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 سيستم نرم افزار:   1فصل 
  
 

  :فرايند ساخت سيستم ها 
  

  : فرآيند توسعه -1
آل اينست كاري كه سيستم انجام مي دهد برنامه ريزي شود  و سپس سيستم برنامه ريزي شده ساخته  ايده

روشهاي ساخت سيستم مي توانند موردي يا .انجام اين كار به نوع سيستم بستگي دارد  چگونگي.مي شود 
بسيار  ساخت يافته باشند  روشهاي موردي براي ساخت سيستم هاي پشتيباني شخصي بكار ميرود مانند 

روشهاي ساخت يافته براي سيستم هاي تجاري بزرگ و بطور . سيستم شخصي براي نگهداري آدرسها 
  .ه اي پيچيده مي شوند و بعالوه بايد درست باشند و انتظارات الزم را برآورده كنند  استفاده مي شودفزايند

براي ) فرايند ساخت ساختمان (هت زيادي بهم دارنداسيستم هاي كامپيوتري و ساير سيستم هاي ديگر شب
ي وجود دارد اين مفهوم مثال در اين سيستم ها ابتدا يك مفهوم سيستم  رويايي براي حل يك مساله تجار

در نظر بحث و تحليل مي شود تا نيازمنديهاي كاربر شناسايي شود و محدوديت هاي نيازهاي گوناگون 
نهايت اجراي تحليل تفضيلي سيستم و شناسايي خواسته هاي كاربردي در عين حال  رگرفته مي شود و د

. . ت ساير سيستم ها متمايز مي نمايد تفاوت هايي وجود دارد كه ساخت سيستم هاي اطالعات را از ساخ

مهمترين آنها ،عدم وجود استاندارد جهاني براي ساخت سيستم هاي اطالعات است بعنوان مثال نقشه ،
  .ساختمان توسط شهرداري كنترل مي شود تا از كدهاي ساختماني پيروي كند چنين كدي استاندارد است

سيستم ها ، مستلزم روشها و ابزارهايي است تا تضمين شود  روشهاي مهندسي براي ساخت:   روشها و ابزارها
كه سيستم ها به روش مناسبي ساخته مي شوند  متدولوژي فرآيند توسعه ،مراحلي را براي ساخت سيستم 
ارائه مي كند روشهاي پشتيباني و ابزارهاي متعددي را نيز فراهم مي كند روشهاي مدلسازي ، مدلهايي را 

ابزارهاي بهره .به درك سيستم و نيازمنديهاي آن و مشخصات سيستم كمك مي كند توليد مي كنند كه 
  .وري وجود دارند كه براي ايجاد مدل و تبديل آنها به سيستم هاي كاري مفيد هستند 

پيشنهاد ، راه حل ، ايجاد مشخصات سيستم ،طراحي ساخت : دنباله اي از مراحل متدولوژي  عبارتند از 
ين فعاليتها از تحليل استفاده مي شود تا درك درستي از سيستم موجود بدست آيد و سيستم در اثناي ا

  .نيازمندي هاي آن مشخص شود 
اين .معموال تحليل ، توصيفي از سيستم و مجموعه اي از خواسته هاي كاربران سيستم جديد ارائه مي كند 

ستم جديدي پيشنهاد  مي شود تا خواسته ، مشخصات سيستم جديد را تعيين مي كند سپس در مرحله ، سي
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سيستم جديد ممكن است از نو ساخته شود و يا با اعمال تغيير در سيستم .اين نيازمندي ها را برآورد كند
  .موجود بوجود آيد

  
  : فرايند مديريت -2

مساله ) تشخيص(يكي از مهمترين فعاليتها ، انتخاب .براي ساخت سيستم ، هزاران كار بايد صورت گيرد 
سيستم انتخابي بايد . ل ،ارائه يك راه حل ممكن و توصيف اين راه حل در مشخصات سيستم است براي ح

و بكارگيري آن نيز بايد آسان باشد براي درك سيستم و محيط تجاري برازنده محيط تجاري موجود باشد 
ي بهبود فقط با درك درست از تجارت مي توان تغييراتي را برا. آن ، نياز به صرف وقت زيادي است 

. يكي از مهمترين وظايف مديريت است  سيستم پيشنهاد كرد كه شناسايي كاري كه بايد انجام شود
مديريت افرادي با تجربه و با صالحيت را براي نيل به هدف و انجام وظايف منصوب مي كند  اين وظايف 

جديد   شتن برنامه هاي شامل انتخاب تجهيزات ، طراحي فرآيند هاي تجاري و بانك اطالعاتي جديد و نو
  .براي پشتيباني اين فرآيند ها در تجهيزات مورد نظر است 

  
  : فرآيند هاي پشتيباني -3

براي توسعه سيستم هاي اطالعاتي ،نياز به فعاليتهاي پشتيباني است يكي از مهمترين آنها اينست كه تضمين 
يگري نيز وجود دارد از جمله فراهم اما نيازهاي د.شود تجهيزات الزم براي ساخت سيستم ها فراهم است 
  كردن امكاناتي كه افراد بتوانند در يك تيم باهم كار كنند

  
  

  : اهميت تيم كاري و ارتباطات
اين تيم ها بايد شامل افرادي باشند كه . سيستم هاي اطالعات ، توسط تيم هايي از افراد ساخته مي شوند

تيم داشته باشند اين تيم ها بايد توسط خدمات ارتباطي مهارت الزم را براي ساخت سيستم و سازمان دهي 
اين ارتباطات براي اجتناب . پشتيباني شوند تا تضمين شود كه تمام اعضاي تيم از فعاليتهاي يكديگر باخبرند 

از دوباره كاري و تاخير هاي غير ضروري ،الزم است و اطمينان حاصل مي شود كه هر كسي به سمت 
  . هدف تيم حركت مي كند
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  :نگهداري از اسناد طراحي 
مستند سازي،نقش مهمي در فرايند هاي ارتباطي دارد در حين توسعه سيستم ،انواع گوناگوني از مستندات 

مستنداتي وجود دارند كه خود ...  مانند پيشنهادات ،ثبت مصاحبه ها و نقشه هاي پروژه و.بايد تهيه شوند
ازاين ....  انند طراحي بخش هاي خاص ،مشخصات تست و مستنداتي م. سيستم را توصيف مي كنند 

ي توانند در حين فرايند توسعه ، تغيير متمام اين مستندات بهم مرتبط هستند  اما ن. مسندات استفاده مي كنند
مي سازند در نگهداري و بروز رساني آن  ااعضاي تيم با استفاده از آنها بخش هاي مختلف سيستم ر. كنند

  .ند بايد تالش كن
  

  : انواع سيستم
تحليل گران  سيستم ها ، دائما با سيستم هايي كه بايد ايجاد كنند و محيط هايي كه دائما در حال تغييرند 

  .دارند چالش،
سيستم هاي اطالعات مشترك اوليه ، سيستم هاي پردازش تراكنش را پشتيباني ميكردند پردازش تراكنش 

هر يك از اين رويه ها توسط سيستم هاي مختلفي پشتيباني . غيره مانند حسابداري ، ركوردهاي پرسنلي و 
ميشدند، نسل بعدي سيستم هاي اطالعات مشترك اين سيستم هاي عملياتي را جامعيت بخشيد تا فرايند هاي 
تجاري جامع را پشتيباني كند كه شامل بيش از يك ناحيه عملياتي بود مانند جامعيت سيستم حسابداري با 

بسط بعدي اشتراك شبكه ها است كه درآن نه . ل ، جهت صدور فاكتور و پرداخت مستقيم سيستم تحوي
توجه داريم كه اين روند رو به رشد . نددتنها سيستم ها بلكه از طريق اينترانت و اكسترانت با هم شبكه مي ش

  .است 
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  : ديدگاهها ي مختلف نسبت به سيستم
نوان مجموعه اي از مولفه هاي متصل بهم مي داند اين سيستم يك ديدگاه از سيستم اينست كه سيستم را بع

ديدگاه ديگر ، يك .از سه مولفه تشكيل شده است  كامپيوتر ، فايل و ايستگاه كاري  كه واسط كاربر است 
ديدگاه نظري يا انتزاعي است كه به موضوعات اساسي سيستم مي پردازد تنظيم هدف يكي از قواعدي است 

نيز وجود دارد يكي قواعدي راجع به ساختار و رفتار سيستم . را دقيقا مشخص مي كند  عملكرد سيستم كه
هر چيزي .اين قاعده مولفه هاي تشكيل دهنده سيستم را تعريف مي كند. از اين قواعد مرز سيستم است 

  .خارج از مرز سيستم ،محيط سيستم نام دارد 
ه باشد هر زير سيستم بخشي از هدف سيستم را ممكن است از چندين زير سيستم تشكيل شد هر سيستم 

  .زير سيستم ها از طريق ارسال پيام با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند .انجام مي دهد
ظارت بر خروجي فعلي سيستم و نقواعدي در مورد رفتار سيستم وجود دارد يكي از آنها ،بازخورد است كه 

ستم به سيستم منعكس مي شود و سيستم طوري تنظيم مي هر انحراف از سي.مقايسه آن با هدف سيستم است 
گردد كه از هدفش دور نشود براي اين منظور بايد بر سيستم نظارت شود تامشخص گردد كه هدفش را 

  .برآورده مي كند 
  

  :افراد ، فرآيند و فناوري اطالعات 
نقش سيستم كامپيوتري اينست .  سيستم را تركيبي از افراد ، فرايندها  و فناوري اطالعات در نظر مي گيريم

كه از افراد پشتيباني مي كند تابا استفاده از فناوري ، راهي براي جمع آوري و بكار گيري اطالعات فراهم 
هر طرح بايد راهي براي تركيب تمام اين . كنند و همچنين از فرايند هاي كاري آنها پشتيباني بعمل آيد

  .كند ن كمك د بطوري كه به اهداف سازماعناصر بياب
  

  :بانك اطالعاتي 
بطور .يكي از اهداف اوليه سيستم اطالعات ،ذخيره اطالعات و فراهم نمودن آن براي كاربران سيستم است 

اغلب بانكهاي اطالعاتي شامل ركوردهاي .كلي تمام اطالعات موجود در سازمان زا بنك اطالعاتي گويند 
ف شده اي دارد بعنوان مثال ، يك ركورد پرسنلي شامل  نام ساخت يافته هستند كه هر ركورد فيلدهاي تعري

  .......فرد ، آدرس و تاريخ تولد و 
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  :ركورد هاي بانك اطالعاتي چند رسانه اي 
در كامپيوتر عالوه بر ذخيره داده ها در ركوردها در ركوردهاي ساخت يافته مي توان گرافها ، تصاوير و 

سيستم هايي وجود دارند كه مي توانند اين رسانه ها را پردازش  صوت را در اختيار كاربران قرار داد
  .اصطالح چند رسانه اي براي تعريف ذخيره سازي و نمايش داده ها يي غير از ركورد ها بكار مي رود .كنند

  :سيستم هاي كامپيوتري شخصي 
لت كم اين سيستم بع.چنين سيستمي به شخص كمك ميكند تا ركوردهاي شخصي خود نگهداري كند

اغلب كامپيوتر هاي شخصي ، اكنون به شبكه . حجم و ساده بودنشان معموال به صورت آماده وجود دارند 
در يك سازمان بزرگ ، كامپيوترهاي شخصي به شبكه اشتراكي متصل . بخصوص به اينترنت وصل هستند 

ند و كاربران مي توانند ناميده مي شو  stationدر اين حالت اين كامپيوتر ها ايستگاه كاري  مي شوند 
  .كارهاي شخصي را انجام دهند

  
. انواع مهارتهاي مورد نياز به انواع سيستم بستگي دارد : چه افرادي در سيستم اطالعات نقش دارند

مهارتهاي مورد نياز عبارتند از مهارتهايي براي ساخت سيستم هاي پردازش تراكنش و جامعيت بخشيدن به 
شهاي مورد نياز براي ساخت اين سيستم عبارتند از برنامه نويسان ،تحليل گران سيستم تجاري ،انواع نق

،افرادي با مهارتها و نقش هاي ديگر وارد مي سيستم ،تحليل گران تجاري و مديران شبكه با تكامل سيستم 
 شوند مانند برنامه نويسان شبكه براي ساخت و نگهداري شبكه عمومي ، تحليل گران با مهارتهاي خاص

تجارت الكترونيكي نياز به . ،مثل تحليل تجارت بانكداري الزمند كه سيستم هاي خاص را طراحي كنند 
  .افرادي مثل طراحان وب دارند

. كاربران نقش مهمي در تحليل سيستم دارند . شايد مهمترين  افراد موجود در سيستم ،كاربران هستند 
مديران اهداف تجاري پروژه را تعريف مي كنند منابع .مديريت سازمان نيز در توسعه سازمان نقش دارد 

مورد نياز را برآورده مي كنند و زمان اتمام پروژه را تنظيم مي نمايد آنها پيشرفت پروژه را نظارت مي كنند 
  .تا اهداف پروژه برآورده شود 

  
  :چه كارهايي در تحليل سيستم ها انجام مي شود 

. ه در تجارت دارند اكنون تحليل سيستم هاي تجاري ناميده مي شود كتحليل  سيستم ها  به دليل اهميتي 
بدين ترتيب بايد اهداف تجاري سيستم جديد را شناسايي و مشخص كند كه چگونه خواهد شد و چگونه 
كار خواهد كرد اين كار ساده نيست زيرا در سيستم هاي بزرگ بايد افراد متعددي ارضاء شوند و تناقضهاي 

تحليل گران به .طرف شوند بدين ترتيب، تحليل گر سيستم بايد نقشهاي زيادي را ايفا كند زيادي بايد بر
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تا مساله هاي تجاري خود را حل كنند براي اين كار بايد عملكرد سيستم را تعريف افراد كمك مي كنند 
ك و راه حلهايي د براي اين منظور بايد مساله را به خوبي درنكنند تا روش انجام كار تجاري را بهبود ببخش

ممكن است نيازهاي گوناگوني افراد مختلف سازمان . را ارائه نمايند و راههاي پياده سازي را مشخص كنند 
تحليل گران بايد اين تناقض ها را برطرف نمايند همچنين بايد راه .داشته باشند كه با هم در تناقض باشند 

بايد با در نظر گرفتن كل سازمان تنظيم ن راه حلها  حلهايي را براي كاربران مختلف تنظيم كنند گاهي اي
تحليل گران سيستم بايد اطالعاتي راجع به تكنيك ها و دستگاههاي موجود در خارج از سازمان داشته . شود

باشند و نيازمندي هاي داخل سازمان بشناسد سپس بايد تمام اين اطالعات را با هم تركيب كنند و نيازمندي 
  رآورد نمايند هاي سازمان را ب
  براي حل مساله استفاده مي كنند  زير از روشهاي معموال  تحليلگران سيستم

 شناختن مشكل  .1

   تحليل ، بررسي ودرك مشكل  .2

 )نيازهايي كه راه حل،بايد آنها را برطرف كند ( شناختن انتظارات  .3

 شناختن راه حل هاي مختلف و رشته عمليات .4

 طراحي و پياده سازي بهترين راه حل  .5

  2و  1ارزيابي نتيجه و اگر مشكل حل نشد، برگشت به مراحل  .6

  
  : تحليلگر بايد چه مهارتهايي داشته باشد 

  دانش كارا در فناوري اطالعات داشته باشد. 

 در برنامه نويسي كامپيوتر مهارت و تجربه داشته باشد. 

 معلومات عمومي تجاري داشته باشد. 

  مهارت حل مشكالت را داشته باشد. 

 ت برقراري ارتباط با افراد درون سازمان را داشته باشدمهار. 

 انعطاف پذير و سازگارباشد. 

 از اخالق خوبي برخوردار باشد. 

 مهارت در تحليل و طراحي سيستم داشته باشد. 
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 هاي اطالعاتي  سيستم:   2فصل 
  

  
  :سازمان را از دو ديدگاه مي توان نگريست 

ا در سازمان مطرح مي كند در اين سيستم افراد در هر سطحي ،كاري سه سطح ر:  ديدگاه سلسله مراتبي – 1
را كه بايد در سطح بعدي انجام گيرد تعيين مي كنند و آنها را به سطوح پايين تر تحويل مي دهند  در اين 

مسرهاي ارتباطي .طريق مراتب صورت مي گيرد ازسازمانها سلسله مراتبي، هماهنگي بين پرسنل عملياتي 
مي كنند كه هر درخواست يا مشكلي در يك گروه عملياتي به مديريت گزارش مي شود تا  طوري عمل

اين هماهنگي الزم است از طريق مديريت انجام گيرد تا مديريت از تغيير در . مشكالت برطرف گردد
گردد  نيازمندي هاي منابع باخبر شده تمام سطوح مديريت از تغيير در هر نقطه اي از ساختار عملياتي آگاه

فرض مي شود كه چنين ساختاري يك محيط نسبتا پايدار باشد ، زيرا تغيير در چنين ساختار سلسله مراتبي 
  .نيازمند تغييرات مهم سازماني است 

                                                                

  
  
وظايف (در اين ساختار گروههاي كاري شكل مي گيرد كه وظايف ويژه اي دارند : ساختار مسطح-2

اين گروه هاي كاري مي توانند بدون مراجعه به مديريت ،راجع به منابع تصميم گيري كنند ) . محدود
ي با تخصص افراد. نهايي پشتيباني از گروه هاي كاري است نه هدايت كردن آنها مديريت در چنين سازما.

عيين اهدافت

 تنظيم منابع

 انجام وظايف

راهبردي

 مـديـريـت

 عــمــلـيـاتــي
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مختلف در گروههاي كاري شركت دارند همكاري نزديك در گروهها مستلزم اينست افراد گروه ،دانش 
سازمانهاي علمي اهميت ويژه اي دارند گروههاي كاري در . وسيعتري راجع به سازمان داشته باشند 

ختيار گروههاي ساختارهاي مسطح موجب مي شوند كه اطالعات موجود در سازمان بطور مناسبي در ا.
  .كاري قرار گيرد و تصميمات بهتري اتخاذ گردد

  
فرايند ها روش و مراحل انجام كار را .در سازمانها بر فرايند بسيار تاكيد مي شود : اهميت فرآيند ها
نامناسبي انجام شوند  كارايي فرايند از اهميت ويژه اي برخوردار است اگر كارها به روش  توصيف مي كنند

منظور از كيفيت فرايند عدم وجود خطا در سيستم ارائه خدمات مي باشد . ستي حاصل نخواهد شد نتيجه در
دسته اي از فرايند ها آنهايي هستند كه دقيقا . فرايند ها را مي توان به روشهاي مختلفي دسته بندي كرد . 

دسته ديگر از فرايند ها . د رويدادهاي غير منتظره از قبل تعيين شده نيستنمشخص اند و دسته ديگر به دليل 
اند بطوري كه ممكن است در اثر خروجي غير منتظره ،فرايندي كه قبال بطور دقيق مشخص شده  تطبيقي

  .است ،مسير پيش بيني نشده اي را طي كند 
  

  پشتيباني از كارهاي برنامه ريزي شده 
ين مرحله تشكيل شده است فرايند هاي ساخت يافته بصورت يك جريان كار تعريف مي شوند كه از چند

اين فرايند ها بصورت دنباله اي از مراحل تعريف مي شوند و هر مرحله توسط فردي انجام مي شود با اين 
  روند  فرآيند جريان كار گويند براي انجام اين كار از سيستم پردازش تراكنش ها استفاده مي كنيم 

تراكنش در .تا داده هاي غلط وارد كامپيوتر نشود  اين سيستم تراكنش ابتدا تراكنش ها را بررسي مي كند
كنترل اول را ويرايش گويند و تضمين مي كند كه فرمت داده هاي مورد نياز .چند مرحله بايد كنترل شود 

در تراكنش درست است بعنون مثال ، داده هاي عددي در فيلدهاي عددي و داده هاي رشته اي در فيلدهاي 
حاوي اطالعات باشند ، سپس كنترل  اتست مي شود كه همه فيلدهر اين مرحله رشته اي ذخيره مي شوند د

  .مي شود كه داده هاي ورودي با داده هاي موجود در بانك اطالعاتي سازگار باشد
وارد شوند در حالت بر خط   onlineيا حالت برخط   batchتراكنش ها ممكن است در حالت دسته اي

مي شود و در حالت دسته اي جمع مي شود و بعدا به سيستم وارد مي شود ،تراكنش بالفاصله وارد سيستم 
در . رد و فورا پاسخ را دريافت مي كندانمونه سيستم بر خط ،تراكنش بانك است كاربر تراكنش را و.

سيستم دسته اي پاسخ فوري نيست بعنوان مثال ،گزارش كار روزانه كاركنان ممكن است جمع آوري گردد 
  .وز وارد سيستم شود و در پايان ر
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است را كليه عمليات كسب و كاري را كه در ارتباط مستقيم  با مشتري :  سيستم هاي پردازش تراكنش
  ...و –خريد و فروش ملزومات سيستم  –ثبت نام  –سيستم هاي رزرواسيون : پشتيباني مي كند مانند  

   MIS:Management Information System  :سيستم هاي اطالعاتي مديريتي
نوعي سيستم هاي اطالعاتي كاربردي هستند كه براي گزارشگيريهاي مديريتي به كار گرفته مي 

اطالعات مديريتي معموال از پايگاه داده هاي به اشتراك گذاشته شده كه منابع زيادي از سيستم هاي .شوند
ضيلي ، اطالعات خالصه اين سيستمها اطالعات تف. مي ايند كنند يپردازش تراكنش كه اطالعات ذخيره م

  .استثنايي را شامل مي شوند
   DSS  :Decision Support System سيستم هاي  پشتيباني تصميم

نوعي سيستم هاي اطالعاتي كاربردي هستند كه اطالعات مفيدي را براي فرايند تصميم گيري در اختيار 
اين سيستم ها مسائل را حل نمي .شونداستفاده كنندگان كه اغلب مديران اجرايي هستند  به كار گرفته مي 

اين سيستم ها بر مبناي گزارشات .ند بلكه اطالعات مفيدي براي فرايند تصميم گيري ارائه مي كنندكن
  .آماري برنامه ريزي و ارايه مي شوند 

  
  

  :سيستم هاي تجاري 
ر واحد تجاري  وظيفه  ه  ...هر سازمان متشكل از تعدادي واحد تجاري است مثل  حسابداري،  بازاريابي و 

  .ه اهدافش برسانندببايد طوري دقيق و بدرستي كاركنند كه آن واحد تجاري را  و خاصي دارد
بنابراين سيستم  .سازمانها با نمودار سازماني توصيف مي شوند كه واحد هاي تجاري سازمان را نشان ميدهد

ي كه براي هر واحد تجاري يك است ، بطور)(Subsystemاطالعاتي متشكل از تعدادي زير سيستم 
  .هر زير سيستم ممكن است در صورت نياز به زير سيستم هاي ديگري تقسيم شود . زير سيستم  وجود دارد 
اين زير سيستم، اطالعاتي راجع به پرسنل سازمان را نگهداري مي كندمانند مرخصي :  زير سيستم منابع انساني

  ، سوابق كاري، انتصاب ، مهارت پرسنلي 
اين زير سيستم، تمام اموال  سازمان را نگهداري مي كند مانند تعداد اقالم ، قيمت :   زير سيستم مواد سازمان

  ،موجودي 
دو . اين زير سيستم، تراكنش مالي و وضعيت مالي سازمان را نگهداري مي كند :   زير سيستم خدمات مالي

  حسابهاي پرداختني زير سيستم  متداول آن عبارتند از حسابهاي دريافتني و 



 11

اين زير سيستم، توليدات  و فعاليت هاي سازمان را به مشتريان فعلي و بالقوه سازمان :   زير سيستم بازار يابي
معرفي مي كند و دو وظيفه اصلي دارد يك فروش خدمات و دوم  تعيين راهبري براي فروش محصوالت و 

  .م داردتعيين راهبرد گاهي پژوهش در بازار  نا.توليدآنها 
و از  اهميت خاصي برخوردار .با مشتريان سازمان تماس دارد   اين زير سيستم، :  زير سيستم روابط مشتري

 (Client Relationship Management)مديريت روابط مشتري   CRMاست و به اصطالح 
مشتريان  گفته مي شود و سه مرحله اصلي دارد كه عبارتند از جذب مشتري ،سود آوربودن و نگهداري

  .سودآور براي حيات سازمان 
  

  : مهندسي مجدد فرآيند تجاري 
مهندسي مجدد تغيير  در سيستم هاي اطالعات راهي براي بهبود عمليات تجاري از طريق كاهش هزينه است 

سپس نيازهاي فرآيند تجاري تعيين و بهترين راه را براي فرايند تجاري با شناسايي كار فرايند شروع مي شود 
تغيير بايد مبتني بر فرايند باشد نه .شتيباني از فرآيند انتخاب مي كنيم ممكن است سيستم قديمي تغيير يابد پ

معيارهاي آن عواملي مثل بهبود خدمات مشتري ، حذف كارهاي تكراري ، كاهش . مبتني بر فناوري 
  . ت  مي باشد خطاهاي سيستم و اطمينان از آگاهي افراد نسبت به آنچه كه در حال انجام اس
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  تحليل  خواسته ها: 3فصل 
   

تا مشخص شود كه ايده هاي پيشنهادي عملي است در توسعه سيستم ممكن است آزمايشهايي صورت گيرد 
دو موضوع ديگر نيز بايد در اينجا در نظر گرفته شود ،كه يكي از آنها ارتباطات است  در تمام اين . يا خير 

يد بين افراد مختلف توافق به عمل آيد به طوري كه مشخص شود چه كاري بايد انجام  دهيم و آنرا فرايندها با
موضوع ديگر سازماندهي اين كار در فرايندي است كه منجر به سيستم جديد خواهد . بدون ابهام بيان كنيم 

  .شد
آنها از اصطالحات . ازگار است افراد مختلف با زباني صحبت مي كنند كه با دنياي آنها س:   زبانهاي مختلف

دنياي توسعه ، دنيايي است كه . اين دنيا را دنياي كاربري مي گويند. موجود در كارشان استفاده مي كنند 
چگونگي عملكرد سيستم كامپيوتر  را  توصيف مي كند  بايد دنياي مشترك را تعريف كنيم و سعي  كنيم 

  .وشني و بدون ابهام بر اساس اصطالحات معروف توصيف كنيم دنياي كاربري را بجاي ارئه مثالها ، به ر
اين مدلها بر اساس . يك فعاليت مهم در توسعه سيستم ها ، ساخت مدلها در دنياي واقعي مختلف است 

اين مدلها مشخص . مشخصات دقيق سيستم را در آن دنيا بيان  مي كند . اصطالحات هر دنيا ساخته مي شود 
چه كاري صورت گرفته است و براي جمع آوري اطالعات چه كارهاي ديگري بايد  مي كنند كه تا كنون

  .صورت گيرد 
  

  شناسايي خواسته ها
  

پس . تحليل گر پس از بحث اوليه با كاربر، مدلي را ارائه مي كند كاربر به طور مرتب مدل را ارزيابي مي كند
اين روش تكراري . ود تا مدل را بسط دهداز توافق بر سر مدل، ممكن است داده هاي بيشتري جمع آوري ش

اوال تضمين مي كند كه ركوردي از اطالعات وجود دارد، ثانيا با وارسي دائمي .چند هدف را دنبال مي كند
بنابراين تحليل گر با فرضيه هاي غلطي . كاربر تضمين مي شود كه اطالعات جمع آوري شده صحيح است

  .شروع نمي كند
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به همين دليل تحليلگران سيستم در تعيين . نيازهاي سيستم است  يستم  تعيين صحيح هدف اصلي تحليلگران س

  .نيازها مي بايست معيارهاي زير را در نظر بگيرند

  .نيازها نبايد با هم برخورد داشته باشند با مبهم باشند:  سازگاري

  نيازها بايد تمام ورودي ها و پاسخ هاي ممكن سيستم را توضيح دهند:   كامل بودن

  .محدوديتهاي موجود بايد بتوان نيازها را برآورده ساخت  وبا توجه به منابع :  توجيه پذيري

  .نيازها بايد مورد نياز باشند و هدف سيستم را پوشش دهند :  درخواست شده

  .اشدنيازها بايد بدرستي تعيين شده ب: صحت 

  .داشته و قابل رديابي شوندنيازها بايد مستقيما با فعاليت ها و خصوصيات سيستم تناظر : قابل رديابي

  .نيازهاي تعيين شده بايد در هنگام تست قابل پيگيري باشند:  قابل پيگيري بودن

  
نياز از  منابع مختلفي  .كنند  نيازها با يكديگر تداخل پيدا كهشود باعث مي فعاليت پيدا كردن واقعيت غالباً

سيستم جديد  هاي خودش را از عملكرد و خصوصيات  شوند و هر فردي نظرات و خواسته جمع آوري مي
هدف از تحليل نيازمنديها ، كشف و حل مشكالت هر نياز و كسب رضايت  دست اندركاران سيستم  دهد مي

اندركاران دارد اين نياز ها معموال كامل  وليه از دستمي باشد اين فرايند بستگي به جمع آوري نيازهاي ا
  :نيستندو مشكالت زيادي دارند از جمله 

  نيازهاي از قلم افتاده  

 نيازهايي كه با هم برخورد دارند 

 نيازهاي نشدني 

  نيازهاي مبهم 

  نيازهاي همپوشاني  
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  : روشهاي جمع آوري اطالعات
  

  :مشاهده  محيط كار  از طريق  جمع آوري اطالعات
كه  فعاليت كاري انجام مي ) افرادي( كند و يا فرد ه تكنيكي است كه تحليل گر در سيستم شركت ميمشاهد

  دهند را مشاهده مي كند
  : مزاياي مشاهده 

 دادهاي هاي جمع آوري شده از اين طريق قابليت اعتماد بااليي دارند.  
  همچنين مي انجام مي شودافتاده و چه كارهايي در مشاهده تحليل گر مي تواند ببيند چه اتفاقي ،

  .تواند داده هايي كه محيط فيزيكي كار را نشان مي دهد را جمع آوري نمايد
 در مقايسه با ساير روشهاي جمع آوري اطالعات گران نمي باشد.  

  :معايب مشاهده 
  شوند احساس ناراحتي مي كنند براي همين كاري متفاوت انجام  عموما مردم هنگامي كه تماشا مي

 ندمي ده

 اي كه بكار مي رود  شود ممكن است شامل تمام سطوح سختي كار و يا تجربه كاري كه مشاهده مي
 .نباشد

 گر ايجاد زحمت  و اين مساله براي تحليلبعضي از فعاليت ها در سيستم ، زمان وقوع مشخصي ندارند
 .مي كند 

  انجام مي شوند ، ممكن است برخي از وظايف هميشه به همان روشي كه در هنگام مشاهده شدن
 .انجام نشوند

  افرادي كه فعاليت هايشان را برخالف استانداردها انجام مي دهند ممكن است موقتا و در هنگام
 .مشاهده آنها را صحيح انجام دهند

  
  : پرسشنامه از طريق  جمع آوري اطالعات

اني دارند ف اطالعات جمع پرسشنامه ها به تحليل گر  اجازه مي دهند كه از افراد زيادي كه مسئوليت يكس
كه ميتوان ان را تهيه كرد و به افراد داد تا در زمان دلخواه به آن پاسخ پرسشنامه مستندي است .آوري كنند

  .دهند
  : مزاياي پرسشنامه 
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   بسياري از  پرسنامه ها را مي توان پاسخ داد 

    است كه گران نمي باشد براي جمع آوري اطالعات روشي . 

 كميل كننده اجازه مي دهد گمنام بمانند و بنابريان حقايق بهتري اشكار مي شودبه افراد ت. 

   پاسخ ها را مي توان  با سرعت بيشتري دسته بندي نمود  . 

  :پرسشنامه معايب  
  مي باشندتعداد افرادي كه به پرسشنامه پاسخ مي دهند  اغلب كم 

  تضميني وجود ندارد كه افراد پرسشنامه را تكميل كنند  

   تحليل گر امكان شفاف كردن پاسخ ها را ندارد 

  تهيه پرسشنامه خوب سخت است  
  

  براي تهيه پرسشنامه مي توان از دو فرمت استفاده كرد   انواع پرسشنامه
به پاسخ دهنده  وقت بيشتري در پاسخ مي دهد و در آن پاسخ دهنده  مي تواند در چند خط : فرمت آزاد       .1

  مانند سواالت تشريحي . دهدبه سواالت پاسخ 

كه درآن بعنوان پاسخ ، بايد يكي از پاسخ هاي از پيش تعيين شده را انتخاب ) : بسته (فرمت محدود شده    .2
نمود ، طبقه بندي نتايج راحتر است اما پاسخ دخنده نمي تواند اطالعات اضافي كه ممكن است ارزشمند باشد 

  سواالت تستي درا ارايه نمايد مانن
  

    :  جمع آوري اطالعات از طريق مصاحبه
  

... مسئولين و  -كاربر(و مصاحبه شونده ) تحليل گر سيستم ( مصاحبه كننده : در هر مصاحبه اي در نقش وجود دارد
  )فعاليت هاي كاري  

در روش مصاحبه ، افراد نقش مهمي . يك به چند انجام شوند مصاحبه ها ممكن است به صورت يك به يك و يا
  . باشند هيچ تكنيك ديگري به مانند مصاحبه بر روي افراد تاكيد ندارد ازي مي كنند و مهمترين عامل افراد ميب

  .بتواند در انتهاي هر مصاحبه نتيجه مطلوب را كسب نمايد تحليل گر بعنوان مصاحبه كننده بايد 
هنگاي مصاحبه كننده رعايت شود  در مصاحبه وقت قبلي ، مدت زمان مصاحبه ، نتيجه نهايي مصاحبه بايد توسط

كه تحليل گر قرار مصاحبه را ميگريد بايد مصاحبه شونده را درجريان موضوع مصاحبه قرار دهد تا بتواند پاسخ هاي 
  . مناسبي دريافت كند
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  :مزايا 
 مصاحبه به تحليل گر اين شانس را مي دهد كه مصاحبه شونده را تشويق كند تا به سواالت به صورت آزاد و 

 راحت پاسخ دهد

   مصاحبه شونده را دارد)  پاسخهاي(تحليل گر امكان بررسي بيشتر بازخوردهاي 

   تحليل گر ، امكان تصحيح و توضيح دادن سواالت را براي تك تك افراد دارد 

   مصاحبه به تحليل گر اجازه مي دهد ارتباطات غير كالمي مصاحبه شونده را مشاهده كند  
  معايب 
 وشي بسيار وقت گير و در نتيجه هزينه بر مي باشد روش  مصاحبه ر 

   موفقيت در اين روش ب توانايي ارتباط  تحليل گر ، بسيار وابسته است 

  بسته به محل مصاحبه شونده ، ممكن است مصاحبه امكان پذير نباشد  
  

  
  : انواع مصاحبه

صاحبه شونده رسانده مي شود در اين روش يك سري سواالت معين كه قبال به اطالع  م:  ساخت يافته   
  . پرسيده مي شود  
سواالتي كه در ذهن  تحليل گر است و مصاحبه شونده ر جريان ان نيست پرسيده مي شود  :   غير ساخت يافته

  .اين مصاحبه غالبا پراكنده و در تحليل و طراحي سيستم كارائي ندارد

  
  
  

  پشتيباني از توسعه سيستم:  4فصل
  

ل چهار چوبي را براي تصميم گيري و ارائه راه حلهاي مختلف و راههايي براي ارزيابي مد:  اهميت مدل ها
افراد از . مدلها معموال از اشيايي ساخته مي شوند كه مربوط به دامنه مساله اند .اين راه حلها ارائه مي كند 

مدل شبيه . زيابي كنند طريق مدل مي توانند به مفهوم كلي سيستم پي ببرند و پيشنهادات را بطور معقول ار
  . چيزي است كه شما در حال تحليل و طراحي آن هستيد مانند نقشه ي  خانه  
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  : انواع  مدل ها در توسعه ديدگاه سازماني
  .كه مشخص مي كند سيستم فعال بر اساس دنياي مشترك چگونه كار مي كند : مدل تحليلي  -
 .اي مشترك مشخص مي كند كه نيازهاي كاربر را بر حسب دني: مدل خواسته ها  -

 .كه سيستم كامپيوتري مورد نياز را بر حسب سيستم مشخص مي كند : مدل طراحي  -

  
  : مديريت پروژه

  :فرايند مديريت پروژه از سه مولفه اصلي تشكيل شده است 
  

اري كه برنامه اي را براي پروژه ايجاد مي كند و دقيقا مشخص مي كند كه در هر مرحله چه ك: برنامه ريزي
  .بايد صورت گيرد وزمان و هزينه الزم براي تعيين برآورده شدن خواسته ها فرق مي كند

  
كه منابع مورد نياز براي انجام پروژه را سازماندهي مي كند و شامل منابع متعددي  :سازماندهي كار پروژه 

ه متدولوژي انتخابي را است كه مهمترين آنها انتخاب منابع انساني و سازماندهي آنها در تيم هايي است ك
  .پشتيباني مي كنند

  
نظارت پيشرفت پروژه را . بر پروژه تا تعيين شود كه پروژه بر حسب برنامه پيش مي رود يا خير :نظارت 

زمان بنديهاي پروژه نيز نشان مي دهد كه هر وظيفه چقدر طول مي كشد و چگونه بايد از .  نگهداري مي كند
له يا عيبي كه پيدا شد، در فرايند بطور عقب گرد رديابي مي شود تا علت آن پيدا هر مسا. منابع استفاده كند

  .شود و فرايند اصالح گردد تا از عيبها جلوگيري به عمل آيد
  

  :تخمين زدن
يكي از موارد برنامه ريزي است، كه شامل ارزيابي ميزان پيچيدگي كاري است كه در هر وظيفه بايد انجام 

تخمين به نوع كاربر . اي تعيين منابع مورد نياز براي انجام كار مورد استفاده قرار مي گيردشود اين اطالعات بر
  .كه در وظيفه انجام مي گيرد بستگي دارد

  :در تخمين نرم افزاري چهار حالت ممكن است وجود داشته باشد
 از نرم افزارهاي موجود استفاده شود. 

 تجربيات قبلي وجود دارد. 

  داردتجربه مشابه وجود. 
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 توسعه كامال جديد است. 

  
  :شناسايي و ارزيابي خطر

  .كه يكي از موارد برنامه ريزي است وايده مديريت خطر از اهميت خاصي برخوردار است
 سيستم نيازهاي كاربر را برآورده نمي كند. 

 هزينه و زمان پروژه از حدود تعيين شده تجاوز مي كند. 

 ت فراوان مي شود و مدير بايد آماده تغييرات باشدخطر خواسته هاي نادرست منجر به تغييرا. 

 خطر توسط فناوريهاي جديد اعمال مي شود مدير بايد خبرگاني را براي اين فناوريها استخدام كند. 

 خطر مقاومت كاربران در مقابل سيستم جديد 

  
  

  :انتخاب ساختار تيم
ساختار . به فرايند تخصيص مي دهد يك سيستم خوب تيم هاي مناسبي را. بخشي از سازماندهي منابع است

تيم در هر مرحله پروژه ممكن است تغيير كند مراحل اوليه نيازمند دخالت زياد كاربران است تا اهداف و 
بعد از اين مرحله نقش متخصصين كامپيوتر در . مشخصات سيستم تنظيم شود لذا ماهيت آنها موقعيتي است

  .زيرا طراحي تكنيكي سيستم اهميت بيشتري پيدا مي كند. يابدمراحل بعدي بطور فزاينده اي افزايش مي 
  

  نظارت بر پروژه
زمانبنديهاي پروژه نيز نشان مي دهد كه هر وظيفه چقدر طول . نظارت، پيشرفت پروژه را نگهداري مي كند
ه نظارت، اطالعاتي را جمع آوري مي كند تا مشخص شود ك. مي كشد و چگونه بايد از منابع استفاده كند

هر مسئله يا عيبي كه پيدا شد، در فرآيند به طور عقبگرد . اهداف پروژه در حال برآورده شدن هستند يا خير
به عنوان . رديابي مي شود تا علت آن پيدا شود و فرآيند اصالح مي گردد تا از عيبها جلوگيري به عمل آيد

آيند كه انحراف از خواسته ها از آنجا مثال، اگر مشخص شود كه خواسته اي برآورده نمي شود، بخشي از فر
نظارت موفق، مستلزم جمع . شروع شده است، پيدا مي شودو در آن نقطه خواسته ها بيشتر معرفي مي شوند

  .آوري منظم وضعيت هر وظيفه است
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  :  گانت نمودار 
 
 

                 پياده سازي  2مرحله 
                        
                        

 طراحي سيستم  تحليل             2مرحله 
طراحي 
   تفضيلي 

                        
                         1مرحله 

                        
   پياده سازي  طراحي تفضيلي  طراحي سيستم  تحليل

                          
                          

1-May 1-Jun 1Julay 1-Aug 1-Sep 1-Oct 1-Nov 1-Dec 1-Jan 1-Feb 1-Mar 1-Apr 

 
 

  مروري بر پيشرفت پروژه
  

مرور پروژه ممكن است . مرورهاي پروژه ، به عنوان فعاليت اساسي در مديريت پروژه پذيرفته شده است
مي توان با استفاده از مرورهاي تكنيكي . كامال پيچيده باشد، و بيش از يك نوع مرور مي تواند موجود باشد

كاربر ممكن است مدلهاي سيستم را . مشخص كرد كه آيا بهترين روش تكنيكي پذيرفته شده است يا خير
عالوه بر اين، فعاليتهاي آينده نيز . شود يا خير كنترل كند تا مشخص شود كه خواسته هاي وي برآورده مي

مديريت نيز مي تواند مروري انجام دهد تا سطوح منابع را كنترل نمايد و مشخص شود كه . مشخص گردند
اين مرورها مشخص مي كنند كه در مراحل بعدي پروژه چه . آيا پروژه به اهدافش رسيده است يا خير

  .كارهايي بايد صورت گيرد
در پايان هر مرحله، پروژه مرور مي شود و گزارشي از آن مرحله صادر مي گردد كه نتيجه هر وظيفه  معموال

  :را شرح مي دهد، از جمله موارد زير
 زمان واقعي شروع و پايان هر فعاليت. 

 استفاده واقعي از منابع و مقايسه با مقادير تخمين زده شده. 

  سطح هزينه در هر فعاليت. 

 كيفيت خروجي. 

 كالتي كه در فرآيندهاي پشتيباني ايجاد شده اندمش.  
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مديريت مي تواند فعاليتي . هر شكلي از طرح پروژه تحليل مي شود و فعاليت اصالح كننده صورت مي گيرد

ثانيا منابع سيستم مي توانند اضافه شوند . اوال مي تواند حوزه پروژه را تغيير دهد. را به چند روش انتخاب كند
  .ثالثا، خود فرآيند مي تواند با تغيير سبك آزمايش با آن پروژه، بهبود يابد. فعاليتها تغيير كنديا زمانبندي 

  
اكنون اولين مرحله توسعه پروژه ، .فرض مي شود كه پروژها انتخاب شده اند  واهداف آنها تنظيم شده اند 

ت كه از هويت پروژه پيروي مي تعريف مفهوم ، تداوم فرآيند تغييري اس. يعني مفهوم ميتواند  شروع شود 
  :اين تعريف در دو بخش صورت مي گيرد .كند 

  .شناسايي دقيق مساله اي كه بايد حل شود تا اهداف پروژه بر آورده شوند -
 پيروي از رويه هاي طراحي براي يافتن محتمل ترين اه براي رسيدن به اهداف پروژه  -

نه در محيط تجاري كار مي كند و مسير باقيمانده ه نشان مي دهد كه سستم جديد چگوخروجي اين مرحل 
  .پروژه ا تعيين مي نمايد 

معموال تحليل امكان سنجي  شامل دو مرحله است .تعريف مساله و تحليل امكان سنجي كامال بهم وابسته اند 
  .مرحله اول ارائه راه حلهاي كلي و مرحله دوم ازريابي امكان سنجي هر راه حل است .

  : هاارائه راه حل
خالقيت و قدرت تخيل در ارائه راه حلهاي گوناگون . ارائه راه حلهاي مختلف نياز به مهارت زيادي دارد

تحليل گران بايد ايده هاي جديدي ارائه دهندراه حلها بايد اطالعات كافي را تدارك ببيند تا . نقش دارند
جديد چگونه در سازمان به كار  هزينه پروژه ب خوبي تخمين زده شودو به كاربر نشان دهد كه سيستم

  .گرفته خواهد شد
  :سه چيز بايد امكان سنجي شود.راه حلها ارائه شدند بايد ارزيابي شوند پس از اينكه 

اين ارزيابي تعيين مي كند آيا فناوري مور نياز براي سيستم پيشنهادي مهيا است يا :  امكان سنجي  تكنيكي
اين ارزيابي مشخص مي كند كه آيا سيستمهاي . معيت پيدا كند خير و چگونه بايد در داخل سازمان جا

موجود بايد ارتقاء يابند تا از فناوري جديد استفاده كند و آيا سازمان متخصصين الزم را دارد تا با آنها كار 
  .كنند يا خير 

در  يك جنبه كارائي تكنيكي و ديگري پذيرش. دو جنبه را در بر مي گيرد :  امكان سنجي عملياتي
اين كارائي تعيين مي كند كه آيا سيستم مي تواند اطالعات كافي را براي پرسنل سازمان .سازمان است 

فراهم ند يا خير و آيا سيستم بايد طوري سازماندهي شود كه اين اطالعات را به موقع و به جا تحويل دهد يا 
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جور در مي آيد و چه مليات فعلي اين امكان سنجي تعيين مي كند كه سيستم پيشنهادي چگونه با ع.خير 
  .آموزها و تغيير ساختاري براي پياده سازي سيستم الزم است 

اين ارزيابي به جنبه مالي پروژه مي پردازد،تعيين مي كند كه آيا سرمايه گذاري :  امكان سنجي اقتصادي
برگشت سرمايه گذاري در اين امكان سنجي به . براي پياده سازي سيستم ،بازيابي مي شود يا خير مورد نياز 
  .ازدردپروژه مي پ

  
  تحليل هزينه و سود 

تخمين هزينه ها و سودها و تعيين اينكه آيا پروژه ارزش صرف : تحليل هزينه و سود شامل دو مرحله است 
  .اين هزينه را دارد يا خير 

  
  آيا پروژه ارزشمند است ؟

دو روش براي . از نظر اقتصادي امكانپذير است يا خير تعيين كنند كه آيا پروژه هزينه ها و سودها مي توانند 
  .روش برگشت سرمايه ، روش ارزش فعلي : انجام اين كار وجود دارد 

  : برگشت سرمايهروش 
مي دانيم .مي كند كه پول مصرف شده براي پروژه ، پس از چه مدتي برگشت مي كند  روش مشخص اين 

تفاوت هزينه و سود . ه ها و سود هاي هر سال بعدي چقدر است كه شروع اين پرژه چقدر هزينه دارد و هزين
 به راحتي مي توان محاسبه كردكه پس.هر سال ،صرفه جويي يا سود خالص آن سال را مشخص مي كند 

را در نظر بگيريد كه در آن ، هزينه پياده سازي يل ذبعنوان مثال ، جدول . چند سال سرمايه برگشت مي كند 
سال  به دست آمده است  5سودهاي پروژه در طي . ميليون ريال است  110000صفر برابر  پروژه اي در سال

اگر ستون سود را جمع كنيد به نتيجه مي رسيد كه سرمايه . وجود دارد  و سود خالص نيز در جدول
  سال است  2.9دوره برگشت سرمايه تقريبا . ميليون ريال در پايان سال سوم بر مي گردد  110000

  
 سود  هزينه  سال 

ارزش 
 فعلي 

ضريب تنزيل  
10 % 

 %15ضريب تنزيل 

0 110,000         

1   20,000 18,180 0.909 0.866 

2   40,000 33,040 0.826 0.756 

3   60,000 45,060 0.751 0.658 

4   30,000 20,490 0.683 0.571 

5   10,000 6,210 0.621 0.497 

     122,980 160,000 جمع كل 
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    روش ارزش فعلي
 10000معقول به نظر نمي رسد كه . روش همواره بهترين روش براي امكان سنجي اقتصادي نيست اين 

ميليون تومان برداشت نماييد زيرا بعنوان  12000سال  5ميليون تومان در پروژه سرمايه گذاري كنيد و پس از 
ميليون به دست  16105مبلغ % 10ردهيد و با نرخ ميليون را در حساب سرمايه قرا 10000مثال  مي توانيد 

  ).سال  5در مدت (آوريد 
روش ارزش فعلي اين است كه تعيين كند چقدر پول بايد فعال سرمايه گذاري شود تا سود معيني در  ايده 

بنابراين ارزش فعلي . پاسخ اين پرسش به نرخ بهره ارزيابي بستگي دارد. مدت زمان معيني حاصل شود
  اگر در حال حاضر براي پروژه اي . است % 10فعلي با نرخ بهره  10000، مبلغ سال بعد 5يليون در م16105

ميليون برگشت كند، آيا پروژه ارزشمند نيست  16105سال مبلغ  5ميليون هزينه شود و به مدت  110000
  .ميليون باشد ، آن پروژه ارزشمند است  9000اگر هزينه امروز آن .

اوال ، سودهاي پروژه براي هر سال تعيين مي .تا حدي به صورت عقبگرد كار مي كند روش ارزش فعلي 
سپس  ارزش فعلي اين صرفه جويي ها محاسبه مي گردد اگر هزينه پروژه بيش از ارزش  فعلي باشد ، .شود 

سبه به فرمول محا.ارزش فعلي سود را در هر سال پيدا مي كنيم .به جدول قبل برمي گرديم .ارزشمند نيست 
  ارزش فعلي  =ضريب تنزيل  *  nسود در سال                    :صورت زير است 

n)100/r+1(1/  ضريب تنزيل  مي نامند.  
است ، پروژه  110000ميليون است كه چون بيش از  122980برابر با مجموع ارزشهاي فعلي در جدول 

  ارزش اجرا دارد 

  
  وصيف دادهت -هاي جريان دادهنمودار:  5فصل 

  
  نمادهاي نمودار جريان داده

براي نمايش سيستمها از تعدادي نماد  DFD (Data Flow Diagram )نمودارهاي جريان داده 
روشهاي مدلسازي جريان داده از چهار نوع نماد براي نمايش چهار نوع مولفه سيستم . استفاده مي كنند
  :استفاده مي كنند
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  .ارجي فرآيندها، انبار داده ها، جريان داده، و نهادهاي خ
 . نويسندگان مختلف از نمادهاي مختلفي براي نمايش اين مولفه ها استفاده مي كنند

 
  .نمايش داده مي شوند به صورت ذيل است     DFDنماد هايي كه در 

  
 

    هايند آفر       
  
  جريان  داده ها                                                           
  

  د خارجي  نها     
  
  

  انبار داده 
  
  

  فرآيندها
هر فرآيند داراي يك يا چند داده ورودي . فرآيندها نشان مي دهند كه سيستمها چه كاري انجام مي دهند

هر فرآيند . با دايره مشخص مي شوند DFDفرآيندها در . است و يك يا چند داده خروجي را توليد مي كند
  .ت كه در دايره نشان دهنده فرآيند قرار مي گيردداراي يك نام و شماره منحصر بفرد اس

  

  فايلها يا انبار داده ها
فرآيندها مي توانند داده ها را وارد انبار داده ها كنند يا . فايل يك انبار داده است كه داده ها را ذخيره مي كند

داراي نام منحصر بفرد  با يك خط پهن نمايش داده مي شود و DFDهر انبار داده در . از آنها بازيابي نمايند
  .است

  

  نهادهاي خارجي
نهادهاي خارجي در خارج از سيستم قرار دارند، اما يا داده ها را وارد سيستم مي كنند يا از خروجي سيستم 

آنها ممكن است مشتريان سازمان يا افراد ديگري . طراحان بر روي اين نهادها كنترلي ندارند. استفاده مي كنند
اگر در حال مدلسازي يك بخش در سازمان باشيم ، بخشهاي ديگر به . با آنها تعامل دارد  باشند كه سازمان
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نهادهاي . نهادهاي خارجي با مربع يا مستطيل نمايش داده مي شوند. عنوان نهادهاي خارجي منظور مي شوند
از داده هاي  خارجي كه داده هايي را وارد سيستم مي كنند، منبع ناميده مي شوند و نهادهاي خارجي كه

  .سيستم استفاده مي كنند،حفره ناميده مي شوند
  

  جريانهاي داده
جريانهاي داده حركت داده ها را در سيستم مدلسازي مي كنند و با خطوطي مشخص مي شوند كه مولفه هاي 

جهت جريان، توسط فلش مشخص مي شود و نام جريان داده در كنار خط . سيستم را به هم وصل مي كنند
  . ذكر مي شود جريان

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.سفارش مشتري پذيرفته شدهسفارش   

 محل  قطعه 

دريافت سفارش 
مشتري توسط 

 كارمند

 يافتن محل قطعات
 در فايل

تيب سفارش باتر
اجراي برنامه   

سند تحويل

 مديريت ادارات

 عرضه كنندگان

سيستم ناظر
 بودجه

 مشتري 

 كارپرداز

درخواست 
بودجه   

رد شده درخواست   

 سند تحويل 

شسند تحويل سفار

تخصيص بودجه

تصويبدرخواست 

درخواست پاسخ به 
تصويب   

خالصه 
 بودجه 

سفارش 
 قطعه 
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  ورودي ها براي خروجي مربوطه كافي نباشد يا بلعكس  اگر تعداد:    Gray Hole خاكستريچاله 

  
  
  

  فرآيند هايي كه فاقد ورودي اند در واقع جريان ورودي آنها فراموش شده است:    Miracle معجزه
  
  

فرآيند هايي كه فاقد خروجي اند در واقع جريان داده به اين فرآيند وارد مي شود :  Black Hole  سياهچال
  .ولي خارج نمي شود

  
بودن ناكامل  –اشتباه بودن نام ورودي يا خروجي  -اشتباه بودن نام فرآيند  : رخداد  حاالت فوق  داليل 

    واقعيات 
  

جريان داده اي است كه به چندين جريان داده تقسيم مي شود :    Diverging Data Flow داده واگراجريان 
  .ريان داده به مقصد هاي مختلفي مي روندو نشان مي دهد كه قسمت هايي از يك ج

  
 صورت يك   جريان داده اي است كه بهلفيقي از چند ت:    converging Data Flowگراهمداده جريان 

ف مي توانند در يك بسته جمع و به از منابع مختل ريان دادهجو نشان مي دهد كه  احد درمي آيدوجريان داده 
  . مرحله بعدي بروند
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  ) (E-R    Entity Relation  ) رابطه  –موجوديت (  رابطه _تحليل نهاد 

  
  :براي توصيف داده ها از سه انتزاع اصلي استفاده مي كند 

كه موارد  ذيل است  كالسي از،ديت موجو. كه اشياي مستقل در موسسه هستند  Entity   يا موجوديت نهادها
  .براي هر كدام به جمع آوري و ذخيره  داده ها نيازمنديم 

 
كه مي تواند گروهها ، سازمانها ...  مشتري ،كارمند ، دپارتمان ،آژانس ، دانش آموز و :  Personsافراد
  .فراد باشند و يا ا

  ....و شعبه و دانشكده  زمين  ساختمان ، اتاق ، :   Place اماكن        
   كه مي تواند  اشياء ... كتاب ، ماشين، مواد اوليه ، محصول ، ابزار ، وسيله نقليه و  :   Object اشياء        
  .واقعي يا خصوصيات  نوعي از شيء باشد        
  ....تجديد ، كالس ، رزرو ، فروش، ثبت نام  و راي ، سفارش ،  : Events ادهارخد       

  ....درس ، كيفيت ، موجودي ، حساب شخصي و :   Concepts مفاهيم       
  است رخدادي از يك موجوديت :   Entity  Instance  نمونه        

  
اگر براي موجوديت بايد داده ذخيره كنيم نياز .طه ها هستندكه ويژگيهاي نهادها و راب   Attributes  صفات

در واقع يك خصوصيت يك ويژگي خاص از .ا نگهداري كنيم ر اييهعه داده قطچه كه داريم تا بدانيم 
  يك موجوديت را توصيف مي كند 

  
 كه تعامل هاي معناداري بين اشياء هستند  s   Relationها رابطه 
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  ديناليتي كار

اين عناصر پايه درك .  و ارتباطات  اشيا داده اي ، صفات: اصلي مدلينگ داده ها  عبارت بودنداز  عناصر 
وقتي . ند اگرچه براي درك بهتر اين عناصر ،اطالعات اضافي ديگر بايد درك شود حوزه اطالعاتي مساله ا

 مرتبط با چه تعداد  Xاست ممكن است  سوال شود چه تعداد  از شيء  Yمرتبط به شيء  Xگوييم شيء مي 
  .است  اين مفهوم تحت عنوان كارديناليتي  مي باشد  Yاز شيء  نمونه

  
 كه  كالس از تعداد  نمونه هايي  عبارت از تعداد  نمونه هايي كه از يك كالس شيء مي تواند با  كارديناليتي

  .كارديناليتي  داراي  يك حداقل و يم حد اكثر مقدار است . ديگر در ارتباط باشد  شيء
  

  كارديناليتي انواع 
  

  ) 1:  1(به يك يك 
و بالعكس    باشد رتبطمديگر  شيء  كالس از  نمونه ا يك ب مي تواند Xيك نمونه از كالس شيء حداكثر 

  .و هر پايتخت فقط به يك كشور تعلق دارد ) مركز ( به طور مثال هر كشور فقط يك پايتخت 
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  ) N  :1( ند چبه يك 
، در  باشد طارتبدر ا  Y شيء  كالس از  نمونه يا چند  يك هب مي تواند Xيك نمونه از كالس شيء حداكثر 

مرتبط   Xداده اي   شيء  كالس از  نمونه يك مي تواند yكالس شيء  مونه از ن حالي كه يك حداكثر 
هر فرزند مي تواند فقط يك مادر داشته مي تواند چندين فرزند داشته باشد در حاليكه  مادريك مثال . باشد 
  . باشد 

  
  ) N  :N( ند چبه  ند چ

 يك  حال همين ، در باشد طارتبدر ا  Y شيء  كالس از  نمونه ا چند ب مي تواند Xيك نمونه از كالس شيء 
مي  موعيك مثال . مرتبط باشد   Xداده اي   شيء  كالس از  مونهن با چند مي تواند yكالس شيء  از  نمونه 

  . داشته باشد چندين عمو مي تواند همين ضمن هر عموزاده نيز  داشته باشد در  موزادهعتواند چندين 
  

 ERمدل نمادهاي 

    از نماد مستطيل استفاده مي شود )  موجوديت ( نمايش شيءداده اي براي  
  

يا موجوديت از بيضي استفاده مي شود كه توسط خطوطي به موجوديت مربوطه متصل نمايش صفات براي 
  .مي گردند

  
  
  
  
  

كه داخل آن كارديناليتي قرارداده شده و خطوطي كه  ها از لوزي  يتودنمايش ارتباطات بين موجبراي 
  .شود مياستفاده  موجوديت را به لوزي ها متصل مي كند ،

  
  
  
  
  

 دانشجو

 دانشجو
دانشجوييشماره

نام

خانوادگينام   

تحصيليرشته   
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   1:1  ارتباط 
  
  
 
  

   N:1  ارتباط 
  
  
  
  
  
  

   N:N  ارتباط 
  
  
  
  
  
  
  

دقت كنيد در كارديناليتي را از طريق نشانه گذاري بر روي خطوط ارتباطي نمايش مي دهيم به شكل حداقل 
تعدادي دانشجو  تشكيل شده است هر خوابگاه از . اينجا موجوديت هاي خوابگاه و دانشجو را نشان مي دهد 

است و در حالي كه حداقل كارديناليتي به اين   Nحداكثر كارديناليتي از خوابگاه به دانشجو كه در واقع 
از سمت . د معناست كه هر خوابگاه چنان چه بخواهد باز باشد نياز به ثبت نام حداقل يك نفر دانشجو دار

معناست  كه  در حالي كه حداقل آن به اين. ديگر هر دانشجو حد اكثر در يك خوابگاه زندگي مي كند 
  .دانشجد در خوابگاه زندگي نمي كند 

  
  
  
  
  
 
 
 

ركشو ايتخت پ   1:1

N:1  رزندف مادر

N:1  موزادهع عمو

وابگاهخ انشجود   1:N
0 1
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  نحوه  آماده سازي و  ارايه  پروژه  

  

  تشكيل گروه  يا تيم كاري  پروژه  .1

  تعريف مساله  .2

  و بررسي و ارزيابي خطر ) فرايند كاري ( تحليل سيستم  .3

  )نمودار گانت ( زمانبندي پروژه   .4

  DFD نمودار  .5

  هاي منطقي ارائه راهكار ها و راه حل  .6

   power pointتهيه  .7

 ارايه پروژه توسط تيم  .8
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  شيوه ارايه مطلب

 
 

 نشان دادن، نمايش دادن:  ارائه

  :با سيستم خاص، متشكل از انتقال اطالعات درباره موضوع:  ارائه موضوع
  كننده ارائه •
  مخاطب •
  پيام •
  رسانه •
  محيط ارائه •
 )ها پارازيت(عوامل با تأثير منفي  •

 
  : خصوصيات

  داشتن آمادگي روحي و جسمي •
  تسلط داشتن بر موضوع •
  آشنايي با موضوعات مشابه و مرتبط •
  داشتن انگيزه و هدف درست •
  . . .)ها، باورها و  سن، عاليق، ميزان دانسته(شناخت از مخاطب  •
  داشتن مهارت بكارگيري صحيح رسانه •
  داشتن مهارت انجام چهار فرايند صحيح ارائه •
  شدن، صادق بودن، دقيق بودن  اهميت قائل •

 
 

 انواع ارائه
 سخنراني عمومي، گفتاري       شفاه •

  داستان، نامه           كتبي •
  فيلم، نقاشي       تصويري •
  موسيقي         صوتي •
  پانتوميم، زبان بدن       حركتي •
   تزيين اتاق، لباس پوشيدن       نمايشي •
  صصي، مقاله، كتابمتن علمي و فني، سخنراني تخ       تركيبي •
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  فني -شيوه رفتار سخنران علمي
  

 نظاره كوتاه و گردش نگاه قبل از شروع •

  رعايت اصل نايكنواختي صدا •
  صدايي رسا متناسب با اندازه مكان •
  دهي به مخاطب براي درك مطلب مكث و سكوت و فرصت •
  بيان ساده و روان، بدون تكيه كالم •
  پرهيز از حاشيه پردازي •
  جاداشتن تأكيدات ب •
 درك وضعيت مخاطبين •

  عدالت در تقسيم نگاه •
  گيري از حركات بدن بهره •
  پرهيز از ثابت ماندن در يك مكان •
  استفاده مؤثر از امكانات ديداري شنيداري •
  پرهيز از تفاخر و تكبر و داشتن تواضع •
 داشتن صداقت، تصحيح اشتباه  •

  
  فني -خصوصيات سخنران علمي

  
 ظاهر آراسته و متناسب با عرف •

  رويي و ادب در كالم هگشاد •
  توانايي جلب نظر مخاطب •
  حضور ذهن •
  تمركز فكر •
  صبر و حوصله •
  خونسردي و تسلط بر اعصاب •
  توانايي برقراري ارتباط حضوري •

  


