئولیت

كنندگان يا كاربران گيرند و از آنان به عنوان استفادهشود در واحدهاي كاري قرار ميافرادي كه سيستم براي آنان طراحي مي

 شود. نهايي ياد مي

بخشد، ايجاد سيستم ها كاري گروهي چگونه واحدهاي سيستم اطالعاتي خود را ساختار مي سازماننظر از اين كه يك  صرف

ها مربوط به چگونگي انتخاب اعضاي گروه و برخي هاي مشخصي است. برخي از اين ويژگياست. يك گروه خوب داراي ويژگي

 شود. ديگر مربوط به چگونگي دسته بندي تيم يا گروه مي

خواهد بهترين حالت كار گروهي را داشته باشد بايد بكوشد با اعضايش ارتباطي كامل و شفاف برقرار ب مياگر يك تيم خو

توانند ارتباط مؤثري ايجاد كنند. به نوبه خود اعتماد و مقدم داشتن كند. اگر اعضاي تيم به يكديگر اعتماد داشته باشند مي

 .مي آيداحترام متقابل به وجود نظريات و اهداف گروه بر نظريات و اهداف فردي با 

 های موفقهای تیمویژگی

ها و اهدافها، مهارتزمينهتنوع در پيش

تحمل تنوع و گوناگوني، عدم قطعيت و ابهام موجود

وجود ارتباطات كامل و شفاف

اطمينان
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 احترام متقابل و اولويت نظريه گروه بر نظريه فردي 

 كندتشويقي كه مسئوليت و پاسخگويي مشترك را ترغيب  وجود سيستم. 

سيستم ، بلكه به روش مديريت تيم نيز بستگي دارد. آن هاموفقيت تيم نه تنها به چگونگي تركيب اعضاي تيم و تالش گروهي 

دي ديگر تيم موفق ها عنصر كليشود. مديريت مؤثر پروژهي پاداش بخشي از يك نظام مديريت تيمي خوب محسوب ميها

 شود:است. مديريت پروژه موارد زير را شامل مي

( هماهنگ كردن 3( نظارت بر پيشرفت كار طبق زمانبندي ايجاد شده 2( تدبير يك طرح كاري و زمان بندي واقعي و عملي 1

وژه بايد قبل از تكميل گيري پيرامون آن كه آيا پر( تخصيص منابع براي پروژه و حتي گاهي تصميم4پروژه با متوليان آن 

 سيستم پايان يابد، در اين صورت چه موقع.

 سیستم هانقش مدیران سیستم های اطالعاتی در ایجاد 

دخالت كنند، درگير كار تخصيص  سيستم هاايجاد  فرآيندي اطالعاتي بيش از آن كه به طور واقعي در سيستم هانوعاً مديران 

ي اطالعاتي ممكن است در برخي سيستم هااند. بنابراين، مديران هاي تصويب شدهوژهمنابع براي پروژه و نظارت بر اجراي پر

هايي كه موردنظر هاي كتبي در مورد پيشرفت پروژه در قسمتجلسات بررسي پروژه شركت كنند كه انتظار مي رود گزارش

زارهايي را كه قرار است استفاده شود و ي اطالعاتي ممكن است متدولوژي، فنون و ابسيستم هاشود. مديران  ارايهآنان است، 

 همچنين شيوه گزارش درباره وضعيت پروژه را تجويز كنند.

و  سازمان كردني اطالعاتي به سطح او در بخش و چگونگي اداره سيستم هاي هر مدير و فعاليت هاها و تمركز مسئوليت

 بستگي دارد.  سيستم هاايجاد  فرآيندهاي موجود در حمايت

 سیستم هادر ایجاد  سیستم هاان تحلیل گرنقش 

سيستم و براي  تحليل گرشوند. به عنوان يك محسوب مي سيستم هاايجاد  فرآيندافرادي كليدي در  سيستم هاان تحليل گر

 نيل به موفقيت بايد اين چهار مهارت را در خود تقويت كنيد: 

 هاي انساني. ( مهارت4يريتي و هاي مد( مهارت3هاي فني، ( مهارت2هاي تحليلي، ( مهارت1

ها و مسائل را شناسايي و مشكالت را تحليل و كاركردهاي آن را درك، فرصت سازمان مي كندشما را قادر هاي تحليلي مهارت

توانيد تقويت كنيد، تفكر سيستمي يا توانايي ديدن مهارتهاي تحليلي كه مي مهم ترينكنيد و راه حل مناسبي بيابيد. يكي از 

ي اطالعاتي به عنوان يك سيستم است. تفكر سيستمي براي شما چارچوبي مهيا مي كند كه از طريق سيستم هاو  ها سازمان

در آن قرار  ها سازماني موجود اين سيستم و نيز محيطي را كه ها سازماني اطالعاتي و سيستم هاآن روابط مهم موجود بين 

 دارند به خوبي بشناسيد. 

تحليل كند. شما در مقام هاي فناوري اطالعات كمك ميشما در شناخت توان بالقوه و فناوري محدوديتهاي فني به مهارت

بايد قادر به تصور كردن يك سيستم اطالعاتي باشيد كه به استفاده كنندگان در حل مشكالتشان كمك كند و راهنماي  گر

ي برنامه نويسي، سيستم هاي مختلف عملياتي و سخت ها زبانتوسعه و طراحي سيستم باشد. همچنين شما بايد توانايي كار با 

 افزار رايانه را داشته باشد. 

 كند. ها، منابع، خطرات و تغييرات كمك ميهاي مديريتي به شما در مديريت پروژهمهارت

تحليل د. شما در مقام نويسان ديگر كار كنيان و برنامهتحليل گرهاي انساني به شما كمك مي كند تا با كاربران نهايي، مهارت

ها و ديگر متخصصان سيستم را ايفا كنيد. ارتباط مؤثر كتبي و بايد نقش اصلي رابط ميان استفاده كنندگان، برنامه نويس گر

شوند كه هاي انساني محسوب ميهاي مهارتها و گوش كردن از مؤلفهشفاهي، شامل توانمندي در هدايت جلسات، مصاحبه

 تسلط داشته باشند. آن هار ان بايد بتحليل گر

 سیستم هانقش برنامه نویسان در ایجاد 

كنند كه رايانه بتواند آن را دهند تبديل به دستوراتي ميمي آن هاان به تحليل گرهاي سيستمي را كه برنامه نويسان مشخصه

 گويند.را نوشتن كد يا كدگذاري نيز مي رايانه ايدرك كند. گاهي نوشتن برنامه 

توان از طريق سه ساختار ساده يعني توالي، تكرار و انتخاب را مي رايانه ايهاي امه نويسي ساخت يافته، تمام دستورالعملدر برن

 بيان كرد. 



5 

 نقش مدیران کسب و کار در ایجاد سیستم ها

هاي ايجاد سيستم و تخصيص اهميت دارند كه قدرت تأمين مالي پروژه سيستم هااين مديران از آن جهت براي پروژه ايجاد 

ي شركت فعاليت هامنابع الزم براي موفقيت پروژه را دارند. به دليل داشتن اختيار تصميم گيري و دانشي كه درباره مسير 

را  سيستم هاهاي ايجاد ي پروژههاي عمومتوانند نيازها و محدوديتمي ها سازماناي و مديران هاي وظيفهدارند، رؤساي بخش

كند، اين مديران را كميته راهبري مشخص مي سيستم هاهاي تر كه اهميت نسبي پروژههاي بزرگ. در شركتكنندتعيين 

هستند.  سيستم هامعموالً از اعضاي كميته راهبري يا گروه برنامه ريزي  آن هاچون  ،اجرايي داراي اختيارات بيشتري هستند

( پيشنهاد و تصويب 2، سيستم ها( تعيين مسير ايجاد 1گيري دارند: مديران كسب و كار در موارد زير حق تصميم بنابراين،

 واگذار شده است.  سازمانهايي كه پيش از اين تصويب و به افراد ديگر در ( تعيين اهميت نسبي پروژه3ها و پروژه

 سیستم هاهای دیگر در ایجاد نقش مدیران/ تكنسین

، متخصصان شبكه و ارتباطات از سازمانيو چه برون  سازمانييا صوتي باشد، چه درون  داده ايسيستم درگير ارتباطات اگر 

داراي واحدهاي عوامل انساني هستند كه وظيفه اين  ها سازمانكنند. برخي راه دور به پيشرفت ايجاد سيستم ها كمك مي

با كاربر و عوامل تسهيل كننده استفاده از آن، آموزش استفاده  تم هاسيسواحدها شامل موارد زير است: تعيين تعامالت 

 ها و مستندسازي براي كاربر.كنندگان، نگارش دستورالعمل

ي است تا لي بزرگ و حساس برعهده مميزان داخسيستم هادر  ، مخصوصاًسيستم هاهاي پروژه ايجاد نظارت بر اكثر تالش

مميزان مسئوليت حفظ مسير  ها سازمانسيستم اطمينان حاصل كنند. در بسياري از  هاي ضروري برايآنان از وجود كنترل

به  سيستم هاشود كه كار گروهي ايجاد تغييرات در طراحي سيستم را نيز برعهده دارند. تعامل الزم در بين اين افراد باعث مي

 بهترين صورت ممكن پيش رود.

 تم هاسیسی اطالعاتی و انواع ایجاد سیستم هاانواع 

دهد، يا با توجه به فناوري استفاده شده در ساخت سيستم، انواع سيستم ها از عموماً با توجه به كاري كه سيستم انجام مي

 شوند.يكديگر تفكيك و متمايز مي

 (TPSی پردازش تراکنشی )سیستم ها

يا وقايع كسب و كار را پردازش مي كند، اين  فعاليت هاي مربوط به داده هابه صورت خودكار  سيستم هاي پردازش تراكنشي

وقايعي ساده و مجزا دانست. داده هاي مربوط به هر تراكنش جمع آوري و پس از  سازمانتوان در طول حيات موارد را مي

هاي پذيرفته شده براي جمع آوري . سپس تراكنششوندشوند يا مورد قبول واقع نمي يا پذيرفته مي آن هاسنجش درستي 

و به منظور اجراي  كنند ارايهها ها ممكن است فوراً توليد شوند يا استانداردهايي را براي تراكنشدي ذخيره مي شوند. گزارشبع

 ديگر انتقال يابند. فرآيندي به فرآيندها از هاي كسب و كار، ممكن است تراكنش تمام جوانب فعاليت

هاي ها اعم از رويههاي فعلي پردازش تراكنشبه معناي تمركز بر رويه، ي پردازش تراكنشيسيستم هاطراحي تجزيه و تحليل و 

داده ، پردازش و خروجي آن ها جريان، داده هاآوري هاي فعلي شامل پيگيري دقيق جمعدستي يا خودكار است. تمركز بر رويه

طريق سرعت بخشيدن به آن، ها از توان بهبود پردازش تراكنشرا مي ي پردازش تراكنشسيستم هاايجاد  ست. هدف ازها

يا تهيه اطالعاتي  سازمانيي اطالعاتي سيستم هااستفاده كمتر از نيروي انساني، تقويت كارايي و صحت، ادغام كردن آن با ديگر 

 ذكر كرد كه قبالً در دسترس نبودند.

 (MIS) ی اطالعات مدیریتسیستم ها

آوري جمع  مي آيدبه دست  كه از طريق سيستم پردازش تراكنشيي نسبتاً خامي را داده ها، ي اطالعات مديريتسيستم ها

ي سيستم هاايجاد  نياز دارند. آن هاهايشان به يتلكند كه مديران براي اجراي مسئوداري تبديل ميو به تركيبات معني

ونه از اين اطالعات ، نيازمند درك صحيح اين موضوع است كه مديران به چه نوع اطالعاتي نياز دارند و چگاطالعات مديريت

 كنند. در مشاغل خود استفاده مي

در ايجاد  ي حاصل از چند سيستم مختلف پردازش تراكنشي نياز دارد. بنابراين،داده هاسيستم اطالعات مديريت اغلب به 

جدا از سيستم  سازمانيبه عنوان منابع  داده هازيرا در اين روش  گرا سود برد،توان از روش دادهسيستم اطالعات مديريت مي
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از مواضع گوناگون از اهميت  داده هاچون توانايي استخراج  ،شوند كه در آن ذخيره شده انددر نظر گرفته ميپردازش تراكنشي 

 بسيار ضروري است.  در ساختن سيستم اطالعات مديريت داده هااي برخوردار است، ايجاد مدل صحيح و جامع ويژه

 (DSS) ریگیی پشتیبانی تصمیمسیستم ها

مسئوليت تصميم گيري را  ها سازمانگيري به كساني كه در كمك به تصميم براي ي پشتيباني تصميم گيريسيستم ها

شود، در اين سيستم محيط انجام مي MIS، مانند آنچه در داده هااي از برعهده دارند طراحي شده است. به جاي تهيه خالصه

هاي عمليات كسب و كار را مديريت كنند. و مدل داده هاتوانند به سرعت گيرندگان ميشود كه در آن تصميمتعاملي ايجاد مي

هاي رياضي يا گرافيكي از شده باشد(، مدلاستخراج  MISيا  TPS)كه ممكن است از  داده اياز يك پايگاه  DSSهر 

اي كه معموالً اي( تشكيل شده است. رابط براي تصميم گيرندهي كسب و كار و يك رابط با كاربر )ماژول محاورههافرآيند

ي سخت تاريخي و هم از داده هاممكن است هم از  DSSآورد. هر را فراهم مي DSSمديريت غيرفني است شيوه ارتباط با 

 داده هاهاي گذشته استفاده كند. ذخيره گاه كن آينده با گزينهسناريوهاي قضاوتي )چه مي شود اگر....( براي حاالت مم

ي موضوعي است كه به منظور پشتيباني از وظيفه تصميم گيري طراحي شده است. يك شكل از داده هااي از پايگاه مجموعه

DSS  در سطح بااليي  ه هاداديعني سيستم اطالعات مديران ارشد اجرايي، بر قابليت ساختار نيافته مديران ارشد براي كشف

كند. در هر دو صورت كاربرد كامالً پيش بيني نشده ها و هدايت آن به سوي موضوعات خاص كسب و كار، تأكيد مياز مجموعه

ي فعاليت هامنبع نرم افزاري است كه از يك محدوده خاص  DSSاست.  DSSهاي يك و كمتر ساختاربندي شده از مشخصه

 كند.تا انتخاب عرصه عمل( پشتيباني مي مسألهز يافتن مربوط به اتخاذ تصميمات )ا

پايگاه ( 2، داده ايپايگاه ( 1كند: تأكيد مي DSSاغلب بر سه مؤلفه عمده  DSSبراي  سيستم هاتجزيه و تحليل و طراحي 

هاي استفاده گرا، اغلب براي پي بردن به نيازمندي، رويكرد دادهMISارتباط استفاده كننده با سيستم. همانند يك ( 3مدل و 

ي مختلف داده هابراي توجيه روابط دروني بين  سيستم هارود. عالوه بر اين، پروژه تجزيه و تحليل و طراحي كننده به كار مي

ا يافتن بهترين راه حل مشكالت استفاده ي آينده بداده هابيني كند. از اين روابط براي پيشبه دقت از قواعد رياضي استفاده مي

 شود. مي

 (ES) ی خبرهسیستم ها

در غير اين صورت و  -پس -سيستم خبره سعي مي كند به جاي اطالعات به كدبندي و مديريت دانش بپردازد. قوانين اگر

ينه خاص از مسائل كند كه هر متخصص از طريق آن در يك زمدانش، روشي را توصيف مي ارايههاي ديگري از نحوه شكل

هاي مختلف دست يابد. در ايجاد سيستم خبره به كسب دانش متخصص در حوزه مشخصي از مسائل تأكيد تواند به وضعيتمي

ان سيستم است، با اين تفاوت كه اين تحليل گرشود. مهندسي دانش، به اكتساب دانش كمك مي كند، كار آنان مشابه كار مي

 داده هاتر از تعيين كنند، چون تعيين دانش بسيار مشكلاند كه از فنون مختلف استفاده ميديدهاي آموزش مهندسان به گونه

 است.

ی اطالعاتیسیستم هابراساس انواع مختلف  سیستم هاایجاد 

ی سیستم هانوع 

 اطالعاتی
سیستم هاهای ایجاد روشی اطالعاتیسیستم هاهای ویژگی

سيستم پردازش تراكنشي 

(TPS) 

، داده هاآوري بسيار وسيع، تمركز بر جمع

و پردازش  داده هاهدف آن كارايي حركت 

 ها.TPSايجاد ارتباط متقابل بين 

آوري، تعيين گرا، براساس جمعفرآيندروش 

 داده هااعتبار و ذخيره اطالعات و حركت 

 بين مراحل مورد نياز

سيستم اطالعات مديريت 

(MIS) 

متفاوت، اما قابل  داده ايفراهم كردن منابع 

بيني براي جمع آوري و خالصه كردن پيش

يي كه در داده ها. ممكن است بتوان داده ها

آينده امكان پذير هستند از روند تاريخي و 

بيني دانش موجود پيرامون كسب و كار پيش

 كرد.

گرا، براساس فهم ارتباط بين روش داده

ها به اين منظور كه قابل دسترسي و دادده

هاي گوناگون باشد، خالصه شدن به روش

كه كاربردهاي  مي كندرا  داده هاالگويي از 

 متفاوت را پشتيباني كند.
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سيستم پشتيباني 

 (DSSگيري )تصميم

راهنمايي را براي تشخيص و تعريف مشكالت، 

حل هاي جايگزين و گذاري راهرزشيافتن و ا

آورد، ها فراهم ميانتخاب يا مقايسه جايگزين

هاي تصميم گيرنده به صورت بالقوه با گروه

درگير است، اغلب با مسائل شبه ساختاربندي 

شده و نيازمند به دسترسي به اطالعات در 

 سطوح مختلف درگير است.

و منطق تعميم، طراحي  داده ايرويكردهاي 

ان استفاده كننده، ارتباط گروهي گفتم

يابي به ممكن است يك كليد باشد و دست

بيني و تقريباً به روز ي غيرقابل پيشداده ها

 شدن اطالعات ممكن است ضروري باشد.

 (ESسيستم خبره )

با پرسيدن سؤاالتي پي در پي از استفاده 

هاي متخصصان را در ها و توصيهكننده، جواب

ارد. البته با توجه به اولويت گذاختيار آنان مي

ها كه ممكن است به توصيه يا جواب

 گيري منجر شود.نتيجه

رويكرد تخصصي منطق تصميم گيري، كه در 

آن دانش موجود از متخصصان و خبرگان 

گرفته و توسط قوانين يا ديگر اشكال توصيف 

 شود. مي

 

 ی اطالعاتی و چرخه حیات ایجاد سیستمسیستم هاایجاد 

هايي شود، گاممحسوب مي ها سازماندر بسياري از  سيستم ها(، كه متدولوژي ايجاد SDLC) سيستم هاچرخه حيات ايجاد 

 شود. دهد. اين چرخه از سه تا بيست مرحله قابل تعريف را شامل ميكند كه مراحل طراحي و ايجاد را نشان ميرا تشريح مي

 شود. اين مدل با توجه به نياز پروژه و سازگار با رويكرد مديريت اقتباس مي يعني آن هامراحل مشخص و توالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیستم هاشكل چرخه حیات ایجاد 

محصول نهايي اين چرخه حيات است، نتايج اساسي ديگر شامل مستندات مربوط به سيستم، نحوه ايجاد  مهم تريننرم افزار، 

 شود. سيستم و آموزش آن براي كاربران مي

( درخواست اداره كردن مسائل موجود 1ممكن است بنا به داليل زير ايجاد شده باشند:  سازماني اطالعاتي سيستم هانياز به 

گيري از فرصت هاي موجود توان براي بهره( از فناوري اطالعاتي مي3( تمايل به اجراي وظايف بيشتر و 2 هاي فعلي،در رويه

، سازمانست بايرا مي سيستم هاشناسايي و انتخاب پروژه اين است كه تعيين شود كدام پروژه ايجاد  فرآينداستفاده كرد. نتيجه 

 .دهدر قرا مورد نظر، اي يهلي اوحداقل براساس مطالعه

 شناسايي و انتخاب پروژه

 ريزيپروژه و طرح آغاز

 تجزيه و 

 تحليل

 طراحي

 اجرا

 نگهداري
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ان به تحليل گرقدم مهم و حياتي، تعيين محدوده سيستم پيشنهادي است. طي اين مرحله  و طرح ريزي، آغازمرحله ي در 

استفاده مي  آن هابراي اجراي وظايف از  سازمانپردازند كه ي اطالعاتي ميسيستم هاو  سازمانهاي جاري مطالعه دقيق رويه

را براساس  آن هامطالعه و  اها ر( نيازمندي2ها ( تعيين نيازمندي1كند. مرحله تحليل خود شامل چند مرحله فرعي است. 

هاي اوليه جايگزين براي تطابق با نيازها تهيه ( طرح3كنيم. هاي زايد را حذف ميدهي و تمام قسمتشان سامانروابط دروني

ساخت  فرآيندمايل است در  سازمانفني كه  توجه به هزينه، نيروي كار و سطوحبا  ن اين كه كدام طرح( براي تعيي4. شودمي

 كنيم. ها را باهم مقايسه ميبه بهترين شكل پاسخگوي نيازها است، گزينه صرف كند

 فرآيندكند. به آن بخش از ان پيشنهاد ميتحليل گرهايي جايگزين است كه تيم حلنتيجه مرحله تجزيه و تحليل، تجويز راه

طراحي كه مستقل از هر سكوي نرم افزار يا سخت افزار است، طراحي منطقي گويند. طراحي منطقي بر جنبه هاي كسب و 

 و تمايل دارد به سمت سطوح باالي خاص سازي حركت كند. مي كند كاري سيستم تأكيد

هاي هاي منطقي به مشخصهان شروع به تبديل مشخصهتحليل گرگيرد،  زماني كه طراحي كلي سطح باالي سيستم انجام

هاي سيستم فيزيكي به شكلي ، طراحي فيزيكي گويند. محصول نهايي مرحله طراحي، مشخصهفرآيندكنند. به اين فيزيكي مي

به شكل الگويي مفصل  هاي سيستم فيزيكياست كه آماده واگذاري به برنامه نويسان يا ديگر سازندگان سيستم است. مشخصه

شود. طي مرحله پياده هاي مكتوب و مفصل، در بخش اول مرحله پياده سازي به برنامه نويسان واگذار مييا به شكل مشخصه

شود. پياده سازي كنيد كه آزمايش و سپس از آن استفاده ميهاي سيستم را به يك سيستم كاري تبديل ميسازي، مشخصه

نويسند كه كدگذاري، آزمايش و نصب است. طي مرحله كدگذاري، برنامه نويسان برنامه هايي را ميدربرگيرنده مراحلي چون 

كند كه براي ساخت مدل مفصل سيستم استفاده شده دهد. گاهي كدها را همان سيستمي ايجاد ميسيستم را تشكيل مي

كنند تا اشتباهات را بيابند ل سيستم را آزمايش ميهاي مجزا و كان برنامهتحليل گراست. طي مرحله آزمايش، برنامه نويسان و 

 .مي آيددر  سازماني روزمره فعاليت ها. طي مرحله نصب، سيستم جديد به صورت بخشي از كنندو اصالح 

اي است، توصيه چون مراحل آزمايش و نصب به منظور اطمينان از صحبت رويكرد انتخابي مستلزم تجزيه و تحليل فشرده

 و برنامه ريزي پروژه شروع كنيد. آغازآزمايش و نصب سيستم را در همان مرحله  برايريزي نامهشود كار برمي

و  مي آيدشود. مستندسازي در طول چرخه حيات به وجود هاي آموزشي در طي مرحله اجرا نهايي ميمستندسازي و برنامه

مي شود. مرحله پياده سازي مي تواند تا زماني كه سيستم وجود دارد، ادامه يابد،  آغازبرنامه آموزشي از همان ابتداي پروژه 

 شود. پياده سازي سيستم محسوب مي فرآيندهاي بعدي قسمتي از زيرا پشتيباني از استفاده كننده

سيستم را به گونه اي دهند و در مرحله نگهداري، برنامه نويسان تغييراتي را كه موردنظر استفاده كنندگان است، انجام مي

تعبيه مي كنند كه پاسخگوي شرايط در حال تغيير باشد. براي اين كه سيستم فعال و مفيد باقي بماند اجراي اين تغييرات 

، بيشتر به چگونگي عملكرد مراحل شودضروري است. مقدار زمان و تالشي كه براي تعميرات و نگهداري اختصاص داده مي

اي از مراحل متصل به يكديگر است كه محصول هر مرحله، مرحله بعد را مجموعه SDLCارد. قبلي چرخه حيات بستگي د

ريزي و مديريت دقيق كند. در سراسر چرخه حيات ايجاد سيستم ها، خود پروژه ايجاد سيستم ها نيز نيازمند برنامهتغذيه مي

 شود. حساس ميتر باشد، نياز به مديريت پروژه بيشتر ااست. هرچه پروژه سيستم بزرگ

 سیستم هاچرخه متداول ایجاد 

 : SDLCانتقادات وارد بر 

 شود. دهي ميسازمان( روشي است كه چرخه حيات 1

اي است كه چرخه حيات سنتي اغلب مورد استفاده قرار مي گيرد و آن اين است كه اين چرخه تمايل دارد در تجزيه ( شيوه2

هاي استفاده كننده همخواني . نتيجه آن سيستمي است كه با نيازمنديكنددي و تحليل و طراحي خوب بر زمان تمركز زيا

 يابد. هاي بهسازي آن بدون اين كه ضروري باشد، افزايش مياي دارد و هزينهندارد و احتياج به تعمير و نگهداري گسترده

 یافتهتجزیه و تحلیل و طراحی ساخت

، تجزيه و تحليل و طراحي ساخت 1970سنتي، در اوايل دهه  SDLCت اد يوردون و همكارانش براي حل برخي از مشكال

هاي مهندسي، با استفاده از ابزارهايي يافته را توسعه دادند. با نظم بخشيدن بيشتر به تجزيه و تحليل و طراحي، مانند رشته

جست و جوي تأكيد و بهبود  ، يوردون و همكارانش درداده هاو تجزيه و تحليل انتقال  داده ها جريانهمچون نمودارهاي 
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مراحل تجزيه و تحليل و طراحي در چرخه حيات بودند. هدف آنان كاهش زمان و ميزان فعاليت مرحله تعميرات و نگهداري 

. كندتر ميها تغيير كند، راحتبود. تجزيه و تحليل و طراحي ساخت يافته، برگشت به مراحل قبل را، مثالً وقتي كه نيازمندي

هاي كوچكتر و مديريت پذيرتر و مشخص كردن تفاوت بين طراحي منطقي و فيزيكي نان بر تقسيم مسائل به بخشدر نهايت آ

 تأكيد كردند.

 گرا تجزیه و تحلیل و طراحی شی

شود. اين رويكرد تر ميكه روز به روز متداول سيستم هاي است در ايجاد رتشي گرا رويكرد جديدتجزيه و تحليل و طراحي 

(OOAD پس از رويكردهاي )داده هاگرا،  شود. رويكرد شيخوانده مي سيستم هاگرا، سومين رويكرد ايجاد گرا و دادهفرآيند 

شود. ها را باهم دربردارد شي ناميده ميفرآيندو  داده هاكند و اين موجوديت كه هاي هر موجوديت را باهم تركيب ميفرآيندو 

سروكار دارد، مانند مشتريان، تأمين كنندگان، قراردادها  آن هايك سيستم اطالعاتي با  منظور از اشيا چيزهاي واقعي هستند كه

گر اين واقعيت است كه تعداد محدودي از عمليات  ها در يك مكان نمايانفرآيندو  داده هااي. قرار دادن هاي اجارهنامهو توافق

هاي سيستم را بيشتر قابل استفاده مجدد ت كه مؤلفهاساين  OOADموردنظر وجود دارد. هدف  داده ايبراي هر ساختار 

 وري تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ها را بهبود بخشد.از اين رو، كيفيت و بهره مي كند

دهي مي شوند سازمانها  ها در قالب كالس شياي رويكرد شيء گرا قرار دارد. شي توارث، ايده كليدي ديگري است كه در ور

دهد كه در برخي از هاي جديدي را ميرفتاري و ساختاري مشابهي هستند. توارث اجازه ظهور كالس هايكه داراي ويژگي

هاي موجود مشترك هستند. عمومًا وظيفه اوليه تجزيه و تحليل شي گرا، شناسايي اشيا، تعريف ساختار و خصوصيات كالس

ها است  ديگر شي اسازي جزئيات رفتار و ارتباطات اشيا برفتار آنان و تعريف روابط آن است. وظيفه اوليه طراحي شي گرا مدل

به  OOها ارزيابي و مجدداً تعريف شوند تا از مزيت توارث و ديگر منابع هاي سيستم برآورده شده، شي زمنديبه نحوي كه نيا

 بهترين نحو استفاده شود. 

 سیستم هارویكردهای مختلف بهبود تحلیل و طراحی 

معموالً مهندسي سيستم ها يا مهندسي نرم  سيستم هاهايي در جهت افزايش بعد علمي و كاهش بعد هنري ايجاد به تالش

 شود. افزار گرفته مي

 نمونه سازی

سازي مشهور شده است. ي به نام نمونهفرآيندطراحي و ساخت نسخه كاركردي در مقياس كوچك از سيستم مطلوب به 

، ابزارهاي خاص فرآينديك نمونه ساخت، اما براي تسهيل اين  سيستم هاامپيوتري و با هر ابزار ايجاد ك زبانتوان با هر مي

 سازي ايجاد شده است.نمونه

هاي يك سيستم مديريت ي نسل چهارم با ابزارهاي طراحي پرس و جو، صفحه نمايش و گزارشها زبانبا استفاده از برخي 

توان نمونه را ايجاد شوند، مي( خوانده ميCASEابزارهاي مهندسي نرم افزار كامپيوتري ) و با ابزارهايي كه داده ايپايگاه 

 كرد. 

. سپس كندهاي مقدماتي يا اصلي سيستم را تعيين با استفاده از نمونه سازي با كاربران كار مي كند تا نيازمندي تحليل گر

گويد كه چه چيزهايي مي تحليل گركند و به كند. وقتي الگو كامل شد، كاربر ب آن كار ميسريعاً يك نمونه ايجاد مي تحليل گر

بخشد و نسخه سازي را بهبود ميبا استفاده از بازخورد، نمونه تحليل گرپسندد و چه چيزهايي برايش مطلوب نيست. را مي

بيند راضي شود. دو مزيت يابد تا كاربر از آنچه ميتكراري آن قدر ادامه مي فرآيندن دهد. ايجديد آن را به استفاده كننده مي

سازي نسبت به شكل كالمي يا انتزاعي، وسعت ميزان دخالت كاربر در تجزيه و تحليل و طراحي و ديگري عمده در فن نمونه

 ها است. توانايي آن در جمع آوري دقيق نيازمندي

اين است كه تا  RAD( است. اصول بنيادين هرگونه متدولوژي RADجاد سريع برنامه كاربردي )نمونه سازي، شكلي از اي

شده به عنوان  ارايهاندازد. نمونه را به تعويق مي سيستم هاهاي كاربر، توليد اسناد تفصيلي طراحي روشن شدن نيازمندي

مالت انساني با كامپيوتر توسط كاربر تأكيد مي بركسب پذيرش تعا RAD. متدولوژي كندها عمل ميتوصيف عملي نيازمندي

را تا آنجا كه ممكن است با قرباني كردن كارايي كامپيوتر در عوض كسب ]شايستگي هاي محوري[  ايهاي هستهكند و توانايي

مهم  تواند از اصولمي RADهاي كند. متدولوژيي كاري ايجاد ميسيستم هاكارايي انساني در ساخت سريع و ساخت مجدد 
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هاي سيستم، عدم تطابق با استانداردها و فقدان پوشي كند كه نتيجه آن عدم سازگاري بين ماژولمهندسي نرم افزار چشم

 پذيري مجدد عناصر سيستم است. استفاده

 طراحی مشترك برنامه کاربردی

ي اطالعاتي و بازبيني سيستم هاي هاها در آي بي ام، براي جمع آوري نيازمندي، پرسنل ايجاد سيستم 1970در اواخر دهه 

شود. نظريه اصلي ( ناميده ميJADد كه طراحي مشترك برنامه كاربردي )كردنجديدي ايجاد  فرآيند سيستم هادر طراحي 

هايي ها در تجزيه و تحليل سيستم و بازبينيماوراي طراحي مشترك برنامه كاربردي، ساختار دادن به مرحله تعيين نيازمندي

د كه وظيفه كنافتد. اين جلسات را رهبر جلسات طراحي مشترك برنامه كاربردي اداره ميدر مرحله طراحي اتفاق مياست كه 

( ISسه است. گردهم آوردن اين افراد كه مستقيماً متأثر از يك سيستم اطالعاتي )لاو حفظ ساختار و اجراي دستور كار ج

هاي سيستم و جزئيات تجزيه و تحليل و طراحي وافق درباره نيازمنديهستند، در يك زمان و مكان براي همكاري و حصول ت

شوند، احتمال بيشتري دارد . اعضاي گروه وقتي دور هم جمع ميمي شودزيادي  سازمانيزمان و منابع سيستم، باعث صرف 

 كند، برسند.پشتيباني مي ISكه به يك استنباط جمعي، از آنچه 

 ی اطالعاتیسیستم های ایجاد ور بهبود بهره

، نتايجي را از منافع خود تكنولوژي به دست آورده است. نتايج آن، ايجاد سيستم هاايجاد  فرآيندبهبود  برايهاي ديگري تالش

هاي براي استفاده CASE( است. ابزارهاي CASEاي از ابزارهاي مهندسي نرم افزار كامپيوتري )و استفاده نسبتًا گسترده

 شوند. مي ارايهدروني و براي فروش توسط چند شركت پيشرفته، از جمله شركت اوراكل 

، حول داده ها، قالب، كاربردها و محل داده هابراي توصيف سيستم و روابط آن مانند اطالعاتي درباره نام  CASEابزارهاي 

شوند. ساخته ميه اي از چند پايگاه داده ها كه به يكديگر مرتبطند.([ ]پايگاه داده ها يا انبار داده ها )مجموعمخزن مركزي 

براي  CASEشود. تفاوت فقط در اين است كه ابزارهاي شكل دستي چنين مخزني فرهنگ نامه پروژه يا كتاب كار خوانده مي

 CASEآورد. ابزارهاي در ميو نيز ايجاد سازگاري، مخزن مركزي را به صورت خودكار  داده هاتر شدن، به روز كردن راحت

ها و هاي گرافيكي مانند ابزارهاي طراحي گزارشو ديگر كمك داده ها جريانشامل ابزارهاي رسم نمودار براي نمودارهاي 

تحليل با خودكار كردن روند وظايف عادي، به برنامه نويسان و  CASEصفحه نمايش و ابزارهاي تخصصي ديگر است. ابزارهاي 

 كند.ي وظايفشان كمك ميان در اجراگر

 

 موفقیت تحلیلگر سیستم ها -2فصل 

 سیستم هاان تحلیل گرهای تحلیلی برای مهارت

تجزيه و تحليل و حل ( 4و  مسألهشناسايي ( 3، سازمانيدانش ( 2تفكر سيستمي، ( 1هاي تحليلي: چهار مجموعه از مهارت

 .مسأله

 های آنتعریف سیستم و بخش

كنند. اي از عناصر به هم مرتبط با مرزي مشخص است كه براي رسيدن به برخي اهداف با يكديگر كار ميمجموعه ،سيستم

 هر سيستم نه مشخصه دارد:

 عناصر (1

 عناصر به هم مرتبط (2

 مرز (3

 هدف (4

 محيط (5

 نقاط اتصال (6

 هاورودي (7

 هاخروجي (8

 محدوديت ها (9
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شود. هاست كه سيستم فرعي نيز ناميده مياي از بخششود. عنصر بخشي تقليل ناپذير يا مجموعه، از عناصر تشكيل ميسيستم

ديگري وابستگي دارد. هر سيستم مرزي دارد كه تمام اين عناصر، به هم مرتبط هستند. يعني كاركرد يكي تا حدي با عملكرد 

دهد. عناصر داخل ي ديگر را نشان ميسيستم هاجدايي سيستم از  ،ي سيستم و مرزهاعناصر سيستم در آن است و محدوديت

ها براي رسيدن به هاي خارج از سيستم قابل تغيير نيستند. تمام اين مؤلفهتوان تغيير داد، در حالي كه پديدهاين مرز را مي

 تر با يكديگر كار مي كنند، اين امر دليل بقا و فلسفه وجودي سيستم است. هدف كلي سيستم بزرگ

سيستم عني تمام موارد خارج از مرز سيستم قرار دارد. نقاطي كه سيستم با محيط و همچنين بين سيستم در يك محيط ي

نقاط روي مرز سيستم با محيط و بين سيستم هاي فرعي را نقاط اتصال   ] كند نقاط اتصال نام دارد.ي فرعي خود برخورد ميها

 [مي گويند.

 بر(نقاط اتصال )واسط کار (های خاصویژگیی )کارکردها

تصال داراي چندين كنند نقطه اتصال وجود دارد، لذا نقطه اچون در مكاني كه سيستم و محيط سيستم باهم برخورد مي

 كاركرد مهم است:

 كند. امنيت سيستم را در برابر عناصر نامطلوبي كه ممكن است قصد نفوذ به آن را داشته باشند محافظت مي 

  چه براي عناصر خروجي و چه براي عناصر ورودي. ،كندعمل مي ي ناخواسته چون صافيداده هادر برابر 

 كند.هاي ورودي و خروجي را كدگذاري و از كد خارج ميپيام 

 كند.بد و اصالح ميدر تعامل با محيط اشتباهات را مي يا 

 با سرعت  هاي مختلفكند تا هر دو بتوانند در چرخهضربه گيري اليه نرم و محافظي بين سيستم و محيط ايجاد مي

 هاي متفاوت كار كنند.

  ي خام به شكلي از جزئيات و قالبي كه در سيستم )براي نقطه اتصال ورودي( يا در محيط داده هاخالصه كردن

 )براي نقطه اتصال خروجي( الزم است.

 و مهم هاي سيستم و محيط آن حياتي كاربر( در ارتباطات بين مؤلفه ي كه كاركردهاي نقطه اتصال )واسطاز آنجاي

 گيرد.ي اطالعاتي مورد توجه ويژه قرار ميسيستم هااست، در طراحي 

ها( در مورد آنچه هاي خود را درباره عملكردهايش بشناسد، زيرا )از نظر ظرفيت، سرعت يا توانمنديهر سيستم بايد محدوديت

هايي وجود دارد. سيستم براي عملكرد تواند انجام دهد و چگونگي دست يابي به اهدافش در محيط خود، محدوديتسيستم مي

يابي به هدف خود، خروجي را به محيط باز كند. سيستم در نتيجه عملكرد و دستها را دريافت ميخود از محيط، ورودي

 گرداند. مي

شوند. ي باز ناميده ميسيستم ها، سيستم هااي كليدي در هنگام ساختن سيستم است. برخي ط سيستم با محيطش، جنبهابرو

دهند. با تغيير محيط، ها را تحويل مييرند و خروجيگها را ميآزادانه با محيط ارتباط متقابل دارند، ورودي سيستم هااين 

سيستم باز نيز يا بايد تغيير كند يا عواقب بعدي آن را بپذيرد. سيستم بسته با محيط خود تعامل ندارد، تغييرات محيط و 

 شود. هاي سيستم بسته محسوب نميتوانايي تطبيق با محيط از ويژگي

تري  ما با قطعات كوچك ،يستم را به عناصر تشكيل دهنده آن خرد كنيد. پس از تجزيهتجزيه يعني اين كه شما قادر باشيد س

تر است. تجزيه تر، آسانتر و پيچيدهتري برخوردار است و درك آن، نسبت به قطعات بزرگ رو به رو هستيم كه از پيچيدگي كم

دهد كه بر حول يك قسمت به خصوص تمركز كنيم كه در نتيجه فكر كردن در مورد نحوه اصالح يك سيستم به ما اجازه مي

 آن بخش مستقل از كل سيستم تسهيل شود. 

ها هاي نسبتاً هم اندازه است. اين دستهو معني آن تقسيم كردن سيستم به دستهدسته بندي نتيجه مستقيم تجزيه است 

شود. تر ميتر بلكه طراحي و ساخت مجدد آن نيز بسيار سادهدهد كه نه تنها درك آن آساناي نشان ميسيستم را به گونه

 ي فرعي به يكديگر وابسته هستند.سيستم هااي كه كند به دامنهاتصال اشاره مي

 )اهداف تجزیه کردن( کارکردهای تجزیه

 كند:ان و ساير اعضاي تيم پروژه كمك ميتحليل گرعمل تجزيه در موارد زير به  

  پذيرتر هستند. ي فرعي كوچكتر كه قابل فهم تر و مديريتسيستم هاتقسيم سيستم به 
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 ي ديگر.هاتأمين امكان تمركز بر يك قسمت )سيستم فرعي( بدون ايجاد مزاحمت براي قسمت 

  با جزئيات اضافي، با توجه به نيازي كه وجود دارد. آن هااجازه تمركز دادن به افراد، بدون گيج كردن 

 ي مستقل يا به وسيله افراد مختلف ساخته شود.آن هاهاي مختلف يك سيستم در زمتأمين اين امكان كه قسمت 

هدف  نمايان گركند. توصيف منطقي سيستم اي است كه در آن يك سيستم فرعي تنها يك عملكرد را اجرا ميپيوستگي دامنه

و عملكرد سيستم بدون ارتباط توضيحات آن با هر اجراي فيزيكي خاص است. توصيف فيزيكي سيستم ترسيم مادي سيستم 

 تمركز است. است. در اين نوع توصيف توجه اصلي بر ساخت سيستم م

هاي توانايي شناخت مسائل به صورت سيستمي، مرحله اول تفكر سيستمي است. اين شناخت شامل تشخيص هريك از مشخصه

اي از مجموعهشود. به تصوير كشيدن هاي مربوط به سيستم ميسيستم مانند شناخت محل قرار گرفتن مرزها و تمام ورودي

هاي دهد كه وضعيت فيزيكي خاصي را در قالب واژهوان يك سيستم به شما اجازه ميبه عن آن هاچيزها و روابط موجود بين 

هاي اصلي يك وضعيت خاص بينديشيد. توانيد درباره مشخصهتر بيان كنيد. با استفاده از اين مفاهيم انتزاعي ميانتزاعي عمومي

ا تمركز بر جزئيات آن وضعيت خاص به اين بينش توانستيد بدهد كه هيچ گاه نمياين امر به نوبه خود به شما بينشي مي

هايي را بپرسيد، اسنادي را تهيه و اين سيستم انتزاعي توانيد، بدون برهم زدن وضعيت واقعي، فرضيهدست يابيد. همچنين مي

 را ماهرانه اداره كنيد. 

 داده ها جريانايم. نمودار نديشيدها سيستم هابه عنوان  آن هادهد كه چگونه به ي اطالعاتي نشان ميسيستم هاروش رسم 

 كند.را تشريح مي آن هاي فرعي و روابط دروني سيستم هاها، مرزهاي سيستم، محيط، ها، خروجيبه خوبي ورودي

 مسألهشناسایی 

شناسايي  فرآيندتعريف كرده است. از ديدگاه او  مسألهرا در حكم  ت بين وضعيت موجود و وضعيت مطلوب( تفاو1969پوندز )

ها است. براساس نظريه كاهش تفاوت فرآيندها است. بنابراين، حل كردن مسائل نيز همان شناسايي تفاوت فرآيندمسائل همان 

هاي مناسب بهتر است چگونه باشد، كند خروجيبيني مياو، با مقايسه وضعيت جاري يا فعلي با خروجي يك مدل، كه پيش

 كند.تواند مسائل را تعريف مدير مي

Acronyms .به كلماتي گفته مي شود كه از تركيب يك يا چند حرف از چند كلمه ساخته شود : 

 مسألهتجزیه و تحلیل یك 

است. رويكردهايي را كه براي حل مسائل توصيف كرديم، هربرت  مسألهتحليل كردن مستلزم يافتن اطالعات بيشتر درباره 

مرحله  اند. اين روش شامل چهار مرحله شناخت، طراحي، انتخاب و اجرا است. در طولسايمون و همكارانش تشريح كرده

حله انتخاب، شوند، در مرها فرموله ميشود. در مرحله طراحي، بديلآوري ميجمع مسألهبه  شناخت تمام اطالعات مربوط

 .مي آيدبهترين راه حل انتخاب و در مرحله اجرا، راه حل انتخاب شده به اجرا در

پروژه  آغازمرحله شناخت در روش سايمون، معادل سه مرحله اول چرخه حيات، يعني شناسايي و انتخاب پروژه، برنامه ريزي و 

ن معادل آن قسمت از مرحله تجزيه و تحليل است كه و تجزيه و تحليل پروژه است. مرحله طراحي توصيف شده توسط سايمو

گيرند. فرموله كردن مفصل راه حل )وقتي كه راه حل انتخاب شد(، ابتدا در آخر مرحله در آن راه حل هاي جايگزين شكل مي

ازي و ي مربوط به طراحي پياده سفعاليت هاشود. در مدل چرخه حيات، تجزيه و تحليل و سپس در مرحله طراحي انجام مي

 سايمون است. ي مرحله اجرا در روش فعاليت هاتعميرات و نگهداري معادل 

 مدیریت منابع

 هاي زير است:مديريت منابع شامل توانمندي

 ريزي(بيني مصرف منابع )بودجهپيش 

 گيري و حسابداري مصرف منابعپي 

 فراگيري چگونگي استفاده مؤثر از منابع 

  ارزيابي كيفيت منابع مورد استفاده 

 حفاظت منابع در برابر سوء استفاده 

  به مدت زيادي نياز نيست و متروكه كردن منابع وقتي كه قابل استفاده نيستند. آن هارها كردن منابع وقتي كه به 
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 کارکردن به تنهایی و با گروه

 اين امر فقط با كار گروهي خوب امكان پذير است.به يك هم افزايي برسند كه  فعاليت هاشود هويت تيمي باعث مي

 با عملكرد عالی های یك تیممشخصه

 ديدگاه يا هدف مشترك و متعالي (1

 حس هويت تيمي (2

 ساختار نتيجه گرا (3

 اعضاي شايسته تيم (4

 تعهد اعضا نسبت به تيم (5

 اعتماد متقابل (6

 وابستگي متقابل اعضاي تيم (7

 ارتباط مؤثر (8

 حساس استقاللا (9

 احساس توانمندي (10

 اندازه كوچك تيم (11

 مفرح بودن كار گروهي (12

وري تيم شناخته اي كليدي در بهرهمفرح بودن كار گروهي باعث افزايش پيوستگي اعضاي تيم مي شود كه به عنوان مؤلفه

 شده است.

 مدیریت توقعات

 شود. تيم مواجه ميها و عدم اطمينان اعضاي داوريبا پيش سازمانيتغيير است و هر تغيير  فرآينديك  سيستم هاتوسعه 

 استانداردهای عمل

نقش خوب ( 3، سيستم هاسكوهاي تأييد شده براي ايجاد ( 2متدولوژي تصديق شده، ( 1كنيم: چهار استاندارد عمل تأكيد مي

 مشترك. زبان( 4و  سيستم ايجاد فرآيندتعريف شده افراد در 

گيرد. اين استانداردها مركز ثقلي به كار مي سيستم هاتوسعه  فرآيندمتدولوژي تصديق شده، رويه ها و فنون خاصي را در طول 

 ها است. سازماني سيستم هاهاي ايجاد هاي مورد استفاده در پروژهارتقاي سازگاري و قابليت اتكاي روش براي

 كنند.ان براي صحبت با يكديگر استفاده ميتحليل گرمشترك را  زبانايجاد 

 مختلف به اخالق کسب و کار مقایسه تعهدات اخالقی سه رویكرد

 قرارداد اجتماعی نفعذی سهامدار

 مطابقت با قوانين و مقررات -

 اجتناب از فريب و حيله -

 حداكثرسازي سود -

 هانفعتعيين ذي -

هايي تعيين حقوق هر كدام با رد گزينه -

 كنند.كه مواردي را نقض مي

اي كه بهترين تعادل را با هپذيرش گزين -

ها برقرار نفعهاي ذيخواستهبه توجه 

 كند.مي

فريبانه  هايي كه عوامرد كردن گزينه -

كند يا است، كاركنان را از انسانيت دور مي

 كند.ايجاد تبعيض مي

جامعه  يهايي كه رفاه اعضاحذف گزينه -

 دهد.را كاهش مي

هاي باقيمانده كه احتمال انتخاب گزينه -

 .مي كندممكن  موفقيت مالي را
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 ی اطالعاتیسیستم هامدیریت پروژه  -3فصل 

 ی اطالعاتیسیستم هامدیریت پروژه 

سيستم است. كانون توجه  تحليل گري اطالعاتي و مهارتي حياتي براي سيستم هامديريت پروژه جنبه مهمي از كار ايجاد 

است كه پروژه ايجاد سيستم ها انتظارات مشتريان را برآورده كند و در زمان و با بودجه  مسألهتضمين اين مديريت پروژه 

سيستمي با مجموعه گوناگوني از مهارتهاي مديريتي، رهبري، فني، مديريت  تحليل گرشود. مدير پروژه  ارايهتعيين شده 

 اختتام پروژه است.، برنامه ريزي، اجرا و آغازتعارض و مديريت ارتباط با مشتريان و مسئول 

ي سيستم هاو وظايف مورد نياز براي تكميل پروژه  فعاليت هامستلزم مديريت منابع،  ايجاد و پياده سازي موفقيت آميز پروژه

ي مرتبط به هم است تا به هدفي دست يابد كه داراي نقطه شروع و فعاليت هااي از اطالعاتي است. يك پروژه، تقبل مجموعه

 است.نقطه پايان 

هاي تجاري يا براي حل كردن مشكالت كسب شود: براي استفاده از فرصتبه دو دليل اوليه اجرا مي سيستم هاهاي ايجاد پروژه

 خدمات جديد و ابداعي به مشتريان، از طريق ساختن سيستم جديد است. ارايهو كار. بهره مند شدن از يك فرصت به معني 

هاي رهبري و هاي انساني، مهارتيك سيستم اطالعاتي پيچيده، مدير پروژه بايد مهارتبه منظور توفيق در تنظيم ساختار 

 هاي تكنيكي را دارا باشد. مهارت

 مديريت پروژه: فرآيند

 پروژه آغاز (1

 برنامه ريزي پروژه (2

 اجراي پروژه (3

 اختتام پروژه (4

مي مديريت پروژه، احتمال موفقيت پروژه به رس فرآينددر هريك از اين چهار مرحله چند فعاليت بايد انجام شود. در نتيجه 

 يابد. اي افزايش ميطور قابل مالحظه

 پروژه آغاز

هاي ي متعددي به منظور تعيين اندازه محدوده، پيچيدگي پروژه و تعيين رويهفعاليت هاپروژه  آغازمدير پروژه در مرحله 

ممكن است نياز باشد و به برخي از  آغازدهد. برحسب نوع پروژه به برخي فعاليت هاي دي انجام ميعي بفعاليت هاپشتيباني 

 نياز نباشد.  فعاليت هااين 

اعضاي تيم پروژه به منظور كمك در اجراي فعاليت هاي  آغازدهي و هسته پروژه. اين فعاليت شامل سامان آغازتشكيل تيم  -1

 پروژه است.  آغازمرحله 

 تر و اعتماد او را به دست خواهيد آورد.قراري ارتباط با مشتري. با تشخيص درست نيازهاي مشتري، مشاركت قويبر -2

سرگرم  آن هان هم در زماني كه آغازين است، آدهي تيم سازمانپروژه. اين گام اقدامات ضروري براي  آغازتشكيل طرح  -3

 تعريف اهداف و دامنه پروژه هستند. 

 هاي مديريتيرويهتهيه  -4

ها، ايجاد محيط مديريت پروژه و كتاب كار پروژه. كتاب كار پروژه به عنوان مخزني براي همه ناظران پروژه، ورودي -5

ها، جذب افراد كند. اين كتاب براي بازرسيها و استانداردهاي تنظيم شده توسط تيم پروژه عمل ميها، نتايج و رويهخروجي

هاي در حال اتمام مفيد هاي بعد از پروژههاي آينده، بازنگريط با مديران و مشتريان، شناسايي دامنه پروژهجديد در تيم، ارتبا

وظايفي است كه شما به  مهم تريناست. تعيين و ثبت و ضبط دقيق تمام اطالعات مربوط به پروژه در اين كتاب، دو تا از 

 عنوان مدير پروژه برعهده داريد.

 هبرنامه ریزی پروژ

ي بلندمدت فعاليت هاي مجزا، واضح و كاري الزم براي هر فعاليت در پروژه است. فعاليت هابرنامه ريزي پروژه شامل تعريف 

شوند. ماهيت تكراري بودن ي كوتاه مدت به صورت تفصيلي برنامه ريزي ميفعاليت هاشوند و به صورت كلي برنامه ريزي مي
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اي )معموالً تحت نظارت داشته و به صورت دوره دايمكه در طول پروژه برنامه را به طور مديريت پروژه مستلزم آن است  فرآيند

 . كنندپس از خاتمه هر مرحله( براساس آخرين اطالعات به روز 

 ي برنامه ريزي:ي مديريت پروژه در مرحلهفعاليت ها

 حتوا و پيچيدگي پروژه است.ها و مطالعه امكان پذيري. هدف از اين فعاليت، مشرح دامنه پروژه، بديل -1

برنامه ريزي پروژه، اين اقدام يك اقدام اساسي است. به تعريف وظايف و  فرآيندتقسيم پروژه به وظايف مديريت پذير. طي  -2

شود. برخي وظايف ممكن است به صورت موازي انجام و برخي ديگر، به ساختار تجزيه شده كار گفته مي آن هاتوالي اجراي 

هاي مورد نياز وظايف ديگر را از يكديگر اجرا شوند. توالي وظايف بستگي دارد به اين كه كدام وظايف دريافتيترتيب پس 

واقع  فرآيندهايي در پروژه توسط ارباب رجوع و كند، چه زماني منابع مهم در دسترس خواهند بود، چه محدوديتتعيين مي

 بستگي دارد.  SDLC فرآيندشود و نيز به مي

ر گانت نمايش گرافيكي پروژه است كه هر وظيفه را به صورت يك ميله افقي، كه اندازه آن متناسب با زمان تكميل است، نمودا

 تواند براي تشريح انواع وظايف مورد استفاده قرار گيرد. ها ميها يا شكلها، سايهدهد. رنگنشان مي

را به وظايف  فعاليت هايد و ي خالصه تجزيه كنفعاليت هابه  ايجاد ساختار تجزيه شده كار مستلزم اين است كه مراحل را

 ارايهشود كه مديريت پروژه بدون دليل پيچيده شود. تشخيص سطح بهينه خاص. تعريف بسيار مفصل هر وظيفه باعث مي

 شود. جزئيات هر وظيفه مهارتي است كه از طريق كار تجربه كردن حاصل مي

 وظيفه:

 تواند توسط يك فرد يا گروه خوب تعريف شده انجام شود. مي 

  ايجاد نتايج است.( فرآيندداراي نتيجه مشخص و قابل تعريف است )بنابراين، وظيفه همانا 

 ها و فنون مشخصي است.داراي روش 

  .داراي مراحل قبلي و مراحل بعدي است 

 .براي تعيين درصد پيشرفت بايستي قابل اندازه گيري باشد  

ي پروژه و استفاده از اين معلومات فعاليت هايك از  ي هر. برآورد منابع مورد نياز براآن هابرآورد منابع و برنامه ريزي براي  -3

براي برنامه ريزي منابع هدف اين فعاليت است. برنامه ريزي منابع به ساخت و صف بندي منابع به مؤثرترين شيوه كمك مي 

 شود. اي تكميل هر وظيفه و كيفيت كلي سيستم، از تخصيص افراد به وظايف متأثر ميكند. تخمين زمان پروژه بر

يكي از رويكردهاي تقسيم وظايف اين است كه در طول مدت پروژه فقط يك نوع )يا تعداد كمي( وظيفه به هر شخص محول 

م دهد. اگر هر شخص براي شود كه هر شخص وظايف مشخص خود را به نحو احسن انجاشود. اين تخصص گرايي باعث مي

توانيد هر شخص را به شود، از اين رو ميمدتي طوالني وظايف خاصي را انجام دهد، كار براي او خسته كننده و يكنواخت مي

تري از وظايف تخصيص دهيد. البته چه بسا اين روش باعث كاهش كارايي آنان شود. هنگام تقسيم وظايف بايد طيف وسيع

تيم  هاي اعضاياد پروژه توسعه و مهارتتنوع وظايف حد وسطي وجود داشته باشد. تقسيم وظايف به ابعبين تخصص گرايي و 

 پروژه بستگي دارد. 

ايجاد زمان بندي اوليه. طي اين فعاليت، براي برآورد و تخصيص زمان براي هر فعاليت در ساختار تجزيه شده كار، از  -4

دهد كه زمان شروع و تاريخ پروژه را مشخص به شما اجازه مي مسألهكنند. اين اطالعات، وظايف و منابع در دسترس استفاده مي

 كنيد. 

است. مانند نمودار  آن هانمودار گرافيكي وظايف پروژه و روابط دروني بين  بيان گرازنگري برنامه( )فن ارزيابي و ب نمودار پرت

تواند توسط اشكال مختلف در نمودار پرت نشان داده شود. متمايز سازي اشكال يك نمودار پرت همان گانت، هر نوع وظيفه مي

با وظايف قبل و بعد از آن نشان داده  -هاها يا بيضي به صورت مستطيل -ترتيب وظايف است كه با متصل كردن وظايف

 مدت انجام وظيفه نيست. بيان گرها شود. از اين رو اندازه نسبي هر گره )كه نشان دهنده وظيفه است( يا شكاف بين گرهمي

مشتريان است.  هاي ارتباطات بين مديريت، اعضاي تيم وتدوين طرح ارتباطات. هدف از اين فعاليت مشخص ساختن رويه -5

هاي كتبي و شفاهي توسط تيم آماده شود، اعضاي تيم چگونه در شود، كي و چگونه گزارشطرح ارتباطات شامل موارد زير مي
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شود و چه نوع نفع در پروژه براي آگاهي از پروژه ارسال ميهايي به طرف هاي ذيكار با يكديگر همكاري كنند، چه پيام

 ان و پيمانكاران خارجي درگير در پروژه در ميان گذاشته شود. اطالعاتي بايد با فروشندگ

هاي پروژه. در اين فعاليت شما مشخص مي كنيد كه چگونه نتايج مختلف حاصل شده و چگونه تعيين استانداردها و رويه -6

 اين نتايج توسط شما و اعضاي تيم پروژه امتحان مي شود. 

 اي است براي اطمينان از كيفيت باالي ايجاد سيستم. ذيرش نتايج در واقع وسيلههاي پتنظيم استانداردهاي پروژه و رويه

شناسايي و برآورد ريسك. هدف از اين فعاليت، شناسايي منابع ريسك پروژه و برآورد پيامدهاي آن ها است. ريسك ممكن  -7

       انتظار، قابليت دسترسي به منابع مهم، است به دليل استفاده از فناوري جديد، مقاومت كاربران در برابر تغييرات مورد 

ي معمول به خاطر ساخت يك سيستم، يا بي تجربگي اعضاي تيم نسبت به فناوري فعاليت هارقابتي يا تغيير در  هاي واكنش

 شود، به وجود آيند.اي كه براي آن سيستم اطالعاتي طراحي مييا حرفه

 ها باشد. پروژه بر اين متمركز است كه عايدات بيشتر از هزينهايجاد برنامه بودجه بندي اوليه. توجيه  -8

فعاليت تقريباً در خاتمه مرحله طراحي پروژه، تهيه فهرستي از كار است كه ابتدا براي مشتريان  مهم ترينايجاد فهرست كار.  -9

 كند. شود. اين سند تمام اقداماتي را كه در پروژه انجام خواهد شد و آنچه را كه حاصل مي شود به روشني بيان ميايجاد مي

توانيد يك مبنا براي برنامه پروژه ه ريزي پروژه انجام شد، شما ميي برنامفعاليت هاتعيين طرح مبناي پروژه. وقتي تمام  -10

بيني درباره وظايف هر فرد و منابع مورد نياز است و براي هدايت و مراحل دهنده بهترين پيش ارايهتهيه كنيد. اين خط مبنا 

، بنابراين خط مي آيدي به دست شود. چون در طول اجراي پروژه اطالعات جديدبعدي پروژه يعني اجراي پروژه استفاده مي

 مبناي برنامه بايد به طور مستمر به روز شود. 

شود. هدف از اين فعاليت كنترل دوباره تمام اطالعات در خاتمه مرحله برنامه ريزي پروژه بررسي طرح مبناي پروژه انجام مي

 است. 

 اجرای پروژه

اجراي پروژه ابتدا در طول مراحل تحليل، طراحي و پياده  SDLCشود. در متن در اين مرحله طرح مبناي پروژه اجرا مي

 فعاليت هاي مرحله ي اجراي پروژه به شرح زير است.شود. سازي سيستم انجام مي

 اجراي طرح مبناي پروژه. -1

منابع،  نظارت بر پيشرفت پروژه براساس طرح مبنا. اگر پروژه از طرح مبنا جلوتر )عقب تر( باشد، ممكن است مجبور شويد -2

شود تا تغييرات و اصالحات الزم در ي پروژه باعث ميفعاليت هاو بودجه ها را مطابق با آن تنظيم كنيد. نظارت بر  فعاليت ها

دهد. با استفاده از نمودار پرت شود. نمودار گانت ميزان پيشرفت را براساس برنامه نشان ميريزي جاري پروژه انجام برنامه

رهبر سيستم بايد هريك از اعضاي  يعنيتأخير افتادن فعاليت را شناسايي كنيد. نظارت بر پيشرفت كار  توانيد عواقب بهمي

تيم را ارزشيابي كند و گاه گاهي در وظايف اعضا و افراد تيم تغييراتي به وجود آورد و بازخورد اين اقدامات را به سرپرست 

 دهد. ارايهكاركنان 

هاي زمان بندي پروژه براي برآورد آثار بسيار مفيد هستند. با استفاده از اين جدول پروژه. مديريت تغييرات در طرح مبناي -3

تشخيص دهيد كه آيا زمان به پايان رساندن ديگر اقدامات و يا زمان تكميل كل پروژه تغيير خواهد توانيد به سرعت جداول مي

 كرد يا خير.

دي است كه اعضاي جديد تيم نياز دارند تا خود را به سرعت با وظيفه نگهداري كتاب كار پروژه. كتاب كار شامل اسنا -4

دهد و نيز منبع اوليه اطالعاتي براي تهيه محوله تطبيق دهند. اين كتاب دليل اتخاذ تصميمات در مورد طرح ها را شرح مي

 شود. هاي پروژه محسوب ميتمام گزارش

ارتباط دادن وضعيت پروژه. براي رسيدن به درك مشترك فعاليت ها و اهداف پروژه، داشتن ارتباط شفاف ضروري است.  -5

شود. اين بدان معني است كه كل برنامه ريزي پروژه بايد در ميان كل مي فعاليت هاچنين دركي باعث اطمينان از هماهنگي 

در برنامه بايد به آگاهي تمام اعضا برسد به نحوي كه هر فرد بداند اين طرح اعضاي تيم پروژه تقسيم شود و هر تجديدنظر 

 چگونه پيش خواهد رفت.



17

 خاتمه پروژه

دهد كه نيازهاي پروژه برآورد شده ها ممكن است پاياني طبيعي يا غيرطبيعي داشته باشند. پايان طبيعي زماني رخ ميپروژه

شود(. پايان غيرطبيعي پروژه زماني است كه پروژه قبل از اين كه كامل ب ميباشد )پروژه تكميل شده است كه موفقيت محسو

دليل براي پايان غيرطبيعي پروژه، اتمام بودجه و وقت و يا هر دو است. مهم ترين. شودشود، متوقف 

:سه فعاليت خاتمه پروژه

 بستن پروژه (1

 بازنگري بعد از پروژه (2

پايان دادن به قرارداد مشتري (3

 بندی پروژهو زمان ارایههای طرح

شود:ذكر مي هاي گانت و پرتوجوه تمايز اصلي بين اين نمودار

دهد كه هر وظيفه چه مدت طول مي كشد، در حالي كه نمودار پرت وابستگي نمودار گانت از طريق بصري نشان مي

دهد.توالي بين وظايف را نشان مي

 كه نمودار پرت زمان همپوشاني  دهد، حال آنرا نشان مي ها فعاليتنمودار گانت از طريق بصري زمان همپوشاني

زمان انجام داد. توان همرا مي فعاليت هااين است كه كدام  نمايان گردهد بلكه را نشان نمي

از طريق بصري نشان دهند،  اتوانند زمان بيكاري بين اولين شروع و آخرين خاتمه ربرخي اشكال نمودارهاي گانت مي

دهد.نشان مي فعاليت هاي ثبت شده در مستطيل داده هانمودار پرت اين موضوع را توسط  در حالي كه

 های پروژهبرنامه ارایه

ها و منابع كنترل شود. منابع شامل هر فرد، گروهي از افراد، زمان بندي و مديريت پروژه نيازمند آن است كه زمان، هزينه

 براييك فعاليت استفاده شود. نمودار پرت نوعي فن زمان بندي مسير بحراني قسمتي از ابزار يا مواردي است كه در تكميل 

مستقيماً بر تاريخ خاتمه پروژه تأثير  آن هايي است كه ترتيب و مدت اتمام فعاليت هاكنترل منابع است. مسير بحراني شامل 

شود ت. از نمودار پرت زماني استفاده ميهاي زمان بندي استرين و شناخته ترين روشگذارد. نمودار پرت يكي از گستردهمي

 كه وظايف:

 .كاماًل تعريف شده و داراي نقاط مشخص شروع و خاتمه باشد

.بتواند مستقل از ساير وظايف عمل كند

.ترتيب بندي شده باشد

 كندبه مقاصد پروژه عمل .

متفاوت است. به همين دليل براي مديريت  فعاليت هااين است كه چگونه زمان هاي تكميل پروژه براي قوت اصلي فن پرت 

معمولي است، از نمودار پرت بيشتر از  فعاليت هاي اطالعاتي كه تغييرات مدت زمان اتمام سيستم هاها، مانند ايجاد پروژه

هايي نمودارهاي گانت استفاده مي شود. در نمودار پرت، از شبكه تصويري نمودارهايي استفاده مي شود كه از دواير يا جعبه

 كاري مورد نياز است.  جريانهاي رابط نشان دهنده و فلش فعاليت ها نمايان گرتشكيل شده اند كه 

بينانه، زمان واقعي و زمان بدبينانه. شود: زمان خوشاز سه برآورد در تعيين زمان مورد انتظار براي تكميل فعاليت استفاده مي

كنند. هاي زماني ممكن براي تكميل فعاليت منعكس مياقل و حداكثر دوره(، حدP( و بدبينانه )Oزمان هاي خوش بينانه )

بهترين حدس مدير پروژه در مورد مقدار زماني است كه فعاليت نياز دارد تا  بيان گرترين زمان، (، يا متحملrزمان واقعي )

 تكميل شود.

توان براي هر فعاليت محاسبه كرد. محتمل ترين زمان چهار بار شود زمان تخميني را مي ارايهها بينيهرگاه همه اين پيش

 بيشتر از زمان خوش بينانه و بدبينانه است. 

𝐸𝑇 =
𝑂 + 4𝑟 + 𝑃

6
ETزمان مورد انتظار براي تكميل هر فعاليت =           Oپيش بيني خوش بينانه فعاليت = 

Pبيني بدبينانه فعاليت= پيش                                 r ترين زمان تكميل فعاليت= محتمل
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 دهد و گره ها را نشان مي فعاليت هاها. فلش ها توالي ها و گرهنمودارهاي پرت از دو مؤلفه عمده تشكيل يافته است: فلش

 كنند. يي است كه زمان و منابع را مصرف ميفعاليت ها نمايان گر

مسير بحراني شبكه پرت است.  نمايان گردهد، مرتبط كه در مجموع زمان كلي تكميل پروژه را نشان ميي فعاليت هاتوالي 

 بيان گريي كه در اين توالي قرار دارند، همگي روي اين مسير بحراني جاي دارند. اين مسير بحراني فعاليت هاها و تمام گره

به اتمام رساند. به عبارت ديگر، هر فعاليت كه در اين مسير به تأخير  توان پروژه را در آنترين زمان ممكني است كه ميكوتاه

خت اتوان براي مدت كوتاهي به تأخير اندهايي را كه در مسير بحراني نيستند ميشود. گرهافتد، باعث عقب افتادن كل پروژه مي

دهد در هستند كه به مدير پروژه اجازه ميبي آن كه در زمان كلي پروژه تأثيري داشته باشد. اين گره ها داراي زمان مازاد 

 ريزي انعطاف بيشتري به خرج دهد.برنامه 

زودترين زمان مورد انتظار براي اتمام آخرين فعاليت برابر است با زماني كه كل پروژه بايد طي آن به اتمام رسد. ديرترين زمان 

رسد. زمان مازاد براي هر أخير انداختن پروژه به پايان مي( زماني است كه هر فعاليت بدون به تLTمورد انتظار براي تكميل )

فعاليت (. تمام ET - LTفعاليت برابر با اختالف بين ديرترين و زودترين زمان پيش بيني شده براي تكميل آن فعاليت است )

 معادل صفر است در مسير بحراني قرار دارند.  آن هايي كه زمان مازاد ها

 یریت پروژهاستفاده از نرم افزار مد

ي مبتني سيستم هاتر و هاي بزرگفرمتاش و مين ناي كام، مبيهاي شخصي آيابزارهاي مديريت پروژه در دسترس در رايانه

 هاي كاري قابل اجرا هستند.بر ايستگاه

 

 تعیین نیازمندی های سیستم -3فصل 

 هاتعیین نیازمندی فرآیند

 SDLCهنگامي كه مديريت اجازه ادامه توسعه سيستم جديد را داد )اين امر در پايان مرحله شناسايي و انتخاب پروژه از 

 پردازيد به تعيين آنچه اين سيستم جديد بايد انجام دهد.آنگاه شما مي ،و برنامه ريزي شد آغازشود( و پروژه انجام مي

 عبارتند از: سيستم هاخوب  تحليل گرمشخصات 

 بي پروايي -

 بي طرفي -

 دها را خيلي جدي نگيرمحدوديت -

 توجه به جزئيات -

 دهي مجددچارچوب -

 هادستاوردهای تعیین نیازمندی

هاي حاصل از مشاهدات، ها، يادداشت. اطالعات حاصل از گفت و گو يا مشاهده كاربران: رونوشت مصاحبه، پاسخ به پرسشنامه1

 هاي جلساتيادداشت

كسب و كار نمونه،  رايانه ايها و اطالعات ها و گزارش، فرمسازمان. اطالعات مكتوب موجود: اعالميه رسالت و راهبرد 2

هاي ي موجود، گزارشسيستم هاها و مستندات هاي آموزشي، فلوچارتها، شرح مشاغل، دستورالعملدستورالعمل رويه

 ايمشاوره

هاي مربوط به ها يا پروندهي كاربردي، گزارشسيستم ها. اطالعات مبتني بر رايانه: نتايج حاصل از جلسات مشترك طراحي 3

هاي مربوط ي موجود و گزارشسيستم هاهاي مربوط به و گزارش CASEجلسات گروه پشتيباني سيستم، محتويات مخزن 

 .هاي سيستمبه پيش نمونه

هاي انجام شده، متوقف شده اي است كه به خاطر كثرت حجم تجزيه و تحليلشرح حال پروژه« فلجتجزيه و تحليل »عبارت 

ان، بيش از سيستم جاري، بر سيستمي كه قرار است تحليل گرامروزه است. به دليل خطرات تجزيه و تحليل بيش از اندازه، 

را با حفظ حداكثر كارآيي، ها اند كه تجزيه و تحليلهسازي، با اين هدف پديد آمدو نمونه JADتوسعه يابد تمركز مي كنند. 

و محدود ساختن حوزه تجزيه و تحليل پديد  SDLCها به منظور جايگزين شدن با فرآينددر حداقل ممكن نگه دارند. اين 
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، JADشد به اين كه كارايي الزم را داشته بابراي  RADها، ايجاد سريع سيستم كاربردي است. فرآينداند. يكي از اين آمده

هاي تجزيه و تحليل ساخت يافته كه در زير ، همانند روشRADمتكي است. حتي  CASEنمونه سازي و ابزارهاي يكپارچه 

شود، به شناخت بنيادين حوزه كسب و كار متكي است كه سيستم اطالعاتي در آن فعاليت مراحل تجزيه و تحليل بحث مي

 كند.مي

 هانیازمندیهای سنتی برای تعیین روش

 محسوب كرد.  سيستم هاتوان قلب تجزيه و تحليل جمع آوري اطالعات را مي

بيني كنيد، يا هاي آن را پيشتوانيد تمام پاسختشريحي معموالً براي كشف اطالعات در مواردي است كه شما نمي سؤاالت

دهند مي ابه مصاحبه شونده اين امكان ر االتسؤاين نوع  خاصي درباره آن در دست نداريد. سؤاالتبراي موضوعاتي است كه 

كنند تشريحي در مصاحبه شونده اين حس را القا مي سؤاالت ،كه پاسخ هاي خود را با كلمات خود و با جمالت خود بيان كنند

از براي اين است كه مدت زمان مورد ني سؤالكاستي اين نوع  مهم ترينكه او نيز در مصاحبه شركت و كنترل فعال دارد. اما 

تواند تا حدودي مشكل تشريحي مي سؤاالتممكن است طوالني باشد. عالوه بر اين، خالصه كردن  سؤالپاسخ گويي به هر 

 باشد. 

 انتخاب كند. آن هاتواند از بين شود كه مصاحبه شونده ميمي ارايهطيف مشخصي از پاسخ هاي محتمل  ،ايگزينه سؤاالتدر 

شناخته شده است. نكته مثبت ديگر اين است كه  سؤاالتهاي اصلي اي زماني بهترين كارآيي را دارد كه پاسخگزينه سؤاالت

 توان پوشش داد.به زمان زيادي نياز ندارد و موضوعات بيشتري را مي سؤاالتمصاحبه كردن با استفاده از اين نوع 

شده مطابقت ندارد، مطرح  ارايهات مفيدي كه با هيچ يك از پاسخ هاي كاستي اين روش اين است كه احتماالً اطالع مهم ترين

 بهترين جواب خويش، سعي مي كند بهترين گزينه را انتخاب كند. ارايه، زيرا مصاحبه شونده به جاي مي شودن

 توان از چند روش استفاده كرد:اي ميگزينه سؤاالتدر طرح 

 درست يا غلط -

 هاي درست(.يا انتخاب تمام گزينه اي )انتخاب يك گزينهچند گزينه -

 درجه بندي يك پاسخ يا يك ايده براساس معيار خاص -

 آن هادرجه بندي اقالم با توجه به اهميت  -

 هانامهسامان دادن به پرسش

ن تمايل دارند: اين افراد ممكن است در محيط محلي باشند، افرادي كه تمايل دارند در تحقيق د. افرادي كه براي نمونه ش1

 شما شركت كنند يا كساني كه بايد براي اين كار تشويق شوند.

ام فهرست را  nهاي توانيد فهرستي از اسامي تمام كاربران سيستم را تهيه و خيلي ساده همه شماره. گروه تصادفي: مي2

 توانيد از طريق جدول اعداد تصادفي به همه افرادي كه شماره خورده است پرسشنامه بفرستيد. انتخاب كنيد يا مي

مانند كاربراني كه براي  ،. نمونه هدفمند: در اينجا ممكن است افرادي را كه داراي معيارهاي خاصي هستند انتخاب كنيد3

 يي كه اغلب با سيستم سروكار دارند.آن هاكرده اند يا  مدتي بيش از دو سال با سيستم كار

اي براي هر دسته مجموعه هاي شما حاضر شوندبايد در نمونهاي: در اين مورد، چندين دسته هستند كه . نمونه برداري طبقه4

 را به صورت تصادفي انتخاب كنيد )مثالً كاربران، مديران، كاربران واحدهاي تجاري خارجي(.

 بین مصاحبه و پرسشنامهانتخاب 

. از سوي مي كندبعدي را فراهم  سؤاالت حمصاحبه ابزارهاي خوبي براي جمع آوري اطالعات تفصيلي و غني است و امكان طر

توان از افراد ديگر مصاحبه بسيار زمان گير و پرهزينه است. پرسشنامه پرهزينه نيست و به زمان كمتري نياز دارد. همچنين مي

 سؤاالتك زمان اطالعات خاصي را به دست آورد. اطالعات جمع آوري شده از اين طريق غناي كمتري دارد و اگر بسياري در ي

هاي بعدي بسيار مشكل است زيرا چنين هاي داده شده مبهم باشد. همچنين طرح پرسشكامالً واضح نباشد ممكن است پاسخ

افزايد. تصميم درباره روش مورد مي فرآيندهاي كه بر هزينهشود هاي تماس تلفني مصاحبه ميكاري باعث افزودن هزينه

 كند.آن تغيير مي سازمانياستفاده و راهبرد جمع آوري اطالعات با توجه به سيستم مورد مطالعه و بافت 
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طراحي مشترك برنامه ريزي كاربردي قرار دارد. شيوه مشخص براي اجراي چنين  فرآيندهاي گروهي در هسته مصاحبه

 به هايي فن گروه اسمي است. مصاح

 فن گروه اسمی

براي  آن هاترين كار كردن با گروه، طي ساليان گذشته، فنون متفاوتي تدوين شده است. يكي از معروف فرآيندبراي تقويت 

ي حل يك مشكل ار: افرادي كه بNGTشود. ( خوانده ميNGTجمع آوري اطالعات از ميان اعضاي گروه، فن گروه اسمي )

 كديگر كار مي كنند و فقط به طور اسمي گروه هستند.با ي

به دنبالش هستيم عمومًا براي مشكالتي كاربرد دارد كه در سيستم جاري  NGTهايي كه در ها، ايدهدر تعيين نيازمندي

هايي كه قرار است در سيستم جديد ايجاد شود. نتيجه نهايي اين جلسه فهرستي از مشكالت يا موجود است يا مشخصه

كيت شديدي نسبت به را در اولويت قرار داده اند. حس مال آن هاهايي است كه اعضاي گروه خودشان مطرح كرده و مشخصه

 بوده اند. NGTاين فهرست احساس خواهد شد، خصوصاً براي كساني كه بخشي از 

كند، تعداد و كيفيت نظريات را براي متمركز ساختن و پااليش كار اين گروه تأييد مي NGTشواهدي وجود دارد كه استفاده از 

. از مي آيدهاي گروهي ديگر به دست ور معمول در مالقاتتر از چيزي باشد كه به طتواند بسيار مطلوبمي NGTحاصل از 

NGT توان براي تكميل كردن نتايج حاصل از مصاحبه گروهي يا به عنوان بخشي از عمليات طراحي مشترك برنامه مي

 كاربردي استفاده كرد.

اول و معيارهايي از  شود، يعني كسب اطالعات دستهدفي كه در جمع آوري سوابق سيستم و مشاهده مستقيم تأمين مي

 ي اطالعاتي، يكسان است.سيستم هاچگونگي تعامل كاربران با 

 ها و دیگر اسنادتجزیه و تحلیل رویه

هاي هاي تعيين نيازمنديتري از مشاهده عمليات كلي سيستم جاري است. روشمشاهده كاربران سيستم جاري روش دقيق

ي جاري و سيستم هاتقويت كرد تا جزئيات بيشتري درباره  سازمانيي سيستم را مي توان با آزمودن سيستم و مستندساز

 كند، به دست آورد.پشتيباني ميرا كه اين سيستم  سازماني

 توانيد چنين اطالعاتي را به دست آوريد:در اسناد مختلف مي

 مشكالت سيستم جاري -1

هايي را براي رفع نيازهاي جديد مي توانيد به دست اطالعاتي خاصي در دسترس باشد، فرصت فرآينداگر فقط اطالعات يا  -2

 آوريد.

 ثير بگذارد.هاي سيستم اطالعاتي تأر نيازمنديتواند بكه مي سازمانيمسير  -3

 ي مرتبط موجود دارند. سيستم هاعناوين و اسامي افراد كليدي كه منافعي در  -4

 هاي الزم كاربران مختلف كمك كنند. ها براي تواناييتوانند در تعيين اولويتافرادي كه مي يا سازمانهاي ارزش -5

و به وسيله هيچ يك از فنون تعيين نيازمندي قابل  مي آيدموقعيت هاي خاص پردازش اطالعات كه به طور نامنظم پيش  -6

 شناسايي نيست.

تواند مشخصه هاي جامانده نرم افزار فعلي را تعيين احي شده اند، ميين روش طرهاي جاري به ا داليل اين كه چرا سيستم -7

 بيشتر است و بيشتر از قبل مورد درخواست كاربران هستند.  آن هاكند كه احتماالً حاال امكان اجراي 

طالعاتي تقويت پردازد بايد توسط سيستم ابه عمليات مي سازمان آن ها، قواعد پردازش داده ها و اصولي كه توسط داده ها -8

 شوند.

دهد كه يك شغل يا يك گروه كاري، يكي از انواع مفيد اسناد است. اين رويه شرح مي ارويه كاري مكتوب براي يك فرد ي

اجراي شغل استفاده يا توليد  فرآيندو اطالعاتي را دربر مي گيرد كه در  داده هاوظيفه خاص چگونه انجام مي شود و همچنين 

 شود. مي

ي غيررسمي سيستم ها ،شودتشخيص داده مي سازماني رسمي سيستم هايي است كه توسط سندسازي رسمي هاسيستم 

، عادات و سازمانهاي رسمي كند. سيستم هاي غيررسمي به دليل عدم كفايت رويهعمالً كار مي سازمانروشي است كه 

. شناخت سيستم هاي رسمي و غيررسمي بسيار يندمي آترجيحات كاري افراد، مقاومت در مقابل كنترل و ديگر عوامل پديد 
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هاي اطالعاتي و آنچه بايد از خدمات اطالعاتي فعلي به آينده منتقل شود، به شما زيرا هركدام در شناخت نيازمندي ،مهم است

 كنند.كمك مي

كه چه محصولي ارسال شده ي كاري از ثبت سفارش گرفته تا مشخص كردن اين فعاليت هافرم كاري: از اين فرم ها براي انواع 

داده اي به يك  جريانها براي شناخت سيستم مهم هستند، زيرا به وضوح اشاره مي كنند چه شود. فرماست، استفاده مي

 ي ادامه كاركرد سيستم ضروري است.شود كه براسيستم وارد يا از آن خارج مي

( outputشود. به عنوان خروجي )يستم هاي جاري تهيه مييد خواهد بود، گزارشي است كه توسط سفنوع سوم از اسنادي كه م

يي دست داده هابا استفاده از اطالعات موجود در گزارش به  مي كند، گزارش شما را قادر سيستم هااوليه براي برخي از انواع 

 يابيد كه براي تهيه چنين گزارشي الزم است. 

 -ي اطالعاتي جاري را تشريح مي كندسيستم هايي است كه آن هاي باشد، نوع چهارم از اسناد مفيد ا نهااگر سيستم فعلي راي

صدق مي  آن هاها وجود دارد كه چنين توصيفي براي كنند. انواع مختلفي از گزارشچگونه طراحي شده اند و چگونه كار مي

 هاي كاربر.براي دستورالعمل CASEار هاي ابزو گزارش داده هاكند، از فلوچارت ها تا فرهنگ لغت هاي 

هايي است كه بيش از بقيه براي جمع آوري نامه ها، روشو مشاهده، همراه با مصاحبه و پرسش سازمانيتجزيه و تحليل اسناد 

 شود. نيازمندي سيستم استفاده مي

 طراحی برنامه کاربردی مشترك

شود. هدف از اين كار اين است كه تا آن جا كه ممكن است ميدر مكان هايي غير از محل كار افراد تشكيل  JADجلسات 

تمركز  سيستم هاشود، دور كنند تا بتوانند روي تجزيه و تحليل مي آن هاافرادي را از محيطي كه باعث پراكندگي حواس 

 عبارتند از: JADاي از شركت كنندگان در يك نمونه كنند.

  رهبر جلسهJAD 

 كاربران 

 مديران 

  ناظرSponsor 

 سيستم هاان تحليل گر 

 منشي 

  اعضايIS 

به طور مستقيم مربوط به  آن هازيرا  شود،باال شناخته مي CASEيي است كه آن ها JADدر  CASEمفيد ترين ابزار 

سطح باال معموالً شامل ابزار برنامه  CASEدهد. ابزار رخ مي سيستم هايي است كه در اوايل چرخه حيات توسعه فعاليت ها

و توليد كننده هاي گزارش هستند. مفيدترين ابزار  رايانه ايزي، ابزار تهيه نمودارها و ابزار نمونه سازي، مانند فرم هاي ري

CASE  ها براي نمودارسازي و تهيه گزارش و فرم ها است. هرچه تحليل گران در اين دهي نيازمنديسازماندر تعيين و

ان تحليل گرتري خواهد داشت.  كارآيي بيش CASEاشند، اين مجموعه از ابزار مرحله تعامل بيشتري با كاربران داشته ب

اكنش كاربران از هاي سيستم، نمايش ابزار به كاربران و ايجاد تغييرات با توجه به وتوانند براي نمايش گرافيكي نيازمنديمي

شود. ها نيز از ابزار مشابهي استفاده مييازمنديدهي ن سازمانزي و نمونه سازي استفاده كنند. همچنين براي اسابزارهاي نمودار

زيرا عمل انتقال  بسيار ارزشمند است، آن هادهي  سازمانها و هنگام تعيين نيازمندي CASEاستفاده از ابزارهاي معمولي 

ها را تجزيه كه اطالعات مربوط به نيازمندي CASEكند. آن ابزارهاي بين اين دو زيرمرحله را ساده و در وقت صرفه جويي مي

كند، نيز بسيار مفيد هستند. عاقبت، را بررسي مي آن هارا مي سنجد و كامل بودن و سازگاري  آن هاكند، صحت و تحليل مي

شود. از ابزارهاي نمودارسازي و نمونه سازي براي نمايش گرافيكي آنچه سيستم جايگزين به نظر خواهد رسيد، استفاده مي

 ترين سيستم جايگزين انتخاب شود. دهد تا مطلوبچنين امكاناتي اطالعات بهتري در اختيار كاربران قرار مي

كنند  CASEمدل هاي سيستم را به طور مستقيم وارد ابزار  دهدان اجازه ميتحليل گربه  JADدر  CASEاستفاده از ابزار 

، نسبت به CASE. ابزار مي كندبراي سازگاري و قابليت اعتماد فراهم مشترك مدل سازي زمينه را  فرآيندو همچنين در 
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كند. پذيرتر و مفيدتر مشخص ميهاي سيستم را به روش انعطافان يا منشي جلسه، نيازمنديتحليل گريادداشت برداري گروه 

 هاي گزارش استفاده كرد.ها و قالبمنوها، نمايش ارايهتوان براي مي CASEعالوه بر اين، از ابزار 

كند. به تعامل گروهي نوعًا رايانه پشتيباني نمي فرآيندشود، اما از مي JADباعث پيشرفت  CASEبا وجود اين كه ابزارهاي 

دارد. اشت برميدهد. يعني منشي كه ياددرا يك نفر انجام مي JADاي از كاربرد رايانه در ، بخش عمدهCASEغير از ابزار 

گروهي  فرآيندمختلفي كه در هر  رايانه ايهاي تواند از پشتيبانينيز مي JADساختارمند گروهي است،  فرآيند JADچون 

 توان براي پشتيباني جلسات گروهي استفاده كرد. ي گروهي ميسيستم هاكاربرد دارد، بهره مند شود. از 

 : JADكاستي مشاهده شده در جلسه 

شود. ي از مشكالتي كه در جلسات گروهي ديگر وجود دارد، در اينجا نيز حس مي( بسيار1

 ( فرض تقسيم مساوي زمان سخن گفتن2

تمايالت افرادي است كه بيش از سايرين سخن گفته اند، مورد حمايت  برايرسد نتيجه جلسه هرچه باشد، چون به نظر مي

 كامل ديگر حاضران قرار نمي گيرد. 

 رس انتقاد شدن، از صحبت كردن پرهيز مي كنند. ( برخي از ت3

 گويد درست نباشد. ( اغلب مردم هيچ تمايلي ندارند كه از رئيس خود انتقاد يا با او مجادله كنند، حتي اگر آنچه رئيس مي4

هند. دطوري طراحي شده اند كه برخي از اين مشكالت جلسات گروهي را كاهش مي (هاGSSسيستم هاي پشتيباني گروهي )

منظور كه همه حاضران در جلسه فرصت مساوي براي مشاركت داشته باشند بتوانند نظريات خود را به جاي بيان كردن  به اين

كند، اي طراحي شده است كه تمام اعضاي گروه آنچه را كه هريك از اعضا وارد رايانه ميبه گونه GSSها تايپ كنند. در رايانه

 كنند. مشاهده مي

بي  GSSيابد. همچنين نظريات تايپ شده در جلسه تا حدودي زيادي كاهش مي جرياناحتمال تسلط يك فرد يا افرادي بر 

 ،كردند، آزادانه نظريات خود را بيان كنندشود كساني كه از ترس انتقاد از اظهارنظر خودداري مينام است. اين امر باعث مي

يگر متوجه اشخاص نمي شود و فقط نظريات بيان شده در بر مي گيرد. بي نام بودن، زيرا انتقادات وارد شده در اين حالت د

 آورد. امكان انتقاد از رئيس را براي شما فراهم مي

نه فقط از سوي تعداد  JADباعث مي شود رهبر جلسه  GSSمزاياي بسياري دارد. استفاده از  GSSبا  JADپشتيباني از 

هاي مهم كمتر ناديده گرفته مي وشد و د حاضر در جلسه كمك دريافت كند. عقايد و ديدگاهمعدودي، بلكه از سوي تمام افرا

مشخص  GSSپشتيباني شده با  JADسنتي با  JADعقايد و نظريات ضعيف بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند. با مقايسه 

پشتيباني مي كند از  GSSيي كه هاJADشود. مي JAD فرآيندهاي مشخصي در باعث پيشرفت GSSشد كه استفاده از 

كنند و مشاركت كنندگان از فرصت هايي مساوي براي اظهارنظر برخوردارند، زيرا اعضا مي زمان به طور كارآتري استفاده 

 JADآثار نه چندان مطلوب ديگري هم دارد. جلسات  JADدر جلسه  GSSخورد. استفاده از گرايي كمتري به چشم مي

ها، شناسايي از ساختمندي كمتري برخوردار است و به دليل بي نام بودن نظريات، هنگام بروز مجادله GSSپشتيباني شده با 

مهم  مسألهها همچنان يك شود. با وجود اين، كم شدن قدرت رهبر جلسه درحل و رفع مجادلهو حل اختالف مشكل تر مي

 ت مورد بحث و مجادله طراحي شده بود.براي كمك به شناسايي و حل مشكال JADدليل كه  به اينبود، خصوصاً 

هاي ملموس سيستم نهايي است. با استفاده از ها، توسعه مشخصههدف استفاده از نمونه براي پشتيباني از تعيين نيازمندي

براي  JADبه عنوان بخشي از  CASEتوانيد از ابزارهاي شود. مينمونه سازي ممكن مي CASEو ابزارهاي  4GLSچندين 

 تهيه نوع نمونه سازي محدود با گروهي از كاربران استفاده كنيد. 

 ها بيشترين فوايد را دارد:سازي هنگام تعيين نيازمنديدر موارد زير نمونه

اغلب مشكل سيستم هاي كاماًل جريانهاي كاربران به خوبي مشخص نيست يا كامالً شناخته نشده است. اين نيازمندي -1

كنند. يي است كه از تصميم گيري ها پشتيباني ميسيستم هاجديد يا 

يك يا تعدادي از كاربران و ذي نفعان در سيستم دخيل هستند. -2

طرح هاي ممكن پيچيده هستند و به فرم هاي مجزايي نياز دارند تا كاماًل ارزيابي شوند. -3

خواهند مطمئنكديگر تبادل نظر كنند، همين دليل طرفين مياند به خوبي با يكاربران و تحليل گران در گذشته نتوانسته -4

هاي سيستم تا آنجا كه ممكن است به خوبي و درست مشخص شده است. شوند نيازمندي
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 ي كاري به راحتي در دسترس باشد. سيستم هابراي ايجاد سريع  داده هامولدهاي گزارش و فرم( و  ابزارها )مانند -5

 هاي سيستم معايبي نيز دربردارد:ي براي تعيين نيازمندينمونه سازي در حكم ابزار

تواند باعث شود توسعه سيستم به سيستم كارآمد با هاي سيستم كه ميميل به اجتناب از تهيه اسناد رسمي نيازمندي -1

 مشكل مواجه شود. 

تطبيق آن براي ديگر  ن است انتشارمكتواند جلوه كاماًل مشخصي براي كاربران اوليه داشته باشد و منمونه تهيه شده مي  -2

 كاربران بالقوه مشكل باشد. 

و تعامل با  داده هاشوند، بنابراين مسائل مربوط به اشتراك ها اغلب به عنوان سيستم هايي متكي به خود ساخته مينمونه -3

 شود. ي كاربردي ناديده گرفته ميسيستم هاديگر سيستم هاي موجود و همچنين مسائل مربوط به ارتقاي 

 شود. هاي كوچك اما مهم سيستم فراموش ميشود، بنابراين برخي از نيازمنديناديده گرفته مي SDLCچك كردن ها در  -4

ها با شيوه هاي جديدي براي اجراي وظايف جاري خود است. اين روشبه دنبال روش، مديريت ها سازمانگرچه در برخي 

شماري داشته باشد: براي اجراي همان كارها به افراد كمتري تواند نتايج بيتواند كامالً متفاوت باشد. اما ميمور ميفعلي اجراي ا

كلي كه توسط آن  فرآينديابند. اين ها كارآيي بيشتري ميفرآينديابد و تا حد زيادي بهبود ميبط با مشتريان انياز است، رو

 شود. خوانده مي BPRكسب و كار يا  فرآيندشود عموماً مهندسي مجدد هاي جاري ميهاي كامالً جديد جايگزين روشروش

تشخيص داده اند  ها سازمانانگيزاند. رقابت جهاني بيشتر شركت ها را به شيوه مستمر كيفيت محصوالت و خدماتشان برمي

هاي كسب و كارشان فراهم آورد. ايده پشت فرآيندتواند بهبود قابل توجهي را در هاي اطالعات ميكه استفاده خالق از فناوري

BPR  در بخش  داده هاكامل  جريانكسب و كار نيست بلكه در حالت مدل سازي سيستم، تشخيص  فرآيندفقط بهبود هر

براي حذف گام هاي غيرضروري، نيل به هم افزايي در بين گام هاي مجزاي قبلي و پاسخ گو شدن بيشتر  سازمانهاي اصلي 

ي اطالعاتي به سيستم هادر برنامه ريزي راهبردي سطح شركت و برنامه ريزي  BPRبل تغييرات آينده است. مفاهيم در مقا

اي شود، شيوهاي كه كار انجام ميهاي كسب و كار به كار گرفته شده است. تغيير دادن شيوهفرآيندعنوان روش اصلي بهبود 

، تدوين تقاضاي نگهداري BPRهاي د كه اين يعني نتايج بسياري از تالششود تغيير مي دهرا كه اطالعات تقسيم ذخيره مي

 سيستم اطالعاتي يا تقاضا براي جايگزيني سيستم. 

 شناسایی مراحل مهندسی مجدد

ي قابل فعاليت هااي از هاي كليدي كسب و كار مجموعه ساخت يافتهفرآيندهايي است كه بايد تغيير كند. فرآيند( درك 1

هايي فرآيندايجاد برون دادي خاص براي مشتري يا بازاري خاص است. جنبه مهم اين تعريف،  برايده سنجش طراحي ش

هاي كليدي كسب و فرآيندمانند خلق محصول يا تحويل خدمت متمركز است.  سازمانيكليدي است كه بر برخي انواع نتايج 

ي به كار رفته در طراحي، ساخت، تحويل، پشتيباني هافعاليت شامل همه  آن هاكار نيز مشتري محوري است. به عبارت ديگر، 

كه بخشي از  را فعاليت هاابتدا سعي دارد اين  BPRو خدمات محصول خاص براي مشتري خاص است. پس تالش هاي 

را براي نيل به اصالحات اساسي  فعاليت هااست، درك كند و سپس توالي و ساختار  سازمانهاي كليدي كسب و كار فرآيند

 عاد سرعت، كيفيت و رضايت مشتري تغيير دهد.در اب

تواند به طور اساسي از طريق مهندسي مجدد بهبود يابد. هامر و شامپي دو فردي ( شناسايي فعاليت هاي خاصي است كه مي2

شود، به تغييرات اساسي پرسيده مي براي فعاليت هاكه براي شناسايي  را سؤالشوند، سه شناسايي مي BPRكه با اصطالح 

 صورت زير بيان كردند:

 براي نيل به نتيجه، اين فعاليت چقدر مهم است؟ (1

 تغيير اين فعاليت تا چه اندازه ممكن است؟ (2

 اين فعاليت چقدر كاركردي است؟ (3

 وری های سنت شكنافن

ها بايد از فناوري اطالعاتي استفاده فرآيندي كليدي كسب و كار شناسايي شد، براي بهبود فعاليت هاها و فرآيندهنگامي كه 

ي است كه طي آن از جزء به كل فرآيندباشند. استقرا مي  استقرايي به فكر فناوري اطالعات به صورت ها سازمانشود. 

ي براي تغيير دادن بهينه شيوه اجراي آن هاخالق هايرسيم، يعني مديران بايد از قدرت فناوري جديد آگاه باشند و به روشمي
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 ارايهكارها بينديشند. اين برعكس تفكر قياسي است يعني زماني كه در ابتدا مشكالت شناسايي و سپس راه حل هايي براي آن 

 شود. مي

يي آن هاهاي اخاللگر هاي اخاللگر را در نظر داشته باشند. فناوريمديران، خصوصاً هنگام استفاده از تفكر قياسي، فناوري

شود، فراهم مي ها سازماناي كه مانع از ايجاد تغييرات اساسي در هستند كه زمينه را براي درهم شكستن قواعد كاري ديرينه

 كنند.مي

 روند.ای که توسط فناوری اخاللگر از بین میدیرینه  سازمانیقواعد 

 فناوری سنت شكن قاعده

 دهد اطالعات تقسيم شود.اجازه مي توزيع يافته داده ايهاي پايگاه شود.اطالعات در هر زمان فقط در يك مكان ظاهر مي

توانند كارهاي پيچيده را انجام فقط متخصصان مي

 دهند.

 افراد غيرمتخصص كمك كند.تواند به ي تخصصي ميسيستم ها

پويا  سازمانيتواند از ساختار هاي ارتباطي راه دور ميفناوري شبكه كسب و كار بايد متمركز يا نامتمركز باشد. 

 )ديناميك( پشتيباني كند.

 تواند به افراد غيرمدير كمك كند.گيري ميابزار پشتيباني از تصميم تصميم گيري فقط برعهده مديران است.

كارمندان به دفاتري فيزيكي نياز دارند تا اطالعات را 

 دريافت، انباشت، استخراج و منتقل كنند.

هاي متحرك يك دفتر مجازي را براي سيم و رايانهارتباطات بي

 كند.كاركنان فراهم مي

هاي ارسال و دريافت پيام دهدهاي ارتباطي تعاملي اجازه ميفناوري ارتباط فردي است. ،خريداران ابهترين شيوه ارتباط ب

 پيچيده ممكن شود.

شما مجبور هستيد مكان قرار گرفتن هر چيز را پيدا 

 كنيد.

داند هرچيز در كجا قرار فناوري خودكار شناسايي و تعيين مكان مي

 دارد.

 كند.امكان به روز شدن در هر زمان را فراهم مي رايانه ايفناوري  شود.اي بازبيني ميها به صورت دورهبرنامه

 كند كه بايد براي انجام دادن معامله فروش آماده شوند.ها، اطالعات مربوط به محصوالتي را منعكس ميسفارش

شود. براي نمايش مفهومي تهيه مي داده ها جرياناطالعات در فروشگاه اينترنتي، نمودارهاي  جريانبراي نمايش چگونگي 

 .مي شودي مورد استفاده در فروشگاه اينترنتي، نمودار روابط موجوديت تنظيم اده هاد

 

 ساختاربندی نیازمندی های سیستم: مدل سازی منطقی -4فصل 

 مقدمه

هاي سيستم اطالعاتي كه براي نمايش منطق در پردازشمي باشد انگليسي  زباناي از نگارش اصالح شده ،انگليسي ساخت يافته

توانيد از انگليسي ساخت يافته براي نمايش هر سه عبارت بنيادين ضروري براي برنامه نويسي ساخت بسيار مفيد است. مي

از شرايط و اي دهد مجموعهبه شما اجازه ميهاي تصميم گيري يافته استفاده كنيد: انتخاب، تكرار، توالي )ترتيب(. جدول

چندين شرط وجود دارد و چندين اقدام  هدر ساختاري جدولي نمايش دهيد. هنگامي ك مي آينداقداماتي را كه به دنبال آن 

كند احتماالت را به روشي كامالً واضح و دقيق بررسي كنيد. مي تواند به وقوع بپيوندد، جدول تصميم گيري به شما كمك مي

 كند.سازي ميتر مدلاي گرافيكيرا به صورت جدول تصميم ولي به شيوه ادرخت هاي تصميم، همان اجز

 سازی منطقیمدل

بيان شده است.  داده اي جريانهايي است كه در نمودار مدل سازي منطقي شامل بيان ساختار و كاركردهاي دروني پردازش

يا  آن هاتوانيم فقط با توجه به نام هاي سياه كوچكي ظاهر مي شود كه نميها در قالب جعبه DFDاين پردازش ها در 

هاي دهند. با وجود اين، ساختار و كاركرد پردازشاي و چگونه انجام ميپي ببريم دقيقاً چه وظيفه CASEتوضيحات مخزن 

 سيستم، اجزاي كليدي آن سيستم اطالعاتي است. 

 سیستمسازی منطق مدل

 ها است.دهي نيازمنديسازمانمدل سازي از منطق سيستم قسمتي از 
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 نتایج و بروندادها

توضيحات ساختارمند و نمودارهايي است كه منطق  بيان گريافته، نتايج اوليه مدل سازي منطقي، در تجزيه و تحليل ساخت

دهد.را نشان مي سيستم هااست كه بعد موقتي  نمودارهايي بيان گردهد. همچنين را نشان مي DFDموجود در هر پردازش 

 سازی منطقینتایج زیرمرحله مدل

 :شوندچند مورد زير نمايش داده مي)سطح اوليه( با يك يا  DFDترين سطح ها در پايينپردازش

نمايش انگليسي ساخت يافته منطق پردازش

نمايش جدول تصميم

نمايش درخت تصميم

نمودار يا جدول تبديل حالت

نمودار توالي

نمودار فعاليت

حداقل شش راهبرد مختلف براي ايجاد ساخت يافته سيستم ها وجود دارد كه هر كدام ابزارها و فنون خاص خود را دارند. 

 حداقل نوزده رويكرد متفاوت به تجزيه و تحليل و طراحي شيءگرا وجود دارد.

 یافتهسازی منطقی با انگلیسی ساختمدل

استفاده  DFDهاي اي از انگليسي است كه براي مشخص ساختن محتواي پردازشته حالت اصالح شدهانگليسي ساخت ياف

هايي از لغات هاي پردازش سيستم اطالعاتي، از زيرمجموعهاي كه در آن براي بيان رويه، از انگليسي روزمرهزبانشود. اين مي

كنيم. اين افعال شامل، ه نيز از افعال حركتي استفاده ميكند متفاوت است. در انگليسي ساخت يافتانگليسي استفاده مي

خواندن و نوشتن، چاپ كردن، دسته بندي كردن، حركت كردن، ادغام كردن، افزودن، كم كردن، ضرب كردن و تقسيم كردن 

 شود. مي

 Patron- addressو  Patron- nameاز عبارات اسمي مانند  داده ايانگليسي ساخت يافته براي توصيف ساختارهاي 

 كند.استفاده مي

 شود. انتخاب مي آن هاتواند انجام دهد، اما فقط يكي از يعني زماني كه برنامه اقدامات متفاوتي را مي اظهار موردي

 داشته باشد. Do-While Loopsيا  Do-Until Loopsتواند حالت تكرار مي

توانيد با استفاده از آن هاي سطح باالتر، روشي است كه ميDFDهاي استفاده از انگليسي ساخت يافته براي نمايش پردازش

خاص به تجزيه بيشتري نياز دارد يا خير. در حالي كه انگليسي ساخت يافته مشابه انگليسي  DFDتصميم بگيريد آيا يك 

 نويسي است.برنامه زبانگفتار است، شبه كد مشابه يك 

 سازی منطقی با جداول تصمیممدل

باشد. در اين جدول سه بخش وجود دارد: اري از منطق پردازش است جايي كه منطق بسيار پيچيده ميجدول تصميم نمود

مبناهاي شرطي، مبناهاي عمل و قوانين. مبناهاي شرطي شامل شروط متفاوتي است كه در موقعيتي كه در جدول در حال 

هاي مبناهاي شرطي پديد ت كه از تركيب شاخصسازي است، كارآيي دارد. مبناهاي عمل شامل تمام اقدامات ممكني اسمدل

كند، بخشي است كه شامل قوانين است. شرط بي تأثير به . اين بخش از جدول كه شرايط را به اقدامات متصل ميمي آيد

هاي اصلي به شرح اي از رويهشود. در ساخت اين جداول تصميمي، مجبور هستيم از مجموعهوسيله خط فاصله نمايش داده مي

 ير پيروي كنيم. ز

 گيرد.ها و مقاديري كه هر شرط به خود مينام گذاري شرط. 1

هاي تصميم تعيين اقدامات مناسب با وجود دارد نام ببريد. هدف از ايجاد جدول آن ها. تمام اقداماتي را كه احتمال وقوع 2

 اي از شرايط خاص است. توجه به مجموعه

 ها را در يكديگر ضرب كنيد.براي تعيين تعداد قوانين، تعداد مقادير شرط . تمام قوانين ممكن را فهرست كنيد.3

 . براي هر قانون اقدامات احتمالي را تعيين كنيد. 4

 . جدول تصميم گيري را ساده كنيد.5
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 ها همچنين بهتوانيد مقدار زيادي اطالعات را در يك جدول كوچك قرار دهيد. اين جدولجداول تصميم فشرده است و مي

 دهد منطق خود را بررسي كنيد و ببينيد تا چه ميزاني كامل، سازگار و غيرتكراري است. شما اجازه مي

 های اخذ تصمیمسازی منطقی با درختمدل

مرتبط به تصوير هاي هايي از گره ها و شاخهدرخت اخذ تصميم فني گرافيكي است كه تصميم يا انتخابي را به عنوان مجموعه

ين بار به عنوان فن علم مديريت براي ساده كردن انتخاب در جايي توسعه يافت كه برخي لخذ تصميم براي اودرخت ا كشد.مي

تواند از درخت از اطالعات مورد نياز به طور قطع در دست نبود. با تكيه بر احتماالت وقايع خاص، يك دانشمند علم مديريت مي

 د. اخذ تصميم براي انتخاب بهترين اقدام استفاده كن

ها مشخص مي شود و اقدامات كه توسط گيري، كه توسط گرهدرخت اخذ تصميم از دو بخش تشكيل شده است: نقاط تصميم

 شود. ها مشخص ميبيضي

توان از لحاظ يافته دارد. هر دو فن را ميهم درخت اخذ تصميم و هم جدول تصميم گيري يك حسن بيشتر از انگليسي ساخت

 درجه تكرار الزم بررسي كرد. كامل بودن، سازگاري و

 

 ساختاربندی نیازمندی های سیستم: مدل سازی مفهومی -5فصل 

 مقدمه

هاي سيستم اطالعاتي است، نيازمنديبخش از  مهم ترين داده ايعقيده دارند كه مدل  سيستم هابرخي از توسعه دهندگان 

 :چون

و  رايانه ايها، صفحات ، برنامهداده ايدر طراحي پايگاه  داده هاسازي ي به دست آمده طي مدلداده هامشخصات  -1

ي اطالعاتي سيستم هاترين جنبه بسياري از ها، پيچيدهفرآيندنسبت به  داده ها -2هاي چاپي اهميت فراواني دارد. گزارش

)مانند طول، شكل و  داده هامشخصات  -3ها به يك نقش مركزي نياز دارد. دهي نيازمنديسازمانجديد است، بنابراين در 

با  داده هاسازي كامالً ثابت و پايا است. در مدلكه  داده ايي ها جريان( موقتي است. برعكس، مسير داده هارابطه با ديگر 

در حافظه رايانه توضيح داده مي شود. در اين  آن هامستقل از چگونگي انباشت  داده هامشخصات و ساختار  E-Rاستفاده از 

 داده اي براي توسعه مدل E-Rاز  ISشود. اغلب برنامه ريزان توسعه معموالً به صورت تكراري انجام مي رآيندف داده ايمدل 

براي  E-Rكنند. سپس، هنگام تعريف پروژه نيز مدل و جزئيات ريز استفاده مي داده هاهاي وسيعي از مؤسسات بزرگ با گروه

-Eها، مدل دهي نيازمنديسازمانساخته مي شود. در طول  سيستم هاي تجزيه و تحليل و طراحي فعاليت هاتوضيح حوزه 

R  دهد. سپس، از اين كه خروجي و ورودي هاي سيستم در طول را در سيستم خاص نشان مي داده هانيازمندي مفهومي

داده قبل از آن كه به شكل منطقي تبديل شود )نوعًا به مدل  E-R داده ايطراحي منطقي، به طور كامل تشريح شد، مدل 

 بيان گر E-R. شودانجام شود، اصالح مي  داده ايو طراحي فيزيكي پايگاه  داده اياي( كه از آن مشخصات پايگاه رابطه اي

و كار بخش مهمي  حاكم است. قوانين كسب داده هاهاي انواع مشخصي از قوانين كسب و كار است كه بر مشخصات و ويژگي

يابد و در نهايت در مي جريان داده ايو سيستم مديريت پايگاه  داده ايهاي كسب و كار است كه ميان پايگاه از سياست

 شود.ي كاربردي طراحي شده توسط شما استفاده ميسيستم ها

 داده هامدل سازی مفهومی 

آن نمايش حداكثر ممكن قوانين مربوط به مفهوم و روابط است. هدف  سازمانيي داده هانمايشي از  داده هامدل مفهومي 

 است. داده هادروني بين 

 شود:تنظيم و تجزيه و تحليل مي E-R، حداكثر چهار نمودار داده هادر مدل سازي مفهومي 

 دهد.وشش ميپي مورد نياز برنامه كاربردي پروژه را داده هاكه فقط  E-Rيك نمودار  -1

 شود. براي برنامه كاربردي سيستمي كه جايگزين مي E-Rيك نمودار  -2

ي برنامه كاربردي جديد از آن استخراج شده داده هاو تمام  مي كندرا مستند  داده ايكه كل پايگاه  E-Rيك نمودار  -3

 است. 
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شود، از آن حاصل  ي مورد نياز براي سيستم كاربردي كه جايگزين ميداده هاكه  داده ايبراي كل پايگاه  E-Rيك نمودار  -4

 شود. مي

است كه بايد در مخزن يا  داده ايهاي مربوط به اشياي مجموعه كاملي از ورودي ،داده هادستاورد ديگر مدل سازي مفهومي 

هاي منطقي سيستم اطالعاتي را به هم متصل و مدل فرآيند، داده هاواژگان پروژه ذخيره شود. اين مخزن سازوكاري است كه 

 كند.مي

  شوند و برعكس.نيز ظاهر مي داده ايهستند در مدل  داده اي جريانكه در  داده اياجزاي 

  بيان  داده اي( كه در مدل داده ايي بايد به اشياي كسب و كار مرتبط باشد )موجوديت فرآيندهر مخزن در مدل

 مرتبط باشد. اده ايددر مدل  داده ايپرونده موجودي بايد به يك يا چند موضوع  داده ايشده است. مخزن 

 داده هاجمع آوری اطالعات برای مدل سازی مفهومی 

هاي اطالعاتي خاص در صفحات نمايش نه از نيازمندي داده ايرويكرد باال به پايين: در اين ديدگاه قوانين كاري براي مدل 

 ود. شها يا فرم هاي كاري، بلكه از شناخت اوليه از ماهيت كار حاصل ميي، گزارشا نهاراي

صفحات  -نياز داريد از طريق بررسي اسناد خاص كسب و كار داده ايتوانيد اطالعاتي را كه براي مدل سازي همچنين مي

اغلب  داده هاكسب اطالعات از  فرآيندها، فرم هاي كاري موجود در سيستم جمع آوري كنيد. اين ، گزارشرايانه اينمايش 

يي را نشان داده هاها ظاهر خواهد شد و DFDدر  داده ايهاي  جريانشود. اين اقالم به عنوان رويكرد پايين به باال خوانده مي

 سيستم نگهداري شود.  داده اييي كه بايد در پايگاه داده هادهند كه توسط سيستم پردازش شده است و احتماالً مي

 (E-Rجودیت )مو -سازی رابطهای بر مدلمقدمه

 هاي، روابط و ويژگيداده ايهاي شود: موجوديتاز سه ساختار اصلي استفاده ميموجوديت  -سازي رابطهم اصلي مدلمفهو

 مربوطه. 

يا حوزه كاري است. مدل  سازمانبا جزئيات كامل براي  داده ها( نمايش منطقي E-Rموجوديت )يا مدل  -رابطه داده ايمدل 

E-R ها هايي بيان مي شودكه در محيط يك كسب و كار وجود دارند، روابط يا تعامالت بين اين موجوديتتدر قالب موجودي

 شود. بيان مي آن هاها و هم روابط ها يا خصوصيات هم موجوديتو ويژگي

 هاموجودیت

را  داده هاتمايل دارد  سازمانموجوديت عبارت از شخص، مكان، شي، واقعه يا مفهومي است كه در محيط كاربر قرار دارد و 

 . مي كنددر آن نگه دارد. موجوديت داراي شناسه هاي خاص خود است كه آن را از ديگر واحدها متمايز 

هاي مشتركي دارند. هر نوع هايي كه مشخصات يا ويژگياي است از نوعيك نوع موجوديت )كالس موجوديت( مجموعه

كنيم و در يك نمودار ما از حروف بزرگ براي نام گذاري يك نوع موجوديت استفاده مي. رديك نام دا E-Rموجوديت، در مدل 

E-R موجوديت است. نمايان گرگيرد كه نام درون مستطيلي قرار مي 

فقط يك بار  داده اينمونه عيني موجوديت )يا نمونه عيني( وقوع منفرد يك نوع واحد است. يك نوع موجوديت در هر مدل 

هاي عيني بسياري از آن نوع ، نمونهداده ايي موجود در يك پايگاه داده هاشود، در حالي كه ممكن است توسط بيان مي

 موجوديت واقع شود. 

 و تعریف انواع موجودیتنامگذاری 

 .يك كالس يا مجموعه است بيان گرچون هر نام يك نوع موجوديت يك اسم مفرد است، نام  -1

 باشد.  سازماننام يك نوع موجوديت بايد توصيفي و خاص  -2

 .چون يك موجوديت، يك شيء است)نام ساده داشته باشد(،  نام يك نوع موجوديت بايد موجز و مختصر باشد -3

 نوع موجوديت رخداد بايد براي نتيجه رخداد نام گذاري شود.  -4

 تعريف نوع موجوديت بايد شامل مشخصه يا مشخصات منحصر به فردي براي هر نمونه عيني آن نوع موجوديت باشد.  -5

 ند.شود به طور واضح بيان كشود و نميهاي عيني موجوديت شامل ميتعريف نوع موجوديت بايد آنچه را نمونه -6

 تعريف نوع موجوديت اغلب شامل توصيف زمان ايجاد يا حذف نمونه عيني آن نوع موجوديت است.  -7
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براي برخي از انواع موجوديت، تعريف بايد زماني را مشخص كند كه يك نمونه عيني بايد به نمونه عيني نوع واحد ديگر -8

تبديل شود. 

شود.هاي عيني موجوديت نگهداري مياي مشخص شود كه درباره نمونهيخچهدر تعريف برخي از انواع موجوديت، بايد تار -9

 هاویژگی

مختص خود است. يك ويژگي عبارت از خصوصيت يا مشخصه يك  هاي از ويژگي ها است كهر نوع موجوديت مجموعه

 است. سازمانموجوديت است كه مورد عالقه 

 هانامیدن و تعریف ویژگی

 .نام ويژگي عبارت از يك اسم است

 نام ويژگي بايد منحصر به فرد باشد. هيچ دو صفتي از يك نوع موجوديت نبايد نام مشابهي داشته باشند و بهتر اين

ي نداشته باشد. هبي از تمام انواع موجوديت نام مشااست كه هيچ دو ويژگ

 كند.بايد از حالت استانداردي پيروي به منظور منحصر به فرد بودن نام ويژگي براي شفافيت مفهوم، هر نام ويژگي

هاي مختلف بايد اسامي مشابه اما قابل تمايز داشته باشند.هاي مشابه از انواع موجوديتويژگي

دارد. كند كه آن ويژگي چيست و احتماالً چرا اهميت بيان مي تعريف ويژگي

 شود. كه مقدار ويژگي چه چيزي را شامل مي شود و چه چيزي را شامل نمي كندتعريف ويژگي بايد مشخص

توان در تعريف صفت مشخص كرد. هر نام مستعار يا نام جايگزين براي ويژگي را مي

 كمك  داده هاذاري نام گ كردنذكر منبع مقادير ويژگي، در تعريف ويژگي مطلوب خواهد بود. ذكر منبع به شفاف

خواهد كرد. 

 اگر مقداري براي يك ويژگي اجباري يا انتخابي باشد، بايد درتعريف ويژگي ذكر شود. اين قانون براي حفظ يكپارچگي

مهم است.  داده ها

 ظ را حف داده ها. اين قانون نيز يكپارچگي شوداگر مقدار يك ويژگي تغيير كند، اين نكته بايد در تعريف ويژگي قيد

كند. مي

ويژگي با ديگر ويژگي ها دارد بايد در تعريف ويژگي ذكر شود. يك اي كه هر رابطه

 هاکلیدهای اصلی و شناسه

ها( است كه به طور منحصر به فردي هر نمونه عيني از يك نوع اي از ويژگيكليد اصلي عبارت از يك ويژگي )يا مجموعه

 .مي كندموجوديت را مشخص 

 ها پيشنهاد مي كند:زير را براي انتخاب شناسهبروس معيارهاي 

يك كليد اصلي انتخاب كنيد كه در طول مدت عمر هر نمونه عيني از نوع موجوديت، مقدار آن تغيير نكند. -1

اي برگزينيد كه ويژگي داراي مقداري معتبر باشد.يك كليد اصلي را براي هر نمونه عيني از موجوديت، به گونه -2

دربردارنده مفهوم دسته بندي، مكان و غيره است، خودداري آن هاكه ساختار  هاي به اصطالح هوشمندربرد شناسهاز كا -3

كنيد. 

كليد اصلي يك ويژگي را به جاي كليد اصلي چند ويژگي بگذاريد. -4

 شود. كه زير آن كشيده مي شودبا خطي مشخص مي  E-Rبراي هر موجوديت نام شناسه در يك نمودار 

 های چند مقدارهویژگی

 گيرد. ها به بيش از يك ويژگي تعلق ميويژگي چند مقداره براي هر نمونه عيني از موجوديت

ي تكراري داده ها( جداسازي 2( استفاده از بيضي دو جداره 1هاي چند مقداره، دو روش عموميت دارد: براي نمايش ويژگي

 سنادي(هاي ديگر )موجوديت ضعيف يا ادر قالب موجوديت

 روابط

چسباند. يك رابطه، ارتباط بين را به يكديگر مي E-Rاي است كه اجزاي مختلف يك مدل روابط در حكم ماده چسبنده

است. ارتباط معموالً به اين معني است كه آن واقعه  سازمانهاي عيني يك يا چند نوع موجوديت است كه مورد عالقه نمونه
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ليل روابط با عبارات فعلي ني موجوديت وجود دارد. به همين دهاي عيد طبيعي بين نمونهرخ داده است يا اين كه چند پيون

 شود. نامگذاري مي

E-Rو مدل  داده هاسازی مفهومی مدل

ها، به جاي ترين بخش هر سيستم اطالعاتي است، كارآيي به دست آمده از نگهداري سيستم در سطح قانوننگهداري پرهزينه

 دهد.ها را كاهش مياي هزينهقابل مالحظهكدها، به طور 

 درجه یك رابطه

وجود  E-Rهاي هايي است كه در آن رابطه شريك هستند. سه رابطه رايجي كه در مدلدرجه يك رابطه شماره انواع موجوديت

 دارند، يك جانبه )درجه يك(، دو جانبه )درجه دو( و سه جانبه )درجه سه( است. 

 هاي يك نوع موجوديت.اي است بين نمونهشود و رابطهابطه رابطه تكراري نيز خوانده ميرابطه يك جانبه. اين ر

است.  داده هاسازي ع رابطه در بحث مدلوهاي عيني دو نوع موجوديت و رايج ترين نرابطه دو جانبه. رابطه اي است بين نمونه

 سه نوع موجوديت است.هاي عيني رابطه همزمان ميان نمونه ،رابطه سه جانبه. اين رابطه

 اعداد اصلی در روابط

 Aتواند )يا بايد( با هر نمونه عيني موجوديت شود كه ميگفته مي Bهايي عيني موجوديت عدد اصلي رابطه به تعداد نمونه

 رابطه داشته باشد.

هاي عيني هريك از نمونهاست كه با  Bهاي عيني موجوديت حداقل عدد اصلي مقدار حداقل از يك رابطه، حداقل تعداد نمونه

 رابطه دارد. حداكثر عدد اصلي، حداكثر تعداد يك نمونه عيني است.  Aموجوديت 

 نامگذاری و تعریف روابط

 شوند. نام اقدامات هستند و معموالً در زمان حال ساده بيان مي بيان گرنام يك رابطه يك عبارت فعلي است. روابط

اقدام انجام شده است.  بيان گريك رابطه 

 بهتر است از به كار بردن اسامي مبهم اجتناب كنيد، مانند دارد، يا مرتبط هست با. از عبارتي با معني توصيفي

شود. يف رابطه يافت مي شود گرفته ميرعت استفاده كنيد كه اغلب از افعالي حركتي كه در

ه است و چه اهميتي دارد. شايان ذكر اين نكته كه چه دهد كه چه اقدامي انجام شدتعريف يك رابطه توضيح مي

دهد اهميت داشته باشد. اما چگونگي اجراي عمل اهميتي ندارد.كسي يا چه چيزي آن را انجام مي

هاي عيني مرتبط با تعريف بايد هر مشاركت اختياري را توضيح دهد. بايد توضيح دهيد كه چه شرايطي به نمونه

هاي عيني موجوديت براي اولين بار ايجاد شده است يا دهد كه نمونهن حالت زماني رخ ميصفر مي انجامد. آيا اي

احتمال وقوع آن همواره وجود دارد. 

.تعريف يك رابطه بايد دليل هر حداكثر عدد اصلي تصريحي را توضيح دهد

.تعريف يك رابطه بايد هر محدوديت مشاركت در رابطه را توضيح دهد

شود. اي را توضيح دهد كه در رابطه نگهداري ميتعريف يك رابطه بايد مقدار تاريخچه

 ،تعريف يك رابطه بايد توضيح دهد كه آيا يك نمونه عيني موجوديت، كه در يك نمونه عيني رابطه درگير است

.كندتواند مشاركت خود را به نمونه عيني رابطه ديگر منتقل مي

 موجودیت مشارکت پذیر

سازي به عنوان يك نوع موجوديت براي مدل داده اياي است كه سازنده مدل ك موجوديت مشاركت پذير )مصدر( رابطهي

 گزيند.برمي

اي كه هاي رابطهشود كه موجوديت وابسته با موجوديتمي يك رابطه بايد به يك موجوديت مشاركت پذير تبديل  هنگامي

 ي دارد.مدن آن شده است، روابط ديگرآباعث پديد 

E-Rسازی مفهومی به وسیله نمودارهای خالصه مدل

ضروري است، هدف نمودارسازي  سازمانيي كه براي سيستم اطالعاتي يا داده هادست يابي به حداكثر شناخت ممكن از مفهوم 

E-R .است 
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اي فرعي رابطه باشد. قانون تخصص گرايي جامع مشخص مي كند كه هر نمونه عيني از نوع اصلي بايد عضوي از برخي نوع ه

تواند به هيچ نوع فرعي تعلق داشته قانون تخصص گرايي جزئي مشخص مي كند كه يك نمونه عيني موجوديت نوع اصلي نمي

 باشد. 

با دو خط موازي از طرف نوع اصلي به دايره و تخصص گرايي جزئي با يك خط نشان  E-Rتخصص گرايي جامع در يك نمودار 

كه اگر نمونه عيني يك موجوديت از نوع اصلي، عضوي از يك نوع اصلي باشد،  مي كندانفصال مشخص شود. قانون داده مي

كه نمونه عيني يك موجوديت  مي كندهاي فرعي باشد. قانون همپوشاني مشخص تواند به طور همزمان عضوي ديگر از نوعنمي

در دايره نشان داده  Oيا  Dدر مقابل همپوشاني، با يك تواند به طور همزمان عضو يك )يا چند( نوع فرعي باشد. انفصال مي

 شود. مي

 قوانین کسب و کار

و هم  داده هاهاي اطالعاتي است كه هم به ساختار گام به گام براي مستندسازي نيازمندي فرآيند، داده هاسازي مفهومي مدل

كند. را حفظ مي داده هاهايي است كه يكپارچگي مدل منطقي شود. قوانين كسب وكار مشخصهمربوط مي داده هابه يكپارچگي 

 شده است: ارايهدر زير چهار نوع از قوانين كسب و كار 

 . يكپارچگي موجوديت. هر نمونه عيني از يك نوع موجوديت بايد شناسه منحصر به فردي داشته باشد كه تهي نباشد. 1

 شود. ها مربوط مي. محدوديت هاي ارجاعي يكپارچگي. قوانيني كه به روابط بين انواع موجوديت2

 ها.هايي در مقادير معتبر ويژگيها. محدوديت. حوزه3

 كند. . تحريك عمليات. قوانين كاري ديگري كه صحت و اعتبار مقدار ويژگي را حفظ مي4

.مي شودذخيره  CASEشود، در مخزن طور كه مستند مي و همان مي آيده دست ها بقوانين كاري در طول تعيين نيازمندي

 هاحوزه

و طيفي از مقاديري كه ويژگي به خود مي گيرد. مشخصات حوزه معموالً برخي )يا تمام(  داده هااي است از انواع مجموعه حوزه

طيف، مقادير مجاز، معني، منحصر به فرد بودن و  ، طول، شكل،داده هاكند: نوع ها را به شرح زير بيان ميمشخصات ويژگي

 پشتيباني تهي )اين كه مقدار يك ويژگي تهي است يا خير(.

 استفاده از حوزه فوايد چندي دارد:

كند كه مقادير يك ويژگي )مرتب شده براساس ورود يا عمليات به هنگام سازي( معتبر است.حوزه مشخص مي (1

ي مختلف منطقي است. داده هابخشند كه عمليات دستكاري ها اطمينان ميحوزه (2

شوند هنگام توصيف مشخصات ويژگي تالش كمتري انجام شود. حوزه ها باعث مي (3

 تحریك عملیات

 حاكم است، مانند درج، به روز كردن و حذف. محدوده داده هامحرك قانوني است كه بر اعتبار و صحت عمليات دستكاري 

هاي دو يا چند موجوديت هاي درون يك موجوديت محدود شود يا مي تواند تا ويژگيتواند به ويژگيمحرك عمليات مي

گسترش يابد. اغلب ممكن است قوانين پيچيده كاري به عنوان محرك عمليات ذكر شوند. 

 محرك عمليات معموالً شامل اجزاي زير است:

ب و كار كه بايد توسط محرك عملياتي اجرا شود. ون كاربر. بيان دقيقي از قانون كسنقا (1

مي كند )درج، حذف، به روز كردن(. آغازكه عمليات را  داده هارخداد. عمليات دستكاري  (2

شود.نام موجوديت. نام موجوديتي كه در دسترس قرار گرفته يا تعريف مي (3

شرط. شرطي كه باعث مي شود عمليات تحريك شود.  (4

شود. اقدام. اقدامي كه هنگام تحريك عمليات انجام مي (5

در حوزه  داده هااست. با تحريك عمليات، مسئوليت يكپارچگي  داده ايتحريك عمليات، جنبه اي مهم از راهبرد پايگاه 

 . مي شودج هاي كاربردي خارقرار مي گيرد و از عهده كاربران انساني يا برنامه داده ايمسئوليت سيستم مديريت پايگاه 

ها، حدهاي يكپارچگي ارجاعي و در مخزن )در قالب حوزه آن هاحذف قوانين كسب و كار از برنامه هاي كاربردي و گنجاندن 

 تحريك عمليات( مزاياي مهمي به شرح زير دربردارد:
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تر و با  توليد يا اعمال كرد، در نتيجه ايجاد برنامه كاربردي، سريع در برنامه DBMSتوان اين قوانين را توسط چون مي -1

شود. خطاي كمتري انجام مي

دهد.ري را كاهش مياها و كار مورد نياز براي نگهدهزينه -2

شود.تري به تغييرات كاري داده ميهاي سريعپاسخ -3

تر مي كند.آسان داده هاكار كاربران نهايي را در توسعه سيستم هاي جديد و پردازش  -4

كاربرد سازگاري از حدهاي يكپارچگي فراهم مي كند. -5

هاي برنامه كاربردي را كاهش مي دهد.وقت و كار مورد نياز براي آموزش برنامه نويس -6

دهد.را افزايش مي داده ايسهولت استفاده از پايگاه  -7

 داده هاسازی مفهومی در مدل CASEنقش 

 :مي كند، دو كاركرد مهم را احيا داده ايسازي مفهومي در مدل CASEابزارهاي 

 .دارددهي شده نگه ميسازمان داده ايهاي را به صورت نمايش تصويري نيازمندي E-R( نمودارهاي 1

به شما اجازه  CASEزند. يك ابزار را به توصيفات مربوط در يك مخزن پيوند مي E-R( اشياي موجود در نمودارهاي 2

 انتخاب كنيد، به طور مستقيم به مدخل مخزن وارد شويد.  E-Rخواهيد يك شيء را در نمودار هنگامي كه ميدهد مي


