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فصل  -1محیط ایجاد و توسعه سیستم ها
مقدمه
تجزيه و تحليل و طراحي سيستم هاي اطالعاتي فرآيند سازماني پيچيده و پرچالشي است كه تيمي از متخصصان كسب و كار
و سيستم ها از آن براي ايجاد و نگهداري سيستم هاي اطالعاتي رايانه اي استفاده ميكنند .سازمان ها ميتوانند با استفاده
نوآورانه از فناوري اطالعاتي به مشكالت و فرصتهايي كه با آن مواجه ميشوند عكس العمل نشان دهند .بنابراين ،تجزيه و
تحليل و طراحي سيستم هاي اطالعاتي يك فرآيند بهبود سازماني است .سيستم ها براي دستيابي به منافع سازماني ايجاد و
دوباره سازي مي شوند .اين منافع از ارزش افزوده به وجود آمده در طول فرآيند ايجاد ،توليد و پشتيباني محصوالت و خدمات
سازمان حاصل ميشوند.
استقرار الكترونيك محل بازار يعني جايي كه يك كسب و كار مي تواند به بهترين نحو ممكن منابع مورد نياز براي توليد
محصوالت و خدمات خود را در اينترنت به فروش رساند.
يكي از مهم ترين نتايج تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ها ،نرم افزار كاربردي است كه به منظور پشتيباني از وظايف سازماني
يا فرآيند ويژه سازماني مانند مديريت موجودي ،ليست حقوقي يا تجزيه تحليل بازار طراحي شده است .عالوه بر نرم افزار
كاربردي ،سيستم اطالعاتي جامع شامل موارد زير است )1 :سخت افزار و  )2نرم افزار سيستم كه نرم افزار كاربردي بر روي
آن ها اجرا ميشود )3 ،تنظيم مطالب آموزشي و مستندسازي )4 ،نقشهاي شغلي خاص مرتبط با كل سيستم )5 ،كنترلها و
 )6افرادي كه در طول كارشان با اين نرم افزار كار مي كنند.
متدولوژيها عبارت از رويكردهاي چند مرحلهاي و جامعي براي ايجاد سيستم ها هستند كه راهنماي شما در طول كار خواهند
بود و بر كيفيت محصول نهايي شما ،يعني سيستم هاي اطالعاتي ،تأثير مثبت ميگذارند .متدولوژي اتخاذ شده در يك سازمان
همواره با سبك مديريت عمومي آن سازگار خواهد بود .بيشتر متدولوژيها فنون متعدد ايجاد سيستم هاي اطالعاتي را درهم
ميآميزند.
فنون ،فرآيندهاي مخصوصي هستند كه شما در مقام تحليل گر براي اطمينان از پردازش خوب ،تكميل و قابل فهم بودن كار
خود براي اعضاي ديگر تيم از آن ها استفاده ميكنيد .اين فنون از طيف وسيعي از وظايف پشتيباني مي كنند ،مانند رهبري
مصاحبه ها براي تعيين آنچه سيستم شما بايد انجام دهد ،برنامه ريزي و مديريت فعاليت ها در پروژه ايجاد سيستم ها ،ارايه
نمودار منطقي سيستم و طراحي گزارشهايي كه سيستم شما ايجاد خواهد كرد.
ابزارها ،نمونهاي از برنامه هاي رايانه اي هستند كه باعث تسهيل استفاده از فنون ميشوند و كمك ميكنند كه شما از
دستورالعملهاي متدولوژي كلي ايجاد سيستم ها ي اطالعاتي به درستي پيروي كنيد .فنون و ابزارها براي مؤثر بودن بايستي
با متدولوژي سيستم ها در سازمان سازگاري داشته باشند.
فنون و ابزارها بايد باعث شوند تا توسعه دهنده سيستم ها به راحتي مطابق با گام هاي متدلوژي انتخاب شده هدايت شود .سه
مؤلفه ي متدولوژيها ،فنون و ابزارها به اتفاق يكديگر باعث ايجاد يك رويكرد سازماني در عرصه تجزيه و تحليل و طراحي
ميشوند.
نقش اوليه تحليل گر سيستم مطالعه نيازها و مشكالت سازمان است تا دريابد چگونه افراد ،روشها و فناوري اطالعات به
بهترين شكل بايد باهم تركيب شوند تا وضعيت سازمان موردنظر بهبود يابد .تحليل گر سيستم ها به كاربران سيستم و مديران
سازمان كمك ميكند تا نيازهاي اطالعاتي خود را براي سرويسهاي اطالعاتي جديد يا پيشرفته تعريف كنند .تحليل گر
سيستم ها در عين حال عامل تغيير و نوآوري نيز به شمار ميرود.
رویكردی نوین در تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها
تجزيه و تحليل و طراحي سيستم هاي اطالعاتي رايانه اي از دهه  1950آغاز شد و از آن زمان به بعد ،با تغيير سازمان ها و
پيشرفت سريع فناوري رايانه اي ،عوامل محيطي اثرگذار بر ايجاد سيستم ها دايم ًا تغيير كرده است .در دهه  ،50تالشهايي
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كه براي ايجاد سيستم ها انجام ميشد بر فرآيندهايي متمركز بود كه نرم افزارها انجام ميدادند ،چون توانمندي رايانهها عامل
مهمي محسوب ميشد و كارايي پردازشگري به هدف اصلي تبديل شد.
سيستم هاي اوليه مديريت پايگاه داده ها با استفاده از مدلهاي شبكهاي و سلسله مراتبي به نظم بخشيدن به ذخيره و بازيافت
داده ها كمك ميكردند .ايجاد سيستم هاي مديريت پايگاه داده ها كمك كرد كه اولويت تأكيد ايجاد سيستم ها از روش
پردازشي به روش داده اي تغيير كند.
در دهه  1980با تبديل ميكرورايانه ها به ابزارهاي كليدي سازماني ،تحوالت بزرگي در امر محاسبات سازمان ها به وقوع
پيوست .ابزارهاي مهندسي نرم افزار رايانه اي ( )CASEبه اين منظور ساخته شد كه كار توسعه دهندگان سيستم را ساده تر
و سازگارتر كند.
سيستم جامع سازمان  ،سيستم هايي بزرگ و پيچيده است كه از مجموعه ماجولهاي مستقل سيستم تشكيل شده اند .در
ميانه دهه  ،90بيش از پيش تالشهاي ايجاد سيستم ها بر اينترنت متمركز شد.
امروزه توسعه دهندگان اينترنت مانند سيستم هاي سنتي بر ابزارهاي رايانه اي چون  Cold Fusionتكيه دارند تا توسعه
سيستم هاي اينترنتي را سرعت بخشند و ساده كنند .بسياري از ابزارهاي  ،CASEمثل ابزارهايي كه توسط شركت اوراكل
طراحي شده اند ،ايجاد برنامههاي كاربردي اينترنتي را پشتيباني ميكنند .پياده سازي سيستم ها روز به روز به سوي طراحي
سه اليهاي پيش ميرود .پايگاه داده ها در يك سرور ،برنامه كاربردي در سرور دوم و منطق سرويس گيرنده در ماشين كاربر
قرار ميگيرند.
تفكیك داده ها و فرآیندهایی که داده ها را اداره میکند
هر سيستم اطالعاتي شامل سه مؤلفه كليدي است :داده ها ،جريان داده ها و منطق پردازش.
داده ها حقايق اوليهاي هستند كه كاركنان ،عينيتها و وقايع را در سازمان توصيف ميكنند ،مانند شماره حساب مشتري،
تعداد جعبه هاي غله خريداري شده ،يا حتي دموكرات يا جمهوري خواه بودن شخص .هر سيستم اطالعاتي براي توليد اطالعات
به داده ها متكي است .اطالعات داده هايي هستند كه به صورت پردازش شده ارايه ميشوند تا براي انسان قابل تفسير باشند.
جريان داده ها گروه هايي از داده است كه در يك سيستم حركت مي كند و جريان مي يابد و شامل توصيفي است از منابع و
مقاصد براي هريك از جريان داده ها.
جريان داده ها با خطوط جهت دار به مستطيل گردگوش متصل ميشوند .اين مستطيلها نمايان گر مراحل پردازش است كه
جريان داده هاي ورودي را دريافت و جريان داده هاي خروجي را توليد ميكند.
منطق پردازش توصيف كننده گام هاي تبديل داده ها و وقايع آغازگر هر گام است.
اين تمركز بر جريان ،استفاده و تبديل داده ها در يك سيستم اطالعاتي رويكرد فرآيندگرا در ايجاد سيستم ها ناميده ميشود.
فنون و توجهات ايجاد شده از اين روش مي تواند حركت داده ها را از منبع آن ها ،از طريق مراحل مياني پردازش ،تا مقاصد
نهايي دنبال كند.
چون قسمتهاي مختلف اين سيستم اطالعاتي با برنامههاي متفاوت و با سرعتهاي مختلف كار ميكنند ،رويكرد فرآيندگرا
محلي را نشان ميدهد كه داده ها به صورت موقت ذخيره شدهاند .در رويكرد فرآيندگراي سنتي ،ساختار طبيعي داده ها
مشخص نشده است .تا همين اواخر فنوني كه در رويكرد فرآيند گرا استفاده ميشد ،زمان بندي و تعيين مراحل پردازش را در
نظر نميگرفت ،بلكه فقط به توالي آن ها توجه ميكرد.
 )1چندين فايل تخصصي داده ها وجود داشت كه هركدام فقط براي برنامه هاي كاربردي متفاوت و برنامههاي مختلف خود به
كار گرفته ميشد )2 .بسياري از اين فايلها در برنامههاي كاربردي مختلف داراي عناصر مشتركي از داده ها بودند )3 .وقتي
يكي از اين عناصر مجزا تغيير ميكرد ،بايد در تمام فايلهاي ديگر هم تغيير ايجاد ميشد.
رويكرد داده گرا ،داده ها را به صورت دلخواه بدون توجه به چگونگي و محل استفاده ،داده ها در يك سيستم ،سازماندهي
ميكند .فنون مورد استفاده در اين روش باعث مدلسازي داده ها شد .اين مدل سازي نوع داده هاي مورد نياز و روابط شغلي
بين داده ها را توصيف ميكند .مدل داده اي قوانين و خط مشيهاي شغلي كسب و كار را تشريح ميكند .برخي افراد معتقدند
الگوي داده اي پايدارتر از الگوي فرآيندي است ،زيرا الگوي داده اي به جاي انعكاس روش اجرايي كسب و كاري كه دايم در
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حال تغيير است ،به نمايش ماهيت ذاتي آن ميپردازد .برخي افراد از رويكردهاي دادهگرا به عنوان مهندسي اطالعات ياد
ميكنند.
تفاوتهای اساسی موجود بین رویكردهای فرآیندگرا و دادهگرا در ایجاد سیستم ها
خصوصیات

دادهگرا

فرآیندگرا

از سيستم انتظار ميرود چه كاري را انجام دهد و داده هايي كه سيستم براي عمليات خود نياز
تمركز سيستم
دارد.
چه وقت
ثبات طراحي

محدود ،زماني كه فرآيندهاي كاري و برنامههاي مقاومت بيشتر ،زماني كه نيازهاي يك
كاري و برنامههاي كاربردي پشتيباني كننده آن ها سازمان به داده ها به سرعت تغيير نكند.
تغيير كند.

سازمان داده فايلهاي داده ها براي هر برنامه كاربردي طراحي فايلهاي داده ها براي كل مؤسسه طراحي
ميشود.
ميشوند.
ها
حالت داده ها

دوباره كاري كنترل شده و محدود است.

دوباره كاري كنترل نشده و زياد است.

تفكیك پایگاه داده ها و سیستم های کاربردی
هر پايگاه داده ها مجموعهاي مشترك از داده هايي است كه به صورت منطقي با هم مرتبطاند و به روشي سازماندهي شدهاند
كه دستيابي ،ذخيرهسازي و بازيابي آن ها براي استفاده كنندگان مختلف و متعدد سازمان را تسهيل كنند .پايگاه داده ها
شامل روشهاي سازماندهي داده هاست كه اجازه ميدهد داده ها به صورت متمركز مديريت ،استاندارد و تثبيت شوند .رويكرد
پايگاه داده ها اجازه ميدهد براي برنامههاي كاربردي متفاوت از پايگاه هاي داده اي مركزي استفاده شود.
در رويكرد داده گرا جهت ايجاد سيستم ها ،پايگاه داده ها بر حول موضوعاتي همچون مشتريان ،استفاده كنندگان و بخشهاي
مختلف طراحي شده است .طراحي پايگاه داده باعث استقالل برنامه كاربردي يعني تعريف و جداسازي داده ها از برنامه هاي
كاربردي ميشود.
نكته مهم استقالل داده ها اين است كه برنامه هاي كاربردي و داده ها از هم جدا هستند .براي اين كه رويكرد دادهگرا مؤثر
واقع شود به تغيير ديگري نيازمند است .به عبارت ديگر ،سازمان هايي كه داده هاي سازماني آن ها به صورت متمركز ذخيره
شده است بايد برنامه هاي كاربردي جديدي را طراحي كنند كه با پايگاههاي داده اي موجود كار كند و سازمان هايي كه داده
هاي سازماني را به صورت متمركز ذخيره نكرده اند بايد پايگاه هاي داده اي جديدي طراحي كنند كه هم از برنامههاي كاربردي
فعلي و هم از برنامههاي كاربردي آينده پشتيباني كند.
نقش و دیگر مسئولیتهای سازمانی شما در ایجاد سیستم ها
افرادي كه سيستم براي آنان طراحي ميشود در واحدهاي كاري قرار ميگيرند و از آنان به عنوان استفادهكنندگان يا كاربران
نهايي ياد ميشود.
صرف نظر از اين كه يك سازمان چگونه واحدهاي سيستم اطالعاتي خود را ساختار ميبخشد ،ايجاد سيستم ها كاري گروهي
است .يك گروه خوب داراي ويژگيهاي مشخصي است .برخي از اين ويژگيها مربوط به چگونگي انتخاب اعضاي گروه و برخي
ديگر مربوط به چگونگي دسته بندي تيم يا گروه ميشود.
اگر يك تيم خوب مي خواهد بهترين حالت كار گروهي را داشته باشد بايد بكوشد با اعضايش ارتباطي كامل و شفاف برقرار
كند .اگر اعضاي تيم به يكديگر اعتماد داشته باشند ميتوانند ارتباط مؤثري ايجاد كنند .به نوبه خود اعتماد و مقدم داشتن
نظريات و اهداف گروه بر نظريات و اهداف فردي با احترام متقابل به وجود مي آيد.
ویژگیهای تیمهای موفق


تنوع در پيشزمينهها ،مهارتها و اهداف



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

 وجود سيستم تشويقي كه مسئوليت و پاسخگويي مشترك را ترغيب كند.
موفقيت تيم نه تنها به چگونگي تركيب اعضاي تيم و تالش گروهي آن ها ،بلكه به روش مديريت تيم نيز بستگي دارد .سيستم
ها ي پاداش بخشي از يك نظام مديريت تيمي خوب محسوب ميشود .مديريت مؤثر پروژهها عنصر كليدي ديگر تيم موفق
است .مديريت پروژه موارد زير را شامل ميشود:
 )1تدبير يك طرح كاري و زمان بندي واقعي و عملي  )2نظارت بر پيشرفت كار طبق زمانبندي ايجاد شده  )3هماهنگ كردن
پروژه با متوليان آن  )4تخصيص منابع براي پروژه و حتي گاهي تصميمگيري پيرامون آن كه آيا پروژه بايد قبل از تكميل
سيستم پايان يابد ،در اين صورت چه موقع.
نقش مدیران سیستم های اطالعاتی در ایجاد سیستم ها
نوعاً مديران سيستم ها ي اطالعاتي بيش از آن كه به طور واقعي در فرآيند ايجاد سيستم ها دخالت كنند ،درگير كار تخصيص
منابع براي پروژه و نظارت بر اجراي پروژههاي تصويب شدهاند .بنابراين ،مديران سيستم هاي اطالعاتي ممكن است در برخي
جلسات بررسي پروژه شركت كنند كه انتظار مي رود گزارشهاي كتبي در مورد پيشرفت پروژه در قسمتهايي كه موردنظر
آنان است ،ارايه شود .مديران سيستم هاي اطالعاتي ممكن است متدولوژي ،فنون و ابزارهايي را كه قرار است استفاده شود و
همچنين شيوه گزارش درباره وضعيت پروژه را تجويز كنند.
مسئوليتها و تمركز فعاليت هاي هر مدير و سيستم ها ي اطالعاتي به سطح او در بخش و چگونگي اداره كردن سازمان و
حمايتهاي موجود در فرآيند ايجاد سيستم ها بستگي دارد.
نقش تحلیل گران سیستم ها در ایجاد سیستم ها
تحليل گران سيستم ها افرادي كليدي در فرآيند ايجاد سيستم ها محسوب ميشوند .به عنوان يك تحليل گر سيستم و براي
نيل به موفقيت بايد اين چهار مهارت را در خود تقويت كنيد:
 )1مهارتهاي تحليلي )2 ،مهارتهاي فني )3 ،مهارتهاي مديريتي و  )4مهارتهاي انساني.
مهارتهاي تحليلي شما را قادر مي كند سازمان و كاركردهاي آن را درك ،فرصتها و مسائل را شناسايي و مشكالت را تحليل
كنيد و راه حل مناسبي بيابيد .يكي از مهم ترين مهارتهاي تحليلي كه ميتوانيد تقويت كنيد ،تفكر سيستمي يا توانايي ديدن
سازمان ها و سيستم ها ي اطالعاتي به عنوان يك سيستم است .تفكر سيستمي براي شما چارچوبي مهيا مي كند كه از طريق
آن روابط مهم موجود بين سيستم هاي اطالعاتي و سازمان هاي موجود اين سيستم و نيز محيطي را كه سازمان ها در آن قرار
دارند به خوبي بشناسيد.
مهارتهاي فني به شما در شناخت توان بالقوه و فناوري محدوديتهاي فناوري اطالعات كمك ميكند .شما در مقام تحليل
گر بايد قادر به تصور كردن يك سيستم اطالعاتي باشيد كه به استفاده كنندگان در حل مشكالتشان كمك كند و راهنماي
توسعه و طراحي سيستم باشد .همچنين شما بايد توانايي كار با زبان هاي برنامه نويسي ،سيستم هاي مختلف عملياتي و سخت
افزار رايانه را داشته باشد.
مهارتهاي مديريتي به شما در مديريت پروژهها ،منابع ،خطرات و تغييرات كمك ميكند.
مهارتهاي انساني به شما كمك مي كند تا با كاربران نهايي ،تحليل گران و برنامهنويسان ديگر كار كنيد .شما در مقام تحليل
گر بايد نقش اصلي رابط ميان استفاده كنندگان ،برنامه نويس ها و ديگر متخصصان سيستم را ايفا كنيد .ارتباط مؤثر كتبي و
شفاهي ،شامل توانمندي در هدايت جلسات ،مصاحبهها و گوش كردن از مؤلفههاي مهارتهاي انساني محسوب ميشوند كه
تحليل گران بايد بر آن ها تسلط داشته باشند.
نقش برنامه نویسان در ایجاد سیستم ها
برنامه نويسان مشخصههاي سيستمي را كه تحليل گران به آن ها ميدهند تبديل به دستوراتي ميكنند كه رايانه بتواند آن را
درك كند .گاهي نوشتن برنامه رايانه اي را نوشتن كد يا كدگذاري نيز ميگويند.
در برنامه نويسي ساخت يافته ،تمام دستورالعملهاي رايانه اي را ميتوان از طريق سه ساختار ساده يعني توالي ،تكرار و انتخاب
بيان كرد.
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نقش مدیران کسب و کار در ایجاد سیستم ها
اين مديران از آن جهت براي پروژه ايجاد سيستم ها اهميت دارند كه قدرت تأمين مالي پروژههاي ايجاد سيستم و تخصيص
منابع الزم براي موفقيت پروژه را دارند .به دليل داشتن اختيار تصميم گيري و دانشي كه درباره مسير فعاليت هاي شركت
دارند ،رؤساي بخشهاي وظيفهاي و مديران سازمان ها ميتوانند نيازها و محدوديتهاي عمومي پروژههاي ايجاد سيستم ها را
تعيين كنند .در شركتهاي بزرگتر كه اهميت نسبي پروژههاي سيستم ها را كميته راهبري مشخص ميكند ،اين مديران
اجرايي داراي اختيارات بيشتري هستند ،چون آن ها معموالً از اعضاي كميته راهبري يا گروه برنامه ريزي سيستم ها هستند.
بنابراين ،مديران كسب و كار در موارد زير حق تصميمگيري دارند )1 :تعيين مسير ايجاد سيستم ها )2 ،پيشنهاد و تصويب
پروژهها و  )3تعيين اهميت نسبي پروژههايي كه پيش از اين تصويب و به افراد ديگر در سازمان واگذار شده است.
نقش مدیران /تكنسینهای دیگر در ایجاد سیستم ها
اگر سيستم درگير ارتباطات داده اي يا صوتي باشد ،چه درون سازماني و چه برون سازماني ،متخصصان شبكه و ارتباطات از
راه دور به پيشرفت ايجاد سيستم ها كمك ميكنند .برخي سازمان ها داراي واحدهاي عوامل انساني هستند كه وظيفه اين
واحدها شامل موارد زير است :تعيين تعامالت سيستم ها با كاربر و عوامل تسهيل كننده استفاده از آن ،آموزش استفاده
كنندگان ،نگارش دستورالعملها و مستندسازي براي كاربر.
نظارت بر اكثر تالشهاي پروژه ايجاد سيستم ها ،مخصوصاً در سيستم ها ي بزرگ و حساس برعهده مميزان داخلي است تا
آنان از وجود كنترلهاي ضروري براي سيستم اطمينان حاصل كنند .در بسياري از سازمان ها مميزان مسئوليت حفظ مسير
تغييرات در طراحي سيستم را نيز برعهده دارند .تعامل الزم در بين اين افراد باعث ميشود كه كار گروهي ايجاد سيستم ها به
بهترين صورت ممكن پيش رود.
انواع سیستم های اطالعاتی و انواع ایجاد سیستم ها
عموماً با توجه به كاري كه سيستم انجام مي دهد ،يا با توجه به فناوري استفاده شده در ساخت سيستم ،انواع سيستم ها از
يكديگر تفكيك و متمايز ميشوند.
سیستم های پردازش تراکنشی ()TPS
سيستم هاي پردازش تراكنشي به صورت خودكار داده هاي مربوط به فعاليت ها يا وقايع كسب و كار را پردازش مي كند ،اين
موارد را ميتوان در طول حيات سازمان وقايعي ساده و مجزا دانست .داده هاي مربوط به هر تراكنش جمع آوري و پس از
سنجش درستي آن ها يا پذيرفته ميشوند يا مورد قبول واقع نمي شوند .سپس تراكنشهاي پذيرفته شده براي جمع آوري
بعدي ذخيره مي شوند .گزارشها ممكن است فوراً توليد شوند يا استانداردهايي را براي تراكنشها ارايه كنند و به منظور اجراي
تمام جوانب فعاليت هاي كسب و كار ،ممكن است تراكنشها از فرآيندي به فرآيند ديگر انتقال يابند.
تجزيه و تحليل و طراحي سيستم هاي پردازش تراكنشي ،به معناي تمركز بر رويههاي فعلي پردازش تراكنشها اعم از رويههاي
دستي يا خودكار است .تمركز بر رويههاي فعلي شامل پيگيري دقيق جمعآوري داده ها ،جريان آن ها ،پردازش و خروجي داده
هاست .هدف از ايجاد سيستم هاي پردازش تراكنش را ميتوان بهبود پردازش تراكنشها از طريق سرعت بخشيدن به آن،
استفاده كمتر از نيروي انساني ،تقويت كارايي و صحت ،ادغام كردن آن با ديگر سيستم هاي اطالعاتي سازماني يا تهيه اطالعاتي
ذكر كرد كه قبالً در دسترس نبودند.
سیستم های اطالعات مدیریت ()MIS
سيستم هاي اطالعات مديريت ،داده هاي نسبتاً خامي را كه از طريق سيستم پردازش تراكنشي به دست مي آيد جمع آوري
و به تركيبات معنيداري تبديل ميكند كه مديران براي اجراي مسئوليتهايشان به آن ها نياز دارند .ايجاد سيستم هاي
اطالعات مديريت  ،نيازمند درك صحيح اين موضوع است كه مديران به چه نوع اطالعاتي نياز دارند و چگونه از اين اطالعات
در مشاغل خود استفاده ميكنند.
سيستم اطالعات مديريت اغلب به داده ها ي حاصل از چند سيستم مختلف پردازش تراكنشي نياز دارد .بنابراين ،در ايجاد
سيستم اطالعات مديريت ميتوان از روش دادهگرا سود برد ،زيرا در اين روش داده ها به عنوان منابع سازماني جدا از سيستم
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پردازش تراكنشي در نظر گرفته ميشوند كه در آن ذخيره شده اند ،چون توانايي استخراج داده ها از مواضع گوناگون از اهميت
ويژهاي برخوردار است ،ايجاد مدل صحيح و جامع داده ها در ساختن سيستم اطالعات مديريت بسيار ضروري است.
سیستم های پشتیبانی تصمیمگیری ()DSS
سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري براي كمك به تصميمگيري به كساني كه در سازمان ها مسئوليت تصميم گيري را
برعهده دارند طراحي شده است .به جاي تهيه خالصهاي از داده ها ،مانند آنچه در  MISانجام ميشود ،در اين سيستم محيط
تعاملي ايجاد ميشود كه در آن تصميمگيرندگان ميتوانند به سرعت داده ها و مدلهاي عمليات كسب و كار را مديريت كنند.
هر  DSSاز يك پايگاه داده اي (كه ممكن است از  TPSيا  MISاستخراج شده باشد) ،مدلهاي رياضي يا گرافيكي از
فرآيندها ي كسب و كار و يك رابط با كاربر (ماژول محاورهاي) تشكيل شده است .رابط براي تصميم گيرندهاي كه معموالً
مديريت غيرفني است شيوه ارتباط با  DSSرا فراهم ميآورد .هر  DSSممكن است هم از داده هاي سخت تاريخي و هم از
سناريوهاي قضاوتي (چه مي شود اگر )....براي حاالت ممكن آينده با گزينههاي گذشته استفاده كند .ذخيره گاه داده ها
مجموعهاي از پايگاه داده ها ي موضوعي است كه به منظور پشتيباني از وظيفه تصميم گيري طراحي شده است .يك شكل از
 DSSيعني سيستم اطالعات مديران ارشد اجرايي ،بر قابليت ساختار نيافته مديران ارشد براي كشف داده ها در سطح بااليي
از مجموعهها و هدايت آن به سوي موضوعات خاص كسب و كار ،تأكيد ميكند .در هر دو صورت كاربرد كامالً پيش بيني نشده
و كمتر ساختاربندي شده از مشخصههاي يك  DSSاست DSS .منبع نرم افزاري است كه از يك محدوده خاص فعاليت هاي
مربوط به اتخاذ تصميمات (از يافتن مسأله تا انتخاب عرصه عمل) پشتيباني ميكند.
تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ها براي  DSSاغلب بر سه مؤلفه عمده  DSSتأكيد ميكند )1 :پايگاه داده اي )2 ،پايگاه
مدل و  )3ارتباط استفاده كننده با سيستم .همانند يك  ،MISرويكرد دادهگرا ،اغلب براي پي بردن به نيازمنديهاي استفاده
كننده به كار ميرود .عالوه بر اين ،پروژه تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ها براي توجيه روابط دروني بين داده هاي مختلف
به دقت از قواعد رياضي استفاده ميكند .از اين روابط براي پيشبيني داده هاي آينده با يافتن بهترين راه حل مشكالت استفاده
ميشود.
سیستم های خبره ()ES
سيستم خبره سعي مي كند به جاي اطالعات به كدبندي و مديريت دانش بپردازد .قوانين اگر -پس -در غير اين صورت و
شكلهاي ديگري از نحوه ارايه دانش ،روشي را توصيف ميكند كه هر متخصص از طريق آن در يك زمينه خاص از مسائل
ميتواند به وضعيتهاي مختلف دست يابد .در ايجاد سيستم خبره به كسب دانش متخصص در حوزه مشخصي از مسائل تأكيد
ميشود .مهندسي دانش ،به اكتساب دانش كمك مي كند ،كار آنان مشابه كار تحليل گران سيستم است ،با اين تفاوت كه اين
مهندسان به گونهاي آموزش ديدهاند كه از فنون مختلف استفاده ميكنند ،چون تعيين دانش بسيار مشكلتر از تعيين داده ها
است.
ایجاد سیستم ها براساس انواع مختلف سیستم های اطالعاتی
نوع سیستم های
اطالعاتی

سيستم پردازش تراكنشي
()TPS

سيستم اطالعات مديريت
()MIS

ویژگیهای سیستم های اطالعاتی

روشهای ایجاد سیستم ها

بسيار وسيع ،تمركز بر جمعآوري داده ها ،روش فرآيندگرا ،براساس جمعآوري ،تعيين
هدف آن كارايي حركت داده ها و پردازش اعتبار و ذخيره اطالعات و حركت داده ها
بين مراحل مورد نياز
ايجاد ارتباط متقابل بين TPSها.
فراهم كردن منابع داده اي متفاوت ،اما قابل
پيشبيني براي جمع آوري و خالصه كردن
داده ها .ممكن است بتوان داده هايي كه در
آينده امكان پذير هستند از روند تاريخي و
دانش موجود پيرامون كسب و كار پيشبيني
كرد.
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روش دادهگرا ،براساس فهم ارتباط بين
داددهها به اين منظور كه قابل دسترسي و
خالصه شدن به روشهاي گوناگون باشد،
الگويي از داده ها را مي كند كه كاربردهاي
متفاوت را پشتيباني كند.

سيستم پشتيباني
تصميمگيري ()DSS

راهنمايي را براي تشخيص و تعريف مشكالت،
يافتن و ارزشگذاري راهحل هاي جايگزين و
انتخاب يا مقايسه جايگزينها فراهم ميآورد،
به صورت بالقوه با گروههاي تصميم گيرنده
درگير است ،اغلب با مسائل شبه ساختاربندي
شده و نيازمند به دسترسي به اطالعات در
سطوح مختلف درگير است.

رويكردهاي داده اي و منطق تعميم ،طراحي
گفتمان استفاده كننده ،ارتباط گروهي
ممكن است يك كليد باشد و دستيابي به
داده هاي غيرقابل پيشبيني و تقريباً به روز
شدن اطالعات ممكن است ضروري باشد.

سيستم خبره ()ES

با پرسيدن سؤاالتي پي در پي از استفاده
كننده ،جوابها و توصيههاي متخصصان را در
اختيار آنان ميگذارد .البته با توجه به اولويت
جوابها كه ممكن است به توصيه يا
نتيجهگيري منجر شود.

رويكرد تخصصي منطق تصميم گيري ،كه در
آن دانش موجود از متخصصان و خبرگان
گرفته و توسط قوانين يا ديگر اشكال توصيف
ميشود.

ایجاد سیستم های اطالعاتی و چرخه حیات ایجاد سیستم
چرخه حيات ايجاد سيستم ها ( ،)SDLCكه متدولوژي ايجاد سيستم ها در بسياري از سازمان ها محسوب ميشود ،گامهايي
را تشريح ميكند كه مراحل طراحي و ايجاد را نشان ميدهد .اين چرخه از سه تا بيست مرحله قابل تعريف را شامل ميشود.
مراحل مشخص و توالي آن ها يعني اين مدل با توجه به نياز پروژه و سازگار با رويكرد مديريت اقتباس ميشود.
شناسايي و انتخاب پروژه

آغاز پروژه و طرحريزي

تجزيه و
تحليل

طراحي

اجرا

نگهداري

شكل چرخه حیات ایجاد سیستم ها
نرم افزار ،مهم ترين محصول نهايي اين چرخه حيات است ،نتايج اساسي ديگر شامل مستندات مربوط به سيستم ،نحوه ايجاد
سيستم و آموزش آن براي كاربران ميشود.
نياز به سيستم هاي اطالعاتي سازمان ممكن است بنا به داليل زير ايجاد شده باشند )1 :درخواست اداره كردن مسائل موجود
در رويههاي فعلي )2 ،تمايل به اجراي وظايف بيشتر و  )3از فناوري اطالعاتي ميتوان براي بهرهگيري از فرصت هاي موجود
استفاده كرد .نتيجه فرآيند شناسايي و انتخاب پروژه اين است كه تعيين شود كدام پروژه ايجاد سيستم ها را ميبايست سازمان،
حداقل براساس مطالعهي اوليه اي ،مورد نظر قرار دهد.
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در مرحله ي آغاز و طرح ريزي ،قدم مهم و حياتي ،تعيين محدوده سيستم پيشنهادي است .طي اين مرحله تحليل گران به
مطالعه دقيق رويههاي جاري سازمان و سيستم هاي اطالعاتي ميپردازند كه سازمان براي اجراي وظايف از آن ها استفاده مي
كند .مرحله تحليل خود شامل چند مرحله فرعي است )1 .تعيين نيازمنديها  )2نيازمنديها را مطالعه و آن ها را براساس
روابط درونيشان ساماندهي و تمام قسمتهاي زايد را حذف ميكنيم )3 .طرحهاي اوليه جايگزين براي تطابق با نيازها تهيه
ميشود )4 .براي تعيين اين كه كدام طرح با توجه به هزينه ،نيروي كار و سطوح فني كه سازمان مايل است در فرآيند ساخت
صرف كند به بهترين شكل پاسخگوي نيازها است ،گزينهها را باهم مقايسه ميكنيم.
نتيجه مرحله تجزيه و تحليل ،تجويز راهحلهايي جايگزين است كه تيم تحليل گران پيشنهاد ميكند .به آن بخش از فرآيند
طراحي كه مستقل از هر سكوي نرم افزار يا سخت افزار است ،طراحي منطقي گويند .طراحي منطقي بر جنبه هاي كسب و
كاري سيستم تأكيد مي كند و تمايل دارد به سمت سطوح باالي خاص سازي حركت كند.
زماني كه طراحي كلي سطح باالي سيستم انجام گيرد ،تحليل گران شروع به تبديل مشخصههاي منطقي به مشخصههاي
فيزيكي ميكنند .به اين فرآيند ،طراحي فيزيكي گويند .محصول نهايي مرحله طراحي ،مشخصههاي سيستم فيزيكي به شكلي
است كه آماده واگذاري به برنامه نويسان يا ديگر سازندگان سيستم است .مشخصههاي سيستم فيزيكي به شكل الگويي مفصل
يا به شكل مشخصههاي مكتوب و مفصل ،در بخش اول مرحله پياده سازي به برنامه نويسان واگذار ميشود .طي مرحله پياده
سازي ،مشخصههاي سيستم را به يك سيستم كاري تبديل ميكنيد كه آزمايش و سپس از آن استفاده ميشود .پياده سازي
دربرگيرنده مراحلي چون كدگذاري ،آزمايش و نصب است .طي مرحله كدگذاري ،برنامه نويسان برنامه هايي را مينويسند كه
سيستم را تشكيل ميدهد .گاهي كدها را همان سيستمي ايجاد ميكند كه براي ساخت مدل مفصل سيستم استفاده شده
است .طي مرحله آزمايش ،برنامه نويسان و تحليل گران برنامههاي مجزا و كل سيستم را آزمايش ميكنند تا اشتباهات را بيابند
و اصالح كنند .طي مرحله نصب ،سيستم جديد به صورت بخشي از فعاليت هاي روزمره سازمان در مي آيد.
چون مراحل آزمايش و نصب به منظور اطمينان از صحبت رويكرد انتخابي مستلزم تجزيه و تحليل فشردهاي است ،توصيه
ميشود كار برنامهريزي براي آزمايش و نصب سيستم را در همان مرحله آغاز و برنامه ريزي پروژه شروع كنيد.
مستندسازي و برنامههاي آموزشي در طي مرحله اجرا نهايي ميشود .مستندسازي در طول چرخه حيات به وجود مي آيد و
برنامه آموزشي از همان ابتداي پروژه آغاز مي شود .مرحله پياده سازي مي تواند تا زماني كه سيستم وجود دارد ،ادامه يابد،
زيرا پشتيباني از استفاده كنندههاي بعدي قسمتي از فرآيند پياده سازي سيستم محسوب ميشود.
در مرحله نگهداري ،برنامه نويسان تغييراتي را كه موردنظر استفاده كنندگان است ،انجام ميدهند و سيستم را به گونه اي
تعبيه مي كنند كه پاسخگوي شرايط در حال تغيير باشد .براي اين كه سيستم فعال و مفيد باقي بماند اجراي اين تغييرات
ضروري است .مقدار زمان و تالشي كه براي تعميرات و نگهداري اختصاص داده ميشود ،بيشتر به چگونگي عملكرد مراحل
قبلي چرخه حيات بستگي دارد SDLC .مجموعه اي از مراحل متصل به يكديگر است كه محصول هر مرحله ،مرحله بعد را
تغذيه مي كند .در سراسر چرخه حيات ايجاد سيستم ها ،خود پروژه ايجاد سيستم ها نيز نيازمند برنامهريزي و مديريت دقيق
است .هرچه پروژه سيستم بزرگتر باشد ،نياز به مديريت پروژه بيشتر احساس ميشود.
چرخه متداول ایجاد سیستم ها
انتقادات وارد بر :SDLC
 )1روشي است كه چرخه حيات سازماندهي ميشود.
 )2شيوه اي است كه چرخه حيات سنتي اغلب مورد استفاده قرار مي گيرد و آن اين است كه اين چرخه تمايل دارد در تجزيه
و تحليل و طراحي خوب بر زمان تمركز زيادي كند .نتيجه آن سيستمي است كه با نيازمنديهاي استفاده كننده همخواني
ندارد و احتياج به تعمير و نگهداري گستردهاي دارد و هزينههاي بهسازي آن بدون اين كه ضروري باشد ،افزايش مييابد.
تجزیه و تحلیل و طراحی ساختیافته
اد يوردون و همكارانش براي حل برخي از مشكالت  SDLCسنتي ،در اوايل دهه  ،1970تجزيه و تحليل و طراحي ساخت
يافته را توسعه دادند .با نظم بخشيدن بيشتر به تجزيه و تحليل و طراحي ،مانند رشتههاي مهندسي ،با استفاده از ابزارهايي
همچون نمودارهاي جريان داده ها و تجزيه و تحليل انتقال داده ها ،يوردون و همكارانش در جست و جوي تأكيد و بهبود
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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
بود .تجزيه و تحليل و طراحي ساخت يافته ،برگشت به مراحل قبل را ،مثالً وقتي كه نيازمنديها تغيير كند ،راحتتر ميكند.
در نهايت آنان بر تقسيم مسائل به بخشهاي كوچكتر و مديريت پذيرتر و مشخص كردن تفاوت بين طراحي منطقي و فيزيكي
تأكيد كردند.
تجزیه و تحلیل و طراحی شی گرا
تجزيه و تحليل و طراحي شي گرا رويكرد جديدتري است در ايجاد سيستم ها كه روز به روز متداولتر ميشود .اين رويكرد
( )OOADپس از رويكردهاي فرآيندگرا و دادهگرا ،سومين رويكرد ايجاد سيستم ها خوانده ميشود .رويكرد شي گرا ،داده ها
و فرآيندهاي هر موجوديت را باهم تركيب ميكند و اين موجوديت كه داده ها و فرآيندها را باهم دربردارد شي ناميده ميشود.
منظور از اشيا چيزهاي واقعي هستند كه يك سيستم اطالعاتي با آن ها سروكار دارد ،مانند مشتريان ،تأمين كنندگان ،قراردادها
و توافقنامههاي اجارهاي .قرار دادن داده ها و فرآيندها در يك مكان نمايان گر اين واقعيت است كه تعداد محدودي از عمليات
براي هر ساختار داده اي موردنظر وجود دارد .هدف  OOADاين است كه مؤلفههاي سيستم را بيشتر قابل استفاده مجدد
مي كند از اين رو ،كيفيت و بهرهوري تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ها را بهبود بخشد.
توارث ،ايده كليدي ديگري است كه در وراي رويكرد شيء گرا قرار دارد .شي ها در قالب كالس شي ها سازماندهي مي شوند
كه داراي ويژگيهاي رفتاري و ساختاري مشابهي هستند .توارث اجازه ظهور كالسهاي جديدي را ميدهد كه در برخي از
خصوصيات كالس هاي موجود مشترك هستند .عموم ًا وظيفه اوليه تجزيه و تحليل شي گرا ،شناسايي اشيا ،تعريف ساختار و
رفتار آنان و تعريف روابط آن است .وظيفه اوليه طراحي شي گرا مدلسازي جزئيات رفتار و ارتباطات اشيا با ديگر شي ها است
به نحوي كه نيازمنديهاي سيستم برآورده شده ،شي ها ارزيابي و مجدداً تعريف شوند تا از مزيت توارث و ديگر منابع  OOبه
بهترين نحو استفاده شود.
رویكردهای مختلف بهبود تحلیل و طراحی سیستم ها
به تالشهايي در جهت افزايش بعد علمي و كاهش بعد هنري ايجاد سيستم ها معموالً مهندسي سيستم ها يا مهندسي نرم
افزار گرفته ميشود.
نمونه سازی
طراحي و ساخت نسخه كاركردي در مقياس كوچك از سيستم مطلوب به فرآيندي به نام نمونهسازي مشهور شده است.
ميتوان با هر زبان كامپيوتري و با هر ابزار ايجاد سيستم ها يك نمونه ساخت ،اما براي تسهيل اين فرآيند ،ابزارهاي خاص
نمونهسازي ايجاد شده است.
با استفاده از برخي زبان ها ي نسل چهارم با ابزارهاي طراحي پرس و جو ،صفحه نمايش و گزارشهاي يك سيستم مديريت
پايگاه داده اي و با ابزارهايي كه ابزارهاي مهندسي نرم افزار كامپيوتري ( )CASEخوانده ميشوند ،ميتوان نمونه را ايجاد
كرد.
تحليل گر با استفاده از نمونه سازي با كاربران كار مي كند تا نيازمنديهاي مقدماتي يا اصلي سيستم را تعيين كند .سپس
تحليل گر سريعاً يك نمونه ايجاد ميكند .وقتي الگو كامل شد ،كاربر ب آن كار ميكند و به تحليل گر ميگويد كه چه چيزهايي
را ميپسندد و چه چيزهايي برايش مطلوب نيست .تحليل گر با استفاده از بازخورد ،نمونهسازي را بهبود ميبخشد و نسخه
جديد آن را به استفاده كننده ميدهد .اين فرآيند تكراري آن قدر ادامه مييابد تا كاربر از آنچه ميبيند راضي شود .دو مزيت
عمده در فن نمونه سازي نسبت به شكل كالمي يا انتزاعي ،وسعت ميزان دخالت كاربر در تجزيه و تحليل و طراحي و ديگري
توانايي آن در جمع آوري دقيق نيازمنديها است.
نمونه سازي ،شكلي از ايجاد سريع برنامه كاربردي ( )RADاست .اصول بنيادين هرگونه متدولوژي  RADاين است كه تا
روشن شدن نيازمنديهاي كاربر ،توليد اسناد تفصيلي طراحي سيستم ها را به تعويق مياندازد .نمونه ارايه شده به عنوان
توصيف عملي نيازمنديها عمل ميكند .متدولوژي  RADبركسب پذيرش تعامالت انساني با كامپيوتر توسط كاربر تأكيد مي
كند و تواناييهاي هستهاي [شايستگي هاي محوري] را تا آنجا كه ممكن است با قرباني كردن كارايي كامپيوتر در عوض كسب
كارايي انساني در ساخت سريع و ساخت مجدد سيستم هاي كاري ايجاد ميكند .متدولوژيهاي  RADميتواند از اصول مهم
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مهندسي نرم افزار چشمپوشي كند كه نتيجه آن عدم سازگاري بين ماژول هاي سيستم ،عدم تطابق با استانداردها و فقدان
استفادهپذيري مجدد عناصر سيستم است.
طراحی مشترك برنامه کاربردی
در اواخر دهه  ،1970پرسنل ايجاد سيستم ها در آي بي ام ،براي جمع آوري نيازمنديهاي سيستم هاي اطالعاتي و بازبيني
در طراحي سيستم ها فرآيند جديدي ايجاد كردند كه طراحي مشترك برنامه كاربردي ( )JADناميده ميشود .نظريه اصلي
ماوراي طراحي مشترك برنامه كاربردي ،ساختار دادن به مرحله تعيين نيازمنديها در تجزيه و تحليل سيستم و بازبينيهايي
است كه در مرحله طراحي اتفاق ميافتد .اين جلسات را رهبر جلسات طراحي مشترك برنامه كاربردي اداره ميكند كه وظيفه
او حفظ ساختار و اجراي دستور كار جل سه است .گردهم آوردن اين افراد كه مستقيماً متأثر از يك سيستم اطالعاتي ()IS
هستند ،در يك زمان و مكان براي همكاري و حصول توافق درباره نيازمنديهاي سيستم و جزئيات تجزيه و تحليل و طراحي
سيستم ،باعث صرف زمان و منابع سازماني زيادي مي شود .اعضاي گروه وقتي دور هم جمع ميشوند ،احتمال بيشتري دارد
كه به يك استنباط جمعي ،از آنچه  ISپشتيباني ميكند ،برسند.
بهبود بهره وری ایجاد سیستم های اطالعاتی
تالشهاي ديگري براي بهبود فرآيند ايجاد سيستم ها ،نتايجي را از منافع خود تكنولوژي به دست آورده است .نتايج آن ،ايجاد
و استفاده نسبت ًا گسترده اي از ابزارهاي مهندسي نرم افزار كامپيوتري ( )CASEاست .ابزارهاي  CASEبراي استفادههاي
دروني و براي فروش توسط چند شركت پيشرفته ،از جمله شركت اوراكل ارايه ميشوند.
ابزارهاي  CASEبراي توصيف سيستم و روابط آن مانند اطالعاتي درباره نام داده ها ،قالب ،كاربردها و محل داده ها ،حول
مخزن مركزي [پايگاه داده ها يا انبار داده ها (مجموع ه اي از چند پايگاه داده ها كه به يكديگر مرتبطند ]).ساخته ميشوند.
شكل دستي چنين مخزني فرهنگ نامه پروژه يا كتاب كار خوانده ميشود .تفاوت فقط در اين است كه ابزارهاي  CASEبراي
راحتتر شدن ،به روز كردن داده ها و نيز ايجاد سازگاري ،مخزن مركزي را به صورت خودكار در ميآورد .ابزارهاي CASE
شامل ابزارهاي رسم نمودار براي نمودارهاي جريان داده ها و ديگر كمكهاي گرافيكي مانند ابزارهاي طراحي گزارشها و
صفحه نمايش و ابزارهاي تخصصي ديگر است .ابزارهاي  CASEبا خودكار كردن روند وظايف عادي ،به برنامه نويسان و تحليل
گران در اجراي وظايفشان كمك ميكند.
فصل  -2موفقیت تحلیلگر سیستم ها
مهارتهای تحلیلی برای تحلیل گران سیستم ها
چهار مجموعه از مهارتهاي تحليلي )1 :تفكر سيستمي )2 ،دانش سازماني )3 ،شناسايي مسأله و  )4تجزيه و تحليل و حل
مسأله.
تعریف سیستم و بخشهای آن
سيستم ،مجموعه اي از عناصر به هم مرتبط با مرزي مشخص است كه براي رسيدن به برخي اهداف با يكديگر كار ميكنند.
هر سيستم نه مشخصه دارد:
 )1عناصر
 )2عناصر به هم مرتبط
 )3مرز
 )4هدف
 )5محيط
 )6نقاط اتصال
 )7وروديها
 )8خروجيها
 )9محدوديت ها
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سيستم ،از عناصر تشكيل ميشود .عنصر بخشي تقليل ناپذير يا مجموعهاي از بخشهاست كه سيستم فرعي نيز ناميده ميشود.
اين عناصر ،به هم مرتبط هستند .يعني كاركرد يكي تا حدي با عملكرد ديگري وابستگي دارد .هر سيستم مرزي دارد كه تمام
عناصر سيستم در آن است و محدوديتهاي سيستم و مرز ،جدايي سيستم از سيستم هاي ديگر را نشان ميدهد .عناصر داخل
اين مرز را ميتوان تغيير داد ،در حالي كه پديده هاي خارج از سيستم قابل تغيير نيستند .تمام اين مؤلفهها براي رسيدن به
هدف كلي سيستم بزرگتر با يكديگر كار مي كنند ،اين امر دليل بقا و فلسفه وجودي سيستم است.
سيستم در يك محيط ي عني تمام موارد خارج از مرز سيستم قرار دارد .نقاطي كه سيستم با محيط و همچنين بين سيستم
هاي فرعي خود برخورد ميكند نقاط اتصال نام دارد[ .نقاط روي مرز سيستم با محيط و بين سيستم هاي فرعي را نقاط اتصال
مي گويند].
کارکردهای (ویژگیهای خاص) نقاط اتصال (واسط کاربر)
چون در مكاني كه سيستم و محيط سيستم باهم برخورد ميكنند نقطه اتصال وجود دارد ،لذا نقطه اتصال داراي چندين
كاركرد مهم است:


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



در برابر داده هاي ناخواسته چون صافي عمل ميكند ،چه براي عناصر خروجي و چه براي عناصر ورودي.



پيامهاي ورودي و خروجي را كدگذاري و از كد خارج ميكند.



در تعامل با محيط اشتباهات را مي يابد و اصالح ميكند.



ضربه گيري اليه نرم و محافظي بين سيستم و محيط ايجاد ميكند تا هر دو بتوانند در چرخههاي مختلف با سرعت
هاي متفاوت كار كنند.



خالصه كردن داده ها ي خام به شكلي از جزئيات و قالبي كه در سيستم (براي نقطه اتصال ورودي) يا در محيط
(براي نقطه اتصال خروجي) الزم است.

 از آنجايي كه كاركردهاي نقطه اتصال (واسط كاربر) در ارتباطات بين مؤلفههاي سيستم و محيط آن حياتي و مهم
است ،در طراحي سيستم هاي اطالعاتي مورد توجه ويژه قرار ميگيرد.
هر سيستم بايد محدوديتهاي خود را درباره عملكردهايش بشناسد ،زيرا (از نظر ظرفيت ،سرعت يا توانمنديها) در مورد آنچه
سيستم ميتواند انجام دهد و چگونگي دست يابي به اهدافش در محيط خود ،محدوديتهايي وجود دارد .سيستم براي عملكرد
خود از محيط ،وروديها را دريافت ميكند .سيستم در نتيجه عملكرد و دستيابي به هدف خود ،خروجي را به محيط باز
ميگرداند.
روابط سيستم با محيطش ،جنبهاي كليدي در هنگام ساختن سيستم است .برخي سيستم ها ،سيستم هاي باز ناميده ميشوند.
اين سيستم ها آزادانه با محيط ارتباط متقابل دارند ،وروديها را ميگيرند و خروجيها را تحويل ميدهند .با تغيير محيط،
سيستم باز نيز يا بايد تغيير كند يا عواقب بعدي آن را بپذيرد .سيستم بسته با محيط خود تعامل ندارد ،تغييرات محيط و
توانايي تطبيق با محيط از ويژگيهاي سيستم بسته محسوب نميشود.
تجزيه يعني اين كه شما قادر باشيد سيستم را به عناصر تشكيل دهنده آن خرد كنيد .پس از تجزيه ،ما با قطعات كوچك تري
رو به رو هستيم كه از پيچيدگي كم تري برخوردار است و درك آن ،نسبت به قطعات بزرگتر و پيچيدهتر ،آسانتر است .تجزيه
يك سيستم به ما اجازه مي دهد كه بر حول يك قسمت به خصوص تمركز كنيم كه در نتيجه فكر كردن در مورد نحوه اصالح
آن بخش مستقل از كل سيستم تسهيل شود.
دسته بندي نتيجه مستقيم تجزيه است و معني آن تقسيم كردن سيستم به دستههاي نسبتاً هم اندازه است .اين دستهها
سيستم را به گونهاي نشان ميدهد كه نه تنها درك آن آسانتر بلكه طراحي و ساخت مجدد آن نيز بسيار سادهتر ميشود.
اتصال اشاره ميكند به دامنهاي كه سيستم هاي فرعي به يكديگر وابسته هستند.
کارکردهای تجزیه (اهداف تجزیه کردن)
عمل تجزيه در موارد زير به تحليل گران و ساير اعضاي تيم پروژه كمك ميكند:


تقسيم سيستم به سيستم هاي فرعي كوچكتر كه قابل فهم تر و مديريتپذيرتر هستند.
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تأمين امكان تمركز بر يك قسمت (سيستم فرعي) بدون ايجاد مزاحمت براي قسمتهاي ديگر.
اجازه تمركز دادن به افراد ،بدون گيج كردن آن ها با جزئيات اضافي ،با توجه به نيازي كه وجود دارد.

 تأمين اين امكان كه قسمتهاي مختلف يك سيستم در زمآن هاي مستقل يا به وسيله افراد مختلف ساخته شود.
پيوستگي دامنهاي است كه در آن يك سيستم فرعي تنها يك عملكرد را اجرا ميكند .توصيف منطقي سيستم نمايان گر هدف
و عملكرد سيستم بدون ارتباط توضيحات آن با هر اجراي فيزيكي خاص است .توصيف فيزيكي سيستم ترسيم مادي سيستم
است .در اين نوع توصيف توجه اصلي بر ساخت سيستم متمركز است.
توانايي شناخت مسائل به صورت سيستمي ،مرحله اول تفكر سيستمي است .اين شناخت شامل تشخيص هريك از مشخصههاي
سيستم مانند شناخت محل قرار گرفتن مرزها و تمام وروديهاي مربوط به سيستم ميشود .به تصوير كشيدن مجموعهاي از
چيزها و روابط موجود بين آن ها به عنوان يك سيستم به شما اجازه ميدهد كه وضعيت فيزيكي خاصي را در قالب واژههاي
انتزاعي عموميتر بيان كنيد .با استفاده از اين مفاهيم انتزاعي ميتوانيد درباره مشخصههاي اصلي يك وضعيت خاص بينديشيد.
اين امر به نوبه خود به شما بينشي ميدهد كه هيچ گاه نميتوانستيد با تمركز بر جزئيات آن وضعيت خاص به اين بينش
دست يابيد .همچنين ميتوانيد ،بدون برهم زدن وضعيت واقعي ،فرضيههايي را بپرسيد ،اسنادي را تهيه و اين سيستم انتزاعي
را ماهرانه اداره كنيد.
روش رسم سيستم هاي اطالعاتي نشان ميدهد كه چگونه به آن ها به عنوان سيستم ها انديشيدهايم .نمودار جريان داده ها
به خوبي وروديها ،خروجيها ،مرزهاي سيستم ،محيط ،سيستم هاي فرعي و روابط دروني آن ها را تشريح ميكند.
شناسایی مسأله
پوندز ( )1969تفاوت بين وضعيت موجود و وضعيت مطلوب را در حكم مسأله تعريف كرده است .از ديدگاه او فرآيند شناسايي
مسائل همان فرآيند شناسايي تفاوتها است .بنابراين ،حل كردن مسائل نيز همان فرآيند كاهش تفاوتها است .براساس نظريه
او ،با مقايسه وضعيت جاري يا فعلي با خروجي يك مدل ،كه پيشبيني ميكند خروجيهاي مناسب بهتر است چگونه باشد،
مدير ميتواند مسائل را تعريف كند.
 :Acronymsبه كلماتي گفته مي شود كه از تركيب يك يا چند حرف از چند كلمه ساخته شود.
تجزیه و تحلیل یك مسأله
تحليل كردن مستلزم يافتن اطالعات بيشتر درباره مسأله است .رويكردهايي را كه براي حل مسائل توصيف كرديم ،هربرت
سايمون و همكارانش تشريح كرده اند .اين روش شامل چهار مرحله شناخت ،طراحي ،انتخاب و اجرا است .در طول مرحله
شناخت تمام اطالعات مربوط به مسأله جمعآوري ميشود .در مرحله طراحي ،بديلها فرموله ميشوند ،در مرحله انتخاب،
بهترين راه حل انتخاب و در مرحله اجرا ،راه حل انتخاب شده به اجرا درمي آيد.
مرحله شناخت در روش سايمون ،معادل سه مرحله اول چرخه حيات ،يعني شناسايي و انتخاب پروژه ،برنامه ريزي و آغاز پروژه
و تجزيه و تحليل پروژه است .مرحله طراحي توصيف شده توسط سايمون معادل آن قسمت از مرحله تجزيه و تحليل است كه
در آن راه حل هاي جايگزين شكل ميگيرند .فرموله كردن مفصل راه حل (وقتي كه راه حل انتخاب شد) ،ابتدا در آخر مرحله
تجزيه و تحليل و سپس در مرحله طراحي انجام ميشود .در مدل چرخه حيات ،فعاليت هاي مربوط به طراحي پياده سازي و
تعميرات و نگهداري معادل فعاليت هاي مرحله اجرا در روش سايمون است.
مدیریت منابع
مديريت منابع شامل توانمنديهاي زير است:


پيشبيني مصرف منابع (بودجهريزي)



پيگيري و حسابداري مصرف منابع



فراگيري چگونگي استفاده مؤثر از منابع



ارزيابي كيفيت منابع مورد استفاده



حفاظت منابع در برابر سوء استفاده



رها كردن منابع وقتي كه به آن ها به مدت زيادي نياز نيست و متروكه كردن منابع وقتي كه قابل استفاده نيستند.
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کارکردن به تنهایی و با گروه
هويت تيمي باعث ميشود فعاليت ها به يك هم افزايي برسند كه اين امر فقط با كار گروهي خوب امكان پذير است.
مشخصههای یك تیم با عملكرد عالی
 )1ديدگاه يا هدف مشترك و متعالي
 )2حس هويت تيمي
 )3ساختار نتيجه گرا
 )4اعضاي شايسته تيم
 )5تعهد اعضا نسبت به تيم
 )6اعتماد متقابل
 )7وابستگي متقابل اعضاي تيم
 )8ارتباط مؤثر
 )9احساس استقالل
 )10احساس توانمندي
 )11اندازه كوچك تيم
 )12مفرح بودن كار گروهي
مفرح بودن كار گروهي باعث افزايش پيوستگي اعضاي تيم مي شود كه به عنوان مؤلفهاي كليدي در بهرهوري تيم شناخته
شده است.
مدیریت توقعات
توسعه سيستم ها يك فرآيند تغيير است و هر تغيير سازماني با پيشداوريها و عدم اطمينان اعضاي تيم مواجه ميشود.
استانداردهای عمل
چهار استاندارد عمل تأكيد ميكنيم )1 :متدولوژي تصديق شده )2 ،سكوهاي تأييد شده براي ايجاد سيستم ها )3 ،نقش خوب
تعريف شده افراد در فرآيند ايجاد سيستم و  )4زبان مشترك.
متدولوژي تصديق شده ،رويه ها و فنون خاصي را در طول فرآيند توسعه سيستم ها به كار ميگيرد .اين استانداردها مركز ثقلي
براي ارتقاي سازگاري و قابليت اتكاي روشهاي مورد استفاده در پروژههاي ايجاد سيستم هاي سازمان ها است.
ايجاد زبان مشترك را تحليل گران براي صحبت با يكديگر استفاده ميكنند.
مقایسه تعهدات اخالقی سه رویكرد مختلف به اخالق کسب و کار
قرارداد اجتماعی

سهامدار

ذینفع

 مطابقت با قوانين و مقررات اجتناب از فريب و حيله -حداكثرسازي سود

 رد كردن گزينههايي كه عوام فريبانه تعيين ذينفعها تعيين حقوق هر كدام با رد گزينههايي است ،كاركنان را از انسانيت دور ميكند ياايجاد تبعيض ميكند.
كه مواردي را نقض ميكنند.
 پذيرش گزينهاي كه بهترين تعادل را با  -حذف گزينههايي كه رفاه اعضاي جامعهتوجه به خواستههاي ذينفعها برقرار را كاهش ميدهد.
 انتخاب گزينههاي باقيمانده كه احتمالميكند.
موفقيت مالي را ممكن مي كند.
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فصل  -3مدیریت پروژه سیستم های اطالعاتی
مدیریت پروژه سیستم های اطالعاتی
مديريت پروژه جنبه مهمي از كار ايجاد سيستم هاي اطالعاتي و مهارتي حياتي براي تحليل گر سيستم است .كانون توجه
مديريت پروژه تضمين اين مسأله است كه پروژه ايجاد سيستم ها انتظارات مشتريان را برآورده كند و در زمان و با بودجه
تعيين شده ارايه شود .مدير پروژه تحليل گر سيستمي با مجموعه گوناگوني از مهارتهاي مديريتي ،رهبري ،فني ،مديريت
تعارض و مديريت ارتباط با مشتريان و مسئول آغاز ،برنامه ريزي ،اجرا و اختتام پروژه است.
ايجاد و پياده سازي موفقيت آميز پروژه مستلزم مديريت منابع ،فعاليت ها و وظايف مورد نياز براي تكميل پروژه سيستم هاي
اطالعاتي است .يك پروژه ،تقبل مجموعهاي از فعاليت ها ي مرتبط به هم است تا به هدفي دست يابد كه داراي نقطه شروع و
نقطه پايان است.
پروژههاي ايجاد سيستم ها به دو دليل اوليه اجرا ميشود :براي استفاده از فرصتهاي تجاري يا براي حل كردن مشكالت كسب
و كار .بهره مند شدن از يك فرصت به معني ارايه خدمات جديد و ابداعي به مشتريان ،از طريق ساختن سيستم جديد است.
به منظور توفيق در تنظيم ساختار يك سيستم اطالعاتي پيچيده ،مدير پروژه بايد مهارتهاي انساني ،مهارتهاي رهبري و
مهارتهاي تكنيكي را دارا باشد.
فرآيند مديريت پروژه:
 )1آغاز پروژه
 )2برنامه ريزي پروژه
 )3اجراي پروژه
 )4اختتام پروژه
در هريك از اين چهار مرحله چند فعاليت بايد انجام شود .در نتيجه فرآيند رسمي مديريت پروژه ،احتمال موفقيت پروژه به
طور قابل مالحظهاي افزايش مييابد.
آغاز پروژه
مدير پروژه در مرحله آغاز پروژه فعاليت ها ي متعددي به منظور تعيين اندازه محدوده ،پيچيدگي پروژه و تعيين رويههاي
پشتيباني فعاليت هاي بعدي انجام ميدهد .برحسب نوع پروژه به برخي فعاليت هاي آغاز ممكن است نياز باشد و به برخي از
اين فعاليت ها نياز نباشد.
 -1تشكيل تيم آغاز پروژه .اين فعاليت شامل ساماندهي و هسته آغاز اعضاي تيم پروژه به منظور كمك در اجراي فعاليت هاي
مرحله آغاز پروژه است.
 -2برقراري ارتباط با مشتري .با تشخيص درست نيازهاي مشتري ،مشاركت قويتر و اعتماد او را به دست خواهيد آورد.
 -3تشكيل طرح آغاز پروژه .اين گام اقدامات ضروري براي سازماندهي تيم آغازين است ،آن هم در زماني كه آن ها سرگرم
تعريف اهداف و دامنه پروژه هستند.
 -4تهيه رويههاي مديريتي
 -5ايجاد محيط مديريت پروژه و كتاب كار پروژه .كتاب كار پروژه به عنوان مخزني براي همه ناظران پروژه ،وروديها،
خروجيها ،نتايج و رويه ها و استانداردهاي تنظيم شده توسط تيم پروژه عمل ميكند .اين كتاب براي بازرسيها ،جذب افراد
جديد در تيم ،ارتباط با مديران و مشتريان ،شناسايي دامنه پروژههاي آينده ،بازنگريهاي بعد از پروژههاي در حال اتمام مفيد
است .تعيين و ثبت و ضبط دقيق تمام اطالعات مربوط به پروژه در اين كتاب ،دو تا از مهم ترين وظايفي است كه شما به
عنوان مدير پروژه برعهده داريد.
برنامه ریزی پروژه
برنامه ريزي پروژه شامل تعريف فعاليت ها ي مجزا ،واضح و كاري الزم براي هر فعاليت در پروژه است .فعاليت هاي بلندمدت
به صورت كلي برنامه ريزي ميشوند و فعاليت هاي كوتاه مدت به صورت تفصيلي برنامه ريزي ميشوند .ماهيت تكراري بودن
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فرآيند مديريت پروژه مستلزم آن است كه در طول پروژه برنامه را به طور دايم تحت نظارت داشته و به صورت دورهاي (معموالً
پس از خاتمه هر مرحله) براساس آخرين اطالعات به روز كنند.
فعاليت هاي مديريت پروژه در مرحلهي برنامه ريزي:
 -1شرح دامنه پروژه ،بديلها و مطالعه امكان پذيري .هدف از اين فعاليت ،محتوا و پيچيدگي پروژه است.
 -2تقسيم پروژه به وظايف مديريت پذير .طي فرآيند برنامه ريزي پروژه ،اين اقدام يك اقدام اساسي است .به تعريف وظايف و
توالي اجراي آن ها ساختار تجزيه شده كار گفته مي شود .برخي وظايف ممكن است به صورت موازي انجام و برخي ديگر ،به
ترتيب پس از يكديگر اجرا شوند .توالي وظايف بستگي دارد به اين كه كدام وظايف دريافتيهاي مورد نياز وظايف ديگر را
تعيين مي كند ،چه زماني منابع مهم در دسترس خواهند بود ،چه محدوديتهايي در پروژه توسط ارباب رجوع و فرآيند واقع
ميشود و نيز به فرآيند  SDLCبستگي دارد.
نمودا ر گانت نمايش گرافيكي پروژه است كه هر وظيفه را به صورت يك ميله افقي ،كه اندازه آن متناسب با زمان تكميل است،
نشان ميدهد .رنگها ،سايهها يا شكلها ميتواند براي تشريح انواع وظايف مورد استفاده قرار گيرد.
ايجاد ساختار تجزيه شده كار مستلزم اين است كه مراحل را به فعاليت هاي خالصه تجزيه كنيد و فعاليت ها را به وظايف
خاص .تعريف بسيار مفصل هر وظيفه باعث مي شود كه مديريت پروژه بدون دليل پيچيده شود .تشخيص سطح بهينه ارايه
جزئيات هر وظيفه مهارتي است كه از طريق كار تجربه كردن حاصل ميشود.
وظيفه:


ميتواند توسط يك فرد يا گروه خوب تعريف شده انجام شود.



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



داراي روشها و فنون مشخصي است.



داراي مراحل قبلي و مراحل بعدي است.

 براي تعيين درصد پيشرفت بايستي قابل اندازه گيري باشد.
 -3برآورد منابع و برنامه ريزي براي آن ها .برآورد منابع مورد نياز براي هر يك از فعاليت هاي پروژه و استفاده از اين معلومات
براي برنامه ريزي منابع هدف اين فعاليت است .برنامه ريزي منابع به ساخت و صف بندي منابع به مؤثرترين شيوه كمك مي
كند .تخمين زمان پروژه براي تكميل هر وظيفه و كيفيت كلي سيستم ،از تخصيص افراد به وظايف متأثر ميشود.
يكي از رويكردهاي تقسيم وظايف اين است كه در طول مدت پروژه فقط يك نوع (يا تعداد كمي) وظيفه به هر شخص محول
شود .اين تخصص گرايي باعث مي شود كه هر شخص وظايف مشخص خود را به نحو احسن انجام دهد .اگر هر شخص براي
مدتي طوالني وظايف خاصي را انجام دهد ،كار براي او خسته كننده و يكنواخت ميشود ،از اين رو ميتوانيد هر شخص را به
طيف وسيع تري از وظايف تخصيص دهيد .البته چه بسا اين روش باعث كاهش كارايي آنان شود .هنگام تقسيم وظايف بايد
بين تخصص گرايي و تنوع وظايف حد وسطي وجود داشته باشد .تقسيم وظايف به ابعاد پروژه توسعه و مهارتهاي اعضاي تيم
پروژه بستگي دارد.
 -4ايجاد زمان بندي اوليه .طي اين فعاليت ،براي برآورد و تخصيص زمان براي هر فعاليت در ساختار تجزيه شده كار ،از
اطالعات ،وظايف و منابع در دسترس استفاده ميكنند .اين مسأله به شما اجازه ميدهد كه زمان شروع و تاريخ پروژه را مشخص
كنيد.
نمودار پرت (فن ارزيابي و بازنگري برنامه) بيان گر نمودار گرافيكي وظايف پروژه و روابط دروني بين آن ها است .مانند نمودار
گانت ،هر نوع وظيفه مي تواند توسط اشكال مختلف در نمودار پرت نشان داده شود .متمايز سازي اشكال يك نمودار پرت همان
ترتيب وظايف است كه با متصل كردن وظايف -به صورت مستطيل ها يا بيضيها -با وظايف قبل و بعد از آن نشان داده
ميشود .از اين رو اندازه نسبي هر گره (كه نشان دهنده وظيفه است) يا شكاف بين گرهها بيان گر مدت انجام وظيفه نيست.
 -5تدوين طرح ارتباطات .هدف از اين فعاليت مشخص ساختن رويههاي ارتباطات بين مديريت ،اعضاي تيم و مشتريان است.
طرح ارتباطات شامل موارد زير ميشود ،كي و چگونه گزارشهاي كتبي و شفاهي توسط تيم آماده شود ،اعضاي تيم چگونه در
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كار با يكديگر همكاري كنند ،چه پيامهايي به طرف هاي ذينفع در پروژه براي آگاهي از پروژه ارسال ميشود و چه نوع
اطالعاتي بايد با فروشندگان و پيمانكاران خارجي درگير در پروژه در ميان گذاشته شود.
 -6تعيين استانداردها و رويه هاي پروژه .در اين فعاليت شما مشخص مي كنيد كه چگونه نتايج مختلف حاصل شده و چگونه
اين نتايج توسط شما و اعضاي تيم پروژه امتحان مي شود.
تنظيم استانداردهاي پروژه و رويههاي پذيرش نتايج در واقع وسيلهاي است براي اطمينان از كيفيت باالي ايجاد سيستم.
 -7شناسايي و برآورد ريسك .هدف از اين فعاليت ،شناسايي منابع ريسك پروژه و برآورد پيامدهاي آن ها است .ريسك ممكن
است به دليل استفاده از فناوري جديد ،مقاومت كاربران در برابر تغييرات مورد انتظار ،قابليت دسترسي به منابع مهم،
واكنش هاي رقابتي يا تغيير در فعاليت هاي معمول به خاطر ساخت يك سيستم ،يا بي تجربگي اعضاي تيم نسبت به فناوري
يا حرفهاي كه براي آن سيستم اطالعاتي طراحي ميشود ،به وجود آيند.
 -8ايجاد برنامه بودجه بندي اوليه .توجيه پروژه بر اين متمركز است كه عايدات بيشتر از هزينهها باشد.
 -9ايجاد فهرست كار .مهم ترين فعاليت تقريباً در خاتمه مرحله طراحي پروژه ،تهيه فهرستي از كار است كه ابتدا براي مشتريان
ايجاد مي شود .اين سند تمام اقداماتي را كه در پروژه انجام خواهد شد و آنچه را كه حاصل مي شود به روشني بيان ميكند.
 -10تعيين طرح مبناي پروژه .وقتي تمام فعاليت هاي برنامه ريزي پروژه انجام شد ،شما ميتوانيد يك مبنا براي برنامه پروژه
تهيه كنيد .اين خط مبنا ارايه دهنده بهترين پيش بيني درباره وظايف هر فرد و منابع مورد نياز است و براي هدايت و مراحل
بعدي پروژه يعني اجراي پروژه استفاده ميشود .چون در طول اجراي پروژه اطالعات جديدي به دست مي آيد ،بنابراين خط
مبناي برنامه بايد به طور مستمر به روز شود.
در خاتمه مرحله برنامه ريزي پروژه بررسي طرح مبناي پروژه انجام ميشود .هدف از اين فعاليت كنترل دوباره تمام اطالعات
است.
اجرای پروژه
در اين مرحله طرح مبناي پروژه اجرا ميشود .در متن  SDLCاجراي پروژه ابتدا در طول مراحل تحليل ،طراحي و پياده
سازي سيستم انجام ميشود .فعاليت هاي مرحله ي اجراي پروژه به شرح زير است.
 -1اجراي طرح مبناي پروژه.
 -2نظارت بر پيشرفت پروژه براساس طرح مبنا .اگر پروژه از طرح مبنا جلوتر (عقب تر) باشد ،ممكن است مجبور شويد منابع،
فعاليت ها و بودجه ها را مطابق با آن تنظيم كنيد .نظارت بر فعاليت هاي پروژه باعث ميشود تا تغييرات و اصالحات الزم در
برنامهريزي جاري پروژه انجام شود .نمودار گانت ميزان پيشرفت را براساس برنامه نشان ميدهد .با استفاده از نمودار پرت
ميتوانيد عواقب به تأخير افتادن فعاليت را شناسايي كنيد .نظارت بر پيشرفت كار يعني رهبر سيستم بايد هريك از اعضاي
تيم را ارزشيابي كند و گاه گاهي در وظايف اعضا و افراد تيم تغييراتي به وجود آورد و بازخورد اين اقدامات را به سرپرست
كاركنان ارايه دهد.
 -3مديريت تغييرات در طرح مبناي پروژه .جدولهاي زمان بندي پروژه براي برآورد آثار بسيار مفيد هستند .با استفاده از اين
جداول ميتوانيد به سرعت تشخيص دهيد كه آيا زمان به پايان رساندن ديگر اقدامات و يا زمان تكميل كل پروژه تغيير خواهد
كرد يا خير.
 -4نگهداري كتاب كار پروژه .كتاب كار شامل اسنا دي است كه اعضاي جديد تيم نياز دارند تا خود را به سرعت با وظيفه
محوله تطبيق دهند .اين كتاب دليل اتخاذ تصميمات در مورد طرح ها را شرح ميدهد و نيز منبع اوليه اطالعاتي براي تهيه
تمام گزارشهاي پروژه محسوب ميشود.
 -5ارتباط دادن وضعيت پروژه .براي رسيدن به درك مشترك فعاليت ها و اهداف پروژه ،داشتن ارتباط شفاف ضروري است.
چنين دركي باعث اطمينان از هماهنگي فعاليت ها مي شود .اين بدان معني است كه كل برنامه ريزي پروژه بايد در ميان كل
اعضاي تيم پروژه تقسيم شود و هر تجديدنظر در برنامه بايد به آگاهي تمام اعضا برسد به نحوي كه هر فرد بداند اين طرح
چگونه پيش خواهد رفت.
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خاتمه پروژه
پروژه ها ممكن است پاياني طبيعي يا غيرطبيعي داشته باشند .پايان طبيعي زماني رخ ميدهد كه نيازهاي پروژه برآورد شده
باشد (پروژه تكميل شده است كه موفقيت محسوب ميشود) .پايان غيرطبيعي پروژه زماني است كه پروژه قبل از اين كه كامل
شود ،متوقف شود .مهم ترين دليل براي پايان غيرطبيعي پروژه ،اتمام بودجه و وقت و يا هر دو است.
سه فعاليت خاتمه پروژه:
 )1بستن پروژه
 )2بازنگري بعد از پروژه
 )3پايان دادن به قرارداد مشتري
طرحهای ارایه و زمانبندی پروژه
وجوه تمايز اصلي بين اين نمودارهاي گانت و پرت ذكر ميشود:


نمودار گانت از طريق بصري نشان ميدهد كه هر وظيفه چه مدت طول مي كشد ،در حالي كه نمودار پرت وابستگي
توالي بين وظايف را نشان ميدهد.



نمودار گانت از طريق بصري زمان همپوشاني فعاليت ها را نشان ميدهد ،حال آن كه نمودار پرت زمان همپوشاني
را نشان نميدهد بلكه نمايان گر اين است كه كدام فعاليت ها را ميتوان هم زمان انجام داد.



برخي اشكال نمودارهاي گانت ميتوانند زمان بيكاري بين اولين شروع و آخرين خاتمه را از طريق بصري نشان دهند،
در حالي كه نمودار پرت اين موضوع را توسط داده هاي ثبت شده در مستطيل فعاليت ها نشان ميدهد.

ارایه برنامههای پروژه
زمان بندي و مديريت پروژه نيازمند آن است كه زمان ،هزينهها و منابع كنترل شود .منابع شامل هر فرد ،گروهي از افراد،
قسمتي از ابزار يا مواردي است كه در تكميل يك فعاليت استفاده شود .نمودار پرت نوعي فن زمان بندي مسير بحراني براي
كنترل منابع است .مسير بحراني شامل فعاليت هايي است كه ترتيب و مدت اتمام آن ها مستقيماً بر تاريخ خاتمه پروژه تأثير
ميگذارد .نمودار پرت يكي از گستردهترين و شناخته ترين روشهاي زمان بندي است .از نمودار پرت زماني استفاده ميشود
كه وظايف:


ال تعريف شده و داراي نقاط مشخص شروع و خاتمه باشد.
كام ً



بتواند مستقل از ساير وظايف عمل كند.



ترتيب بندي شده باشد.

 به مقاصد پروژه عمل كند.
قوت اصلي فن پرت اين است كه چگونه زمان هاي تكميل پروژه براي فعاليت ها متفاوت است .به همين دليل براي مديريت
پروژهها ،مانند ايجاد سيستم ها ي اطالعاتي كه تغييرات مدت زمان اتمام فعاليت ها معمولي است ،از نمودار پرت بيشتر از
نمودارهاي گانت استفاده مي شود .در نمودار پرت ،از شبكه تصويري نمودارهايي استفاده مي شود كه از دواير يا جعبههايي
تشكيل شده اند كه نمايان گر فعاليت ها و فلشهاي رابط نشان دهنده جريان كاري مورد نياز است.
از سه برآورد در تعيين زمان مورد انتظار براي تكميل فعاليت استفاده ميشود :زمان خوشبينانه ،زمان واقعي و زمان بدبينانه.
زمان هاي خوش بينانه ( )Oو بدبينانه ( ،)Pحداقل و حداكثر دورههاي زماني ممكن براي تكميل فعاليت منعكس ميكنند.
زمان واقعي ( ،)rيا متحملترين زمان ،بيان گر بهترين حدس مدير پروژه در مورد مقدار زماني است كه فعاليت نياز دارد تا
تكميل شود.
هرگاه همه اين پيشبينيها ارايه شود زمان تخميني را مي توان براي هر فعاليت محاسبه كرد .محتمل ترين زمان چهار بار
بيشتر از زمان خوش بينانه و بدبينانه است.
𝑃 𝑂 + 4𝑟 +
= 𝑇𝐸
6
 =Oپيش بيني خوش بينانه فعاليت
 =ETزمان مورد انتظار براي تكميل هر فعاليت
 = rمحتملترين زمان تكميل فعاليت
 =Pپيشبيني بدبينانه فعاليت
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نمودارهاي پرت از دو مؤلفه عمده تشكيل يافته است :فلشها و گرهها .فلش ها توالي فعاليت ها را نشان ميدهد و گره ها
نمايان گر فعاليت هايي است كه زمان و منابع را مصرف ميكنند.
توالي فعاليت هاي مرتبط كه در مجموع زمان كلي تكميل پروژه را نشان ميدهد ،نمايان گر مسير بحراني شبكه پرت است.
تمام گرهها و فعاليت ها يي كه در اين توالي قرار دارند ،همگي روي اين مسير بحراني جاي دارند .اين مسير بحراني بيان گر
كوتاهترين زمان ممكني است كه ميتوان پروژه را در آن به اتمام رساند .به عبارت ديگر ،هر فعاليت كه در اين مسير به تأخير
افتد ،باعث عقب افتادن كل پروژه ميشود .گرههايي را كه در مسير بحراني نيستند ميتوان براي مدت كوتاهي به تأخير انداخت
بي آن كه در زمان كلي پروژه تأثيري داشته باشد .اين گره ها داراي زمان مازاد هستند كه به مدير پروژه اجازه ميدهد در
برنامه ريزي انعطاف بيشتري به خرج دهد.
زودترين زمان مورد انتظار براي اتمام آخرين فعاليت برابر است با زماني كه كل پروژه بايد طي آن به اتمام رسد .ديرترين زمان
مورد انتظار براي تكميل ( ) TLزماني است كه هر فعاليت بدون به تأخير انداختن پروژه به پايان ميرسد .زمان مازاد براي هر
فعاليت برابر با اختالف بين ديرترين و زودترين زمان پيش بيني شده براي تكميل آن فعاليت است ( .)TL - TEتمام فعاليت
هايي كه زمان مازاد آن ها معادل صفر است در مسير بحراني قرار دارند.
استفاده از نرم افزار مدیریت پروژه
ابزارهاي مديريت پروژه در دسترس در رايانههاي شخصي آيبيام ،مك اين تاش و مينفرمهاي بزرگتر و سيستم هاي مبتني
بر ايستگاههاي كاري قابل اجرا هستند.
فصل  -3تعیین نیازمندی های سیستم
فرآیند تعیین نیازمندیها
هنگامي كه مديريت اجازه ادامه توسعه سيستم جديد را داد (اين امر در پايان مرحله شناسايي و انتخاب پروژه از SDLC
انجام ميشود) و پروژه آغاز و برنامه ريزي شد ،آنگاه شما ميپردازيد به تعيين آنچه اين سيستم جديد بايد انجام دهد.
مشخصات تحليل گر خوب سيستم ها عبارتند از:
 بي پروايي بي طرفي محدوديتها را خيلي جدي نگيرد توجه به جزئيات چارچوبدهي مجدددستاوردهای تعیین نیازمندیها
 .1اطالعات حاصل از گفت و گو يا مشاهده كاربران :رونوشت مصاحبه ،پاسخ به پرسشنامهها ،يادداشتهاي حاصل از مشاهدات،
يادداشتهاي جلسات
 .2اطالعات مكتوب موجود :اعالميه رسالت و راهبرد سازمان ،فرمها و گزارشها و اطالعات رايانه اي كسب و كار نمونه،
دستورالعمل رويهها ،شرح مشاغل ،دستورالعملهاي آموزشي ،فلوچارتها و مستندات سيستم هاي موجود ،گزارشهاي
مشاورهاي
 .3اطالعات مبتني بر رايانه :نتايج حاصل از جلسات مشترك طراحي سيستم هاي كاربردي ،گزارشها يا پروندههاي مربوط به
جلسات گروه پشتيباني سيستم ،محتويات مخزن  CASEو گزارشهاي مربوط به سيستم هاي موجود و گزارشهاي مربوط
به پيش نمونههاي سيستم.
عبارت «تجزيه و تحليل فلج» شرح حال پروژهاي است كه به خاطر كثرت حجم تجزيه و تحليلهاي انجام شده ،متوقف شده
است .به دليل خطرات تجزيه و تحليل بيش از اندازه ،امروزه تحليل گر ان ،بيش از سيستم جاري ،بر سيستمي كه قرار است
توسعه يابد تمركز مي كنند JAD .و نمونهسازي ،با اين هدف پديد آمدهاند كه تجزيه و تحليلها را با حفظ حداكثر كارآيي،
در حداقل ممكن نگه دارند .اين فرآيندها به منظور جايگزين شدن با  SDLCو محدود ساختن حوزه تجزيه و تحليل پديد
18

آمدهاند .يكي از اين فرآيندها ،ايجاد سريع سيستم كاربردي است RAD .براي اين كه كارايي الزم را داشته باشد به ،JAD
نمونه سازي و ابزارهاي يكپارچه  CASEمتكي است .حتي  ،RADهمانند روشهاي تجزيه و تحليل ساخت يافته كه در زير
مراحل تجزيه و تحليل بحث مي شود ،به شناخت بنيادين حوزه كسب و كار متكي است كه سيستم اطالعاتي در آن فعاليت
ميكند.
روشهای سنتی برای تعیین نیازمندیها
جمع آوري اطالعات را ميتوان قلب تجزيه و تحليل سيستم ها محسوب كرد.
سؤاالت تشريحي معموالً براي كشف اطالعات در مواردي است كه شما نميتوانيد تمام پاسخهاي آن را پيشبيني كنيد ،يا
براي موضوعاتي است كه سؤاالت خاصي درباره آن در دست نداريد .اين نوع سؤاالت به مصاحبه شونده اين امكان را ميدهند
كه پاسخ هاي خود را با كلمات خود و با جمالت خود بيان كنند ،سؤاالت تشريحي در مصاحبه شونده اين حس را القا ميكنند
كه او نيز در مصاحبه شركت و كنترل فعال دارد .اما مهم ترين كاستي اين نوع سؤال اين است كه مدت زمان مورد نياز براي
پاسخ گويي به هر سؤال ممكن است طوالني باشد .عالوه بر اين ،خالصه كردن سؤاالت تشريحي ميتواند تا حدودي مشكل
باشد.
در سؤاالت گزينهاي ،طيف مشخصي از پاسخ هاي محتمل ارايه ميشود كه مصاحبه شونده ميتواند از بين آن ها انتخاب كند.
سؤاالت گزينهاي زماني بهترين كارآيي را دارد كه پاسخهاي اصلي سؤاالت شناخته شده است .نكته مثبت ديگر اين است كه
مصاحبه كردن با استفاده از اين نوع سؤاالت به زمان زيادي نياز ندارد و موضوعات بيشتري را ميتوان پوشش داد.
مهم ترين كاستي اين روش اين است كه احتماالً اطالعات مفيدي كه با هيچ يك از پاسخ هاي ارايه شده مطابقت ندارد ،مطرح
نمي شود ،زيرا مصاحبه شونده به جاي ارايه بهترين جواب خويش ،سعي مي كند بهترين گزينه را انتخاب كند.
در طرح سؤاالت گزينهاي ميتوان از چند روش استفاده كرد:
 درست يا غلط چند گزينهاي (انتخاب يك گزينه يا انتخاب تمام گزينههاي درست). درجه بندي يك پاسخ يا يك ايده براساس معيار خاص درجه بندي اقالم با توجه به اهميت آن هاسامان دادن به پرسشنامهها
 .1افرادي كه براي نمونه شد ن تمايل دارند :اين افراد ممكن است در محيط محلي باشند ،افرادي كه تمايل دارند در تحقيق
شما شركت كنند يا كساني كه بايد براي اين كار تشويق شوند.
 .2گروه تصادفي :مي توانيد فهرستي از اسامي تمام كاربران سيستم را تهيه و خيلي ساده همه شمارههاي  nام فهرست را
انتخاب كنيد يا مي توانيد از طريق جدول اعداد تصادفي به همه افرادي كه شماره خورده است پرسشنامه بفرستيد.
 . 3نمونه هدفمند :در اينجا ممكن است افرادي را كه داراي معيارهاي خاصي هستند انتخاب كنيد ،مانند كاربراني كه براي
مدتي بيش از دو سال با سيستم كار كرده اند يا آن هايي كه اغلب با سيستم سروكار دارند.
 .4نمونه برداري طبقهاي :در اين مورد ،چندين دسته هستند كه بايد در نمونههاي شما حاضر شوند براي هر دسته مجموعهاي
را به صورت تصادفي انتخاب كنيد (مثالً كاربران ،مديران ،كاربران واحدهاي تجاري خارجي).
انتخاب بین مصاحبه و پرسشنامه
مصاحبه ابزارهاي خوبي براي جمع آوري اطالعات تفصيلي و غني است و امكان طرح سؤاالت بعدي را فراهم مي كند .از سوي
ديگر مصاحبه بسيار زمان گير و پرهزينه است .پرسشنامه پرهزينه نيست و به زمان كمتري نياز دارد .همچنين ميتوان از افراد
بسياري در ي ك زمان اطالعات خاصي را به دست آورد .اطالعات جمع آوري شده از اين طريق غناي كمتري دارد و اگر سؤاالت
ال واضح نباشد ممكن است پاسخهاي داده شده مبهم باشد .همچنين طرح پرسشهاي بعدي بسيار مشكل است زيرا چنين
كام ً
كاري باعث افزودن هزينههاي تماس تلفني مصاحبه ميشود كه بر هزينههاي فرآيند ميافزايد .تصميم درباره روش مورد
استفاده و راهبرد جمع آوري اطالعات با توجه به سيستم مورد مطالعه و بافت سازماني آن تغيير ميكند.
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مصاحبههاي گروهي در هسته فرآيند طراحي مشترك برنامه ريزي كاربردي قرار دارد .شيوه مشخص براي اجراي چنين
مصاحبه هايي فن گروه اسمي است.
فن گروه اسمی
براي تقويت فرآيند كار كردن با گروه ،طي ساليان گذشته ،فنون متفاوتي تدوين شده است .يكي از معروفترين آن ها براي
جمع آوري اطالعات از ميان اعضاي گروه ،فن گروه اسمي ( )NGTخوانده ميشود :NGT .افرادي كه براي حل يك مشكل
با ي كديگر كار مي كنند و فقط به طور اسمي گروه هستند.
در تعيين نيازمنديها ،ايدههايي كه در  NGTبه دنبالش هستيم عموم ًا براي مشكالتي كاربرد دارد كه در سيستم جاري
موجود است يا مشخصه هايي كه قرار است در سيستم جديد ايجاد شود .نتيجه نهايي اين جلسه فهرستي از مشكالت يا
مشخصههايي است كه اعضاي گروه خودشان مطرح كرده و آن ها را در اولويت قرار داده اند .حس مالكيت شديدي نسبت به
اين فهرست احساس خواهد شد ،خصوصاً براي كساني كه بخشي از  NGTبوده اند.
شواهدي وجود دارد كه استفاده از  NGTرا براي متمركز ساختن و پااليش كار اين گروه تأييد ميكند ،تعداد و كيفيت نظريات
حاصل از  NGTميتواند بسيار مطلوبتر از چيزي باشد كه به طور معمول در مالقاتهاي گروهي ديگر به دست مي آيد .از
 NGTمي توان براي تكميل كردن نتايج حاصل از مصاحبه گروهي يا به عنوان بخشي از عمليات طراحي مشترك برنامه
كاربردي استفاده كرد.
هدفي كه در جمع آوري سوابق سيستم و مشاهده مستقيم تأمين ميشود ،يعني كسب اطالعات دست اول و معيارهايي از
چگونگي تعامل كاربران با سيستم هاي اطالعاتي ،يكسان است.
تجزیه و تحلیل رویهها و دیگر اسناد
مشاهده كاربران سيستم جاري روش دقيقتري از مشاهده عمليات كلي سيستم جاري است .روشهاي تعيين نيازمنديهاي
سيستم را مي توان با آزمودن سيستم و مستندسازي سازماني تقويت كرد تا جزئيات بيشتري درباره سيستم هاي جاري و
سازماني كه اين سيستم را پشتيباني ميكند ،به دست آورد.
در اسناد مختلف ميتوانيد چنين اطالعاتي را به دست آوريد:
 -1مشكالت سيستم جاري
 -2اگر فقط اطالعات يا فرآيند اطالعاتي خاصي در دسترس باشد ،فرصتهايي را براي رفع نيازهاي جديد مي توانيد به دست
آوريد.
 -3مسير سازماني كه ميتواند بر نيازمنديهاي سيستم اطالعاتي تأثير بگذارد.
 -4عناوين و اسامي افراد كليدي كه منافعي در سيستم هاي مرتبط موجود دارند.
 -5ارزشهاي سازمان يا افرادي كه ميتوانند در تعيين اولويتها براي تواناييهاي الزم كاربران مختلف كمك كنند.
 -6موقعيت هاي خاص پردازش اطالعات كه به طور نامنظم پيش مي آيد و به وسيله هيچ يك از فنون تعيين نيازمندي قابل
شناسايي نيست.
 -7داليل اين كه چرا سيستم هاي جاري به اين روش طراحي شده اند ،ميتواند مشخصه هاي جامانده نرم افزار فعلي را تعيين
كند كه احتماالً حاال امكان اجراي آن ها بيشتر است و بيشتر از قبل مورد درخواست كاربران هستند.
 -8داده ها ،قواعد پردازش داده ها و اصولي كه توسط آن ها سازمان به عمليات ميپردازد بايد توسط سيستم اطالعاتي تقويت
شوند.
رويه كاري مكتوب براي يك فرد يا يك گروه كاري ،يكي از انواع مفيد اسناد است .اين رويه شرح ميدهد كه يك شغل يا
وظيفه خاص چگونه انجام مي شود و همچنين داده ها و اطالعاتي را دربر مي گيرد كه در فرآيند اجراي شغل استفاده يا توليد
ميشود.
سيستم ها ي رسمي سيستم هايي است كه توسط سندسازي رسمي سازمان تشخيص داده ميشود ،سيستم هاي غيررسمي
روشي است كه سازمان عمالً كار ميكند .سيستم هاي غيررسمي به دليل عدم كفايت رويههاي رسمي سازمان ،عادات و
ترجيحات كاري افراد ،مقاومت در مقابل كنترل و ديگر عوامل پديد مي آيند .شناخت سيستم هاي رسمي و غيررسمي بسيار
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مهم است ،زيرا هركدام در شناخت نيازمنديهاي اطالعاتي و آنچه بايد از خدمات اطالعاتي فعلي به آينده منتقل شود ،به شما
كمك ميكنند.
فرم كاري :از اين فرم ها براي انواع فعاليت هاي كاري از ثبت سفارش گرفته تا مشخص كردن اين كه چه محصولي ارسال شده
است ،استفاده ميشود .فرم ها براي شناخت سيستم مهم هستند ،زيرا به وضوح اشاره مي كنند چه جريان داده اي به يك
سيستم وارد يا از آن خارج ميشود كه براي ادامه كاركرد سيستم ضروري است.
نوع سوم از اسنادي كه مفيد خواهد بود ،گزارشي است كه توسط سيستم هاي جاري تهيه ميشود .به عنوان خروجي ()output
اوليه براي برخي از انواع سيستم ها ،گزارش شما را قادر مي كند با استفاده از اطالعات موجود در گزارش به داده هايي دست
يابيد كه براي تهيه چنين گزارشي الزم است.
اگر سيستم فعلي رايانه اي باشد ،نوع چهارم از اسناد مفيد آن هايي است كه سيستم هاي اطالعاتي جاري را تشريح مي كند-
چگونه طراحي شده اند و چگونه كار ميكنند .انواع مختلفي از گزارشها وجود دارد كه چنين توصيفي براي آن ها صدق مي
كند ،از فلوچارت ها تا فرهنگ لغت هاي داده ها و گزارشهاي ابزار  CASEبراي دستورالعملهاي كاربر.
تجزيه و تحليل اسناد سازماني و مشاهده ،همراه با مصاحبه و پرسشنامه ها ،روشهايي است كه بيش از بقيه براي جمع آوري
نيازمندي سيستم استفاده ميشود.
طراحی برنامه کاربردی مشترك
جلسات  JADدر مكان هايي غير از محل كار افراد تشكيل مي شود .هدف از اين كار اين است كه تا آن جا كه ممكن است
افرادي را از محيطي كه باعث پراكندگي حواس آن ها ميشود ،دور كنند تا بتوانند روي تجزيه و تحليل سيستم ها تمركز
كنند .نمونهاي از شركت كنندگان در يك  JADعبارتند از:


رهبر جلسه JAD



كاربران



مديران



ناظر Sponsor



تحليل گران سيستم ها



منشي

 اعضاي IS
مفيد ترين ابزار  CASEدر  JADآن هايي است كه  CASEباال شناخته ميشود ،زيرا آن ها به طور مستقيم مربوط به
فعاليت هايي است كه در اوايل چرخه حيات توسعه سيستم ها رخ ميدهد .ابزار  CASEسطح باال معموالً شامل ابزار برنامه
ري زي ،ابزار تهيه نمودارها و ابزار نمونه سازي ،مانند فرم هاي رايانه اي و توليد كننده هاي گزارش هستند .مفيدترين ابزار
 CASEدر تعيين و سازماندهي نيازمندي ها براي نمودارسازي و تهيه گزارش و فرم ها است .هرچه تحليل گران در اين
مرحله تعامل بيشتري با كاربران داشته باشند ،اين مجموعه از ابزار  CASEكارآيي بيش تري خواهد داشت .تحليل گران
ميتوانند براي نمايش گرافيكي نيازمندي هاي سيستم ،نمايش ابزار به كاربران و ايجاد تغييرات با توجه به واكنش كاربران از
ابزارهاي نمودارسازي و نمونه سازي استفاده كنند .همچنين براي سازمان دهي نيازمنديها نيز از ابزار مشابهي استفاده ميشود.
استفاده از ابزارهاي معمولي  CASEهنگام تعيين نيازمنديها و سازمان دهي آن ها بسيار ارزشمند است ،زيرا عمل انتقال
بين اين دو زيرمرحله را ساده و در وقت صرفه جويي ميكند .آن ابزارهاي  CASEكه اطالعات مربوط به نيازمنديها را تجزيه
و تحليل ميكند ،صحت آن ها را مي سنجد و كامل بودن و سازگاري آن ها را بررسي ميكند ،نيز بسيار مفيد هستند .عاقبت،
از ابزارهاي نمودارسازي و نمونه سازي براي نمايش گرافيكي آنچه سيستم جايگزين به نظر خواهد رسيد ،استفاده ميشود.
چنين امكاناتي اطالعات بهتري در اختيار كاربران قرار ميدهد تا مطلوبترين سيستم جايگزين انتخاب شود.
استفاده از ابزار  CASEدر  JADبه تحليل گران اجازه ميدهد مدل هاي سيستم را به طور مستقيم وارد ابزار  CASEكنند
و همچنين در فرآيند مشترك مدل سازي زمينه را براي سازگاري و قابليت اعتماد فراهم مي كند .ابزار  ،CASEنسبت به
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يادداشت برداري گروه تحليل گران يا منشي جلسه ،نيازمنديهاي سيستم را به روش انعطافپذيرتر و مفيدتر مشخص ميكند.
عالوه بر اين ،از ابزار  CASEميتوان براي ارايه منوها ،نمايشها و قالبهاي گزارش استفاده كرد.
با وجود اين كه ابزارهاي  CASEباعث پيشرفت  JADميشود ،اما از فرآيند تعامل گروهي نوع ًا رايانه پشتيباني نميكند .به
غير از ابزار  ،CASEبخش عمدهاي از كاربرد رايانه در  JADرا يك نفر انجام ميدهد .يعني منشي كه يادداشت برميدارد.
چون  JADفرآيند ساختارمند گروهي است JAD ،نيز ميتواند از پشتيبانيهاي رايانه اي مختلفي كه در هر فرآيند گروهي
كاربرد دارد ،بهره مند شود .از سيستم هاي گروهي ميتوان براي پشتيباني جلسات گروهي استفاده كرد.
كاستي مشاهده شده در جلسه :JAD
 )1بسياري از مشكالتي كه در جلسات گروهي ديگر وجود دارد ،در اينجا نيز حس ميشود.
 )2فرض تقسيم مساوي زمان سخن گفتن
نتيجه جلسه هرچه باشد ،چون به نظر ميرسد براي تمايالت افرادي است كه بيش از سايرين سخن گفته اند ،مورد حمايت
كامل ديگر حاضران قرار نمي گيرد.
 )3برخي از ترس انتقاد شدن ،از صحبت كردن پرهيز مي كنند.
 ) 4اغلب مردم هيچ تمايلي ندارند كه از رئيس خود انتقاد يا با او مجادله كنند ،حتي اگر آنچه رئيس ميگويد درست نباشد.
سيستم هاي پشتيباني گروهي (GSSها) طوري طراحي شده اند كه برخي از اين مشكالت جلسات گروهي را كاهش ميدهند.
به اين منظور كه همه حاضران در جلسه فرصت مساوي براي مشاركت داشته باشند بتوانند نظريات خود را به جاي بيان كردن
در رايانهها تايپ كنند GSS .به گونه اي طراحي شده است كه تمام اعضاي گروه آنچه را كه هريك از اعضا وارد رايانه ميكند،
مشاهده ميكنند.
احتمال تسلط يك فرد يا افرادي بر جريان جلسه تا حدودي زيادي كاهش مييابد .همچنين نظريات تايپ شده در  GSSبي
نام است .اين امر باعث مي شود كساني كه از ترس انتقاد از اظهارنظر خودداري ميكردند ،آزادانه نظريات خود را بيان كنند،
زيرا انتقادات وارد شده در اين حالت د يگر متوجه اشخاص نمي شود و فقط نظريات بيان شده در بر مي گيرد .بي نام بودن،
امكان انتقاد از رئيس را براي شما فراهم ميآورد.
پشتيباني از  JADبا  GSSمزاياي بسياري دارد .استفاده از  GSSباعث مي شود رهبر جلسه  JADنه فقط از سوي تعداد
معدودي ،بلكه از سوي تمام افراد حاضر در جلسه كمك دريافت كند .عقايد و ديدگاههاي مهم كمتر ناديده گرفته مي وشد و
عقايد و نظريات ضعيف بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند .با مقايسه  JADسنتي با  JADپشتيباني شده با  GSSمشخص
شد كه استفاده از  GSSباعث پيشرفتهاي مشخصي در فرآيند  JADميشودJAD .هايي كه  GSSپشتيباني مي كند از
زمان به طور كارآتري استفاده مي كنند و مشاركت كنندگان از فرصت هايي مساوي براي اظهارنظر برخوردارند ،زيرا اعضا
گرايي كمتري به چشم ميخورد .استفاده از  GSSدر جلسه  JADآثار نه چندان مطلوب ديگري هم دارد .جلسات JAD
پشتيباني شده با  GSSاز ساختمندي كمتري برخوردار است و به دليل بي نام بودن نظريات ،هنگام بروز مجادلهها ،شناسايي
و حل اختالف مشكل تر مي شود .با وجود اين ،كم شدن قدرت رهبر جلسه درحل و رفع مجادلهها همچنان يك مسأله مهم
بود ،خصوصاً به اين دليل كه  JADبراي كمك به شناسايي و حل مشكالت مورد بحث و مجادله طراحي شده بود.
هدف استفاده از نمونه براي پشتيباني از تعيين نيازمنديها ،توسعه مشخصههاي ملموس سيستم نهايي است .با استفاده از
چندين  4GLSو ابزارهاي  CASEنمونه سازي ممكن ميشود .ميتوانيد از ابزارهاي  CASEبه عنوان بخشي از  JADبراي
تهيه نوع نمونه سازي محدود با گروهي از كاربران استفاده كنيد.
در موارد زير نمونهسازي هنگام تعيين نيازمنديها بيشترين فوايد را دارد:
ال
 -1نيازمندي هاي كاربران به خوبي مشخص نيست يا كامالً شناخته نشده است .اين جريان اغلب مشكل سيستم هاي كام ً
جديد يا سيستم هايي است كه از تصميم گيري ها پشتيباني ميكنند.
 -2يك يا تعدادي از كاربران و ذي نفعان در سيستم دخيل هستند.
ال ارزيابي شوند.
 -3طرح هاي ممكن پيچيده هستند و به فرم هاي مجزايي نياز دارند تا كام ً
 -4كاربران و تحليل گران در گذشته نتوانستهاند به خوبي با يكديگر تبادل نظر كنند ،همين دليل طرفين ميخواهند مطمئن
شوند نيازمنديهاي سيستم تا آنجا كه ممكن است به خوبي و درست مشخص شده است.
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 -5ابزارها (مانند مولدهاي گزارش و فرم) و داده ها براي ايجاد سريع سيستم هاي كاري به راحتي در دسترس باشد.
نمونه سازي در حكم ابزاري براي تعيين نيازمنديهاي سيستم معايبي نيز دربردارد:
 -1ميل به اجتناب از تهيه اسناد رسمي نيازمنديهاي سيستم كه ميتواند باعث شود توسعه سيستم به سيستم كارآمد با
مشكل مواجه شود.
ال مشخصي براي كاربران اوليه داشته باشد و ممكن است انتشار تطبيق آن براي ديگر
 -2نمونه تهيه شده مي تواند جلوه كام ً
كاربران بالقوه مشكل باشد.
 -3نمونهها اغلب به عنوان سيستم هايي متكي به خود ساخته ميشوند ،بنابراين مسائل مربوط به اشتراك داده ها و تعامل با
ديگر سيستم هاي موجود و همچنين مسائل مربوط به ارتقاي سيستم هاي كاربردي ناديده گرفته ميشود.
 -4چك كردن ها در  SDLCناديده گرفته ميشود ،بنابراين برخي از نيازمنديهاي كوچك اما مهم سيستم فراموش ميشود.
گرچه در برخي سازمان ها ،مديريت به دنبال روشهاي جديدي براي اجراي وظايف جاري خود است .اين روشها با شيوه
ال متفاوت باشد .اما ميتواند نتايج بي شماري داشته باشد :براي اجراي همان كارها به افراد كمتري
فعلي اجراي امور ميتواند كام ً
نياز است ،روابط با مشتريان تا حد زيادي بهبود مييابد و فرآيندها كارآيي بيشتري مييابند .اين فرآيند كلي كه توسط آن
روشهاي كامالً جديد جايگزين روشهاي جاري ميشود عموماً مهندسي مجدد فرآيند كسب و كار يا  BPRخوانده ميشود.
رقابت جهاني بيشتر شركت ها را به شيوه مستمر كيفيت محصوالت و خدماتشان برميانگيزاند .سازمان ها تشخيص داده اند
كه استفاده خالق از فناوريهاي اطالعات ميتواند بهبود قابل توجهي را در فرآيندهاي كسب و كارشان فراهم آورد .ايده پشت
 BPRفقط بهبود هر فرآيند كسب و كار نيست بلكه در حالت مدل سازي سيستم ،تشخيص جريان كامل داده ها در بخش
هاي اصلي سازمان براي حذف گام هاي غيرضروري ،نيل به هم افزايي در بين گام هاي مجزاي قبلي و پاسخ گو شدن بيشتر
در مقابل تغييرات آينده است .مفاهيم  BPRدر برنامه ريزي راهبردي سطح شركت و برنامه ريزي سيستم هاي اطالعاتي به
عنوان روش اصلي بهبود فرآيندهاي كسب و كار به كار گرفته شده است .تغيير دادن شيوهاي كه كار انجام ميشود ،شيوهاي
را كه اطالعات تقسيم ذخيره ميشود تغيير مي دهد كه اين يعني نتايج بسياري از تالشهاي  ،BPRتدوين تقاضاي نگهداري
سيستم اطالعاتي يا تقاضا براي جايگزيني سيستم.
شناسایی مراحل مهندسی مجدد
 )1درك فرآيندهايي است كه بايد تغيير كند .فرآيندهاي كليدي كسب و كار مجموعه ساخت يافتهاي از فعاليت هاي قابل
سنجش طراحي شده براي ايجاد برون دادي خاص براي مشتري يا بازاري خاص است .جنبه مهم اين تعريف ،فرآيندهايي
كليدي است كه بر برخي انواع نتايج سازماني مانند خلق محصول يا تحويل خدمت متمركز است .فرآيندهاي كليدي كسب و
كار نيز مشتري محوري است .به عبارت ديگر ،آن ها شامل همه فعاليت هاي به كار رفته در طراحي ،ساخت ،تحويل ،پشتيباني
و خدمات محصول خاص براي مشتري خاص است .پس تالش هاي  BPRابتدا سعي دارد اين فعاليت ها را كه بخشي از
فرآيندهاي كليدي كسب و كار سازمان است ،درك كند و سپس توالي و ساختار فعاليت ها را براي نيل به اصالحات اساسي
در ابعاد سرعت ،كيفيت و رضايت مشتري تغيير دهد.
 )2شناسايي فعاليت هاي خاصي است كه ميتواند به طور اساسي از طريق مهندسي مجدد بهبود يابد .هامر و شامپي دو فردي
كه با اصطالح  BPRشناسايي ميشوند ،سه سؤال را كه براي شناسايي فعاليت ها براي تغييرات اساسي پرسيده ميشود ،به
صورت زير بيان كردند:
 )1براي نيل به نتيجه ،اين فعاليت چقدر مهم است؟
 )2تغيير اين فعاليت تا چه اندازه ممكن است؟
 )3اين فعاليت چقدر كاركردي است؟
فناوری های سنت شكن
هنگامي كه فرآيندها و فعاليت هاي كليدي كسب و كار شناسايي شد ،براي بهبود فرآيندها بايد از فناوري اطالعاتي استفاده
شود .سازمان ها به صورت استقرايي به فكر فناوري اطالعات مي باشند .استقرا فرآيندي است كه طي آن از جزء به كل
ميرسيم ،يعني مديران بايد از قدرت فناوري جديد آگاه باشند و به روشهاي خالقآن هاي براي تغيير دادن بهينه شيوه اجراي
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كارها بينديشند .اين برعكس تفكر قياسي است يعني زماني كه در ابتدا مشكالت شناسايي و سپس راه حل هايي براي آن ارايه
ميشود.
مديران ،خصوصاً هنگام استفاده از تفكر قياسي ،فناوري هاي اخاللگر را در نظر داشته باشند .فناوريهاي اخاللگر آن هايي
هستند كه زمينه را براي درهم شكستن قواعد كاري ديرينهاي كه مانع از ايجاد تغييرات اساسي در سازمان ها ميشود ،فراهم
ميكنند.
قواعد سازمانی دیرینه ای که توسط فناوری اخاللگر از بین میروند.
فناوری سنت شكن

قاعده

اطالعات در هر زمان فقط در يك مكان ظاهر ميشود .پايگاههاي داده اي توزيع يافته اجازه ميدهد اطالعات تقسيم شود.
فقط متخصصان ميتوانند كارهاي پيچيده را انجام سيستم هاي تخصصي ميتواند به افراد غيرمتخصص كمك كند.
دهند.
كسب و كار بايد متمركز يا نامتمركز باشد.

فناوري شبكههاي ارتباطي راه دور ميتواند از ساختار سازماني پويا
(ديناميك) پشتيباني كند.

تصميم گيري فقط برعهده مديران است.

ابزار پشتيباني از تصميمگيري ميتواند به افراد غيرمدير كمك كند.

كارمندان به دفاتري فيزيكي نياز دارند تا اطالعات را ارتباطات بيسيم و رايانههاي متحرك يك دفتر مجازي را براي
كاركنان فراهم ميكند.
دريافت ،انباشت ،استخراج و منتقل كنند.
بهترين شيوه ارتباط با خريداران ،ارتباط فردي است .فناوريهاي ارتباطي تعاملي اجازه ميدهد ارسال و دريافت پيامهاي
پيچيده ممكن شود.
شما مجبور هستيد مكان قرار گرفتن هر چيز را پيدا فناوري خودكار شناسايي و تعيين مكان ميداند هرچيز در كجا قرار
دارد.
كنيد.
برنامهها به صورت دورهاي بازبيني ميشود.

فناوري رايانه اي امكان به روز شدن در هر زمان را فراهم ميكند.

سفارشها ،اطالعات مربوط به محصوالتي را منعكس ميكند كه بايد براي انجام دادن معامله فروش آماده شوند.
براي نمايش چگونگي جريان اطالعات در فروشگاه اينترنتي ،نمودارهاي جريان داده ها تهيه ميشود .براي نمايش مفهومي
داده هاي مورد استفاده در فروشگاه اينترنتي ،نمودار روابط موجوديت تنظيم مي شود.
فصل  -4ساختاربندی نیازمندی های سیستم :مدل سازی منطقی
مقدمه
انگليسي ساخت يافته ،نگارش اصالح شدهاي از زبان انگليسي مي باشد كه براي نمايش منطق در پردازشهاي سيستم اطالعاتي
بسيار مفيد است .مي توانيد از انگليسي ساخت يافته براي نمايش هر سه عبارت بنيادين ضروري براي برنامه نويسي ساخت
يافته استفاده كنيد :انتخاب ،تكرار ،توالي (ترتيب) .جدولهاي تصميم گيري به شما اجازه ميدهد مجموعهاي از شرايط و
اقداماتي را كه به دنبال آن مي آيند در ساختاري جدولي نمايش دهيد .هنگامي كه چندين شرط وجود دارد و چندين اقدام
مي تواند به وقوع بپيوندد ،جدول تصميم گيري به شما كمك ميكند احتماالت را به روشي كامالً واضح و دقيق بررسي كنيد.
درخت هاي تصميم ،همان اجزا را به صورت جدول تصميم ولي به شيوهاي گرافيكيتر مدلسازي ميكند.
مدلسازی منطقی
مدل سازي منطقي شامل بيان ساختار و كاركردهاي دروني پردازشهايي است كه در نمودار جريان داده اي بيان شده است.
اين پردازش ها در  DFDها در قالب جعبههاي سياه كوچكي ظاهر مي شود كه نميتوانيم فقط با توجه به نام آن ها يا
توضيحات مخزن  CASEپي ببريم دقيقاً چه وظيفهاي و چگونه انجام ميدهند .با وجود اين ،ساختار و كاركرد پردازشهاي
سيستم ،اجزاي كليدي آن سيستم اطالعاتي است.
مدلسازی منطق سیستم
مدل سازي از منطق سيستم قسمتي از سازماندهي نيازمنديها است.
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نتایج و بروندادها
در تجزيه و تحليل ساختيافته ،نتايج اوليه مدل سازي منطقي ،بيان گر توضيحات ساختارمند و نمودارهايي است كه منطق
موجود در هر پردازش  DFDرا نشان ميدهد .همچنين بيان گر نمودارهايي است كه بعد موقتي سيستم ها را نشان ميدهد.
نتایج زیرمرحله مدلسازی منطقی
پردازشها در پايينترين سطح ( DFDسطح اوليه) با يك يا چند مورد زير نمايش داده ميشوند:


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.
مدلسازی منطقی با انگلیسی ساختیافته
انگليسي ساخت يافته حالت اصالح شده اي از انگليسي است كه براي مشخص ساختن محتواي پردازشهاي  DFDاستفاده
ميشود .اين زبان ،از انگليسي روزمرهاي كه در آن براي بيان رويههاي پردازش سيستم اطالعاتي ،از زيرمجموعههايي از لغات
انگليسي استفاده ميكند متفاوت است .در انگليسي ساخت يافته نيز از افعال حركتي استفاده ميكنيم .اين افعال شامل،
خواندن و نوشتن ،چاپ كردن ،دسته بندي كردن ،حركت كردن ،ادغام كردن ،افزودن ،كم كردن ،ضرب كردن و تقسيم كردن
ميشود.
انگليسي ساخت يافته براي توصيف ساختارهاي داده اي از عبارات اسمي مانند  Patron- nameو Patron- address
استفاده ميكند.
اظهار موردي يعني زماني كه برنامه اقدامات متفاوتي را ميتواند انجام دهد ،اما فقط يكي از آن ها انتخاب ميشود.
تكرار ميتواند حالت  Do-Until Loopsيا  Do-While Loopsداشته باشد.
استفاده از انگليسي ساخت يافته براي نمايش پردازشهاي DFDهاي سطح باالتر ،روشي است كه ميتوانيد با استفاده از آن
تصميم بگيريد آيا يك  DFDخاص به تجزيه بيشتري نياز دارد يا خير .در حالي كه انگليسي ساخت يافته مشابه انگليسي
گفتار است ،شبه كد مشابه يك زبان برنامهنويسي است.
مدلسازی منطقی با جداول تصمیم
جدول تصميم نمود اري از منطق پردازش است جايي كه منطق بسيار پيچيده ميباشد .در اين جدول سه بخش وجود دارد:
مبناهاي شرطي ،مبناهاي عمل و قوانين .مبناهاي شرطي شامل شروط متفاوتي است كه در موقعيتي كه در جدول در حال
مدل سازي است ،كارآيي دارد .مبناهاي عمل شامل تمام اقدامات ممكني است كه از تركيب شاخصهاي مبناهاي شرطي پديد
مي آيد .اين بخش از جدول كه شرايط را به اقدامات متصل ميكند ،بخشي است كه شامل قوانين است .شرط بي تأثير به
وسيله خط فاصله نمايش داده مي شود .در ساخت اين جداول تصميمي ،مجبور هستيم از مجموعهاي از رويههاي اصلي به شرح
زير پيروي كنيم.
 .1نام گذاري شرطها و مقاديري كه هر شرط به خود ميگيرد.
 .2تمام اقداماتي را كه احتمال وقوع آن ها وجود دارد نام ببريد .هدف از ايجاد جدولهاي تصميم تعيين اقدامات مناسب با
توجه به مجموعهاي از شرايط خاص است.
 .3تمام قوانين ممكن را فهرست كنيد .براي تعيين تعداد قوانين ،تعداد مقادير شرطها را در يكديگر ضرب كنيد.
 .4براي هر قانون اقدامات احتمالي را تعيين كنيد.
 .5جدول تصميم گيري را ساده كنيد.
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جداول تصميم فشرده است و مي توانيد مقدار زيادي اطالعات را در يك جدول كوچك قرار دهيد .اين جدولها همچنين به
شما اجازه مي دهد منطق خود را بررسي كنيد و ببينيد تا چه ميزاني كامل ،سازگار و غيرتكراري است.
مدلسازی منطقی با درختهای اخذ تصمیم
درخت اخذ تصميم فني گرافيكي است كه تصميم يا انتخابي را به عنوان مجموعههايي از گره ها و شاخههاي مرتبط به تصوير
ميكشد .درخت اخذ تصميم براي اولين بار به عنوان فن علم مديريت براي ساده كردن انتخاب در جايي توسعه يافت كه برخي
از اطالعات مورد نياز به طور قطع در دست نبود .با تكيه بر احتماالت وقايع خاص ،يك دانشمند علم مديريت ميتواند از درخت
اخذ تصميم براي انتخاب بهترين اقدام استفاده كند.
درخت اخذ تصميم از دو بخش تشكيل شده است :نقاط تصميمگيري ،كه توسط گرهها مشخص مي شود و اقدامات كه توسط
بيضيها مشخص ميشود.
هم درخت اخذ تصميم و هم جدول تصميم گيري يك حسن بيشتر از انگليسي ساختيافته دارد .هر دو فن را ميتوان از لحاظ
كامل بودن ،سازگاري و درجه تكرار الزم بررسي كرد.
فصل  -5ساختاربندی نیازمندی های سیستم :مدل سازی مفهومی
مقدمه
برخي از توسعه دهندگان سيستم ها عقيده دارند كه مدل داده اي مهم ترين بخش از نيازمنديهاي سيستم اطالعاتي است،
چون:
 -1مشخصات داده هاي به دست آمده طي مدلسازي داده ها در طراحي پايگاه داده اي ،برنامهها ،صفحات رايانه اي و
گزارشهاي چاپي اهميت فراواني دارد -2 .داده ها نسبت به فرآيندها ،پيچيدهترين جنبه بسياري از سيستم هاي اطالعاتي
جديد است ،بنابراين در سازماندهي نيازمنديها به يك نقش مركزي نياز دارد -3 .مشخصات داده ها (مانند طول ،شكل و
رابطه با ديگر داده ها) موقتي است .برعكس ،مسير جريان هاي داده اي كه كامالً ثابت و پايا است .در مدلسازي داده ها با
استفاده از  E-Rمشخصات و ساختار داده ها مستقل از چگونگي انباشت آن ها در حافظه رايانه توضيح داده مي شود .در اين
مدل داده اي فرآيند توسعه معموالً به صورت تكراري انجام ميشود .اغلب برنامه ريزان  ISاز  E-Rبراي توسعه مدل داده اي
مؤسسات بزرگ با گروههاي وسيعي از داده ها و جزئيات ريز استفاده ميكنند .سپس ،هنگام تعريف پروژه نيز مدل  E-Rبراي
توضيح حوزه فعاليت هاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ها ساخته مي شود .در طول سازماندهي نيازمنديها ،مدل E-
 Rنيازمندي مفهومي داده ها را در سيستم خاص نشان ميدهد .سپس ،از اين كه خروجي و ورودي هاي سيستم در طول
طراحي منطقي ،به طور كامل تشريح شد ،مدل داده اي  E-Rقبل از آن كه به شكل منطقي تبديل شود (نوع ًا به مدل داده
اي رابطهاي) كه از آن مشخصات پايگاه داده اي و طراحي فيزيكي پايگاه داده اي انجام شود ،اصالح مي شود E-R .بيان گر
انواع مشخصي از قوانين كسب و كار است كه بر مشخصات و ويژگيهاي داده ها حاكم است .قوانين كسب و كار بخش مهمي
از سياستهاي كسب و كار است كه ميان پايگاه داده اي و سيستم مديريت پايگاه داده اي جريان مييابد و در نهايت در
سيستم هاي كاربردي طراحي شده توسط شما استفاده ميشود.
مدل سازی مفهومی داده ها
مدل مفهومي داده ها نمايشي از داده هاي سازماني است .هدف آن نمايش حداكثر ممكن قوانين مربوط به مفهوم و روابط
دروني بين داده ها است.
در مدل سازي مفهومي داده ها ،حداكثر چهار نمودار  E-Rتنظيم و تجزيه و تحليل ميشود:
 -1يك نمودار  E-Rكه فقط داده هاي مورد نياز برنامه كاربردي پروژه را پوشش ميدهد.
 -2يك نمودار  E-Rبراي برنامه كاربردي سيستمي كه جايگزين ميشود.
 -3يك نمودار  E-Rكه كل پايگاه داده اي را مستند مي كند و تمام داده هاي برنامه كاربردي جديد از آن استخراج شده
است.
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 -4يك نمودار  E-Rبراي كل پايگاه داده اي كه داده هاي مورد نياز براي سيستم كاربردي كه جايگزين مي شود ،از آن حاصل
ميشود.
دستاورد ديگر مدل سازي مفهومي داده ها ،مجموعه كاملي از وروديهاي مربوط به اشياي داده اي است كه بايد در مخزن يا
واژگان پروژه ذخيره شود .اين مخزن سازوكاري است كه داده ها ،فرآيند و مدلهاي منطقي سيستم اطالعاتي را به هم متصل
ميكند.



اجزاي داده اي كه در جريان داده اي هستند در مدل داده اي نيز ظاهر ميشوند و برعكس.
هر مخزن در مدل فرآيند ي بايد به اشياي كسب و كار مرتبط باشد (موجوديت داده اي) كه در مدل داده اي بيان
شده است .مخزن داده اي پرونده موجودي بايد به يك يا چند موضوع داده اي در مدل داده اي مرتبط باشد.

جمع آوری اطالعات برای مدل سازی مفهومی داده ها
رويكرد باال به پايين :در اين ديدگاه قوانين كاري براي مدل داده اي نه از نيازمنديهاي اطالعاتي خاص در صفحات نمايش
رايانه اي ،گزارشها يا فرم هاي كاري ،بلكه از شناخت اوليه از ماهيت كار حاصل ميشود.
همچنين ميتوانيد اطالعاتي را كه براي مدل سازي داده اي نياز داريد از طريق بررسي اسناد خاص كسب و كار -صفحات
نمايش رايانه اي ،گزارشها ،فرم هاي كاري موجود در سيستم جمع آوري كنيد .اين فرآيند كسب اطالعات از داده ها اغلب
رويكرد پايين به باال خوانده ميشود .اين اقالم به عنوان جريان هاي داده اي در DFDها ظاهر خواهد شد و داده هايي را نشان
ميدهند كه توسط سيستم پردازش شده است و احتماالً داده هايي كه بايد در پايگاه داده اي سيستم نگهداري شود.
مقدمهای بر مدلسازی رابطه -موجودیت ()E-R
مفهوم اصلي مدلسازي رابطه -موجوديت از سه ساختار اصلي استفاده ميشود :موجوديتهاي داده اي ،روابط و ويژگيهاي
مربوطه.
مدل داده اي رابطه -موجوديت (يا مدل  )E-Rنمايش منطقي داده ها با جزئيات كامل براي سازمان يا حوزه كاري است .مدل
 E-Rدر قالب موجوديتهايي بيان مي شودكه در محيط يك كسب و كار وجود دارند ،روابط يا تعامالت بين اين موجوديتها
و ويژگيها يا خصوصيات هم موجوديتها و هم روابط آن ها بيان ميشود.
موجودیتها
موجوديت عبارت از شخص ،مكان ،شي ،واقعه يا مفهومي است كه در محيط كاربر قرار دارد و سازمان تمايل دارد داده ها را
در آن نگه دارد .موجوديت داراي شناسه هاي خاص خود است كه آن را از ديگر واحدها متمايز مي كند.
يك نوع موجوديت (كالس موجوديت) مجموعهاي است از نوعهايي كه مشخصات يا ويژگيهاي مشتركي دارند .هر نوع
موجوديت ،در مدل  E-Rيك نام دارد .ما از حروف بزرگ براي نام گذاري يك نوع موجوديت استفاده ميكنيم و در يك نمودار
 E-Rنام درون مستطيلي قرار ميگيرد كه نمايان گر موجوديت است.
نمونه عيني موجوديت (يا نمونه عيني) وقوع منفرد يك نوع واحد است .يك نوع موجوديت در هر مدل داده اي فقط يك بار
بيان ميشود ،در حالي كه ممكن است توسط داده هاي موجود در يك پايگاه داده اي ،نمونههاي عيني بسياري از آن نوع
موجوديت واقع شود.
نامگذاری و تعریف انواع موجودیت
 -1نام يك نوع موجوديت يك اسم مفرد است ،چون هر نام بيان گر يك كالس يا مجموعه است.
 -2نام يك نوع موجوديت بايد توصيفي و خاص سازمان باشد.
 -3نام يك نوع موجوديت بايد موجز و مختصر باشد (نام ساده داشته باشد) ،چون يك موجوديت ،يك شيء است.
 -4نوع موجوديت رخداد بايد براي نتيجه رخداد نام گذاري شود.
 -5تعريف نوع موجوديت بايد شامل مشخصه يا مشخصات منحصر به فردي براي هر نمونه عيني آن نوع موجوديت باشد.
 -6تعريف نوع موجوديت بايد آنچه را نمونههاي عيني موجوديت شامل ميشود و نميشود به طور واضح بيان كند.
 -7تعريف نوع موجوديت اغلب شامل توصيف زمان ايجاد يا حذف نمونه عيني آن نوع موجوديت است.
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 -8براي برخي از انواع موجوديت ،تعريف بايد زماني را مشخص كند كه يك نمونه عيني بايد به نمونه عيني نوع واحد ديگر
تبديل شود.
 -9در تعريف برخي از انواع موجوديت ،بايد تاريخچهاي مشخص شود كه درباره نمونههاي عيني موجوديت نگهداري ميشود.
ویژگیها
هر نوع موجوديت مجموعهاي از ويژگي ها است كه مختص خود است .يك ويژگي عبارت از خصوصيت يا مشخصه يك
موجوديت است كه مورد عالقه سازمان است.
نامیدن و تعریف ویژگیها


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
است كه هيچ دو ويژگي از تمام انواع موجوديت نام مشابهي نداشته باشد.



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



ويژگيهاي مشابه از انواع موجوديتهاي مختلف بايد اسامي مشابه اما قابل تمايز داشته باشند.



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



تعريف ويژگي بايد مشخص كند كه مقدار ويژگي چه چيزي را شامل مي شود و چه چيزي را شامل نميشود.



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



ذكر منبع مقادير ويژگي ،در تعريف ويژگي مطلوب خواهد بود .ذكر منبع به شفاف كردن نام گذاري داده ها كمك
خواهد كرد.



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



اگر مقدار يك ويژگي تغيير كند ،اين نكته بايد در تعريف ويژگي قيد شود .اين قانون نيز يكپارچگي داده ها را حفظ
ميكند.



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

کلیدهای اصلی و شناسهها
كليد اصلي عبارت از يك ويژگي (يا مجموعهاي از ويژگي ها) است كه به طور منحصر به فردي هر نمونه عيني از يك نوع
موجوديت را مشخص مي كند.
بروس معيارهاي زير را براي انتخاب شناسهها پيشنهاد مي كند:
 -1يك كليد اصلي انتخاب كنيد كه در طول مدت عمر هر نمونه عيني از نوع موجوديت ،مقدار آن تغيير نكند.
 -2يك كليد اصلي را براي هر نمونه عيني از موجوديت ،به گونهاي برگزينيد كه ويژگي داراي مقداري معتبر باشد.
 -3از كاربرد شناسههاي به اصطالح هوشمند كه ساختار آن ها دربردارنده مفهوم دسته بندي ،مكان و غيره است ،خودداري
كنيد.
 -4كليد اصلي يك ويژگي را به جاي كليد اصلي چند ويژگي بگذاريد.
براي هر موجوديت نام شناسه در يك نمودار  E-Rبا خطي مشخص مي شود كه زير آن كشيده ميشود.
ویژگیهای چند مقداره
ويژگي چند مقداره براي هر نمونه عيني از موجوديتها به بيش از يك ويژگي تعلق ميگيرد.
براي نمايش ويژگيهاي چند مقداره ،دو روش عموميت دارد )1 :استفاده از بيضي دو جداره  )2جداسازي داده هاي تكراري
در قالب موجوديتهاي ديگر (موجوديت ضعيف يا اسنادي)
روابط
روابط در حكم ماده چسبندهاي است كه اجزاي مختلف يك مدل  E-Rرا به يكديگر ميچسباند .يك رابطه ،ارتباط بين
نمونههاي عيني يك يا چند نوع موجوديت است كه مورد عالقه سازمان است .ارتباط معموالً به اين معني است كه آن واقعه
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رخ داده است يا اين كه چند پيوند طبيعي بين نمونههاي عيني موجوديت وجود دارد .به همين دليل روابط با عبارات فعلي
نامگذاري ميشود.
مدلسازی مفهومی داده ها و مدل E-R
نگهداري پرهزينه ترين بخش هر سيستم اطالعاتي است ،كارآيي به دست آمده از نگهداري سيستم در سطح قانونها ،به جاي
كدها ،به طور قابل مالحظهاي هزينهها را كاهش ميدهد.
درجه یك رابطه
درجه يك رابطه شماره انواع موجوديتهايي است كه در آن رابطه شريك هستند .سه رابطه رايجي كه در مدلهاي  E-Rوجود
دارند ،يك جانبه (درجه يك) ،دو جانبه (درجه دو) و سه جانبه (درجه سه) است.
رابطه يك جانبه .اين رابطه رابطه تكراري نيز خوانده ميشود و رابطهاي است بين نمونههاي يك نوع موجوديت.
رابطه دو جانبه .رابطه اي است بين نمونههاي عيني دو نوع موجوديت و رايج ترين نوع رابطه در بحث مدلسازي داده ها است.
رابطه سه جانبه .اين رابطه ،رابطه همزمان ميان نمونههاي عيني سه نوع موجوديت است.
اعداد اصلی در روابط
عدد اصلي رابطه به تعداد نمونههايي عيني موجوديت  Bگفته ميشود كه ميتواند (يا بايد) با هر نمونه عيني موجوديت A
رابطه داشته باشد.
حداقل عدد اصلي مقدار حداقل از يك رابطه ،حداقل تعداد نمونههاي عيني موجوديت  Bاست كه با هريك از نمونههاي عيني
موجوديت  Aرابطه دارد .حداكثر عدد اصلي ،حداكثر تعداد يك نمونه عيني است.
نامگذاری و تعریف روابط


نام يك رابطه يك عبارت فعلي است .روابط بيان گر اقدامات هستند و معموالً در زمان حال ساده بيان ميشوند .نام
يك رابطه بيان گر اقدام انجام شده است.



بهتر است از به كار بردن اسامي مبهم اجتناب كنيد ،مانند دارد ،يا مرتبط هست با .از عبارتي با معني توصيفي
استفاده كنيد كه اغلب از افعالي حركتي كه در تعريف رابطه يافت مي شود گرفته ميشود.



تعريف يك رابطه توضيح ميدهد كه چه اقدامي انجام شد ه است و چه اهميتي دارد .شايان ذكر اين نكته كه چه
كسي يا چه چيزي آن را انجام ميدهد اهميت داشته باشد .اما چگونگي اجراي عمل اهميتي ندارد.



تعريف بايد هر مشاركت اختياري را توضيح دهد .بايد توضيح دهيد كه چه شرايطي به نمونههاي عيني مرتبط با
صفر مي انجامد .آيا اين حالت زماني رخ ميدهد كه نمونههاي عيني موجوديت براي اولين بار ايجاد شده است يا
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.



تعريف يك رابطه بايد مقدار تاريخچهاي را توضيح دهد كه در رابطه نگهداري ميشود.



تعريف يك رابطه بايد توضيح دهد كه آيا يك نمونه عيني موجوديت ،كه در يك نمونه عيني رابطه درگير است،
ميتواند مشاركت خود را به نمونه عيني رابطه ديگر منتقل كند.

موجودیت مشارکت پذیر
يك موجوديت مشاركت پذير (مصدر) رابطهاي است كه سازنده مدل داده اي براي مدلسازي به عنوان يك نوع موجوديت
برميگزيند.
هنگامي يك رابطه بايد به يك موجوديت مشاركت پذير تبديل مي شود كه موجوديت وابسته با موجوديتهاي رابطهاي كه
باعث پديد آمدن آن شده است ،روابط ديگري دارد.
خالصه مدلسازی مفهومی به وسیله نمودارهای E-R
دست يابي به حداكثر شناخت ممكن از مفهوم داده هايي كه براي سيستم اطالعاتي يا سازمان ضروري است ،هدف نمودارسازي
 E-Rاست.
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قانون تخصص گرايي جامع مشخص مي كند كه هر نمونه عيني از نوع اصلي بايد عضوي از برخي نوع هاي فرعي رابطه باشد.
قانون تخصص گرايي جزئي مشخص مي كند كه يك نمونه عيني موجوديت نوع اصلي نميتواند به هيچ نوع فرعي تعلق داشته
باشد.
تخصص گرايي جامع در يك نمودار  E-Rبا دو خط موازي از طرف نوع اصلي به دايره و تخصص گرايي جزئي با يك خط نشان
داده ميشود .قانون انفصال مشخص مي كند كه اگر نمونه عيني يك موجوديت از نوع اصلي ،عضوي از يك نوع اصلي باشد،
نميتواند به طور همزمان عضوي ديگر از نوعهاي فرعي باشد .قانون همپوشاني مشخص مي كند كه نمونه عيني يك موجوديت
مي تواند به طور همزمان عضو يك (يا چند) نوع فرعي باشد .انفصال در مقابل همپوشاني ،با يك  Dيا  Oدر دايره نشان داده
ميشود.
قوانین کسب و کار
مدلسازي مفهومي داده ها ،فرآيند گام به گام براي مستندسازي نيازمنديهاي اطالعاتي است كه هم به ساختار داده ها و هم
به يكپارچگي داده ها مربوط ميشود .قوانين كسب وكار مشخصههايي است كه يكپارچگي مدل منطقي داده ها را حفظ ميكند.
در زير چهار نوع از قوانين كسب و كار ارايه شده است:
 . 1يكپارچگي موجوديت .هر نمونه عيني از يك نوع موجوديت بايد شناسه منحصر به فردي داشته باشد كه تهي نباشد.
 .2محدوديت هاي ارجاعي يكپارچگي .قوانيني كه به روابط بين انواع موجوديتها مربوط ميشود.
 .3حوزهها .محدوديتهايي در مقادير معتبر ويژگيها.
 .4تحريك عمليات .قوانين كاري ديگري كه صحت و اعتبار مقدار ويژگي را حفظ ميكند.
قوانين كاري در طول تعيين نيازمنديها به دست مي آيد و همان طور كه مستند ميشود ،در مخزن  CASEذخيره مي شود.
حوزهها
حوزه مجموعهاي است از انواع داده ها و طيفي از مقاديري كه ويژگي به خود مي گيرد .مشخصات حوزه معموالً برخي (يا تمام)
مشخصات ويژگيها را به شرح زير بيان ميكند :نوع داده ها ،طول ،شكل ،طيف ،مقادير مجاز ،معني ،منحصر به فرد بودن و
پشتيباني تهي (اين كه مقدار يك ويژگي تهي است يا خير).
استفاده از حوزه فوايد چندي دارد:
 )1حوزه مشخص ميكند كه مقادير يك ويژگي (مرتب شده براساس ورود يا عمليات به هنگام سازي) معتبر است.
 )2حوزهها اطمينان ميبخشند كه عمليات دستكاري داده هاي مختلف منطقي است.
 )3حوزه ها باعث ميشوند هنگام توصيف مشخصات ويژگي تالش كمتري انجام شود.
تحریك عملیات
محرك قانوني است كه بر اعتبار و صحت عمليات دستكاري داده ها حاكم است ،مانند درج ،به روز كردن و حذف .محدوده
محرك عمليات ميتواند به ويژگيهاي درون يك موجوديت محدود شود يا مي تواند تا ويژگيهاي دو يا چند موجوديت
گسترش يابد .اغلب ممكن است قوانين پيچيده كاري به عنوان محرك عمليات ذكر شوند.
محرك عمليات معموالً شامل اجزاي زير است:
 )1قانون كاربر .بيان دقيقي از قانون كسب و كار كه بايد توسط محرك عملياتي اجرا شود.
 )2رخداد .عمليات دستكاري داده ها كه عمليات را آغاز مي كند (درج ،حذف ،به روز كردن).
 )3نام موجوديت .نام موجوديتي كه در دسترس قرار گرفته يا تعريف ميشود.
 )4شرط .شرطي كه باعث مي شود عمليات تحريك شود.
 )5اقدام .اقدامي كه هنگام تحريك عمليات انجام ميشود.
تحريك عمليات ،جنبه اي مهم از راهبرد پايگاه داده اي است .با تحريك عمليات ،مسئوليت يكپارچگي داده ها در حوزه
مسئوليت سيستم مديريت پايگاه داده اي قرار مي گيرد و از عهده كاربران انساني يا برنامههاي كاربردي خارج مي شود.
حذف قوانين كسب و كار از برنامه هاي كاربردي و گنجاندن آن ها در مخزن (در قالب حوزهها ،حدهاي يكپارچگي ارجاعي و
تحريك عمليات) مزاياي مهمي به شرح زير دربردارد:
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 -1چون ميتوان اين قوانين را توسط  DBMSدر برنامه توليد يا اعمال كرد ،در نتيجه ايجاد برنامه كاربردي ،سريع تر و با
خطاي كمتري انجام ميشود.
 -2هزينهها و كار مورد نياز براي نگهداري را كاهش ميدهد.
 -3پاسخهاي سريعتري به تغييرات كاري داده ميشود.
 -4كار كاربران نهايي را در توسعه سيستم هاي جديد و پردازش داده ها آسانتر مي كند.
 -5كاربرد سازگاري از حدهاي يكپارچگي فراهم مي كند.
 -6وقت و كار مورد نياز براي آموزش برنامه نويسهاي برنامه كاربردي را كاهش مي دهد.
 -7سهولت استفاده از پايگاه داده اي را افزايش ميدهد.
نقش  CASEدر مدلسازی مفهومی داده ها
ابزارهاي  CASEدر مدلسازي مفهومي داده اي ،دو كاركرد مهم را احيا مي كند:
 )1نمودارهاي  E-Rرا به صورت نمايش تصويري نيازمنديهاي داده اي سازماندهي شده نگه ميدارد.
 )2اشياي موجود در نمودارهاي  E-Rرا به توصيفات مربوط در يك مخزن پيوند ميزند .يك ابزار  CASEبه شما اجازه
ميدهد هنگامي كه ميخواهيد يك شيء را در نمودار  E-Rانتخاب كنيد ،به طور مستقيم به مدخل مخزن وارد شويد.
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