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البحر  يف يتجر يخلق السموات و االرض و اختالف اليل و النهار و الفلك الت يان ف

بما ينفع الناس و ما انزل اهلل من السماء من ماء فاحيا به االرض بعد موتها و بث فيها من 

 كل دابه و تصريف الرياح و السحاب المسخر بين السماء و االرض اليات لقوم يعقلون

 

 

كه در دريا به  يمحققا در آفرينش آسمانها و زمين، آمد و شد شب و روز، و كشتيهائ

كه خداوند از آسمان نازل كرده، و با آن زمين را پس از  يسود مردم در حركتند، و آب

 يمرگ زنده نموده، و انواع جنبندگان را در آن گسترده، و در تغيير مسير بادها و ابرهائ

كه عقل دارند و  يمردم ياست برا يهائمان مسخرند، نشانهكه ميان زمين و آس

 انديشند.يم

 164سوره مباركه بقره، آيه 
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 رپيشگفتا

بشر در  يفعاليتها يتكامل سريع علوم، و تنوع و افزايش انفجارگونه پيچيدگ

و سيستم، ايجاد شده و اين علوم به  ياخير، باعث شد تا نياز به علوم سازمانده يهادهه

مطرح شود. امروزه ادامه حيات و رقابت در اين جهان  ياز مهمترين علوم بشر يعنوان يك

مناسب و كارآمد.  يكن نيست، مگر با ايجاد سيستمهامم يهيچ كشور يپيچيده، برا

ها و اتوبانها است و نه به سرمايه و درآمد توسعه هر كشور، نه مرهون نيروگاهها و كارخانه

ترين تاسيسات و صنايع و اتوبانها عظيم يكه دارا يدارد. چه بسيار كشورهائ يبستگ

توسعه يافته  ييچيك جزء كشورهامنابع عظيم سرمايه و نفت، اما ه يهستند، و يا دارا

شود، يكه باعث توسعه يك كشور م يترين عامليشوند. مهمترين و اساسيمحسوب نم

توسعه يافته تبديل  يتواند يك كشور بدون سرمايه و بدون صنعت را به كشوريم يو حت

 ياز مهمترين عوامل موثر در عقب ماندگ يرسد، يكيكند، سيستم است. به نظر م

كمترين  ي، عدم توجه به سيستم باشد. در اين كشورها معمواًل سيستمها داراكشورها

شود، و شايد ياست كه در جهت توسعه انجام م يارزش، در بين موضوعات و حركتهائ

شود.توسعه صنايع و جذب سرمايه يبه همين دليل، اغلب اين حركتها با شكست مواجه م

كارا، آب در هاون كوبيدن و  يد سيستمهابيشتر و امثال آن، بدون وجو يو صرف نيرو

، سرعت ياتالف سرمايه و نيرو است. چرا با وجود تجهيزات و سخت افزار مدرن، كارائ

 يدر حد انتظار نيست؟ چرا عليرغم صرف زمان و انرژ يورانجام كار، كيفيت و بهره

باشند؟ چرا با يمو پيش و پا افتاده  يقابل توجه، اكثر مديران همچنان درگير مسائل ابتدائ

شود؟ چرا ميزان بودجه صرف يها و مقررات يك سازمان عوض متغيير يك مدير، رويه

انجام يك كار الزم است و در نهايت نيز آن  ياست كه برا يشده، بسيار بيش از آن حد

ديگر همه در يك كلمه خالصه  يشود؟ پاسخ اين چراها و صدها چرايكار انجام نم

 ستم" است. شود، و آن "سييم

سيستم وجود دارد. عنوان تجزيه و  ياز سيستم و مهندس يمتفاوت يديدگاهها

برق گرفته تا مديريت  كاربرد  يسيستم از زمينه مهندس يسيستم و مهندس يتحليل و طراح

شود. يمختلف اشاره م يدارد. هر چند كه در همه اين زمينه ها به يك علم با نگرشها

، بخصوص در محدوده مهندسي سيستم يمحدوده مهندس مقوله مفاد اين كتاب در
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افزار ارائه ، در رشته مهندسي نرم1افزارافزار است. مقوله اي كه در درس مهندسي نرمنرم

 شود. مي

 يهدف من از تدوين اين كتاب، اواًل تالش در نشان دادن ابعاد علم مهندس

از سيستمها است، و بالطبع  يدر محدوده وسيع يو عمل يسيستم به عنوان يك علم كاربرد

اين سيستمها بر طبق  يو نگهدار ي، پياده سازيمطالعه، طراح يتحليلگران برا يراهنمائ

 فراينداست كه در اين زمينه در  يدر روشن ساختن ابهامات ياصول اين علم. ثانيًا سع

ز ا يافزار وجود دارد. در بسيارمهندسان نرم يتجزيه و تحليل سيستم، بخصوص برا

افزار نهاده شده است. شايد موارد، وظيفه تجزيه و تحليل سيستم بر عهده مهندسان نرم

 يمهمترين دليل اين موضوع آن باشد كه اغلب احساس نياز به مطالعه سيستم در زمان

مكانيزاسيون انجام شود. دانشجويان اين رشته  فرايند يبرا يشود كه درخواستيايجاد م

به  يسيستمها و جديدا درس يعنوان تجزيه و تحليل و طراحتحت  يسه واحد يدر درس

از اين علم مواجه  يمتفاوت ي، در كتب مختلف با ديدگاهها1نرم افزار ينام مهندس

مكانيزه  يدر توسعه سيستمها ياز كتب به طرح ديدگاه يك متدولوژ يشوند. برخيم

ديگر بر مفاهيم  يكند و كتابيپردازند. كتاب ديگر بر يك چرخه حيات حركت ميم

الوصف وجود همه اين كتب ارزشمند كه اساتيد و كند. معيسيستمها بحث م يتئور

دانم يخود را شاگرد آنان م ياند و بنده به نوعآنها را تدوين نموده يدانشمندان بزرگوار

ام، همه تالش من ارائه از آنها برده يو در تحقيق و تدوين اين كتاب، استفاده بسيار

افزار، ديگر نيز مهندسان نرم ينسبت به اين موضوع بوده است. از طرف يديگر يهديدگا

را نسبت به تجزيه و تحليل سيستم  يافزار" نيز ديدگاه متفاوتنرم يدر مباحث كتب "مهندس

سيستم بر عهده تحليلگر سيستم است  يهاكنند. معلوم نيست كه تعيين خواستهيمشاهده م

افزار در محدوده وظايف هر يك از اين دو كجاست؟ توليد نرمافزار؟ و يا مهندس نرم

مدل توليد  يچرخه حيات توسعه سيستم قرار دارد؟ تجزيه و تحليل سيستم در كجا يكجا

 يپرسند. سعياست كه مهندسان از خود م يگنجد؟ و ... . اينها همه سئواالتيافزار منرم

سيستم و طرح  يفاهيم مهندسمن بر آن بوده است كه عالوه بر طرح روشها و م

 يها و نقاط مشترك بين علم مهندسمختلف، ابهامات موجود و محدوده يديدگاهها
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افزار را مشخص نمايم. و البته در اين كار از نظرات و نرم يسيستم و علم مهندس

 اغلب كتب معتبر موجود استفاده شده است. يديدگاهها

و مكانيزه مورد توجه قرار  يدست يدر مطالعه يك سيستم، دو جنبه فعاليتها

درگير است، اما اولين و  يافزار با عوامل متعددنرم يمهندس فرايندگيرد. در واقع يم

افزار، نرم يو پياده ساز يها، طراحاست. در درك خواسته يترين آنها محيط انسانياساس

ر آن فعاليت افزار قرار است داست كه نرم يو آماده ساختن محيط ياولين قدم شناسائ

 يافزار در محيط يك سيستم سازمانيك نرم يو پياده ساز يكند. به عبارت ديگر طراح

اين  يپياده ساز يكند. مگر آنكه بستره مناسب برايمشكل را حل نم ي، به تنهائيانسان -

است كه در محيط سازمان وجود  يسيستم مكانيزه فراهم گردد. اين بستره همان سيستم

جزو وظايف  يدست يها و فرمهارويه يرت ديگر هر چند كه ظاهرًا طراحدارد. به عبا

افزار به آن نياز دارد. تجزيه و تحليل سيستم نرم يمهندس فرايندافزار نيست، اما مهندس نرم

 يهمانطور كه در اين كتاب مفصال مورد بحث قرار خواهد گرفت، گام اول برا

 نرم افزار است. يمكانيزاسيون و مهندس

سيستم، دو ديدگاه مهم در بين ساير ديدگاهها  يعلم تجزيه و تحليل و طراح در

بر اصل بودن  يكند و ديگريبر اصل بودن چرخه حيات تاكيد م يمطرح است. يك

. در اين كتاب ضمن تشريح و طرح اين ديدگاهها، هيچيك به عنوان مبنا و يمتدولوژ

به عنوان  يات و هم از متدولوژشود. بلكه هم از چرخه حيياصل در نظر گرفته نم

مورد بحث قرار  يحيات مختلف يهاشود. چرخهيتوسعه سيستم استفاده م يبرا يابزارهائ

اينكه توضيحات فصول بر آن انجام شود انتخاب  يگيرند و يك چرخه حيات برايم

شود. همچنين يتغيير آن چرخه حيات مطرح م يشود، اما در موارد مكرر، چگونگيم

 شود.يمختلف نيز در مقاطع مختلف مطرح م يهايوژمتدول

، تا يو تئور يفلسف يمد نظر بوده تا بحثها يدر بيان مطالب بيشتر جنبه كاربرد

 يبرا يعمل يخواننده اين كتاب عمالً بتواند به انجام يك پروژه مبادرت كند و راهكارها

توجه به شرايط خاص ، با يعمل ياينكار ذكر شده است. ضمن آنكه در بيان راهكارها

از  يبر طبق برخ يو وضعيت فرهنگ سيستم در كشور، كليشه خاص يمحيط
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اشتراك دانش و  ييا روشها 2UML و 1SSADMموجود نظير  ياكليشه يهايمتدولوژ

كه ممكن است در  يدر نظر گرفته نشده است. بلكه ابعاد مختلف 3PIFشناخت نظير

ته باشد، تشريح شده و خواننده در برخورد با هنگام كار و در شرايط مختلف وجود داش

تاكيد بر اينكه  يبر آن بوده است تا به جا يشده است. سع يهر يك از اين ابعاد راهنمائ

بهتر   يهست و از آن استفاده كن!"، بر آن تاكيد شود كه : "در  چه شرايط ي: "چنين روش

 !".استفاده كنيم  يانجام دهيم و از  چه روش  ياست  چه كار

مطرح شده   يمورد يبررس تا سهفصل، يك  يدر انتها ،فصولبرخي از در 

، يمورد يهايآشنا شود. در بيان اين بررس يعمل يهااست تا خواننده با شواهد و نمونه

 يو درج مطالب فرض يمورد يمجبور به ادغام و تركيب دو پروژه در يك عنوان بررس

انجام داديم، تا  يرا در موارد واقع يصالحاتشده و اضافات و ا يدر كنار مطالب واقع

نقاط  يها يا جامع نبوده، يا دارازيرا اغلب پروژه  طرح در اين كتاب مناسب باشد. يبرا

دانشجويان ملموس نبوده و شناساندن  يداشت كه برا يبود و يا اينكه شرايط خاص يضعف

نيز از  يذكر موارد واقعداشت. بنابر اين در  يو توضيح آن نكات، خود نياز بحث مفصل

 ايم. نموده يخوددار يعنوان كردن اسام

 يو منابع، تعداد يهر فصل، عالوه بر خالصه فصل و كلمات كليد يدر انتها 

انجام اين موارد،  يتمرين مطرح شده است. بهتر است برا يبرا يپرسش و رهنمودهائ

انجام شده يا  يهاتايج تمرينها و ننفره تشكيل داده و پرسش 5تا  3 يهادانشجويان تيم

نظير آن را مورد بحث قرار دهند و در تفهيم جوانب مطلب از نظرات يكديگر  يموارد

ارائه  يانجام پروژه درس يبرا يهائينيز راهنمائ سومي فصل استفاده كنند. در انتها

م كتاب، انجا يشود در طول مدت ترم به موازات طرح فصول بعديشود، كه پيشنهاد ميم

 و از راست به چپ است. يفصول و قسمتها به صورت فارس يشود.جهت شماره گذار

ها و تذكرات شما بسيار خوشحال خواهم شد. ياز دريافت انتقادات، راهنمائ 

هنوز حرفهاي بر عدم وجود اشكال و نواقص در اين كتاب وجود ندارد.  يهيچ ادعائ

اما محدوديت  ايد آن را بداند،بسياري براي يك تحليلگر سيستم وجود دارد كه ب

                                                 
1 - Structured Systems Analysis Development Methods 

2 - Unified Modelling Language 

3- cess Interchange FormatPro 
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صفحات اين كتاب، به عنوان كتاب درسي دانشگاه پيام نور، اين امكان را نمي دهد. در 

تالش مي كنم تا مطالب اين كتاب را به شكل  صورت خواست و ياري خداوند متعال،

به مطالب كاملتري در چند كتاب ديگر ارائه و منتشر نمايم، تا دانشجويان عالقمند بتوانند 

 وسيع تري دست يابند.

كه در اين تحقيق و تدوين، مرا  يدر پايان نيز الزم است تا از همه همكاران

كه مرا به تدوين  يخسروشاه يودود فتح يكنم، از آقا يكردند تشكر و قدردان ييار

از استاد عزيزم جناب آقاي دكتر محسن صديقي مشكناني اين كتاب ترغيب نمودند، 

جناب آقاي رضا درخشان براي كمك در برخي از ئي هاي بيدريغ شان، و براي راهنما

فعاليتهاي آماده سازي نهائي متن، از جناب آقاي مهندس سيد هادي سجادي براي 

سيد حميدرضا  ،عليرضا ظهيرنيا، شاهرخ شيرزاد از آقايان ويرايش علمي برخي از فصول،

و بخصوص از همسر  رسي هاي موردي،در مورد يكي از بر يمحسن پورصالح ،يعليرضائ

كار را  يهايكليه سخت و اينكه به خاطر همكاري در بازخواني و ويراستاري متن،عزيزم 

 كنم.، تشكر مياندبا وجود مشكالت متعدد در كنار من تحمل كرده

در تدوين اين كتاب  يهائكه در اين پيشگفتار نوشته شد، همه خواسته يموارد 

كنم؟ هر نقطه قوت و  يها را عملام كه اين خواستهتا چه حد موفق شده بوده است. حال

خداوند متعال است كه بجز به  ياز لطف و مرحمت و يار يكه مشاهده شود، ناش يمزيت

شد، و كليه نقائص و يعلم، هدايت و قوت او هيچيك از حروف اين كتاب نوشته نم

سب و استفاده از علم و مرحمت خداوند اينجانب در ك ياز ناتوان ينقطه ضعفها همه ناش

 متعال است.

 

 ياردوان مجيد    

 بابلسر – 1382پائيز                
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 بخش اول 

 و تحليل و طراحي سيستمها تجزيهدر مفاهيم مبنائي 
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 اي بر تجزيه و تحليل و طراحي سيستمهامقدمه فصل اول: 

  

 

باحث عمومي و مقدماتي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها در اين فصل م 

يابد كه اصوالً سيستم چيست، گيرد. خواننده با مطالعه اين فصل در ميمورد بحث قرار مي

چه خصوصياتي دارد، داراي چه ابعادي است، چه انواعي دارد، ضرورت توجه به سيستم 

 چيست و تحليلگر سيستم كيست.

از ارائه يك طبقه بندي براي انواع سيستمها،  همچنين در اين فصل پس 

انساني هستند مورد بحث قرار  -سيستمهاي مورد نظر اين كتاب را كه سيستمهاي سازماني

شمرد. سپس چگونگي پيدايش دهد و برخي از خصوصيات اينگونه سيستمها را برميمي

ند، مورد بررسي علم تجزيه و تحليل سيستم و علومي كه شالوده اين علم را تشكيل داد

گيرد. پس از آن مطالبي كلي و كليدي پيرامون فعاليتهائي كه در تجزيه مختصر قرار مي

يابد، اصواًل تجزيه و تحليل شود بيان شده و خواننده در ميو تحليل سيستم انجام مي

 شود.سيستم چگونه انجام مي

از علم تجزيه  تفاوتهاي ديدگاهها از علم تجزيه و تحليل و ديدگاه اين كتاب 

مهندسي  فرايندتجزيه و تحليل و طراحي سيستم با  فرايندو تحليل سيستم و نيز ارتباط 

افزار جايگاه خود را در افزار، در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت و مهندسين نرمنرم

 يابند.برخورد با مطالب اين كتاب در مي

سيستم كه رهيافتي بودن آن در انتها نيز مهمترين خصوصيت تجزيه و تحليل  

شود به همراه است مورد بحث قرار گرفته و اهدافي كه از تجزيه و تحليل سيستم دنبال مي

 شود.مفاهيم تفكر سيستمي به طور مختصر بيان مي

 

اين فصل، ديد اوليه و اساسي را به خواننده براي ورود به مباحث اصلي كتاب 

دهد و بسياري از نكات كليدي براي يادگيري شود ميفصول آينده مطرح مي كه در
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شود كه مطالعه اين فصل با دقت شود. پيشنهاد ميفصول آينده در اين فصل مطرح مي

 كافي انجام شود.

بحث پيرامون چگونگي پيدايش اين علم، براي درك بهتر خواننده از مطالب   

ث بعدي است. به خاطر سپردن جزئيات اين مباحث و پيدا كردن ديد كافي براي مباح

 لزومي ندارد. اما خواننده بايد كليات را تشخيص دهد.

 

    

اي است كه براي گوش اغلب ما آشنا است. از اين عبارت هر سيستم كلمه

و كار داريم. با نگاهي گذرا به  كنيم و يا به نحو غير مستقيم با آن سرروزه استفاده مي

رويد كنيد. وقتي از خانه بيرون ميمحيط اطراف خود، سيستمهاي مختلفي را مشاهده مي

ها محدوده خاصي براي حركت خود دارند و شويد، در خيابان اتومبيلو وارد خيابان مي

ست مسير حركت ها در محدوده سواره رو از نيمه سمت راافراد پياده نيز همينطور. اتومبيل

هائي كه خالف جهت يكديگر حركت كنند. بدين ترتيب تصادفي بين اتومبيلمي

دهد. ميانه خيابان با خط سفيدي مشخص شده است. اين خط در حالتهاي كنند رخ نميمي

شود و هر كدام از اين حالتها، معناي خاصي براي رانندگان دارند. ممتد يا مقطع ايجاد مي

كنند. محل روئي كه معمواًل در دو حاشيه خيابان تعبيه شده حركت ميپيادهافراد پياده در 

تقاطع مسير افراد پياده با خيابان بصورت خط كشي شده مشخص و براي رانندگان و 

ها براي حركت و توقف در خيابانها از مقررات خاصي عابران معناي خاصي دارد. اتومبيل

 . ...كنندتبعيت مي

ه شد، از وجود سيستمي در مديريت معابر و عابرين پياده يا همه آنچه كه گفت 

كند. البته ما هر روزه با چنين سيستمي سروكار داريم، اما ممكن است سواره حكايت مي

با ديد يك سيستم به آن نگاه نكنيم. اشتباه نكنيد، اين سيستم فقط مقررات راهنمائي و 

دهد. عابرين، اين سيستم را تشكيل ميرانندگي نيست. بلكه اين مقررات فقط بخشي از 

ها و كشي ها، خطفرضها، خيابانها، چراغهاي راهنمائي، تعاريف و پيشپليس، اتومبيل

دهند و وقتي همه اينها دست به دست هم دهند و ... اجزاء ديگر اين سيستم را تشكيل مي
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شهر سيستم عبور  گوئيم اينهمه اجزاء، وظايف خود را به خوبي انجام دهند، آنوقت مي

 و مرور مناسبي دارد.

شويد. در كنيد و براي دريافت حقوق خود وارد بانك مياز خيابان عبور مي 

هاي خاصي كه طبق خصوصيات مشخص در كنار محوطه بانك چندين كارمند در محل

يكديگر قرار گرفته حضور دارند. بر باالي سر هر يك از كارمندان تابلوئي نصب شده و 

كند. هر يك از اين كاركنان مشغول انجام دادن كار خاصي هر يك را مشخص مي وظيفه

كنيد. پس از رسيدن كنيد و دفترچه خود را ارائه ميانداز مراجعه مياست. به باجه پس

ها كه در كنار وي طبق نظم اي از كارتنوبت شما در صف انتظار، كارمند به مجموعه

مشخص نباشد( چيده شده است مراجعه و كارتي  بخصوصي )كه شايد براي شما چندان

كند. سپس وي عملياتي را روي كارت و دفترچه شما انجام داده و پس از را خارج مي

دهد تا امضاء به شما مي ااي از دفترچه رخواهيد دريافت كنيد، برگهپرسيدن مبلغي كه مي

باجه كناري )صندوق( كنيد. سپس وي پس از انجام عملياتي ديگر، دفترچه را در جعبه 

 دهد و ...قرار مي

فرما اينها هم همه نشانگر سيستم خاصي است كه در بانك مورد نظر حكم 

گوئيد فالن بانك كار را سريعتر است. گاهي اوقات در مقايسه بين دو بانك مختلف، مي

دهد يا بهمان بانك بهتر است. معيار شما براي بهتر بودن يك بانك چيست؟ انجام مي

تر كار، ارائه خدمات بيشتر، نظم، احترام و ادب احتمااًل خواهيد گفت، انجام سريع

كاركنان و ... اما در يك جمع بندي ممكن است به اين نتيجه برسيد كه بانكي كه سيستم 

بهتري داشته باشد، همه اينها را بدست خواهد آورد. پس بانكي بهتر است كه داراي 

 سيستم بهتري باشد.

 

سيستم عبور و مرور و سيستم بانك سيستمهائي هستند كه مكانيزم عملكرد آنها 

تا حد بسيار زيادي براي شما روشن است. اما شما ممكن است با سيستمهاي پيچيده تري 

 هم سروكار داشته باشيد. بيائيد به يك سفر شما با هواپيما نگاه كنيم.

خواهيد از هواپيما براي مسافرت استفاده رض كنيد قصد مسافرت داريد و ميف

رويد و به كارمند مربوطه، زمان و مقصد سفر خود را كنيد. به دفتر مسافرتي خود مي
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ترين زمان و مسيرهاي مياني را كنيد. وي با استفاده از كامپيوتر خود، نزديكاعالم مي

د. شما نيز يكي از پروازها را انتخاب كرده و وي كنمشخص كرده و به شما اعالم مي

كند. وي همچنين صدور بليط اين پرواز را با دريافت وجه مربوطه براي شما صادر مي

بليط شما را در سيستم كامپيوتري خود كه وصل به سيستم كامپيوتري مركزي هواپيمائي 

تاريخ مقرر به فرودگاه كند تا جاي شما در آن پرواز محفوظ بماند. در است، اعالم مي

رويد. ابتداي درب ورودي فرودگاه، كيف و ساك شما را در دستگاهي قرار داده و مي

دهند. سپس به محل تحويل كنند و شما را نيز مورد بازرسي بدني قرار ميآنرا بازرسي مي

 هاهاي مختلف تحويل بار، شماره پرواز خود را در يكي از باجهبار رفته از بين باجه

دهيد. كنيد و بليط خود را به آن باجه ارائه كرده و بار خود را تحويل ميشناسائي مي

اي از يك برچسب را بر دسته ساك شما كارمندي كه در آن باجه ايستاده است، تكه

چسباند. اگر دقت كنيد، شماره روي هر چسبانده و تكه ديگري را بر روي بليط شما مي

پس وي ساك شما را روي ريلي كه دهها ساك ديگر دو تكه برچسب يكسان است. س

شود. او به شما بر روي آن درحال حركت است قرار داده و ساك از محوطه خارج مي

دهد كه با رنگ خاصي مشخص شده و شماره صندلي شما بر روي آن كارت پروازي مي

 است. ... هانوشته شده. شماره ديگري نيز بر روي آن نوشته شده كه شماره سريال كارت

اگر بخواهيم به همين صورت تنها جزئيات سفر شما با هواپيما را شرح دهيم، 

سراسر اين كتاب تنها به همين موضوع اختصاص پيدا خواهد كرد. همه اين موارد نشان 

دهنده وجود زير سيستمهاي مختلفي است كه در يك فرودگاه، پرواز هواپيماها را 

عبارت ديگر، سيستم فرودگاه و هواپيمائي، از چندين زير كند. به پشتيباني و مديريت مي

سيستم مختلف ساده يا پيچيده تشكيل شده است. يك زير سيستم وظيفه ذخيره جا و 

صدور بليط را بر عهده دارد. زير سيستم ديگر بازرسي و امنيت پرواز، ديگري كنترل بليط 

برخي ديگر از اين زير  آوري، حمل و توزيع بار.و صدور كارت پرواز، ديگري جمع

 سيستمها عبارتند از :

 .زيرسيستم نگهداري تاسيسات فرودگاه 

 .زيرسيستم حمل و نقل مسافران در محوطه پرواز 

 .زيرسيستم نظافت محوطه فرودگاه 
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 .زيرسيستم بازبيني فني هواپيماها 

 .زيرسيستم تامين منابع و سوخت هواپيما 

 .زيرسيستم نظافت داخل هواپيما 

 تامين تغذيه پرواز مسافران. زيرسيستم 

 .)زيرسيستم كنترل و هدايت پرواز )برج مراقبت 

 .زيرسيستم ايمني باند پرواز 

 .زيرسيستم جلوگيري از ورود پرندگان به باند پرواز 

 .... 

تعداد اين زيرسيستمها بسيار زياد است. هر يك وظيفه خاصي را بر عهده دارد.  

مام اين زير سيستمها با نظم بسيار زياد، با هم هماهنگ اما نكته بسيار مهم در آن است كه ت

هستند. اگر از شما سئوال كنند كه كداميك از اين زير سيستمها داراي اهميت زيادي 

است، ممكن است بگوئيد زيرسيستم كنترل و هدايت پرواز )برج مراقبت(. پاسخ شما 

يستم بستگي دارد. اما درست است. زيرا جان همه سرنشينان، به هدايت درست اين زيرس

باقي زيرسيستمها نيز اهميت كمي ندارند. اگر يكي از زير سيستمهاي به نظر كم اهميت، 

مثاًل زير سيستم حمل بار مسافران، دچار اشكال شود و كار خود را به خوبي انجام ندهد، 

و همه شود. همه در هواپيما منتظر نشسته فعاليت باقي زير سيستمها نيز دچار اختالل مي

آيد، ناشي چيز آماده است، بجز بار. بسياري از اوقات تاخيرهائي كه در پروازها بوجود مي

 اهميت است.از تاخير عملكرد يكي از اين زيرسيستمهاي به ظاهر كم

از طرف ديگر، در همان هنگامي كه آن كارمند، بار شما را روي ريل قرار  

هائي كه مقصد پرواز آنها شهر يز از باجهدهد، چندين ساك و چمدان و بسته ديگر نمي

گيرد. چقدر ها چگونه انجام ميگيرد. تفكيك بستهديگري است روي همان ريل قرار مي

عصباني خواهيد شد، اگر در مقصد اصفهان پياده شده و متوجه شويد كه ساك شما 

 اشتباها به شيراز فرستاده شده است!

 

توان بدون وجود يك سيستم منظم، دقيق و حساب شده، مي به نظر شما، آيا 

يك فرودگاه را مديريت نمود؟ فرض كنيد كه به شما سرمايه كافي براي تاسيس يك 
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المللي را بدهند و بگويند هر كجا كه خواستيد اين فرودگاه را بسازيد و به فرودگاه بين

يد!(. آيا با ساختن چند سالن هر گونه كه خواستيد سازماندهي كنيد )البته فقط فرض كن

شود؟ و اسفالت كردن يك تكه زمين به عنوان باند و استخدام چند كارمند كار تمام مي

توانيد اين كارمندان آيا اگر اين فضا نيز ساخته شد و كارمنداني را استخدام كرديد، مي

نفر ديگر را مامور نفر بگوئيد شما بارها را حمل كنيد، دهرا سازماندهي كنيد؟ مثاًل به ده

امنيت كنيد، بيست نفر را مامور برج مراقبت كنيد و ... من كه حاضر به مسافرت از چنين 

دانم! چون احتمال دارد كه چند روز براي سوار شدن فرودگاهي نخواهم بود، شما را نمي

. به هواپيما در اين فرودگاه معطل بمانم و آخر سر بجاي جده، سر از آنكارا در بياورم

 تازه اگر هواپيما اشتباها وارد سالن ترانزيت نشود!

كجاي كار ايراد دارد؟ مگر فرودگاه شما ساختمان و باند و كارمند و تجهيزات 

ندارد؟ چرا دارد. مگر فرودگاه شما سرمايه كافي ندارد؟ چرا دارد. پس عيب كار از 

ايد راهم كردهكجاست؟ حدس شما درست است، عدم ايجاد سيستم. شما همه چيز را ف

بجز سيستم. و بدون سيستم هيچكدام از اين تجهيزات و پرسنل و ساختمان قابل استفاده 

كند كه نخواهد بود. حتي سيستم بايد قبل از اينها تهيه شود. سيستم است كه مشخص مي

باند چگونه بايد باشد، سالنهاي ترانزيت و سالنهاي تعمير هواپيما كجا بايد باشند، 

ر يك از سالنها چگونه بايد باشد و ... اشتباه نكنيد، سيستم مهندسي راه و مشخصات ه

ساختمان نيست. مشخصات فني باند و ساختانها توسط مهندسين راه و ساختمان تعيين 

شود، جهت باند توسط كارشناسان هواشناسي، عرض باند توسط كارشناسان هوافضا مي

تي به هم داشته باشند، كجا بنا شوند و امثال آن بر و ... ولي اينكه باند و ساختمانها چه نسب

عهده يك كارشناس سيستم است. ممكن است مشخصات فني باند و ساختمانها بسيار 

درست ايجاد شده باشد، اما براي عبور دادن مسافران و رسيدن به پاركينگ هواپيما مجبور 

پاركينگ به آشيانه و يا سالن شويم از باند عبور كنيم. يا اينكه براي بردن هواپيماها از 

هاي مسافران تعميرات، مجبور به عبور از جلو سالن ترانزيت و از داخل پاركينگ اتومبيل

در كنار اتومبيل شما در  747كنيد اگر ببينيد يك بوئينگ باشيم. چقدر تعجب مي

 پاركينگ فرودگاه "پارك" شده باشد!
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همه و همه اينها توسط ايجاد يك سازماندهي پرسنل، فعاليتها، زير سيستمها و 

شود. سيستم، همه چيز يك فرودگاه و يك سيستم مناسب در چنين فرودگاهي انجام مي

ها بيشتر به چشم سازمان است. شايد در نظر اول زرق و برق تجهيزات، هواپيماها و سالن

دگاه شود. اگر سيستم فروآيد تا سيستم. اما در اصل همه چيز در آن سيستم خالصه مي

ها و ... بكار نخواهد آمد. شما نيز در صورتي از هم بپاشد، هيچيك از تجهيزات و سالن

كه بخواهيد چنين فرودگاهي را بنا كنيد، بهتر است ابتدا يك تيم تجزيه و تحليل سيستم 

از افراد زبده را تشكيل داده و سيستم فرودگاه را تهيه كنيد، سپس نسبت به خريد زمين و 

 مان آن اقدام كنيد.ساخت ساخت

متاسفانه ممكن است با نقيض مطالبي كه بيان شد نيز مواجه شويد. احتمااًل 

ايد كه با روش ساخت همان فرودگاه مورد بحث، سازماندهي سازمانها و اداراتي را ديده

شده و مشغول به كار هستند. ارباب رجوع و مشتري سرگشته كه در انتخاب سازمان يا 

ختياري ندارد و به نوعي مجبور به مراجعه به آن سازمان است، بين اتاقها و اداره مربوطه ا

رود. كارمندان هم خود ميزها و طبقات مختلف سرگردان و اينطرف و آنطرف مي

دانند كه چه بايد بكنند، از وظايف و اختيارات خود به خوبي اطالع ندارند و ... همه نمي

ست. اين سازمانها با تعيين يك مدير و استخدام اينها نشانه عدم وجود سيستم مناسب ا

كنند و در همان ابتداي كار، مدير هر كارمند را چند كارمند فعاليت خود را آغاز مي

كند و بدين ترتيب فعاليت سازمان، بدون هيچ بررسي و هيچ مامور انجام كاري مي

كند. در حين كار، شود و ساليان سال هم به همان وضع ادامه پيدا ميارزيابي شروع مي

هركجا مشكلي پديدار شد، با تغيير يك فرم يا ايجاد يك فرم ديگر مشكل را ظاهرًا بر 

كنند. در چنين سازمانهائي صدها فرم و برگه مختلف وجود دارد كه برخي طرف مي

داند كه يك فرم بخصوص چرا بايد تكميل شود، و از آن اوقات هيچيك از پرسنل نمي

هائي كه هرگز خوانده ها و پروندهها از انبوهي از فرمشود. بايگانيمياي چه استفاده

كنيد كه از اين اتاق به هائي را مشاهده ميشود پر شده است. هر روزه ارباب رجوعنمي

كنيد كنند. افرادي را مشاهده ميآن اتاق سرگردانند و از انجام نشدن كار خود گاليه مي

ك كار نه چندان پيچيده هستند. ممكن است فردي را مشاهده كه سالها است پيگير انجام ي

اي كه پدربزرگ وي تشكيل داده است باشد، و هنوز اين پرونده كنيد كه پيگير پرونده
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به نتيجه نرسيده باشد. اين يك شوخي نيست و مثالهاي واقعي از آن وجود دارد. همه اين 

ها را عادي، و جزء طبيعت كار خوانهاي پايان ناپذير و اين هفتسختي كار و اين چرخه

دانند. اما در حقيقت چنين نيست. عدم وجود سيستم مناسب است كه وضع را اداري مي

به چنين شكلي درآورده است. اهميت ندادن به سيستم و گاه اصواًل عدم اطالع از 

 كند.موجوديتي به نام سيستم، سازمان را گريبانگير چنين مشكالتي مي

 

هاي مختلفي نيز هستند. سيستم عبور و سيستمهاي مختلف داراي پيچيدگي 

تر و مرور يك شهر بزرگ در مقايسه با سيستم عبور و مرور يك روستا بسيار پيچيده

داراي مشكالت بيشتر است. و همينطور سيستم كنترل فرودگاه و هواپيمائي، بسيار 

ستم يك تعاوني اتوبوسراني در يك شهرستان كوچك است. هر چه تر از سيپيچيده

تر و تر، منسجمكند، نياز آن سازمان به سيستم منظمپيچيدگي سيستم افزايش پيدا مي

شود. به عبارت ديگر، وجود يك سيستم كارا و دقيق براي يك تر بيشتر ميحساب شده

 از يك سازمان با ساختار ساده دارد.سازمان داراي ساختار پيچيده، اهميت بسيار زيادتري 

 

قصد ما از بيان مطالب مطرح شده در اين كتاب، آشنائي خواننده با فنوني است  

كه چگونگي بررسي و ايجاد و سازماندهي يك سيستم صحيح را در يك سازمان 

و طراحي سيستم"، و شخصي كه اين  كند. اين فنون، فنون "تجزيه و تحليلمشخص مي

هدف يك تحليلگر سيستم، بررسي و ايجاد شوند. گيرد، "تحليلگر سيستم" ناميده ميفنون را بكار مي

يك تحليلگر سيستم يا يك  سيستمي است كه بتواند فعاليت يك سازمان را هدايت و سازماندهي كند.

اه در دست ساخت(، ايجاد سيستم جديد را براي سازماني جديد )نظير همان فرودگ

كند و يا سيستمي را كه در يك سازمان در حال كار وجود دارد اصالح كرده و سيستم مي

تري از سيستم و تحليلگر كند. در فصول آينده تعاريف دقيقمناسبي را جايگزين آن مي

 سيستم ارائه خواهيم كرد. 
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ود به سيستمهائي كه در سازمانها و فرودگاهها وجود دارند سيستمها محد 

 شود.نمي

اي است. اين سيستم از زير سيستمهاي اتومبيل شما سيستم كامل و پيچيده

رساني را برعهده دارد، زير شود. يك زير سيستم وظيفه سوختمختلفي تشكيل مي

كند. احتراق را كنترل ميرساند. زير سيستم ديگر عمل ديگر برق را به موتور ميسيستم

 كند و ...يك زير سيستم تهويه هواي داخل اتاق را كنترل مي

به بدن خود نگاه كنيد. بدن شما يك سيستم بسيار پيچيده است و از زير 

شود. زير سيستم جريان خون، زير سيستم تنفس، سيستمهاي پيچيده ديگري تشكيل مي

زير سيستم بينائي و .... همه اينها در كنار  زير سيستم اعصاب، زير سيستم كنترل حركت،

 دهند.يكديگر، بعالوه روح، انسان را تشكيل مي

چرخه حيات طبيعت، حركت روز و شب و تولد و مرگ موجودات زنده و  

حركت چرخه اكوسيستم، ارتباط گياهان و جانواران و نقش هر يك از آنان در اين 

دهد. خداوند حكيم در قيق و منظم را ميچرخه، همه نشان از وجود سيستمي بسيار د

كند كتاب مبين انسان را به تعقل در آن )و كشف سيستم و پديد آورنده آن( دعوت مي

: 

 

"محققا در آفرينش آسمانها و زمين، و آمد و شد شب و روز، و كشتيهائي كه در دريا  

به سود مردم در حركتند، و آبي كه خداوند از آسمان نازل كرده، و با آن زمين را 

ز مرگ زنده نموده، و انواع جنبندگان را در آن گسترده، و در تغيير مسير بادها پس ا
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هائي است براي مردمي كه عقل دارند و ابرهائي كه ميان زمين و آسمان مسخرند، نشانه

 انديشند."و مي

كهكشانها و كل جهان خلقت، بيانگر سيستم بسيار عظيمي است كه بصورت  

شده و تابع قوانين و مقررات خاص ايجاد شده است. نظريه منظم و كامال دقيق و حساب 

انبساط و انقباض جهان حاكي از سيستمي است كه كل جهان و كهكشانها را از يك ماده 

شود و اوليه خلق و منبسط نمود، و زماني اين انبساط معكوس گرديده و انقباض آغاز مي

 گردد :كل جهان به سمت همان ماده اوليه باز مي

 

پيچيم، همان گونه كه آفرينش "در آن روز كه آسمان را چون طوماري در هم مي

 اي است بر ما و قطعًا آنرا انجام خواهيم داد."گردانيم، اين وعدهرا باز ميآن را آغاز كرديم، آن

ا نيز داراي سيستم خاصي است. اين سيستم نمونه يك سيستم خانواده شم 

هاي ننوشته ولي نامهاجتماعي است. روابط بين افراد، وظايف هر يك، مقررات و آئين

 دهند.درحال اجرا، بعالوه اعضاء خانواده اين سيستم را تشكيل مي

نام، شود، روالهاي ثبتآموزش در يك دانشگاه از طريق يك سيستم انجام مي  

انتخاب واحد، حذف و اضافه و فارغ التحصيلي، از جمله روالها و زير سيستمهاي اين 

 سيستم هستند.

حتي گداها هم براي خود سيستم خاصي دارند. اگر شخصي بدون در نظر  

گرفتن اين سيستم، و تنها با پوشيدن يك لباس ژنده و كثيف به گدائي بپردازد، احتمااًل 

 ايان منطقه خواهد خورد! وي بايد تابع سيستم آنها باشد.كتك سختي از ساير گد

پس هر چيز از كل جهان هستي گرفته تا يك سلول، از سيستم يك كشور و  

دولت گرفته تا سيستم يك باجه پستي با يك نفر كارمند و از سيستم اجتماعي جهان 

اني كه بحث گرفته تا سيستم خانواده شما، همه داراي يك سيستم هستند. حتي آن سازم

آن شد و آن فرودگاه تازه ساز نيز داراي سيستم است. منتهي سيستم آن به نحو مطلوب 

 ايم.نهايت سيستم قرار گرفتهو حساب شده ايجاد نشده است. ما در ميان ميلياردها و يا بي

                                                 
 104انبیاء  -2 
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تواند به ا ميسيستمها داراي انواع متفاوتي هستند، يك طبقه بندي از سيستمه 

 : 4شكل زير باشد

  سيستمهاي طبيعي )مثل سيستمهاي بيولوژيك و اكولوژيكي و

 كهكشانها(.

 ها، سيستمهاي سازمانها، سيستمهاي مصنوعي )ابزارها، پل

 سيستمهاي رياضي(

 5افزاريسيستمهاي سخت  

  مكانيكي )موتور اتومبيل(. -سيستمهاي الكتريكي 

 .)سيستمهاي الكترونيكي )راديو 

 .سيستمهاي تاسيسات 

 وساختمان(.سيستمهاي ساختماني )معماري و راه 

 ... 

 

 افزاريسيستمهاي نرم 

 اجتماع، سيستمهاي اجتماعي )خانواده، فرهنگ

 اجتماعي و...(.ارتباطات

 سيستمهاي سازمانهاي انساني 

  ،سيستمهاي مديريت كالن )دولتي، قوانين

 ملي، ...(. ريزيبرنامه

                                                 
مورد تاکنون است که قصد انتقال آن را داريم. در اين  یدرك بهتر مفاهیم یارائه شده، فقط برا یالبته طبقه بند - 4

ندارد(.  یپذيرفته باشند ارائه نشده است )يا حداقل نويسنده از وجود آن اطالع یکه همه آنرا به صورت قطع یجامع یبندهیچ طبقه

باشد، اما  یبندموارد کاملتر و جامعتر از اين طبقه یرسد که شايد از برخیهم در اين زمینه به نظر نويسنده م یديگر یهایبندطبقه

 دور خواهد ساخت. یآنها ما را از بحث اصل طرح
آن شامل تجهیزات و  یافزار در بعد کلاشتباه نشود. سخت یکامپیوتر یافزارو نرم یافزارسخت یبا سیستمها  - ۵

 گرددیها و امثال آن مها، روابط، مقررات، برنامهافزار، شامل مستندات، نوشتهشود و نرمیم یبعد فیزيک یلوازم دارا
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 رد )اداره، شركت، موسسه، سيستمهاي مديريت خ

 ماشين -سيستمهاي انسان 

 و صنعتي(.    

 ... 

با دقت به اين طبقه بندي ارائه شده، تا حد زيادي جايگاه سيستمهاي مورد  

شود. بحث ما در اين كتاب نه در مورد سيستمهاي بحث در اين كتاب مشخص مي

در مورد سيستمهائي  مكانيكي است و نه در تجزيه و تحليل سيستمهاي اجتماعي. ما

صحبت خواهيم كرد كه در يك سازمان متشكل از عوامل انساني مورد استفاده قرار 

گيرد. سازمانهاي متشكل از عوامل انساني، سازمانهائي هستند كه انسانها و روابط بين مي

توانند يك دهند. اين سازمانها ميآنها مهمترين عناصر سازمان و سيستم را تشكيل مي

 ن اداري، يك شركت يا موسسه تجاري و حتي يك مجموعه نظامي باشند.سازما

در چنين سيستمهائي دو عنصر داراي اهميت است و سيستم بر محور اين دو  

گيرد، سازمان و انسان. اين سيستمها از ديدگاه خارجي با سازماني مواجه عنصر شكل مي

باشد. به عبارت ديگر مي هستند كه هدف سيستم، رساندن اين سازمان به اهداف خود

شود. از طرفي ديگر اين سيستمها با انسانها هدف سيستم در هدف سازمان خالصه مي

ترين عنصري كه سيستم با ترين و پيچيدهسروكار دارند و مهمترين موجوديت و پرتنش

آن مواجه است انسانها هستند. در يك اتومبيل انسان به عنوان راننده نقشي اساسي دارد. 

نفر پرسنل چندان  50لي نقش انسان در اين اتومبيل در مقايسه با يك سازمان اداري با و

زياد نيست. در اتومبيل كليه فعاليتهاي سيستمها بصورت مكانيكي والكتريكي كنترل 

شود و راننده تنها با گرداندن فرمان و فشار روي پدالهاي گاز و ترمز آنرا هدايت مي

هاي افراد مختلف نفر پرسنل، كليه فعاليتها به واكنش 50با  كند. امادر يك سازمانمي

 دهند.وابسته است و افراد هستند كه فعاليت سازمان را انجام مي

گيرد را به همين دليل سيستمهائي كه در اين كتاب مورد بحث قرار مي 

طول ناميم. اين سيستمها داراي خصوصياتي هستند كه در انساني مي -سيستمهاي سازماني 

 كنيم.اين كتاب بتدريج با اين خصوصيات آشنائي بيشتري پيدا مي
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انساني كه اين سيستمها را  -يكي از مهمترين خصوصيات سيستمهاي سازماني  

ه كند، واكنش انسانها در پذيرش تغييرات است. آيا هيچگااز ساير سيستمها متمايز مي

كنيد به شما اعتراض كند و بگويد ايد كه وقتي الستيك آنرا تعويض مياتومبيل را ديده

كنم!"؟ يا وقتي بخواهيد رنگ آنرا تغيير دهيد به "من فقط با همان الستيك سابق كار مي

شما اعتراض كند؟ قطعًا اينطور نيست، مگر آنكه خياالتي شده باشيد. اما سيستمهائي كه 

كنند وكار دارند چنين مشكلي را دارند. بسياري از انسانها با تغييرات مقابله ميبا انسانها سر

و پذيرش روشهاي نو و كنار گذاشتن روشهاي قديمي، از نظر آنان خطائي است كه 

هاي پيشينيان و افرادي كار از نظر آنان شكستن سنتشوند. اينجوانان همواره مرتكب مي

اند. اين مقابله همواره وجود شتري در اين كار پاره كردهاست كه از نظر آنان پيراهن بي

 داشته است.

 1اي تا ما را از آنچه پيشينيان را بر آن يافتيم منصرف كني؟""آيا آمده 

، آيا اگر پدران »ايم ما را بس استآنچه از پدران خود يافته«گويند : "مي 

 2كنند(؟"آنان پيروي مي دانستند و هدايت نيافته بودند )،باز ازآنها چيزي نمي

از طرف ديگر انسانها بر خالف ادوات مكانيكي و الكترونيكي كه تطابق با  

محيط چندان مفهومي براي آنها ندارد، با محيط اطراف خود خو گرفته و خود را با آن 

توان انساني را كه به زندگي در يك روستاي خوش آب و هوا عادت دهند. نميتطبيق مي

ناگهاني به شهري شلوغ و پر سروصدا بياوريد تا در آنجا ساكن شود.  كرده، بطور

توان يك شهرنشين را كه به امكانات و سروصداي شهر عادت كرده همانطور كه نمي

براي زندگي به روستا ببريد. به همين دليل نيز افرادي كه در يك سيستم قديمي و معيوب 

ادگي سيستمي پرزرق و برق و پر تحرك را اند، به سو كند، ساليان درازي فعاليت كرده

پذيرند. و بزرگترين مشكل يك كند نميكه از ادوات و تجهيزات جديدي استفاده مي

تحليلگر سيستم همين موضوع است. آنها از برخورد با سيستم جديد واهمه دارند، و اين 

نيز بشود. بدين ترس ممكن است منجر به درگير شدن با تحليلگر و مقابله با فعاليتهاي وي 
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لحاظ تحليلگر سيستم، نه تنها بايد در زمينه سيستم مسلط باشد و بتواند سيستم را بطور 

اي با افراد و انسانها برخورد نمايد مناسب بررسي و طراحي كند، بلكه بايد بتواند به گونه

گر مانند كه اعتماد آنها جلب شده و بتواند اين واهمه از تغيير را از بين ببرد. يك تحليل

كند كه پزشكي است كه با برخورد روانشناسانه و دوستانه، نه تنها بيمار خود را راضي مي

زير تيغ تيز جراحي وي قرار گيرد، بلكه بيمار از انجام اين عمل و اينكه توسط چنين 

كند. همانطور كه آن پزشك تنها پزشكي مورد جراحي قرار گرفته احساس خشنودي مي

و بيماريهاي آن تسلط ندارد، بلكه روحيات بيمار خود را نيز مد نظر  بر ساختمان بدن

دهد، تحليلگر نيز بايد عالوه بر تسلط كافي به سيستم و داشته و به آن اهميت كافي مي

چگونگي طراحي آن، چگونگي برخورد با انسانها را به نحو مطلوب بداند و خصوصيات 

چون برخي پزشكان با چند دستيار گردن آنها را به خوبي بشناسد. تحليلگري كه هم

كلفت، بر سر بيمار بدبخت ريخته و دست و پاي او را گرفته و وي را براي عمل جراحي 

 بيهوش كنند، هرگز موفق نخواهد شد تا سيستم يك سازمان را مورد اصالح قرار دهد.

 

ا رشد قدرت تفكر و سازماندهي انسان، در طي قرون متمادي، شناخت انسان ب 

نسبت به روش انجام فعاليتها و سازماندهي، روز به روز بيشتر شد. در طي گذر انسان از 

عصر شكار كه در آن مديريت مبتني بر قدرت مستقيم و آمرانه بود، به عصر كشاورزي، 

دريج مديريت تخصصي جاي اعمال قدرت عصر صنعتي و سپس عصر فراصنعتي كه بت

مستقيم را گرفت و اهميت دانش بتدريج افزايش يافته و اهميت مهارت بازو وفعاليتهاي 

دستي كاهش پيدا كرد، علم سيستم به عنوان يكي از مباني اين تحوالت، رشد چشمگيري 

ح خانواده (. در اين ميان مديريت با گذر از روشهاي آمرانه در سطو1-1پيدا كرد )شكل 

اي و تشكيالت حكومتي، به روشهاي مبتني بر تخصص و دانش و سپس تشكيالت قبيله

 (.2-1در مديريت و سازماندهي اقتصادي و اداري دست يافت )شكل 

م معتقد بود بكار بردن سيستم و استفاده از ق 500منسيوس نويسنده چيني در  

[. يونانيان باستان 75مكيت است ]ممتدولوژي صحيح و ايجاد مدلهاي منظم، الزمه مدير
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هاي جزئيات كار را مورد مطالعه قرار دادند و از آن براي افزايش كارائي بوسيله موسيقي

ريزي در عهد قديم و سازماندهي، نشاندهنده وجود كردند. برنامهدار استفاده ميريتم

السيك و مدوني اعتقاد به ماهيت سيستم بوده است. هر چند كه در آن زمان روشهاي ك

اي بر چگونگي انجام فعاليتها و چگونگي براي سازماندهي بوجود نيامده بود، و مطالعه

سازماندهي انجام نشده بود، ولي اين موضوع به معناي عدم وجود سيستم و عدم 

سازماندهي نبود. سازمانهاي تجاري در دنياي قديم و اداره آنها همه نشان از بكارگيري و 

هاي عظيمي كه در دنياي قديم انجام شده است، بدون ايجاد يستم بود. حركتآشنائي با س

سيستم بسيار منظم و ايجاد سازماني عظيم عملي نبوده است. مواردي چون ساخت اهرام 

مصر، و لشگركشي كوروش با چند ميليون سرباز، با در نظر گرفتن دانش و تجهيزات و 

. تصور آنكه با آن سطح از دانش و آيدوسائل آن موقع يك اعجاز به حساب مي

ملزومات، چنين كاري در امروز انجام شود، براي مديران و فرماندهان ارشد امروزي بسيار 

 مشكل است.

 

سازي ونيز تشكيل شد. آنها سيستم خط توليد در اولين بار در كارخانه كشتي 

و ساخت وسائل و قطعات كشتي به صورت سيستم انبارداري خاصي را ايجاد نمودند 

هاي مشابه مورد استاندارد در آمد. به صورتي كه اين قطعات در ساخت تمام كشتي

گرفت و اين شايد اولين حركت در جهت ايجاد يك استاندارد بود. از استفاده قرار مي

ي، باعث به بعد عواملي نظير افزايش راندمان و كاهش هزينه و ... در انقالب صنعت 1800

شد تا نياز به مديريت علمي و شناخت سيستمها ايجاد شود و دانشمندان مختلفي از جمله 

تيلور، دستورالعملهائي را براي اين موارد ابداع نمايند. بايد سرعت كار ماشينها با نوع 

شود، هماهنگ باشد. براي اين منظور، هر قسمت از كار كاري كه بوسيله آنها انجام مي

شد و هر جزء توسط يك شخص معين يا ابزار يا ماشين كوچكتر تقسيم مي به اجزاء

شد. به اين ترتيب استانداردهائي براي تعيين زمان انجام هر كار بوجود مخصوص انجام مي

شكل گرفت و كامل شد. تيلور متوجه شد،  1878آمد. نظريه مديريت علمي تيلور در 

عتي وجود ندارد و روشي خاص براي هاي صنوظيفه مشخصي براي مديريت كارخانه

تشويق كارگران به منظور افزايش كارائي دستگاههاي صنعتي موجود نيست. مديران براي 
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هاي آينده، از يك روش منظم و حل مسائل و مشكالت روزانه، يا طرح برنامه

كنند و براي تعيين روش صحيح كار، تشخيص وسايل و سيستماتيك علمي، تبعيت نمي

اي وجود ندارد. همه اينها منجر كار و استاندارد زمان انجام كار، معيار و ضابطه ابزارهاي

به پديد آمدن مديريت علمي شد. در يك جمع بندي اصول و مكانيزم مديريت علمي و 

 توان در موارد زير دانست :روش اعمال اين مديريت را مي

 مطالعه و تفكيك اجزاي مختلف و تعيين بهترين و كوتاهترين 

 روش انجام كار و تحقيق و تجزيه و تحليل مداوم.

 كردن ابزار كار و تهيه دستورالعملها.استاندارد و يكنواخت 

 .انتخاب دقيق و آموزش صحيح كاركنان 

 .ايجاد محيط مناسب براي همكاري كاركنان 

 .برقراري سيستم امنيت شغلي و حقوقي براي كاركنان 

 .تقسيم مساوي و هماهنگ كار 

 ال سرپرستي تخصصي.ضرورت اعم 

 ريزي.ايجاد سيستم منظم برنامه 

 .ايجاد ضوابط كنترل 

هاي نكته بسيار مهم در روشهاي تيلور آن بود كه توجه، بيشتر به جنبه 

شد. اين موضوع هاي انساني كمتر توجه ميفيزيكي و مكانيكي بود و به جنبه

ي بخصوص در بكارگيري اين روشها )كه امروزه تحت عنوان روشها

شود( در سازمانهاي انساني و ادارات و حتي در صنايع كالسيك شناخته مي

 كرد.مشكالتي را ايجاد مي

 [75مك]م 

 

به موازات پيدايش نظريه مديريت علمي، افزايش اطالعات دانشمندان در علوم 

اي بين علوم ز وجود رابطهشناسي و علوم طبيعي و ...، بتدريج آنان را افيزيك، زيست

                                                 
۶  -General Systems Theory          



 3۷مبانی تحلیل و طراحی سیستم ها / 

 

هاي مختلف آگاه نمود و دانشمندان متوجه شدند كه مسائل مورد بحث در حوزه

هاي علمي، از گوناگون علمي از نظر ماهيت به يكديگر شباهت دارند و بيشتر پديده

 مند برخوردارند.ويژگيهاي مشترك و نظام

 

"او كسي است كه شما را از يك نفس آفريد، بعضي پايدار و بعضي ناپايدار، ما آيات  

 فهمند تشريح نموديم."خود را براي كساني كه مي

 و 

 

ست، خداوند شنوا و " آفرينش و برانگيختن شما همانند يك فرد بيش ني

 بينا است."

بدين ترتيب، ايده تفكر سيستمي و نظريه عمومي سيستمها شكل گرفت. بر  

دهد بر طبق اين نظريه، ديدگاه كسي كه يك سيستم را مورد بررسي و تفكر قرار مي

 [ :76عمباني زير استوار است ]رض

ن و . يعني به هر موجودي با شكل و ديد يك سازما -1

ارگانيسم نگاه كند. با چنين ديدي يك اتومبيل تنها يك وسيله نيست. بلكه 

ساختاري است از زير سيستمها و اجزاء مختلف كه يك كل را تشكيل 

 دهد.مي

بندي تك اجزاء پديده، بر كليت آن و جمعبه جاي توجه به تك  -2 

 شود.اجزاء مرتبط با يكديگر متمركز مي

كند به جاي شكستن كل به يعني متفكر سيستمي سعي مي 3 

اجزاء، ادراك خود را از يك پديده واقعي، بر مدلي از آن كه خود يك 

 پديده واقعي است منطبق كند.

كند، شناخت خود را از يك متفكر سيستمي سعي مي 4 

 سيستم بهتر كند.

                                                 
 98انعام  -  - ۷
 4، صافات ۵۰,49، قمر 2۹، همینطور نگاه کنید به آيات : لقمان  2۸لقمان  - - ۸
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ها است. نظم ذاتي انواع پديدههدف نظريه عمومي سيستمها، كشف قوانين و  

تواند تعميمي جامع براي بررسي يك سازمان از ديدگاه نظريه عمومي سيستمها مي

هاي عمومي يك توان يك سازمان را با در نظر گرفتن ويژگيسيستمي باشد. يعني مي

هاي عمومي يك سيستم سيستم در نظريه عمومي سيستمها مورد بررسي قرار داد. ويژگي

 [ :76عديدگاه عبارتند از ]رض از اين

 به هم پيوستگي و وابستگي اجزاء، ويژگيها، رخدادها و مانند آن. -1 

اي از عناصر به هم پيوسته و بعضًا وابسته به هم تشكيل سيستم از مجموعه

ها موتور، سيلندرها، سوپاپبنزين، بدنهشود. مثاًل يك اتومبيل، از پمپمي

گردد كه احتراق، دوران، مكش و ... تشكيل ميو ... و رخدادهائي نظير 

همه اين عناصر و رخدادها و ويژگيها با هم در ارتباطند و برخي از آنها به 

 برخي ديگر وابستگي دارند.

همه عناصر سيستم با هم در مجموع يك سيستم را تشكيل  كل گرائي. -2

گرفت. در  توان اجزاء را به تنهائي و جداي از كل در نظردهند و نميمي

رساني را جدا كرد و مورد توان سيستم سوختهمان اتومبيل نمي

رساني جداي از موتور معنائي آزمايش قرار داد. عملكرد سيستم سوخت

 ندارد.

تمام عناصر و فعاليتها در تعامل با يكديگر به سمت يك  .هدف جوئي -3 

د اتومبيل براي ايجا  كنند. همه عناصر يك هدف مشخص حركت مي

 كنند.حركت و حمل بار يا مسافر فعاليت مي

هر سيستم داراي وروديهائي است و خروجيهائي  .وروديها و خروجيها -4 

بنزين، روغن، فرمانهاي   تواند كند. وروديهاي اتومبيل ميرا نيز ايجاد مي

 راننده و خروجيهاي آن دود، حرارت و حركت باشد.

كند. سوخت در اتومبيل جيها تبديل ميسيستم وروديها را به خرو .تبديل -5 

 شود.به دود و حركت تبديل مي

هر سيستم به صورت معمول به  .نظمي و كهولت )آنتروپي(مقابله با بي -6

رود. سيستم نظمي و از هم پاشيدگي و در نهايت مرگ پيش ميسمت بي
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نظمي را مهار كند. حرارت بايد بتواند براي جلوگيري از مرگ، اين بي

اي بايد كند و سيستم خنك كنندهموتور اتومبيل دائمًا افزايش پيدا مي در

اين افزايش حرارت را كنترل كند. همچنين استهالك لوازم بايد با 

 نگهداري و تعميرات كنترل شود.

ارتباط اجزاء و فعاليت اجزاء در ارتباط با يكديگر، بايد به گونه  .تنظيم -7

پمپ بنزين و   اهداف خود برسد. مناسب تنظيم شود تا سيستم به 

 كاربوراتور بايد تنظيم شود تا موتور به شكل مناسبي كار كند.

شود و هر زير هر سيستم از زير سيستمهائي تشكيل مي .سلسله مراتب -8 

شود و از زير سيستمهاي ديگري سيستم خود يك سيستم محسوب مي

شود خها تشكيل ميشود. اتومبيل از اتاق، شاسي، موتور و چرتشكيل مي

 و موتور از ... .

وظايف بر حسب اجزاء تشكيل دهنده قابل تفكيك و  .جداسازي -9 

جداسازي است. اجزاء مربوط به كولر اتومبيل بايد قابل تفكيك از اجزاء 

 رساني باشد چون هر يك وظايف مختلفي دارند.مربوط به سيستم برق

كند و از روشهاي واحد حركت ميهمه سيستم به سمت پايان  .پايانيهم -10 

 توان به يك پايان واحد رسيد : متفاوتي مي

 

هائي كه براي شما ديدني باشد "خدا همان كسي است كه آسمانها را بدون ستون

برافراشت، سپس بر عرش استيال گرفت و خورشيد و ماه را مسخر ساخت، همه تا به سمت پايان 

نمايد، شايد به لقاي كند، آيات را تشريح ميمشخصي حركت دارند، كارها را او تدبير مي

 پروردگارتان يقين پيدا كنيد."

ين نكته خالصه كرد كه "كل" يا توان در انظريه عمومي سيستمها را مي 

 "سازمان" چيزي بيش از مجموع عناصر آن است.

                                                 
 2رعد  - ۹
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ايجاد سازمانهاي بزرگتر با تكنولوژي جديد باعث شد تا سرعت افزايش  

يب فاصله بين نيازهاي سازماني به مراتب بيشتر از سرعت افزايش منابع شود. بدين ترت

منابع و احتياجات، روز به روز بيشتر شده و هر روزه اهميت اختصاص منابع موجود نسبت 

شود. بايد منابعي نظير بودجه، نيروي انساني، تسهيالت و امثال آن را به نيازها بيشتر مي

برداري كرد. هاي سازمان از آنها بهرهسازماندهي و در جهت تحقق بخشيدن به هدف

رتيب در اداره امور سازمانها، تنها انجام دادن وظايف مديريت كافي نيست. از اين بدين ت

 رو تكنيكها و روشهائي از جمله تجزيه و تحليل سيستمها مورد استفاده قرار گرفت.

به موازات پيدايش نظريه مديريت علمي و نظريه عمومي سيستمها، در اواسط  

ومي سيستمها اشتباه نشود( شكل گرفت. در )با نظريه عم 10، نظريه سيستمها1940دهه 

واقع اين نظريه تاثير بسيار زيادي از نظريه مديريت علمي و نظريه عمومي سيستمها گرفته 

ها و علوم مختلف ديگري نيز بهره جسته بود. به عبارت ديگر با تلفيق و ضمنًا از زمينه

يگر، نظريه سيستمها نظريه مديريت علمي، نظريه عمومي سيستمها و علوم گوناگون د

شكل گرفت. اين نظريه، توجه خود را معطوف بر سيستمهاي سازمانهاي اداري و انساني 

آيد كند و در بررسي اين سيستمها، بر اطالعاتي كه از راه تحقيق تجربي بدست ميمي

 داند :اي از عوامل زير ميشود. اين نظريه سازمان را مجموعهاهميت خاصي قائل مي

 وي انسانينير -1 

 تركيب رسمي سازمان -2 

 سازمان غير رسمي -3 

 نقشهائي كه هر يك از افراد بر عهده دارد. -4 

 محيط كار. -5 

را تشكيل داد. سپس با  "تجزيه و تحليل سيستم"نظريه سيستمها، شالوده علم  

شدن روشهاي طراحي از علوم ديگر، بخصوص از علم سايبرنتيك و علم كامپيوتر اضافه

                                                 
1۰ -  System Theory 
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شكل گرفت  "مهندسي سيستم"و  "تجزيه و تحليل و طراحي سيستم"ه اين علم، علم ب

 . 11(3-1)شكل 

 توان در مجموع در موارد زير دانست :عوامل پديد آمدن اين علم را مي

 .افزايش پيچيدگي سيستمهاي فني 

 .افزايش و فشرده شدن رقابت در تجارت 

 هاي عظيم.ژهها و ايجاد پروافزايش ميزان سرمايه در پروژه 

 .افزايش پيچيدگي محاسبات و كاربردها با پيدايش كامپيوتر 

علم "تجزيه و تحليل و طراحي سيستم"، چگونگي مطالعه و طراحي سيستم   

 .12سازدمبتني بر روشهاي علمي را بر ما روشن مي

هرچند كه اين علم به نوعي از علم نظريه مديريت علمي، مشتق شده است، اما  

باشد. روشهاي كالسيك نظريه مديريت علمي در اين وتهاي اساسي با آن ميداراي تفا

پذير و مبتني بر خصوصيات محيطي و عوامل علم، جاي خود را به روشهائي انعطاف

انساني داد. اين علم بر برقراري ارتباط مناسب و تطابق با محيط تاكيد بسياري دارد و 

. در تجزيه و تحليل و طراحي سيستمهاي انساني، داندواقعيتها را داراي اهميت بسياري مي

لزوم ايجاد جو تفاهم و همكاري صميمانه، شرط اساسي عملكرد يك سيستم مناسب 

 شود.تلقي مي

در واقع علم مهندسي سيستم و تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها، به واقع  

 ( :5-1و4-1تلفيقي است از علومي نظير )شكل 

  و اداره يك سيستم(مديريت )چگونگي هدايت 

 )سيستمها )نظريه عمومي سيستمها 

 )كامپيوتر )چگونگي دريافت و پردازش و مديريت اطالعات 

                                                 
 یطالعه منابع متعدد، اظهار نظر قطعالوصف ماست. نويسنده، مع یسیستم علم جوان یعلم تجزيه و تحلیل و طراح  - 11

داريم، خواننده کتاب را با ماهیت و کاربرد اين علم  یکند. ما در اينجا تنها سعیپیدايش اين علم نم یرا نسبت به چگونگ یو يقین

 شود.یمطرح نم یموارد ذکر شده به عنوان يک استناد تاريخ و آشنا کنیم
در متن عبارت "تجزيه و تحليل سيستم" بكار رود كه منظور همان "تجزيه اختصار  ياز اين پس ممكن است برا  - 12

 سيستم" است.  يو تحليل و طراح
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  طراحي )چگونگي سازماندهي عناصر در كنار هم براي رسيدن به هدف

 مطلوب(

 )روانشناسي )شناسائي و چگونگي برخورد با عوامل انساني و افراد 

 رخورد با عوامل اجتماعي(جامعه شناسي )شناسائي و چگونگي ب 

 .ساير علوم مرتبط با زمينه سيستم مورد نظر 

 

ممكن است اين ابهام براي شما ايجاد شده باشد كه اصاًل اين تجزيه و تحليل  

حبت كنيم چيست؟ باالخره كجا از خود آن صسيستم كه ما دائمًا از آن صحبت مي

 شود؟كنيم؟ چگونه انجام ميمي

تجزيه و تحليل و طراحي سيستم يك  فراينددر يك توضيح بسيار مختصر، در  

 ( :6-1دهد )شكلمرحله زير رخ مي 4سازمان، معمواًل 

داند تا سيستم سازمان مورد كند و نياز ميسازمان مشكالتي را احساس مي -1 

همين رو از يك تحليلگر سيستم )يا يك تيم  تجزيه و تحليل و اصالحات واقع شود. از

 خواهد تا اين كار را در سازمان انجام دهد.تجزيه و تحليل سيستم( مي

تحليلگر با حضور در سازمان، وضعيت سيستم موجود را مورد بررسي قرار  -2 

كند. سپس وي اين مشكالت و مسائل را به داده و مسائل و مشكالت آن را مشخص مي

كند. سازمان با بررسي گزارش تحليلگر، در صورتي كه با انجام كس ميسازمان منع

كند. اما اگر مشكالت اصالح كوچكي، بتواند آن مشكالت را برطرف كند، اينكار را مي

خواهد تا سيستم كاري بيش از يك اصالح كوچك نياز داشته باشد از تحليلگر مي

 د.جديدي را طراحي كند و به جاي سيستم قبلي نصب كن

تحليلگر با بررسي جوانب و مطالعه كافي، سيستم جديدي را طراحي  -3 

دهد. كند و پس از كنترل و در نظر گرفتن مسائل مختلف، آنرا به سازمان ارائه ميمي

سازمان با بررسي و احتمااًل اعمال نظر در طراحي ارائه شده توسط تحليلگر، با پياده كردن 

 كند.آن طراحي در سازمان موافقت مي
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كند تا طراحي سيستم ارائه شده، با مشاركت پرسنل، تحليلگر كمك مي -4 

هاي مناسب، سيستم جديد جايگزين سيستم قديمي در سازمان پياده شود و با انجام شيوه

 در سازمان گردد.

ها كشي خانه قديمي شما دچار مشكالتي شده است. لولهمثاًل فرض كنيد لوله 

اند و هر چند وقت يكبار، مجبور به كندن ديوارها و گي شدهدچار پوسيدگي و تركيد

ها خواهيد مسئله را بررسي كند. وي تمام لولهكش ميها هستيد. از يك لولهتعويض لوله

ها پوسيده است. و كند كه تقريبًا تمام لولهكند و اعالم ميرا در كل خانه شما بررسي مي

شود. بايد لوله كشي تماما دوباره انجام نميبا تعويض يك يا دو لوله، مشكل بر طرف 

ها زياد است، بهتر است كه لوله كشي با حفظ شود و چون هزينه كندن و تعويض لوله

گوئيد زيبائي از رو انجام شود. شما پس از اطمينان از صحت گفته وي، به او مي

پردازد و به شما ها ميهايش را مشخص كند. او به طراحي مسير لولهها و هزينهمسيرلوله

دهد. شما در يكي دو مورد ها را روي كاغذ و همينطور در محل نشان ميمسير لوله

اي كنيد. مثاًل در يك مورد كه وي قصد دارد لولهها اعمال مياصالحاتي را در مسير لوله

دهيد كه اينكار از پشت ديوار را از ديوار اتاق پذيرائي شما عبور دهد، شما ترجيح مي

تمان انجام شود، حتي اگر مصرف لوله بيشتر شود. سپس با انجام كار موافقت ساخ

ها و لوازم را تهيه كرده و يك روز صبح به منزل شما آمده و كار را كنيد. وي لولهمي

 دهد.كند و لوله كشي جديد را انجام ميشروع مي

كتاب،  تجزيه و تحليل سيستم بود. در طول اين فراينداين تنها مختصري از  

 ، به همراه طرح جزئيات مفصاًل مورد بحث قرار خواهد گرفت.فرايندچگونگي انجام اين 

 

سيستم موجوديتي است كه تمام علوم مختلف، به نوعي با آن سروكار دارند.  

يكي از در اغلب علوم، بخصوص علوم مهندسي، تجزيه و تحليل و طراحي سيستم، 

دهد. همين موضوع موجب شده تا در هر يك از اين علوم، مباحث كليدي را تشكيل مي

مباحث تجزيه و تحليل و طراحي سيستم، بصورت اختصاصي براي همان علم شكل گرفته 

و كتب متفاوتي با نام واحد "تجزيه و تحليل و طراحي سيستم" ايجاد شود. خواننده با 
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بيند )همانند تفاوت يك كتاب ب، آنها را ماهيتا متفاوت مينگاهي به هر يك از اين كت

 (.7-1فيزيك با يك كتاب ادبيات(. )شكل 

شود كه هر انساني نيز كتبي مشاهده مي -حتي در زمينه سيستمهاي سازماني  

 يك ديدگاه خاصي به اين علم دارند :

 بردي هاي كاركند و يكي به جنبههاي تئوري سيستم تكيه مييكي به جنبه

 سيستم.

 .يكي به عوامل انساني توجه بيشتري دارد و ديگري به عوامل صنعتي 

 ها.بندييكي به ديدگاههاي رياضي و فلسفي و ديدگاه ديگر به طبقه 

 .يكي بر سيستمهاي دستي توجه بيشتري دارد، يكي بر سيستمهاي مكانيزه 

ي است كه حال ديدگاه ما از علم تجزيه و تحليل سيستم چيست؟ اين سئوال 

 اكنون براي شما ايجاد شده است.احتمااًل هم

با توجه به اينكه وظيفه تجزيه و تحليل سيستمهاي سازماني و اداري، در حال  

شود، مخاطبين اين كتاب، بيشتر مهندسين افزار نهاده ميحاضر بر عهده مهندسان نرم

 افزار هستند.نرم

 ما در اين كتاب : 

 به علم و تئوري سيستمها خودداري از حد از وارد شدن بيش

 كنيم.مي

 كنيم.هاي عملي تكيه ميبر جنبه 

  درباره تجزيه و تحليل سيستمهاي سازماني، اداري و عملياتي بحث

 كنيم.مي

 كنيم.هاي مكانيزاسيون را با اهميت تلقي ميجنبه 

 كنيم.احتمال استفاده از سيستمهاي مكانيزه را زياد تصور مي 

 وتحليل سيستم داريم افزار و تجزيهي بين علم مهندسي نرمسعي در هماهنگ

 آموزيم.و به مخاطبين چگونگي تطابق را بين اين دو علم مي

  عملياتي ايران مورد توجه است. -محيط سيستمهاي اداري 
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نكته بسيار مهمي كه در اينجا الزم است مورد توجه قرار گيرد، آنست كه علم  

كنند، جزئي از علم الف آنچه كه بسياري افراد تصور ميتجزيه و تحليل سيستم، بر خ

مديريت نيست. مديريت علم هدايت و اجرا است حال آنكه تجزيه و تحليل و طراحي 

تجزيه و تحليل  فرايندسيستم يك علم مهندسي است. مخلوط كردن وظيفه مديريت و دو 

دهنده هر يك ي بايد انجامريزي، اشتباه بزرگي است. اصواًل افراد متفاوتسيستم و برنامه

از اين وظايف باشند. ماهيت اينها نيز با يكديگر متفاوت است. مديريت، فن راندن و 

 .13هدايت اتومبيل است و تجزيه و تحليل سيستم، فن طراحي و تعمير اتومبيل

تجزيه و تحليل سيستم، جزء علم كامپيوتر هم نيست. تجزيه و تحليل و 

 .14 است. هر چند كه با علوم متعددي ارتباط داردطراحي سيستم علم مستقلي 

افزار، يك نظام مهندسي براي طراحي و توسعه سيستمهاي علم مهندسي نرم 

افزاري بزرگ است. يكي از مهمترين موارد كاربرد اين علم در ايجاد سيستمهاي نرم

افزار براي زمانها و ادارات و موسسات تجاري است. يك مهندس نرمكامپيوتري در سا

افزار و محيط واقعي كاربردي )مثاًل يك سازمان(، برقراري ارتباط بين علم مهندسي نرم

(. در واقع يك تحليلگر سيستم با سازمان ارتباط بر قرار 8-1نياز به اين علم دارد )شكل 

افزار را با سازمان برقرار وي ارتباط مهندس نرمكند و كرده و سيستم آن را طراحي مي

افزاري را در ها و نيازهاي اوليه سيستم نرمكند. يعني تحليلگر سيستم است كه خواستهمي

هاي دقيق دهد و اين دو با هم به طرح نيازها و خواستهافزار قرار مياختيار مهندس نرم

افزاري مبادرت و ايجاد سيستم نرمافزار به طراحي سيستم پرداخته و سپس مهندس نرم

افزار و تجزيه و تحليل و طراحي (. در واقع دو علم مهندسي نرم9-1كند )شكل مي

سيستمها در موارد متعدد داراي نقطه اشتراك هستند. بسياري از فعاليتها در مهندسي 

(. درك 10-1افزار، همان فعاليتها و مباحث در تجزيه و تحليل سيستمها هستند )شكل نرم

شوند. با ها، تعيين مشخصات سيستم، طراحي و ... همه در هر دو علم مطرح ميخواسته

                                                 
، وظيفه اصالح يدولت يهايريزافتاده و در حال توسعه، در قوانين و برنامهعقب يدر موارد متعدد، در كشورها  - 13

از عوامل مهم وضع  يكشور(. يك يو استخدام يرات سازمان امور ادارشود )از جمله در مقريبه مديران واگذار م يادار يسيستمها

 در اين كشورها همين موضوع است.   يادار ينابسامان سيستمها
 آن مورد توجه قرار گیرد. ینیز برا یجا دارد ايجاد رشته مستقل  - 14
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شود و اين تفاوت كه فعاليت تحليلگر سيستم به محدوده سيستم كامپيوتري محدود نمي

شود و فعاليت و دانش كل سيستم سازمان و بخشهاي دستي سيستم را نيز شامل مي

سيستم كامپيوتري و مكانيزه است. از طرف ديگر روشهاي  افزار، منحصر بهنرممهندس

تر از تحليلگر افزار عميقها و نيازهاي سيستم مكانيزه توسط مهندس نرمدرك خواسته

سيستم است. تحليلگر سيستم در اين زمينه داراي يك دانش عمومي است و مهندس 

 افزار داراي دانش اختصاصي.نرم

ضر، رشته انحصاري براي تجزيه و تحليل سيستم با توجه به اينكه در حال حا 

افزار داده در كشورهاي در حال توسعه وجود ندارد، وظيفه تحليلگر سيستم به مهندس نرم

افزار عالوه بر دانش زمينه مربوطه، بايد به دانش تجزيه و تحليل شود. يعني مهندس نرممي

بر عهده بگيرد. باتوجه به موارد و طراحي سيستم نيز تسلط پيدا كرده و هر دو وظيفه را 

 اشتراك اين دو علم و نزديكي مباحث و مفاهيم، اين عمل، كار بسيار مشكلي نيست.

افزار، تجزيه و تحليل سيستم را بخشي از مهندسي بعضي از كتب مهندسي نرم

افزار را بخشي دانند. بعضي از كتب تجزيه و تحليل سيستم هم مهندسي نرمافزار مينرم

رسد. اين دو علم از يكديگر دانند. هيچكدام از اين ديدها درست به نظر نميخود مياز 

 متفاوتند، هر چند كه نقاط اشتراكي بين اين دو وجود دارد.

 

ها روال و روشهاي كامال مشخصي دارند. دستورالعمل خاصي فرايندبرخي از  

هائي وجود دارد و يادگيري آن تنها در به خاطر سپردن اين فرايندام چنين براي انج

شود. با مخلوط كردن ها محسوب ميفراينددستورالعمل است. مثاًل آشپزي از اين نوع 

شود. چند ماده به شيوه مشخص و مقدار مشخص، يك نوع غذا مثاًل ساالد الويه آماده مي

دازه باشد و روش كار را نيز درست انجام دهيد، هيچ در واقع اگر مواد شما سالم و به ان

جاي نگراني براي خراب شدن آن وجود ندارد. اما تجزيه و تحليل سيستم چنين نيست. 

توانيد با است. همانطور كه شما نمي 15تجزيه و تحليل سيستم يك فعاليت نسبتًا رهيافتي

يان كنيد، هيچ روش، يك دستورالعمل، روش كشيدن يك تابلوي نقاشي با ارزش را ب

                                                 
1۵ - Heuristic 
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فن، ابزار يا رموز سحر آميزي به صورت دستورالعمل براي تجزيه و تحليل سيستم وجود 

توان طريقه كشيدن يك تابلوي رنگ و روغن و ندارد. البته همانطور كه در نقاشي مي

استفاده از رنگها و نكاتي در تركيب رنگها و امثال آن را بيان كرد، ما نيز نكاتي را در 

كنيم. اما هيچ تضميني وجود ندارد كه انجام دهنده اين جزيه و تحليل سيستم بيان ميت

نكات حتمًا سيستم بسيار خوبي را ايجاد كند. اگر كسي يك كتاب راهنماي نقاشي را در 

تواند انتظار داشته باشد كه حتمًا يك پيكاسو يا دست گرفت و شروع به كار كرد، نمي

و در صورتي كه چنين نشد به آن نويسنده بدبخت كتاب بدوبيراه  رامبراند از آب در آيد.

نويسي، يك هنر . تجزيه و تحليل و طراحي سيستم مانند نقاشي و مانند برنامه16بگويد

شود، تنها رهنمودهائي است. مطالبي كه در كتب تجزيه و تحليل و طراحي سيستم بيان مي

با قدرت خالقيت تحليلگر جمع شود تا بتواند است براي انجام كار. اما اين رهنمودها بايد 

اي را ارائه كند. البته قطعًا از همه انتظار آن نيست كه به يك كار مناسب و هنرمندانه

پيكاسو تبديل شوند. اما هر كس با بكارگيري خالقيت خود و يادگيري نكات مطرح 

مختلف سيستمها و  در اين كتاب اشكال تواند كار قابل قبولي را ارائه كند. شده، مي

شود. هاي مختلف مطرح ميحلگيرد و راههاي مختلف مشكل مورد بحث قرار ميحالت

حلي مناسب را انتخاب كرده و اما اين تحليلگر است كه بايد با توجه به شرايط مسئله، راه

 يا ايجاد كند.

ز ارائه هاي ثابتي نياي و دستورالعملهاي كليشهحلالبته در بعضي از كتب، راه 

شود. حتي برخي موارد، استانداردهاي مختلفي براي تجزيه و تحليل سيستم ايجاد شده مي

ها و پركردن آنها، هائي ايجاد شده كه تحليلگر با در دست گرفتن اين فرماست. مثاًل فرم

برد. با ها، كار تجزيه و تحليل را جلو ميو مرحله به مرحله پاسخ دادن به سئواالت فرم

هاي به تجربيات بدست آمده، اينگونه روشها كارائي الزم را دارا نيستند. روش توجه

شوند. بخصوص كه اكثر اي، جامعيت ندارند و در عمل با مشكل مواجه ميكليشه

روشهاي مطرح شده در اين كتب، با توجه به سيستمها و سازمانهاي موجود در برخي از 

اهتي با سيستمها و سازمانهاي كشورهاي شود كه هيچگونه شبكشورهاي خاص مطرح مي

درحال توسعه ندارند. تحليلگر در استفاده از اين دستورالعملها، در تطابق بين موضوع 

                                                 
 ده باشد!امیدوارم خواننده محترم منظور نويسنده اين کتاب را درك کر   - 1۶
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هائي هم ماند. حتي دستورالعملدستورالعمل و سازماني كه مقابل روي وي است باز مي

همان كه در برخي كشورهاي درحال توسعه نوشته شده، به نوعي كپي برداري از 

باشند. در اين كتاب ما سعي بر آن داريم دستورالعملهاي خارجي بوده و قابل استفاده نمي

تا خواننده را با ابعاد مختلف مسائل و مشكالت سيستم آشنا كنيم تا وي خود بتواند با 

گيري مناسب، تجزيه و تحليل سيستم را انجام دهد. به عبارت ديگر ما بيشتر سعي تصميم

اي خاص. بدين ترتيب خواننده داريم تا بيان دستورالعمل يا كليشه 17فرادانشبر انتقال 

بود تا در شرايط مختلف و سيستمهاي مختلف از دانش خود استفاده كند و  قادر خواهد

هائي كه با تغيير مختصري در صورت مسئله سازمان مربوطه، و متفاوت شدن آن از كليشه

 از نماند.گيري بفرا گرفته، از كار و تصميم

 

تجزيه و تحليل سيستم به دنبال آن هستيم  فرايندبرخي از اهدافي كه از انجام  

 عبارتند از:

  دستيابي مناسب به اطالعات. اطالعات شالوده سازمانهاي جديد را تشكيل

حليل سيستم دهد. محور همه فعاليتها بر اطالعات بنا شده است. تجزيه و تمي

تالشي است براي آنكه اطالعات درست در زمان درست و با هزينه مناسب 

 به افراد برسد.

 ي بسيار پيچيده است. فرايندگيري گيري. تصميمبهبود كيفيت تصميم

شود كه اطالعات، ابزار و گيري به نحو مطلوبي انجام ميزماني تصميم

 د.گيري وجود داشته باششرايط مناسب براي تصميم

 .افزايش ظرفيت پردازش سازمان 

 .كاهش زمان انجام فعاليتها 

  انجام كارهائي كه قباًل غير ممكن بوده است. مثاًل ارائه آمارها و گزارشها

 هائي كه انجام آنها در سيستم قبلي اصواًل عملي نبوده است.و انجام ارزيابي

 ها.كاهش هزينه 

                                                 
1۷ -MetaKnowledge    
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 .بهبود كيفيت فعاليتها 

 اع و بهبود وضع اجتماعي. ممكن است اصالح هاي اجتمكاهش هزينه

سيستم يك سازمان مستقيمًا بهبودي را براي خود سازمان مورد نظر ايجاد 

 نكند. بلكه اين بهبود در شرايط عمومي و وضع اجتماعي ايجاد شود.

 ... 

اما در يك جمع بندي، هدف تجزيه و تحليل سيستم، ايجاد يك "سيستم  

يستمي است كه عوامل و شرايط و عناصر آن به نحو خوب" است. يك سيستم خوب س

كنند و همه چيز در جاي خودش باشد. يك سيستم خوب سيستمي است مطلوب عمل مي

كه داراي "نظم" باشد. نظم يعني آنكه هر چيز در جاي خودش باشد، و براي تعيين جايگاه 

وب تمام عناصر و حد هر چيز نيز دليل خاصي وجود داشته باشد. يعني در يك سيستم خ

اي منطقي و عقالني باشد. يك سيستم خوب و اجزاء و ارتباطات آنها بر اساس قاعده

شود. وقتي يك سيستم خوب كاركند، كاركنان منجر به ايجاد "چرخه بازخورد مثبت" مي

و ارباب رجوع از آن راضي باشند، فعاليت به صورت منظم انجام شود و همه چيز در 

كنند تا با سيستم بهتر برخورد كنند، از آن بهتر نگهداري اد سعي ميجاي خود باشد، افر

(. اين چرخه همچنان 11-1شود )شكل كنند و اين خود به بهبود عملكرد سيستم منجر مي

شود. وقتي يك گذرد، عملكرد سيستم نيز بهتر ميكند و هر چه بيشتر ميادامه پيدا مي

كنيد، تجهيزات جديد بر روي آن وصل بت مياتومبيل خوب داريد، دائمًا از آن مراق

كنيد. در نتيجه كنيد و با آن با مالحظه رفتار ميهاي آن را بر طرف ميكنيد، خرابيمي

شود. وقتي كند و رضايت شما از آن بيشتر مياين اتومبيل به شما سرويس خوبي ارائه مي

كند ويس خوبي ارائه مييك سازمان خوب داريد، اين سازمان به مشتريان و كاركنان سر

و همه از آن راضي هستند. بنابراين اگر مشكلي در سازمان پيش آيد، همه با جان و دل 

 شود.كوشند. بنابراين وضع سازمان روز به روز بهتر و سرويس آن بهتر ميدر رفع آن مي

در مقابل يك سيستم خوب، "سيستم بد" وجود دارد. سيستم بد سيستمي است  

كند. كار با آن سخت است. گرفتاري ايجاد ست. شما را دچار مشكل ميكه معيوب ا

كند. نظم ندارد. يعني معلوم نيست كه هر عنصر به چه دليل بايد اينطور باشد و چرا مي

جايش اينجاست. تازه عنصر االن سرجايش هم نيست. نه سرجايش هست و نه جايش 
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د، داراي اشكال باشد و كاركنان جاي درست و طبق منطق است. وقتي سيستم بد كار كن

دهند، حتي گاهي اوقات و ارباب رجوع را به زحمت بياندازد، افراد به آن اهميت نمي

كنند. اين باعث بدتر شدن اوضاع است رها ميكارهائي را كه به سادگي قابل انجام شدن

شود شود و "چرخه بازخورد منفي" ايجاد ميشود. سيستم هر روز بدتر و بدتر ميمي

(. وقتي يك اتومبيل كهنه و معيوب داريد، پس از چند بار تعمير از تعمير 12-1)شكل 

كنيد. اگر يك پيچ آن بيافتد بايك سيم آن را شويد. ديگر آن را تعمير نميآن خسته مي

آئيد. كنيد. اگر بدنه آن به جائي برخورد كند، در پي تعمير و رنگ آن بر نميوصل مي

شود. وضعيت ع، نارضايتي شما از اتومبيل هر روز بيشتر و بيشتر ميبر اثر اين موضو

شود و اتومبيل در گرداب نابودي هر روز بيشتر فرو اتومبيل هر روز بدتر و بدتر مي

شود. مشتريان و كاركنان رود. يك سازمان بد، باعث ارائه سرويس بد به مشتريان ميمي

شود. كاغذها بر بوروكراسي و كاغذبازي ميدر فكر اصالح آن نيستند. سازمان گرفتار 

كند براي انجام شدن كارش قانون را نقض شوند. هر كسي سعي ميروي هم انبار مي

شود تا وضع خدمات سيستم بدتر شود و رشوه بيشتري طلب ها باعث ميكند. اولين رشوه

رست وضع شود. در واقع اگر قانون دتر ميشود. وضع سيستم هر روز خراب و خرابمي

شود و سيستم درستي براي اجراي قانون وجود داشته باشد افراد ميلي براي قانون شكني 

است كه افراد را به قانون شكني متمايل و گاه نخواهند داشت. اشكال در قانون و سيستم

كند. نكته مهم آن است كه قانون به تنهائي براي بهبود وضع كافي نيست. قانون مجبور مي

 پيدا كردن، نياز به سيستم دارد. براي تحقق

هدف تجزيه و تحليل سيستم آن است كه يك سيستم بد را به يك سيستم  

 خوب تبديل كند. اما معيارهاي يك سيستم خوب چيست؟

 

  

اولين خصوصيت يك سيستم خوب، نظم است. هر چند كه نظم در ماهيت و  

تم مستتر است، و سيستم خود به معناي وجود نظم خاصي بين عناصر معناي يك سيس

است، اما نظم فعاليتها در سيستمهاي مشابه قابل مقايسه و نسبي است. يعني يك سيستم 

تواند داراي نظم كمتري باشد. نظم از تواند داراي نظم بيشتر و سيستم ديگري ميمي
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باشد، به صورتي مل در جايگاه خود ميديدگاه نظري به معناي قرارگرفتن عناصر و عوا

كه هر يك از عناصر، وظيفه مشخص و خصوصيات معيني را دارا باشد. مثاًل وقتي 

گوئيد اين اتاق داراي نظم است، يعني هر چيز در جاي خودش قرار گرفته و انجام مي

 دادن يك كار خاص يا دستيابي به يك عنصر خاص به سادگي قابل انجام است.

گوئيد فالن سيستم نيز داراي همين خصوصيت است. وقتي مي نظم يك 

سازمان داراي سيستم منظمي است، يعني وقتي براي انجام دادن كاري به آن سازمان وارد 

يابيد كه كارتان را چگونه بايد انجام دهيد و چه افرادي با كار شويد، به سادگي درميمي

داند كه كار اگر در سازماني، هيچكس نميشما در ارتباط هستند. در مقابل اين سيستم، 

كنند، و يا اينكه اصاًل هيچكس شما چگونه بايد انجام شود، و همه در كار هم دخالت مي

گيرد، و همه كارها مغشوش و بدون روال انجام مسئوليت كار شما را بر گردن نمي

 شود، يك سيستم بدون نظم حكفرما است.مي

  

يد در مستنداتي قابل استفاده و كارامد تشريح شده باشد و تمام يك سيستم با 

ها و روال انجام خصوصيات سيستم در اين مستندات روشن شده باشد. مستندات بايد رويه

كارها و خصوصيات و شرايطي را كه كارها بايد داشته باشد، كامال مشخص كرده باشد 

 ه باشد.و هيچ نكته ناگفته و مبهم در سيستم وجود نداشت

  

توان آزمايش نمود كه يك يكي از بهترين روشهائي كه بوسيله آن مي 

سازمان، داراي سيستم صحيح و مناسبي است يا خير، آن است كه اگر تمام پرسنل سازمان 

را از آن خارج كرده و افراد جديدي را با همان تعداد و همان تخصص و همان كارائي 

ين كنيم، هيچ اشكالي در عملكرد سيستم ايجاد نشود و پس از مدتي كوتاه، افراد جايگز

جايگزين شده، عمليات سيستم را دقيقًا به همان شكل قبلي، و با همان كيفيت و 

خصوصيات انجام دهند. الزمه چنين كاري وجود مستندات كافي در سيستم است، اما 

. چه بسا مستندات سيستم موجود است، اما نبايد مستندات را براي اينكار كافي دانست

ها به دليل ضعف سيستم طراحي شده و وابستگي آن به امكان اجراي مستندات و رويه

 فرد يا افراد خاصي، وجود ندارد. 
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يك سيستم خوب سيستمي است كه در آن كارها مبتني بر تخصص انجام  

هاي علمي و تخصصي آن كار در نظر م، جنبهشود. اين يعني در انجام هر كاري در سيست

ترين كارها بايد رعايت شود. مثاًل ترين كارها تا پيچيدهگرفته شود. اين موضوع از ساده

در يك سازمان نبايد طراحي يك فرم فقط با مشخص كردن چند عنصر و نوشتن و تايپ 

انجام شود. مثاًل كردن فرم و چاپ آن صورت گيرد، بلكه بايد كار كارشناسانه و علمي 

تك عناصر مشخص شود كه چه عناصري بايد در فرم قرار گيرند؟، دليل و لزوم ذكر تك

افتد؟، دليل عدم ذكر چيست و با حذف هر يك از عناصر و فيلدهاي فرم چه اتفاقي مي

برخي عناصر ديگر چيست و چرا نبايد در فرم ذكر شوند؟، فيلدهاي فرم چگونه و با چه 

در فرم ذكر شوند؟، چه توضيحاتي بايد در فرم داده شود؟، فرم چگونه و طي  ترتيبي بايد

چه مراحلي و توسط چه افرادي تكميل شود؟، روال بايگاني فرم چگونه بايد باشد؟، 

توان دست يافت؟، كاغذ فرم از چه جنسي بايد هاي بايگاني شده ميچگونه به فرم

جه به كاربرد(، فرم داراي چند نسخه باشد؟ باتو....  باشد؟)ضخيم، نازك، ضد آب، نسوز،

و ... . همه اينها كار تخصصي و علمي بر طراحي يك فرم است. حتي كارهائي كه به نظر 

چندان تخصصي نيستند نيز از اين قاعده مستثني نيستند. مثاًل در تعيين نوع و خصوصيات 

ي به كاركنان داده سرو غذا در رستوران يك اداره، بايد مشخص شود كه  چه نوع غذائ

شود تا كارايي آنها بيشتر و خواب آلودگي پس از صرف غذا كمتر شود. نبايد تنها ميزان 

بودجه اداره مشخص كننده نوع غذا باشد و مثاًل يك اداره ثروتمند هر روز چلوكباب يا 

مرغ سرو كند. ممكن است غذاهاي ارزانتري  هم يافت شوند كه هوشياري و فعاليت 

را افزايش دهند. اعالم نظر در مورد نوع غذا و زمان و چگونگي سرو آن بايد  كاركنان

توسط يك متخصص تغذيه و پس از يك بررسي علمي انجام شود، نه توسط آشپز يا 

 مسئول واحد مالي سازمان.

اي باشد كه كليه فعاليتها را به سمت تخصصي سازمان يك سيستم بايد به گونه 

 شدن سوق دهد.

  

يك سيستم خوب بايد قابل ارزيابي باشد. براي قابل ارزيابي بودن يك سيستم  

بايد نقطه مطلوب سيستم تعريف شده باشد. يعني مشخص باشد كه كارها به چه شكل 
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بايد انجام شود و هر كار توسط چه كساني و به چه مدت بايد صورت گيرد. به عبارت 

شود و زمان و خصوصيات انجام آن كه در سيستم انجام ميديگر، ليست كليه فعاليتهائي 

 دهد مشخص شده باشد.اي را كه به خود اختصاص ميو مدت و هزينه

وقتي وضعيت و معيارهاي خاصي براي ارزيابي عملكرد يك سيستم وجود  

توان به عملكرد سيستم نمره داد. يعني مشخص كرد كه آيا اين سيستم داشته باشد، مي

شوند؟، و كند؟، آيا كارها سروقت و در مدت تعيين شده انجام ميب كار ميدارد خو

 آيا كيفيت و كميت الزم را دارند؟

  

"صرف منابع كمتر براي كارائي و بازدهي يك سيستم به طور ساده يعني  

اده سيستمي داراي كارائي مناسب است كه با استف انجام كار با كميت و كيفيت بيشتر".

از روشهاي شناخته شده و موجود و تجهيزات و لوازم در دسترس، نتوان بيش از مقدار 

شود از سيستم خروجي گرفت، و هزينه و منابع و افراد كاري كه هم اكنون انجام مي

كمتري را به كار گمارد. عالوه بر آن، يك سيستم بايد بتواند از منابع موجود حداكثر 

هت افزايش خروجي بكوشد. در مقابل وقتي بتوان در يك سيستم، استفاده را كرده و در ج

ها را كاهش داد، بدون آنكه كار و بخشي  از پرسنل را حذف نمود و بخشي از هزينه

خروجي نهايي سيستم كاهش پيدا كند )چه از بعد كيفيت و چه از بعد كميت( و يا اينكه 

ام شده را افزايش داد، معلوم است كه بتوان بدون افزايش پرسنل يا منابع، ميزان كار انج

اين آزمايش نيز به عنوان يك  0سيستم داراي ضعف است و ما داراي سيستم بدي هستيم

 آزمايش بسيار خوب، در تميز سيستمهاي بد از خوب قابل استفاده است.

  

ارد بايد فعاليتهاي يك سيستم بايد مبتني بر يك استاندارد انجام شود. استاند 

ها و ابزارهاي كار گرفته تا در ابعاد مختلف عملكرد سيستم تبعيت شود. از استاندارد فرم

ها. مثاًل نبايد يك بخش از سازمان با يك روش به انجام كاري ها و روشاستاندارد رويه

هاي موجود مبادرت كند و بخش ديگر با روش ديگري همان كار را انجام دهد. يا فرم

هاي مربوط به همان موضوع در بخش ديگر ي مختلف يك سازمان با فرمدر بخشها

متفاوت باشند. بايد توجه داشته باشيم كه استاندارد، عالوه بر سازگار سازي، به عنوان 

شود. يعني اگر كارها بر طبق رويه استاندارد انجام شوند، معيار كيفيت نيز شناخته مي
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ار داد و مشخص نمود كه هر كار بايد داراي چه توان كيفيت كار را مورد بررسي قرمي

 سطحي از كيفيت باشد. 

 

ها و ابزارهاي مختلف انجام تجزيه و تحليل و طراحي سيستم، صرفنظر از شيوه 

 تحليلگر سيستم بايد از شيوه تفكر سيستمي بهره ببرد.

ي و درك اين هاي اطراف خود و براي شناسائهر كسي در برخورد با پديده 

كند. شيوه برخورد يك فرد عادي و غير هاي خاصي استفاده ميها، از روش و شيوهپديده

ها و درك وي با شيوه برخورد و درك يك متخصص و تحليلگر متخصص با پديده

خواهد تحليلگر خوبي باشد، قبل از آنكه مراحل و ابزارهاي متفاوت است. كسي كه مي

هاي اطراف خود د، بايد بداند چگونه بايد با محيط و پديدهتجزيه و تحليل را بشناس

 برخورد كرده و آنها را درك كند و چگونه بر آنها تفكر كند.

ها بنگرد، و تفكر يك يك تحليلگر سيستم چگونه بايد به مسائل و پديده 

تحليلگر بايد داراي چه خصوصياتي باشد؟ پاسخ اين سئوال، مشخص كننده خصوصيات 

ستمي است )چهار خصوصيت اول به عنوان مباني تفكر سيستمي محسوب تفكر سي

 شوند كه قباًل نيز از آنان صحبت شد( :مي

  

كند. يك درخت، تحليلگر به هر موجود با ديد يك سيستم نگاه مي

همه از ديد تحليلگر يك  ...يك دستگاه تلويزيون، يك جامعه، يك سازمان و 

يستمهائي كه داراي عناصر و اجزائي هستند كه با هم مرتبطند سيستم هستند. س

دهند. هر موجود داراي سازماندهي و يك مجموعه سازمان يافته را تشكيل مي

 و سيستم دروني است.

 

يك سمفوني از هزاران نت و هارموني تشكيل گرديده كه به نحوي 

ها به تنهائي ها و آواها و هارمونيگردند. هر يك از اين نتبا هم تركيب مي

كند و داراي زيبائي نيست. بلكه تركيب آنها با مفهوم خاصي را تداعي نمي

سازد. وقتي به يك سمفوني يكديگر است كه  سمفوني زيبا و گوشنوازي را مي
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كنيد، بلكه مجموعه سمفوني را مورد ها تمركز نميكنيد، بر نوتگوش مي

ها و آواها كسي كه در هنگام نواخته شدن سمفوني به نوتدهيد. توجه قرار مي

متمركز شود، زيبائي و كل سمفوني را درك نخواهد كرد. در تفكر بر يك 

سيستم نيز به سيستم بايد به عنوان يك كل و يك عنصر واحد توجه شود و نه 

تعداد زيادي عناصر مختلف و داراي كثرت. بدين ترتيب درك تحليلگر از 

 شود.رفتار كلي سيستم منعطف مي سيستم به

 

تر بسياري از اوقات، استفاده از يك مدل، درك يك پديده را آسان

كنيم كند. همانطور كه ما براي تشريح برخي از مفاهيم از مثال استفاده ميمي

)از جمله در موارد متعدد در همين كتاب(، كسي كه در حال تفكر بر يك 

كند تا مثالها و مدلهائي را بيابد تا بتواند بر اساس آن مي سيستم است نيز سعي

 مثالها و مدلها، ابعاد و خصوصيات مسئله و سيستم را بهتر بشناسد.

 

"و ما در اين قر آن هرگونه مثال براي مردم آورديم، شايد تا 

 متذكر شوند"

 

هاي تفكر يك شخص روشمند و يك يكي از مهمترين تفاوت

گيري، شخص غير روشمند آنست كه شخص روشمند، قبل از استنتاج و نتيجه

كند تا شناخت خود را از سيستم و عوامل و محيط آن كاملتر كند تا سعي مي

جع به استنتاج وي مبتني بر شواهد و داليل بهتري باشد. وقتي يك فرد عامي را

دهد، بالفاصله به بيان احتماالت و حدسهاي خود پرداخته يك سرقت نظر مي

گيري سريعي كرده و بالفاصله با چوب و و با بررسي ذهني اين حدسها، نتيجه

افتد! اما يك كاراگاه خبره و جا بيخبر ميچماق به جان متهم بيچاره و از همه

كند تا تمام و سعي ميروشمند، به بررسي موشكافانه عوامل پرداخته 
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خصوصيات و شرايط و عوامل محيطي مسئله را كامال شناسائي كند، و تنها 

پردازد. يك پس از حاصل آمدن داليل و مدارك قطعي به اظهار نظر مي

گيري و اتخاذ تدبير در مورد تحليلگر سيستم نيز بايد قبل از هر اظهار نظر، نتيجه

 ابعاد آن كامل كند.سيستم، شناخت خود را از سيستم و 

 

ها بايد نسبتًا دقيق باشد. ها و پديدهشناخت تحليلگر از موجوديت

يك متفكر سيستمي همواره سعي مي كند تا دقت كافي در شناخت سيستم و 

گيري حاصله نيز در حد كفايت با حقيقت عوامل آن داشته باشد تا نتيجه

و "كفايت"به اين معنا است كه دقت  مطلوب تطابق داشته باشد. عبارات "نسبتًا"

كند. مثاًل اگر بيش از اندازه نه تنها مفيد نيست، بلكه استنتاج را مشكل مي

دوستي آدرس منزل خود را چنين به شما بدهد كه : از مركز ميدان آزادي در 

درجه به  7درجه و با شيب  23متر، سپس با زاويه  562جهت شمال به مسافت 

اين يك آدرس دقيق است، ولي احتمااًل  ...ت كنيد و متر حرك 24مسافت 

منظور وي آن خواهد بود كه هرگز هوس نكنيد كه به منزل من بيائيد! در 

صورتي كه با ذكر آدرس خيابانها و كوچه و پالك كه البته به اندازه آدرس 

توانيد شام را مهمان دوستتان باشيد. حتي در قبلي دقيق نيست، به سادگي مي

كند و گرد كردن ات مهندسي نيز دقت بيش از اندازه كار را مشكل ميمحاسب

تواند در شود. البته دقت ميارقام تا تقريب خاصي براي همين منظور انجام مي

هاي مختلف سنجيده شود. مثاًل در همان مثال آدرس، آدرس دادن از جنبه

باشد. تحليلگر تواند يك آدرس دقيق طريق نام خيابان و پالك نيز به نوعي مي

در تكميل شناخت خود از سيستم، با توجه به شرايط و خصوصيات مسئله،بايد 

 تشخيص دهد كه دقت در شناخت تا چه حد مفيد و ضروري است.

 

فكر كردن بر مسئله بايد منظم انجام شود. نظم در تفكر باعث 

يكه تفكر مغشوش شود تا دستيابي به نتيجه بهتر و سريعتر انجام شود. در حالمي

رساند و احتمااًل تنها يك تصادف ممكن است و نامنظم، ما را به جائي نمي

چنين تفكري را به نتيجه برساند. همانطور كه وقتي چيزي را در خانه گم 
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كنيد، جستجوي مغشوش و پراكنده روش مناسبي نيست و ممكن است بارها مي

يك كشو را نگرديد. در داخل يك گنجه را كنترل كنيد، اما هرگز داخل 

 كند.حاليكه يك جستجوي منظم شما را به تمام مكانها در منزل راهنمائي مي

  

تفكر سيستمي بايد توسط يك سيستم تفكر انجام شود. يعني 

هاي مشخص و قواعد و روشهاي تحليلگر در فكر كردن بر مسئله از شيوه

نوعي مكمل خصوصيت نظم در فكر  مشخص استفاده كند. البته اين موضوع به

دان براي حل مسائل رياضي، سيستمي متشكل از كردن است. مثاًل يك رياضي

هاي خاص خود را دارد و هر مسئله را مبتني بر اين ها و ابزارها و شيوهروش

كند. بايد توجه كنيم كه سيستم تفكر يك شيوه و ابزار نيست. سيستم حل مي

اي نقل شده كه : "حل هر مسئله جديد ين چنين جملهظاهرًا از آلبرت اينشتن

هاي قديمي خصوصيات خاص و جديدي دارد كه با استفاده از ابزارها و شيوه

كند، قابل حل نيست". يعني كسي كه تنها از يك روش يا يك ابزار استفاده مي

تواند كليه مشكالت و مسائل را حل كند. اما يك سيستم تفكر مثاًل آن نمي

كه "ابتدا ابزارهاي مناسب براي حل مسئله را ايجاد كنيد و سپس به حل  است 

مسئله بپردازيد". اين يك سيستم تفكر است و سيستم تفكر براي انجام تفكر 

 سيستمي الزم و ضروري است.

نكته جالب آن است كه مغز انسان، و بخصوص انسانهاي متفكر، خود داراي 

وفق شخصي است كه سيستم تفكر سيستم خاصي براي تفكر است و شخص م

مغزي خود را تا حدي بشناسد و آن را آزاد بگذارد و تنها در جهت هدايت 

 آن سيستم بر آيد و نه در جهت تغيير و مقابله يا رقابت با آن سيستم.

 

يك متفكر سيستمي بايد افكار خود را طبقه بندي كند و در جهت 

اين موضوع بعد ديگري  از نظم تفكر و سيستم تفكر  سازماندهي آنها بر آيد.

دهند. افكار و موضوعات است و اين سه با هم سازماندهي تفكر را تشكيل مي

بندي شوند تا با يكديگر مخلوط نشوند مختلف بايد در بخشهاي مختلف طبقه

اي كه الزم است تا مطرح شود آن و در جاي مناسب قابل استفاده باشند. نكته
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شود. به عبارت ديگر تحليلگر معمواًل كه تفكر تنها در مغز انجام نمياست 

كند تا در زمان مناسب آنرا در اختيار هاي خود را بر روي كاغذ منتقل ميدانسته

بندي ها به طبقهمغز قرار داده تا مورد پردازش قرار دهد. اين يادداشت برداري

هاي مغزي خود نداريم كه دانستهكند. ما معمواًل اختيار آنرا مفاهيم كمك مي

بندي كنيم )مگر در تعداد عناصر بسيار كم(، بلكه مغز خود اين را در مغز طبقه

دهد و طبقه بندي مغز معمواًل تحت كنترل نيست. )البته وقتي كار را انجام مي

بندي مغز با طبقه كه شخصي تمام ابعاد موضوعي را كامال درك كند، طبقه

ها هم بايد زديك خواهد شد(. از طرف ديگر، خود يادداشتبندي ارادي وي ن

 بندي مناسب باشد تا به نحو مناسب بتوان از آنها استفاده نمود.داراي طبقه

  

تحليلگر بايد در تفكر خود در پي علت و معلول بر آيد و علت را از 

الالت عقلي هاي تفكر بايد كامال مبتني بر استدگيريمعلول تفكيك كند. نتيجه

 و منطقي باشد و تحليلگر بايد بتواند براي هر گفته خود دليل قابل قبولي بياورد.

  

در برخي موارد، الزم است  تا يك پديده يا يك موضوع به صورت 

كمي قابل ارزيابي باشد. بنابر اين تحليلگر بايد بتواند افكار و موضوعات كيفي 

را در موارد نياز به موضوعات كمي تبديل كند. مثاًل وقتي يك تحليلگر 

خواهد روشي را براي  انجام يك كار در سازمان پيشنهاد كند، بايد بتواند مي

 ميزان افزايش كارائي و بازدهي كار را بواسطه استفاده از اين روش بيان كند.

 

يستمي به عنوان يك مبنا در عين اينكه كل نگري و وحدت در تفكر س

شود، تحليلگر براي شناخت كافي و بررسي در برخي موارد، در نظر گرفته مي

 بايد كل را به اجزاء تفكيك كرده و آنرا مورد موشكافي و بررسي قرار دهد.

 

در محيط اطراف ما سيستمهاي مختلفي  نظير سيستم عبور و مرور شهري،  

ستم هواپيمائي و مديريت فرودگاه  و ... وجود دارند. برخي از سيستم مديريت بانك، سي
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تر و متشكل از زيرسيستمهاي مختلفي هستند. سيستم براي تر و برخي پيچيدهسيستمها ساده

شود. سيستمها تنها مقررات نيستند. اي از عناصر ايجاد ميسازماندهي فعاليت مجموعه

 گردند.عناصر نيز مي ها و ارتباطات بينبلكه شامل عناصر، رويه

بدون وجود سيستم مناسب در يك مجموعه، فعاليت تمام عناصر و اجزاء دچار  

شود و صرف هزينه و خريد تجهيزات پيشرفته به بهبود وضعيت كمكي نخواهد مشكل مي

شود، نياز سازمان به سيستم بهتر و كاملتر افزايش كرد. هر چه پيچيدگي سيستم بيشتر مي

 يابد.مي

زيه و تحليل و طراحي سيستم، فنوني است كه چگونگي بررسي و ايجاد و تج 

كند. تحليلگر سيستم سازماندهي يك سيستم صحيح را در يك سازمان مشخص مي

گيرد. هدف يك تحليلگر سيستم، مطالعه و ايجاد شخصي است كه اين فنون را بكار مي

 زماندهي كند.سيستمي است كه بتواند فعاليت يك سازمان را هدايت و سا

سيستمها داراي انواع مختلفي هستند. سيستمهاي بيولوژيكي، سيستمهاي  

مكانيكي، سيستم خلقت، سيستم خانواده، سيستم آموزش دانشگاه، سيستمهاي اداري، 

سيستمهاي تجاري، سيستمهاي صنعتي و ... همه از انواع مختلف سيستمها محسوب 

 شوند.مي

اي يك سازمان متشكل از عوامل انساني بحث در اين كتاب در مورد سيستمه 

انساني سيستمهائي هستند كه سازمان و انسانها و روابط  -كنيم. سيستمهاي سازماني مي

دهند. اين سيستمها در يك سازمان اداري، بين آنها، مهمترين عناصر سيستم را تشكيل مي

 .شونديك شركت يا موسسه تجاري و حتي يك مجموعه نظامي ايجاد مي

واكنش انسانها در پذيرش تغييرات، عامل تفاوت عمده بين سيستمهاي  

انساني با ساير سيستمها است.بدين لحاظ تحليلگر، در تجزيه و تحليل و طراحي -سازماني

سيستم بايد بيش از همه چيز به اين عامل توجه كند و خصوصيات و روحيات افراد را مد 

 نظر داشته باشد.

تجزيه و تحليل سيستم با پيدايش نظريه مديريت علمي،  علم مهندسي سيستم و 

و نظريه عمومي سيستمها و تكامل اين دو نظريه و تلفيق آنها با هم و علوم مهندسي شكل 

هاي كار و چگونگي سازماندهي عناصر، گرفت. نظريه مديريت علمي بر مطالعه شيوه
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ي انساني توجه كمتري هاافراد و كار در محيطهاي صنعتي شكل گرفت، ولي به جنبه

شناسي وارد شد و سيستمها نمود. نظريه عمومي سيستمها ابتدا از علوم بيولوژي و زيست

 را با قوانيني مشابه در كل محيط خلقت شناسائي و مورد بررسي قرار داد. 

علوم مختلف ديدگاههاي مختلفي از تجزيه و تحليل سيستم دارند. مطالب اين  

افزار و ايجاد توام سيستمهاي دستي و مكانيزه ستفاده مهندسان نرمكتاب براي مطالعه و ا

افزار و تجزيه و تحليل سيستم هاي مهندسي نرممناسب است. بسياري از فعاليتها و زمينه

 مشترك است.

علم تجزيه و تحليل سيستم يك علم رهيافتي است. يعني مطالب بيان شده در  

لگر براي انتخاب روش و ابزار مناسب، و تحليلگر اين علم تنها رهنمودي است براي تحلي

خود بايد با استفاده از خالقيت خود، چگونگي بكارگيري اين رهنمودها را دريابد و در 

 محل مناسب بكارببندد.

هدف اصلي تجزيه و تحليل سيستم، ايجاد يك "سيستم خوب" است. يك  

كنند نحو مطلوب عمل مي سيستم خوب سيستمي است كه عوامل و شرايط و عناصر آن به

"چرخه بازخورد و همه چيز در جاي خود قرار دارد. يك سيستم خوب منجر به ايجاد 

شود. در حاليكه يك سيستم بد باعث ايجاد شده و وضع سازمان هر روز بهتر مي مثبت"

 شود.شده و وضع هر روز بدتر مي"چرخه بازخورد منفي" 

به نظم، مستندات، عدم اتكاء و توان از معيارهاي يك سيستم خوب مي 

وري و مبتني وابستگي به فرد، اتكاء به تخصص، امكان ارزيابي سيستم، كارائي و بهره

 بودن بر استاندارد را نام برد.

هاي يك تحليلگر سيستم براي فكر كردن بر ابعاد يك سيستم بايد از شيوه 

 تفكر سيستمي بهره ببرد.

ارگانيك، كل نگري و وحدت، خصوصيات تفكر سيستمي در تصور  

مدلسازي، بهبود شناخت، دقت، نظم، سيستم تفكر، طبقه بندي تفكر، مستدل بودن، در 

 شود.موارد لزوم كمي و قابل ارزيابي، و تجزيه خالصه مي
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    تجزيه و تحليل و طراحي سيستم 

 نظريه مديريت علمي 

 نظريه سيستمها 

 تفكر سيستمي 

 

  سيستم 

 ر سيستم  تحليلگ 

    نظريه عمومي سيستمها 

     مهندسي سيستم 

 

 خصوصيات يك سيستم چيست ؟ -1 

 زيرسيستم چيست ؟ -2 

 انساني با ساير سيستمها كدام است ؟ -عوامل تمايز سيستمهاي سازماني  -3 

 افزايش پيچيدگي، با نياز و اهميت سيستم چه ارتباطي دارد ؟ -4 

ينكه پرسنل  يك سازمان، تغييرات را بپذيرند، چه اقداماتي به نظر شما براي ا -5 

 تواند كمك كننده باشد؟مي

چه توجيهي در واگذاري وظيفه تجزيه و تحليل و طراحي سيستم به مهندسان  -6 

 افزار وجود دارد ؟نرم

 نقطه عطف تبديل چرخه بازخورد منفي به چرخه بازخورد مثبت چيست ؟ -7 

 يعني چه ؟سازماندهي تفكر  -8 

 

 2سيستم مكانيكي،  2سيستم مختلف از سيستمهاي طبيعي،  2سعي كنيد تا  -1 

سيستم تجاري واقعي را در  2سيستم صنعتي و  2سيستم سازماني اداري، 



 ۶2مبانی تحلیل و طراحی سیستم ها / 

 

محيط اطراف خود بشناسيد و خصوصيات آنها را مورد بررسي قرارداده و 

 را ليست كنيد. بخشها، عناصر و فعاليتهاي آنها

با معيارهاي يك سيستم خوب، به بررسي و ارزيابي سيستمهاي سازمان  -2 

 ايد بپردازيد.اداري و تجاري كه در تمرين قبلي مشخص كرده

 بندي جديد براي سيستمها ارائه كنيد.يك طبقه -3 

دهيد، سعي كنيد سيستم كار خودتان را بشناسيد. فعاليتهائي كه انجام مي -4 

 ها و..... ريزيها، برنامهه بنديطبق
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 برخي مفاهيم -سيستم فصل دوم: 

 

 

 

 

گيرد كه براي طرح در اين فصل، تعاريف و مفاهيمي مورد بحث قرار مي 

مباحث فصول آينده ضروري است و يادگيري اين فصل پيشنياز يادگيري فصول بعدي 

در اين فصل فراخواهد گرفت كه مفهوم و خصوصيات  است . مطالعه كننده اين كتاب

دقيق موضوعاتي همچون "سيستم" و "سازمان" چيست و ديدگاهها و نقطه نظرات مختلف 

 كند.را مالحظه مي

 مطالب مورد بحث در اين فصل عبارتند از :    

  سيستم چيست و چه خصوصياتي دارد؟ برخي از تعاريف موجود در

وصيات اصلي سيستم و ارائه يك تعريف مورد سيستم و بررسي خص

 دقيق از سيستم.

 وتحليل و طراحي سيستم و شناسائي توضيح و تشريح مفهوم تجزيه

 خصوصيات آن.

 وتحليل و طراحي سيستم را انجام دهد؟ كسي بايد عمل تجزيههچ

 تحليلگر سيستم بايد چه خصوصياتي داشته باشد.

 د؟چرخه حيات سيستم چيست و چه خصوصياتي دار 

  تعريف چرخه حيات توسعه سيستم به عنوان ابزاري براي مديريت و

 هاي تجزيه و تحليل سيستم.انجام پروژه

 .تعريف خصوصيات چرخه حيات توسعه سيستم 

 حيات توسعه سيستم مورد استفاده در اين ارائه و توضيح مختصر چرخه

 كتاب .

 قرار  متدولوژي توسعه سيستم چيست ؟ چرا و چگونه مورد استفاده

 گيرد؟مي
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 شود.مبناي بخش دوم و سوم اين كتاب در اين فصل نهاده مي

 

  
  در مطالعه اين فصل بايد به اين مسئله توجه كنيم كه شناسائي دقيق برخي

اي مفاهيم و دانستن تعريف دقيق آنها، تنها يك فعاليت كالسيك و كليشه

گونه مطالب، دانشجويان به سرعت از آن ننيست . اغلب در مطالعه اي

كنند. بسياري از اوقات ما از يك گذرند و به مطالعه سطحي آن اكتفا ميمي

دانيم. همچون "سيستم" ، كنيم، اما معناي دقيق آنرا نميعبارت استفاده مي

ها و خصوصيات تعريفي "سازمان" و امثال آن. دانستن معناي دقيق و جنبه

كند. وقتي اصطالحات به درك ما از آن موضوع كمك مياين عبارات و 

ما بدانيم مفهوم سيستم چيست، يك سيستم از چه اجزائي تشكيل شده و 

 چه خصوصياتي دارد، طريقه مطالعه و طراحي آنرا بهتر درك خواهيم كرد.

 هاي حيات متفاوت توسعه سيستم به منظور آشنائي با طرح چرخه

حيات مطرح شده در نده نبايد مفاد چرخهديدگاههاي مختلف است. خوان

اين فصل را به عنوان يك ابزار قطعي تصور كند. بلكه تنها بايد بياموزد يك 

حيات حيات چيست، چه خصوصياتي دارد و چگونه يك چرخهچرخه

هاي مختلف و تواند در يك پروژه بكار گرفته شود. دقت به چرخهمي

به خواننده كمك خواهد كرد تا با هاي ارائه شده در متن فصل راهنمائي

حيات مناسب براي كار توسعه سيستم را توجه به شرايط محيطي، چرخه

انتخاب و يا به صورت يك راهكار از آن استفاده كند. به عبارت ديگر 

حيات پيشنهادي نگاه كند. خواننده نبايد با ديدگاه يك كليشه به چرخه

 ق دارد.همين موضوع در مورد متدولوژي نيز مصدا
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كنيم اما تعبير دقيقي از آن بسياري از اوقات، ما از واژه سيستم استفاده مي 

توان خصوصيات نداريم. تعاريف مختلفي از سيستم در كتب مختلف ارائه شده است . مي

تم با توجه سعي در نمايش شماي يك سيس 1-2زير را براي يك سيستم برشمرد. شكل 

 به كليه خصوصيات ذكر شده دارد.

 خصوصيات يك سيستم : 

 

 

مثاًل در سيستم امور آموزشي يك دانشگاه چگونگي 

انتخاب دروس مناسب توسط دانشجو، يك روش، جزئيات 

ل ثبت نام يك گروه آموزشي، يك وظيفه، مراحل كارمسئو

صدور گواهينامه تحصيلي، يك رويه، و كاركنان آموزش و 

 دانشجويان و ساختمان آموزش، عناصر سيستم هستند.

 

مثاًل در سيستم اتومبيل، قطعات موتور،فرمان و ...  

گيري راننده و مهارت وي غير صميمعناصر فيزيكي و قدرت ت

باشند. شناسائي، سازماندهي و كنترل عناصر فيزيكي فيزيكي مي

 تر از عناصر غير فيزيكي است .به مراتب ساده

 

در يك سيستم اجزاء سيستم با هم ارتباط دارند. مثاًل  

اي از باك بنزين گرفته تا بدنه موتور يك اتومبيل هر وسيله در

تواند با داراي ارتباط با يكديگر هستند. اين ارتباط مي

از طريق سيستم سوخت  -واسطه)مانند ارتباط باك با موتور 

واسطه )مانند ارتباط شمع با دلكو( باشد. گاه اين رساني( و بي
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مثاًل در اتومبيل موتور با آيد. ارتباط به صورت وابستگي در مي

كولر ارتباط دارد اما موتور به كولر وابسته نيست . يعني اگر كولر 

كار نكند مشكلي در كار موتور پيش نخواهد آمد. اما موتور به 

است و در صورت عدم فعاليت آن موتور هم پمپ بنزين وابسته

رند. گذاايستد. كليه عناصر يك سيستم برهم اثر مياز كار باز مي

تواند كم يا زياد باشد. همچنين اين اثر دو طرفه است . اين اثر مي

كند، همانطور كه اثر موتور بر كولر آنست كه برق آنرا تامين مي

كند. در صورتي كه بخشي از كولر نيز بر موتور فشار وارد مي

عناصر يك سيستم با بقيه سيستم ارتباط نداشته باشند و فعاليتي را 

 انجام ندهند بايد از سيستم حذف شوند. براي سيستم

 

هر سيستم داراي هدف مشخصي است . هدف سيستم  

بايد باشد. اگر كند خصوصيات سيستم چهاست كه مشخص مي

هاي سنگالخ و كوهستاني مورد يك اتومبيل براي پيمودن جاده

گيرد بايد داراي ساختمان و ويژگيهاي خاص استفاده قرار مي

شود، د و اگر براي مسافرت درون شهري استفاده ميباش

گيري و ويژگيهاي ديگري را نياز دارد. هدف بايد قابل اندازه

دقيق باشد. اگر بگوئيم به ماشيني نياز داريم كه خوب براند، 

ايم. اما اگر بگوئيم به ماشيني نياز داريم هدف را مشخص نكرده

شد هدف را مطرح كه قدرت مانور آن در سرعت باال زياد با

ايم. تعريف دقيقتر اين هدف آنست كه بگوئيم اين ماشين كرده

كيلومتر در ساعت،در مسير مستقيم و افقي،  90بتواند با سرعت 

درجه فرمان را بپذيرد و تعادل  15دهم ثانيه، انحراف با زاويه  3در 

وتحليل و  خود را از دست ندهد. اولين چيزي كه در تجزيه

 بايد مشخص شود هدف سيستم است . طراحي سيستم
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"و همه چيز را 

آفريد و به دقت 

 گيري كرد."اندازه

 

 

 "خداوند آسمانها و زمين را به حق آفريد، در اين نشانه و آيتي است براي مومنان."

  

 

" آيا آنان با خود نينديشند كه خداوند آسمانها و زمين و آنچه ميان آن دو است، جز 

 اي پروردگارشان را منكرند."به حق و براي زمان معيني نيافريده است ؟ ولي بسياري از مردم لق

 

پذيرد. يك اتومبيل گذارد و از محيط اثر ميهر سيستم بر محيط خود اثر مي 

گذارد. سرما و گرماي هوا و رطوبت با توليد دود و حرارت بر محيط اطراف خود اثر مي

 گذارد.نيز بر عملكرد موتور اتومبيل اثر مي

 

هاي سيستم هر سيستم داراي محدوده مشخصي است . اعتبار قوانين و مشخصه 

در اين محدوده است و خارج از اين محدوده وجود ندارد. محدوده يك سيستم از چند 

هاي بعد قابل تعيين است . به عبارت ديگر يك سيستم از ابعاد مختلف داراي محدوده

تواند با محدوده اجرائي آن سيستم ك سيستم ميباشد. مثاًل محدوده مالي يمختلف مي

متفاوت باشد. محدوديتهائي كه در محدوده مالي يك سيستم مطرح است، و فضائي كه 

                                                 
 2فرقان   - 1۹
 44عنکبوت    - 2۰
 ۸روم   - 21
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دهد، با محدوديتها و فضاي محدوده اجرائي تفاوت دارد. محدوده مالي را تشكيل مي

 هاي زير است :مثاًل سيستم يك سد، داراي محدوده

 و پرسنل و بخشهاي اداري. محدوده نيروي انساني 

 . محدوده درياچه سد و اثرات درياچه بر محيط اطراف 

 .محدوده نيروي برق توليد شده توسط سد و توزيع آن 

 شوند.هاي آبياري كه توسط سد تامين ميمحدوده كانال 

هاي سيستم با ها هم از نظر فضا و هم از نظر قوانين و مشخصهاين محدوده 

كنند. توجه مناسب به اين مسئله را تبيين مي 3-2و  2-2هاي د. شكليكديگر تفاوت دارن

هاي مختلف يك سيستم از ابعاد مختلف داراي اهميت بسياري است و عدم محدوده

 ها موجب ضعف طراحي سيستم نهائي خواهد شد.شناخت مناسب محدوده

م توانيم تعريف زير را براي سيستبا جمع بندي خصوصيات فوق الذكر، مي 

 ارائه كنيم :

ها، وظايف و عناصر فيزيكي يا غير فيزيكي" اي از "رويهسيستم مجموعه 

است كه داراي "ارتباط يا وابستگي و اثرمتقابل" با ويژگي معين در تقابل با محيط در 

 محدوده معين براي رسيدن به هدف مشخص هستند .

كند تمام يخاطر سپردن تعريفي اينچنين طوالني كه سعي مو البته به 

توانيم خالصه تعريف خصوصيات سيستم را در بر بگيرد چندان ساده نيست . از اين رو مي

 فوق را به صورت زير بيان كنيم :

اي محدود و هدفمند از اجزاء مرتبط و در تقابل با محيط سيستم مجموعه 

 است.

ت . بلكه بايد به ياد داشته باشيم كه يك تعريف تنها براي به خاطر سپردن نيس 

خصوصيت ذكرشده سيستم در  7اهميت يك تعريف دقيق در كاربرد آن است . توجه به 

تجزيه و تحليل و طراحي سيستم بسيار با اهميت است . فراموش كردن هر يك از 

خصوصيات ذكر شده از هدف گرفته تا تقابل با محيط عواقب نامطلوبي را در پي خواهد 

 داشت.
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هر سيستم به دو شكل كلي با محيط خود در تقابل است . مبادله)ورودي و  

نشان داده شده است گاه سيستم بر  1-2خروجي( و اثرگذاري. همانطور كه در شكل 

پذيرد. از طرفي ديگر گاه سيستم با محيط گذارد و يا از محيط اثر ميمحيط خود اثر مي

رگذاري با مبادله را در اينجا بدين شكل تفسير كند. تفاوت اثخود چيزي را مبادله مي

كنيم كه در مبادله، موجوديت مبادله شونده و عمل مبادله جزء وظايف و اهداف مي

سيستم است . مبادله همان ورودي و خروجي سيستم است و اين ورودي خروجي هدف 

سئله است. نشان دهنده همين م 4-2كند. شكل كند و آنرا تبيين ميسيستم را دنبال مي

دهند. مثاًل ورودي يك هاي سيستم،پايه يك سيستم را تشكيل ميها و خروجيورودي

اتومبيل بنزين و روغن و دستوراتي است كه از طرف راننده بوسيله پدالها و دنده و فرمان 

اي ها، اصلي و پارهخروجي-اي از وروديرسد و خروجي حركت اتومبيل است . پارهمي

د. در همان اتومبيل حركت اتومبيل خروجي اصلي و بادكولر اتومبيل و ديگر فرعي هستن

 صداي ضبط صوت اتومبيل خروجي فرعي است .

 

شوند. اما معمواًل اثرگذاري سيستم ها به خواسته ما انجام ميخروجي-ورودي 

گذارد و از محيط بر محيط خود اثر مي بر محيط و بالعكس به خواسته ما نيستند. هر سيستم

بر آن داريم تا اين اثر گذاري را به حداقل برسانيم. البته اين پذيرد. ما معمواًل سعياثر مي

هاي حيات اواًل موضوع هميشه مصداق ندارد. مثاًل در مورد سيستمهاي طبيعي و چرخه

ستم قائل شد و ثانيًا هاي سيستم و اثرگذاري سيخروجي-توان تفاوتي بين ورودينمي

اثرات اين سيستمها شايد در كوتاه مدت نامطلوب تصور شوند، اما در دراز مدت مطلوب 

و مفيد هستند. حال آنكه در سيستمهاي ساخته انسان )چه مكانيكي چه غير مكانيكي نظير 

بر محيط و بالعكس، سربارهاي سيستم محسوب سيستمهاي اداري(، اثرات سيستم

عمواًل نامطلوب هستند. شايد مهمترين عامل اين موضوع ضعف مطلق قدرت شوند و ممي

طراحي و دانش بشر، به قدرت طراحي و دانش آفريدگار دانا باشد و عدم دانش از تمام 

تاثيرات و عواقب تاثيرات متقابل يك سيستم و محيط خود توسط انسان. به هرحال 

كنيم كه و تنها به اين نكته اشاره ميگنجد توضيح بيشتر اين موضوع در اين كتاب نمي
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سيستمها اواًل بايد كمترين مقدار تاثيرگذاري و تاثيرپذيري را با محيط داشته باشند و ثانيًا 

هاي نامطلوب نباشد. در طراحي سيستم بايد به اين موضوع اين تاثيرات بايد داراي جنبه

 توجه شود.

ه پديد آيد كه تاثيرات احتمااًل ممكن است اين سئوال در ذهن خوانند 

نامطلوب سيستمي همچون اتومبيل بر محيط، همچون آلودگي از يك طرف و سرماي 

شديد محيط بر اتومبيل از طرف ديگر قابل درك و شناخته شده است . اما اثرات نامطلوب 

تواند باشد ؟ براي روشن شدن اين موضوع يك مثال انساني چه مي-يك سيستم سازماني

ها تواند دورشدن فاصلهمدرن بر محيط اجتماعي ميرات يك سيستم شهرسازيزنيم. اثمي

و سخت شدن و ضعيف شدن ارتباطات خانوادگي و فاميلي باشد كه يك مشكل اجتماعي 

است . اين اثر، يك اثر نامطلوب و ناخواسته است و هدف و خروجي سيستم شهرسازي 

رائه امكانات بهتر با سرعت و مدرن نيست . هدف و خروجي سيستم شهرسازي مدرن ا

تواند به قيمت بهتر به شهروندان است . از طرف ديگر فرهنگ اجتماعي يك جامعه مي

 همان سيستم شهرسازي آسيب وارد كند.

البته لزومًا خصوصيات منفي فرهنگي نيستند كه بر يك سيستم اثر نامطلوبي را  

گاه نكات منفي فرهنگ اجتماعي كنند و گاه خصوصيات مثبت نيز چنين است . وارد مي

ها شود و گاه نكات مثبت . مثاًل صميميت و خوش وبش كردن ايرانيباعث اين اثر مي

يك خصوصيت مثبت فرهنگي اين جامعه است . اما همين خصوصيت در هنگام كار در 

گونه مسائل است كه شود. همينيك اداره باعث ايجاد خدشه در سيستم و چرخه كار مي

تر از سيستمهاي تر و پيچيدهانساني را بسيار مشكل-وتحليل سيستمهاي سازمانيتجزيه

كند. از يك طرف، حفظ سيستم منجر به خشك شدن روابط مكانيكي و امثال آن مي

شود و از طرف ديگر حفظ اين صميميت منجر به اشكال شدن صميميت ميعاطفي و كم

قطعًا بله منتهي كار بسيار مشكل و  توان هر دوطرف را حفظ كرد.در سيستم. آيا مي

ظريفي است كه از يك طرف بر دوش تحليلگر و طراح و از طرف ديگر بر دوش مدير 

-وتحليل سيستمهاي انسانيشود. و ضمنًا شايد همين موضوع باشد كه تجزيهواقع مي

اي همچون ايران از جوامعي چون جوامع غربي كه داراي روابط سازماني را در جامعه

كند و بسياري از روش ها و طفي و صميميت بسيار ضعيفي است متفاوت ميعا
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راهكارهاي مطرح شده در كتب اين زمينه توسط دانشمندان غربي را براي اجرا در اين 

سازد. تحليلگر و طراح بايد سيستمي را طراحي كنند كه از محيط جامعه غير عملي مي

رين اثرات نامطلوب را بر محيط تحميل خود كمترين اثرات نامطلوب را بپذيرد و كمت

برد )اثراتي كند. همچنين يك سيستم خوب بيشترين بهره را از اثرات مطلوب محيط مي

همچون جديت، پشتكار و صميميت افراد يك جامعه( و بيشترين اثرات مطلوب را بر 

 محيط خواهد گذاشت )اثراتي همچون توسعه، نظم و برقراري آرامش(.

 

 -يك سيستم هم با خارج داراي مبادالتي است و هم در داخل . ورودي  

تواند اطالعات، پول، خدمات، برنامه و امثال آن باشد. خروجي يك سيستم با خارج مي

هاي يك سيستم با ها و خروجينشان دهنده همين موضوع است . ورودي 5-2شكل 

ماًل حساب شده و قابل ارزيابي باشد. مهمترين هدف سيستم خارج آن بايد به صورت كا

ها خروجي -ها است . برخي از ورودي خروجي-و گاه تنها هدف سيستم همين ورودي

بايد به حداقل برسد و برخي ديگر به حداكثر و برخي نيز در وضعيت خاصي ثابت بماند. 

وجي هستند. اين ورودي خر -همچنين اجزاء يك سيستم نيز بين يكديگر داراي ورودي 

مشخص كننده مبادله اطالعات  6-2ها اغلب به شكل اطالعات هستند. شكل خروجي-

هاي غير اطالعاتي معموالً با ورود به سيستم، خروجي -داخلي يك سيستم است . ورودي 

 نشان دهنده همين مسئله است . 7-2شوند. شكل به شكل اطالعات تبديل مي

ا در داخل يك سيستم بين بخشهاي مختلف مبادله شكل اطالعاتي كه نوع 

شود معمواًل متفاوت است. شود با شكل اطالعاتي كه بين سيستم و خارج آن مبادله ميمي

هائي است كه اطالعات اطالعات در جريان در داخل سيستم، داراي ساختار و ويژگي

عات در علم كامپيوتر، هائي را ندارد. با توجه به تعريف داده و اطالخارجي چنين ويژگي

نامد كه آنچه را كه براي كاربر سيستم قابل درك و فهم و طبقه بندي است اطالعات مي

و آنچه را كه براي سيستم كامپيوتري قابل درك و فهم و طبقه بندي است داده ناميده 

شود و داراي شود، ما نيز در اين كتاب، آنچه را كه در داخل سيستم مبادله ميمي

ناميم و آنچه را كه براي مخاطبين سيستم )ارباب رجوع و بندي داخلي است داده ميطبقه

اين  7-2كنيم. در شكل سيستمهاي ديگر( قابل استفاده است اطالعات نامگذاري مي
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موضوع نشان داده شده است . عمل پردازش يعني همان عملياتي كه اجزاء داخلي سيستم 

عات و محصوالت سيستم فراهم شوند. همانطور كه يك دهند تا اطالها انجام ميبر داده

كند و اگر هم خروجي غير اطالعاتي دارد سيستم كامپيوتر اصواًل بر اطالعات كار مي

وابسته به اطالعات است، ما نيز در تجزيه و تحليل و طراحي سيستم، بنا را بر اطالعات 

كرده و در صورت نياز به  هاي داخلي را تماما بر محور اطالعات بنافرايندگذاشته و 

كنيم )شكل دريافت يا ارائه محصولي غير اطالعاتي آنرا به شكل اطالعاتي آن تبديل مي

2-7. ) 

االمكان مبادله اطالعات يكي از اهداف طراحي سيستم، معمواًل كاهش حتي 

 داخلي يك سيستم و بهبود نحوه انجام آن و كاهش زمان وهزينه انجام آن است .

 

هاي مبادله اطالعات داخلي يك سيستم، مبادله يكي از مهمترين جنبه 

اي از زير سيستمها تشكيل اطالعات بين زير سيستمها است . هر سيستم از مجموعه

( . هر يك از زير سيستمها خود يك سيستم جداگانه محسوب 8-2شود)شكل مي

دارا هستند. مبادله اطالعاتي كه براي شوند و كليه شرايط و خصوصيات يك سيستم را مي

سيستم اصلي يك مبادله اطالعات داخلي است ، براي زير سيستمها يك مبادله اطالعات 

شود. مثاًل يك اتومبيل )به عنوان يك سيستم( حاوي چندين زير خارجي محسوب مي

سيستم است . زير سيستم سوخت رساني، زير سيستم برق رساني، زير سيستم انتقال 

شود. حركت و ..... هر يك از اين زير سيستمها نيز از چند زير سيستم ديگر تشكيل مي

زني، زير سيستم تامين برق ذخيره در باطري مثالً زير سيستم برق رساني از زير سيستم جرقه

شود. تجزيه سيستم به زير سيستمها تا چندين مرحله ، زير سيستم چراغها و .... تشكيل مي

تر و ست . در هر مرحله از تجزيه، زير سيستمهاي ايجاد شده معمواًل سادهقابل انجام ا

تر بكار رفته به دليل ساختار كوچك تر هستند. اينكه كلمه "معموال" براي عبارت ساده

كند. گاه منطق منطقي يك سيستم است. لزومًا پيچيدگي از باال به پائين افزايش پيدا نمي

ز منطق عملكرد سيستم زيرين است. مثاًل در يك ماشين تر اعملكرد سيستم اصلي ساده

گيري )بخش فوقاني( گيري، سيستم از دو زير سيستم موتور و محفظه آب ميوهآب ميوه
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شود. منطق اتصال و عملكرد اين دو بخش به هم بسيار ساده است . اما زير تشكيل مي

 اء بسيار پيچيده است.سيستم موتور به عنوان يك جزء از كل، خود داراي منطق و اجز

  

تواند متفاوت همانطور كه محدوده يك سيستم از ديدگاههاي مختلف مي 

باشد، ماهيت، ساختار و عملكرد يك سيستم از ديدگاههاي مختلف متفاوت است . يك 

يك كند و شخص ديگر با ديد ديگر. هر شخص با يك ديد به يك سيستم نگاه مي

كنيم. (. يك مثال را در اين مورد بررسي مي9-2بينند )شكل اي ميسيستم را به گونه

اداره بيمه يا تامين اجتماعي از ديدگاه كارگران و افراد عادي، يك سازمان حمايت كننده 

است . ساختار اين سازمان براي چنين افرادي بخشهائي نظير صدور دفترچه بيمه، پرداخت 

دانند آن است . اين افراد سازمان را موظف به تامين و حمايت از خود مي خسارات و امثال

كند )يا حداقل بايد احساس كند!(. اي را در خود احساس ميو سازمان نيز چنين وظيفه

همين سازمان از ديدگاه كارفرمايان، يك سازمان نظارت،بازرسي و اخذ كننده عوارض 

ين سازمان از بخشهاي بازرسي، ارزيابي، محاسبه، شود. از ديدگاه اين افراد امحسوب مي

دريافت و امثال آن تشكيل شده و به اين سازمان به عنوان يك كنترل كننده و محدود 

كنند. از ديدگاه مراكز درماني اين سازمان به عنوان يك مرجع ارائه كننده كننده نگاه مي

تار اين سازمان را در شود. اين مراكز ساخپيمانكاري در امور درماني محسوب مي

دانيم كه اين كنند. همه ما ميبخشهاي انعقاد قرارداد و پرداخت و امثال آن مشاهده مي

سازمان يك سازمان واحد است . اما ديدگاه افراد مختلف از اين سازمان با هم متفاوت 

است . تحليلگر و طراح بايد به اين ديدگاه توجه كافي داشته باشد. بخصوص در زمان 

طراحي چنين سيستمي بايد توجه داشت تا همه ديدگاهها به نحو مناسب و مطلوب در 

 نظر گرفته شده باشد.

تفاوت ديدگاهها گاه در برخورد با بخشهاي مختلف سيستم است )نظير مثالي  

هاي متفاوت . مثاًل دو كه ذكر شد(، و گاه در برخورد با بخشهاي يكسان منتهي با جنبه

بهداشتي، و ديگري بازرس تعزيرات، يك فروشگاه واحد را با دو  بازرس يكي بازرس

دهند. يكي از جنبه بهداشتي و ديگري از جنبه ديدگاه مختلف مورد بررسي قرار مي
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گرانفروشي و احتكار. يكي به نحوه ساختمان و فاضالب و تهويه و .... توجه دارد و 

 ها و انبارها و ... .ديگري به قيمت

 

 

دانند چيست، كنيم، همه ميوقتي از كاري مانند نجاري و باغباني صحبت مي 

شود )بطور كلي( و چه خصوصياتي دارد. اگر يك باغبان مثالً با انبردست چگونه انجام مي

گوشتي بخواهد به سر كار خود برود همه تعجب خواهند كرد و اگر نجار و آچار و پيچ

پندارند. چون همه از كش بخواهد نجاري كند همه او را ديوانه ميل و بيلچه و شنبا بي

ماهيت و تجهيزات و خصوصيت كار او اطالع دارند. اما وقتي صحبت از تجزيه و تحليل، 

شود. ها شروع ميشود، ابهامريزي، محاسبه و امثال آن ميطراحي، ارزيابي، برنامه

گيرند و شايد عامه مردم طراحي را با نقاشي اشتباه ميداند طراحي چيست. هيچكس نمي

دانند. شايد دليل اين موضوع كش مياگر مقداري اطالعاتشان بيشتر باشد، طراح را نقشه

ها و فنون باشد. تعداد افرادي كه خود را تحليلگر عدم آشنائي افراد جامعه با چنين دانش

ت كافي از مفهوم تجزيه و تحليل سيستم پندارند، اما برداشت درست و اطالعاسيستم مي

 ندارند، كم نيست.

 ( :10-2 كنيم )شكلتجزيه و تحليل سيستم را به صورت زير تعريف مي

اي مبتني بر روش علمي است كه مشكالت "تجزيه و تحليل سيستم مطالعه 

حل آنها را مبتني بر اهداف بلند مدت و كوتاه مدت سازمان، يافته و نيازهاي و راه

سيستم و موارد اصالحات درتركيب و روشهاي سازمان را به صورت نقاط 

گيري در جهت بهبود فعاليت ها و كيفيت و كارائي سازمان و در جهت بقاي تصميم

 كند."سازمان ارائه مي

توان تجزيه و تحليل سيستم را به صورت خالصه زير تعريف شدن ميبراي ساده    

 كرد :

حل آنها براي بهبود كارائي فتن مشكالت و راه"مطالعه علمي براي يا 

 سازمان."
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واضح است كه چند مورد از خصوصيات ذكر شده در تعريف اصلي در تعريف     

شوند، در حاليكه از اهميت بسياري بر خوردارند. در خالصه صريحا مورد اشاره واقع نمي

 مشخص نمود.توان خصوصيات تجزيه و تحليل را طبق موارد بعدي حالت كلي مي

 

 الف  

خصوصيت يك مطالعه خوب بررسي تمام جوانب و صرف  

زمان كافي براي بدست آوردن نكاتي است كه بايد از آنها اطالع داشته 

 حلي مناسب ارائه كنيم.باشيم تا بتوانيم مشكالت سيستم را يافته و راه

 ب  

 منظور از روش علمي آنست كه بايد :  

براي انجام كليه فعاليت  بر طبق قوانين كامالً مشخص باشد. -1

ها مقررات و قوانين مشخص وجود داشته باشد و كليه 

 عمليات بر طبق اين قوانين و مقررات انجام شوند.

انين داراي دليل تمام فعاليت ها با دليل انجام شود. تمام قو مستدل باشد. -2 

 منطقي و حساب شده باشند.

درهم و مغشوش  بندي شده انجام شود.بصورت طبقه -3

بندي كاماًل نباشد و كليه فعاليت ها در يك طبقه

 مشخص سازماندهي شوند.

بدانيم كه چگونه و چطور يك فعاليت را انجام  ريزي شده باشد.برنامه -4 

 خواهيم داد.

يت ها و حقايق انطباق كامل داشته باشد. از آنچه بايد با واقع دقيق باشد. -5 

 باشد انحراف نداشته باشد.

بدانيم دنبال چه هستيم و چه بايد بكنيم و بكجا خواهيم  قابل پيش بيني. -6 

شود كه فعاليت ها و اكتشافات علمي اتفاقي است، رسيد. بر خالف آنكه بعضًا تصور مي

كند و چند كه از خصوصيات دقيق آنچه كشف ميمعمواًل اينچنين نيست. مكتشف هر 

يا ايجاد خواهد كرد و يا بدست خواهد آورد آگاهي ندارد )اگر آگاهي داشت كه ديگر 



 ۷۶مبانی تحلیل و طراحی سیستم ها / 

 

گردد اطالع جستجو و كنكاشي الزم نبود(، اما از ماهيت كلي آنچه كه بدنبال آن مي

 دارد.

مطالعه(  نه سيستم مورد -)سيستم مطالعه و بررسي  سيستماتيك باشد. -7 

 تجزيه و تحليل بر اساس يك سيستم مشخص انجام شود.

 شده و صحيح باشد.بر محور يك دانش شناخته -8 

ايم؟ بايد مشخص شود كه آيا پيشرفتي داشته قابل مشاهده و ارزيابي باشد. -9 

 22ايم؟آيا به نتيجه مطلوب رسيده

سيستم است .  همه اين موارد در چگونگي انجام فعاليت تجزيه و تحليل   

شود كه موارد فوق در مورد خود فعاليت تجزيه و تحليل است و با تاكيد مي

خصوصياتي كه سيستم مورد مطالعه بايد داشته باشد تفاوت دارد. همين 

وتحليل يك سيستم، موضوع بيانگر اين مطلب است كه قبل از آغاز كار تجزيه

يستمي مناسب براي فعاليت ابتدا بايد كار خود را تجزيه و تحليل كنيم و س

تجزيه و تحليل خود ايجاد كنيم و سپس با استفاده از اين سيستم به تجزيه و 

تحليل سيستم مورد مطالعه بپردازيم. اين نوع از تجزيه و تحليل سيستم 

ريزي و مديريت پروژه وتحليل سيستم فعاليت تحليلگر( به نوعي، برنامه)تجزيه

 خصوصيات و مسائل خاصي است .شود و خود داراي محسوب مي

 ج  

هميشه مشكالت هستند كه ما را به سمت تجزيه و تحليل سيستم سوق  

حل آنها اساسي ترين قدم در دهند. يافتن اين مشكالت و يافتن راهمي

 وتحليل سيستم و گاه همه آن است.تجزيه

 د  

همانطور كه در تعريف سيستم بحث شد مهمترين خصوصيت يك  

سيستم هدفمند بودن آن است. تجزيه و تحليل سيستم بايد اهداف سازمان 

                                                 
را نیاز دارد. کتب  یباشد و بحث مفصلیخصوصیت فوق م ۹فراتر از ذکر مختصر  یخصوصیات يک روش علم - 22

اندك من  یتوانند به اين کتب مراجعه کنند. مقوله کتاب حاضر و بضاعت علمیمندان مدر اين زمینه موجود است و عالق یمتعدد

 دهد. هر چند که يک تحلیلگر سیستم بايد عمیقا با اين موضوع آشنا باشد.  یاجازه طرح بیشتر اين موضوع را نم
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وتحليل سيستم، هدايت سيستم به سمت را در بر بگيرد و هدف اصلي تجزيه

 باشد.اهداف خود مي

نوع اهداف است . اهداف بلند مدت يك سازمان معمواًل داراي دو 

شود و اهداف كوتاه مدت كه اهداف كه اهداف غائي سازمان محسوب مي

شود. كما اينكه مثاًل يك انسان نيز از كار و روزمره سازمان محسوب مي

تالش داراي دو هدف است، هدف غائي كه جلب رضايت حق تعالي و 

ي و رفع نيازهاي سير به سمت اوست و هدف روزمره كه گذران زندگ

مادي چون خوراك و پوشاك و امثال آن است . در نظر نگرفتن يكي از 

اين دو نوع اهداف در تجزيه و تحليل باعث ايجاد مشكل خواهد شد. اگر 

سيستمي را تنها با اهداف بلند مدت آن مورد تجزيه و تحليل و طراحي قرار 

ه آن هدف نخواهيم دهيم و اهداف كوتاه مدت را در نظر نگيريم، هرگز ب

اي خواهيم براي آسيب ديدگان زلزله يك روستا چارهرسيد. مثاًل وقتي مي

هاي جديد را مطرح كنيم. در اين بينديشيم، ممكن است تنها ساخت خانه

هاي جديد ممكن است از سرما صورت آسيب ديدگان تا ساخته شدن خانه

نرسند. در نظر گرفتن تنها  هاي خوداز بين بروند و به مرحله استفاده از خانه

مدت نيز در دراز مدت مشكل آفرين است . مثاًل استفاده از اهداف كوتاه

چادر و رساندن ملزومات اوليه به آسيب ديدگان زلزله در مثال قبل، نيازهاي 

ماه مشكل را حل  كند اما اين موضوع تا چنداوليه آنها را برآورده مي

سوده شدن چادرها و ملزومات و فشار و كند و پس از چند ماه، با فرمي

سختي زندگي در چنين وضعي، تحمل وضع براي افراد مشكل خواهد شد. 

راه حل در نظر گرفتن هر دو نوع اهداف كوتاه مدت و بلند مدت سازمان 

به صورت توام است . هم بايد چادر و ملزومات فوري را تهيه كرد و هم به 

 هاي جديد پرداخت .احداث خانه

  - ه 

پنداريم در اين مشكل در تجزيه و تحليل سيستم وجود دارد كه مي 

ابتداي كار تجزيه و تحليل، نيازهاي سيستم كاماًل مشخص است و سازمان 
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از نيازهاي خود كاماًل اطالع دارد. چنين برداشتي درست نيست . مثالً وقتي 

چند كه اطالعاتي كلي راجع به خانه،  خواهيم يك خانه بسازيم، هرمي

مساحت آن، تعداد اتاق آن و امثال آن در ذهن داريم. اما اينها همه نيازها 

كنيد، وي نيازهاي نيستند. وقتي شما با يك مهندس معماري مشورت مي

خانه شما را به صورت كاماًل دقيق از تعداد اتاقها، نوع ارتباط اتاقها، نوع 

ها، نوع و خصوصيات تجهيزات حرارتي و تهويه مورد هديوارها، نوع پنجر

كند. نبايد اين موضوع را با طرح و نقشه و شماي نياز و امثال آن باخبر مي

ظاهري پيشنهادي مهندس معماري اشتباه گرفت . نقشه و شكل ساختمان 

خواهد باشد، ولي خانه شما بايد امكانات بهداشتي، حرارتي و هر چه مي

شما كنار باشد. نياز به پنجره و خصوصيات پنجره وقتي زمينپنجره داشته 

يك بزرگراه قرارداشته باشد، با زماني كه در يك روستاي آرام خانه 

خواهد باشد سازيد متفاوت است . شكل و طرح ساختمان هر چه ميمي

بايد پنجره ساختمان شما مثاًل صدا را كمتر از خود عبور دهد. اين يعني 

انساني نيز چنين است . نيازهاي آن در -. يك سيستم سازمانيشناسائي نياز

ابتدا به طور كاماًل مشخص تعيين نشده است . در تجزيه و تحليل است كه 

گوئيم اين سازمان بايد كنيم و مثاًل مينيازها را به صورت دقيق مشخص مي

نفر ارباب رجوع در زمينه خاصي سرويس ارائه كند  200بتواند هر روز به 

پرسنل جديد دارد. همه اينها پس از بررسي دقيقي كه  5يا سازمان نياز به 

شود مشخص خواهند شد و در ابتدا بجز وتحليل سيستم انجام ميدر تجزيه

به صورت كلي از آنها اطالع نداريم. اين موضوع سرچشمه بسياري از 

وتحليل را شوند و محور تجزيهخطاهائي است كه تحليلگران مرتكب مي

شود كاماًل بر اساس نيازهائي كه از طرف سازمان و مديران آن مطرح مي

كنند، بدون اينكه سعي در ارزيابي و احيانًا اصالح نيازها داشته باشند. بنا مي

بسياري از مواقع نيازهاي مفروض، با نيازهاي واقعي سازمان تطابق ندارند. 

ات سيستم فرض مثاًل در يك سازمان نياز اصلي، مكانيزه كردن عملي

شود ولي سازمان در تامين اطالعات مورد نياز خود از خارج ضعف مي
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تنها كمكي به وضع موجود نخواهد دارد. در چنين حالتي مكانيزه كردن نه

كند زيرا سيستم مكانيزه نياز بيشتر و سريعتري تر ميكرد بلكه مسئله را بغرنج

 به اطالعات از خارج سازمان دارد.

 توان به دو دسته تقسيم كرد :ك سيستم را مينيازهاي ي 

كنند كه سيستم بايد چه نيازهاي قابليتي. اين نيازها مشخص مي -1 

قابليتهائي داشته باشد و چه سرويسهائي را ارائه كند. )همان مثال 

 نفر در روز( . 200توانائي ارائه سرويس به 

سيستم بايد چه كنند كه نيازهاي ملزوماتي. اين نيازها مشخص مي -2 

امكانات، تجهيزات و ملزوماتي را در دسترس داشته باشد تا بتواند 

نفر پرسنل  5فعاليت هاي خود را به نحو مناسب انجام دهد. )همان مثال 

 جديد(.

 و  

راجع به آن اين در واقع همان فعاليت طراحي سيستم جديد است كه جلوتر   

 صحبت خواهيم كرد.

  
ز  

 

امروزه با توجه به افزايش انتظارات و توقعات از سيستمها، سازماني  

تواند به حيات خود ادامه دهد كه در جهت كارائي و كيفيت و بهبود مي

كند تا اين تحليل سيستم كمك ميفعاليت هاي خود تالش كند. تجزيه و 

 تالش انجام شود.

 -ح  

اي در سيستم است كه در آن يك فرد يا يك نقطه تصميم گيري نقطه 

مكانيسم خودكار بايد به عنوان واكنش در مقابل اطالعات ورودي، 

يقا است كه سيستم را عمايگيري، نقطهگيري نمايد. نقطه تصميمتصميم

اي است كه در آن گيري نقطهگذارد. نقطه مركزي تصميمتحت تاثيرمي

 كنند.اند و اثر يكديگر را تشديد ميشدهگيري جمعچند نقطه تصميم
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شايد اين سوال در ذهن خواننده ايجاد شود كه چرا نقطه  

وتحليل سيستم گيري به عنوان يكي از خصوصيات اساسي تجزيهتصميم

 توان آنرا جزء مفاهيم و روش ها ذكر كرد.ال آنكه ميشود و حمطرح مي

اساس عملكرد صحيح يا ناصحيح يك سيستم به  

گيري گيري آن بستگي دارد. اگر يك نقطه تصميمعملكرد نقاط تصميم

وتحليل شود. در تجزيهدرست عمل نكند، عملكرد كل سيستم مختل مي

شود ضروري جام ميگيري انيك سيستم يافتن نقاطي كه در آنها تصميم

هااست . اصالحات نيز معمواًل است. در واقع نقطه معيوب يكي از اين نقطه

شود. مثاًل در يك اتومبيل در پمپ بنزين يك نقطه بر اين نقاط انجام مي

شود كه با توجه به فعاليت گيري قرار دارد. در اين نقطه مشخص ميتصميم

موتور برسد. يا در دلكو اين موتور و دور آن چه مقدار سوخت بايد به 

شود كه در هرلحظه چه شمعي جرقه بزند. اختالل در هر گرفته ميتصميم

يك از اين نقاط يعني عملكرد نادرست موتور. در يك سازمان نقطه 

گيري است . در اين ارزيابي درخواست صدور مجوز، يك نقطه تصميم

شود كه درخواست يگرفته منقطه با استفاده از يك مكانيزم اين تصميم

 رسيده معتبر و صدور مجوز براي آن ممكن است يا خير.

تجزيه و تحليل، تنها تعيين چند روال انجام كار نيست . روالهاي انجام  فرايند

كار بايد به صورتي تعيين شود كه كارائي كل سيستم را افزايش دهد. مثاًل در يك 

خواهيم دهد. ميه را تشكيل مياز خسارات وارداي، سرقت بخشيفروشگاه زنجيره

راههاي سرقت را سد كنيم. يك راه حل آنست كه تعداد كاركنان را افزايش دهيم. در 

كند. آيا ميزان افزايش واسطه اين مسئله افزايش پيدا ميهاي سيستم بهاين حالت هزينه

. در هاي ناشي از سرقت است يا بيشتر؟ گاه بيشتر استهزينه، كمتر از ميزان خسارت

كرد تا اينكه بسياري از موارد، اگر مسئله را به حال خود رها كنيم، كمتر ضرر خواهيم

مثاًل تعداد كاركنان را افزايش دهيم. بنابراين هميشه استفاده از روشهائي كه به نظرمان 

كند كارساز هاي پيشنهادي كه يك مشكل را برطرف ميرسد درست نيست و راه حلمي

هاي ارائه شده در نظر گرفت حلمجموع كارائي سيستم را با توجه به راه نيستند. بايد در
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در مبحث تجزيه و تحليل  چهارمحل مطلوب را انتخاب كرد. اين موضوع در فصل و راه

 منفعت مورد بحث بيشتر قرار خواهد گرفت .

 

هائي از موارد آن را ذكر و تحليل سيستم، نمونه براي آشنائي بيشتر با تجزيه 

توانند هر يك، موضوع يك پروژه تجزيه و تحليل سيستم باشند و كنيم. اين موارد ميمي

 يا بخشي از يك پروژه را تشكيل دهند.

 ها :نمونه 

  اصالح محل ادارات و كاركنان در اتاقها و طبقات

 سازمان و نيز حتي در داخل يك اتاق.

 كند.فرمهائي كه ارباب رجوع پر مي اصالح 

 .اصالح شيوه مراجعه ارباب رجوع به سازمان 

   كاهش زمان انجام فعاليتX .)گرفتن مجوز تاسيس( 

 كردن ورود و خروج كاركنان.مكانيزه 

 .مكانيزه كردن سيستم حقوق و دستمزد 

 (.23مكانيزه كردن كل فعاليت هاي سازمان )سيستم جامع 

 اليت كاهش هزينه انجام فعY  توليد يك مصنوع خاص(

 سرويس آبدارخانه(. -

 . جلوگيري از سرقت يا اختالس 

  اعمال كنترل بيشتر بر فعاليتz  رفت و آمد كاركنان به(

 يك واحد خاص(.

 اي از وضع مالي.امكان تهيه گزارش لحظه 

تواند در طي چند بسياري از اين موارد چنان كوچك هستند كه يك نفر مي

نفره بايد طي يك سال  20-15ام دهد و بسياري چنان بزرگ كه يك تيم روز آنرا انج

آنرا انجام دهند. صرفنظر از بزرگي و كوچكي آنها، همه يك فعاليت تجزيه و تحليل 

                                                 
23 - TOTAL SYSTEM 



 ۸2مبانی تحلیل و طراحی سیستم ها / 

 

گيرد در مورد همه آنها هستند و تمام مواردي كه در اين كتاب مورد بحث قرار مي

 گر.مصداق دارد. برخي به يك صورت و برخي به صورت دي

 

 تواند مزاياي زير را در بر داشته باشد :تجزيه و تحليل سيستم، مي 

 افزايش كارائي سازمان -1 

 هاي عملياتي و تاسيساتيكاهش هزينه -2 

 كاهش نيروي انساني -3 

 كوتاه كردن زمان انجام فعاليت ها -4 

 صرفه جوئي در وقت مديران -5 

 راهم كردن تسهيالت براي مراجعه كنندگانف -6 

 بهتر شدن روحيه كاركنان -7 

 كاهش حجم كارهاي دفتري -8 

 افزايش كيفيت كار -9 

 امكان ارزيابي فعاليت ها و افراد -10 

 توان در موارد زير خالصه كرد :همه اين موارد را مي 

 كيفيت( -افزايش كارائي )سرعت  -الف  

 ز منابعاستفاده بهينه ا -ب  

 رضايت ارباب رجوع و كارمند -ج  

 

عالوه بر خصوصياتي كه به عنوان خصوصيات اساسي تجزيه و تحليل سيستمها  

ها فرايندرا از ساير  فراينددر تعريف تجزيه و تحليل سيستم مطرح شد، برخي ويژگيها اين 

وتحليل شكل تجزيه فرايندهاي ذاتي ا بر اساس مشخصهكند. اين ويژگيهمتمايز مي

 گيرند.مي

 برخي از اين ويژگيها عبارتند از : 
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تجزيه و تحليل سيستم يك فعاليت مبتني بر گفتگو است . گفتگو پايه و اساس  

دهد. تحليلگر سيستم بايد در انجام تجزيه و تحليل را تشكيل مي فراينداين فعاليت و 

مديران، ارباب رجوع، كاركنان، مشاوران و افراد ديگري كه به نحوي با سيستم  سيستم با

( . سپس بايد با تفكر بر آنچه مورد گفتگو 11-2ارتباط دارند به گفتگو بپردازد.)شكل 

هاي خود را در مورد سيستم و مشكالت آن افزايش داده و سيستم قرار گرفته است دانسته

 گفتگو ممكن است در انواع مختلف صورت گيرد : را اصالح كرده و توسعه دهد.

  

هاي غير در اين حالت تحليلگر به شيوه مستقيم نظيرپرس وجو و يا شيوه  

پردازد. اين نوع گفتگو آوري اطالعات در مورد سيستم ميمستقيم به جمع

ياد دارد. گفتگو مهمترين نوع گفتگوي تحليلگر است و نياز به ظرافت بسيار ز

تواند جلب كننده اعتماد كليدي را دارد و طريقه گفتگو ميدر اين مورد نقش

 مخاطب و يا از بين برنده اعتماد وي باشد.

  

هاي خود را از سيستم با شخص ديگري در اين حالت تحليلگر دانسته  

 گيرد.ميمطرح و از وي در حل مسائل كمك و راهنمائي 

  

پس از طراحي سيستم جديد، تحليلگر بايد با گفتگو، سيستم طراحي شده   

جديد و مسائل و خصوصيات آنرا به كاربران سيستم و مديران آن تفهيم كند 

برداري كنند. شناساندن ابعاد سيستم به نحو تا بتوانند از آن به نحو مطلوب بهره

 آيد.اين گفتگو حاصل مي مطلوب در

  

هائي از باال كند، اليههائي تقسيم ميتجزيه و تحليل سيستم، سيستم را به اليه 

هائي طبقه بندي شده و اليه به پائين و به شكل سلسله مراتبي. سيستم به صورت اليه

 موضوع است . مثالي از اين 12-2شود. شكل به اليه تجزيه و تحليل مي

  

در بعضي فعاليتها مثل ساختن ساختمان، از ابتدا جزئيات كار معلوم است و  

توان شود. اما تجزيه و تحليل سيستم چنين نيست. يكباره نميجزئيات مشخص مي
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وارد جزئيات شد. اول بايد ديدي كلي نسبت به سيستم پيدا كرد و سپس گام به 

مق سيستم شد. خصوصيت تجزيه و تحليل سيستم اين است كه در گام وارد ع

شود و در مرحله ابتداي كار )پيشنهاد پروژه( يك بررسي بر كل سازمان انجام مي

شود. اين مسئله در تناظر با تالشي يا تر ميتر و در مرحله بعد هم جزئيبعد جزئي

 (.12-2تجزيه سلسله مراتبي است )شكل 

  

در تجزيه و تحليل حتي االمكان از روشهائي براي ارائه و مستند سازي سيستم  

شود كه درك و انتقال مطلب از طريق آن ساده و سريع باشد. از جمله استفاده مي

 نمودارها ابزاري هستند كه در اين زمينه كمك شاياني به تحليلگر

اي از كاربرد يك نمودار در نمايش عمليات يك نمونه 13-2كنند. شكل مي 

 دهد.سيستم را نشان مي

  

(. تحليلگر 14-2مدل نمايشي مجازي از يك موجوديت واقعي است )شكل  

دهد و بررسي سيستم براي ساده شدن بررسي سيستم آنرا به شكل يك مدل نشان مي

طور كه يك مهندس ساختمان ممكن است دهد. همانخود را بر آن مدل انجام مي

 از ماكت ساختمان براي بررسي آن استفاده كند.

تر و كار آمدتر از بررسي خود سيستم است . در بخش بررسي يك مدل ساده 

طراحي سيستم، فرايند مدل سازي را با دقت و تعمق بيشتري مورد بحث قرار 

 خواهيم داد.

  

ي است كه نياز به قدرت درك باال، قدرت فرايندتحليل سيستم عمل تجزيه و  

اكنون وجود ندارد و قدرت تصور مناسب براي تجسم ذهني وضعيتي كه هم

خالقيت بسيار براي ايجاد سيستم جديد دارد. تجزيه و تحليل سيستم يك هنر است، 

 هنري بسيار پيچيده و ظريف .
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سيستم، ما با انسانها برخورد مستقيم داريم. سيستمهاي در تجزيه و تحليل  

انساني به دليل وجود انسان در آن بسيار حساس هستند. روش برخورد -سازماني

انساني با روش برخورد تحليلگر يك سيستم مكانيكي كاماًل تحليلگر يك سيستم

ر اين دهند، بنابترين عامل در سيستم را انسانها تشكيل ميمتفاوت است . مهم

توان با روش سعي و خطا جلو رفت كه پر هزينه، زمانبر و تخريب كننده روحيه نمي

ها و برخوردها بايد كاماًل حساب شده، مشخص و با دقت انجام افراد است. گام

 شود.

 

چه كسي براي انجام تجزيه و تحليل سيستم مناسب است ؟ براي پاسخ به اين  

بايد مشخص كنيم كه يك تحليلگر چه وظايفي دارد. وظايف يك تحليلگر سئوال 

 عبارتند از :

بررسي و مطالعه مشكالت و مسائل بصورت علمي  -1 

 و تكنيكي

 هاي مشكالتيافتن ريشه -2

 حل مشكالتيافتن راه -3

 طراحي سيستم فعاليت هاي سازمان -4

 جذب همكاريهاي فني و تخصصي -5

 

 ات ذكر شده :با توجه به خصوصي

تحليلگر سيستم كسي است كه از  

نقطه نظر تكنيكهاي كاربردي، تحقيق علمي و 

تفكر خالقه، مشكالت و مسائل را مورد 

هاي دهد تا ريشهبررسي و مطالعه قرار مي

حلي براي رفع مشكل مشكالت را يافته و راه

بيابد و با توجه به اين، و با جذب همكاريهاي 
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مي را براي مديريت و فني و تخصصي، سيست

 كند.هدايت فعاليت هاي سازمان طراحي مي

 

تواند نقاش تجزيه و تحليل سيستم يك هنر است . همانطور كه هركسي نمي 

يا هنرمند خوبي باشد و استعداد اينكار تنها در برخي افراد وجود دارد، هر كسي استعداد 

ارد. آشنا شدن با اصول و روشهاي علمي تجزيه و تحليل همه انجام تجزيه و تحليل را ند

كند، اما همانطور كه شركت در كالس را در انجام تجزيه و تحليل سيستم كمك مي

دهد ولي تنها برخي از اين افراد نقاش خوبي خواهند نقاشي به همه افراد نقاشي ياد مي

 شد، همه اين افراد نيز تحليلگر خوبي نخواهند شد.

تحليلگر براي آنكه بتواند وظايف خود را به نحو مطلوب انجام دهد بايد  يك 

ها اكتسابي و قابل تعليم است و برخي هاي زير باشد. برخي از اين ويژگيداراي ويژگي

 تواند ذاتي و يا اكتسابي خارج از محدوده يادگيري درس تجزيه و تحليل باشد.ديگر مي

 نقدرت تبادل اطالعات با ديگرا -1 

 آگاهي از دانش مديريت  -2

 آگاهي از دانش كامپيوتر -3

 آگاهي از تئوري سيستمها -4

 تسلط بر دانش طراحي -5

 شناخت جامعه و خصوصيات فردي و انساني -6

قدرت جذب همكاريهاي فني و تخصصي در  -7

 هاي مختلفزمينه

قدرت تجزيه و تحليل و شكافتن مسائل و  -8 

 علولمشكالت و تشخيص علت از م

 قدرت استدالل و ارائه دليل -9 

 نگريقدرت واقع -10

 ابداع و نوآوري -11

 شم سياستمدارانه -12
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 قدرت مستندسازي -13

-2 )شكل قدرت سازماندهي تيم تجزيه و تحليل -14

15.) 

 به روز بودن -15 

 

 

 

پروردگار شما خداوندي است كه آسمانها و زمين را در شش روز آفريد، سپس بر 

 عرش قرار گرفت )و به تدبير جهان هستي پرداخت(."

هاي زماني را و برههيك سيستم در طول مدت زندگي خود، مراحل گوناگون

ني و مراحلي كه يك سيستم در طول مدت فعاليت هاي زماگذارد. به برههپشت سر مي

گذراند سيستم ميخود از احساس نياز اوليه به سيستم تا فعاليت ودرنهايت متروك شدن

زماني و مرحله چرخه حيات سيستم، چرخه حيات يا چرخه عمر سيستم گوئيم. هر برهه

 شرايط و خصوصيات خاصي را دارد.

ديگر متفاوت باشد، اما در ند با سيستمتوامراحل چرخه حيات هر سيستم مي 

-2برد )شكلناممرحله را به عنوان مراحل چرخه حيات يك سيستم 5توان حالت كلي مي

 الف( : -16

 تغيير و بروز نيازهاي سازمان -1

در اين مرحله با توجه به تغيير در محيط و انتظارات از سازمان و تغيير شرايط  

شود و سازمان به ستم سازمان نيز تغييراتي حاصل ميكاري سازمان، به تدريج در سي

 شود.توسعه سيستم مي فرايندكند. نيازها منجر به انجام يك سيستم جديد نياز پيدا مي

 ايجاد سيستم -توسعه  -2

                                                 
 ۵۹همچنین ببینید : فرقان  - ۵4اعراف    - 24
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موجود و نيازهاي جديد سازمان، يك سيستم در اين مرحله پس از مطالعه سيستم 

 شود.تغييراتي در سيستم موجود انجام مي شود و ياجديد براي سازمان طراحي مي

 سازي سيستمپياده -3

پس از توسعه سيستم جديد)كه هنوز بر روي كاغذ قرار دارد(، سيستم جديد  

 شود.سازي ميدر سازمان پياده

 فعاليت سيستم -4

طوالني ترين بخش چرخه حيات يك سيستم اين مرحله است . فعاليت معمول  

 شود.له انجام مييك سازمان در اين مرح

 متروك شدن و از گردونه خارج شدن سيستم -5

پس از گذشت مدت زماني از فعاليت سيستم، نيازهاي جديد ايجاد شده، محيط  

تواند انتظارات و توقعات را برآورده كند. كند و سيستم نميو شرايط كاري تغيير مي

يستم )ارباب رجوع و كند. استفاده كنندگان از سسيستم به شكل نادرستي كار مي

كند. اين كاركنان( از عملكرد سيستم ناراضي هستند. سيستم با سختي حركت مي

مرحله را متروك شدن سيستم گوئيم. متروك شدن سيستم به معناي متوقف شدن 

سيستم نيست . ممكن است يك سيستم سالها به حالت متروك شده به كار خود ادامه 

 دهد.

ديران سيستم رغبتي به اصالح سيستم نشان ندهند در صورتي كه صاحبان و م 

سيستم همانطور به شكل متروك به فعاليت خود ادامه خواهد داد. گاه هزينه اصالح 

اي براي انجام ندادن سيستم موجود نيست . البته در اغلب موارد اين موضوع تنها بهانه

مراتب بيشتر از  شود بههائي كه هر روزه بر سيستم مياصالح سيستم است و هزينه

هاي سيستم را كاهش و هزينه اصالح سيستم است . معمواًل اصالح سيستم هزينه

دهد و در دراز مدت و حتي ميان مدت به نفع سازمان خواهد كارائي را افزايش مي

بيانگر همين موضوع است . آنچه بيش از همه باعث متروك  17-2بود. نمودار شكل 

شود، عدم توجه به كارائي سيستم و ترس يستم جديد ميماندن سيستم و عدم توسعه س

 از اصالح سيستم است .
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در صورتي كه سيستم مورد نگهداري قرار گيرد و در طي گذشت زمان دائمًا  

شود. طرح نيازهاي سيستم در نظر گرفته شود، از متروك شدن سيستم جلوگيري مي

ايط محيط، نيازها بررسي و سيستم در اين حالت با طرح هر نياز جديد و يا هر تغيير شر

گيرد. اين كار ممكن است تا چندين بار تكرار شود و مورد اصالح و توسعه قرار مي

تا زماني ادامه پيدا كند، كه تغييرات كوچك كارساز نباشد و الزم باشد تا سيستم 

م اين مسئله مفصاًل مورد بحث قرار خواهد شتدچار تغيير اساسي گردد. در فصل ه

 (.ب-16-2ت )شكلگرف

 

 

ترين مرحله، مد مرحله توسعه سيستم از چرخه حيات سيستم به عنوان پيچيده 

و تحليل و طراحي سيستمها است و خود داراي مراحل مختلفي است كه نظر ما در تجزيه

هاي برهه سيستم مشهور است . چرخه حيات توسعه سيستم مراحل وبه چرخه حيات توسعه

زماني است كه براي توسعه سيستم بايد گذرانده شود، هر برهه زماني و هر مرحله داراي 

شرايط و خصوصيات خاصي است. از ديدگاه برخي از صاحبنظران يك چرخه حيات 

تواند سيستم را طبق چرخه توسعه سيستم يك روش است. زيرا هر تحليلگر سيستم مي

مرحله از چرخه حيات سيستم، توسعه ما به اين حيات خاص خود ايجاد كند. چرا

هائي است، حال آنكه ترجمه developmentاي از كلمه گوئيم؟ توسعه ترجمهمي

نظير توليد و ايجاد نيز در مورد اين كلمه به كار رفته است . به راستي چرا توسعه سيستم 

تكراري  فرايندتوليد يك ، توليد نيست چون اواًل فرايندناميم؟ اين را "توسعه" سيستم مي

شود كه ممكن است باسازمان است و ثانيًا توليد توسط يك سازمان توليد كننده انجام مي

 فرايندمحصول و سازمان مصرف كننده زمين تا آسمان متفاوت باشد. در حاليكه در اين 

 خواهيماينطور نيست. ايجاد هم نيست، زيرا در اغلب اوقات سيستمي وجود دارد و نمي

از ابتدا چيزي را ايجاد كنيم. توسعه است زيرا ما همواره يك بستره و يك سيستم موجود 

دهيم )مگر در موارد خاص كه ايجاد گيريم و آن را اصالح و گسترش ميرا در نظر مي

 گنجد(.است كه آنهم در مفهوم توسعه مي
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ق چرخه حيات توسعه سيستم مراحلي است كه بايد طي شود تا سيستم مطاب 

سازي آماده شود. چرخه حيات توسعه نيازهاي موجود سازمان ايجاد شود و براي پياده

سازان بايد افزار و برنامهگران و طراحان و مهندسان نرمسيستم مراحلي است كه تحليل

سيستم يك ابزار مديريت پروژه است براي توسعه سيستم طي كنند. چرخه حيات توسعه

ا و كنترل فعاليت هاي انجام دهنده پروژه مورد استفاده قرار ريزي، اجركه براي برنامه

 گيرد.مي

توان استفاده كرد. بهتر از يك چرخه حيات قطع نظر از نوع و اندازه سيستم مي 

حيات توسعه سيستم را "چرخه توسعه سيستم"، بناميم ولي با توجه به است عبارت چرخه

 كنيم.از آن استفاده مي متداول شدن عبارت "چرخه حيات توسعه سيستم"

توسعه سيستم معمواًل يك فعاليت حجيم، پيچيده و طوالني است . براي درك  

خواهيد يك كنيم. وقتي ميحيات توسعه سيستم از يك مثال استفاده ميبهتر يك چرخه

كنيد؟ ممكن است ابزار و وسائل و چوب بياوريد و شروع به بريدن ميز بسازيد چه مي

كردن آن كنيد. اين يك روش كار است . روش كاري كه ميز توليدي  چوب ها و ميخ

آن احتمااًل چندان مناسب نخواهد بود. حال اگر ساخت اين ميز را مرحله بندي و مشخص 

 كنيم، مثاًل به صورت زير :

در نظر گرفتن كاربرد ميز و محلي كه بايد در آنجا  -1 

ندي، خاص آن نظير بلقرارداده شود، تعيين خصوصيات

مساحت، نوع چوب )ضد آب يا ساده يا نئوپان( با توجه 

كاربرد آن )مثاًل براي غذا خوردن است يا قراردادن به

انجام كارهاي فني( تعدادي گلدان بر روي آن يا براي

كند كه ميز بايد داراي است. كاربرد دقيقًا مشخص مي

 چه مصالح و خصوصياتي باشد.

 اغذ.كشيدن نقشه ميز بر روي ك -2 

 تهيه وسائل مورد نياز )چوب و ابزار(. -3 

 ساختن و رنگ كردن ميز. -4 

 رفع نواقص احتمالي و قراردادن آن در محل مورد نظر. -5 
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اين يك چرخه حيات ساده براي ساخت يك ميز است . ميز توليد شده طي  

يك چرخه  تر از ميز ساخته شده توسط روش قبلي بود.اين چرخه، احتمااًل بسيار مناسب

كند چه مراحل و نكاتي الزم است تا يك سيستم به نحو حيات توسعه سيستم مشخص مي

تواند بسياري از مطلوب ايجاد شود. مثاًل همان مرحله اول چرخه حيات ساخت ميز، مي

 ها را پائين بياورد و كارائي را افزايش دهد.نواقص را قبل از شروع كار رفع كند و هزينه

 

براي تقسيم بندي و طبقه بندي مراحل يك چرخه حيات از سه معيار زير استفاده  

 ( :18-2 خواهيم كرد )شكل

 كار -وظيفه  -1 

تواند توسط يك يك واحد كاري است كه مي 

شخص در مدتي كوتاه )حداكثر يك هفته( انجام 

 شود.

 يتفعال -2 

كار است كه در -اي از يك گروه وظيفهمجموعه 

صورت انجام آن، يك واحد قابل مشاهده و ملموس از 

 عمليات تجزيه و تحليل پايان يابد.

 فاز3 

اي از فعاليت ها است كه در پروژه تجزيه و مجموعه 

بندي و تحليل به عنوان يك گام قابل طرح از نظر زمان

 شود.بودجه انجام مي

 

كردن هر سيستم با توجه به شرايط محيطي و با توجه به شرايط خود پياده 

توانيد همان مراحلي را كه در ساخت كند . شما نميسيستم مراحل متفاوتي را طلب مي

ي دهيد در ساخت وتوليد يك اتومبيل به كار بگيريد. حتيك ساختمان مسكوني انجام مي
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توان مراحل ساخت يك خانه يك طبقه مسكوني را با هاي نزديك تر، نميدر مقوله

 مراحل ساخت يك آپارتمان يكي دانست.

انساني -وتحليل سيستمهاي سازمانيبا توجه به اينكه در اين كتاب بيشتر تجزيه 

كه معمواًل در سازمانهاي دولتي و شركتهاي بزرگ خصوصي مورد توجه است، لذا 

اي باشد. در چنين حيات مورد بحث در اين كتاب نيز بايد مناسب چنين مقولهچرخه 

هاي حيات مختلفي مطرح شده و مورد استفاده قرار اي، در كتب مختلف، چرخهمقوله

هاي حيات توسعه سيستمها داراي مزايا و معايب خاص گرفته است . هر يك از اين چرخه

ي حيات پيشنهاد شده در بسياري از موارد با هاخود است . هر چند كه اغلب اين چرخه

 يكديگر مشابه هستند.

اي كه در مورد روشهاي سنتي و روش هاي ساخت يافته مطرح است نكته

شود و اغلب سازي، نصب و نگهداري تاكيد ميآنست كه روشهاي سنتي بيشتر بر پياده

به مطالعه سيستم شوند. روشهاي سنتي توجه كمتري ها در اين قسمت انجام ميهزينه

موجود و طراحي سيستم دارد . در حاليكه روش هاي ساخت يافته و جديد بيشتر بر مطالعه 

كند. فلسفه اين روش ها در آنست كه سيستم موجود و طراحي سيستم جديد تاكيد مي

تر بشناسيم، همچنين اگر در طراحي و قبل اگر محيط، نيازها و مشكالت را بهتر و دقيق

هاي نهائي سيستم تري ارائه كنيم، هزينهسازي بيشتر تامل كنيم و طراحي دقيقاز پياده 

اين  19-2 كاهش چشمگيري خواهد داشت و كارائي سيستم باالتر خواهد رفت . شكل

 دهد.مسئله را در يك نمودار نشان مي

از چهار فاز اصلي و يك فاز مقدماتي مورد بحث در اين كتاب  چرخه حيات

 ( :20-2فازها و فعاليت ها عبارتند از )شكل  شود.تشكيل مي

پذيري و بررسي اوليه امكان - 

 برآورد پروژه

وتحليل و احساس نياز به تجزيه -1 

 اصالح سيستم
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مطالعه مقدماتي سيستم موجود و  -2 

پذيري و بررسي امكان

 محدوديتهاي پروژه

وزمان مطالعه برآورد هزينه -3 

 موجودسيستم

 ظيم و ارائه پيشنهاد پروژهتن -4 

ها و بررسي پيشنهاد پروژه -5 

 دهندهانتخاب تيم انجام

مطالعه سيستم موجود و امكان  -

 سنجي

ريزي مطالعه سيستم برنامه -1 

 موجود

آوري اطالعات در مورد جمع -2 

 محدوده تحت مطالعه

درك سيستم موجود و  -3 

 مستندسازي سيستم موجود

 مشكلبررسي  -4 

هاي تعريف دقيق مسئله،خواسته -5 

 سيستم و چهارچوب سيستم جديد

تعيين محيط عمومي و بستره  -6 

افزاري و سخت افزاري سيستم نرم

 كامپيوتري

ريزي و تعيين سازماندهي برنامه -7 

 وطراحي سيستم جديدمطالعه
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برآورد هزينه و زمان و ارزش  -8 

وطراحي كارائي احتمالي مطالعه

 جديدمسيست

 مطالعه و طراحي سيستم جديد - 

ريزي تفضيلي كار مطالعه برنامه -1 

 سيستم

تعريف دقيق نيازهاي سيستم  -2 

 جديد

تعيين معيارهائي براي ارزيابي  -3 

 سيستم جديد

 طراحي مفهومي سيستم جديد -4 

 طراحي تفضيلي سيستم جديد -5 

 وارسي طراحي -6 

 افزارنرم پياده سازي يا خريد -7 

 وتحليل منفعت تجزيه -8 

ريزي تعيين استراتژي و برنامه -9 

 سازيپياده

 سازي سيستمپياده -

ريزي تفضيلي پياده سازي برنامه -1 

 سيستم

 سازي سيستمپياده -2 

 آزمايش و وارسي -3 

 نگهداري سيستم - 
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شود كه آيا اصواًل پروژه قابل انجام است، چه در اين فاز اين بررسي انجام مي 

اي دارد و چهارچوب عمومي سيستم چيست . همچنين برآورد اوليه پروژه در محدوده

تلزم شود. اين فاز جزء فعاليت هاي اوليه پروژه است و معمواًل مساين مرحله انجام مي

هزينه چنداني نيست . اغلب اين فعاليت ها را جزء فازها و مراحل چرخه حيات محسوب 

 كنند، اما بايد به آن توجه كافي مبذول شود.نمي

 فعاليت هاي اين فاز عبارتند از : 

 وتحليل و اصالح سيستماحساس نياز به تجزيه -1 

اين بخش كه در واقع يك بخش مستتر  

ان و مديريت سازمان است، توسط خود سازم

شود. مديريت سازمان پس از احساس انجام مي

وتحليل ركود در عمليات سيستم، نياز به تجزيه

و اصالح سيستم را احساس و پس از اين 

 خواند.موضوع تحليلگران را به مطالعه فرا مي

مطالعه مقدماتي سيستم موجود و بررسي  -2 

 پذيري و محدوديتهاي پروژهامكان

گران در يك وارسي مقدماتي و تحليل 

پذيري و محدوديتهاي سريع، وضعيت امكان

پروژه را مورد مطالعه قرار داده و چهارچوب 

 كنند.پروژه و سيستم را مشخص مي

 موجودوزمان مطالعه سيستمبرآورد هزينه -3 

تحليلگر سپس با توجه به وارسي مقدماتي  

ود انجام شده، هزينه و زمان مطالعه سيستم موج

 كند.را برآورد مي

 تنظيم و ارائه پيشنهاد پروژه -4 

تحليلگر سپس با توجه به وارسي مقدماتي  

انجام شده، پيشنهاد پروژه را شامل خصوصيات 
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ها و زمان به اصلي پروژه و جوانب و هزينه

 كند.مديريت سازمان ارائه مي

 ها و انتخاب تيم انجام دهندهبررسي پيشنهاد پروژه -5 

ريت با توجه به پيشنهادات ارائه شده و مدي 

جوانب مسئله، تيم انجام دهنده كار را تعيين و 

 شود.كار انجام فاز يكم آغاز مي

 

در اين فاز سيستم موجود مورد مطالعه قرار گرفته و مشكالت آن بررسي  

 شود.مي

 ن فاز شامل فعاليت هاي زير است :اي 

 ريزي مطالعه سيستم موجودبرنامه -1 

پس از آغاز كار، تيم انجام دهنده تجزيه و  

ريزي فعاليت هاي اين فاز تحليل به برنامه

 كنند.پرداخته و برنامه مشخصي را تنظيم مي

 آوري اطالعات در مورد محدوده تحت مطالعهجمع -2 

آوري اطالعات جمع وتحليل بهتيم تجزيه 

در مورد سيستم پرداخته و اطالعات كاملي از 

سيستم و محدوده تحت مطالعه بدست 

 آورد.مي

 درك سيستم موجود و مستندسازي سيستم موجود -3 

با توجه به اطالعات بدست آمده، وضعيت  

سيستم موجود مشخص و سيستم موجود به 

شود و به تاييد صورت خالصه مستند مي

 رسد.سازمان ميمديريت 

 بررسي مشكل -4 
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گيرد و سپس مشكالت سيستم مورد بررسي قرار مي 

 شود.هاي مشكالت شناسائي ميريشه

هاي سيستم و چهارچوب تعريف دقيق مسئله،خواسته -5 

 سيستم جديد

صورت مسئله سيستم و مشكالت آن و  

هاي سيستم آنچه كه بايد انجام شود و خواسته

ش به اطالع مديريت مشخص و طي يك گزار

رسيده و تاييد وي بر صحت تعريف مسئله اخذ 

 شود.مي

افزاري و سخت تعيين محيط عمومي و بستره نرم -6 

 افزاري سيستم كامپيوتري

شود كه سيستم بايد چه سخت مشخص مي 

افزاري را براي بخشهاي كامپيوتري افزار و نرم

 به كار بگيرد. و چه تجهيزاتي بايد براي مرحله

 بعد تهيه شود.

وطراحي ريزي و تعيين سازماندهي مطالعهبرنامه -7 

 سيستم جديد

شود كه در مرحله مطالعه سپس تعيين مي 

و طراحي سيستم جديد چه عملياتي بايد انجام 

 بندي.شود و طبق چه برنامه و زمان

برآورد هزينه و زمان و ارزش كارائي احتمالي  -8 

 جديدوطراحي سيستممطالعه

ها و زمان و خصوصيات فاز بعدي برآورد هزينه 

 شود تا مقدمات انجام فاز بعد فراهم آيد.مي

 

 شود.در اين فاز سيستم جديد طراحي مي 
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 فعاليت هاي اين فاز عبارتند از : 

 ريزي تفضيلي كار مطالعه سيستمبرنامه -1 

مراحل و چگونگي و زمانبندي انجام فعاليت هاي اين فاز در اين  

 شود.مرحله مشخص مي

 تعريف دقيق نيازهاي سيستم جديد -2 

شود كه سيستم جديد چه خصوصياتي بايد دقيقًا مشخص مي 

 هائي را بايد برآورده كند.داشته باشد و چه خواسته

 تعيين معيارهائي براي ارزيابي سيستم جديد -3 

براي اينكه بتوان سيستم ايجاد شده را ارزيابي نمود، معيارهائي  

 شود.براي اين ارزيابي تعيين مي

 طراحي مفهومي سيستم جديد -4 

ساختار اصلي سيستم و چهارچوب و زير سيستمها در اين مرحله  

 شود.مشخص مي

 طراحي تفضيلي سيستم جديد -5 

تمها در اين مرحله جزئيات عمليات و اجزاء سيستم و زير سيس 

 شود.مشخص مي

 وارسي طراحي -6 

طراحي انجام شده از جهات گوناگون مورد بازبيني و كنترل قرار  

 گيرد.مي

 افزارپياده سازي يا خريد نرم -7 

افزارهاي كاربردي بخشهاي سيستم، در اين مرحله پياده سازي نرم 

 شوند.يا خريداري مي

 وتحليل منفعت تجزيه -8 

شود كه طراحي ارائه شده تا چه حد به اين مرحله مشخص ميدر  

هاي سازمان را در مقابل كارائي كاهش سود سازمان است و هزينه

 دهد.مي
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 سازيريزي پيادهتعيين استراتژي و برنامه -9 

شود كه براي پياده سازي )فاز بعدي( چه مراحلي را مشخص مي 

 ا انجام داد.بايد طي كرد و چگونه بايد پياده سازي ر

 

 شود.در اين مرحله، سيستم طراحي شده در سازمان پياده مي 

 ريزي تفضيلي پياده سازي سيستمبرنامه -1 

 بندي و چگونگي انجام پياده سازي.مشخص كردن زمان 

 سازي سيستمپياده -2 

 ه در سازمان.پياده سازي سيستم طراحي شد 

 آزمايش و وارسي -3 

كنترل سيستم پياده سازي شده و نواقص احتمالي آن و رفع  

 گيرد.اين نواقص در اين مرحله صورت مي

 

شود، بلكه اين فاز كه از يك ديدگاه، جزء مراحل توسعه سيستم محسوب نمي 

برداري قرار يات سيستم است، سيستم پياده سازي شده مورد بهرهبخشي از چرخه ح

برداري توسط واحد سيستمها در سازمان، نگهداري و حمايت گيرد و در طي بهرهمي

 شود.مي

 

 

نيز مدل متدولوژي توسعه سيستمها اغلب با چرخه حيات توسعه سيستم و  

شود. در كتب مختلف، اين سه مفهوم با ديدگاههاي توسعه سيستم، اشتباه گرفته مي

 شوند كه بعضًا تضاد فراواني باهم دارند.مختلفي بررسي مي

كند كه بايد طي شود تا يك سيستم چرخه حيات سيستم، مراحلي را تعيين مي 

و كنترل فعاليتهاي يك پروژه،  ريزي، اجراتوسعه پيدا كند. يك چرخه حيات براي برنامه

حيات سيستم چگونگي انجام كار را در هر مرحله گيرد. اما چرخهمورد استفاده قرار مي
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ها و تاكتيك هاي مشخص ها،روش ها،روالكند. متدولوژي شامل استراتژيمشخص نمي

حيات توسعه سيستم است. متدولوژي، براي تكميل يك يا تعدادي از فازهاي چرخه

ماني از مجموعه خطوط راهنما است كه تحليلگر را براي شكافتن و حل مسئله ساخت

 كند.راهنمائي مي

كند و متدولوژي چرخه حيات توسعه سيستم مراحل توسعه را مشخص مي

 چگونگي انجام مراحل را. مثاًل چرخه حيات شستشوي لباس عبارت است از :

 شستشوي لباس  -1 

 خشك كردن لباس  -2 

 ردن لباس اتو ك -3 

انجام دهيم، بادست يا با ماشين لباسشوئي، حال اينكه مثاًل شستشو را چگونه 

خشكشوئي كنيم يا آب شوئي، در هنگام شستشو چگونه عمل كنيم و امثال آن يك 

 متدولوژي است .

وعده چرخه  5وعده بخوريم يا دو وعده و يا اين كه غذاي روزانه را در سه 

بخوريم و چطور بخوريم متدولوژي است . در آموزش و چهحيات است، اما اين كه 

پرورش، چرخه حيات دوره آموزشي فازها و مراحل نظام آموزشي است كه مثاًل به 

 3ساله، دبيرستان در يك دوره  3ساله، راهنمائي در يك دوره  5ابتدائي در يك دوره 

حيات توان يك چرخهميشود. مثالً ساله تقسيم مي 1ساله و پيش دانشگاهي در يك دوره 

ساله تقسيم نمود. اما هيچ يك  6ساله و متوسطه  6دوره آموزشي را به دو مرحله ابتدائي 

كند كيفيت و خصوصيات آموزش چگونه بايد باشد ازاين دو چرخه حيات مشخص نمي

توان و از چه روشهائي استفاده شود. استفاده از روشهاي آموزشي متدولوژي است و مي

ر هر يك از دو حالت نظام آموزشي به كاربرد.مثالً واداشتن دانش آموز به كنكاش را دآن

كردن دانش يا يافتن يك موضوع علمي يك و جستجو در منابع اطالعاتي براي تكميل

تواند در هر كدام از متدولوژي يا بخشي از يك متدولوژي است .اين متدولوژي مي

كار گرفته شود. منتهي در هر يك از  هاي آموزشي )چرخه حيات آموزش( بهنظام

هاي مورد بحث استفاده از اين متدولوژي خصوصيات و مشكالت خاص آن نظام را نظام

 دارا خواهد بود.
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حيات" در تعريف متدولوژي به عبارت  "يك يا تعدادي از فازهاي چرخه 

چرخه حيات  بندي و مراحلبندي و مراحل يك متدولوژي با طبقهتوجه كنيد. لزومًا طبقه

يكي نيست. مثاًل ممكن است يك متدولوژي مربوط به دو فاز چرخه حيات سيستم باشد. 

همانطور كه در نظام آموزش و پرورش )چرخه حيات آموزشي( نيز يك روش تربيتي و 

آموزشي خاص )مثاًل همان واداشتن دانش آموز به كنكاش و جستجو در منابع اطالعاتي( 

له از آموزش )مثاًل از دوم راهنمائي تا آخر دبيرستان( به كار توان در چند مرحرا مي

 گرفت.

شوند . الزم به تذكر است كه هاي رايج در ادامه ذكر ميبرخي از متدولوژي 

شود و در اينجا تنها به ها در بخش طراحي سيستم انجام ميتوضيح اغلب اين متدولوژي

 ها و نه يادگيري(.با متدولوژيشود )براي آشنائي ذكر مختصري از آن اكتفا مي

 

كند و منطق آن بدين اين متدولوژي بر شكستن عمليات از باال به پائين تكيه مي 

صورت است كه يك فعاليت بايد به زير فعاليت هائي تجزيه شود و اين كار بايد تا آنجا 

دا كند كه زير فعاليت هاي نهائي به صورت كاماًل مشخص، قابل فهم، قابل انجام ادامه پي

و بدون هيچگونه ابهام در آيند. در اين متدولوژي از نمودارهاي خاصي همچون نمودار 

چگونگي فعاليت بررسي و  21-2 شود. شكلاور استفاده مي-جكسون و نمودار وارنير

 دهد.صدور اعتبار را نشان مي

 

كند اين متدولوژي بر چگونگي ارتباط عناصر يك سيستم با يكديگر تكيه مي 

شود، مورد بررسي و مطالعه قرار و اطالعاتي را كه بين بخشهاي مختلف سيستم مبادله مي

كند. در اين متدولوژي، سيستم با داده و سيستم را با توجه به اين چرخه اطالعات بنامي

هاي فيزيكي و منطقي سيستم حقيقي كه مبتني بر همان جريان اطالعات، اده از مدلاستف

گيرد.اين متدولوژي اغلب از در سيستم ايجاد شده است، طراحي و مورد بحث قرار مي

همان فعاليت بررسي و صدور اعتبار را  22-2كند. شكل ها استفاده مينمودار جريان داده

هاي منطقي و فيزيكي، سيستم دهد. در استفاده از مدلرار مياز اين ديدگاه مورد بررسي ق
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هاي فيزيكي و منطقي را طي اي از تبديل بين مدلپس از تبديل به مدل فيزيكي، چرخه

هائي كه در بخش سوم كتاب به عنوان روش (. يكي از متدولوژي23-2كند )شكل مي

 ت.مبنائي طراحي در نظر گرفته شده است، همين متدولوژي اس

 

شود افزاري از آن استفاده مياين متدولوژي كه غالبا در توليد سيستمهاي نرم 

)همانطور كه از نام آن پيدا است( بر تجزيه برنامه و سازمان دادن آن با استفاده از تنها سه 

شود كه هر برنامه كند. در اين متدولوژي اثبات ميساخت دنباله، انتخاب، تكرار تاكيد مي

 توان با استفاده از سه استفاده از سه ساخت دنباله،انتخاب،تكرار توليد كرد.را مي

افزار نيست و در ها منحصر به نرمالبته اين متدولوژي همانند ساير متدولوژي 

شود. همان مثال قديمي بررسي و وتحليل سيستمهاي انساني و دستي نيز استفاده ميتجزيه

 نمايش داده شده است. 24-2بار در شكل صدور اعت

 

ها بنا شده است. محور اصلي اين اين متدولوژي بر چگونگي ارتباطات داده 

 همان مثال( -25-2موجوديت ( است . )شكل  -)رابطه  E-Rمتدولوژي نمودار 

 

ها بنا شده است . محور  اين متدولوژي بر چگونگي ارتباطات بين موجوديت

 همان مثال( - 26-2 اصلي اين متدولوژي نمودار اشياء است . )شكل

 

در اين متدولوژي كه معمواًل در توسعه سيستمهاي مكانيزه مورد استفاده قرار  

افزار گيرد، تحليلگر شخصا يا با همكاري يك برنامه نويس، با استفاده از يك نرممي

درآورده و به   26هاي كاربر را سريعًا به صورت يك برنامه نمايشي يا الگوي اوليهستهخوا

دهد. سفارش دهنده با توجه به آنچه ...( نشان مي -مدير سازمان  -سفارش دهنده )كاربر 

كند و تحليلگر نيز كند، نواقص كار را مشخص و به تحليلگر منتقل ميكه مشاهده مي

دهد. اينكار تا تصويب كامل نمونه توسط سفارش اوليه انجام مياصالحات را بر الگوي 

                                                 
2۵ -  ed ModelingObject Orient 
2۶ -  Prototype 
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نويس به توليد سيستم حقيقي با توجه به نمونه آن كند. سپس برنامهدهنده ادامه پيدا مي

 دهد.چگونگي اين متدولوژي را نشان مي 27-2كند. شكل مبادرت مي

رد و به استفاده از افزاري سيستم تاكيد زيادي دانمونه سازي سريع بر جنبه نرم 

هاي قبلي متفاوت است . در ابزارهاي خاصي وابسته است . اين متدولوژي با متدولوژي

هاي قبلي بحث راجع به ساختمان داخلي بود در اينجا بحث بر سر شيوه تعيين متدولوژي

سازي سريع را ها است . اين تفاوت به حدي است كه برخي از نويسندگان، نمونهخواسته

پندارند و برخي كنند و آنرا يك مدل توسعه سيستم ميتدولوژي محسوب نمييك م

ديگر حتي آنرا يك معادل براي چرخه حيات توسعه سيستم و نوعي از چرخه حيات 

انساني و مباحثي  -پندارند. با توجه به خصوصيات تجزيه و تحليل سيستمهاي سازماني مي

، ما نمونه سازي سريع را جزء شودكه خصوصا در بخش سوم )طراحي( مطرح مي

كنيم. يك متدولوژي كه تغييراتي اساسي را در چرخه حيات ها محسوب ميمتدولوژي

دهد. مدل توسعه سيستم مبتني بر ساخت هاي آماده، مدلي است كه از يك سيستم مي

 .27برد و اساس آن بر همين متدولوژي بنا شده استاين متدولوژي بهره فراواني مي

گر آنست كه منظور از اين متدولوژي سعي وخطا نيست، بلكه تعيين نكته دي 

هاي كاربر به صورت دقيق است. در مرحله نمونه سازي، اجزاء عملياتي ساخته خواسته

 شوند.نمي

 

يك متدولوژي، يك روش و يا يك تكنيك نيست. يك روش يا يك تكنيك  

شود. در صورتي كه متدولوژي مشخص و با خصوصيات معين طرح ميروي مسئله كاماًل 

كند. داراي جامعيت بيشتري نسبت به روش است و خصوصيات محيط آنرا محدود نمي

كنيم. در واقع متدولوژي ها استفاده ميها و تكنيكدر كاربري متدولوژي از روش

رود يا خير. البته كند، يك روش يا تكنيك خاص بايد در اين نقطه بكار مشخص مي

هرچند كه متدولوژي داراي جامعيت بيشتري نسبت به روش و تكنيك است و وابستگي 

                                                 
سريع نگاه كنيم، آنرا جزء  يافزار به نمونه سازنرم يكه قرار باشد از ديد يك كتاب مهندس يالبته در صورت - 27

 ها محسوب نخواهيم كرد. يمتدولوژ
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كمتري به شرايط مسئله دارد، اما مقدار اين وابستگي "صفر" نيست. يعني هر متدولوژي 

 هم براي شرايط خاصي مناسب است.

تر ضعيف هر چه جامعيت متدولوژي بيشتر باشد و وابستگي به شرايط مسئله 

-2تر خواهد بود )شكل باشد، به كارگيري آن متدولوژي مشكل تر و تغيير آن سخت

28.) 

كنند فقط هاي ذكر شده در نهايت يك سيستم را توليد ميهمه متدولوژي 

بحث بر چگونگي است. همانطور كه در مثالهاي ذكر شده مشاهده كرديم، يك مسئله 

استفاده از چند متدولوژي شكافت و حل كرد. توان به چند روش مختلف و با را مي

توانند با هم تلفيق شده و يك متدولوژي جديد را ايجاد كنند. يعني در ها ميمتدولوژي

توانيم از چند متدولوژي استفاده كنيم. هر يك در كاربردي خاص توسعه يك سيستم مي

يد. همچنين هر ها بوجود آو مناسب . در چنين حالتي بايد هماهنگي بين متدولوژي

تواند براي خود يك متدولوژي خاص داشته باشد. متدولوژي كه از تلفيق چند شخص مي

متدولوژي ديگر بدست آمده و يا اصواًل روش جديدي براي انجام طراحي است . اين 

موضوع براي توسعه يك سيستم خاص نيز ميسر است و با توجه به شرايط آن سيستم، 

اين موضوع  3-4ص براي همان سيستم داشت. در قسمت توان يك متدولوژي خامي

 شود.بيشتر توضيح داده مي

توان الگوئي عملي براي انجام مراحل يك چرخه يك مدل توسعه سيستم را مي

حيات توسعه سيستم، با استفاده از يك متدولوژي خاص دانست. يك مدل توسعه سيستم 

سيستم را با يك متدولوژي توسعهحيات كند تا مراحل يك چرخهبه تحليلگر كمك مي

 خاص انجام دهد.

هر تحليلگر با توجه به شرايط و سيستمهائي كه وي عموما در آن سيستمها  

كند و با استفاده از آن به حيات و متدولوژي خاصي را انتخاب ميكند، چرخهفعاليت مي

هاي ها و چرخهپردازد. وي ممكن است حتي برخي از متدولوژيانجام تجزيه و تحليل مي

حيات موجود را تغيير دهد و چرخه حيات و متدولوژي جديدي را براي خود ايجاد كند. 

شود. همچنين اين به عنوان راهكار شخصي تحليلگر براي توسعه سيستم شناخته مي

تحليلگر ممكن است كه با استفاده از راهكار شخصي خود، براي مطالعه و طراحي يك 
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و مراحل خاصي را ايجاد كند كه فقط براي ايجاد همان سيستم سيستم بخصوص، راهكار 

 شود.مناسب باشد. به اين موارد راهكار اختصاصي توسعه سيستم گفته مي

 

تجزيه و تحليل يك سيستم همانطور كه در فصول گذشته مفصاًل مورد بحث 

شود. هر چرخه حيات، از ات توسعه سيستم انجام ميقرار گرفت، بر طبق يك چرخه حي

 گردد.فازها و مراحل مختلفي تشكيل مي

هاي حيات مخصوص به خود افزار نيز بر طبق روشهاي مختلف و چرخهتوليد نرم

هاي حيات توسعه سيستم، داراي فازها هاي حيات همانند چرخهشود. اين چرخهانجام مي

افزار در مباحث و كتب مهندسي ها و روشهاي توليد نرمهو مراحل مختلفي است. اين چرخ

 گيرد.افزار مطرح شده و مورد بررسي قرار مينرم

افزار مورد نياز به صورت سفارشي در مواقعي كه به هر دليل، الزم باشد تا نرم

افزاري كه وظيفه توليد شود، يكي از مشكالت تحليلگران سيستم، بخصوص مهندسان نرم

حيات توسعه سيستم و توليد حليل سيستم را بر عهده دارند، تطابق بين دو چرخهتجزيه و ت

توانند بين اين دو چرخه هماهنگي الزم را ايجاد كنند. افزار است. اغلب افراد نمينرم

كنند كه ابتدا بايد تجزيه و تحليل سيستم را انجام داد و پس از اتمام برخي افراد تصور مي

افزار شد. برخي ديگر، مطالعه و توسعه ستم، وارد چرخه حيات نرمچرخه حيات توسعه سي

دانند. افزار ميسيستم سازماني و چرخه حيات توسعه سيستم را بخشي از چرخه توليد نرم

خورد. بسياري از افزار به چشم مياين موضوع حتي در برخي كتب معتبر مهندسي نرم

افزار دانند و برخي مهندسي نرمافزار مينرم افراد، تجزيه و تحليل سيستم را فراي مهندسي

 دانند. كداميك از اين نظرها درست است؟را فراي تجزيه و تحليل سيستم مي

افزار دو علم مكمل در واقع هيچكدام. تجزيه و تحليل سيستم و مهندسي نرم

يكديگر هستند و به موازات يكديگر قرار دارند. هيچكدام فوق ديگري نيست و اين 

افزار كند. تنها چيزي كه يك تحليلگر و يك مهندس نرموع مشكلي هم ايجاد نميموض

بايد بداند آنست كه چگونه بين دو چرخه حيات توسعه سيستم و چرخه حيات توليد 

 افزار ارتباط برقرار كند.نرم
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براي آنكه بتوانيم اين موضوع را تشريح كنيم، ابتدا الزم است تا با يكي دو نمونه 

افزار آشنا شويم. در اينجا از دو مدل كه معمواًل هميشه در مباحث و هاي توليد نرماز مدل

 كنيم.افزار تشريح شده و كاربرد وسيعي دارند استفاده ميكتب مهندسي نرم

افزار را اولين مدل، تحت عنوان مدل آبشاري، مدلي است كه فرايند توليد نرم

شود. اشكال م هر مرحله، مرحله بعدي انجام ميداند. پس از انجامتشكل از چند مرحله مي

ترين شكل مدل آبشاري، مراحل توليد اند. معمولمختلفي از مدل آبشاري ذكر شده

افزاري، تعيين مشخصات هاي سيستم نرمداند. تعيين خواستهمرحله مي 7افزار را شامل نرم

افزار و افزار، نصب نرمنرمافزار، آزمايش سازي نرمافزار، پيادهافزار، طراحي نرمنرم

(. مراحل اين مدل بسيار به چرخه حيات توسعه سيستم 29-2افزار )شكل نگهداري نرم

 مطرح شده در اين كتاب نيز شباهت دارد.

افزار با چرخه حيات توسعه سيستم، راههاي براي تطبيق يك مدل توليد نرم

ر هر يك از مراحل مدل توليد مختلفي وجود دارد. اما در همه اين راهها، تعيين تناظ

 افزار با مرحله خاصي از چرخه حيات توسعه سيستم گام اصلي در هر روش است.نرم

براي مثال در تطابق چرخه حيات توسعه سيستم مطرح شده در اين كتاب با مدل 

 دهيم:افزار، سه روش را مورد بررسي قرار ميآبشاري توليد نرم

ر بر محور فاز مطالعه و طراحي سيستم جديد از افزادر اين روش توليد نرم -1

شود. يعني در اين فاز بيشتر كار توليد چرخه حيات توسعه سيستم مطرح مي

نشان دهنده چگونگي اين تناظر است.  30-2گيرد. شكلافزار صورت مينرم

هاي كالن و چهارچوب ها كه نشان دهنده خواستهبخش كوچكي از خواسته

افزاري است، در فاز مطالعه سيستم موجود صورت نرماي و رايانهسيستم 

اي(. ساير رايانهگيرد )در فعاليت تعيين چهارچوب و محيط عمومي سيستم مي

افزار در فاز هاي تفضيلي نرمافزار شامل جزئيات و خواستههاي نرمخواسته

گيرد. چه اينكه براي تعيين اين مطالعه و طراحي سيستم جديد صورت مي

ها، بايد طراحي مفهومي سيستم سازمان انجام گرفته باشد و مشخص خواسته

ها شده باشد كه چه عناصر و بخشهائي در سيستم وجود دارند. تعيين خواسته

شود. همچنين مراحل تعيين به عنوان يك بخش از طراحي تفضيلي انجام مي
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شود. مشخصات و طراحي نيز به عنوان بخشي از طراحي تفضيلي انجام مي

شود. به عبارت ديگر سازي و آزمايش نيز در همين فاز انجام ميسپس پياده

افزار براي نصب آماده در انتهاي فاز مطالعه و طراحي سيستم جديد، نرم

سازي( بالفاصله نصب سيستم خواهد بود و در فاز بعدي توسعه سيستم )پياده

تر، ولي فاز يشود. در اين روش فاز مطالعه و طراحي سيستم طوالنآغاز مي

افزار هم به عنوان تر خواهد بود. نگهداري نرمهزينهسازي سريعتر و كمپياده

شود. مزيت مهم اين بخشي از فعاليتهاي فاز نگهداري سيستم محسوب مي

شود، ابزار كار توسعه سيستم سازي آغاز ميروش آنست كه زماني كه پياده

كند. سازي را تسهيل ميعاليت پيادهافزار آماده است و اين موضوع، فيعني نرم

 اما مشكل آن طوالني شدن فاز مطالعه و طراحي سيستم جديد است.

-2سازي است )شكل افزار بر فاز پيادهدر روش دوم، تكيه فعاليت توليد نرم -2

ها و تعيين مشخصات در (. در اين روش، همانند روش قبلي تعيين خواسته31

افزار )طراحي ند. سپس بخشي از طراحي نرمشوفاز اول و دوم انجام مي

افزار( در فاز دوم )طراحي( انجام شده و طراحي تفضيلي به فاز مفهومي نرم

افزار و آزمايش و سازي نرمشود. همچنين مراحل پيادهسازي موكول ميپياده

افزار آن شود. نكته مهم در طراحي نرمسازي انجام مينصب نيز در فاز پياده

افزار نبايد فاصله زيادي وجود سازي نرمبين طراحي تفضيلي و پيادهاست كه 

سازي امروزي، اين داشته باشد. بخصوص با استفاده از زبانها و ابزارهاي برنامه

دو بسيار به يكديگر نزديك هستند و ايجاد فاصله بين اين دو مشكل آفرين 

ي سيستم انجام افزار هم كماكان در فاز نگهدارخواهد بود. نگهداري نرم

 شود.مي

افزار افزار، شايد بهترين روش آن باشد كه فاز توليد نرمبا توجه به سنخيت نرم -3

را به عنوان يك فاز جداگانه به فازهاي چرخه حيات توسعه سيستم اضافه 

كنيم. در اين حالت فاز جديد بايد به صورت موازي با فاز مطالعه و طراحي 

سازي ادامه پيدا كند. در چنين حالتي ئل فاز پيادهسيستم آغاز شود و تا اوا

ها و تعيين مشخصات كه كماكان در دو فاز اول انجام مراحل تعيين خواسته
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افزار به فاز جديد سازي و آزمايش نرمشوند و فعاليتهاي طراحي، پيادهمي

سازي و افزار نيز در فازهاي پيادهشود. سپس نصب و نگهداري نرمموكول مي

. مزيت مهم اين روش، جلوگيري از (32-2شوند )شكل داري انجام مينگه

افزار است و عيب آن مشكل شدن كار اختالط فعاليتها و استقالل توليد نرم

سازي سيستم بعلت دير شدن توليد مدير پروژه و معلق ماندن فعاليتهاي پياده

 باشد.افزار مينرم

روش مطلوبي نيست و هر يك  الذكر به صورت مطلقهيچ يك از سه روش فوق

تواند با توجه به شرايط مسئله، يكي از اين سه روش معايب و مزايائي دارد. تحليلگر مي

يا هر تركيب منطقي و معقول ديگري را انتخاب كند. مسئله اصلي آن است كه تحليلگر 

توسعه تواند در چه فازي از افزار ميز توليد نرمي اابتواند تشخيص دهد كه چه مرحله

توان تمام )مثاًل هيچگاه نمي سيستم انجام شود و داليل منطقي براي كار خود داشته باشد

ها را در مطالعه سيستم موجود انجام داد(. اين موضوع در مدل دوم فعاليت تعيين خواسته

 افزار نيز مصداق دارد.شود( و ساير مدلهاي توليد نرم)كه جلوتر بيان مي

تشريح  1988ن مدل پيچشي يا حلزوني كه توسط بوهم دومين مدل تحت عنوا

شد، بر اساس برآورد عناصر ريسك مديريت در مراحل منظم پروژه و شروع فعاليتهائي 

اي از اين مدل، شكل كند. براي درك بسيار سادهجهت خنثي كردن اين ريسك عمل مي

د كه قصد ما، توضيح دهد. )بايد توجه داشته باشيآنرا را با حذف جزئيات نشان مي 2-33

افزار مراجعه توانند به كتب مهندسي نرماين مدل يا مدل آبشاري نيست. عالقمندان مي

تعريف و ارزيابي  نمايند(. چرخه با مرور و بررسي اوليه آغاز شده و در دور اول نيازمنديها

ش انجام نويسي و آزمايشود و در دور آخر، برنامهشود و در دور بعد طراحي انجام ميمي

ها، يكي از فعاليتهاي مرور، تحليل ريسك و ارائه الگو، شود. در هر يك از ربع دايرهمي

 شود.ريزي فاز بعدي انجام ميتوسعه و بازرسي و برنامه

نشان دهنده تناظر و آغاز هر يك از فازهاي توسعه سيستم با مدل  34-2شكل 

شود و از ربع دايره سوم ود آغاز ميپيچشي است. ابتداي چرخه در فاز مطالعه سيستم موج

شود. سپس از ربع از چرخه اول به بعد، در فاز مطالعه و طراحي سيستم جديد انجام مي

ها در سازي سيستم انجام شده و كل چرخهدايره سوم از چرخه دوم به بعد، در فاز پياده
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از مدل حلزوني رسد. )بجز فازنگهداري كه خارج سازي ادامه و به اتمام ميفاز پياده

 است(.

 

ها، وظايف و عناصر فيزيكي يا غير فيزيكي" است اي از "رويهسيستم مجموعه

كه داراي "ارتباط يا وابستگي و اثرمتقابل" با ويژگي معين در تقابل با محيط در محدوده 

اي تر، سيستم مجموعهمعين براي رسيدن به هدف مشخص است". و با عباراتي ساده

 ود و هدفمند از اجزاء مرتبط و در تقابل با محيط است.محد

هر سيستم با محيط خود مبادله )دادن و گرفتن( دارد و نيز محيط و سيستم بر  

گذارند. بايد سعي كنيم تا اثرات منفي سيستم بر محيط و اثرات منفي محيط بر هم اثرمي

داخلي يا خارجي باشد. هر تواند سيستم به حداقل برسد. مبادله اطالعات يك سيستم مي

 يك از اين انواع مبادله اطالعات داراي ويژگيهاي مخصوص به خود است.

اي مبتني بر روش علمي است كه مشكالت و "تجزيه و تحليل سيستم مطالعه 

حل آنها را مبتني بر اهداف بلند مدت و كوتاه مدت سازمان، يافته و نيازهاي سيستم و راه

گيري در جهت يب و روشهاي سازمان را به صورت نقاط تصميمموارد اصالحات درترك

كند". و يا بهبود فعاليت ها و كيفيت و كارائي سازمان و در جهت بقاي سازمان ارائه مي

 حل آنها براي بهبود كارائي سازمان.""مطالعه علمي براي يافتن مشكالت و راه

ها و صرف هش هزينهتجزيه و تحليل سيستم، باعث افزايش كارائي سازمان،كا 

گردد. از ساير منابع و استفاده بهينه از منابع، و رضايت كاركنان و ارباب رجوع مي

مراتبي، تكامل توان به گفتگو، تالشي يا تجزيه سلسلهويژگيهاي تجزيه و تحليل سيستم مي

ز تدريجي عمق بررسي، استفاده از روشهاي نمايش ساختمان )نمودارها و ....(، استفاده ا

 خالقيت و مواجهه با انسان اشاره نمود. -تصور-ها، قدرت درك مدل

يك تحليلگر بايد به بررسي و مطالعه مشكالت و مسائل بصورت علمي و 

هاي رفع مشكالت را بيابد و سيستم فعاليتهاي سازمان حلها و راهتكنيكي بپردازد و ريشه

 ازي كند.را با جذب همكاريهاي فني و تخصصي، طراحي و پياده س

يك تحليلگر بايد قدرت تبادل اطالعات با ديگران را داشته باشد، از دانش  

مديريت، كامپيوتر، تئوري سيستمها و طراحي آگاه باشد، جامعه و خصوصيات فردي و 
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هاي متفاوت را انساني را بشناسد، بتواند همكاريهاي افراد مختلف متخصص در زمينه

و شكافتن مسائل و مشكالت و استدالل را داشته  جذب كند و قدرت تجزيه و تحليل

نگر باشد و قدرت ابداع و نوآوري، مستندسازي و سازماندهي را داشته باشد. وي بايد واقع

ها و دانش روز مطلع باشد. تحليلگر بايد داراي شم سياستمدارانه باشد و از تكنولوژي

 باشد.

ل مدت فعاليت خود از هاي زماني و مراحلي كه يك سيستم در طوبه برهه 

گذراند، چرخه احساس نياز اوليه به سيستم تا فعاليت و در نهايت متروك شدن سيستم مي

هاي زماني و مراحل، شود كه هر يك از اين برههحيات يا چرخه عمر سيستم گفته مي

داراي شرايط و خصوصيات مخصوص به خود است.مراحل چرخه حيات معمواًل شامل 

سازي سيستم، فعاليت ايجاد نيازهاي سازمان، توسعه يا ايجاد سيستم، پيادهمراحل تغيير و 

 شود.سيستم، متروك شدن و از گردونه خارج شدن سيستم مي

چرخه حيات توسعه سيستم مراحلي است كه براي توسعه يك سيستم بايد طي  

شود. شود. چرخه حيات توسعه سيستم، بخشي از چرخه حيات سيستم محسوب مي

ها داراي هاي حيات توسعه سيستم مختلفي وجود دارند. هر يك از اين چرخهچرخه

خصوصيات خاصي است و براي پياده سازي برخي از انواع سيستم در شرايط محيطي 

خاص مناسب است. در اين كتاب چرخه حيات توسعه سيستم مورد استفاده شامل پنج 

 شود.فاز اصلي مي

پذيري و برآورد پروژه، ررسي اوليه امكاناين چرخه، يا فاز ب فاز صفردر  

احساس نياز به تجزيه و تحليل و اصالح سيستم انجام شده و پس از مطالعه مقدماتي سيستم 

پذيري و محدوديتهاي پروژه، هزينه و زمان مطالعه سيستم موجود موجود و بررسي امكان

 د.گردشود. پس از آن پيشنهاد پروژه تنظيم و ارائه ميبرآورد مي

ريزي، يا فاز مطالعه سيستم موجود و امكان سنجي، شامل برنامه فاز يكم 

آوري اطالعات در مورد محدوده تحت مطالعه و درك سيستم موجود و جمع

هاي سيستم، مستندسازي سيستم موجود، بررسي مشكل، تعريف دقيق مسئله و خواسته

ينه و زمان فاز بعدي و تخمين ريزي و برآورد هزتعيين محيط سيستم كامپيوتري، برنامه

 شود.جديد ميارزش كارائي احتمالي مطالعه و طراحي سيستم
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ريزي تفضيلي يا فازمطالعه و طراحي سيستم جديد، پس از برنامه فاز دومدر 

كار مطالعه سيستم، نيازهاي سيستم جديد و معيارهائي براي ارزيابي سيستم جديد دقيقًا 

در دو مرحله طراحي مفهومي و طراحي تفضيلي انجام شود و سپس طراحي تعريف مي

شود. سپس طراحي انجام شده مورد وارسي قرار گرفته و استراتژي و روش پياده سازي مي

شود گردد. همچنين در اين فاز مشخص ميشود و برنامه پياده سازي تعيين ميمشخص مي

افزارها نيز يا خريد نرمكه منفعت سيستم جديد چقدر خواهد بود و عمليات پياده سازي 

 گردد.در همين بخش انجام مي

سازي و ريزي تفضيلي پيادهسازي سيستم، شامل برنامهيا فاز پياده فاز سوم 

 شود.سازي شده ميسازي سيستم و پس از آن وارسي سيستم پيادهعمليات پياده

ري قرار باشد نيز، سيستم مورد نگهداكه فاز نگهداري سيستم مي فاز چهارم در 

 گيرد.مي

كند و چرخه حيات توسعه سيستم، مراحل انجام توسعه سيستم را مشخص مي 

متدولوژي توسعه سيستم، چگونگي انجام اين مراحل را. انجام متدولوژي شامل 

ها و تاكتيك هاي مشخص براي تكميل يك يا تعدادي از ها،روش ها،روالاستراتژي

هاي مختلفي براي توسعه سيستم متدولوژي حيات توسعه سيستم است.فازهاي چرخه

اي دارند و در شرايط خاصي ها خصوصيات ويژهوجود دارند. هر يك از اين متدولوژي

 كنند.كاربرد پيدا مي

يك تحليلگر سيستم بايد بتواند با توجه به شرايط سيستم مورد نظر خود،  

اده قرار دهد. همچنين چرخه حيات و متدولوژهاي مناسبي را انتخاب كند و مورد استف

 تواند تركيبي از چند متدولوژي مختلف را ايجاد كند.وي مي

 چرخه حيات توسعه سيستم 

 فعاليت 

   تجزيه و تحليل سيستم 

 استراتژي 
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  تاكتيك 

 تكنولوژي 

 روش 

 مكانيزم 

  تصميم سازي 

 سازماندهي  

 سيستم 

 تحليلگر سيستم 

   موجوديت استراتژيك 

 فن  -تكنيك 

 رويه – روال 

 الگوريتم 

 تصميم گيري 

 سازمانابزار 

   منابع 

 مطالعه سيستم موجود 

   پياده سازي 

  متدولوژي 

 سيستم     مدل توسعه 

 چرخه حيات سيستم 

 فاز 

 كار 

 مطالعه و طراحي سيستم جديد 

  نگهداري سيستم 

 افزارنرممهندسي 

 راهكار اختصاصي توسعه سيستم  
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     راهكار شخصي توسعه سيستم 

چه خصوصيات و عواملي باعث كاهش اثرات يك سيستم بر  -1

 هائي از آنها را ذكر كنيد ؟گردد ؟ نمونهمحيط مي

 سئوال قبلي را در مورد اثرات محيط بر يك سيستم پاسخ دهيد. -2

در نظر گرفتن اهداف بلندمدت و كوتاه مدت در تجزيه و  -3

 تحليل يعني چه ؟ مثالهائي را ذكر كنيد.

گيري چه نقاطي هستند ؟ در يك اتومبيل نقاط تصميم نقاط -4

 گيري را مشخص كنيد.تصميم

 تفاوت تکنیک با تکنولوژی چیست ؟ -۵

يافته در چيست هاي حيات سنتي و ساختتفاوت اساسي چرخه -6

 ؟

توان يك چرخه حيات توسعه سيستم را به دليل اينكه نمي -7

عريف كرد صورت جامع و قابل كاربرد در همه شرايط ت

 چيست ؟

تفاوت مدل توسعه سيستم با متدولوژي توسعه سيستم چيست  -8

 ؟

كنند كه متدولوژي به نظر شما چرا برخي از افراد تصور مي -9

سازي سريع يك رقيب براي چرخه حيات سيستم است نمونه

 ؟

ي سيستم مختلف را از نظر تعريف سيستم بررسي كنيد و سع 5 -1

مورد ي كنيد كليه ابعاد سيستم و خصوصيات آن را در سيستمها

 نظر مشخص كنيد.
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با توجه به تعريف تجزيه و تحليل سيستم و خصوصيات آن، سعي  -2

حليل تكنيد سيستم شخصي در منزل و خانواده خود را تجزيه و

كنيد. سعي كنيد نتايج كار خود را روي كاغذ بياوريد و در طي 

 ي، آن را مورد بررسي مجدد قرار دهيد.مطالعه فصول بعد

تحليلگري را تصور كنيد كه كليه خصوصيات ذكر شده را دارا  -3

كنيد كه  است. هر يك از خصوصيات را از وي سلب كنيد و فكر

عدم وجود اين خصوصيت، باعث بروز چه مشكلي در كار وي 

 خواهد شد.

فاده قرار تواند مورد استانواع منابعی که در يک سازمان می -4

 گیرد را تعیین کنید.

چند سيستم مختلف از محيط اطراف خود )نظير يك اتومبيل( را  -5

از نظر چرخه حيات سيستم و چرخه حيات توسعه سيستم بررسي 

 كنيد.

هاي حيات مطرح شده و مقايسه مزايا و معايب هر يك از چرخه -6

 شده را مشخص كنيد.

ختلف براي ساخت يك چند چرخه حيات و چند متدولوژي م -7

وسيله يا يك سيستم )مثاًل يك ميز( ايجاد كنيد و خصوصيات هر 

 يك را مورد بحث قرار دهيد.

 -سعي كنيد يك راهكار توسعه سيستم براي سيستمهاي سازماني -8

انساني كه در محيط كار شما قرار دارند تعيين كنيد )تعيين قطعي 

ي مطالعه كامل كتاب يك راهكار شخصي توسعه سيستم را به انتها

 و انجام يك پروژه نمونه واگذار كنيد(.

هاي سعي كنيد از منابع و كتبي كه در اختيار داريد، متدولوژي -9

مختلفي را مطالعه و كاربرد و مزايا و معايب هر يك را مورد بحث 

 قرار دهيد.
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 بخش دوم

 فرايند مطالعه و طراحي سيستم
 

 

 

 

 

تجزيه و تحلیل و طراحی سیستم مورد بحث قرار  فراينددر اين بخش، 

وم کتاب انجام دگیرد. طرح مباحث بر مبنای يک چرخه حیات مطرح شده در فصل می

اند. اما های اين بخش مبتنی بر فازهای اين چرخه حیات سازماندهی شدهشود و فصلمی

زيه و تحلیل اين مباحث تنها منحصر به چرخه حیات خاصی نبوده و مسائل مربوط به تج

شوند. مباحث مربوط به طراحی سیستم، تنها به با ديدگاهی عمومی و کلی بیان می

صورت مختصر در اين بخش و با گستردگی نسبی بیشتری در بخش بعدی به صورت 

مجزا مطرح خواهند شد. در فصل انتهائی اين بخش نیز برخی از مباحث در مورد تجزيه 

ز ويژگیهای فصول اين بخش، وجود يک بررسی موردی شود. او تحلیل سیستم بیان می

 از شواهد عملی يک پروژه واقعی در انتهای هر فصل است.
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مطالعه سيستم و مقدمات تجزيه و تحليل سيستم  فصل سوم: 

 موجود

  

 

 در اين فصل به بررسي مطالب زير خواهيم پرداخت :

 شوند و چه انواعي تحليل سيستم چگونه انجام ميهاي تجزيه و پروژه

 دارند؟

 ؟ ستاحساس نياز به تجزيه و تحليل سيستم چي 

  پس از ايجاد احساس نياز، چگونه پروژه تجزيه و تحليل آغاز

 شود؟مي

 شود؟چگونه تيم تحليلگر سيستم انتخاب و تشكيل مي 

  دهد و با تحليلگر سيستم چگونه مطالعه مقدماتي را در سازمان انجام

سازمان و مشكالت آن آشنا شود و پيشنهاد پروژه را به سازمان ارائه 

 دهد؟

مراحل و چگونگي انجام فاز يكم از چرخه حيات توسعه سيستم مطرح در ادامه 

 اين فصل عبارتند از :ادامه گيرد. محورهاي اصلي شده و مورد بحث قرار مي

 يستم موجود و اجزاء و بدست آوردن ديد كلي از س : درك سيستم موجود

 چگونگي انجام عمليات.

 يافتن مشكالتي كه در سيستم موجود وجود دارد و    : پي بردن به مشكل

 هاي آن، و ارائه راه حلي كالن براي رفع اين مشكالت.بررسي ريشه

 حل ارائه شده، از ابعاد مختلف، كنترل اينكه آيا راه : بررسي امكان پذيري

 عملي است يا خير.
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در انتهاي فصل يك بررسي موردي نيز بر عمليات واقعي انجام شده در يك 

 پروژه ارائه خواهد شد.

 

با توجه به اينكه در اين مرحله از يك پروژه تجزيه و تحليل سيستم،   

له نياز شود و بنابراين شخص براي انجام اين مرحريزي براي مراحل بعدي انجام ميبرنامه

شود، پس از مطالعه اجمالي و مختصر پيشنهاد مي ؛به اطالع و تسلط بر مراحل بعدي دارد

اين فصل، به مطالعه فصول بعدي پرداخته و سپس اين فصل را مجددًا مورد مطالعه دقيق 

 قرار دهيد.

 

پذيري و برآورد اوليه اولين مرحله از توسعه يك سيستم، بررسي اوليه امكان 

 نشان دهنده جايگاه اين فاز از چرخه حيات توسعه سيستم است. 1-3پروژه است. شكل 

 شود :هاي تجزيه و تحليل و توسعه سيستم در دو شكل اصلي انجام ميپروژه 

 تجزيه و تحليل و طراحي سيستم سازمانهاي جديد -الف  

ًا تاسيس شده و هنوز در اين شكل براي سازمان يا واحدي كه جديد 

كنيم. در چنين داراي سيستمي براي فعاليت نيست يك سيستم را ايجاد مي

مواردي بسياري از فعاليتهاي توسعه سيستم محدود شده و فعاليتهائي نظير 

شود. البته اين فعاليتها معمواًل به مطالعه سيستم موجود و امثال آن حذف مي

شود. اين شكل از توسعه مشابه انجام ميشكل ديگري نظير بازبيني سيستمهاي 

تر و داراي مشكالت كمتري نسبت به شكل ديگر است، سيستم معمواًل ساده

 افتد و اغلب موارد به شكل دوم هستند.ولي اين شكل معمواًل كمتر اتفاق مي

 تغيير و بهينه سازي سيستمها -ب  

يستم، هاي تجزيه و تحليل و توسعه سيستم، يك سدر اغلب پروژه 

باشد. در چنين مواردي موجود و در حال فعاليت بوده ولي داراي مشكالتي مي

الزم است تا تجزيه و تحليل سيستم انجام شده و سيستم جديد بر مبناي سيستم 

تر و قبلي موجود، توسعه پيدا كند. اين شكل از توسعه سيستم بسيار مشكل
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ها الزم بود تا روالهاي سيستم تر از شكل قبلي است. چه در شكل قبلي تنپيچيده

جديد ايجاد شود و كاركنان جديد با اين روالها آشنا شوند. اما در اين شكل 

الزم است تا روالهاي قبلي تغيير كند و كاركنان شيوه كار خود را، از روشهاي 

قبلي به روشها و روالهاي جديد تغيير دهند. تحمل تغييرات، مهمترين قسمت 

ين قسمت آن، و به همين دليل اين شكل از توسعه بسيار كار است و مشكل تر

پيچيده خواهد شد. تحليلگر بايد وضعيت سيستم موجود را بررسي و از 

چگونگي انجام فعاليتها دقيقًا مطلع گردد. اين، خود زمان بسيار زيادي را 

 طلبد. تغيير استفاده از منابع و تغيير شيوه كار و آموزش كاركناني كه ساليانمي

زا است. اين كار مانند متوالي با سيستم قبلي كار كرده بودند زمانگير و مشكل

كردن خانه قديمي خود، خانه جديد با آن است كه شما بخواهيد بدون خراب

اتاقها و شكل كاماًل متفاوتي بسازيد. هزينه و زحمت اينكار، بسيار بيشتر از 

ي در سيستمهاي خراب كردن و ساختن يك خانه جديد خواهد بود. ول

سازماني و انساني مجبور به انجام چنين اصالحي هستيم. زيرا خراب كردن و 

دوباره ساختن سيستم يعني متوقف كردن سيستم، بيرون ريختن همه كاركنان 

قديمي، ايجاد سيستم جديد، استخدام و آموزش كاركنان جديد و آغاز فعاليت 

ذير نيست. از طرفي ديگر در پسيستم جديد. بديهي است كه اين كار امكان

هنگام تغيير سيستم قديم به جديد، نبايد فعاليت سيستم قبلي متوقف شود و 

فعاليتهاي سازمان بايد كمافي السابق انجام شود. در حالي كه در توسعه يك 

سيستم كاماًل جديد براي يك سازمان جديد، در هنگام توسعه معمواًل هنوز 

است و پس از اينكه سيستم به وضعيت مناسب  فعاليت سازمان آغاز نگرديده

شود. در همان مثال بازسازي رسيد و نصب شد، فعاليت سازمان آغاز مي

ساختمان تصور كنيد كه افرادي هم، در همان خانه ساكن باشند و براي 

 (.3-3و  2-3بازسازي نتوانيد آنها را به جاي ديگري منتقل كنيد. )شكل 

شكل اصالح و بهينه سازي سيستمها، منجر به آن  ها و مشكالتهمه پيچيدگي 

ها را بر شكل دوم نهاده و فرض شود كه از اين پس ما در تمام اين كتاب، پيش فرضمي

كنيم سيستمي وجود دارد و ما سعي در اصالح آن داريم. در واقع تحليلگري كه توانائي 
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وسعه سيستم را نيز انجام تواند شكل اول تانجام شكل دوم را داشته باشد، به سادگي مي

ها و شرايط شكل تر و پوشاننده كليه حالتها و شرايط شكل دوم، كاملدهد. چون حالت

 اول هستند.

 

با توجه به تمام موارد گفته شده، احساس نياز به تجزيه و تحليل سيستم از مجراهاي  

 ( :4-3)شكل  زير قابل انتقال و ايجاد است

 كند و نياز به اصالحات را به تحليلگر اعالم مدير سازمان مشكل را درك مي

 كند.مي

 خواهد تا اصالحات مدير باالتر مشكل را احساس كرده و از مدير سازمان مي

 انجام شود.

  ارباب رجوع با مراجعه به مدير سازمان يا مدير باالتر، خواستار رفع مشكل

 شود.مي

 شوند.ا مراجعه به مدير سازمان خواستار رفع مشكل ميكارمندان ب 

  مسئول سيستمها و واحد سيستمها در سازمان مشكالت را مشاهده و با مديريت

 گذارد.سازمان يا مدير باالتر براي اصالحات در ميان مي

  بازرس با مشاهده وضعيت سيستم و مشكالت، مدير باالتر را از وضع موجود و

 كند.طلع مينياز به اصالحات م

پس از ايجاد احساس نياز به اصالحات، مدير يا مسئول واحد سيستمها، مشكل را با 

خواهد تا پيشنهادات خود را براي تحليلگر يا تحليلگران در ميان گذاشته و از آنها مي

رفع مشكل مطرح كنند. تحليلگر سپس به بررسي اجمالي سازمان پرداخته و چهارچوب 

كند. وي سپس با طرح يك الگوي صوصيات آن را مشخص ميسيستم و پروژه و خ

كلي در ذهن خود از سازمان و مشكل و سيستم، گزارش پيشنهاد پروژه خود را تنظيم و 

كند. مدير سازمان با بررسي اين گزارش، يا موافقت خود را با انجام به سازمان ارائه مي

خواهد كه كار را از تحليگر ميكند، يا مطالعه سيستم موجود و امكان سنجي اعالم مي

خالصه و سريع انجام دهد و يكباره به مطالعه و طراحي سيستم جديد داخل شود، و يا 



 12۰مبانی تحلیل و طراحی سیستم ها / 

 

تواند اصواًل با انجام كار تجزيه كند. اين عدم موافقت ميعدم موافقت خود را اعالم مي

را براي انجام و تحليل و اصالحات باشد، و يا اينكه تحليلگر ارائه كننده پيشنهاد پروژه 

اين كار مناسب تشخيص ندهد و از تحليلگر يا تحليگران ديگري بخواهد تا كار را انجام 

 هستند. فرايندنشان دهنده اين  5-3و  4-3دهند. شكل 

 

افتد آنست كه مديريت سازمان، با اي كه در اين بين اغلب اتفاق ميمسئله 

مشكل، با چند تن از مديران زير دست خود ايجاد احساس نياز به اصالحات و وجود 

 كند.دهد و خود در اين جلسات سعي در اصالح سيستم ميجلساتي را تشكيل مي

 اين اصالحات، با توجه به اينكه : 

با بررسي عميق و با فرصت انجام نشده، تمام ابعاد مشكل را مشخص  -1 

 كند.نمي

صالح سيستم، تنها با سيستم معمواًل افراد شركت كننده در اين جلسات ا -2 

موجود آشنائي دارند و از دانش تجزيه و تحليل سيستم بي اطالعند. بنا بر 

 اين، اصالحات انجام شده غير اصولي، غير فني و غير علمي خواهد بود.

 اصالحات انجام شده طي اين جلسات بيشتر مقطعي است تا دراز مدت. -3 

شخصي دچار مشكل شود، سقف چكه اين اصالحات مانند آن است كه خانه  

كند و ديوار در حال خراب شدن باشد. اين شخص هر بار كه با چنين مشكالتي روبرو 

شود با تدبيري غير فني، سعي در رفع مشكل داشته باشد. مثاًل براي خراب نشدن ديوار، 

ز هاي خراب سقف را با سيمان و قير اصالح كند. پس ااز يك تيرك استفاده كند و تكه

چند سال و تكرار اين گونه موارد، ساختمان به حدي وصله كاري شده خواهد شد كه با 

ها، كل ساختمان بر سر صاحب آن خراب خواهد شد. اين مثال پوسيدن يكي از تيرك

حلي شود و راهاي تشكيل ميدر مورد سازمانها نيز مصداق دارد. با بروز يك مشكل، جلسه

شدن و از هم هاي متعدد مقطعي منجر به ضعيفحل. اين راهشودمقطعي براي آن پيدا مي

 (.6-3پاشيده شدن سيستم خواهد شد )شكل 
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براي آنكه تحليلگر، اصالحاتي را در يك سازمان انجام دهد، اولين چيزي كه  

كالتي در كند و چه مشبايد بداند آنست كه سيستم موجود در سازمان چگونه عمل مي

شود. در آن وجود دارد. اين كار طي فاز مطالعه سيستم موجود و امكان سنجي انجام مي

اين فاز تحليلگر اطالعاتي پيرامون سيستم موجود كسب كرده و امكان پذير بودن تغييرات 

 (. اين مطالعه شامل موارد زير است :7-3كند )شكل را بررسي مي

 ند كردن آن.بررسي سيستم موجود سازمان و مست 

 .تعيين نقاط ضعف و مشكالت سيستم موجود 

 شود( براي رفع هاي كالن )وارد جزئيات راه حل نميحلتعيين راه

 مشكالت.

 ها و تعيين ارزش سيستم جديد.حلبررسي ميزان كارائي راه 

 .)تعيين ميزان هزينه و زمان مطالعه و طراحي سيستم جديد )فاز بعدي 

 اي كه بايد به آن برسيم )در انتهاي مطالعه و فاز هتعيين دقيق اهداف و نقط

 بعدي( و اثبات امكان پذير بودن اهداف.

  ،تعيين مشكالتي كه در مطالعه وجود خواهد داشت و اعالم آن به سازمان

 براي تصميم مناسب. نظير اصطكاك با كاركنان، بازآموزي و ...

 و محيط مناسب  افزارتعيين شرايط و سيستم كامپيوتري و انتخاب سخت

افزار و نيز تعيين خط مشي و مشخصات آن، و انتخاب سيستم عامل نرم

 سيستم كامپيوتري مورد نياز.

  ،بررسي روشهاي مختلف انجام طرح و ابعاد آن شامل شرايط محيطي

 عوامل انساني و....

در انتهاي اين فاز، تحليلگر گزارشي از وضعيت سيستم موجود و مشكالت آن را  

كند. مديريت احتمااًل نقطه نظرات جديدي را مطرح و يا و به مديريت ارائه مي تنظيم

نواقصي را در گزارش به تحليلگر گوشزد كرده و تحليلگر اين موارد را در گزارش 

(. پس از 8-3كند. اين روند اصالح ممكن است چند بار تكرار شود )شكل اصالح مي

در گزارش وجود نداشته باشد، مديريت گزارش آن، زماني كه هيچ نقطه ابهام و اشكالي 
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مطالعه سيستم موجود را تاييد كرده و دستور آغاز به كار فاز مطالعه و طراحي سيستم 

ي براي فاز مطالعه و طراحي سيستم جديد نيز تكرار فرايندكند. چنين جديد را صادر مي

 سازي را بدهد.شود، تا مديريت تاييد و دستور پيادهمي

 

آوري اطالعات ترين فعاليت مطالعه سيستم موجود، جمعطوالني ترين و اصلي 

 است.

 

 ) آوري اطالعات از سازمان بايد به دنبال موارد زير باشيم :در جمع 

[PCC90][WBB9076مه[]ج]) 

 العاتي راجع به سازماناط -الف 

اهداف سازمان چيست؟ سازمان چه ساختاري دارد؟  

هاي سازمان خصوصيات و وظايف واحدها چيست؟ خط مشي

اي(، ها و اهداف دراز مدت)پايهچيست؟ سياست

 مدت)عمومي( و روزمره)موضعي( سازمان چيست؟كوتاه

 اطالعاتي راجع به مشاغل و كاركنان -ب 

و مسئوليت هر يك از كاركنان در چه ها قدرت، توانائي 

شود؟ شرح سطحي بايد باشد؟ روابط بين كاركنان چگونه برقرار مي

وظايف هر يك از كاركنان چيست؟ نيازهاي اطالعاتي هر يك از 

 كاركنان چيست؟

 اطالعات راجع به كار و عمليات -ج 

وقت؟ شود؟ بوسيله چه كسي؟ چهكارهائي انجام ميچه 

شود؟ اي انجام ميشود؟ طبق چه برنامهشروع مي چگونه؟ از كجا

شود؟ چقدر زمان الزم دارد؟ حجم آن چقدر است؟ چرا انجام مي

هاي كنترلي معيارهاي كارائي و كيفيت كار چيست؟ چه مكانيزم

 وجود دارد تا از دقت و صحت كار اطمينان پيدا كنيم؟
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 سيستم.هاي كارمندان با تجربه در مورد بدست آوردن ايده -د 

 اطالعاتي راجع به محيط كار -ه 

موقعيت فيزيكي محل كار چگونه است؟ رفت و آمد  

 شود؟افراد در محيط كار چگونه و در چه مسيرهائي انجام مي

 منابع موجود -و 

شود؟ ميزان آن چه منابعي وجود دارد؟ از كجا تامين مي 

 توان از آنها استفاده نمود؟چقدر است؟ چگونه مي

 مات و سرويسهاخد -ز 

شود؟ چه خدمات و سرويسهائي توسط سازمان ارائه مي 

 شود؟شود؟ چگونه ارائه ميبه چه كساني ارائه مي

 بازدهي كارها. -ح 

 كنترل و امنيت -ط 

هاي كنترلي وجود دارد؟ چه نقاط ضعفي در چه مكانيزم 

 امنيت سيستم وجود دارد؟

 وروديهاي سيستم -ي 

رسند؟ وروديها به چه شكلي مي وروديها كي، چگونه و 

رسند؟ آيا وروديها به همان صورت از كجا و بوسيله چه كسي مي

شوند يا پردازشي روي آنها صورت كه هستند به كار برده مي

ها چگونه استفاده و بايگاني هاي مختلف فرمگيرد؟ نسخهمي

شود؟ چه كنترلهائي براي اطمينان از صحت و دقت وروديها مي

 ارد؟وجود د

 خروجيهاي سيستم -يا 

شوند و مقصد آنها كجاست؟ هر چه اطالعاتي خارج مي 

شود و به چه منظوري؟ خروجيها ها به كجا ارسال مينسخه از فرم

شوند؟ معمواًل چه نوع اشتباهات چگونه تكثير، مرتب و بايگاني مي

شود و چگونه در مورد تصحيح آنها يا اشكاالتي برگشت داده مي
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شود؟ چه كنترلهائي براي اطمينان از صحت خروجيها مياقدام 

 وجود دارد؟

 در مورد كامپيوتر و دستگاههاي جانبي -يب 

مشخصات كامپيوتر و دستگاههاي جانبي،كاربردها و  

ها و موارد استفاده، حجم كار، زمان و مدت انجام كار، قابليت

ائي توانائي سيستم كامپيوتري چيست؟ چه ميزان از وقت و توان

شود؟ چه كنترلهائي جهت نويسان استفاده ميتجهيزات و برنامه

 اطمينان از عملكرد صحيح سيستم كامپيوتري وجود دارد؟

 سابقه و تاريخچه سيستم -يج 

سير تكاملي و تغييراتي كه در سازمان و اهداف آن رخ  

 داده است چيست؟

 هاي بايگانيروش -يد 

اني مديريت شوند؟ چگونه بايگكجا بايگاني مي 

بندي اطالعات در بايگاني شود؟ مكانيزم دسترسي و طبقهمي

 چيست؟

 قوانين و مقررات -يه 

چه قوانين و مقرراتي در حيطه فعاليت سازمان وجود  

 دارد؟

 

 كند:آوري اطالعات استفاده ميتحليلگر از روشهاي زير براي جمع 

 هاي مكتوب سازمانطالعه رويهم -1 

 مصاحبه با مديران، كاركنان، مشتريان -2 

 تكميل پرسشنامه توسط افراد -3 

 مشاهده -4 

 مشاوره -5 
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آوري اطالعات از طريق پرسشنامه و بعضًا مصاحبه، توجه شود كه در جمع 

استفاده آوري اطالعات و استخراج نتايج گيري، جمعبايد از روشهاي آماري براي نمونه

آوري، هاي قابل جمعكرد. مسائل مطرح در علم آمار و احتماالت، از جمله تعيين داده

ها و ...، در اين ها، تعداد نمونهتعيين جامعه مورد مطالعه )جامعه آماري (، انتخاب نمونه

ميان بايد مورد توجه قرار گيرند. توضيح بيشتر اين موارد به كتب آمار و احتماالت واگذار 

 شود و تحليلگر بايد در اين زمينه دانش الزم را داشته باشد.مي

آوري اطالعات بايد داراي ابعاد زير باشد برخورد تحليلگر با سازمان، در جمع 

: 

رسمي باشد. در برخورد با واحدها، مديريت و سازمان كاماًل رسمي  -1 

 باشد.

از مقررات و قانوني باشد. تحليلگر هيچ كار غير قانوني و خارج  -2 

 ضوابط موجود در سازمان را نبايد انجام دهد.

غير رسمي. در برخورد با افراد غير رسمي، دوستانه ولي در محدوده  -3 

 كاماًل حساب شده و قابل كنترل باشد.

سياستمدارانه. در هر لحظه و هر مورد بداند كه چه واكنشي از خود  -4 

ردها و رفتارها حساب شده و نشان دهد و چه َمِنشي داشته باشد. برخو

 بر طبق شرايط موجود و محيط انجام شود.

 

 كليه مستندات مربوط به سيستم و سازمان بايد مطالعه شوند. از جمله : 

 هاي تاريخي سازمان.مطالعه جنبه 

 .احتمااًل بررسي اسناد و مدارك قديمي 

 هاي جاري سازمان.خط مشي 

 اقتصادي فعاليت سازمان. -هاي اجتماعي جنبه 

 .مطالعه قوانين مربوط به فعاليت سازمان 

 هاي مربوط به فعاليت سازمان.نامهمطالعه آئين 

 هاي بودجه(.ها و تخصيصمطالعه بودجه سازمان )پيشنهادها، مصوبه 
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 ها و مراسالتي كه با موضوع مرتبط هستند.ها، نوشتهمطالعه پرونده 

  چارت سازماني.مطالعه 

 .مطالعه شرح وظايف 

 ها.ها و گزارشمطالعه فرم 

 .مطالعه نمودارهاي موجود 

 هاي مشابه در سازمان.مطالعه ساير مطالعات و تجزيه و تحليل 

 .مطالعه ساير سازمانهاي مشابه و سيستمهاي مشابه 

 هاي انجام كار.ها و دستورالعملمطالعه رويه 

 هاي ديگر سيستم.مطالعه رويه 

 .مطالعه آمارها 

 .مطالعه مستندات سيستمهاي كامپيوتري موجود 

 ها.مطالعه ديكشنري داده 

 ... 

 

هاي مكتوب، نتوان به كليه اطالعات مورد نياز در صورتي كه با مطالعه رويه 

 آوري نمود.دست يافت، بايد با مراجعه به اشخاص و انجام مصاحبه اين اطالعات را جمع

 

 

 مصاحبه بايد طي مراحل زير انجام شود : 

 .شناسائي منابع اطالعاتي و افرادي كه بايد مصاحبه شوند 

  توجيه شخص مصاحبه شونده از اهداف مصاحبه و گذاشتن قرار

 مصاحبه.

 .آماده كردن متن سئواالت مصاحبه 

  تعيين طريقه هدايت مصاحبه، براي رسيدن به اهداف و اطالعات

 مورد نظر.
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  احتماالً دادن سئواالت مصاحبه به شخص مصاحبه شونده، مدتي قبل

 از جلسه.

 االمكان دور از محل كار:برگزاري جلسه در محيطي آرام و حتي 

توضيح مسئله براي مصاحبه شونده و اينكه چه انتظاري از 

 وي داريم.

انجام سواالت توسط تحليلگر و شنيدن پاسخهاي مصاحبه 

 شونده.

بندي مطالب توسط تحليلگر و تاييد در نهايت جمع 

 مصاحبه شونده.

  پس از جلسه، يادداشت برداري و تنظيم گزارش مصاحبه توسط

 تحليلگر.

 

  مصاحبه بايد از باال به پائين باشد، يعني اول بايد با مديران باالتر

مصاحبه كند و بعد با كارمندان زير دست آنها و احتماالً پس از اتمام 

احبه با افراد سطوح پائين، مجددًا مصاحبه با مديران سازمان مص

 انجام شود.

 ها يا تنها به مصاحبه با افراد سطح باال اكتفا نكنيد. افرادي نظير منشي

كارمندان جزء، گاهي اوقات اطالعات ذيقيمتي در اختيار شما قرار 

 دهند.مي

 ساني انتخاب افراد براي مصاحبه، از بين كل كارمندان )چه ك

مصاحبه شوند( با دقت انجام شود. اينكار بايد با توجه به هدف و نه 

 به صورت تصادفي انجام شود.

  مصاحبه تلف كننده وقت تحليلگر است و در حداقل تعداد و حداقل

 موارد بايد انجام شود.

  زمان و مكان مصاحبه بايد هم براي خود تحليلگر و هم براي مصاحبه

 شونده مناسب باشد.
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 در انجام مصاحبه در جوي غير رسمي داشته باشيد. سعي 

 اي باشد.رفتار، خودماني ولي در عين حال حرفه 

  مهمترين نكته در مصاحبه، جلب موافقت كارمندان است. يعني رفتار

 اي باشد كه اطمينان كارمند جلب شود.به گونه

  كنترل جلسه نبايد از دست تحليلگر خارج شود. تحليلگر كنترل

 لسه است، نه مصاحبه شونده.كننده ج

  گاهي اوقات بايد اجازه دهيد مصاحبه برعكس شود، يعني او سئوال

بكند و شما جواب دهيد. اين موضوع بيشتر در ابتداي جلسه و در 

هنگام توجيه عمومي مصاحبه شونده نسبت به مسئله و اهداف كار 

 است. اما بايد مراقب باشيد كه كنترل از دست شما خارج نشود.

 .حتي االمكان مصاحبه شونده را در پاسخ آزاد بگذاريد 

 اي نباشد. در سئوال كردن مصاحبه و سئواالت بصورت كليشه

انعطاف پذير باشيد. حتي اگر متن سئواالت از قبل به شخص داده 

 رود.البداهه از بين نميشده است، اهميت سئواالت في

 كنيد. از بكار  از اصطالحات محلي آن سازمان در مصاحبه استفاده

 هاي نامانوس و غير مصطلح در سازمان بپرهيزيد.بردن واژه

 .سخنراني نكنيد 

  از يادداشت پرهيز كنيد. ضبط نكنيد. بعد از مصاحبه در خارج از

هاي كوتاه، آن هم به توانيد يادداشت كنيد. مگر يادداشتمحل مي

با  شود مصاحبه شونده راحتمقدار كم. ضبط و يادداشت باعث مي

خواهد نگويد. همچنين بسياري سواالت برخورد نكند، و آنچه مي

 آيد.از خطاهاي درك، در هنگام يادداشت برداري پيش مي

 .كار ديگري انجام ندهيد. گوش دادن به حد كافي سخت هست 

  در هنگام مصاحبه ذهن خود را فراتر از موضوع جزئي صحبت نگه

ضوع غرق نشويد و كليات داريد، و مواظب باشيد تا در جزئيات مو

را فراموش نكنيد. فكر مصاحبه كننده بايد باز باشد و از باال به مسئله 
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نگاه كند. به مسائل مهم بيشتر توجه كنيد، تا مسائل پيش و پا افتاده. 

همچنين در مباحث مختلف و جزئي و پراكنده مراقب باشيد كه گيج 

 نشويد.

  تمرين دهيد.از قبل فكر خود را براي خوب گوش دادن 

 هائي كه ممكن است از مصاحبه در هنگام گوش دادن، به ايده

 شونده به شما منتقل شود توجه كنيد.

 بندي كنيد. حتمًا تاييد در آخر كار آنچه گفته شد را مرور و جمع

مصاحبه شونده را نسبت به جمع بندي خود بگيريد، مبادا درك شما 

 اشتباه بوده باشد. از مطالب بيان شده توسط مصاحبه شونده،

 .موضوع مصاحبه بايد مشخص، و سئواالت از پيش تعيين شده باشد 

  سئواالت بايد مناسب حال و كار و تحصيالت و دانش مصاحبه

 شونده باشد.

 .هر سئوال بايد به موضوع خاص و واحدي اشاره كند 

 .سئواالت بايد دقيق باشد 

 .هدف مصاحبه بايد از قبل مشخص باشد 

 ه بايد نسبت به موضوع و هدف دقيقًا روشن باشد )در مصاحبه شوند

 ابتداي جلسه يا حتي قبل از جلسه، با نامه يا شفاها(.

  طريقه تنظيم سئواالت بايد كاماًل حساب شده باشد، به صورتي كه

پاسخ سئواالت ما را به هدف خاصي برساند. به سواالت بيست 

، كه با يك طبقه تواند پاسخ را بيابدسئوالي توجه كنيد. كسي مي

. در 28بندي خوب از سئواالت براي رسيدن به جواب استفاده كند

اينكه روش طرح سئوال كاماًل با روش طرح بيست سئوالي  عين

 تفاوت فاحش دارد، و اصاًل نبايد شبيه آن باشد.

                                                 
سط انسان( )شناخته شده تو یهاکل موجوديت یبندو طبقه یدر بر دارنده فلسفه کدگذار یدر واقع بیست سئوال  - 2۸

توان از طريق یکند به هر عنصر يا موجوديت شناخته شده موجود در جهان میاست، و مشخص م یموجود در جهان به صورت باينر

را کامالً بشناسد،  یو مکانیزم کد گذار یاين طبقه بند یوجود داشته باشد و کس یبنددست يافت. اگر چنین طبقه یيک کد بیست بیت

 باشد. یاين کار کاف یشود. البته وسعت خلقت بیش از آن است که بیست بیت برایموفق و پیروز م یدر هر بیست سئوال
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  سئواالت جهت دار نباشد. يعني مصاحبه شونده را به جهت خاصي

اء نكند. اين موضوع باعث هدايت نكند و جواب خاصي را الق

 شود.انحراف وغير قابل استناد شدن مصاحبه مي

 تواند قباًل سئواالت را به مصاحبه شونده بدهد تا مصاحبه كننده مي

 خود را براي جلسه آماده كند.

  سئواالت بايد به تفكيك فعاليتهائي باشد كه يك شخص انجام

 بندي شده باشد.و طبقهبندي دهد، يا با آنها ارتباط دارد، و گروهمي

  .نكات و نقاط جالب، مهم و ضروري كار براي صحبت انتخاب شود

اهميت اجتناب از سئوال كردن مطالب غير الزم و غير ضروري و بي

 كنيد.

 .از سئواالتي استفاده كنيد كه پاسخي بيش از بله يا خير داشته باشند 

 هاي مصاحبه شونده را قطع نكنيد.صحبت 

 العمل نداشته في افراد را بپذيريد و سعي در عكسهاي منواكنش

 باشيد.

  با مصاحبه شونده بحث نكنيد و سعي در تحميل عقايد خود نداشته

 آوري اطالعات را انجام دهيد. قضاوت نكنيد.باشيد، بلكه فقط جمع

 .در هيچ چيز افراط نكنيد 

 .اين احساس را بوجود بياوريد كه قصد كمك داريد نه قصد انتقاد 

 هاي شخصي يا اظهارات مصاحبه شونده قرار حت تاثير جاذبهت

نگيريد، ولي كاماًل به او با احترام توجه كنيد. همچنين تحت تاثير 

ابهت برخي افراد از جمله مديران رده باال قرار نگيريد و با واهمه با 

 آنها برخورد نكنيد.

  شخصيت و مقام و تحصيالت و دانش مصاحبه شونده را در

خواهيد خودماني برخورد و بيان )بخصوص اگر مي چگونگي

 صحبت كنيد( مد نظر داشته باشيد.
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  شخص مصاحبه كننده با شخص مصاحبه شونده بايد از لحاظ سطح

علمي تناسب داشته باشد، بخصوص وقتي مصاحبه شونده داراي 

 تخصص خاصي است.

  اگر مصاحبه شونده، الزم است تا براي تهيه اطالعات و ... وقت

 گذارد، با مسئول او در مورد اين وقت كاماًل هماهنگي شود.ب

  از طوالني شدن مصاحبه و تعدد آن جلوگيري شود. سئواالت بايد

موجز، و نيازمند جواب موجز باشد. در زمان مصاحبه و گرفتن وقت 

 جوئي كنيد.كاركنان و مديران بسيار دقت و صرفه

  موضوع باعث از دو جلسه شدن مصاحبه خودداري كنيد. اين

شود تا كارمند جوابهاي خود را بسازد و احيانًا تحليلگر را گمراه مي

 كند. در همان جلسه اول، بايد كليه اطالعات را كسب كرد.

  از طرح سئواالتي كه احتمال پاسخ ندادن مخاطب به آن وجود دارد

 خودداري كنيد.

 يريد.براي مصاحبه با كاركنان، از مديران باالتر آنها اجازه بگ 

 .وقت شناسي تحليلگر اهميت بسياري دارد. هرگز دير نكنيد 

  در صورتي كه امكان حضور فيزيكي مصاحبه كننده و مصاحبه

تواند تلفني يا از شونده دريك محل وجود نداشته باشد، مصاحبه مي

شود. در چنين مواردي به  انجام 29الملليطريق شبكه كامپيوتري بين

د توجه شود. برخورد چهره به چهره خصوصيات چنين جلساتي باي

 در جلسه اهميت بسيار زيادي را در برقراري ارتباط فكري دارد.

  پس از اتمام مصاحبه و خارج از محل مصاحبه، تحليلگر بايد شرح

مصاحبه و نكات قابل توجه و كسب شده را در يك گزارش ثبت 

ورت كند. اين كار بايد حداكثر چند دقيقه پس از اتمام مصاحبه ص

گيرد. هرگز ثبت گزارش مصاحبه را به ساعات بعد يا روز بعد 

موكول نكنيد. حافظه كوتاه مدت انسان، بسياري از اطالعات را 

                                                 
2۹ -  Internet    
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برد. سستي در ثبت بخصوص در هنگام اولين خواب از بين مي

گزارش، تالش شما را براي كسب اطالعات از طريقه مصاحبه 

و مختصر باشد و نكات كند. اين گزارش بايد موجز ثمر ميبي

 كليدي بدست آمده را شامل شود.

 

 

 گذارند؟كدام عوامل محيطي بر كار شما اثر زيادي مي 

 شود كار شما راكد بماند، يا درست انجام چه عواملي باعث مي

 نشود؟

 شود كه به نظر شما مربوط چه مقدار از وقت شما صرف كارهائي مي

 ها و اشكاالت در سيستم است؟نامگيبربه بي

 كند؟ در آيد كه روال عادي كار شما تغيير ميچه مواردي پيش مي

 آيد؟اين موارد روال كار به چه صورت در مي

  در چه كارهائي و در چه زمانهائي، معلوم نيست كه انجام يك كار

 بر عهده كيست و چه كسي چه اختياراتي دارد؟

 كار درست انجام شود وجود دارد؟ چه كنترلهائي براي اينكه 

 

 شود :در شرايط زير از پرسشنامه استفاده مي 

 عدم وجود وقت و فرصت كافي براي مصاحبه. -1 

 لزوم انجام آمارگيري. -2 

 بعد مسافت. -3 

 نياز به مراجعه به اسناد و مدارك براي پاسخ به سئواالت. -4 

 حجم زياد مخاطبين. -5 

ب مواردي كه در مصاحبه بايد رعايت شود، در تنظيم سئواالت پرسشنامه اغل 

نيز مطرح و قابل توجه است و بايد با در نظر گرفتن شرايط و خصوصيات پرسشنامه و 

 مصاحبه و تفاوتهاي اين دو به آن توجه كرد.
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 همچنين بايد در استفاده از پرسشنامه به موارد زير توجه شود : 

 هاي خاص. بايد بين ست سئوال شود، مگر در حالتنام مخاطب بهتر ا

هاي نظرخواهي و شود با پرسشنامهاي كه در اين حالت ارائه ميپرسشنامه

 ارزيابي تفاوت قائل شد.

  در نوع جوابهائي كه بايد توسط مخاطب تشريح شود، چهارچوبي كه بايد

 .جواب داشته باشد تشريح شود تا پاسخ چندان دور از انتظار نباشد

  در ابتداي پرسشنامه، با جمالت مناسب، دليل پر كردن اين پرسشنامه

 توضيح داده شود.

 االمكان زياد نباشد.حجم پرسشنامه حتي 

 هاي مختلف تهيه شود. از هاي مختلف، پرسشنامهبراي افراد مختلف با شغل

 ها و سئوالهاي عمومي پرهيز شود )مگر در موارد الزم(.پرسشنامه

 اي كه مخاطب االت پرسشنامه را طبقه بندي كنيد. به گونهسعي كنيد سئو

 بندي كند.نيز بتواند مطالب را در ذهن خود طبقه

 .فقط اطالعاتي را بخواهيد كه بدانيد در دسترس است 

 .سئواالت غير قابل تفسير باشد 

 .حمايت مديران براي پخش پرسشنامه جلب شود 

  و نه توسط مدير و كس ديگر. تسليم پرسشنامه بوسيله تحليلگر انجام شود

شخصا خود تحليلگر پرسشنامه را به شخص بدهد و احيانًا توضيحاتي را به 

 وي ارائه كند.

  پرسشنامه بايد در مدت مشخص و در مهلت مقرر تكميل شود

 دارباشد(.)مدت

 : مشخصات يك پرسشنامه خوب 

o .وضوح و شفافيت 

o  ياز كوتاه سئواالت كم و كليدي و پاسخهاي مورد ن -كارائي

 باشد.

o آوري و استخراج مطالب از آن ساده باشد.جمع 
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هاي مكتوب و مصاحبه،از آوري شده از طريق خواندن رويهاطالعات جمع 

شود. تحليلگر به عنوان ارباب رجوع و يا هر عنوان ديگر به طريق مشاهده محك زده مي

 را آنگونه كه هست درك كند.پردازد. به صورتي كه سيستم مشاهده سيستم مي

 

 

 شود.مشخص شود كارها طبق چه مراحلي انجام مي 

  ،يادداشت برداري غير ملموس و پنهان، در مشاهدات و مراحل كار

 در زمان الزم انجام شود.

 : در مشاهده به موارد زير توجه شود 

o مديران(. -كاركنان -رجوع افراد )اربابروحيه 

o  رجوع.با ارباببرخورد بد 

o .مدت انجام فعاليتها 

o .كارمندان بيكار 

o .كارمندان مشغول كار شخصي 

o .سروصدا و اغتشاش غير عادي و احيانًا برخوردها 

o .انباشته شدن كاغذ و پرونده روي ميز كاركنان و مدير 

o .رفت و آمدهاي زياد از حد افراد يا كاركنان 

o .به دنبال يك كارمند گشتن در سازمان 

o  كاركنان در كار و حضور در محل كار.عدم نظم 

o هاي گم شده.نامه 

o .تاخير در مراسالت 

o .محيط عمومي درهم و برهم 

o .... 

 : در مشاهده موارد زير انجام شود 

o .تعيين و رديابي مبادالت و مراسالت و فراواني آنها 

o ها.رديابي كاربرد فرم 
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o .مطالعه حجم كار يا سفارش كار 

o و آمدها.كنان و رفتهاي فيزيكي كارمشاهده حركت 

o .مشاهده نحوه قرارگرفتن اشياء و تجهيزات 

o  مشاهده آمارها و آمارگيري با استفاده از روشهاي

 معمول آمارگيري.

o ..... 

  طريقه مشاهده نبايد حساسيت برانگيز باشد و نبايد به شيوه بازرسان

گيري" شود. زيرا در مراحل بعدي كار تجزيه و تحليل خدشه "مچ

 ند.كوارد مي

 تواند با واسطه باشد، يعني از كس ديگري بخواهيم اين مشاهده مي

كار را بكند و به ما انتقال دهد. در اين شرايط، شخص واسط بايد 

كاماًل بر موضوع مسلط شود و توانائي جذب و انتقال مسئله را به 

 تحليلگر اصلي داشته باشد.

 ضور طريقه حضور تحليلگر براي انجام مشاهده مهم است. ح

 تحليلگر در محل كار نبايد ملموس باشد و جلب توجه كند.

 

تواند از مشاوره افراد آوري اطالعات، در صورت نياز ميتحليلگر در جمع 

توانند مديران شوند، ميمختلف سود ببرد. افرادي كه معمواًل براي مشاوره انتخاب مي

هاي خاص و يا گر، متخصصين فني در زمينهسازمانهاي مشابه يا موازي، تحليلگران دي

هاي دانش و اطالعات خود كند تا ضعفافراد ديگر باشند. مشاوره به تحليلگر كمك مي

را كسب كند. برخي اوقات، تحليلگر با استفاده از دانش افراد ديگر از طريق مشاهده، 

دهد. چه  آوري اطالعات سيستم موجود را كاهشبخش بسيار بزرگي از حجم كار جمع

ها و مطالب كليدي را در يك جلسه دوستانه، در در صورتي كه شخصي بتواند سرنخ

گيري مناسب راهنمائي و كمك كند، اختيار وي قرار دهد، و يا اينكه وي را در تصميم

 ها نيازي نخواهد بود.ها و مشاهدهبه بسياري از مصاحبه
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بيشتري نسبت به تحليلگر شود كه دانش و تجربه مشاوره با شخصي انجام مي 

در موضوع خاص مورد مشاوره دارد. تفاوت مشاوره با مصاحبه آن است كه در مشاوره، 

فرد مخاطب معمواًل از خارج سازمان است و در خود سيستم نقشي ندارد. همچنين در 

مصاحبه بيشتر به دنبال اطالعات و عناصر كار هستيم، اما در مشاوره به دنبال دانش و 

 ائي، براي انجام كار تجزيه و تحليل يك سيستم خاص هستيم.راهنم

تواند با اطالع سازمان و يا بدون اطالع سازمان انجام شود. در مشاوره مي 

مشاوره بايد موضوع مورد مشاوره كاماًل مشخص باشد و قباًل با شخص مشاوره دهنده در 

ن زمينه آماده كند. دانش و ميان گذاشته شده باشد، تا وي خود را براي راهنمائي در اي

هاي كسب شده در مشاوره، به طور بسيار مختصر در جلسه مشاوره، و به طور راهنمائي

 شود.مفصل پس از جلسه در گزارش مشاوره ثبت مي

 

هاي مكتوب، به مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه نياز چرا عالوه بر مطالعه رويه 

 است؟

 شود :اين سئوال در دو عامل خالصه ميپاسخ به  

 هاي مكتوب يا اصاًل موجود نيستند و يا ناقص هستند.رويه -1 

 هاي غير رسمي.وجود رويه -2 

هائي هستند كه هاي رسمي رويههاي رسمي و غير رسمي چيستند؟ رويهرويه 

. خالف شودبر طبق سيستم طراحي شده و آنچه در مستندات سيستم منظور شده عمل مي

شود، خالف چيزي هاي غير رسمي است. يعني آنچه در عمل انجام ميها، رويهاين رويه

هاي غير رسمي، هاي مكتوب تعيين شده است. رويهاست كه در مستندات و رويه

چگونگي انجام كارهائي است كه در سيستم پيش بيني نشده وطريقه انجام كار در 

 (.9-3شود )شكل كنون اينگونه عمل ميمستندات اينگونه نبوده است، ولي ا

كم از بين برود و شود كه سيستم كمهاي غير رسمي سبب ميپيدايش رويه 

كم با رشد كردن، سيستم جديد غير رسمي جاي آنرا بگيرد. رويه هاي غير رسمي كم

شود. يعني سازمان ديگر بر طبق چارت سازماني تبديل به يك سازمان غير رسمي مي

 نيست و با مستندات موجود اختالف اساسي دارد. تعيين شده
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هاي رسمي بوده و در مشاهده هاي مكتوب، به دنبال يافتن رويهدر مطالعه رويه 

 هاي غير رسمي هستيم.و مصاحبه و پرسشنامه به دنبال يافتن رويه

 شود؟هاي غير رسمي در يك سازمان ايجاد ميچرا رويه 
 

  ضعف طراحي. وقتي طراحي مشكل داشته باشد و در كاربرد واقعي

نتوان به نحو مناسب از آن استفاده كرد، كاربران سيستم، به صورت 

 خودسر مجبور به اصالح آن هستند.

  توجيه ناكافي افراد در مورد سيستم و لزوم پايبندي به سيستم و عدم

 .توجه به سيستم توسط افراد، بخصوص مديران

 .عدم آموزش صحيح كاركنان در كار با سيستم 

 هاي يك سيستم و اجراي آنها.عدم نظارت دقيق روي رويه 

  عدم وجود واحد سيستمها در سازمان و يا عدم توجه به آن و يا عدم

 فعاليت مناسب آن.

 .پيدايش شرايط جديد كه سيستم قديم جوابگوي آن نيست 

 .عدم پشتيباني مديريت از سيستم 

  هاي خودسرانه مديريت.سليقهاعمال 

  عدم به روز رساني مستندات سيستم، همپاي خود سيستم. با تغييرات

 شود.در سيستم، مستندات اصالح نمي

 .ضعف عمومي مستندات 

هاي غير توان از پديد آمدن رويهدهد كه چگونه مينشان مي 10-3شكل  

 رسمي در سازمان جلوگيري كرد.

د، اكثر اين موارد متوجه عملكرد تحليلگر است و شوهمانطور كه مشاهده مي 

تجزيه و تحليل و توسعه ناقص و اشتباه سيستم، در آينده منجر به عدم استفاده مناسب از 

هاي غير رسمي بزرگترين معضل شود. رويهسيستم، و تغيير و از بين رفتن تدريجي آن مي

 تخريب سيستمهاي سازمان است.
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آوري اطالعات، بخصوص در يكي از مواردي كه تحليلگر در هنگام جمع 

استفاده از روشهائي چون مصاحبه و پرسشنامه بايد به آن توجه كند، عدم قطعيت است. 

رسد، قطعي و كاماًل اطالعات و مطالبي كه از طرف كاركنان و افراد ديگر به تحليلگر مي

 شود.از موارد شامل اشتباهات و خطاهائي ميدرست نيست، و در بسياري 

 شود :عدم قطعيت در سه بعد ايجاد مي 

 

مثاًل وقتي از يك كارمند در مورد چگونگي انجام يك كار سئوال  

كنيد، ممكن است پاسخ وي اشتباه باشد، زيرا شخص از آن موضوع مي

اين مسئله، بايد در هنگام مصاحبه اطالعات كافي نداشته باشد. براي اجتناب از 

 و يا تنظيم پرسشنامه به دو نكته توجه شود :

 سئواالت هر شخص بايد با توجه به محدوده كار وي باشد. -1 

در ابتداي كار به شخص گفته شود كه در صورتي كه در مورد يك  -2

 موضوع اطالعات ناقص دارد، اين مطلب را در هنگام پاسخ بيان كند.

اين دو مورد، تحليلگر بايد نسبت به عدم اطمينان به مطالب  با وجود

اي عمل كند كه در بيان شده توجه داشته باشد و در هنگام استنتاج به گونه

گيري وي اشتباه نباشد. صورت عدم واقعيت يك مورد اطالعاتي، كل تصميم

 توان از راههاي مختلف و افراد مختلف، به يك عنصر اطالعاتياز جمله مي

 يافت و از صحت عناصر اطالعاتي مطمئن شد.دست

 

توانند مقدار دقيقي نسبت به يك عنصر بسياري از اوقات افراد نمي

كنيد كه "اين كار هر چند اطالعاتي ذكر كنند. مثاًل وقتي از شخصي سئوال مي

گويد "هر دو تا سه ماه". در چنين گيرد؟"، وي ميوقت يكبار صورت مي

گيري بر اساس طيف خاصي از مقادير صورت گيرد. به ردي، بايد تصميمموا

گيري در مورد يك مقدار كاماًل مشخص، در عبارت ديگر به جاي تصميم

گيري انجام شود. ذهن انسان به صورت خودكار، اي از مقادير تصميممورد بازه
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و خصوصيات  30دهد. منطق نادقيقها را مورد پردازش قرار مياين بازه

 كند.چگونگي اين پردازش را مشخص مي

 

برخي اوقات به راستگوئي يا دروغگوئي شخص مخاطب، اطمينان 

نداريم. در چنين مواردي بايد توجه شود كه ممكن است اطالعاتي كه از طريق 

گيرد، با واقعيت تطابق نداشته باشد، و وي اطالعات وي در اختيار ما قرار مي

به منافع شخصي، و يا حتي با توجه به عادت به بزرگ نشان دادن را با توجه 

برخي كارها به صورتي غير واقعي، به ما ارائه كند. مثاًل وقتي از يك حسابدار 

بردن در دفاتر وجود دارد؟"، وي پرسيد كه "آيا راهي براي تغيير و دستمي

اين راه را پاسخ دهد "خير". ولي در حقيقت راهي وجود داشته باشد، و وي 

 .31براي زمان مبادا مخفي نگه داشته باشد

تحليلگر بايد با دقت و بررسي موشكافانه، مطالب غير واقعي و نادرست بيان 

گيري شده از طرف افراد مختلف )حتي مديران( را كشف كند و در تصميم

 نهائي و تنظيم مستندات به آن توجه كند.

 

بسياري از اوقات مشاهده عملكرد سيستم واقعي براي تحليل، ممكن و مقرون  

تواند در چنين مواردي كمك كننده ساز ميبه صرفه نيست. استفاده از سيستمهاي شبيه

ساز سيستمهائي هستند كه در محيطي مجازي، رفتار سيستم واقعي باشد. سيستمهاي شبيه

جام شبيه سازي، بايد يك مدل از بخشي از محيط واقعي را، كه كنند. براي انرا تقليد مي

سازي مدل به صورت دستي خواهيم رفتار آن را مشاهده كنيم ايجاد كرده، و با پيادهمي

توان، رفت و آمد سازي كنيم. مثاًل از اين طريق ميو يا كامپيوتري، فعاليت سيستم را شبيه

سازي نمود، و ميزان ازدحام را به سازمان شبيه بين بخشهاي مختلف و مراجعه ارباب رجوع

افراد را طي زمانهاي مختلف مشاهده نمود. اين كار بخصوص در زماني كه بازه زماني 

                                                 
3۰ - Fuzzy Logic 
دارند، همانطور که یخود محفوظ نگه م یرا برا یمخف یالبته معموالً حسابداران همیشه چنین راهکارها - 31

 اند دارند!که خود آنرا نوشته ینفوذ به سیستم یرا برا ینويسان کامپیوتر نیز، چنین راهبرنامه
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كه الزم است تا مشاهده شود، بسيار طوالني است و انتظار كشيدن در محيط واقعي براي 

يار مفيد خواهد بود. رسيدن زمان مناسب و رخ دادن تمام حاالت ممكن ميسر نباشد، بس

سازي سيستم جديد در هنگام سازي سيستم موجود، با شبيهبايد توجه داشت كه شبيه

 .32آزمايش طراحي متفاوت است، كه در فصول آينده آنرا توضيح خواهيم داد

 

سيستم و مسائل محيطي و محدوده تحت  آوري اطالعات در موردپس از جمع 

اي از وضعيت و عملكرد و فعاليتهاي سيستم موجود تهيه مطالعه، بايد مستندات خالصه

آوري شده در مورد سيستم موجود انجام بندي اطالعات جمعشود. به عبارت ديگر، جمع

نباشد و شود. اين موضوع در صورتي بايد انجام شود، كه مستندات قبلي سيستم، موجود 

 يا اينكه با سيستم موجود و فعال در سازمان تطابق نداشته باشد )كه اغلب نيز چنين است(.

شود. مديريت پس از تدوين، اين مستندات به مديريت براي اظهار نظر داده مي 

كند. در صورت وجود اشكال و نواقص، اين موارد را براي اصالح به تحليلگر ارائه مي

براي كنترل به چند نفر از كاركنان باسابقه و مسلط به سازمان داده بهتر است مستندات 

شود، و نظرات آنان هم در اين مورد خواسته شود. در صورت عدم انجام اين اصالحات 

و نواقص در اين مرحله، به هر مقدار كه باشند، نواقص بسيار بزرگتري را در مراحل بعدي 

 مان و اصالحات بيشتري خواهد داشت.كار ايجاد خواهد كرد، كه نياز به صرف ز

 

  امكان ارزيابي فعاليت مطالعه سيستم، با امكان پذير شدن مقايسه بين

 سيستم جديد و قديمي.

 .ارجاعات به سيستم موجود، در مستندات سيستم جديد 

 ماند.قي ميبخش يا بسياري از بخشها احتمااًل دست نخورده با 

                                                 
، کامالً یاست که در کتب مختلف شبیه ساز ی، خود امر مفصلیسازو انجام فعالیت شبیه یسازمدل یچگونگ -  - 32

 مورد بحث قرار گرفته است و از مقوله اين کتاب خارج است.
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  اين مستندات مبني و ماخذ كار تجزيه و تحليل خود تحليلگر واقع

 شود.مي

 آيد.در آموزش كاركنان به كمك مي 

 هاي مطرح در گزارش امكان سنجي به اين ارجاعات ارزيابي

 شود.مستندات ارائه مي

 

ي زير باشد. نكته مهم آنست كه مستندات سيستم موجود بايد داراي بخشها 

اين موارد در سيستمهاي مختلف متفاوت است، و لزومًا در تمام سيستمها به اين شكل 

نخواهد بود. اين مستندات در مستندسازي سيستم جديد نيز ارزش بسيار زيادي دارد. 

 [ :PCC90بخشهاي مستندات عبارتند از ]

  
 

 وظايف هر يك از واحدها. چارت سازماني، خصوصيات و 

 

 ها و روالهاي موجود.ليست خط مشي 

هاي انجام؟ شود؟ روششود؟ آيا نگهداري ميدر حال حاضر آيا انجام مي 

ها و مشكالت موجود شود؟ تناقضشود؟ چه وقت استفاده ميتوسط چه كسي استفاده مي

 چيست؟

 

 ها، كاربرد، مورد استفاده، مشكالت در دقت و كاربرد.وجيشكل خر 

 

 شكل ورودي، كاربرد، مشكالت در دقت و كاربرد. 

 

 سيستم فيزيكي  

هاي انسان و جريان كار عمومي، حجم و زمان بندي، كارائي سيستم، محدوده 

ها و ريزي كار و در نظر گرفتن تقدمنترل، برنامههاي كماشين، نقاط كنترل و مكانيزم

 ها، مشكالت و تنگناها.اولويت
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 سيستم منطقي  

هاي موردنياز در سيستم، جريان ها در سيستم، تبديالت و پردازشجريان داده 

 هاي نادقيق، ناسازگار و ناموجود.داده

 

روز در هاي نگهداري و بههاي اطالعاتي، روشتوضيح محتويات، ركورد 

 ها، طريقه مديريت بايگاني، طريقه نگهداري فيزيكي بايگاني، مشكالت.آوري پرونده

 

سيستمهائي كه بايد با اين سيستم ارتباط برقرار كنند، ماهيت ارتباطات و  

 هاي مشترك. هاو پرونده، بايگانيهاهاي بين سيستمها، جريان دادهوابستگي

 

 دانيم :پس از انجام فعاليتهاي ذكر شده، در اين نقطه ما دو چيز را مي

 وضعيت سيستم موجود چيست؟ -1 

 مشكالت سيستم موجود چيست؟ -2 

با توجه به اين موضوع، بايد پس از تعريف دقيق دو موضوع فوق، دقيقًا 

در مرحله مطالعه سيستم به دنبال چه هستيم، و اين يعني تعيين دقيق  مشخص كنيم كه

 اهداف، موضوع و محدوده كار.

 

 

 هدف ما از اصالح سيستم چيست و ما به دنبال رسيدن به چه چيز هستيم؟ 

گيري باشد. يعني در انتهاي كار بايد بدانيم كه آيا به هدف بايد قابل اندازه 

 ايم يا خير. مواردي چون :رسيده اهداف تعيين شده

 .بهتر كردن وضع كار 

 .افزايش سرعت كار 

 .باال بردن كيفيت 

 شوند. ولي مواردي چون :هيچيك به عنوان اهداف محسوب نمي 
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  رساندن زمان انجام دادن كار بررسي و صدور مجوز ساخت به

 حداكثر دو روز.

  كارائي سازمان. %15افزايش 

  نان بدون كاهش توليد.از تعداد كارك %20كاهش 

 هاي آماري طبق مشخصات ليست فراهم آوردن امكان تهيه گزارش

ساعت از زمان  5الف به پيوست )يك ليست فرضي( طي حداكثر 

 درخواست مدير.

 توانند جزء اهداف عمليات توسعه سيستم باشند.مي

بايد بين اهداف سيستم و اهداف توسعه سيستم تفاوت قائل شد. اهداف  

م، اهدافي هستند كه سازمان از فعاليت خود دارد. به اين اهداف، اهداف سازماني سيست

شود. مثاًل هدف يك كارخانه توليدي، كسب سود مشخص، از توليد يك نيز گفته مي

محصول مشخص است. اهداف توسعه سيستم، اهدافي است كه تيم تجزيه و تحليل 

كند. مقصود ما از سيستم دنبال مي سيستم، از انجام پروژه تجزيه و تحليل و طراحي

 كند.هاي ذكر شده فوق، همين موضوع را مشخص مياهداف، نوع اخير آن است و مثال

سئوالي كه ممكن است در اينجا مطرح شود، آنست كه اين اهداف در هنگام  

شود. اما پاسخ آنست كه خير. در احساس نياز و درخواست انجام پروژه مشخص مي

مقدماتي در فاز صفر، هنوز مشكالت به صورت دقيق مشخص نشده است، هنگام بررسي 

توان اهداف را با دقت و همانند مثالهاي و تنها پس از تعيين دقيق مشكالت است كه مي

 ذكر شده در چند سطر قبل تعيين نمود.

 

 

ديد موضوع سيستم جديد و خصوصيات آن و توانائيها و قابليتهائي كه سيستم ج

ها شود. با توجه به سيستم موجود، مشكالت، ريشهبايد ارائه كند در اين بخش مشخص مي

گردد. اين هاي ارائه شده، چهارچوب سيستم جديد در اين بخش مشخص ميحلو راه

شود. در تشريح موضوع بايد چهارچوب به عنوان محور كار طراحي سيستم تعيين مي

از امكانات سيستمهاي كامپيوتري بهره خواهد برد  مشخص شود، سيستم جديد تا چه حد

و چه بخشهائي به صورت مكانيزه و چه بخشهائي دستي عمل خواهند كرد. در انتهاي 
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(. نمودار 11-3 شود)شكلتشريح موضوع، نمودار مفهومي سيستم تعيين و ترسيم مي

در فاز قبلي، مفهومي سيستم در اين مرحله، از نمودار مفهومي سيستم جديد ترسيم شده 

تر بوده و اشكاالت آن بر طرف شده است. )نمودار مفهومي در فاز بعدي تر و قطعيدقيق

هاي اساسي شود(. همچنين در اين قسمت بايد خط مشينيز مجددًا ترسيم و اصالح مي

محورهائي در توسعه سيستم جديد مشخص شود، و تعيين شود اصواًل سيستم جديد بر چه

 و چه محورهائي از سيستم موجود بايد تغيير كند. بايد ايجاد شود

 

 

بايد مشخص شود، محدوده كار توسعه سيستم كجاست و سيستم در چه 

شود. همچنين بايد مشخص شود كه در توسعه بخشهائي از سازمان، مورد اصالح واقع مي

 سيستم، چه بخشها و واحدهائي از سازمان درگير خواهند شد.

بايد توجه كرد كه عدم تعريف دقيق كار، ممكن است باعث گمراه شدن و 

دهد باشد. در واقع اين انحراف تحليلگري كه مطالعه و طراحي سيستم جديد را انجام مي

بخش از مستندات سيستم، چهارچوب كار مطالعه و طراحي سيستم جديد را تعيين 

 كند.مي

العه سيستم موجود، تعريف دقيق از طرف ديگر، مديريت با تاييد گزارش مط

كند و اگر اين تعريف دقيقًا انجام نشده باشد، در انتهاي مطالعه سيستم مسئله را تاييد مي

توان كار را ارزيابي درستي كرد و مشخص كرد كه آيا تيم انجام دهنده مطالعه و نمي

 طراحي سيستم جديد به اهداف خود دست يافته است و يا خير.

 

در مرحله مطالعه سيستم موجود، در صورتي كه سيستم برپايه يك سيستم  

گردد، و يا اينكه قرار است از يك سيستم كامپيوتري استفاده كند، بايد كامپيوتري بنا مي

 ار تعيين شود.افزافزار يا نرمبستره سيستم كامپيوتري، اعم از سخت

بستره سيستم كامپيوتري بايد با توجه به شرايط محيطي و نيازهاي سازمان تهيه  

شود. انتخاب بستره مناسب داراي اهميت بسياري است. تنها خريدن تعدادي كامپيوتر و 
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افزار و نصب و استفاده از آن راهگشا نيست. تعداد سازمانهائي كه داراي چندين يك نرم

افزار مختلف ولي غير قابل استفاده هستند زياد است. دليل عدم استفاده سختافزار و نرم

از اين سيستمها، عدم توانائي آنها نيست. بلكه بسياري از اين سيستمها از انواع پيشرفته و 

داراي امكانات متعدد هستند. مسئله در عدم تطابق شرايط محيطي سازمان، با شرايط 

در يك سازمان، پائين بودن فرهنگ عمومي انفورماتيك سيستم مورد نظر است. مثاًل 

افراد و محيط آن سازمان و كم بودن معلومات مسئولين سازمان، درك يك سيستم كاماًل 

 شود.سازد و به همين دليل استفاده از اين سيستم هرگز انجام نميپيشرفته را مشكل مي

 

 افزاري عبارتند از:افزاري يا نرمامترهاي قابل توجه در تعيين بستره سختپار 

 نوع سخت ( افزارPC , Mini .) ... و 

 افزار.مدل سخت 

 افزار مربوطه.تجهيزات جانبي سخت 

 افزار مربوطه.موجود بودن دانش راهبري و هدايت سخت 

 افزار مربوطه.موجود بودن قطعات يدكي سخت 

 هاي ارائه افزار مربوطه توسط شركتناسب براي سختوجود پشتيباني م

 كننده سيستمها.

 افزاري ديگر.امكان ارتباط با سيستمهاي سخت 

 .امكان فارسي سازي 

 افزاري و شرايط مناسب براي سيستم عامل مربوطه )محيط سخت

 افزاري(.نرم

 .قدرت سيستم عامل مربوطه در كاربردهاي مختلف 

 ي سيستم عامل مربوطه.افزارهاي موجود بر رونرم 

 (.33محيط سيستم عامل مربوطه )گرافيكي، خط دستوري ... ، 

 افزار در سازمان.افزار و نرمقابليت يادگيري و كار با سخت 

                                                 
33 - Command Line  
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 هاي مالي سازمان.امكانات و توانائي 

 افزار يا نيروي متخصص موجود براي راهبري و انجام عمليات بر سخت

 افزار مربوطه.نرم

 افزار مربوطه و كيفيت و كامل افزار و نرمد در زمينه سختمستندات موجو

 بودن آنها.

 افزار مربوطه.افزار يا نرمآشنائي عمومي در جامعه با سخت 

 .امكان توسعه آينده سيستم 

 توسعه بستره. -1

 افزار كاربردي.توسعه نرم -2

 كاربردي به عنوان سيستم جامع )توزيعي يا متمركز(.عملكرد سيستم 

 د استفاده در آينده و حال در سازمان، نسبت به بستره مورد نظر براي موار

 كاربرد جاري و ساير كاربردها.

 افزاري )بستره(.افزاري و نرمهزينه خريد سيستمهاي سخت 

 افزاري )بستره(.افزاري و نرمهزينه نگهداري سيستمهاي سخت 

 .سازمان مورد نياز براي مديريت و راهبري و نگهداري سيستم 

 اي و مخابراتي.مسئله اتصال شبكه 

 افزاري افزاري و نرمها و موسسات ارائه كننده سيستمهاي سختشركت

 مربوطه از نظر :

 اعتبار.

 خدمات.

 ها.توانائي

 سوابق.

 هاي ارائه كننده سيستمها.انجام آموزش مناسب به كاركنان توسط شركت 

 راحي و ساختمان.افزار( در طافزار و سختپذيري سيستم )نرمانعطاف 

 افزارها.سرعت، ظرفيت، واحدمندي و ... سخت 

 افزاري كاربردي موجود و قابل استفاده براي سيستم.هاي نرمبسته 
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 در نصب.مشكالت 

 افزار(.افزار و سختساختمان داخلي سيستم )نرم 

 .امكانات جانبي 

 م هاي مورد نياز سيستميزان برآورده كردن نيازهاي عملياتي و توانائي

 افزاري.توسط بسته نرم

 .امكان مشاهده توانائيها قبل از خريد 

 ... 

 

توان از سه روش افزار كاربردي براي يك سيستم كامپيوتري ميدر تهيه نرم 

 استفاده كرد :

 

افزار، زمان و هزينه زيادي بايد صرف توليد نوع از تهيه نرم در اين 

افزار شود و قابليت اطمينان سيستم نيز نسبت به دو حالت ديگر كمتر نرم

افزار دقيقًا مطابق نيازهاي سازمان است. مزيت اين روش آنست كه نرم

 شود.ايجاد مي

 

 

افزاري، حاوي يك افزار، يك بسته نرمهيه نرمدر اين نوع از ت 

توانند از آن استفاده كنند سيستم كاربردي، با قالبي كه اغلب سازمانها مي

افزار سفارشي باالتر وجود داشته و قابليت اطمينان آن نسبت به توليد نرم

ها و شرايط افزارها در آنست كه دقيقًا با خواستهاست. مشكل اين نرم

اي از فعاليتهاي خود را با توجه به ابق ندارد و سازمان بايد پارهسازمان تط

 افزار تغيير دهد.چگونگي فعاليت نرم
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افزاري افزارها، عالوه بر اينكه به نوعي يك بسته نرماينگونه از نرم 

باشند، ه قابليت اطمينان باال ميآماده هستند و داراي مزاياي آن از جمل

امكان تطابق با نيازهاي سازمان را با توجه به قابليت طراحي منابع و امكانات 

كنند و مزاياي يك سيستم توليد شده به سازي سريع ايجاد ميو نمونه

سفارش كاربر را نيز دارند. دربخش سوم در توضيح مدل توسعه سيستم 

افزارها بيشتر مورد بحث قرار نگونه از نرمهاي آماده، ايمبتني بر ساخت

 گيرند.مي

افزار سفارشي( و درصد در هر حال با توجه به مشكالت روش اول )توليد نرم 

ها و نقاط ضعف توليد شده از اين روش، معمواًل تنها در موارد خاص و باالي شكست

شود روش استفاده ميافزاري براي آن كار وجود ندارد، از اين مواردي كه هيچ بسته نرم

افزاري، از روش دوم و معمواًل از روش سوم و در صورت عدم وجود چنين سيستم نرم

افزاري، چه به روش دوم و چه به روش كنيم. اهميت استفاده از يك بسته نرماستفاده مي

افزاري سوم بسيار زياد است. اگر در يك مثال، توليد اتومبيل را به توليد يك بسته نرم

كنيم كه ساخت تنها يك اتومبيل با طراحي و مدل كاماًل سفارشي بيه كنيم، مشاهده ميتش

تر به دست تر است و ديرتر و نامطمئنچقدر نسبت به يك مدل توليد شده انبوه گران

افزاري شد، توليد انبوه و هاي نرماي كه باعث توليد بستهرسد. دو جنبهمصرف كننده مي

. اين سيستمها ارزان، سريع الوصول، داراي كاربرد جامع، داراي كاربردهاي عام آن بود

كاربرد آسان و داراي امكانات عمومي خوب است، زيرا يك جامعه از آن استفاده 

كند. پس اگراشكالي در آن وجود داشته باشد، سريعتر مشاهده شده و همچنين اگر مي

كه به شما كمك كند،  يابيدشما در بكارگيري آن دچار مشكل شديد، شخصي را مي

افزاري شود و... البته بايد توجه داشت كه هر بسته نرمبراي كاربري آن كتاب چاپ مي

افزاري، بهتر است عالوه بر خصوصيات اين مزايا را ندارد. در انتخاب يك بسته نرم

 ها و محيط كه ذكر آن شد، به عوامل زير نيز توجه نمود:عمومي و توانائي

 افزار و فروشنده آن.سازنده نرم اعتبار و شهرت 

 كند.افزار از آن پشتيباني مياي كه فروشنده نرموسعت محدوده 

 افزار موجود يا قابل تهيه، اجرا شود.افزار، روي سختكنترل اينكه نرم 
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 افزار در سازماني مشابه و محيط طرف، كه از اين نرمنظر كاربري بي

 افزاري مشابه استفاده كرده است.سخت

  خط مشي فروشنده براي اعمال تغييرات و توسعه سفارشي و مخصوص در

 هاي كاربر و جلب رضايت كاربر.افزاري، به منظور تطابق با خواستهبسته نرم

 افزار براي تطابق با شرايط سازمان.پذيري نرمانعطاف 

 

افزاري، موارد زير بايد مورد افزاري و سختعيين محيط نرمدر انجام عمليات ت 

 توجه قرار گيرد:

  تاسيس واحد كامپيوتر و انتخاب مديرمناسب، در صورت عدم

وجود. الزم به تذكر است كه اينكار حتي قبل از سازماندهي واحد 

 گيرد.شود صورت ميكامپيوتر جديد، كه در فاز بعدي انجام مي

 رائه كننده سيستمهاي كامپيوتري، با هاي اانتخاب شركت

 ها و توليد كنندگان.درخواست ارسال مشخصات از كليه شركت

 .بازديد از انواع سيستمهاي موجود و مشابه 

  بازديد سيستمهاي ارائه شده از طرف شركتها و ارزيابي آنها با توجه

 به پارامترهاي ذكر شده قبلي.

 افزارهاي منتخب.نرم افزارها وآزمايش و زير بار گذاشتن سخت 

  انتخاب سيستمهاي مناسب با توجه به بررسي انجام شده و اعالم نظر

 .34به مديريت سازمان براي تهيه سيستمها

 افزارها افزارها و نرمسازماندهي اوليه واحد كامپيوتر با توجه به سخت

 و نيازهاي سازمان.

تذكر : سازماندهي نهائي و تنظيم شرح وظايف در مطالعه  

 شود.و طراحي سيستم انجام مي

                                                 
داشته  یسیستمها، نبايد در کار تهیه سیستمها دخالت یو بررس یاعالم نظر کارشناس تحلیلگر به هیچ عنوان بجز در - 34

 تدارکات آن است.   یباشد و اين کار بر عهده سازمان و واحدها
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گزارش مطالعه سيستم موجود و امكان سنجي، ثمره كار تيم تجزيه و تحليل  

در اين فاز است. با توجه به اينكه در ميانه اين فاز، طي دو مرحله، بخشهائي از مستندات 

ه است، مع الوصف در گزارش نهائي مطالعه سيستم موجود به مديريت براي تاييد داده شد

شود و و امكان سنجي، دو بخش گزارش كه قباًل به مدير ارائه شده است مجددًا ارائه مي

 گزارش نهائي شامل دو گزارش مياني نيز هست.

گزارش مطالعه سيستم موجود عالوه بر آن كه بايد خصوصيات عمومي يك  

گيرد(، باشد )كه در بخش چهارم كتاب مورد بحث قرار مي مستندات سيستم را داشته

بايد كليه ابهامات سيستم موجود را بر طرف كند، قابل خواندن براي مديران باشد و با 

اصطالحاتي نوشته شود كه مديران با آن آشنائي داشته باشند. همچنين ايجاز در آن 

 رعايت شود از توضيحات طوالني و بيهوده اجتناب كند.

 مخاطبين گزارش مطالعه سيستم موجود عبارتند از : 

 مديران 

 تيم مطالعه و طراحي سيستم جديد 

 تيم پياده سازي 

 تيم نگهداري و واحد سيستمهاي سازمان در موارد بسيار معدود 

در نتيجه، اين گزارش بايد با توجه به نيازهاي مخاطبين مورد نظر تنظيم و ارائه  

 گردد.

 

گزارش امكان سنجي بايد در حالت كلي شامل بخشهاي زير باشد. اين موارد  

 كنند.قطعي و اليتغير نيستند، و با توجه به شكل مسئله و موارد كاربرد تغيير مي

 صفحه عنوان 

 نام خدا  

 عنوان گزارش  

 سازمان  
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 عنوان انجام دهندگان  

 تاريخ  

 فهرست مطالب 

 مقدمه 

وتحليل سيستم ايجاد ي ازاينكه چرا در سازمان نياز به مطالعه و تجزيهاخالصه  

 اي از مشكل و عوامل احساس نياز(.شد )خالصه

 كار انتخاب شدند؟شد كه انجام دهندگان براي اينچگونه  

  ... 

  كار توضيح مختصر صورت مسئله مطالعه سيستم موجود و محدوده - 1فصل

 ستم.به همراه نمودار مفهومي سي

  گزارش از مراحل انجام شده در كار مطالعه سيستم موجود و مسائل  - 2فصل

 ايد)گزارش كار(.خاصي كه با آنها برخورد كرده

  اي در مورد سيستم موجود به همراه نمودارهاي اطالعات خالصه - 3فصل

 ها.جريان داده

آن انجام شامل تمام موارد ذكر شده در مستندات سيستم موجود كه قباًل ذكر  

 شده است.

  نتايج مطالعه سيستم موجود - 4فصل 

o  طرح مشكل و مساله به صورت دقيق و ريشه يابي

 مشكل.

o هاي كالن رفع مشكل.حلتشريح راه 

o .تشريح اهداف مطالعه و طراحي سيستم جديد 

o .تشريح موضوع مطالعه و طراحي سيستم جديد 

o .تشريح محدوده كار مطالعه و طراحي سيستم جديد 

o هاي پيشنهاديحليح امكان پذيري راهتوض 

با تشريح داليل در هر يك از پنج زمينه ذكر شده امكان پذيري  

 ريزي، عملياتي و عوامل انساني.اقتصادي، فني، برنامه-مالي
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o  مشخص كردن موارد خاص توجه از قبيل شرايط غير عادي يا

 روابط دروني بين مشكالت.

o  حال حاضر و پس از مطالعه تشريح و ارزيابي كارائي سيستم در

 سيستم.

o افزاري و بستره سيستم كامپيوتري افزاري و نرمتعيين محيط سخت

 و داليل اجمالي آن.

o ريزي زماني مطالعه و طراحي سيستم و برنامهبرآورد هزينه و زمان

 جديد.

o .بررسي منفعت مطالعه و طراحي سيستم جديد 

o جديد. تعيين مراحل و برنامه مطالعه و طراحي سيستم 

o  تعيين شرايط و مشخصات و سازماندهي الزم تيم انجام دهنده

 مطالعه و طراحي سيستم جديد.

o افزار بستره سيستم.افزار و نرمبرآورد هزينه سخت 

o  توضيح اينكه در انتهاي فاز مطالعه و طراحي سيستم جديد، گزارش

 مطالعه و طراحي سيستم جديد حاوي چه مطالبي خواهد بود.

o د كه الزم است تا به آنها توجه شود.ساير موار 

o ها، كه بايد بوسيله هاي استراتژيك و خط مشيليستي از تصميم

مديريت اتخاذ شود و اخذ آنها بر عهده و توان تحليلگر نيست. و ليستي 

 از مشكالتي كه رفع آنها بر عهده مديريت است.

 ضمائم 

o فزارها و اافزارها و نرماوراق و مستندات مربوط به بررسي سخت

هاي مختلف و همچنين پيشنهادات ارائه شده از طرف شركت

هاي درخواست و استعالم مشخصات توضيح مراحل وبرگه

 ها.سيستمها از شركت

o ... 
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  ذهنيات فردي و موارد غير عيني نبايد در گزارش ذكر شود. بايد توجه داشت

يرد. همچنين در مواقعي كه نسبت گكه اين گزارش، بعدًا مورد استناد قرار مي

به موضوعي اطمينان نداريد و اين موضوع الزم است در گزارش ذكر شود، 

بايد عالوه بر ذكر موضوع، توضيحات كافي پيرامون مسئله عدم اطمينان به 

 آن و داليل آن ذكر شود.

  قصد ما از بيان گزارش، بيان تمام مطالب و تمام چيزهائي كه در سازمان وجود

ارد نيست. بلكه بيان آن قسمتي از مطالب است كه به كار اصالح و توسعه د

 كند.سيستم كمك مي

  برخي اوقات الزم است تا بعضي موضوعاتي كه به كار تجزيه و تحليل مربوط

هستند و واقعيت دارند ناگفته باقي بمانند و نبايد در گزارش ذكر شوند. معمواًل 

اصالح و توسعه سيستم ضربه بزنند و ذكر ذكر اينگونه موارد ممكن است به 

كردن آنها ضرر بيشتري از ذكر نكردن آنها در گزارش دارد. در مواجهه با 

 توان اتخاذ كرد :اينگونه موارد سه راه را مي

اين مطالب به صورت شفاهي و خصوصي با مديريت يا هر شخصي كه الزم  -1 

 رسمي مطرح شود.است، به صورت غيررسمي يا نيمه

طريقه گنجاندن مطلب در گزارش به صورت غير مستقيم باشد، مثاًل  -2 

تر مطرح شود كه اين موضوع خاص را در بر داشته باشد، اما موضوعي عام

 موضوع خاص مستقيمًا ذكر نشود.

به كلي از طرح آن خودداري كنيد. )برخي اوقات بيان كردن يك مشكل  -3 

 د(.كنكوچك، مشكل بزرگتري را ايجاد مي

در هر حال تشخيص اين موضوعات و نحوه برخورد با آن، به خصوصيات مسئله  

 بستگي دارد و بر عهده تحليلگر است.
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يك واحد دانشگاهي وابسته به يكي از دانشگاههاي بزرگ در يك شهرستان 

ه مطالعه ايجاد شده است. اين واحد بنا به داليل و شرايطي كه ذكر خواهد شد، نياز ب

 .36سيستم و انجام اصالحات دارد

 

 400رشته از سه دپارتمان مختلف است. حدود  4اين واحد دانشگاهي، داراي  

نفر دانشجو دارد. داراي يك ساختمان اداري و يك ساختمان كالسها است كه هر دو به 

همچنين اين واحد دانشگاهي )كه صورت استيجاري در اختيار دانشگاه قرار گرفته است. 

ناميم( در حال ساختن ساختمان اصلي از اين پس، ما آن را به اختصار دانشكده مي

سال از عمر دانشكده  4دانشكده در محل اصلي آن است. در زمان مطالعه سيستم، 

گذرد. كليه دانشجويان به صورت شبانه )با پرداخت شهريه( در اين دانشگاه تحصيل مي

 ند.كنمي

 

كند. اين رئيس دانشكده در انجام فعاليتهاي دانشكده مشكالتي را مشاهده مي 

مشكالت از ديدگاه رئيس دانشكده )كه از اين پس مديريت ناميده خواهد شد( عبارتند 

 از :

 .ناهماهنگي در انجام فعاليتها 

 ريزي كارها به شكل مناسب.عدم امكان برنامه 

 ر الزم اما اجتناب ناپذير.هاي غيصرف هزينه 

 .كارائي كم 

 .عدم توانائي جذب اساتيد 

 .عدم وجود فضاي آموزشي مناسب 

                                                 
3۵ - 3۵ -Case Study  
 یبا موارد واقع ی، تا حدیذکر شده در فصول بعد یمورد یو بررس یمورد یمسائل ذکر شده در اين بررس -  - 3۶

با ادغام دو پروژه  یگردد. به عبارت ديگر، اين بررسیذکر م ینیز به صورت فرض یپروژه متفاوت تطابق داشته و تا حد در دو

، در اينجا ذکر ینکات به موارد واقع یبرخ یساززوائد و اضافه ی، اصالحات، حذف برخی، مختصر سازیمختلف، همگون ساز

 را شامل شود. یده باشد و مسائل کلیدخوانندگان کتاب قابل استفا یشوند تا برایم
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 .عدم وجود شرح وظايف كاركنان 

 .عدم وجود قوانين و مقررات 

با توجه به مشكالت ذكر شده، مديريت نياز به انجام مطالعه بر سيستم دانشگاه  

خواهد براي انجام اين مطالعه اقدام از وي مي را با يك تحليلگر سيستم در ميان گذاشته، و

شود تا تيم تجزيه و تحليل كند. با توجه به محدوديت مالي دانشگاه، بنا بر آن گذاشته مي

افزار سيستم از تعدادي از دانشجويان سال آخر همان دانشكده در رشته مهندسي نرم

به 37تهاي خود را تشكيل شود. داوطلبان شركت در اين تيم، مشخصات وشرح فعالي

دانشكده تحويل داده و با مشاوره تحليلگرمربوطه و با توجه به سوابق دانشجويان داوطلب، 

تعدادي از آنان براي شركت در تيم انتخاب گرديدند. سپس تيم توسط تحليلگر 

 سازماندهي و وظايف هر يك از افراد مشخص شد.

كيل يافته از اعضاء همان نكته : طبق اين توضيحات، تيم تحليلگر، از نوع تش 

 باشد.سازمان مي

سپس اعضاء تيم با توجه به اينكه همگي در همان دانشكده به مدت چهار  

اي را با اند، جلسهسال حضور داشته و با وضعيت و محيط دانشكده آشنائي كلي داشته

شنوند. سپس اين افراد با كسب مديريت برگزار كرده و مشكالت را از زبان وي مي

جازه از مديريت، به صحبت با چند نفر از كاركنان و اساتيد دانشكده پرداخته و طي ا

 كنند.آوري ميچند ساعت مطالبي را پيرامون مشكالت جمع

اي حضور پيدا كرده و به بررسي مشكالت و پس از آن، افراد تيم در جلسه      

دانند مل موارد زير ميبندي مشكالت را شانيازهاي سيستم جديد پرداخته و در يك جمع

: 

 ها ساختار اجرائي دانشكده از ابتداي تاسيس، مبتني بر الگوي اداره دانشكده

در كشور آلمان در نظر گرفته شده كه در آن از كمترين افراد استفاده شود. از 

اين رو ساختار عمومي نستبا مناسبي را در بر دارد. اما برخي از روالها و 

و فعاليتها، همانند دانشگاه مادر ايجاد شده است و به چگونگي انجام عمليات 

عبارت ديگر با كپي برداري ناقص از روالهاي عمليات آموزشي و اداري از 

                                                 
3۷ -  Resume 
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دانشگاه مادر، سازماندهي انجام شده است.  با توجه به اينكه اين روالها براي 

دانشكده و بخشهاي مختلف ايجاد شده است، برخي  10يك دانشگاه بزرگ با 

البداهه و موردي ز روالها و عمليات حذف شده و برخي روالها بصورت فيا

 ايجاد شده است.

 نامه و دستورالعمل مدون و مشخصي در دانشكده وجود ندارد.هيچ آئين 

 .سيستم بايگاني و ثبت اطالعات ناقص است 

 شود و روالي براي ريزي به شكل درست در دانشكده انجام نميبرنامه

 عاليتها وجود ندارد.ريزي فبرنامه

  روالهاي كنترل، از كنترل حضور و غياب كاركنان گرفته تا كنترلهاي مالي و

شوند و كارائي ندارند و بعضًا باعث از بين آموزشي با شكل مناسبي انجام نمي

 شوند.رفتن منابع و نيروهاي انساني مي

 اي تم بگونهشود. اما ساختار سيسهاي غير ضروري در سازمان انجام ميهزينه

ها انجام نشود كار دانشكده متوقف خواهد شد. )با ايجاد است كه اگر اين هزينه

 ها نيست(.يك سيستم مناسب، نيازي به صرف اين هزينه

 بيني نشده است، مثاًل برخي از روالها و بخشهاي الزم، اصاًل در دانشكده پيش

 بخشهاي امور دانشجوئي، بخشهاي پژوهشي و ... .

  كامپيوتري اطالعات آموزشي دانشكده، موجود و در حال استفاده سيستم

 است، اما داراي نواقصي است كه بايد بر طرف شود.

افراد تيم سپس چهارچوبي از زير سيستمهاي الزم براي دانشكده را به همراه  

 زير سيستم اصلي عبارتند از : 5تعيين زير سيستمهاي داخلي آن مشخص كردند. 

 سيستم آموزش 

 مالي -يستم اداري س 

 سيستم امور دانشجوئي 

 سيستم پژوهشي 

 سيستم عمراني 
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زير سيستمهاي موجود تحت هر يك از اين سيستمها تا يك سطح ديگر نيز  

 مشخص شد.

پذيري را از ديدگاههاي مختلف بررسي نمود و با توجه به سپس تيم، امكان 

 رفته شد:هاي اصلي تيم به صورت زير در نظر گاين مسئله، خط مشي

 .مسائل مربوط به سيستمهاي آموزش و اداري مالي در اولويت قرار گيرد 

 هاي مشابه اين دانشكده مورد بررسي قرار گيرد.نمونه 

  پس از مطالعه سيستم موجود و طراحي مفهومي، ابتدا بخشهائي كه فعاليتهاي

 كليدي دانشكده را در بر دارند طراحي و پياده سازي شود و سپس به ساير

اي همزمان سازي پارهبخشها به تدريج پرداخته شود )از تكنيك طراحي و پياده

 مورد بحث قرار گرفته است(. هفتم استفاده شود كه در فصل

كار، زمان و نيروي انساني، پيشنهاد پروژه كار، محدودهپس از آن با تعيين مراحل     

لعه توسط مشاوران، پيشنهاد پروژه تنظيم شد و پس از چند بار اصالح پيشنهاد پروژه و مطا

 به مديريت سازمان ارائه گرديد.

ای را با مديريت با مطالعه پیشنهاد پروژه، برای برطرف شدن نقاط ابهام، جلسه

حضور اعضاء تیم تشکیل داده و پس از بحث بیشتر پیرامون کار، از تیم خواست تا کار 

 مطالعه سیستم موجود را آغاز کنند.

به كار تيم تجزيه و تحليل سيستم، در دانشكده، ابتدا تيم در يك  پس از آغاز 

جلسه، رئوس ومحورهاي برنامه فعاليت خود را مشخص نمود. سپس معين گرديد تا مدير 

ريزي دقيقي را از فعاليتها انجام داده و در جلسه بعدي ارائه كند. در اين تيم، برنامه

يك از افراد تيم در چه مواردي بوده و هر گردد كه فعاليت هر ريزي مشخص ميبرنامه

بيني يك از فعاليتهاي پروژه بايد در چه زمان و توسط چه فردي انجام شود، و مدت پيش

شده براي انجام هر يك از فعاليتها چقدر است. سپس در همان جلسه، رئوس معيارها و 

ظاهر مستندات گرفته استانداردهائي براي انجام فعاليت تجزيه و تحليل، از روش تدوين و 

تا چگونگي انجام فعاليتها مشخص شد و دو نفر از افراد تيم موظف به تدوين 

 استانداردهاي مورد نظر شدند.
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در جلسه بعدي كه چند روز بعد تشكيل شد، مدير تيم برنامه فعاليتهاي تيم را  

رنامه هائي صورت گرفت و تغييراتي در ببه حاضران توضيح داد و در اين مورد بحث

تنظيم شده اعمال شد. سپس برنامه براي اجرا مورد تصويب افراد قرار گرفت. همچنين 

موارد استانداردهاي فعاليت تجزيه و تحليل و مستندسازي، توسط افرادي كه مامور تعيين 

اي اصالحات مورد تصويب اين مستندات بودند، به تيم ارائه شد و پس از بحث و پاره

آن گرديد كه كليه افراد از اين استانداردها پيروي كنند. سپس با توجه  قرار گرفت و بنا بر

آوري اطالعات آغاز شد و هر يك از افراد موظف ريزي انجام شده، مرحله جمعبه برنامه

 به آغاز فعاليتهائي شدند كه بر عهده آنان نهاده شده بود.

اشد، بنا بر آن شد ببا توجه به اينكه تعداد پرسنل دانشكده، بسيار محدود مي 

آوري اطالعات استفاده شود و لزومي به هاي مصاحبه و مشاهده براي جمعكه از روش

استفاده از پرسشنامه ديده نشد. اولين مصاحبه با حضور سه نفر از اعضاء تيم با مديريت 

دانشكده انجام شد. و سپس مصاحبه با پرسنل ديگر و چند مورد مصاحبه با دانشجويان و 

ها پس از انجام هر مصاحبه توسط مصاحبه يد انجام گرديد. گزارش كليه مصاحبهاسات

ها آن بود كه بسياري شد. يكي از مهمترين مشكالت تيم در انجام مصاحبهكننده ثبت مي

از مسائل مطرح شده در مصاحبه از طرف فرد مصاحبه شونده، اصواًل ربطي به موضوع 

ت فرد يا موضوع بخصوصي بوده است. همچنين تجزيه و تحليل نداشته و شامل مشكال

كردند كه تيم قصد بسياري از افراد مصاحبه شونده، با اين ديد نسبت به موضوع نگاه مي

تهيه گزارشي را دارد كه با ارائه اين گزارش به مقامات باال، اواًل براي دانشگاه امكانات 

ر گيرد. تفهيم اينكه فعاليت گرفته شود و ثانيًا وضعيت فعاليت پرسنل مورد سنجش قرا

ها و مستندسازي اين تيم تنها مشاهده و بررسي وضعيت سيستم و در نهايت اصالح رويه

سيستم است، و هيچ ارتباطي با بازرسي يا ارزيابي يا اعالم نظر كارشناسي ندارد، وقت 

قت و بسياري را از اعضاء تيم گرفت. اما افراد تيم سعي كردند با نهايت هوشياري و د

 رعايت جوانب مربوطه، اين مسئله را براي پرسنل توجيه كنند.

نكته ديگري كه تيم با آن مواجه شد، ابهام در برخي از فعاليتهائي بود كه تا  

كنون مورد آن در دانشكده پيش نيامده بود ولي در آينده نزديك دانشكده با اين فعاليتها 
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لي، كه هنوز هيچيك از دانشجويان اين مواجه خواهد شد. از جمله روال فارغ التحصي

 دانشكده موفق به آن نشده بودند.

آوري اطالعات كافي در مورد سيستم، اعضاء تيم به بررسي پس از جمع 

هاي مشكالت موجود گيري پرداخته و در نهايت، محورهاي اصلي ريشهاطالعات و نتيجه

 در سيستم، در موارد زير شناخته شد:

 ص، براي انجام بسياري از فعاليتها، و تعيين روال انجام عدم وجود رويه مشخ

 اي و در هنگام بروز مشكل.كار به صورت سليقه

 هاي خدمات عمومي و دانشجوئي و ايجاد مشكل براي عدم وجود رويه

دانشجويان و پرسنل بر اثر همين موارد و در نتيجه ُافت فعاليتهاي آموزشي و 

 اجرائي.

 مالي و عدم وجود كنترل بر اين  -مليات اداري هاي عنامشخص بودن رويه

 عمليات.

 ريزي  براي استفاده از منابع و امكانات موجود و در نهايت عدم رويه برنامه

 اي براي اختصاص منابع.گيري موردي و سليقهتصميم

  نامشخص بودن رويه نگهداري منابع، امكانات و تجهيزات موجود و اتالف

 منابع به همين دليل.

 خل وظايف پرسنل اجرائي و آموزشي و نامشخص بودن وظايف هر يك.تدا 

  عدم وجود چارت سازماني رسمي و عدم امكان دريافت بودجه جاري دولتي

 به همين دليل.

هاي مشكل ذكر شده، و با توجه با تبادل نظر با رئيس و معاون دانشگاه، در مورد ريشه 

نفرات و زماني كه افراد تيم با آن مواجه به موارد ذكر شده و با توجه به محدوديتهاي 

بودند، در محدوده طرح تجديد نظر گرديد و بنا بر آن شد كه در گام اول از اصالحات 

مالي و امور دانشجوئي با توجه به اولويت، مورد مطالعه و  -سيستم، بخشهاي اداري 

 طراحي و پياده سازي قرار گيرد.
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اي بخشهاي مختلف، از جمله بخشهاي آموزشي در اما با توجه به اينكه كليه فعاليته 

آوري گرديده بود، مطالعه سيستم مورد بررسي قرار گرفته بود و اطالعات مورد نظر جمع

 هاي سيستم موجود كليه بخشهاتنظيم شد.مستندات رويه

ها به صورت محورهاي تغييراتي كه حلهاي آن، راهپس از بررسي مشكالت و ريشه 

مالي و دانشجوئي ايجاد شود، مشخص شده و اهداف، موضوع  -هاي اداري بايد در رويه

مالي و  -اصالحات دو بخش اداري  -و محدوده كار طراحي سيستم )در اين گام

 دانشجوئي(، مشخص و مستند شد و به تاييد مديريت سازمان رسيد.

از ابعاد پذيري عمليات توسعه سيستم، هيچ مشكلي در توسعه سيستم در تعيين امكان 

پنجگانه مشاهده نگرديد، بجز در بعد امكان پذيري مالي كه با توجه به بودجه بسيار 

محدود دانشكده براي اصالحات، طراحي و پياده سازي را مشكل كرده بود. بنابر اين، 

بندي فعاليتها، فعاليتهائي را كه داراي تيم با در نظر گرفتن محدوديت مالي و اولويت

بوده و يا هزينه ناچيزي براي اصالحات الزم داشتند به عنوان گام اول اولويت بيشتري 

 اصالحات در نظر گرفتند.

در اين مرحله بنا بر آن گرديد كه بخشهائي از سيستم به صورت كامپيوتري ايجاد و  

پياده سازي گردد و خصوصيات سيستمهاي كامپيوتري با توجه به تجهيزات و امكانات 

 موجود تعيين گرديد.

با توجه به موارد ذكر شده، مستندات مطالعه سيستم موجود تنظيم و با توجه به  

هاي مشخص شده، عمليات گام اول طراحي و پياده سازي سيستم جديد در آن محدوده

 بيني گرديد.پيش

در انجام مراحل اين فاز از مطالعه سيستم، اعضاء تيم دائمًا گزارش فعاليتهاي خود را  

 دادند.ه مدير تيم تحويل ميثبت نموده و ب

 

در كنار مطالعه كتاب به  ي، بايد يك پروژه درساين فصل از كتاب گذراندنبا 

اينكه در طول مطالعه اين كتاب، مطالب مورد بحث، لمس  يعنوان تمرين انجام شود. برا

از ساير  يدمورد تمرين قرار گيرد، با تعدا يشود و جوانب و ابعاد كار در يك پروژه عمل

نفر(، يك تيم تجزيه و تحليل را تشكيل دهيد و همزمان با مطالعه فصول  4تا 3دانشجويان )
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 يكنيد سازمان يبپردازيد. سع يكتاب، به تجزيه و تحليل و اصالحات يك سازمان واقع

 يكنيد، نه آنچنان كوچك باشد كه عمليات و روالهاياين كار انتخاب م يرا كه برا

 ياشته باشد و نه آنچنان بزرگ باشد كه از وقت و توان يك تيم دانشجوئند يخاص يكار

رسد. يكار مناسب به نظر ماين ينفر پرسنل برا 20خارج باشد. يك سازمان با حدود 

سازمان توسط خود آن  يعمليات يهارويه يسازمان مورد نظر بايد مستقل باشد، يعن

از يك سازمان بزرگتر هستند،  يه واحدك يكوچك يسازمان قابل تغيير باشد. سازمانها

 يانجام اين پروژه مناسب نيستند. زيرا معمواًل اختيار يبرا ،مثل اداره ثبت يك شهرستان

ها ندارند و در اين مورد تابع سازمان باالتر هستند. در مورد انتخاب تغيير رويه ياز خود برا

 ، حتمًا با استاد درس مشورت كنيد.يسازمان مورد بررس

به سازمان مربوطه  يانامهيكار معرفاين يكنيد حتمًا از دانشكده خود برا يعس

تمرين انتخاب شود، كه از طريق  يبرا يكه سازمان يارائه كنيد. ضمن اينكه در صورت

كردن مراحل يداشته باشيد، ط يبا مديريت آن سازمان ارتباط غيررسم يفرد يا افراد

 تر خواهد بود.پروژه ساده

انجام پروژه، حداقل با يك تحليلگر خبره و با تجربه، دائمًا در تماس  در طول

كنيد مراحل پروژه را گام به گام،  ياستفاده كنيد. سع يها و مشاوره ويباشيد و از راهنمائ

 يمطرح شده در فصلها يمورد يهايمطرح شده در كتاب پيش ببريد. به بررس يبا روشها

 اشيد.توجه كامل داشته ب يو بعد يجار

سيستم بدون اشكال  يكنيد، دارايپروژه انتخاب م يرا كه برا يبهتر است سازمان

 انجام دادن نخواهيد داشت. يرا برا ينقص نباشد. چه در اين صورت، كاريو ب

و كارآمد را  يدر كنار مطالعه سيستم اين سازمان، يك سازمان با سيستم قو

ها و مستندات آن بازديد كنيد. اين از آن و رويه نامه از دانشگاه،يانتخاب كنيد و با معرف

نظير  يدانشكده انجام شود. سازمانهائ يو با هماهنگ يتواند به صورت گروهيبازديد م

كه از يك استاندارد خاص نظير  يو فرودگاهها و صنايع و سازمانهائ يهواپيمائ يشركتها

ISO نظير  يفن - يمجامع تجار يعضويت در برخ يكنند و يا برايتبعيت مYATA ،

 باشند.ياين بازديد مناسب م يرا در موسسه خود ايجاد كنند، برا يبايد شرايط خاص
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و  يدر تمام مراحل كار، مرحله به مرحله و فاز به فاز، توسط ارائه گزارش كتب

در  يو يهاي، استاد درس را در جريان فعاليت پروژه خود قرار دهيد و از راهنمائيشفاه

ارائه شده در هر فاز بايد قبل از ارائه به  يستفاده كنيد. پيشنهاد پروژه و گزارشهااين كار ا

 مديريت سازمان، حتمًا توسط تحليلگر مشاور و سپس استاد درس بازديد و تصويب شود. 

 

هاي تجزيه و تحليل و توسعه سيستم در يكي از اشكال تجزيه و تحليل و پروژه

شود كه در اغلب اي جديد و تغيير و بهينه سازي سيستمها انجام ميطراحي سيستم سازمانه

 تر است.تر و مفصلها به شكل دوم هستند، كه پيچيدهموارد، پروژه

احساس نياز به اصالحات به عنوان مهمترين گام در انجام اصالحات و تجزيه  

اصالح سيستم  شود. تا وقتي كه احساس نياز واقعي نسبت بهو تحليل  سيستم محسوب مي

بوجود نيامده و وجود مشكل حس نشود و جدي گرفته نشود، هر اقدامي بيهوده است. 

شود يا در مواقعي كه نياز به اصالحات معمواًل يا بر اثر وجود مشكل در سازمان ايجاد مي

 سازي سيستم وجود دارد و يا بر اثر فشار سازمانهاي باالتر.اي براي بهينهفرصت يا بودجه

امل مختلفي در احساس نياز به اصالحات دخالت دارند. از جمله : نياز به عو 

بهبود كارائي )در مواردي نظير لزوم بهبود خروجي،بهبود زمان واكنش پاسخ و زمان 

پردازش،زمان تلف شده،اتالف منابع،مصرف بيش از حد مواد خام و منابع و ...(، نياز به 

ي(، نياز به بهبود وضع اقتصادي و كاهش بهبود اطالعات )خروجي، ورودي،بايگان

ها، نياز به بهبود وضعيت كنترل و امنيت،نياز به بهبود سرويس )در مواردي نظير هزينه

هاي غير قابل اطمينان،غير دقيق و ناسازگار، سختي يادگيري و كاركردن با سرويس

 (.سيستم و پيچيدگي سيستم،غير انعطاف پذيري سيستم،نارضايتي مشتري و ...

"وجود نياز" با "لزوم نياز" متفاوت است. بسياري از اوقات مشكالت وجود  

شود. از شود و اين، خود باعث ايجاد مشكل ديگري ميدارد، اما احساس نياز ايجاد نمي

شود جمله عواملي كه منجر به عدم احساس نياز به اصالحات در هنگام وجود مشكل مي

يت محافظه كار،عدم توجه مديران باالتر از سازمان توان به مديريت غير علمي،مديرمي

به كيفيت و كارائي سازمان،عدم قدرت مديريت و تزلزل مديريت،قوانين دست و پا 

گير،عدم ارزش وقت و هزينه و جان ارباب رجوع براي مسئولين ذيربط،كاركنان يا 
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د مداري كاركنان مخالف رفع مشكل، پذيرش وضع موجوكار،قدرتمديران خالف

رجوع به مراكز ذيصالح،عدم رجوع،عدم قدرت ابراز مشكل توسط اربابتوسط ارباب

آگاهي ارباب رجوع از قوانين،عدم بازرسي و كنترل،عدم وجود واحد سيستمها در 

 سازمان و تطبيق با مشكل اشاره نمود.

شود و به جاي نياز به اصالحات در برخي از موارد نيز مشكل اشتباه گرفته مي 

شود. مكانيزاسيون، در سازمانهائي كه  يستم، احساس نياز به مكانيزاسيون ايجاد ميدر س

تواند منجر كند، بلكه ميسيستم آنها داراي مشكل است، نه تنها به بهبود وضع كمكي نمي

 به بدتر شدن وضع آن شود.

هاي تجزيه و تحليل سيستم يا توسط واحد سيستمهاي سازمان انجام پروژه 

يا توسط تيمي از تحليلگران داخل يا خارج سازمان، به همراه تعدادي از پرسنل  شود ومي

 سازمان.

پس از آنكه سازمان احساس نياز كرد تا اصالحات و تجزيه و تحليل سيستم  

انجام شود، و مديريت سازمان نياز خود را با تحليلگر سيستم در ميان گذاشت، تحليلگر، 

كند. پيشنهاد مطالعه سيستم موجود را به سازمان ارائه مي اي بر سيستم،با مطالعه اوليه

مطالعه و ارائه پيشنهاد پروژه بايد با سرعت انجام شود. فعاليتهائي كه تحليلگر براي تنظيم 

پيشنهاد پروژه بايد انجام دهد، شامل شناخت كلي سازمان، بررسي مشكل و احساس آن 

زدن نيازهاي جديد و رابطه مشكالت  هاي مشكل، حدسحلها و راهو حدس زدن ريشه

با نيازهاي جديد، تعيين مسئله نگهداري يا توسعه، رسم نمودار مفهومي عملكرد سيستم 

موجود و جديد در سطح بسيار كالن، تعيين امكان پذيري، حدس زدن مشكالت اين 

پروژه، تعيين محدوده كار و خط مشي كار و مراحل كار تجزيه و تحليل، حدس زدن 

هاي مستقيم و غيرمستقيم مطالعه كار و نيروي انساني و منابع مورد نياز و تخمين هزينهحجم

سيستم موجود و فازهاي بعدي آن، تخمين كلي منفعت اصالحات و در نهايت تنظيم و 

شود. تحليلگر اين فعاليتها را در سطح كلي و با توجه به مفهوم ارائه پيشنهاد پروژه مي

 دهد.مطالعه" انجام مي"افزايش تدريجي عمق 

اولين گام براي مطالعه و اصالح سيستم، شناخت  سيستم موجود در سازمان و 

چگونگي عملكرد آن است. اين كار طي فاز مطالعه سيستم موجود و امكان سنجي انجام 
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شود. در اين فاز تحليلگر اطالعاتي پيرامون سيستم موجود كسب كرده و امكان پذير مي

كند.عدم انجام مطالعه سيستم موجود، منجر به عدم پشتيباني را بررسي ميبودن تغييرات 

سازي، عدم تصريح كامل و الزم مديريت در زمان مطالعه و طراحي سيستم جديد و پياده

و تشريح مسئله و اهداف مورد نظر و اشتباه گرفتن اهداف، خوشبيني بيش از حد، انتخاب 

كامپيوتري نامناسب، شكست خوردن و عملي  افزار نامناسب و سيستمشرايط و سخت

ها در هزينه، زمان، فعاليتها، همكاريها و ... ، بينينشدن طرح، خطاي تخمينها و پيش

مقاومت كاركنان در مقابل تغييرات، اصطكاك سيستم با عوامل محيطي، عدم امكان 

صالح انجام ارزيابي سيستم پس از اتمام كار، ديده نشدن تمام جوانب مشكل و ا

 شود.و عدم تطابق ديدگاه تحليلگر با ديدگاه مديريت ميبعدي سيستميك

ريزي مناسب براي انجام فاز انجام در مطالعه سيستم موجود، ابتدا بايد برنامه 

آوري اطالعات در مورد محدوده شود و برنامه و جدول زماني تهيه شود و سپس  به  جمع

ترين فعاليت مطالعه سيستم موجود را ترين و اصليتحت مطالعه پرداخته شود كه طوالني

آوري اطالعات از سازمان، به دنبال گردآوري اطالعاتي راجع دهد. در جمعتشكيل مي

ها، مشاغل و كاركنان، به سازمان، اهداف و ساختار سازمان، وظايف واحدها، خط مشي

العاتي راجع به محيط هاي كارمندان با تجربه در مورد سيستم، اطكار و عمليات، ايده

كار، منابع موجود، خدمات و سرويسها، بازدهي كارها، كنترل و امنيت، وروديهاي 

سيستم، خروجيهاي سيستم، در مورد كامپيوتر و دستگاههاي جانبي، سابقه و تاريخچه 

آوري اطالعات از هاي بايگاني، قوانين و مقررات و امثال آن هستيم. جمعسيستم، روش

هاي مكتوب سازمان، مصاحبه با مديران، كاركنان، مشتريان، تكميل ه رويهطريق مطالع

شود كه استفاده از هر يك از اين پرسشنامه توسط افراد و مشاهده و مشاوره انجام مي

آوري اطالعات روشها، بستگي به شرايط و خصوصيات و مسئله دارد. تحليلگر در جمع

 سياستمدارانه داشته باشد. بايد برخوردي  رسمي، قانوني، دوستانه و

آوري اطالعات، يكي از مهمترين داليل نياز به مصاحبه و مشاهده در جمع 

هائي است كه در حال حاضر هاي غير رسمي رويههاي غير رسمي است. رويهوجود رويه

هاي مكتوب تعيين شده شود، ولي مطابق مستندات و رويهدر سازمان به آن عمل مي

هاي غير رسمي منجر به  از بين رفتن تدريجي سيستم و جايگزين يهنيست. پيدايش رو
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شود. بوجود شدن سيستم جديد غير رسمي با آن و ايجاد يك سازمان غير رسمي مي

هاي غير رسمي بر اثر ضعف طراحي، توجيه ناكافي افراد در مورد سيستم و آمدن رويه

راد، عدم آموزش صحيح كاركنان، لزوم پايبندي به سيستم و عدم توجه به سيستم توسط اف

عدم نظارت دقيق، عدم وجود واحد سيستمها، پيدايش شرايط جديد، عدم پشتيباني 

روزرساني مستندات سيستم و هاي خودسرانه مديريت، عدم بهمديريت، اعمال سليقه

 باشد.ضعف عمومي مستندات مي

عات، در آوري اطالعات به عدم قطعيت برخي اطالتحليلگر در هنگام جمع 

سه جنبه عدم اطمينان، عدم دقت و عدم اعتماد توجه داشته باشد. همچنين از طريق 

 سازي نيز ممكن است به جمع آوري اطالعات پرداخت.شبيه

آوري شده، مستندات خالصه عمليات سيستم با استناد به اطالعات جمع 

به عنوان مبناي كار شود تا امكان ارزيابي و ارجاعات وجود داشته و موجود تدوين مي

  طراحي سيستم در نظر گرفته شود.

هاي آنها را به صورت دقيق بيابد و پس تحليلگر بايد كليه مشكالت و ريشهس

حل آنها را مشخص كند. سپس وي بايد به بررسي امكان پذيري توسعه سيستم در راه

نساني پرداخته و ريزي، فني، عملياتي، عوامل اابعاد پنجگانه اقتصادي و مالي، برنامه

 مشخص كند كه آيا سيستم از هر يك از ابعاد قيد شده عملي است يا خير.

پس از آن بايد به تعريف مسئله و تعيين اهداف و تشريح موضوع و محدوده  

كار پرداخته و صورت مسئله طراحي سيستم جديد را به دقت مشخص كند. همچنين بايد 

افزاري سيستم كامپيوتري كه قرار است در تافزاري و سخمحيط عمومي و بستره نرم

سيستم جديد سازمان مورد استفاده قرار گيرد مشخص شود و خصوصيات و ابعاد آن 

 مشخص گردد.

ريزي و برآورد هزينه و زمان مطالعه در انتهاي عمليات اين فاز نيز بايد به برنامه 

عملياتي، با چه هزينه  و طراحي سيستم جديد پرداخته و مشخص شود كه در فاز بعدي چه

شود كه ارزش احتمالي و و در چه زماني انجام خواهد شد. ضمن آنكه مشخص مي

 منفعت ايجاد سيستم جديد براي سازمان، چقدر خواهد بود.
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با توجه به تمام عمليات انجام شده، در طول اين فاز، گزارش مطالعه سيستم  

 شود.موجود تنظيم و به مديريت ارائه مي

 

 سيستم موجود 

  مشكل 

  جمع آوري اطالعات 

  محدوده سيستم 

   مستندات 

  منفعت 

 اصالح سيستم 

 مشكل 

 ظاهر مشكل 

 زمان واكنش پاسخ 

 منابع 

  بهبود سرويس 

 برآورد پروژه     

 ايجاد سيستم 

  احساس نياز 

 ريشه هاي مشكل 

  كارايي سيستم 

  زمان پردازش 

 بهبود اطالعات 

 پيشنهاد پروژه 

 جيامكان سن 

 سيستم جديد 
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  ريشه هاي مشكل 

  اهداف 

  رويه هاي غير رسمي 

 عدم قطعيت 

 

گيري براي نگهداري يا توسعه دخالت دارند مشخص عواملي كه در تصميم -1

 كنيد.

 پذيري مالي يك پروژه را مشخص كنيد.عوامل امكان -2 

 پذيري فني و تكنيكي يك پروژه را مشخص كنيد.عوامل امكان -3 

هاي مستقيم يا غير مستقيم را در يك پروژه مطالعه سيستم اي از هزينهنمونه -4 

 مشخص كنيد.

مفهوم افزايش تدريجي عمق مورد مطالعه را تشريح كنيد و چند مثال ذكر  -5 

 كنيد.)بغير از مثال مطرح شده در كتاب(.

مورد عمليات  چرا در اين مرحله از كار بايد از تغيير در روالها، اظهار نظر در  -6 

 و بحث با مديريت در مورد ديدگاههاي وي خودداري كنيم ؟

بيني ساختمان سيستم جديد و تعيين منفعت ايجاد سيستم دليل ارائه پيش -7 

 جديد در اين مرحله چيست؟

 سه محور اصلي فاز مطالعه سيستم موجود چيست ؟ -8

 يست ؟هاي استاندارد براي انجام پروژه چداليل تعيين رويه -9

 آيد چيست ؟تفاوتهاي مشاهده و مصاحبه در نوع اطالعاتي كه بدست مي -10

 خصوصياتي كه "اهداف" بايد داشته باشند ذكر كنيد. -11

شود و در پيشنهاد چرا اهداف در فاز مطالعه سيستم موجود مشخص مي -12

 گردد ؟پروژه بصورت دقيق تعيين نمي

 يك محيط واقعي ذكر كنيد. هائي از عدم قطعيت را درنمونه -13
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با توجه به محيط و سيستمهاي اطراف خود، پرسشنامه بر چند نوع مختلف  -14

تواند باشد و هر يك از اين انواع داراي چه خصوصياتي هستند و با مي

يكديگر چه تفاوتهائي دارند ؟ پرسشنامه قيد شده در جمع آوري اطالعات، 

 گنجد ؟در كداميك از اين انواع مي

 آوري اطالعات چيست ؟معيار شما براي انتخاب هر يك از روشهاي جمع -15

هاي آن در سيستمهاي اطراف خود چند مثال از تفاوت ظاهر مشكل و ريشه -1

 بيابيد.

در سه سازمان يا موسسه مختلف كه به آنها دسترسي داريد، عوامل لزوم نياز  -2 

جه به موارد بيان شده در اين فصل، بررسي كنيد و به اصالحات را با تو

مشاهده كنيد كه آيا به اصالحات نياز دارند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، 

سعي كنيد عوامل عدم ايجاد احساس نياز به اصالحات را در سازمان 

مشاهده كنيد. نتيجه  بررسي خود را به صورت مستدل و دقيق در يك 

تن خصوصيات يك گزارش علمي، تدوين گزارش درسي با در نظر گرف

 كنيد.

هاي انجام شده در تمرين قبلي، به نظر شما چه عوامل ديگري بجز در بررسي -3 

 عوامل قيد شده در اين فصل در لزوم يا ايجاد نياز دخالت دارند.

ترکیب تیم تجزيه و تحلیل سیستم را در چند سازمان و موسسه مختلف  -4 

استفاده کنید. سعی کنید  2از همان موارد تمرين توانید مشخص کنید. می

های سازمانهائی را انتخاب کنید که با هم از نظر نوع کار و زمینه

 تخصصی متفاوت باشند.

چند سيستم كوچك در محيط اطراف خود را در نظر گرفته و سعي كنيد تا  -5

 هاي مكتوبي براي آنها ايجاد كنيد.رويه

از ابعاد مختلف مورد بررسي امكان پذيري قرار يك طرح يا يك پروژه را  -6

 دهيد و نتيجه كار خود را در يك گزارش ثبت كنيد.



 1۶۹مبانی تحلیل و طراحی سیستم ها / 

 

پروژه مطرح شده در انتهاي فصل قبل را دقيقًا و با تمام نكاتي كه در اين  -7

فصل بيان شد، دنبال كنيد و در نهايت مستندات گزارش مطالعه سيستم 

 موجود را تنظيم كنيد.

آوري كه در پروژه مورد بحث، از برخي از روشهاي جمعدر صورتي  -8

اطالعات استفاده نشد، )با توجه به نوع و خصوصيات پروژه(، سعي كنيد تا 

در يك موضوع ديگر و سيستمي ديگر به تمرين و انجام روشهاي مورد 

 نظر بپردازيد.
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 مطالعه و طراحي سيستم جديدفصل چهارم: 

  

 

در اين فصل مراحل و چگونگي انجام فاز دوم از چرخه حيات توسعه سيستم  

شود، تحليلگر در اين فاز چه گيرد. در اين فصل بيان ميمطرح و مورد بحث قرار مي

 فعاليتهائي را بايد انجام دهد، و راهكارهاي انجام اين فعاليتها چيست.

هكارهاي عمومي فعاليت نكته اصلي آنست كه مطالب اين فصل، شامل را 

ومحور اين فصل، طراحي است و  فرايندشود. با توجه به اينكه مهمترين طراحي مي

ي پيچيده و شامل مطالب متعددي است، فرايندانساني  -طراحي در سيستمهاي سازماني 

دهد طراحي كه حجم زيادي از مطالب را به خود اختصاص مي فرايندلذا جزئيات و ابعاد 

 خش سوم كتاب موكول شده است.به فصول ب

 

هاي مربوط براي آنكه در هنگام مطالعه مطالب اين فصل، بخصوص در بحث 

شود كه قبل از مطالعه به طراحي، از ابعاد طراحي اطالع بهتري داشته باشيد، پيشنهاد مي

ست مطالب هر يك اين فصل، عناوين فصول بخش سوم كتاب و در صورت امكان فهر

از فصول مشاهده شود. اين كار به شما كمك خواهد كرد كه از عناوين مباحثي كه در 

شود، ولي در بخش آينده مورد بحث كاملتر قرار خواهد گرفت اين فصل نام برده مي

اطالع داشته باشيد. البته بر حسب مورد، در هنگام بيان مطالب فصل، در صورت وجود 

رامون يك عنوان در فصول آينده، اين نكته به خواننده يادآوري توضيحات بيشتر پي

 شود.مي
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هاي حلها و راهدر فصل گذشته با مطالعه سيستم موجود، مشكالت و ريشه 

هاي كالن براي رفع آن در سيستم موجود آشنا شده و با توجه به اين موضوع، خط مشي

اساسي در اصالح و توسعه سيستم جديد مشخص شد. پس از اين، بايد به مطالعه جوانب 

ها و محورهاي تعيين شده پرداخت )شكل و طراحي سيستم جديد، با توجه به خط مشي

 (.8-3و  4-1

در اين مرحله با استفاده از مستندات سيستم موجود، مستندات تشريح مشكل  

ل كالن رفع مشكل و اهداف، موضوع، محدوده كار هاي آن، مستندات راه حو ريشه

ريزي انجام مشخص شده در فاز قبل براي مطالعه و طراحي سيستم جديد، بعالوه برنامه

شده در فاز قبل براي مطالعه و طراحي سيستم جديد، عمليات مطالعه و طراحي سيستم 

تندات طراحي (. محصوالت اصلي اين فاز عبارتند از مس2-4شود)شكل جديد آغاز مي

 سيستم جديد، برنامه پياده سازي، معيارهاي ارزيابي سيستم جديد.

براي انجام مطالعه و طراحي سيستم جديد، بايد فعاليتهاي زير انجام شود )شكل  

4-3: ) 

ريزي. براي اينكه مشخص شود در اين فاز چگونه عمل خواهيم كرد و برنامه -1 

 زماني انجام خواهند شد. چه فعاليتهائي توسط چه كساني در چه

نيازهاي سيستم جديد دقيقًا و مورد به مورد مشخص شود تا بر اساس اين نيازها  -2 

 سيستم جديد طراحي شود.

معيارهائي براي ارزيابي سيستم جديد تعيين شود تا در انتهاي كار مطالعه و  -3 

 طراحي سيستم جديد، سيستم با اين معيارها محك زده شود.

ي سيستم جديد و مشخص كردن ساختمان كلي و جزئيات فعاليتها و طراح -4 

 شود.سيستم انجام مي

گيرد تا اشكاالت طراحي انجام شده مورد آزمايش و كنترل و وارسي قرار مي -5 

 آن مشخص شود.

سازي و نصب سيستم چگونه بايد انجام شود و هزينه و زمان مشخص شود پياده -6 

 آن نيز مشخص شود.
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نفعت و سودمند بودن سيستم ارزيابي شود و مشخص شود، سيستم جديد م -7 

 چقدر نسبت به سيستم موجود سود و كارائي بيشتري دارد.

 گزارش مطالعه و طراحي سيستم جديد تنظيم و به سازمان ارائه شود. -8 

آنچه كه در طراحي و توسعه سيستم جديد اهميت دارد آنست كه سيستم 

هاي ها و ناكارائيموجود را نداشته باشد و ناهماهنگيجديد، مشكالت سيستم 

سيستم موجود در سيستم جديد از بين برود. به عبارت ديگر هدف از طراحي 

و توسعه سيستم جديد، ايجاد يك سيستم هماهنگ و كارا است كه سازمان را 

. منظور از سيستم هماهنگ و كارا، 38به طرف اهداف خود هدايت كند

 سيستمي است

 در آن : كه 

 .اطالعات صحيح در زمان مناسب بدست افراد برسد 

 و با اطالعات كامل و دقيق انجام شود.ها با كيفيت مناسبگيريتصميم 

 .ظرفيت پردازش كار باال باشد 

 وري و بازدهي كار در حد قابل قبول باشد.بهره 

 .سود و منفعت سيستم در حد قابل قبول باشد 

 اف سازمان ارائه شود.خدمات مناسب با توجه به اهد 

 .محيط مناسبي براي كار افراد، با روحيه باال فراهم شود 

البته همانطور كه مشخص است، يك نقطه مطلق براي هماهنگي و كارائي  

سيستم وجود ندارد و طراحي سيستم جديد تا حد بسيار زيادي به سالئق و ديدگاههاي 

ها حلزيه و تحليل و مطالعه سيستم، راهطراح بستگي دارد. نكته مهم در آن است كه در تج

و راهكارها مطلق نيستند. معمواًل يك راه كاماًل غلط و يك راه كاماًل درست، به صورت 

مطلق وجود ندارد. تحليلگر با چند راه، با مزايا و معايب متفاوت مواجه است و بنا به 

ن راهها را انتخاب سنگين كردن مزايا و معايب، يكي از اي -خصوصيات مسئله، و سبك 

 كند.مي

                                                 
 تفاوت بین اهداف سیستم و اهداف توسعه سیستم را بیاد بیاوريد.   - 3۸



 1۷3مبانی تحلیل و طراحی سیستم ها / 

 

 

ريزي انجام هر چند كه در مرحله مطالعه سيستم موجود و امكان سنجي، برنامه 

كار مطالعه سيستم انجام شده است و مشخص است كه كار بايد در چه مراحلي انجام 

شود. روشهاي ار مطالعه انجام ميريزي تفضيلي كشود، در ابتداي كار مطالعه، كار برنامه

ريزي دقيقًا مشابه همان روشهاي مطرح شده در فصل قبلي است و همه نكات مطرح برنامه

 شده، در اينجا نيز مطرح است وكاربرد دارد.

 

براي اين فاز،  ريزي انجام شده در انتهاي فاز قبليچرا بايد عالوه بر برنامه 

 توان در موارد زير دانست :ريزي انجام شود؟ پاسخ را ميمجددًا برنامه

 : در اين مرحله موارد زير مشخص شده است 

 انجام دهندگان مطالعه چه گروهي هستند.  

 اعضاء گروه چه كساني هستند.  

 زمان انجام كار چه وقت است.  

 وم نبود چه كساني كار مطالعه و در هنگام مطالعه سيستم موجود، دقيقًا معل

دهند. لزومًا انجام دهندگان مطالعه سيستم طراحي سيستم جديد را انجام مي

موجود، همان انجام دهندگان مطالعه و طراحي سيستم جديد نيستند. ممكن 

است تيم ديگري براي كار انتخاب شود. يا اينكه تعدادي از اعضاء تيم تغيير 

يم قبلي، با محدوده زماني ديگري )مثاًل قباًل نيمه كنند و يا همان اعضاء ت

وقت بوده و حاال تمام وقت باشد( فعاليت كنند. با مشخص شدن انجام 

دهندگان و وضعيت آنان، از توانائي و تجارب و سرعت كار گرفته، تا 

دهند، ميتوان دقيقًا كار هر ميزان وقتي كه در هفته به اين كار اختصاص مي

رحله مشخص كرد. در فاز قبلي فقط ميدانستيم اين كار در يك را در هر م

اين مرحله بايد توسط مثاًل يك كارشناس انجام شود ولي در اين مرحله نام 

هاي وي دانيم و از خصوصيات و توانائيشخص انجام دهنده را هم مي

ريزي با توجه به خصوصيات فردي كاماًل اطالع داريم و برنامه

 شود.م ميدهندگان انجاانجام
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 دانيم كار چه زماني شروع و چه زماني دقيقًا پايان پيدا در اين مرحله مي

ماه قابل انجام است.  3دانستيم اين كار حدودًا طي كند. در فاز قبلي ميمي

دانيم، مثاًل در مدت انجام كار چند روز تعطيل وجود اما در اين مرحله مي

در زمستان )با توجه به تعطيالت شود يا دارد، كار در تابستان انجام مي

تابستاني و يا سختي كار در تابستان يا عدم امكان كار در زمستان در برخي 

موارد خاص، با توجه به خصوصيات منطقه و محيط سيستم مورد نظر(، 

كاري خاص سازمان )مثاًل در مورد سازمان زمان انجام كار با توجه به فصل

بندي برنج، و در مورد يك كارخانه بسته حسابرسي، بهار و اوائل تابستان

اوائل پائيز( تداخل دارد يا خير )برخي اوقات در زمان فصل كاري سازمان 

توان كار مطالعه را درست انجام داد و در كار نميبدليل شلوغي و حجم

برخي موارد حتمًا بايد كار مطالعه در زمان فصل كاري باشد(. با توجه به 

 تر انجام خواهد شد.ريزي زماني بسيار دقيقامهتمام اين مسائل برن

  در اين مرحله، از انجام مطالعه و طراحي اطمينان داريم. ولي در فاز قبل تنها

 شود.زديم كه فاز بعدي انجام ميحدس مي

  ممكن است شرايط محيطي خاص زمان انجام اين فاز، با شرايط محيطي

ريزي دقيق اين ابراين در برنامهزمان انجام فاز قبلي متفاوت بوده باشد. بن

 شود.مرحله، شرايط محيطي موجود در نظر گرفته مي

  مطالعه و طراحي سيستم جديد ممكن است با فاصله زماني زيادي نسبت به

از مطالعه . بنابراين ممكن است تغييراتي جديد پس39فاز قبلي انجام شود

موارد حتي احتمال سيستم موجود و به مرور زمان ايجادشده باشد. در اين 

اينكه الزم باشد تا برخي از فعاليتهاي مطالعه سيستم موجود مجددًا انجام 

 شود وجود دارد.

                                                 
نظیر تمام شدن بودجه،  یسال فاصله ايجاد شده است. در موارد 3تا  ی، بین دو فاز حتیموارد عمل یدر برخ - 3۹

بسیار دور که  یمتوقف شده و در مدت ی، ممکن است انجام فاز بعدیتمام فاز قبل، تعويض مديريت و.... در هنگام ایشرايط اضطرار

اند، هم شرايط تغییر کرده، هم خود سازمان تغییر پیدا کرده و دهنده کار پراکنده شدهاند، هم تیم انجامهم افراد سازمان تغییر کرده

، به فکر ادامه کار یمستندات مطالعه سیستم موجود در بايگان به یاند، يک مدير با برخورد اتفاقهم چند مدير تاکنون عوض شده

 بیفتد! 
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 ريزي انجام شده در فاز تر از برنامهريزي، ريزتر و دقيقدر اين مرحله برنامه

 شويم.كار مي 40ريزي وارد جزئياتشود و در برنامهقبلي، انجام مي

ريزي آنست كه در نظر گرفتن و صرف وقت بيش از مهيك نكته مهم در برنا

شود. حد، و طول كشيدن كار تجزيه و تحليل، باعث بي اعتمادي و لوث شدن كار مي

حتي اگر فشاري از طرف مديريت براي سريعتر انجام شدن كار وجود نداشته باشد )كه 

ار داشته باشد. معمواًل وجود دارد(، تحليلگر بايد خود سعي در سريعتر تمام كردن ك

نيست. چون وقتي كار  طوالني شدن بيش از حد كار به معناي طراحي با حوصله و دقيق

طراحي در مدت زيادي انجام شود، شرايط محيطي زمان ابتداي طراحي، با شرايط محيطي 

زمان انتهاي طراحي فرق كرده، و بالطبع سيستم طراحي شده كه با توجه به شرايط آغازين 

 .41براي پياده سازي در شرايط جديد مناسب نخواهد بود شكل گرفته،

 

اي از عوامل و عناصر و شرايطي است كه بايد نيازهاي سيستم جديد مجموعه 

جديد به اهداف خود برسد و نيز نيازهائي است كه سيستم جديد فراهم گردد، تا سيستم

 به تعطيالت هدف باشد، نيازها عبارتند از :ثاًل اگر رفتنبايد برآورده كند. م

 پول 

 بليط هواپيما يا قطار 

 ذخيره جا در هتل 

 مرخصي 

در يك سيستم مواردي چون "زمان پاسخگوئي به مشتريان" و "منابع مالي مورد  

 شوند.نياز"، جزء موارد نيازهاي سيستم محسوب مي

                                                 
4۰ - Detail  
از آن صحبت شد،  یتحلیلگر بايد توجه کند که احساس نیاز به اصالح سیستم، همانطور که درفصول قبل -  - 41

در مديريت از بین برود. مثالً مدير  بوده و با گذشت زمان، اين احساس نیاز یشود که ممکن است مقطعیايجاد م یمعموالً بداليل

 یکرده برکنار شود. در اين موارد مديريت سازمان، از خدا خواسته! پشتیبانیاصالح سیستم به اين سازمان فشار وارد م یکه برا یباالتر

شود. کم یار ممهیب گرفت یاوقات در دام یدچار خواهد شد و برخ یخود را از تحلیلگر کم کرده و تحلیلگر به مشکالت متعدد

اند! بنابر اين تا اين احساس شده یديگر چون فروشندگ یاند و مجبور به انتخاب شغلگرفتار شده یکه در چنین دام ینیستند تحلیلگران

 وسريع کار نیست. یدادن سرسرانجام ینیاز از بین نرفته، کار را تمام کنید. البته اين به معنا
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 صورت دقيق تعيين و مستند شود. در ابتداي طراحي بايد نيازهاي سيستم به 

 نيازهاي سيستم بر دو نوعند : 

 نيازهاي خود سيستم - 42الف  

 سيستم براي فعاليت خود به چه منابعي نياز دارد. مثاًل :

 .فضا و محيط فيزيكي 

 .پرسنل 

 .بودجه 

 ... 

 در همان مثال تعطيالت، نيازهاي مطرح شده از اين دسته هستند. 

 نيازها از سيستم - 43ب  

كاربران سيستم از سيستم چه انتظاراتي دارند و سيستم بايد چه نيازها و 

 هائي را براي كاربران سيستم برآورده كند. مثاًل :خواسته

 ها يا خدمات مورد ارائه توسط سيستم.سرويس 

 گيرد.منابع و امكاناتي كه در اختيار مشتريان قرار مي 

ارت ديگر در هنگام تعيين و مستندسازي نيازهاي سيستم، هم بايد مشخص به عب

هائي از كنيم، سيستم به چه منابعي نياز دارد و هم بايد مشخص نمائيم چه نيازها و خواسته

 كاربران را بايد برآورده كند.

تواند بين زير سيستمهاي مختلف نسبي باشد. نياز يك ها مينيازها و خواسته

تواند خواسته سيستم ديگر باشد. مثاًل در يك كارخانه، در سيستم حسابداري، سيستم، مي

اي تواند خواستهاطالعات موجودي كاال يك نياز است. اما همين اطالعات موجودي مي

تواند نياز سيستم ديگري هم از سيستم انبارداري باشد. پس يك خواسته يك سيستم مي

پرسنل، خواسته  3نيست. مثاًل نياز يك سيستم به (. البته هميشه چنين 4-4 باشد )شكل

 .44سيستم ديگري نيست

                                                 
42 - SYSTEM NEEDS  
43 -  EQUIREMENTSYSTEM R 
، اين مسئله، خواسته هر يک از سه نفر از پرسنل مورد یالبته با در نظر گرفتن اين موضوع به صورت مطلق و جهان - 44

 اند هست.نظر که استخدام شده
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ها را نبايد با ورودي و خروجي يك سيستم اشتباه گرفت. نيازها و خواسته

تواند خود به عنوان يك نياز و يا خواسته سيستم مطرح ورودي و خروجي سيستم مي

سيستم هستند. ورودي و  ها و نيازها فراتر از ورودي و خروجيشود. مفهوم خواسته

ها در سطح شوند، ولي نيازها و خواستهخروجي در سطح عمليات سيستم محسوب مي

تواند ها ميشوند. مثاًل در يك سيستم، خواستهطراحي و توسعه يك سيستم محسوب مي

شامل ورودي يك سيستم هم باشد. يك نمونه از اين مورد كه خواسته يك سيستم 

 سفارش خريد است :

 ها را دريافت و در ليست موارد ارمند بايد ليست تقاضاي مشتريك

 خريد ثبت كند.

در اينجا هيچ خروجي از سيستم صورت نگرفته، بلكه اطالعاتي نيز به سيستم  

هاي سيستم است و بايد توسط سيستم براي شود. اما اين مورد يكي از خواستهوارد مي

نيز  4-4 رو به داخل و رو به خارج در شكلهاي مشتريان برآورده شود. منظور از فلش

شود و يا به آن وارد نشان دادن جهت نياز است. نه اينكه اين نياز از سيستم خارج مي

 شود.مي

ها معمواًل داراي خصوصيات مشترك و با توجه به اينكه نيازها و خواسته 

كنيم و منظور فاده ميهستند، از عبارت "نيازها" براي بحث پيرامون هر دو گروه استمشابه

ها خواهد بود. مگر در موارد خاصي كه بخواهيم بر يكي از اين هم نيازها و هم خواسته

 ها تاكيد كنيم.جنبه

 

در تجزيه و تحليل يك سيستم خدمات و سرويس دهي به مشتريان، اين  

 عبارت در مستندات سيستم ذكر شده است :

دقيقه از ابتداي مراجعه  3"كار هر مشتري بايد حداكثر ظرف مدت  

 مشتري، تمام شود."

 ها است ؟اين عبارت يكي از اهداف سيستم است ؟ و يا يكي از خواسته 

 عبارتي ديگر : 

 نفر برسد." 5"تعداد كاركنان بخش خدمات مشتريان بايد به  
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 از طراحي است؟اين عبارت يكي از نيازهاي سيستم است يا بخشي  

توان پاسخ كنيد، به هيچ يك از دو سئوال فوق نميهمانطور كه مشاهده مي 

گويد كند و ميدرستي داد. يك تحليلگر با تجربه، در پاسخ به اين دو سئوال درنگ مي

ها براي پاسخ دادن كافي نيست. زيرا هر دو حالت در هر دو سئوال مطرح "اطالعات سئوال

تواند هم يك هدف سيستم باشد و هم يك خواسته. عبارت اول ميشده درست هستند. 

تواند هم يك نياز باشد و هم بخشي از طراحي". آيا اهداف، خواسته، و عبارت دوم مي

نياز و طراحي يكي هستند؟ قطعًا اينطور نيست و اينها با هم متفاوتند. پس مشكل از 

 كجاست؟

 ين موارد چه تعريفي دارند :در ابتدا الزم است تا ببينيم هر يك از ا 

 

كند. مثاًل ارائه سرويس اهدافي است كه سيستم دنبال مي 

خاصي به مردم يا توليد يك محصول طبق مشخصات تعيين شده. 

مشتري در روز، با ميزان انتظار حداكثر  200مثاًل "ارائه سرويس به 

دقيقه براي  20دقيقه براي هر مشتري و مدت سرويس حداكثر  10

تواند هدف يك سيستم ارائه خدمات به مشتريان هر مشتري" مي

)مثاًل يك باجه گمرك( باشد. اين اهداف در مطالعه سيستم موجود 

 تعيين شده است.

 

تجزيه و تحليل و طراحي سيستم  فراينداهدافي است كه  

ن كيفيت سيستم و افزايش خدماتي كه كند. نظير "بهتر شددنبال مي

 %15كند". مثاًل كاهش هزينه ارائه خدمات به ميزان سيستم ارائه مي

در يك سيستم ارائه خدمات به مشتريان. اين اهداف در تعريف اوليه 

 پروژه تعيين و سپس در مطالعه سيستم موجود تكميل شده است.

 

ها و چه نيازهائي چه خواسته كند سيستم بايدمشخص مي 

را از كاربر يا مشتريان يا صاحب سيستم برآورده كند. مثاًل "ارائه 

مشتري در ساعت"، يك خواسته سيستم است و يا  20سرويس به 
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دقيقه نيز از اين نوع  20رجوع در حداكثر انجام دادن كار هر ارباب

 است.

 

د فراهم شود تا سيستم به كند چه مواردي بايمشخص مي 

نفر باشد،  6اهداف خود برسد. مثاًل اگر تعداد كارمندان پاسخگو 

 ارائه خواهد كرد.  ارجوع سرويس خوبي رسيستم به ارباب

 

طراحي و طراحي انجام شده فرق  فرايندابتدا بايد بين  

در اينجا، طراحي انجام شده است نه گذاشت. منظور ما از طراحي 

طراحي كه در ادامه فصل و بخش سوم كتاب مورد بحث قرار  فرايند

كند، يك بخش خواهد گرفت. طراحي )ارائه شده( مشخص مي

سيستم براي رسيدن به اهداف خود بايد چگونه باشد و چگونه عمل 

كند. مثاًل در طراحي يك بخش از يك سيستم خدماتي، تعداد 

ل، نحوه قرارگرفتن آنها، چگونگي ارتباط آنها با يكديگر پرسن

 شود.مشخص مي

شود، اين مفاهيم با هم داراي وجوه مشتركي هستند. همانطور كه مشاهده مي 

تواند به عنوان نياز بخش به منابع انساني مثاًل تعيين تعداد كاركنان يك بخش، هم مي

 مطرح شود و هم به عنوان بخشي از طراحي.

هاي يك سيستم، در حد بسيار زيادي با اهداف و نيز طراحي ازها و خواستهني 

سيستم شباهت دارد. اين در حالي است كه تفاوت مهمي بين اينها وجود دارد. به همين 

گيرند و در مرحله تعيين نيازها به دليل بسياري از افراد اين موارد را با يكديگر اشتباه مي

يا در هنگام طراحي، يك نياز را به جاي چگونگي انجام يك پردازند و ارائه طراحي مي

 كنند.ها اشتباه ميكنند يا اينكه اهداف را با خواستهفعاليت مطرح مي

مثاًل پاسخ سئوال "چه سطحي از امنيت بايد فراهم گردد؟" يك خواسته امنيتي  

ام شود؟" يك هائي براي فراهم آوردن امنيت بايد انجاست اما پاسخ سئوال "چه كنترل

 طراحي است. مثاًل در يك سازمان، يك خواسته امنيتي آنست كه :
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  هيچ شخص غير پرسنل ارشد سازمان، به اطالعات بايگاني محرمانه

 دست نداشته باشد.

تواند چنين اما نمونه يك طراحي براي برآورده كردن همين خواسته امنيتي مي 

 باشد :

پنجره و با درب محكم و قفل مطمئن بايگاني محرمانه در اتاق بدون  -1 

 قرار داشته باشد.

بايگاني محرمانه داراي يك بايگان ويژه مورد اعتماد )با شرايط  -2 

 مشخص....( باشد.

ورود و خروج افراد به بايگاني محرمانه توسط بايگان ثبت و كنترل  -3 

 شود.

تيار بايگان توانند از بايگاني استفاده كنند در اخليست افرادي كه مي -4 

 محرمانه قرار داشته باشد.

 5- ... 

 اينها همه چگونگي برآورده كردن خواسته هستند و نه خود خواسته. 

 يا وقتي به عنوان يك خواسته در مورد حجم عمليات، بيان مي كنيم: 

 نفر از مشتريان انجام شود". 500"به طور روزانه، حداقل بايد كار  

ه سيستم بايد برآورده كند و مشخص كننده اين جمله يك خواسته است ك 

 گوئيم :حجم عملياتي است كه بايد انجام شود. اما وقتي مي

"براي انجام كار هر يك از مشتريان، سه كارمند بايد وقت صرف  

 كنند".

يك طراحي است. زيرا چگونگي انجام كار براي رفع يك خواسته را مطرح  

 كند.ت را مشخص ميايم. هر چند كه آنهم حجم عملياكرده

ها و نيازها و توان بين خواستهالبته در برخي موارد محدوده دقيقي را نمي 

هاي يك سيستم، طراحي و اهداف مشخص نمود. در برخي موارد براي تعيين خواسته

كنيم و اين موضوع در بعضي مواقع چنان مبهم است كه طراحي عمل مي فرايندهمانند 

شود. همانطور كه در مثالهاي قبلي د دچار سردرگمي ميتحليلگر در تفكيك موار
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تواند در يكجا دقيقه" مي 20مشاهده كرديد، يك مورد مانند "انجام دادن كار مشتري در 

 هم يك هدف باشد و در جاي ديگر يك خواسته. مرز بين اينها كجاست؟

توان مشخص نمود. در يك كالم اصواًل اين مرز را به صورت قطعي نمي 

ليلگر بايد با توجه به شرايط مسئله و سالئق خود، اين مرز را مشخص نمايد. همانند تح

ايد و خواهيد كرد. در بسياري از چيزهاي ديگري كه در تجزيه و تحليل مالحظه كرده

 تواند كمك كننده باشد :اين ميان تنها توجه به نكات زير مي

ماًل مشخص شده باشد. اهداف سيستم بايد در مطالعه سيستم موجود، كا -1 

دقيقه" در صورتي كه از ابتدا  20مواردي چون "انجام دادن كار مشتري در 

هاي سازمان يا تشخيص اوليه تحليلگر بوده باشد و در جزء درخواست

شود. اما اگر اهداف قيد شده باشد، به عنوان يك هدف محسوب مي

ه اينكه وقت تحليلگر در فاز مطالعه و طراحي سيستم جديد با توجه ب

مشتريان داراي ارزش زيادي است به اين نتيجه رسيد كه انجام كار آنان 

شود. هاي سيستم محسوب ميدقيقه صورت گيرد، جزء خواسته 20بايد در 

به عبارت ديگر در چنين مواردي هدف چيز ديگري است )مثاًل كاهش 

عيين خسارت زماني مشتريان در حد ممكن(، و اين هدف ما را به سمت ت

اين خواسته سوق داده است. هدف بايد بدون واسطه باشد. يعني از يك 

شود و هدف به هدف ديگر نرسيم. نقاط مياني به عنوان خواسته مطرح مي

 (.5-4نقاط پاياني به عنوان هدف )شكل 

هاي يك سيستم، خود به نوعي يك طراحي است. تعيين نيازها و خواسته -2 

هاي يك زير سيستم، خصوصيت كلي ها و خواستهيعني طراح با تعيين نياز

هاي زير كند. تعيين نيازها و خواستهساختمان آن زير سيستم را مشخص مي

شود. شكل سيستمها به صورت مكرر در هنگام طراحي مفهومي انجام مي

نشان دهنده همين موضوع است. در فاز مطالعه سيستم موجود، اهداف  4-5

ثاًل عامل الف به عنوان يكي از اهداف سيستم شوند و مسيستم تعيين مي

 8تواند "كاهش زمان صدورمجوز به شود. عامل الف ميمشخص مي

ساعت" باشد. سپس در فاز مطالعه و طراحي سيستم جديد، به عنوان يكي 
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عامل ب  -عدد" 6هاي صدور مجوز به از نيازهاي سيستم، "افزايش باجه

ياز خود براي برآورده كردن هدف شود. توجه كنيد كه اين نتعيين مي

)عامل الف( بوده است. براي برآورده كردن عامل ب نياز به افزايش 

عامل ج. و اين كار، نياز به تامين بودجه  -باشد نفر مي 9كاركنان به تعداد 

عامل د دارد. همين كار يعني طراحي مفهومي. يعني ما هم  -اين پرسنل 

دهيم و هم طراحي مفهومي را. به همين ميعمليات تعيين نيازها را انجام 

دليل است كه اين دو بايد به صورت موازي و بلكه توام انجام شوند. هر چه 

شود، تعيين نيازها رنگ كمتري پيدا عمق تعيين نيازهاي زيرين بيشتر مي

 شود.تر ميكند و طراحي مفهومي و سپس تفضيلي پر رنگمي

 يك مثال ديگر در پمپ بنزين : 

اتومبيل  550پمپ در دو خط و ارائه سوخت به  4ضعيت سيستم موجود : و 

 در روز.

بار پمپ بنزيني كه در خيابان مجاور  %50هدف اصالح سيستم : در بر گرفتن  

 تعطيل شده است.

 اتومبيل در روز. 800هدف سيستم جديد : ارائه سوخت به  

 ي.ليتر 200000پمپ و يك مخزن  3نياز سطح اول : افزايش  

 ميليون تومان وام. 16نياز سطح دوم : تامين  

قرار گيرد، يك پمپ به خط  4طراحي : مخزن در پشت سر مخزن شماره  

اضافه شود و يك خط در سمت چپ اضافه شده و دو پمپ  2شماره 

 در آن قرار گيرند.

 

 صلي زير باشد :عامل و جزء ا 5نيازهاي سيستم جديد در حالت كلي بايد شامل  

 خروجيهائي كه بايد توليد شوند. -1 

 وروديهائي كه براي توليد خروجيها مورد نياز است. -2 

 عملياتي كه براي توليد خروجيها بايد انجام دهيم. -3 

 منابع مورد نياز براي توليد خروجيها. -4 
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 هاي عملياتي و مالي.كنترل -5 

تواند ن و تامين شوند، سيستم جديد ميدر صورتي كه اين پنج عامل اصلي تعيي 

 بيني شده ارائه كند و به اهداف خود دست يابد.خدماتي را كه براي وي پيش

پس از تعيين نيازها، بايد آنها را مستند نمود. مستندات نيازهاي سيستم بتدريج  

 5شود. در مستندات نيازهاي سيستم بايد و طي طراحي مفهومي و به همراه آن تكميل مي

ها( ذكر شوند. در مورد هر يك  كنترل -منابع -عمليات -هاخروجي -هاعامل )ورودي

 (:6-4نكته مشخص شود )شكل  4عامل، بايد  5از اين 

 نيازهاي فعلي سيستم چيست؟ -1 

نيازهاي آتي سيستم چيست؟ در آينده دور يا نزديك، سيستم چه نيازهائي  -2 

 خواهد داشت؟

يستم چيست؟ براي مديريت سيستم چه عواملي الزم نيازهاي مديريتي س -3 

 است؟

 نيازهاي كنترلي چيست و نقاط كليدي براي كنترل عمليات كدامند؟ -4 

 

دهند. طراح در زمان نيازهاي سيستم جديد هسته اصلي كار طراحي را تشكيل مي

 كند.ستم را طراحي ميطراحي، با توجه به نيازهاي تعيين شده سي

در صورتي كه نيازها به صورت دقيق تعريف و تعيين نشوند، كار طراحي ممكن  

مشكل مواجه شود و سيستم طراحي شده قابل استفاده نباشد. حتي در نظر نگرفتن  ااست ب

نياز  nتواند موجب اشكال شود. سيستمي كه براي برآورده ساختن تنها يك نياز نيز مي

نياز ديگر داشته باشد  1نياز را بعالوه  nود، ممكن است با سيستمي كه همان شساخته مي

خواهيد سفارش طراحي و ساخت يك كاماًل متفاوت باشد. مثاًل تصور كنيد كه مي

 اتومبيل را بگيريد. نيازها عبارتند از :

 تومان! باشد. 500000ارزان باشد. قيمت نهائي آن كمتر از  -1 

 را حمل كند.نفر سرنشين  4 -2 

 100ليتر در هر  8مصرف سوخت پائيني داشته باشد. كمتر از  -3 

 كيلومتر.



 1۸4مبانی تحلیل و طراحی سیستم ها / 

 

 كيلومتر در ساعت برسد. 120سرعت آن به  -4 

 سال باشد. 7داراي عمر مفيد حداقل  -5 

چنين اتومبيلي در ذهن طراح احتماالً يك سواري خواهد بود. اما اگر تنها يك  

 كنيم :خواسته به اين مجموعه اضافه 

هاي كوهستاني و سنگالخ موجود در روستاهاي امكان حركت در جاده -6 

 كوهستاني ايران را داشته باشد.

طراحي را به كلي  تغيير خواهد داد و نتيجه احتمااًل يك جيپ خواهد بود. هر  

 ها اضافه شده است.يك خواسته به مجموعه خواسته اچند كه تنه

افزاري قابل مشاهده است. ياز سيستمهاي نرماين موضوع بخصوص در تعيين ن 

بيني شده را تغيير گاهي اوقات طرح تنها يك نياز جديد، طراحي و چهارچوب پيش

افزار بايد از طراحي تغيير كند. پس بايد بطور كامل و دقيق مسئله و نيازها دهد و نرممي

 تعريف شود، و سپس سيستم طراحي شود.

 

 اي ماهيتي. ماهيت سازمان چگونه بايد باشد؟ )خدماتي، نظارتي،...(.نيازه 

 نيازهاي اطالعاتي. چه اطالعاتي براي رفع نيازهاي سازمان مورد نياز است؟ 

 سيستم چه كارهائي را بايد در سازمان انجام دهد؟45نيازهاي كاري . 

 ميزان كارائي سيستم چقدر بايد باشد؟46نيازهاي كارائي . 

 سيستم براي انجام فعاليت خود، چه عملياتي را بايد انجام 47ياتينيازهاي عمل .

 دهد؟

 ها و چه . براي برقراري ارتباط با ساير سيستمها از چه شيوه48اينيازهاي واسطه

 هائي استفاده كند.واسطه

 چه منابعي براي فعاليت سيستم الزم است؟49نيازهاي منابع . 

                                                 
4۵ - Functional  
4۶ -  Performance 
4۷ -  Operational 
4۸ -  Inetrface 
4۹ -  Resource 
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 ستم، چه چيزهائي بايد در سيستم . براي آزمايش و وارسي سي50نيازهاي وارسي

 بيني شود؟پيش

 هائي بايد انجام شود؟ها و وارسيچه نوع آزمون 

 نيازهاي مستندسازي. چه چيزهائي بايد در سيستم مستند شوند؟ 

 چه مستنداتي در سيستم بايد بايگاني شوند و بايگاني بايد چه 51نيازهاي بايگاني .

 خصوصياتي

 داشته باشد؟ 

 چه سطحي از امنيت بايد فراهم شود؟52نيازهاي امنيت . 

 چه سطحي از ايمني بايد فراهم شود؟53نيازهاي ايمني . 

 نيازهاي كيفيت. كيفيت سيستم بايد در چه سطحي باشد؟ 

 نيازهاي قابليت اطمينان. سيستم بايد تا چه حد داراي قابليت اطمينان باشد؟ 

 ي بايد در نظر گرفته نيازهاي نگهداري سيستم. براي نگهداري سيستم چه چيزهائ

 شود؟

 نيازهاي كاربر. كاربران چه انتظاراتي از سيستم دارند؟ 

 نيازهاي مديريتي. مديريت چه انتظاراتي از سيستم دارد؟ 

 نيازهاي خدماتي. سيستم بايد چه خدماتي را ارائه كند؟ 

 ها.موضوع و اهداف سازماني جديد و يا تغيير اهداف و موضوع 

 هاي مورد پردازش.تغيير يا افزايش داده 

 گذارند.تغيير يا افزايش خط مشي تجاري كه بر فعاليتها اثر مي 

 .تغيير شرايط محيطي و محدوده سيستم 

 ها در سيستم.بندي يا تعداد تراكنشتغيير در زمان 

 هاي استحصال محصول.تغيير در روش 

 .تغيير موقعيت مكاني عناصر 

                                                 
۵۰ -  Verification  
۵1 -  Archive 
۵2 -  Security 
۵3 -  Safety 
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 بايد پاسخ يك درخواست  . در حداكثر چه مدت زماني،54زمان پاسخگوئي

 مشخص داده شود؟

 زمان عمليات. يك فعاليت مشخص بايد در حداكثر چه مدتي انجام شود؟ 

 حجم عمليات. چه ميزان از يك فعاليت بايد انجام شود؟ 

  ميزان فعاليت مكانيزه و دستي. چه حجم از فعاليت سيستم بايد دستي و چه

 د؟حجمي از آن بايد به صورت مكانيزه انجام شو

 ... 

 

  توجه به آينده. در تعريف نيازهاي سازمان، به نيازهاي فعلي نبايد اكتفا كرد و

بايد نيازهاي آتي را هم در نظر گرفت كه در آينده سيستم دچار مشكلي جديد 

آوري شده در مرحله قبلي، شامل نشود. براي اين كار بايد اطالعات جمع

 هاي بلندمدت سازمان نيز باشد.دورنمائي از برنامه

 .تطابق با واقعيات. نيازها نبايد به صورت آرماني و بلند پروازانه باشند 

  دهد كه ب، نشان مي 7-4الف و  7-4تطابق با نيازهاي واقعي كاربر. شكلهاي

كند و در ها و نيازهاي كاربر نهائي را بزرگ ميبرخي اوقات تحليلگر خواسته

شده با خواسته و امكانات وي تطابق نخواهد داشت. گاهي نهايت سيستم ايجاد 

اوقات حتي خواسته اعالم شده كاربران بيش از خواسته واقعي اوست و يا در 

 بيان خواسته خود و فهماندن خواسته به تحليلگر اشتباه كرده است.

  ضرورت نياز مشخص باشد. معلوم باشد چه ضرورتي دارد كه اين نياز برآورده

زهاي غير ضروري نبايد در تجزيه و تحليل سيستم مورد بحث قرار شود. نيا

گيرند. حذف نيازهاي غير ضروري به ساده شدن و شفاف شدن سيستم كمك 

 كند.بسياري مي

  تقدم و اولويت نيازها مشخص باشد. معلوم باشد كدام نياز داراي اهميت بيشتري

 است.

                                                 
۵4 -  Response Time 
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 هستند كه در صورتي كه  نيازهاي محوري بايد مشخص شوند. نيازهائي محوري

برآورده نشوند، كل سيستم دچار مشكل خواهد شد و عمليات كل سيستم 

 متوقف خواهد شد.

  نيازها بايد قابل آزمايش و وارسي باشند. بايد در انتهاي طراحي مشخص شود

 كه آيا اين نياز برآورده شده است يا خير.

 باشند. نيازها بايد واضح و شفاف باشند. نيازها نبايد مبهم 

  نيازها بايد هم شامل نيازهاي سيستم موجود و هم شامل نيازهاي سيستم جديد

كرد باشد. يعني با ايجاد سيستم جديد، همان نيازهائي كه سيستم قبلي برآورده مي

نيز مجددًا برآورده شود، بعالوه برآورده كردن نيازهاي جديد. برخي اوقات 

كنند و يد، نيازهاي قبلي را فراموش ميتحليلگران با در نظرگرفتن نيازهاي جد

دهد، اما چون برخي سيستم ايجاد شده، هر چند كه كارهاي جديدي را انجام مي

كند قابل استفاده نخواهد بود و كاربران، ادامه از كارهاي سيستم قديم را نمي

 دهند.استفاده از سيستم قبلي را به استفاده از سيستم جديد ترجيح مي

 پذير و مشخص باشند. به نحوي كه محدوده زماني و هزينه نيل امكان نيازها بايد

 به نيازها مشخص باشد.

 .نيازها بايد كامل باشند و كليه موارد نياز سازمان و سيستم را پوشش دهند 

 .نيازها بايد سازگار باشند و با هم تناقض نداشته باشند 

 ستمهاي بزرگ قابل پيگيري و شناسائي باشند. اين موضوع بخصوص در سي

مصداق دارد. مثاًل يك نياز ممكن است، تهيه يك ليست اطالعاتي باشد. اما اين 

ليست اطالعاتي اصواًل قابل تهيه در سازمان نباشد، و يا دستيابي به اين ليست و 

استخراج آن از بين اطالعات موجود در سازمان نياز به عمليات بسياري داشته 

 باشد.

 كند و نيازها نيز نياز به تغيير دارند. بايد ط سيستم تغيير ميقابل تغيير باشند. محي

نيازها را بصورتي تعيين كرد و در طراحي ملحوظ نمود كه بتوان آنها را تغيير 

 .55داد

                                                 
 کنید.سیستمها رجوع یپويا در طراح یبه بحث سیستمها - ۵۵
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 .توانائيهاي سيستم جديد را دقيقًا مشخص كنند 

 هاي سازمان را تعيين كنند.تغييرات در اهداف و سياست 

 والت جديد يا خدمات جديد را شامل شوند.برنامه ايجاد و توسعه محص 

 هاي تغيير فروش، نيروي انساني، بودجه و... را در بر بگيرند.بينيپيش 

 هاي عمده سازمان را مشخص كنند.گذاريسرمايه 

 

 گيرد :دو تاكتيك مهم، توامًا در تعيين معيارها مورد استفاده قرار مي 

  

اي را در نيازهاي سيستم دارند. يعني همه چيز خروجيها نقش عمده 

كنيم خروجيهاي سيستم چه بايد زند. اول تعيين ميها دور ميحول خروجي

كنيم چه رسيم و مشخص ميهاي سيستم ميباشد و مبتني بر آن به ورودي

دست پيدا كنيم. اين روش،  هائي بايد داشته باشيم تا به اين خروجيهاورودي

شد. استفاده مي 57. قباًل از روش روبه جلو56شودروش رو به عقب ناميده مي

شد كه روش معقول و صحيحي يعني عمليات براي وروديها در نظر گرفته مي

 نيست.

  

براي مشخص كردن نيازها، از باال به پائين حركت ميكنيم. يعني  

 كنيم.تر را مشخص مينيازهاي كالن و سپس نيازهاي جزئي اول

استفاده از نمودارهاي نيازهاي سيستم براي تعيين نيازهاي سيستم به تحليلگر  

 كند.براي تجسم نيازها كمك زيادي مي

 

  نيازهاي سيستم بايد با مديريت طرح و تاييد مديريت بر نيازها گرفته شود، مبني

 دهد.اين موارد، كليه نيازهاي سازمان را پوشش مي براينكه

                                                 
۵۶ -  Backward 
۵۷ -  Forward 
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 افزار در مباحث تعيين نيازهاي سيستمهاي انساني سازماني با تعيين نيازهاي نرم

 توان در موارد زير دانست :افزار تفاوت دارد. اين تفاوت را ميمهندسي نرم

  نيز در تجزيه و تحليل سيستم، نيازها برخي اوقات رفتار داخلي سيستم را

افزار، تنها رفتار خارجي در كنند. در حاليكه در مهندسي نرممشخص مي

شود. عامل اين موضوع آنست كه سيستم اجرا كننده نيازها مشخص مي

افزاري است. ما به افزار، يك سيستم با عوامل فيزيكي و سختنرم

چگونگي تامين امكانات داخلي در اين مرحله كاري نداريم، چون 

دهد. اما در يك سيستم انساني، منابع و عوامل آن را انجام ميافزار سخت

متعددي در عملكرد سيستم نقش دارند. از پرسنل گرفته تا محيط كار و 

توان يك سيستم انساني را مانند يك جعبه سياه در نظر بودجه. نمي

 گرفت، و تنها رفتار و نيازهاي بيروني آن را تعيين كرد.

 افزار خود به نوعي تجزيه و تحليل سيستم ي نرمتعيين نيازها در مهندس

شود. برخي از صاحبنظران، تجزيه و تحليل سيستم را همان محسوب مي

 .دانند. البته اين نظر درست نيستافزار ميتعيين نيازها در مهندسي نرم

 سازماني را منابع مورد نياز  -محور اصلي در نيازهاي سيستمهاي انساني

ها و افزار، وروديصورتي كه در نيازهاي نرمدهند. در تشكيل مي

هاي سيستم محور هستند و منابع به شكل مطرح در سيستمهاي خروجي

 سازماني اصواًل مطرح نيست.-انساني

 افزار، قبل از شروع طراحي، نيازها كاماًل مشخص شده و در مهندسي نرم

مكان پذير اند، اما در تجزيه و تحليل سيستم اين كار عماًل امستند شده

 شود.نيست و تعيين نيازها با طراحي مفهومي توامًا انجام مي

 افزار چه رفتار خارجي را بايد از كند : "نرمافزار مشخص مينيازهاي نرم

كند : سازماني مشخص مي-خود نشان دهد". اما نيازهاي سيستم انساني

 سازي به چه منابع و عواملي نياز دارد و چه"سيستم براي پياده

 كند".هائي را برآورده ميخواسته
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كنيم، در انتهاي طراحي بايد بتوانيم سيستم زمانيكه سيستمي را طراحي مي 

طراحي شده را مورد وارسي و ارزيابي قرار داده و كنترل كنيم كه آيا سيستم خوبي 

يابي، نياز به وجود معيارهائي داريم تا بواسطه آن طراحي شده است يا خير. براي اين ارز

معيارها، سيستم طراحي شده را محك بزنيم. به همين دليل، قبل از آغاز طراحي، اين 

معيارها بايد مشخص شوند. در واقع بواسطه تعيين اين معيارها، خط مشي طراحي مشخص 

براي ساخت اين ميز  خواهيد يك ميز بسازيد، معيارهاي شماشود. مثاًل وقتي ميمي

تواند : اندازه، حجم، رنگ، زيبائي، استحكام، دوام و هزينه آن باشد. برخي اوقات مي

 گيرد.طراحي مفهومي و تعيين معيارها بطورهمزمان صورت مي

 

مورد برخي پارامترهاي ارزيابي يا معيارهائي كه بواسطه آن، سيستم طراحي شده  

 گيرد عبارتند از :ارزيابي قرار مي

 1 

زمان كار. اين معيار در انواع مختلف به عنوان يكي از مهمترين  

شود و داراي انواع مختلفي است. از جمله معيارهاي ارزيابي محسوب مي

و  61،زمان تعليق60، زمان پردازش59، زمان عمليات58زمان واكنش پاسخ

 نظاير آن.

 2-  

شود، به همراه زمان، هائي كه در سيستم صرف ميههزين 

مهمترين معيارهاي ارزيابي سيستم هستند. هزينه در انواع مختلف به 

 عنوان معيار قابل طرح است :

 ماهانه. هزينه كل سيستم در يك سال يا يك ماه.-هزينه ساالنه 

                                                 
۵۸ - Responce Time  
۵۹ -  Operation Time 
۶۰ -  Process Time 
۶1 -  Undecided Time 
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 اي كه بصورت مستقيم در توليد يا انجام هزينه در هر واحد. هزينه

شود. مثاًل ليتهاي تكراري بر هر واحد كاال يا فعاليت صرف ميفعا

 در همان مثال سيستم صدور مجوز، هزينه صدور هر واحد مجوز.

 .هزينه نگهداري سيستم 

 هاي تاسيسات و ...هاي سربار. شامل هزينههزينه 

 ... 

. كار با كيفيت بهتري انجام شود. محصول بهتر به معناي دوباره  - 3 

 ي كمتر است.كار

 . خطاي كمتر در انجام كار. 4 

 . چه حجمي از كار قابل انجام است؟ 5 

 محصول بيشتر در مقابل كار و صرف انرژي كمتر.  - 6 

 . خرابي كمتر. 7 

 پذيرش بهتر تغييرات.  8 

ها .)همان مثال بازرسي صندوق عقب اتومبيل - 9

 در فصل قبل در تعيين امكان پذيري را به ياد بياوريد(.

 چه كنترلهائي براي افزايش امنيت و ايمني وجود دارد؟  -10 

 مستندات سيستم تا چه حد كامل است؟ 11 

آموزش صحيح سيستم تا چه حد قابل آموزش است و تا چه حد  12 

 شود؟به افراد داده مي

 دهد؟آيا سيستم كار خود را به نحو صحيح انجام مي 13 

دهد كه آيا سيستم همان كاري را انجام مي 14 

 مورد نياز است؟

 ميزان عدم اصطكاك با محيط سيستم.  -15 

 نظير ابزارها و امكانات موجود. 16 

توان نگهداري كرد و در طول زمان از آيا سيستم را مي 17 

 پاشد؟هم نمي
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 توان به سادگي از آن استفاده كرد؟تا چه حد مي  -18 

 د؟شويابد و نصب ميتا چه حد به سادگي توسعه مي 19 

 كند؟از منابع موجود تا چه حد استفاده مي20 

آيا از تمام منابع موجود براي دسترسي به  21

كند؟ )مشكل بسياري از سيستمها آنست كه از اهداف سيستم استفاده مي

 استفاده كنند(. توانند در فعاليتهاي سيستمهمين منابع موجود هم نمي

 22 

 كند؟از پيشرفتهاي موجود استفاده مي 23 

 24 

 25- ... 

 

 

ي است كه صرف توسعه سيستم ااين معيارها معيارهائي براي توجيه هزينه -1 

شود. بايد مشخص كرد كه بر چه مبنائي سيستم جديد به سيستم قبلي برتري مي

دارد. تنها اينكه بگوئيم اين سيستم طراحي بهتري دارد و كارائي آن باالتر 

است كافي نيست. بايد بتوان با عدد و رقم اين موضوع را اثبات كرد و مثاًل 

كند صرفه جوئي مي %20يم و غير مستقيم سازمان هاي مستقگفت "در هزينه

 قابليت اطمينان بيشتري نسبت به سيستم قبلي است". %50و داراي 

توان نگاه كرد و آن را از به يك سيستم از ديدگاههاي مختلفي مي -2 

از يك ديدگاههاي مختلف مورد ارزيابي قرار داد. ممكن است يك سيستم

گاه ديگر بسيار ضعيف باشد. تحليلگر بايد ديدگاه بسيار عالي و از ديد

ديدگاهي را كه سيستم را بر آن ديدگاه بنا نهاده توسط اين معيارها مشخص 

كند، تا معلوم شود از چه ديدگاهي سيستم بنا شده و خوب بنا شده است. مثاًل 

ديدگاه تحليلگر "كاهش زمان صدور مجوز" باشد ولي مديريت، سيستم را با 

 ه" محك بزند.ديدگاه "هزين
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تعيين اين معيارها بعهده تحليلگر سيستم است. مديريت حتمًا براي 

كنترل و ارزيابي سيستم، نياز به معيارهائي دارد تا مطمئن شود، تحليلگر كار 

خود را خوب انجام داده است. اگر تحليلگر معيارها را مشخص نكند، حتمًا 

اي مديريت، بر مبناي درستي مديريت اين كار را خواهد كرد و چه بسا معياره

پندارد نباشد. البته اين موضوع به اين معني نيست كه مديريت كه تحليلگر مي

صالحيت اين كار را ندارد. بلكه تحليلگر با تجزيه و تحليل معيارها و شرايط 

كند. مثاًل در همان ترين معيارها را براي ارزيابي انتخاب ميسازمان، مناسب

هاي ت تحليلگر، با در نظر گرفتن زمان صدور مجوز، هزينهمثال قبل ممكن اس

پنهان را هم كاهش داده باشد و هزينه اتالف وقت را در نظر گرفته باشد. اما 

در صورتي كه اين موضوع براي مديريت روشن نشده باشد، مدير تنها به 

ها مستقيم نگاه خواهد كرد. تحليلگر، ضوابط و معيارهائي را تعيين هزينه

 گيري خواهدكرد )شكلكند كه مديريت، در نهايت بر اساس آن تصميميم

4-8.) 

 

كند. او دائمًا طراح مبتني بر ديدگاه معيارهاي مطرح شده سيستم را طراحي مي 

اهش زمان زند. مثاًل اگر معيار اصلي ما "كسيستم درحال طراحي را با معيارها محك مي

كند كه آيا روش انتخاب صدور مجوز" باشد، طراح در زمان طراحي، دائمًا كنترل مي

رساند يا خير؟ در واقع طراح از طريق خط شده، ما را به زمان مناسب صدور مجوز مي

كش معيارها، مراقب درست طراحي كردن سيستم است. بنابراين معيارها درهنگام طراحي 

 (.9-4 بايد مشخص باشند )شكل

 

نكته بسيار مهم آنست كه وقتي ما از يك ديدگاه، معيارهائي را تعريف  

كنيم، ممكن است از ديدگاه و كنيم و سيستم را بر آن ديدگاه و معيارها طراحي ميمي

م "زمان معياري ديگر سيستم بدي را طراحي كنيم. مثاًل در همان مثال قبلي، وقتي بخواهي

صدور مجوز" را كاهش دهيم ممكن است، هزينه افزايش زيادي پيدا كند و اين، از 

ديدگاه مدير هيچ خوب نيست. و يا وقتي بخواهيم يك اتومبيل را با مصرف سوخت 
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كمتر طراحي كنيم، قدرت اين اتومبيل كاهش زيادي پيدا كند. چرا اين مشكل ايجاد 

 الزم است تا دو نكته توضيح داده شود : شود؟ براي پاسخ به اين سئوال،مي

 نكته اول :  

توان سيستمي را طراحي كرد كه از تمام ابعاد و معمواًل و در اغلب موارد نمي 

با توجه به همه معيارها، خوب باشد. اغلب از برخي از ديدگاهها خوب و از برخي ديگر 

و يك جهش انجام دهيم. ضعيف خواهد بود. مگر آنكه بكلي تكنولوژي را عوض كنيم 

 دهيم.با يك مثال جهش را توضيح مي

توانيم با تغيير تركيب مواد شيميائي از قدرت در ساخت مواد منفجره، مي 

)ديناميت(  0/5برسيم و قدرت انفجار را از  C4تي و انانفجاري ديناميت، به قدرت تي

هاي ديگر هم در جنبه( افزايش دهيم. در اين افزايش ممكن است نواقصي C4) 1/4به 

 )كاربرد اصلي ديناميت( قابل استفاده نيست. 62براي رانش 4Cكار ايجاد شود. مثال 

اگر بخواهيم قدرت انفجار تفاوت اساسي داشته باشد، ديگر با تغيير تركيب 

توانيم اين كار را انجام دهيم و بايد بكلي سيستم و مكانيزم كار را عوض شيميائي نمي

توانيم از مكانيزم انفجار اتمي استفاده كنيم و قدرت انفجار را چند هزار يا يكنيم. مثاًل م

ها را به طور كلي تغيير داده و يك جهش صورت ميليون برابر كنيم. در اينجا مكانيزم

ايم. مسئله اصالح روش نيست، بلكه اصل و اساس روشها متفاوت است و اين يعني داده

 جهش.

قديمي مالياتي و اداري به يك سيستم كاماًل بدون  مثاًل حركت از سيستمهاي 

گيرد زيرا محيط انساني يك جهش است كه به سادگي صورت نمي 63كاغذ مكانيزه جامع

ها و تغيير روال انجام كار نيست. بلكه بحث است. در چنين موردي بحث بر سر تغيير فرم

 بر سر تغيير تكنولوژي مورد استفاده است.

 نكته دوم :  

                                                 
هرگز از  یجاده و امثال آن. در چنین موارد یسنگهابیرون ريختن خاك، مثالً در معادن يا در هنگام تخريب  - ۶2

C4 کند. در یشود چون سرعت انفجار آن بسیار زياد است و قبل از جابجاکردن خاك، موج انفجار از میان آن عبور میاستفاده نم

 کنند.یبرش فوالد از آن استفاده م یعوض برا
۶3 - Non paper Total system 
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توانيم از تمام ابعاد اصواًل تحول بدون نقص مطلق امكان پذير نيست. يعني نمي 

شود. مثاًل و معيارها سيستم بهتري داشته باشيم. هميشه معياري وجود دارد كه بدتر مي

كند آنچنان همان بمب اتمي با اين كه جهش است، ولي عوارض طبيعي كه ايجاد مي

كنيم. يا سيستم جامع م و هرگز در يك معدن از آن استفاده نميدانياست كه همه مي

بدون كاغذ هم عوارضي نظير گم شدن شخصيت و...... دارد و هم كمرنگ شدن روابط 

 .64نقص مطلق برسيمتوانيم به سيستم بيانساني. پس نمي

ممكن است در هنگام تعيين معيارها، همه معيارها به صورت آرماني و در 

يت در نظر گرفته شود، ولي در چنين حالتي طراحي سيستم با اين خصوصيات بهترين وضع

 بينانه و عملي باشد.امكان پذير نخواهد بود. معيارها بايد واقع

 با توجه به موارد ذكر شده، براي تعيين معيارها چه بايد كرد؟

ديدگاهها و معيارهائي را كه براي مديريت داراي اهميت هستند در  -1 

 ي خودمان بگنجانيم. مثل هزينه، كيفيت، زمان...معيارها

 كردن با تغيير پارامترهاروش بهينه -2 

در اين روش، كه خود به صورت موازي و همزمان با 

شود، كليه معيارهاي مطلوب آرماني طرح طراحي مفهومي انجام مي

شده و با انتخاب روش طراحي و تغيير آن، آنقدر شكل سيستم را 

تا در شكل نهائي، معيارهاي حاصل در بهترين  دهيمتغيير مي

 وضعيت باشد.

اي است كه تمام معيارها با توجه به نقطه بهينه نقطه

 اولويت، مجموعًا )و نه انحصارًا( در بهترين وضعيت باشند.

با استفاده از ارزش گذاري ريالي براي هر يك از 

ين ارزش معيارهاي غير ريالي و بدست آوردن نقطه مناسب كه باالتر

 توان نقطه بهينه را پيدا كرد.را داشته باشد، مي

                                                 
از آن را که جدا کنیم،  یلق، سیستم کل مجموعه جهان خلقت است. هر بخش کوچکنقص مطیتنها سیستم ب  - ۶4

از عملکرد بدون نقص جهان است و اين  یديگر موجود در جهان، بخش یاست که اين نواقص در برخورد با سیستمها ینواقص یدارا

 ندارد. ی، تکامل معنائشود. بدون وجود آن نواقصینواقص زير سیستمها منجر به چرخه حیات و تکامل جهان م
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وجود داشته باشد و ضريب  A,B,Cاگر سه معيار 

باشد، ارزش كل سيستم  x,y,zارزش اين سه معيار به ترتيب 

 خواهد بود :

     

A

x

+

B

y

+

C

z 

 به عنوان مثال وقتي : 

 A زمان متوسط صرف شده ارباب رجوع : 

 B كارمند : زمان متوسط صرف شده 

 C هزينه متوسط كار باشد : 

 x ارزش متوسط ريالي يك ساعت وقت ارباب رجوع : 

 y ارزش متوسط ريالي يك ساعت وقت كارمند : 

  1:z 

تغيير كرده و در  A,B,Cبا تغيير روش طراحي، مقادير  

مقدار اين عبارت جبري  65نهايت روشي مطلوب است كه حداكثر

بهينه است. نكته آن است كه از  اي نقطهبدست آيد. چنين نقطه

توان به حداكثر مقدار اين عبارت دست هاي جبر و آناليز نميروش

يافت. زيرا معمواًل در سيستمهاي انساني، پيوستگي مقادير در پياده 

 توان در حالتي كه :كردن روشها وجود ندارد و مثاًل نمي

     C=4   B=17   A=2.5 

راي بدست آوردن همين باشد، حتمًا روش عملي را ب 

 مقادير پيدا كرد.

                                                 
۶۵ -  Maximum 
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 66طراحي انتخابي -3 

حل مختلف با توجه به معيارها در اين حالت، چند راه 

ها انتخاب حل، و با كسب نظر مديريت، يكي از راه67شودتعيين مي

 شود.شود. اين راه هم، به صورت همزمان با طراحي انجام ميمي

ه پس از تعيين خط مشي كلي طراحي و نكته مهم در تمام حاالت آن است ك 

تعيين معيارهاي ارزيابي، بايد معيارها را با مديريت به طور شفاهي و كتبي در ميان 

گذاشت و تاييد مديريت را براي اين معيارها اخذ كرد و سپس به سراغ ادامه طراحي 

 رفت.

 

 

 يق، طراحي عبارت است از :در يك تعريف نادق 

ها در جهت فرايند"سازماندهي اجزاء، منابع و عوامل و تعيين  

 استحصال خروجي از ورودي براي نيل به اهداف سيستم".

در بخش سوم كتاب تعريف دقيقتري را از طراحي ارائه خواهيم كرد. طراحي  

سيستم وجود شود، چه عناصري بايد در يك سازماندهي است. در طراحي مشخص مي

داشته باشند و سيستم بايد از چه اجزائي تشكيل شود. اجزاء سيستم چه خصوصياتي 

خواهند داشت و ارتباط بين عناصر و اجزاء چگونه خواهد بود. منابع چگونه بين عناصر 

 ها و عمليات سيستم چگونه خواهد بود.فرايندشود و تقسيم مي

ي است. طراح در هنگام طراحي گيرحل مسئله و تصميم فرايندطراحي، يك  

گيرد، از چه راهي براي حل مسئله استفاده كند. معمواًل راههاي مختلفي براي تصميم مي

شود. طراح ابتدا بايد راههاي ممكن را مشخص كند و سپس با حل يك مسئله مطرح مي

ومي در نظر گرفتن مزايا و معايب هر يك از راهها، بهترين راه را انتخاب كند. روش عم

 توان در انجام دادن مراحل زير دانست :حل مسئله را مي

                                                 
۶۶ -  Optional Design 
۶۷ -  Choice Set 
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مسئله را به وضوح مشخص كرده، نكات مبهم آن را شناسائي كنيد و  -1 

 اين موارد ابهام را برطرف كنيد.

هاي كوچكتر تفكيك كنيد. اين كار بايد يك مسئله بزرگ را به مسئله -2 

سادگي و بدون هيچ تا حدي تكرار شود كه مسائل كوچك حاصله به 

 ابهامي قابل حل باشند.

 هاي احتمالي ممكن تجزيه و تحليل كنيد.هر مسئله را در حالت -3 

هاي مشابه و متضاد را براي حذف برخي حالتهاي ها و حالتحلراه -4 

ها حلممكن و ساده شدن آنها بررسي كنيد. حتي االمكان بايد راه

 ساده شود.

ها و خصوصيات آنها و مزايا و معايب هر يك حلاهميت هر يك از راه -5 

 را بررسي كنيد.

 حل را انتخاب كنيد.بهترين راه -6 

حل انتخاب شده براي مسائل كوچك را در حل مسئله سطح باالتر راه -7 

حل مسئله كوچكتر را مورد بكار ببريد و در صورت لزوم مجددًا راه

مطرح در سطح باالتر سازگار حل بررسي و تغيير قرار دهيد، تا با راه

 باشد.

هاي بزرگ، تقسيم كار طراحي داراي طراحي در پروژه فراينددر انجام  

اهميت بسياري است و نقش طراح ارشد در اين زمينه بسيار كليدي است. چون تقسيم 

اي انجام شود كه اجزاء ساختمان مورد طراحي با هم سازگار باشند. كار بايد به گونه

بتواند عوارض را از عوامل جدا كند و همچنين از كشيده شدن به جزئيات،  طراح بايد

شود اجتناب كند. همچنين بيش از حد مورد نياز در سطحي كه طراحي در آن انجام مي

 طراحي بايد مستقل از خصوصيات فردي كاركنان و حتي طراحان انجام شود.

ها را انتخاب كند. اما در حلهاي ممكن بايد بهترين راهحلطراح در ارائه راه 

هاي حلحل وجود داشته باشد، راهصورتي كه احتمال قبول نشدن يا عملي نشدن راه

ديگري نيز به عنوان پشتيبان وجود داشته باشد كه از آنها در مواقع لزوم استفاده شود. به 

 حل واحد وابسته باشد.االمكان نبايد حتي به يك راهعبارت ديگر طراحي حتي
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سياري از افراد در اينكه طراحي در مورد سيستم يك سازمان چه چيزي را ب 

انساني، چنين  -كند داراي ابهام هستند. در طراحي سيستمهاي سازماني مشخص مي

 شود :مواردي مشخص مي

 .چارت سازماني سازمان و خصوصيات آن 

 .شرح وظايف پرسنل 

 جود در هاي الزم براي هر يك از مشاغل موخصوصيات و ويژگي

 هاي استخدام اين مشاغل.سازمان و رويه

 هاي انجام فعاليت پرسنل.دستورالعمل 

 .استانداردهاي انجام كار 

 ها و چگونگي انجام فعاليتها و ارتباط بين زير سيستمها.فرايند 

 ها و مقررات داخلي و حتي خارجي سازمان.نامهآئين 

 صردر محيط بندي و قرار گرفتن عناسازماندهي و چگونگي تقسيم

 فيزيكي سازمان.

 .خصوصيات محيط كاري از رنگ ديوارها گرفته تا ابزار و وسائل كار 

 هاي مورد استفاده.ها و برگهشكل فرم 

 هاي دستيابي به بايگاني و خصوصيات و روشهاي بايگاني و مكانيزم

 اطالعات.

 ها در سازمان.ساختمان بانكهاي اطالعاتي و داده 

 در سازمان. چگونگي انجام عمليات 

 هاي موجود در سيستم و خصوصيات و چگونگي اعمال هر يك.كنترل 

 افزار.طراحي ساختمان اصلي نرم 

 افزار(.نرم -افزار طراحي سيستم مكانيزه كامپيوتري )سخت 

 ... 

 در اينجا الزم است تا دو مسئله از يكديگر تفكيك شود : 

رد و چگونه طراحي از ديدگاه عام چه خصوصياتي دا فرايند -1 

 شود؟انجام مي
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با توجه به لزوم بحث مفصل پيرامون اين موضوع و  

شود پيچيده بودن آن، اين بحث به بخش سوم كتاب موكول مي

و در بخش سوم با طرح اين موارد و روشها و خصوصيات مطرح 

 مورد بحث قرار خواهد گرفت. فراينددر طراحي، اين 

لي از مطالعه سيستم، چه در مرحله طراحي مفهومي و تفضي -2 

 شود؟مراحلي بايد انجام شود و چه چيزهائي مشخص مي

در اين فصل و اين قسمت اين مراحل توضيح داده  

شود كه طراحي طي شود. به عبارت ديگر در اينجا مشخص ميمي

شود و در انجام طراحي به دنبال چه چيزهائي چه مراحلي انجام مي

انجام آن در بخش سوم ارائه  هستيم. اما چگونگي و جزئيات

 شود.مي

 

طراحي، الزم است ابتدا كليات را مشخص كرده و سپس به  فراينددر انجام  

شود : جزئيات پرداخته شود. بنا بر همين موضوع، طراحي طي دو مرحله اصلي انجام مي

تم و كليات، طراحي مفهومي و طراحي تفضيلي. در طراحي مفهومي، چهارچوب سيس

شود. جزئيات در مرحله طراحي تفضيلي مشخص شده و از ورود به جزئيات حذر مي

كند، شود. مثاًل وقتي يك مهندس ساختمان يك آسمانخراش را طراحي ميمشخص مي

كند شكل كلي ساختمان چگونه باشد، ساختمان چند طبقه داشته باشد، ابتدا مشخص مي

و نماي بيروني چگونه باشد،طبقات چطور چيده شده ستونهاي اصلي كجا باشند، شكل 

كند در هر طبقه چند اتاق باشد، حمام كجا باشند و.... ولي طراحي تفضيلي مشخص مي

 كشي چطور انجام شود و...باشد، لوله

 

نگام اگر در همان مرحله اول طراحي، جزئيات مشخص شود، فكر طراح در ه 

طراحي به جزئيات مشغول شده و مسائل اساسي و كالن نظير اينكه ستونها چه ضخامتي 
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گيرد. به عبارت ديگر، در ذهن طراح الشعاع قرار ميداشته باشند و... فراموش شده و تحت

 شود.اغتشاش ايجاد مي

حتي در موارد پيچيده نظير ساخت آسمانخراش، طراحي در چند مرحله انجام  

. يك مرحله طراحي ستونها و اسكلت اصلي. مرحله بعد طراحي طبقات. مرحله شودمي

كشي برق، كشي، طراحي سيمبعدي طراحي آپارتمانها، سپس طراحي اتاقها، طراحي لوله

شود. در تر و غير مغشوش انجام ميتر و دقيقطراحي تهويه و.... بدين ترتيب كار منظم

هاي توان توسط افراد مختلف )با تخصصميچنين مواردي مراحل مختلف طراحي را 

مختلف( انجام داد. )در همان مثال : مهندس عمران و سازه، مهندس معماري، كارشناس 

تر شدن تزئينات داخلي، مهندس تاسيسات، مهندس برق و...(. اين موضوع به تخصصي

 كند.كار نيز كمك مي

 : 1نتيجه 

ي فقط در دو مرحله صورت در تجزيه و تحليل سيستم نيز لزومًا طراح 

توان بستگي به شرايط مسئله، مراحل طراحي را به شكل : طراحي مفهومي گيرد و مينمي

 ، ... تقسيم كرد.2، طراحي تفضيلي 1، ...، طراحي تفضيلي 2، طراحي مفهومي 1

 : 2نتيجه 

توان طراحي مفهومي و طراحي تفضيلي را ادغام در سيستمهاي كوچك مي  

 ي را در يك مرحله انجام داد.كرد و طراح

بر اينكه در مرحله يا مراحل طراحي مفهومي و مرحله يا مراحل طراحي تفضيلي  

چه كارهائي بايد انجام شود و هر فعاليت بايد در كداميك از مراحل صورت گيرد، 

دستورالعمل قطعي وجود ندارد. فعاليتهاي مطرح در طراحي، بين مراحل طراحي مفهومي 

توان برخي از شناورند. يعني با توجه به شرايط و خصوصيات سيستم، مي و تفضيلي

فعاليتهاي مطرح در هر يك از مراحل را در مرحله ديگر )قبلي يا بعدي( انجام داد. بايد 

 توجه داشت كه همه فعاليتها چنين خصوصيتي ندارند.

ز در حالت كلي داليل تفكيك طراحي تفضيلي از طراحي مفهومي عبارتند ا 

: 

 .جلوگيري از اغتشاش ذهني طراح 
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 ريزي بهتر.سازمان دادن به كار طراحي و امكان برنامه 

 .نظم كار طراحي 

 .امكان انجام طراحي توسط افراد مختلف 

 هاي تخصصي مختلف )به تفكيك فعاليتهاي مربوط به طراحي در زمينه

 همان مثال طراحي آسمانخراش توجه كنيد(.

 كاهش هزينه و زمان طراحي. 

 .افزايش كيفيت طراحي 

 تر.اشكال زدائي ساده 

 تر.مستند سازي ساده 

 تر.آزمون طراحي ساده 

 تر.طرح واضح و شفاف 

 تر.محاسبه هزينه تفكيك شده و ساده 

تشخيص ميزان تفكيك مراحل طراحي و چگونگي آن، بر عهده مدير پروژه  

 است.

 

چگونگي انجام يك كار، مثاًل چگونگي پخت يك  براي تعيين يك طرح يا 

 غذا، بايد سه چيز را مشخص كنيم :

اي كه محيط و محدوده طرح )مثاًل در پخت آش، قابلمه و شعله -1 

 الزم است(.

 شود )نخود، لوبيا،....(.موادي كه عمليات بر آن انجام مي -2 

 شود )مراحل پخت(.عملياتي كه بر مواد انجام مي -3 

ن سه عامل در طراحي يك سيستم نيز وجود دارند و به عنوان محور ارائه اي 

شوند. به عبارتي ديگر در صورتي كه اين سه محور اصلي مشخص طراحي مشخص مي

اي باقي شوند، كار اصلي طراحي انجام شده است و تنها برخي مسائل جنبي و حاشيه

 ماند.مي

 :در طراحي سيستم اين سه عامل عبارتند از  
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شود در اين كتاب از كلمه "محيط" در بحث طراحي در دو حالت استفاده مي 

: 

نظير محيط اجتماعي، شرايط، منابع  محيط خارجي سيستم، -الف  

 و ...

نظير محيط فيزيكي سازمان، شكل  محيط داخلي سيستم، -ب  

 ها و ...فرم

عنوان مهمترين محور محسوب  در طراحي سيستم، محيط خارجي سيستم به 

شود. عوامل، شرايط و پارامترهاي محيطي، محيط اجتماعي و اقتصادي، محدوديتها، مي

شوند و بايد در هنگام طراحي دقيقًا مشخص منابع، قوانين و... جزء اين محيط محسوب مي

 شوند.

 

شهاي سيستم گيرد و بين بخآنچه كه در يك سيستم مورد استفاده قرار مي  

هاي مورد استفاده در شود، داده است. طراحي سيستم بايد مشخص كننده دادهمبادله مي

 سيستم باشد. براي اين كار بايد مواردي چون :

 ها و سيستم فايل.ها و بايگانيهاي دادهانباره 

 ها و فيلدهاي اطالعاتي.ها و شكل و ساختمان دادهديكشنري داده 

 ها.موجوديت -كديگر و نمودارهاي رابطه ها با يرابطه داده 

 ها.ها و پايگاه دادهسازماندهي و مديريت داده 

 مشخص شود. 

 

ها، سناريوها، رخدادها، زيرسيستمها و ارتباطات آنها و كليه عملياتي كه فرايند 

شود بايد در طراحي مشخص شود. اگر بدانيم مواد مورد نياز پخت در سيستم انجام مي

يك غذا چيست و در چه محيطي بايد آماده شود، اما ندانيم كه چگونه و طي چه مراحلي 

بايد از مواد استفاده كرد، احتمااًل غذاي آماده شده شباهتي با غذاي مورد نظر نخواهد 

 داشت و حتي ممكن است استفاده كننده را روانه بيمارستان كند!
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سازي توان از مدلبحث و قابل نمايش باشد، ميبراي اينكه طراحي قابل  

سيستم استفاده نمود. در واقع طراحي بدون استفاده از مدل عملي نيست. همانطور كه يك 

تواند بدون كشيدن نقشه ساختمان طرح خود را بيان كند. تصور مهندس معماري نمي

الت و عبارات كنيد كه يك مهندس معماري بخواهد طراحي يك ساختمان را با بيان جم

بيان كند. قطعًا چنين كاري بسيار مشكل، غير عملي و چنين طرحي براي اجرا غير قابل 

استفاده خواهد بود. در يك تعريف نادقيق، مدل، تصويري نمادين از سيستم است كه 

دهد. مدل رفتار يك سيستم اجزاء، عناصر و چگونگي ارتباطات بين عناصر را نشان مي

شود. البته دهد. مدل يك سيستم معمواًل بوسيله نمودارها نشان داده مييحقيقي را نشان م

هاي هاي ديگري نيز براي ايجاد مدل وجود دارند، مثاًل ساخت ماكت و يا مدلشيوه

گيرد، نمودار رياضي... اما آنچه كه در تجزيه و تحليل سيستم بيشتر مورد استفاده قرار مي

 دهد.مدل را نشان مياي از يك نمونه 10-4 است. شكل

توانيم رفتار سيستم يا بخشي از سيستم را از يك ديدگاه بوسيله نمودارها مي 

خاص مدل كنيم. اين كار در تصور كردن سيستم و تجسم آن در ذهن طراح و ساير افراد 

كند. درك مفاهيم و خصوصيات از طريق تصاوير بسيار بهتر و سريعتر كمك شاياني مي

شود. البته نبايد مدل را با نمودار اشتباه گرفت. مدل، نمودار نيست. ام ميتر انجو واضح

 توانيم از نمودار استفاده كنيم.بلكه براي نمايش مدل مي

سازي بحث بيشتري مدل فراينددر بخش سوم كتاب، در مورد چگونگي  

 كنيم.يسازي را مطرح مهائي از نمودارهاي مورد استفاده در مدلخواهيم كرد و نمونه

 

در طراحي يك سيستم بايد از متدولوژي و روش مشخصي استفاده كرد. براي  

هاي مختلفي وجود دارند. مثالً استراتژي ها و مدلها، روشطراحي، استراتژي فرايندانجام 

وش خاصي را براي انجام طراحي هائي است كه رتالشي عمليات يكي از استراتژي

هاي طراحي داراي ها و مدلها، متدولوژيها،روشكند. هر يك از استراتژيمشخص مي

مزايا و معايب خاص خود است و هر يك در شرايط و خصوصيات خاصي قابل استفاده 

و براي بكارگيري مناسب است. برخي از اينها عبارتند از : واحدمندي، استراتژي تالشي 
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ليات و تجزيه و تحليل تبديل، استراتژي تجزيه و تحليل تراكنش، استراتژي طراحي عم

افزار، ها، استراتژي طراحي مبتني بر مسئله، استفاده مجدد از نرممبتني بر ساختمان داده

سازي سريع، مدل مبتني بر تابعي، متدولوژي نمونهگرا، طراحيروش طراحي شي

ها را مختصرًا مورد ش سوم كتاب برخي از اين استراتژيهاي آماده و ... . در بخساخت

 دهيم.بحث قرار مي

 

توانند داشته در طراحي يك سيستم بايد از انواع ساختارهائي كه سيستمها مي 

باشند و انواع روشهاي عملكرد سيستم استفاده شود و طراح بايد انواع ساختارها و 

 عملكرد سيستم را بشناسد. روشهاي

هاي ها و روشها، متدولوژينكته قابل توجه آنست كه تفاوتي بين استراتژي 

طراحي كه در بند قبلي از آنها صحبت شد با ساختار و روش عملكرد سيستم وجود دارد. 

طراحي بايد چگونه انجام  فرايندكنند، ها مشخص ميها و روشها، متدولوژياستراتژي

كند ساختمان سيستم ر حاليكه ساختارها و روش عملكرد سيستم مشخص ميشود. د

تواند اين چگونه باشد. مثاًل در ساختن يك ساختمان، يك روش طراحي و ساخت مي

ها به هم متصل شوند و... و ساختار خود ساختمان باشد كه اول پي كنده شود و تير آهن

ساختمان باشد و آشپزخانه چه شكلي باشد، تواند اين باشد كه اتاق پذيرائي در كجاي مي

كنند و اين ديوار چه رنگي باشد و..... آن گروه، روش طراحي و ساخت را مشخص مي

 تواند ساخته شود.هائي كه ميگروه، انواع شكل

تواند وجود داشته باشد. يك سيستم هاي مختلفي مييك سيستم به شكل 

تواند توزيع . يك سيستم مي69ايصورت دستهعمل كند و يا به  68تواند بصورت برخطمي

)يعني مراكز اطالعات و عمليات در مكانهاي مختلف توزيع شده باشند( و يا  70شده

 باشد. 71متمركز

                                                 
۶۸ -  Online 
۶۹ -  Batch 
۷۰ -  Distributed 
۷1 -  Centralized 
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تواند داشته هاي مختلفي كه سيستم مييك طراح بايد با توجه به انواع شكل

. هر يك از باشد، شكل مناسب را انتخاب كرده و بنا بر آن سيستم را طراحي كند

هاي عملكرد سيستم داراي مزايا و معايبي هستند هاي ساختماني و هر يك از روششكل

و طراح بايد از اين مزايا و معايب با خبر باشد و در هنگام طراحي مثاًل بداند كه بهتر است 

 اي عمل كند و يا به صورت برخط.اين سيستم به صورت دسته

ختارها مورد بحث قرار خواهد گرفت. از در بخش سوم كتاب، انواع اين سا 

اي، مفاهيم زمان واكنش پاسخ، سيستمهاي جمله: سيستمهاي تعاملي، برخط، دسته

بالدرنگ، مفهوم اشتراك زماني، ساختارهاي شبكه و ارتباطات، سيستمهاي توزيع شده 

 ..گرا و..و متمركز، سيستمهاي جامع، سيستمهاي خبره، سيستمهاي پويا، سيستمهاي شي

گرا، كه چگونگي به اين نكته توجه داشته باشيد كه مواردي چون سيستم شي 

گرا كه كند با روش طراحي شيگرا مطرح ميساختمان يك سيستم را به شيوه شي

كند متفاوت است. هر چند گرائي مشخص ميچگونگي توليد يك سيستم را بر مبناي شي

 كنند.وصيات آن استفاده ميگرائي( و خصكه هر دو از يك فلسفه واحد )شي

 

گيري سيستم مشخص شوند. بايد در طراحي مفهومي بايد نقاط تصميم 

مشخص شود كه در چه نقاطي از سيستم، فرد يا يك مكانيزم خودكار بايد در مقابل 

 گيري،اطالعات ورودي تصميم خاصي را اتخاذ كند. عالوه بر تعيين خود نقاط تصميم

گيري در نقاط مورد نظر مبني بر اينكه در چه زمان و شرايطي چه تصميماتي قواعد تصميم

-4 . مثاًل در شكل72شودگيرنده در طراحي تعيين ميبايد اخذ شود و مشخصات تصميم

 شوند:گيري تلقي ميخريد، نقاط زير به عنوان نقاط تصميم فرايند، در 10

 بررسي اعتبار درخواست 

 انبار بررسي موجودي 

 ها و ضرورتبررسي اعتبار مالي، اولويت 

 استعالم قيمت 

                                                 
 به ياد بیاوريد. یگیررا در باره نقاط تصمیم 2-2توضیحات بخش  - ۷2
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گيرند و بر ميدر هر يك از اين نقاط بايد مشخص شود كه چه كساني تصميم 

 شود.گيري انجام مياساس چه معيارهائي تصميم

گيري در نكته مهم آنكه با توجه به ماهيت طراحي مفهومي، جزئيات تصميم 

شود كه شود. مثاًل تعيين ميد و تنها كليات آن تعيين ميشواين مرحله مشخص نمي

شود ولي افزاري انجام ميبررسي موجودي انبار به صورت مكانيزه و توسط سيستم نرم

بررسي اعتبار درخواست توسط مسئول امور اداري. جزئيات به مرحله طراحي تفضيلي 

 شود.سپرده مي

 

اي نيست كه بتوان دقيقًا مراحل آن را ي يك فعاليت كليشهطراحي مفهوم 

توان براي انجام طراحي مفهومي مراحل زير را ذكر مشخص نمود، اما در حالت كلي مي

توانند با تقدم و تاخر نمود. اين مراحل لزومًا داراي توالي ذكر شده در زير نيستند و مي

 يرند.ديگري انجام شوند و يا به صورت موازي صورت گ

 

كليه شرايط موجود در سيستم و عواملي كه در طراحي مورد استفاده قرار  

گيرند و كليه پارامترهاي طراحي بايد مشخص شود. مثاًل در يك سيستم آموزش مي

 دانشگاه برخي از اين موارد عبارتند از :

 تعداد دانشجويان 

 تعداد كالسها 

 رمندانتعداد كا 

 هاي تحصيليرشته 

 وضعيت اخذ شهريه 

 ... 

 

گردد، بايد مشخص شود كه سيستم از چه زير سيستمهائي تشكيل مي 

كند. خصوصيات هر يك از زير سيستمها چيست و هر زير سيستم چه اهدافي را دنبال مي

 سيستم آموزش دانشگاه:مثاًل زير سيستمهاي موجود در همان 



 2۰۸مبانی تحلیل و طراحی سیستم ها / 

 

 كند نام. در زمان ابتداي هر سال تحصيلي فعاليت ميزير سيستم ثبت

وهدف آن ثبت نام دانشجوياني كه جديدًا در كنكور پذيرفته 

باشد. اين زير سيستم بر اساس ليست ارائه شده از اند ميشده

 كند...)ساير خصوصيات...(.سازمان سنجش عمل مي

 احد. در زمان ابتداي هر ترم تحصيلي فعاليت زير سيستم انتخاب و

نام دانشجويان در دروس و واحدهاي كند و هدف آن ثبتمي

 درسي ارائه شده در آن ترم است...)ساير خصوصيات...(.

 ... 

 

شود كه سيستم داراي چه محدوديتهائي از نظر منابع و شرايط و مشخص مي 

 ر يك از محدوديتها. مثاًل :محيط است و توضيح دقيق ه

 ...محدوديت تعداد كالسها 

 ...محدوديت استاد 

 ...محدوديت بودجه 

 ... 

 

بايد مشخص شود بين چه زير سيستمهائي ارتباط وجود دارد، چه اطالعاتي  

شود. در هر ارتباط مبادله مي شود و چگونه اين اطالعاتبين زير سيستمها رد و بدل مي

شود؟ كتبي، با فرم، بانامه، اي ارتباط برقرار ميدو عنصر محمل )چگونه و به چه وسيله

شود؟( تلفني، از طريق شبكه كامپيوتري، ...( و محموله )چه چيز در ارتباط مبادله مي

 شود.تعيين مي

 

اند و هر يك از منابع ابل استفادهشود كه چه منابعي در سيستم قتعيين مي 

شود و چه خصوصيات و ابعادي دارد. از جمله منابع مالي، تجهيزات و چگونه استفاده مي

 امكانات، زمان، ...
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كند. هاي اوليه و مدل مفهومي سيستم مبادرت ميسپس طراح به ارائه طرح 

د مطرح شود. در همان مثال طراحي هاي متفاوت بايچند طرح مختلف در حالت

 آسمانخراش، ممكن است چند شكل ممكن از شماي ساختمان رسم شود.

 گيري مشخص شوند.در طرحهاي ارائه شده، بايد نقاط تصميم 

 

يب هر هاي ارائه شده را بررسي و مزايا و معاپس از آن، طراح جوانب طرح 

كند و با در نظر گرفتن معيارهاي ارزيابي، طرح مناسب براي ساختمان يك را مشخص مي

بخشد و با كنكاش و بررسي تمام جوانب، كند و آنرا بهبود ميسيستم را انتخاب مي

ها، انتخاب كند. در مثال آسمانخراش، يكي از شكلاشكاالت موجود آن را بر طرف مي

شود. نكته آن است كه مراحل دوم و چهارم مطرح آن انجام ميو تغييرات الزم بر روي 

 شود.شده، به صورت موازي با مرحله ششم و هفتم انجام مي

 

كند طراح پس از مشخص شدن ساختمان سيستم و بدنه اصلي، آنرا مستند مي 

 تا در مرحله بعدي طراحي قابل استفاده باشد.

 

طراح بايد مشخص كند، در مرحله طراحي تفضيلي چه كارهائي بايد انجام  

هائي كه براي انجام هر يك از مراحل شود، قسمتهاي كار را مشخص كند و تخصص

الزم است تعيين كند. مثاًل در همان طراحي آسمانخراش، وظايف طراحي طبقات، 

ني، طراحي تاسيسات و ...، و همچنين برنامه كار تيم طراحي آسانسورها، نماي بيرو

 كند.طراحان تفضيلي را نيز مشخص مي

 شود عبارتند از :نمونه مواردي كه در طراحي مفهومي مشخص مي

 مدت و ميان مدت سازمان.هاي دراز مدت، كوتاهسياست 

 .ساختمان كل سيستم و زير سيستمها 

 .ارتباط بين بخش و زير سيستم 

 هائي وجود شود كه چه فرمتنها مشخص مي -اصلي. )بدون جزئيات  هايفرم

 دارند(.



 21۰مبانی تحلیل و طراحی سیستم ها / 

 

 شود مثاًل هاي اساسي طراحي سيستم. )از چه روشي استفاده ميخط مشي

 اي است يا برخط يا سيستم بايد بالدرنگ باشد(.ها دستهپردازش

 هاي اساسي و محوري مورد استفاده در سيستم.ها و روشالگوريتم 

  ها.ايندفرمراحل 

 .منابع 

 هاي اصلي )بدون تعيين اي و دادهبانك اطالعاتي و ساختمانهاي داده

 جزئيات(.

 افزار و سيستم كامپيوتري.ساختمان كلي نرم 

 .روابط بين عناصر موجود در سيستم 

 .محدوديتها 

 ... 

 در اينجا الزم است تا چند نكته مورد توجه قرار گيرد :  

گفته شد، طراح لزومًا همان مدير پروژه نيست و همانطور كه قباًل نيز  -الف 

اتفاقا بهتر است كه اين دو كار را يك نفر انجام ندهد. مدير پروژه به 

پردازد و ريزي و كنترل انجام عمليات و فعاليتهاي پروژه ميكار برنامه

پردازد فعاليتي اجرائي دارد. در حالي كه طراح به كار طراحي سيستم مي

فني دارد. زماني كه اين دو وظيفه را يك نفر بر عهده  و كاري فكري و

الشعاع قرار خواهد داد و داشته باشد، كار اجرائي، كار فكري را تحت

رسد مرحله نهم بيشتر بر بالعكس. در بين مراحل ذكر شده، به نظر مي

عهده مدير پروژه قرار داشته باشد، و طراح در اين ميان به راهنمائي و 

 كند.درت ميهدايت وي مبا

گيري از بهره 8و7و6و5و4و2در كليه مراحل، بخصوص در مراحل  -ب  

 ها و نمودارها و روشهاي نمايش تصويري مناسب و الزم است.مدل

هاي طراحي مفهومي، با موارد ذكر شده نمونه به عنوان خروجي -ج  

هاي طراحي تفضيلي نسبي است. يعني همين موارد در طراحي خروجي

شود. منتهي در آنجا جزئيات اين موارد مشخص هم ذكر ميتفضيلي 
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هاي اصلي، ها، فرمفرايندشود و در اينجا كليات آن. مثاًل مي

اطالعاتي و.... برخي از موارد نيز با موارد مطالعه سيستم موجود بانك

نسبي است. نظير تعيين ساختمان و بستره سيستم كامپيوتري كه در فاز 

 گيرد.و اينجا مورد بازنگري قرار ميقبلي نيز انجام شد 

 

 طراحي مفهومي بايد داراي خصوصيات زير باشد : 

  ديد كلي از سيستم را به شخص بدهد. يعني شخص با مطالعه طراحي

 كند و ساختمان آن چگونه است.مفهومي، بفهمد سيستم چگونه عمل مي

 ها، ي مشخص كند. روشها، خط مشيهاي اصلي را در طراحاستراتژي

 كارها، الگوريتمهاي اساسي و ... .راه

  وارد جزئياتي كه براي تفهيم اسكلت سيستم الزم نيست نشود. به عبارت

ديگر هر موضوعي كه عدم ذكر آن در طراحي مفهومي مشكلي ايجاد 

نكند، نبايد ذكر شود. طراحي مفهومي تا جائي كه ممكن است كلي و 

 شد.مختصر با

 اي انجام شود كه طراحي تفضيلي به سادگي بر اساس آن انجام گونهبه

 گردد. هدايت كننده طراحي تفضيلي باشد.

 .حتي االمكان موجز باشد 

 .از روشهاي تصويري بيش از روشهاي نوشتاري استفاده كند 

 

خص شد، طراحي پس از آنكه ساختمان كلي سيستم در طراحي مفهومي مش 

تفضيلي بر هر يك از بخشهائي كه در طراحي مفهومي مشخص شده است انجام شده و 

شود. مثاًل در همان مثال طراحي آسمانخراش، در اين مرحله جزئيات كار مشخص مي

هاي آب و فاضالب و ضخامت و نوع آنها، محل اتاقها و... مشخص محل رد شدن لوله

ها فرايندها، روالهاي انجام كار، انساني نيز جزئيات فرم -يشود. در سيستمهاي سازمانمي

 شود.و محيط داخلي سيستم مشخص مي
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 شوند عبارتند از :نمونه مواردي كه در طراحي تفضيلي مشخص مي 

 هاي اطالعاتي.ها و اطالعات داخل آن و شكل ظاهري فرمفرم 

 .جزئيات مراحل فعاليتها 

 ت سازماني و مسائل مربوط به آن.چار 

 .خصوصيات و وظايف واحدها 

 .خصوصيات وظايف و مشاغل 

 .شرح وظايف افراد 

 .جزئيات بودجه 

 .تجهيزات و لوازم 

 .تعداد پرسنل 

 .زير سيستمها 

 .جزئيات منابع 

 .جزئيات بانك اطالعاتي 

  افزار.نرم -طراحي ساختمان برنامه 

 .جزئيات روابط بين عناصر 

 ها )زمان، مكان، انجام دهندگان، چگونگي، برنامه و داليل جزئيات كار

 انجام كار، حجم و....(.

 .معياركارائي و كيفيت كار 

 هاي كنترل و بازدهي فعاليتها.مكانيزم 

 گيري و تصميم گيرنده.گيري، زمان تصميمتعيين دقيق نقاط تصميم 

 گيري در اين نقاطگيري و معيارهاي تصميمخصوصيات نقاط تصميم. 

 .موقعيت فيزيكي محل كار 

 .)... ،وروديهاي سيستم )شكل، مبادي ورود، زمان، حجم 

 .)... ،خروجيهاي سيستم )شكل، مقصد، زمان، حجم 

 .جزئيات موقعيت و چگونگي فعاليت بايگاني و آرشيو اطالعات 
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 ها، مقررات و ... .نامهآئين 

 يد بايد دستورالعملها و روالهاي نگهداري سيستم. )چگونه سيستم جد

 نگهداري شود(.

 .ساختار واحد سيستمها براي نگهداري سيستم 

 هاي ها و دفترچهدستورالعملها و روال تعمير و نگهداري تجهيزات و فرم

 تعمير و نگهداري تجهيزات.

 ... 

 

 ترين در انتهاي طراحي تفضيلي، مستندات مشخص كننده جزئي

اي وجود نخواهد داشت. )به بندي چيز ناگفتهمسائل هستند و هيچ 

مشابه در خصوصيات طراحي مفهومي نگاه كنيد. در آن بند گفته 

شد كه در صورتي كه عدم ذكر عنصري هيچ آسيبي به طراحي 

مفهومي وارد نكند، آن عنصر نبايد ذكر شود. مهمترين مشخصه و 

 ستند(.تفكيك كننده بين طراحي مفهومي و تفضيلي همين دو بند ه

 هاي آن تبعيت مبتني بر طراحي مفهومي است و از استراتژي

 كند.مي

  ساختار آن توسط طراحي مفهومي مشخص شده، بنابراين بر اساس

 شود.آن ساختار و تجزيه زير سيستمها تفكيك مي

 ها و ساختار مشخص شده در طراحي مفهومي خارج از محدوده

 ار نيست و تناقض ندارد.شود و با هيچيك از موارد آن ناسازگنمي

 كند.كليه جزئيات را تعيين مي 

 .موجز است 

  داراي راهنما و فهرست براي دستيابي به عناصر و بخشهاي مورد

 نظر است.
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 بندي ارائه تفكيك شده و طبقه بندي شده است )بر اساس طبقه

 شده در طراحي مفهومي(.

 نكته : 

احل مياني بايد هم داراي در صورتي كه طراحي داراي چند مرحله باشد، مر 

خصوصيات طراحي مفهومي باشد و هم داراي خصوصيات طراحي تفضيلي. به عبارت 

ديگر، مراحل مياني از ديدگاه مرحله قبلي "تفضيلي"، و از ديدگاه مرحله بعدي "مفهومي" 

 است.

داراي در صورتي كه طراحي داراي يك مرحله باشد، همان مرحله هم 

 لي است و هم داراي خصوصيات طراحي مفهومي.خصوصيات طراحي تفضي

 

يكي از نكات بسيار مهم در تجزيه و تحليل سيستم، جلب همكاري كاركنان  

تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها است. طراحي تفضيلي  فرايندو كارشناسان سازمان در 

توان در آن از همكاري اين افراد بهره برد. اين اي ميكه به نحو شايسته ي استفرايند

توانند در تعيين بسياري از روالها و انجام بسياري از عمليات به طراحان كمك افراد مي

كنند. البته اين در صورتي است كه افراد ذكر شده، داراي دانش نسبي كافي باشند و 

ي تحليلگر صورت گرفته باشد. مزاياي جانبي اين هدايت و سازماندهي مناسبي از سو

باشد. شايد موضوع، بسيار بيش از مزيت اصلي آن )كه كمك به انجام طراحي است( مي

كند، بيش از زماني باشد كه خود زماني را كه طراح صرف جلب همكاري اين افراد مي

است كه در فصول  بخواهد مستقيمًا آن كار را انجام دهد. اما اصل همان مزاياي جانبي

گذشته از آن صحبت كرديم و مواردي نظير جلب اعتماد كاركنان و مديران، درك 

 شد.مشكالت و مسائل و... را شامل مي

توان جلسات مشتركي را در محلي دور از محيط كار در بسياري از موارد، مي 

ناسان و سازماندهي نمود. اين جلسات كه با حضور تحليلگران و طراحان و نيز كارش

شود، در محيطي غيررسمي و در يك استراحتگاه دور از شهر كاركنان سازمان تشكيل مي

شود. در اين جلسات، كه از قبل سازماندهي شده و برنامه آن به مدت چند روز انجام مي

بيني شده است، افراد فارغ از فشار محيط كار و مسائل كاري زير كاماًل مشخص و پيش
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پردازند و جزئياتي را نظير ساير طراحان به طراحي تفضيلي سيستم مينظر طراح ارشد و 

دهند. مواردي نظير اين مباحث نياز سازماني و ... مورد بحث قرار ميها و چارتشكل فرم

به بحث طوالني چند ساعته دارد و در محيط كار تشكيل چنين جلساتي امكان پذير نيست 

. همين موضوع باعث طوالني شدن، از دست رفتن گيردهاي متعدد صورت ميو با انقطاع

تواند كار چند ماهه را شود. چنين جلساتي ميرشته كار و مشكل در جمع كردن افراد مي

در يك هفته انجام دهد و به دليل جمع بودن همه عوامل و اينكه فاصله بين طرح مسائل 

در طراحي ايجاد  هاي كمتري راتر خواهد شد، تناقضات و ناسازگاريمختلف كوتاه

 كند.مي

تواند با تشكيل چند كميته به صورت موازي با هم در محل چنين جلساتي مي 

ها ها براي رفع تناقضذكر شده، و برگزاري جلسات هماهنگي و طرح مطالب بين كميته

در همان محل انجام شود. برگزاري چنين جلساتي كه تحت عنوان روش طراحي مشترك 
73JAD توسط شركت ، اولين بارIBM  كانادا مطرح و مورد استفاده قرار گرفت در

سرعت و باالبردن كيفيت كار طراحي و نيز جلب مشاركت افراد سازمان نقش بسزائي 

 دارد.

آوري اطالعات، وارسي اين روش نه تنها در زمان طراحي، بلكه در جمع 

ن در اين جلسات سيستم و موارد ديگر نيز قابل استفاده است. انتخاب شركت كنندگا

 اهميت بسياري دارد و در راهبرد و دستيابي به اهداف موثر است.

 

در طراحي تفضيلي سيستم، بايد عوامل انساني مورد توجه قرار گيرند و به  

گونه مناسب در طراحي لحاظ شوند. بايد به گوناگوني و تنوع خصوصيات انساني، از 

و رواني و عاطفي گرفته تا خصوصيات فيزيكي و جسمي و قدرت و خصوصيات روحي 

توانائيهاي بدني وي در هنگام طراحي توجه كرد. سيستمها براي انسانها هستند، نه انسانها 

براي سيستمها. همچنين در طراحي سيستمها بايد به تنگناهاي اجتماعي و فرهنگي نيز توجه 

اني مباحث مفصلي را در اين زمينه مطرح كافي مبذول شود. علم مهندسي عوامل انس

                                                 
۷3 -  Joint Application Development 



 21۶مبانی تحلیل و طراحی سیستم ها / 

 

كند و در بخش سوم اين كتاب مختصري از اين عوامل را مورد بحث قرار خواهيم مي

 داد.

 

ها هاي اطالعاتي، چگونگي بايگاني آنها، ظاهر فرمساختمان ركوردها و فرم 

هاي مبادله اطالعات )دستي و كهاي اطالعاتي، شيوهبندي اطالعات، ساختمان بانو طبقه

 مكانيزه( و چگونگي مديريت منابع اطالعات در طراحي سيستم بايد مشخص شود.

 

يكي از خروجيهاي طراحي، مسائل سازمان و ساختارها و موارد مربوط به آن  

هاي حقوقي و ارزيابي نيروي است. طراح بايد چارت سازماني، شرح وظايف افراد، رويه

ها و دستورالعملها و نامههاي استخدام، آئينانساني، طبقه بندي مشاغل سازمان، رويه

هاي مديريتي سازمان را مشخص كند تا سازمان طبق مقررات موجود در سازمان و روال

 اين موارد هدايت، سازماندهي و مديريت شود.

 

ترين فعاليتهاي طراحي تفضيلي سيستم است. يط داخلي از پر حجمطراحي مح 

هاي مورد استفاده در سازمان از نظر شماي ظاهري و فيلدهاي اطالعاتي ها و برگهكليه فرم

و چگونگي تكميل آن بايد مشخص شود. محيط سيستمهاي كامپيوتري، محيط و 

يزيكي و لوازم كار و چگونگي روشهاي بايگاني اسناد و چگونگي نگهداري اسناد، محل ف

شوند. همچنين قرار گرفتن اتاقها و مواردي نظير آن در طراحي تفضيلي مشخص مي

شماي رابط كاربر سيستم كامپيوتري و خصوصيات آن از موارد ديگري است كه در اين 

 شود.مرحله تعيين مي

 

شود. در بخش طراحي تفضيلي مشخص مي افزار نيز درنيازهاي تفضيلي نرم 

گيرد و احتمااًل افزاري مورد طراحي قرار مياين مرحله محيط سيستمهاي كامپيوتري و نرم
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افزار بايد گيرد و يا در صورتي كه نرمافزار نيز در اين مرحله صورت ميپياده سازي نرم

گيرد. حله صورت ميخريداري شود، خريداري آن و تطابق و تبديل اطالعات در اين مر

 شود.هاي كامپيوتري نيز انجام ميهمچنين طراحي و ايجاد شبكه

 

طراح در هنگام طراحي تفضيلي بايد شرايط خاصي را كه ممكن است سيستم  

ها و راهكارهائي را بيني كند و براي تمام اين شرايط دستورالعملبا آن مواجه شود پيش

بيني شود و برنامه برخورد مثاًل در يك سيستم، شرايط بحران بايد از قبل پيش تعيين كند.

 با بحران تدوين و در سيستم موجود باشد.

هاي اقتصادي، سياسي، كاري و... باشد. مثاًل يك تواند بحراناين موارد مي 

سازمان خدمات رساني ممكن است با بحرانهاي اعتصاب كارگري، عدم واردات مواد و 

سائل كار، عدم تقاضاي خدمات، تغيير دستمزدها و... مواجه شود. در سيستم بايد و

دستورالعمل برخورد با هر يك از اين موارد وجود داشته باشد و اين موارد از قبل پيش 

بيني شده باشد. همچنين در هر سيستم براي برخورد با حوادث غير مترقبه، نظير 

اي الزم از تامين ايمني پيشگيرنده )نظير استحكام هبينيسوزي، زلزله و.... پيشآتش

ساختمان در مقابل زلزله(، تا تجهيزات مواجهه، نظير تجهيزات اطفاء حريق و 

هاي الزم كليه كاركنان هاي الزم نظير دستورالعمل زمان زلزله و آموزشدستورالعمل

بيني و آتش، پيشبراي مواجه شدن با شرايط مذكور در هر سال، نظير تمرين مقابله با 

شود كه تمام اين موارد جزء طراحي سيستم محسوب شده و وظيفه طراحي شود. تاكيد مي

 بيني و تهيه كند.طراح و تحليلگر است كه اين موارد را پيش

 

ترين چيزهائي كه طراح بايد در طراحي سازمان بگنجاند، يكي از با ارزش 

ها مهمترين چيزهائي هستند كه براي هاي الزم است. كنترلاي كنترلي و كنترلهمكانيزم

عملكرد صحيح سيستم الزم هستند. در صورتي كه يك سيستم داراي بهترين طراحي و 

هاي كنترلي مناسبي نداشته باشد، عملكرد سيستم در عوامل و عناصر باشد ولي مكانيزم
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هاي كنترلي معمواًل بايد در نقاط . مكانيزمنهايت به نحو مطلوبي انجام نخواهد شد

 گيري تعبيه شوند.تصميم

 

هاي برخي اوقات، تحليلگران سيستم، براي اعمال كنترل در تمام ابعاد و زمينه 

كراسي كنند كه كار سازمان را دچار بوروها و روالهاي مختلفي ايجاد ميكار، آنقدر فرم

هاي كنترلي به معناي آن كند. تجزيه و تحليل سيستم و در نظر گرفتن مكانيزمشديدي مي

نيست كه براي انجام يك كار ساده، دهها امضاء گرفته شود و چندين فرم پر شود. بلكه 

توان حذف كرد بر عكس، تحليلگر بايد تشخيص دهد، چه فرمهائي و امضاءهائي را مي

توان با روشي دريافت كرد كه زمان كمتري تلف شود يدهائي را ميو چه امضاءها و تاي

هاي كنترلي تنها تاييد و پركردن و كار براي تاييد معطل نماند. به عبارت ديگر، مكانيزم

فرم و امضاء كردن نيستند. روشهاي بسيار بهتري وجود دارد كه نيازي به صرف زمان يا 

د. تحليلگر بايد با اين روشها آشنا باشد و در انجام انجام مراحل متعدد كار را در بر ندارن

كردن كار بهره طراحي از آنها استفاده كند. همچنين تحليلگر بايد از روشهاي ساده

هائي بخشهاي زائد كار را حذف و زمان و مراحل برداري كند. اين روشها، با تكنيك

 كنند.انجام كار را كوتاه مي

 

مراحل انجام طراحي تفضيلي كاماًل به چگونگي سازماندهي انجام شده در  

طراحي مفهومي بستگي دارد. پس از انجام طراحي تفضيلي بايد مستندات طراحي تفضيلي 

هائي است كه در هر يك از آنها يك آماده شود. مستندات طراحي تفضيلي شامل كتابچه

ها ر گرفته است. در انتهاي اين فصل موضوعات اين كتابچهموضوع كاماًل مورد بحث قرا

 شود.و خصوصيات آنها مطرح مي

 

پس از آنكه طراحي انجام شد، بايد از صحت و سقم طراحي، اطالع كسب  

كنيم و مشخص كنيم كه چه نواقصي در طراحي وجود دارد و آيا قابل استفاده هست و 
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اينكار بايد طراحي مورد آزمايش و كنترل قرار گيرد. آزمايش طراحي در  يا خير. براي

شود. مثاًل در طراحي يك هواپيما با ساخت هاي مختلف به اشكال مختلف انجام ميزمينه

بريم. اما براي آزمايش مدل و آزمايش آن مدل در تونل دود به اشكاالت طراحي پي مي

انساني هيچ تونل دودي وجود ندارد. عمده -انيطراحي انجام شده براي يك سيستم سازم

گيرد. آزمايش بايد در دو فعاليت آزمايش از طريق وارسي و كنترل مجدد صورت مي

 مرحله اصلي توسط دو گروه مختلف انجام شود :

 طراح -1 

طراح پس از اينكه طراحي را به پايان رساند به روشهاي مختلف به  

يابد و نقاط ضعف و اشكاالت كار را ميپردازد و آزمايش طراحي خود مي

 كند.آنها را برطرف مي

 گروه ديگري كه طراح در بين آنها نيست. -2 

پس از آنكه طراح سيستم را مورد وارسي و آزمايش قرار داد، گروه  

ديگري كه از افرادي غير از افراد تيم طراحي تشكيل شده به آزمايش طراحي 

شود تا نتيجه آزمايش اد تيم طراحي باعث ميپردازند. حضور طراح يا افرمي

قابل قبول نباشد و همان نتايج آزمايش قبلي بدست آيد. چه اينكه طراح در 

هنگام آزمايش، همان اشتباهي را كه در زمان طراحي انجام داده بود تكرار 

شود از يك ديدگاه خواهد كرد. انجام آزمايش توسط فرد ديگر باعث مي

ستم مشخص شود. اشكاالتي كه طراح در ديدگاه خود، جديد، اشكاالت سي

 آنها را مشاهده نكرده است.

 شود.آزمايش در دو سطح و دو مقطع انجام مي 

كنترل و آزمايش طراحي مفهومي پس از انجام طراحي  -الف 

 مفهومي.

كنترل و آزمايش طراحي تفضيلي پس از انجام طراحي  -ب   

 تفضيلي.

گيرد، سطوح و طراحي در چند مرحله صورت مي : در مواردي كه 1تذكر  

 گيرد.مقاطع كنترل نيز در چند مرحله صورت مي
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: تعداد مراحل طراحي با تعداد مراحل كنترل لزومًا نبايد يكسان باشد  2تذكر  

و همچنين محدوده كنترل در هر مرحله نيز لزومًا با محدوده طراحي آن مرحله يكسان 

 ئله و چگونگي آزمايش و طراحي دارد.نيست. بستگي به شرايط مس

 

توان هاي زير ميانساني، از روش-با توجه به خصوصيات سيستمهاي سازماني 

 براي كنترل و آزمايش استفاده كرد :

  

ترين روش است، طراح يا شخص ديگر با در اين روش كه ساده 

ستندات طراحي انجام شده و بررسي ذهني آن، اشكاالت مطالعه م

يابد. در انجام اين روش، شخص بايد در محيطي كاماًل احتمالي را مي

فارغ از هيچ مشغله ذهني ديگري قرار داشته باشد و ذهن خود را دقيقًا 

متوجه سيستم كند و سيستم را در ذهن خود با توجه به مطالب مندرج در 

 .مستندات تجسم كند

  

پس از انجام بازخواني و كنترل ذهني، جلسه مرور روش بسيار  

مناسبي براي كنترل و وارسي طراحي است. در چنين جلساتي كه با 

گيرد، طراح، طراحي انجام حضور طراح و برخي افراد ديگر صورت مي

دهد. در اين ميان معمواًل هم طراح در شده را براي افراد ديگر شرح مي

م شرح دادن مطلب براي اشخاص ديگر، خود متوجه برخي نقائص هنگا

يابند و به طراح شود و هم ساير افراد برخي نواقص را ميو اشتباهات مي

 كنند.گوشزد مي

  

در صورتي كه امكان داشته باشد، با استفاده از مدل كردن طراحي و 

توان سازي، ميتعيين مدل رياضي يا كامپيوتري آن و انجام عمل شبيه

رفتار سيستم يا بخشي از آن را مشاهده نمود و اشكاالت آن را مشخص 

 سازي در صورت امكان انجام آن، كارائي بسيار زيادي دارد.كرد. شبيه
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برخي اوقات قرار است تا يك سيستم در چند سازمان يا بخش مشابه،  

ب شهرستانهاي يك ايجاد شود. مثاًل يك سيستم مديريتي در تمام شع

سازمان نصب شود. در چنين مواردي بهتر است تا يك يا چند نمونه از 

سيستم، در برخي از شعب نصب و آزمايش شود، سپس به نصب آن در 

كل سازمان مبادرت كنيم. همچنين برخي اوقات در صورت امكان يك 

خاص توسط كاركنان سازمان به صورت نمونه و آزمايشي )غير  فرايند

عي( انجام شود. مثاًل براي آزمايش روال انتخاب واحد دانشجويان در واق

توان از تعدادي دانشجو خواست كه با يك سيستم آموزش دانشگاه، مي

نام واقعي به محل ثبت نام مراجعه )در تاريخي همان تراكم و شكل ثبت

نام آزمايشي را انجام دهند. سپس طراح با غير از ابتداي ترم( و يك ثبت

نام آزمايشي، اشكاالت كار را مشاهده ضور در محل انجام اين ثبتح

 كند.

  

در بسياري از موارد، با توجه به شرايط مسئله ممكن است روش 

پذير باشد. مثاًل در سيستمي كه قرار است تغييري خاصي مطرح و امكان

توان جاد شود، ميدر حجم انجام يك فعاليت نسبت به سيستم موجود اي

تغيير حجم كار( اعمال كرد و نتيجه  %15ابتدا درصدي از تغيير را )مثاًل 

 را مشاهده نمود و اشكاالت آن را مشخص كرد.

 

 :دآزمايش و كنترل بايد داراي خصوصيات زير باش 

 .تمام اجزاء طراحي را شامل شود و چيزي را از قلم نيندازد 

  به مسائل اجرائي توجه كند. مشخص كند كه در زمان اجرا چه مشكالتي

 وجود خواهد داشت.

 ها را مشخص كند. تناقض و ناسازگاري در سيستم نبايد وجود تناقض

 داشته باشد.
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 واجب توجه كند. بايد توجه كرد كه تفاوتي بين تضاد و  74به تضادهاي

قًا يكديگر را نفي تناقض وجود دارد. تناقض آنست كه دو عنصر منط

كنند. چنين عناصري نبايد در يك طراحي وجود داشته باشد. چه وقتي 

دو منطق بر دو بخش سيستم وجود داشته باشد كه همديگر را نفي 

كنند، لزومًا يكي از آنها اشتباه خواهد بود. مثاًل وقتي در يك جاي مي

زم است و گوئيم براي صدور مجوز حتمًا گرفتن تاييد الف السيستم مي

براي گرفتن تاييد الف بايد شخص داراي خصوصيت ب باشد، حال اگر 

توانند در جاي ديگر سيستم بگوئيم افرادي كه خصوصيت ب دارند نمي

تواند مجوز ايم. يعني هيچكس نميمجوز بگيرند يك تناقض ايجاد كرده

 بگيرد. اما برخي اوقات عناصري وجود دارند كه منطقًا يكديگر را نفي

كنند، اما جهت هر يك با هم متفاوت است. يكي به شمال اشاره نمي

كند و ديگري به جنوب. اين يعني تضاد. تضاد همواره وجود دارد. مي

تضاد باعث حركت است و چيز بدي هم نيست، الزم است. مثاًل وقتي 

اي و خشك باشد و بايد گوئيم كنترل فعاليت كاركنان نبايد كليشهمي

باشد با اينكه بگوئيم، برنامه خاصي براي كنترل كاركنان  انعطاف پذير

بايد وجود داشته باشد و كاركنان بايد دقيقًا كنترل شوند، داراي تضاد 

كند و ديگري به تحت كنترل است. يكي به آزادي كاركنان اشاره مي

بودن. هر دو اين موارد بايد وجود داشته باشند. در صورتي كه تنها يكي 

را در نظر بگيريم، سيستم وضع مناسبي نخواهد داشت.  هااز جنبه

سيستمي به شكل مناسب فعاليت خواهد كرد كه هم به كاركنان اعتماد 

داشته باشد و هم آنها را كنترل كند. اين دو بايد در كنار هم وجود داشته 

 (.11-4 باشند، هر چند كه با هم تضاد دارند )شكل

 اجرا را كنترل كند. پذير بودنمرحله به مرحله، امكان 

 ها را در نظر بگيرد.واقعيت 

                                                 
۷4 -  Paradox 
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 سازي را مورد بررسي قرار دهد. تعيين امكان پذيري پذيري پيادهامكان

شود كه در فصل قبلي مورد بحث طبق همان مسائل و حاالتي انجام مي

كنيم. تنها تفاوت در اين است قرار گرفت و از تكرار آن خودداري مي

ايم و ري طرح كلي و غير دقيقي را مشخص كردهپذيكه در آنجا امكان

 گيرد.سنجي قرار ميدر اينجا يك طراحي دقيق و مشخص مورد امكان

 

در اين مرحله بايد مشخص شود كه پياده سازي چگونه و با چه استراتژي بايد  

سازي سيستم جاري به چه ت و در پيادهسازي سيستم چيسانجام شود، خصوصيات پياده

هاي پياده سازي نظير پياده سازي يكباره، مواردي بايد توجه شود. همچنين خط مشي

 شود.اصالحي، موازي، مرحله به مرحله و ...، و نيز چگونگي انجام آن مشخص مي

ريزي در اين مرحله داراي همان خصوصياتي است كه در برنامه 

 لي مطرح شده در فصول قبلي و ابتداي اين فصل ذكر شد.هاي قبريزيبرنامه

 ريزي پياده سازي بايد موارد زير تعيين شود :در برنامه 

 ريزي مقدمات كار. چه چيزهائي براي آغاز كار پياده سازي بايد برنامه

 فراهم شود؟

 شرايط پياده سازي. چه شرايطي براي پياده سازي بايد ايجاد شود؟ 

  و تبديل سيستمهاي كامپيوتري. نصب چگونه بايد انجام برنامه ريزي نصب

 شود؟ تبديل اطالعات سيستم قبلي به سيستم جديد چگونه بايد انجام شود؟

 ريزي آموزش. آموزش طي چه مراحلي و چگونه بايد انجام شود؟برنامه 

 افزار چگونه و طي چه شرايطي بايد افزار. نرمريزي پياده سازي نرمبرنامه

 تهيه شود؟

 ريزي آزمايش. آزمايش سيستم پس از نصب بايد چگونه انجام شود؟برنامه 

 ريزي نگهداري. نگهداري سيستم در طول مدت عمر مفيد سيستم طي برنامه

 چه موارد و شرايطي بايد انجام شود؟

 سازماندهي تيم پياده سازي چگونه باشد؟ 
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شود، بايد مشخص كنيم كه طراحي جديد م ميزماني كه طراحي سيستم تما 

دهد؟ آيا تا چه حد به صرفه و صالح سازمان است. آيا سود سازمان را افزايش مي

كند؟ با تجزيه و دهد؟ آيا در بازدهي سازمان تغييري ايجاد ميها را كاهش ميهزينه

 توان پاسخ اين سئواالت را بدست آورد.تحليل منفعت مي

كند كافي ه سيستم به نفع سازمان است و كارها را ساده ميتنها بيان اينك 

نيست. بايد هم خود ما و هم مديريت و پرسنل سازمان يقين پيدا كنند كه سيستم 

 سودمند است.

 

خدايا! به من نشان بده چگونه مردگان را زنده "و هنگامي را كه ابراهيم گفت : "

 خواهم قلبم مطمئن شود"..."اي"، گفت : "چرا ميكني؟"، فرمود: "مگر ايمان نياوردهمي

 براي حصول يقين بايد شواهد ملموس و كافي براي منفعت سيستم بدست آيد. 

ت ها و سود و منفعتجزيه و تحليل منفعت يعني بررسي جوانب مختلف هزينه 

هاي توسعه سيستم و مقايسه آنها براي رسيدن به اين هدف سيستم قديمي و جديد و هزينه

 .76سازي شود يا خيرنهائي كه آيا به صرفه است كه سيستم طراحي شده پياده

 

دن مزيت تجزيه و تحليل منفعت يك مقايسه است. اين مقايسه براي نشان دا

ولي برخي اوقات بين  -يك سيستم به سيستم ديگر )معمواًل سيستم جديد به سيستم قبلي 

شود( اهميت دارد. بر اساس اين مقايسه است كه حل مختلف نيز استفاده ميدو راه

                                                 
   260بقره  - ۷۵
مطالعه سیستم موجود در هنگام  یشود در انتهایکه ذکر م یالبته همین تجزيه و تحلیل منفعت، با همین موارد  - ۷۶

گرديد و مشخص یانجام م یاولیه رفع مشکل، اين بررس یهابر ايده یشود. در آنجا تنها مبتنینیز انجام م یمال یپذيرامکان یبررس

 انجام شود يا خیر. یو پیاده ساز یشد که آيا به صرفه است که طراحیم
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كند كه سيستم پياده سازي شود يا خير. بايد به اين نكته توجه داشت مديريت موافقت مي

 سيستم هميشه بهترين راه نيست. به يك مثال توجه كنيد : كه تغيير و اصالح

اي، دزدي بخش مهمي از خسارات وارده را تشكيل در يك فروشگاه زنجيره

خواهد موضوع را بررسي كند. تحليلگر دهد. مديريت فروشگاه از يك تحليلگر ميمي

نفر  53ود به نفر موج 40حل را در افزايش تعداد فروشندگان از پس از يك بررسي، راه

خواهد از به صرفه بودن كار حل به مديريت، ميكند. وي قبل از ارائه اين راهتعيين مي

 دهد.خود مطمئن شود. پس بررسي زير را انجام مي

ابتدا ميزان خسارت متوسط ساالنه وارده به فروشگاه را با استفاده از آمار خريد  

كند. وي دو راه مختلف زير را به ميريال محاس 140000000و فروش اجناس به ميزان 

 كند.براي حل مشكل بررسي مي

 راههاي مقابله با دزدي : 

 اصاًل مبارزه نكنيم )بگذاريم وضع به همين شكل باقي بماند(. -1    

    ميزان خسارت ساالنه سرقت در اين حالت

 ريال 140000000

  
 افزايش كاركنان )فروشندگان(. -2     

 نه سرقت در اين حالت   ميزان خسارت ساال

 ريال 60000000

 شود:ها و عوارض زير به سيستم تحميل مياما هزينه    

 73000000نفر(    13ساالنه كاركنان )افزايش هزينه 

 ريال

    ريال 11000000افزايش خسارت كاركنان 

 )هر يك از كاركنان به سيستم مقداري    

 كنند. اين خسارت بهخسارت وارد مي    

 علت استهالك بيشتر تجهيزات خدماتي،    

 احتمال سرقت خود كاركنان و....    

 شود(ايجاد مي    
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 كم شدن خريدار به دليل ازدياد مراقب   خسارت

 ريال 40000000

 )معموالً مشتريان به خريد در فروشگاهي كه    

چندين چشم مراقب آنها است رغبت     

 كمتري

 دهند(نشان مي    

  
 ----------------------------------------------------

----- 

 ريال 184000000جمع        

  
شود، شود، نه تنها با انجام تدبير فوق وضع بهتر نميهمانطور كه مشاهده مي 

ريال نيز افزايش پيدا  44000000بلكه ميزان خسارت )به همراه افزايش دستمزد كاركنان( 

رسد كه عدم انجام هيچ اقدامي براي سازمان به ي به نظر ميكند. پس در چنين وضعيتمي

آور باشد، اما در بسياري از موارد واقعي، بخصوص وقتي عمليات صرفه باشد. شايد تعجب

اصالح سيستم توسط افراد غير متخصص در اين زمينه و كاركنان خود سازمان صورت 

دوم انتخاب شده است. زيرا حل گيرد، و بخصوص در سازمانهاي دولتي، امثال راهمي

كند. اما پس الظاهر ميزان خسارت سرقت مستقيمًا به نحو چشمگيري كاهش پيدا ميعلي

كند و حتي ممكن است متوجه نشود كه چه عاملي از مدتي سازمان ضرر را تجربه مي

هاي خسارت شود، بسياري از جنبهمنجر به اين ضرر شده است. همانطور كه مشاهده مي

شود و مستقيمًا قابل مشاهده و ملموس حل به صورت پنهان وارد ميتفاده از يك راهدر اس

 گيرد.نيست. جلوگيري از چنين رخدادي تنها به واسطه تجزيه وتحليل منفعت صورت مي

 ممكن است در اين ميان تحليلگر راه سومي را نيز پيشنهاد كند : 

  
 مدار بستهكاهش فروشندگان و استفاده از دوربين  -3    
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 5نفر از فروشندگان كاسته شده و  30در اين حالت     

 22شود )مجموعًا مراقب در    اتاق كنترل اضافه مي 3صندوق دار و 

 نفر كاهش كاركنان(.

  ميزان خسارت ساالنه سرقت در اين

 ريال 45000000حالت   

ها و عوارض زير به سيستم تحميل اما تغييرات هزينه    

 شود:مي

 نفر(         22ساالنه كاركنان )هزينهشكاه

 ريال -150000000

    20000000كاهش خسارت كاركنان - 

 ريال

 (2)مانند موارد بند        

    سود افزايش خريدار به دليل كاهش مراقب

 ريال - 40000000

 (2)مانند موارد بند   

    ريال 50000000هزينه نگهداري تجهيزات جديد 

  
----------------------------------------------------

-------- 

 ريال -115000000              جمع خسارت ساالنه       

 خسارت( -تذكر : ارقام منفي به معناي سود است )سود =  

حل به ميليون ريال خسارت ساالنه با اجراي اين راه 140به عبارت ديگر ميزان  

ريال به نفع  255000000حل ساالنه . يعني اين راهشودميليون ريال سود تبديل مي 115

هاي توسعه سازمان )فروشگاه( است. اما يك نكته را نبايد فراموش كنيم و آن هزينه

 سيستم است.

 هزينه توسعه سيستم : 
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     نفر(  22هزينه بازخريد كاركنان )    

 ريال 95000000

     هاي مداربسته وتجهيزات هزينه دوربين    

 ريال 130000000

    صندوق جديد        5هزينه تجهيزات     

 ريال 20000000

     و اتاق كنترل هزينه نصب تجهيزات    

 ريال 110000000

      هزينه آموزش كاركنان     

 ريال 15000000

       هزينه مطالعه     

 ريال 25000000

        هاي ديگرهزينه    

 ريال 10000000

 ----------------------------------------------------

------ 

         جمع 

 ريال 405000000

  
ميليون ريال، طي حدود يك سال و هفت  255با توجه به افزايش سود ساالنه  

ماه از نصب سيستم جديد، هزينه توسعه مستهلك خواهد شد و در سالهاي بعدي اين سود 

در نظر گرفتن تغيير ارزش پول كه بعدًا راجع به شود )بدون مستقيمًا نصيب سازمان مي

 آن بحث خواهيم كرد(.

البته در سودمند بودن اين روش هنوز نميتوان نظر قطعي اعالم كرد، چون هنوز  

ايم. در صورتي كه سود سرمايه اين بر ميزان كل سود و سرمايه فروشگاه بحث نكرده

گذاري( براي فروشگاه به صرفه )سرمايه فروشگاه رقم باالئي باشد احتمال اينكه اين روش
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 405نباشد وجود دارد. بعبارت ديگر اگر سازمان اين سرمايه را )هزينه توسعه سيستم 

 شود؟ميليون ريال( در كار ديگري به جريان بيندازد، چه مقدار سود نصيب فروشگاه مي

ايه، هر ريال سرم 1000باشد. يعني به ازاء  %23اگر ميزان بهره سود فروشگاه  

ريال در  40500000شود، سود حاصل از سرمايه گذاري ريال سود حاصل مي 230سال 

 255000000شود. اين رقم با مقايسه سود ساالنه ريال مي 9315000انتهاي سال اول برابر 

ريال ناچيز است، پس سرمايه گذاري در توسعه سيستم، داراي منفعت براي سازمان است 

 اي است.به صرفه و روش سوم روش مقرون

 

 منفعت بر سه نوع اصلي است : 

 

هاي سيستم كاهش و سود در اين نوع منفعت، هزينه 

كند. همانطور كه در مثال فروشگاه ذكر شد. سيستم افزايش پيدا مي

 شود(.سوب مي)كاهش خسارت نوعي كاهش هزينه مح

 

در اين نوع از منفعت، فعاليتها و عمليات سيستم به نحو  

شود. مثاًل وقتي در يك اداره، روش كار كاركنان بهتري انجام مي

كند و شرايط محيطي بهتري براي كاركنان ايجاد بهبود پيدا مي

نوع شود، منفعتي براي سيستم حاصل گرديده است. هر چند اين مي

از منفعت مستقيمًا قابل محاسبه ريالي نيست، اما با در نظر گرفتن 

توان ارزش ريالي آن را نيز محاسبه كرد )مثاًل با برخي موارد مي

افزايش بازدهي كاركنان و افزايش سود سازمان( گرچه اينكار 

 همواره ساده و قابل انجام نيست.

 

شرايط عمليات بهبود يافته و نه سود دراين نوع منفعت نه  

يابد. اين نوع از منفعت، قابل مشاهده مستقيم و ملموس ميافزايش

نيست. مثاًل وقتي در يك سيستم، اقداماتي انجام شود كه مشتريان 
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موجود، حفظ شوند و تعداد مشتريان كاهش پيدا نكند، به سادگي 

ه عنوان مثال وضع قابل مشاهده و محاسبه نيست. اما در صورتي كه ب

بازار را در نظر بگيريم و مشاهده كنيم كه در صورت ادامه فعاليت 

مشتريان فعلي از دست خواهند رفت، منفعت  %20سيستم موجود، 

 توسعه سيستم قابل مشاهده خواهد شد.

گانه فوق وجود ندارد و در بسياري از موارد، هاي سهمرز خاصي بين منفعت 

 باشند.ها ميرنده دو يا سه نوع از اين منفعتتوسعه سيستم در بر دا

شود، طوري كه در ها ميمعمواًل توسعه سيستم جديد باعث كاسته شدن هزينه 

يابد. صورت ادامه فعاليت سيستم موجود هزينه نگهداري آن به نحو تصاعدي افزايش مي

ند و هزينه كاي را به سازمان تحميل مياما سيستم جديد تنها در ابتداي كار هزينه

نگهداري آن درطي زمان از سيستم موجود كمتر است. تصور كنيد كه اتومبيل شما بسيار 

سال پيش(. هزينه نگهداري اين اتومبيل هر روز  25كهنه باشد )مثاًل يك ماشين مدل 

شود و پس از مدتي، حتي از هزينه خريد يك اتومبيل نو نيز بيشتر خواهد شد بيشتر مي

ا اين تمام ماجرا نيست. هر چه بر سيستم موجود هزينه بيشتري صرف (. ام12-4 )شكل

كنيد، كارائي سيستم افزايش پيدا نخواهد كرد. بر همان ماشين قديمي اگر چند ميليون 

ها و نصب كردن شيشهتومان هزينه صرف شود، از اتوماتيك كردن گيربكس تا برقي

ن اتومبيل كهنه است كه شما را در وسط سيستم كنترل كامپيوتري موتور و ...، باز هم هما

كند. اما صرف هزينه بر جاده با دست و لباس روغني و خسته و تشنه و عصباني رها مي

توان امكانات مختلفي را بر آن نصب كرد. دهد و مياتومبيل نو، كارائي آن را افزايش مي

ته باشيد، صرف هر سيستم نيز اينچنين است. اگر يك سيستم كارا و زنده در اختيار داش

شود، ولي در مورد سيستم قديمي و در حال مرگ هزينه جديد باعث افزايش كارائي مي

 (.13-4 رود )شكلها به هدر ميچنين نيست و تمام هزينه

ها و سود موثر در اين زمينه تعيين شود. براي محاسبه منفعت سيستم بايد هزينه 

هاي مربوطه و منفعت پروژه كردن هزينهمحاسبه منفعت سيستم عبارت است از خالصه 

پيشنهادي با جزئيات كافي، براي اينكه به مديريت اجازه دهد تصميم بگيرد كه بيش از 

 اين روي اين پروژه اقدام بكند يا خير.
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هاي غير هاي ملموس و هم بر هزينهمنفعت هزينه سيستم هم بر اساس هزينه 

هائي هستند كه مستقيمًا قابل مشاهده و زينههاي ملموس هشود. هزينهملموس تعيين مي

اند، نظير افزايش هزينه كاركنان جديد يا هزينه بازخريد كاركنان در همان مثال محاسبه

هائي هستند كه مستقيمًا قابل مشاهده نيستند و هاي غير ملموس هزينهفروشگاه. و هزينه

و عوارض توسعه سيستم مورد  معمواًل براي محاسبه آنها بايد مطالعه مفصلي انجام شود

بررسي قرار گيرد. در همان مثال فروشگاه، خسارت كاركنان و خسارت كم شدن خريدار 

 هاي غير ملموس هستند. به علت افزايش فروشندگان هزينه

ها عملي نيست و يا به صرف وقت و در بسياري از موارد محاسبه اين هزينه 

نيست. در چنين مواردي بايد به حدس، تخمين و  زيادي نياز دارد كه امكان پذيرهزينه

 ابعاد ذهني اكتفا نمود.

براي محاسبه منفعت سيستم، بايد ابتدا عمر سيستم جديد را محاسبه نمود و  

تواند مورد استفاده مفيد قرار بگيرد. مشخص كرد كه سيستم جديد تا چند سال مي

. احتمال اينكه اصاًل سيستم موجود همچنين بايد عمر سيستم موجود نيز در نظر گرفته شود

نتواند در چند سال آينده مورد استفاده قرار گيرد وجود دارد و در اين صورت عمر سيستم 

 موجود ممكن است بسيار كوتاه باشد. سپس بايد موارد زير مشخص شود :

 هزينه و سود ساالنه سيستم موجود -الف  

 هاي ملموس ساالنه سيستم موجود.هزينه -1 

 هاي غيرملموس ساالنه سيستم موجود.هزينه -2 

 سود ملموس ساالنه سيستم موجود. -3 

 سود غيرملموس ساالنه سيستم موجود. -4 

 هزينه و سود ساالنه سيستم جديد -ب  

 هاي ملموس ساالنه سيستم جديد.هزينه -1 

 هاي غيرملموس ساالنه سيستم جديد.هزينه -2 

 جديد.سود ملموس ساالنه سيستم  -3 

 سود غيرملموس ساالنه سيستم جديد. -4 

 هاي توسعه سيستم جديدهزينه -ج 
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 هاي مستقيم توسعه سيستم جديدهزينه -1 

 هاي غير مستقيم و غير ملموس توسعه سيستم جديدهزينه -2 

 ميزان ريسك توسعه سيستم جديد -3 

توان مشخص كرد كه آيا توسعه سيستم با محاسبه موارد فوق مي 

 باشد يا خير.يد براي سازمان مقرون به صرفه ميجد

 در محاسبه اين موارد بايد به موارد زير توجه شود : 

در صورتي كه عمر سيستم موجود اصاًل امكان استفاده از آن را  -1 

در آينده ندهد، هزينه سيستم موجود بينهايت و سود آن صفر 

 خواهد بود.

 ظ گردد.تورم بايد در محاسبات آينده ملحو -2 

 بيني بايد در نظر گرفته شود.هاي غير قابل پيشهزينه -3 

كنيم، نسبت سود به هزينه و سرمايه زمانيكه از ارزش يك سيستم صحبت مي 

 كنيم :دهيم. در واقع دو چيز را مشخص ميرا مورد بحث قرار مي

 در حال حاضر ارزش سيستم موجود چقدر است. -1 

 ارزش سيستم چقدر خواهد بود. با اعمال سيستم جديد، -2 

كند و اگر مقايسه دو مورد فوق، ارزش توسعه سيستم جديد را مشخص مي 

اين ارزش، بيش از ارزش سرمايه گذاري در توسعه سيستم جديد باشد، انجام توسعه 

گذاري" توجه كنيد. با تفريق ساده ارزش سيستم مقرون به صرفه است. به كلمه "سرمايه

توان منفعت را مشخص كرد. و مقايسه مستقيم با هزينه توسعه سيستم نميجديد و موجود 

شود، با مقدار ارزش پولي زيرا ارزش پولي كه صرف هزينه توسعه سيستم در امروز مي

كه به عنوان سود سيستم جديد در سالهاي آينده نصيب سازمان خواهد شد برابر نيست. 

را براي  %23براي محاسبه منفعت بهره سود در همان مثال فروشگاه به ياد بياوريد كه 

گذاري را در سطور آينده بيشتر گذاري توسعه سيستم در نظر گرفتيم. اين سرمايهسرمايه

 مورد بحث قرار خواهيم داد.

توجه داشته باشيد كه در مواردي چون يك فروشگاه و سيستمهاي تجاري،  

ستم اداري يا يك سيستم اجتماعي، شود. اما در يك سيتر محاسبه ميمنفعت سيستم ساده
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اي نيست، اما بايد حتمًا مثاًل "سيستم پاسخگوئي اداره بازنشستگي"، اين محاسبه كار ساده

 انجام شود.

بها، اي و مداوم باشد، نظير پرداخت اجارهتواند دورههاي يك سيستم ميهزينه 

تواند پيوسته، ها مينهشود، مثاًل خريد يك ساختمان. همچنين هزيو يا يكباره انجام

تواند ها ميهمچون حقوق كاركنان يا منقطع همچون هزينه آب و برق باشد. هزينه

بيني باشند، مانند اجاره بها و غيرقابل پيش بيني دقيق باشند، مانند بصورت دقيق قابل پيش

نظر هاي مختلف در هاي سيستم را در حالتهزينه آب و برق. تحليلگر بايد انواع هزينه

 بگيرد.

 

  موارد مطرح در معيارهاي ارزيابي سيستم معموالً در تجزيه و تحليل منفعت به شكل

مستقيم يا غير مستقيم دخالت دارند )مواردي نظير زمان واكنش پاسخ، كارائي، 

وند. موارد غير قابليت اطمينان( بايد در محاسبات تجزيه و تحليل منفعت ملحوظ ش

قابل محاسبه نيز به صورت كتبي در گزارش نهائي تجزيه و تحليل منفعت )بخشي 

 از گزارش مطالعه و طراحي سيستم جديد( ذكر شود.

 هاي جديد با بدترين حالتهاي سيستماز اغراق و غلوكردن و مقايسه بهترين حالت

ها انجام مبناي واقعيتسيستم قبلي خودداري شود. تجزيه و تحليل منفعت بايد بر 

هاي فازبعدي و چه در هنگام محاسبه منفعت سيستم، شود. چه در تخمين هزينه

تر واقعيت را در نظر بگيريد و به خاطر اينكه قابل قبول مديريت باشد ارقام را پائين

يا باالتر در نظر نگيريد. بخصوص در هنگام تخمين هزينه فاز بعدي در تمام مراحل 

متر از ميزان الزم آن در نظر نگيريد. چه خود گرفتار انجام آن خواهيد هزينه را ك

 كند.هاي چنين كاري را پائين تصور ميشد. مديريت هميشه هزينه

  كارائي افراد بايد كاماًل مورد توجه قرار بگيرد. با حداكثر كارائي يك فرد، يا با

 يك فرد نمونه محاسبات انجام نشود.

 انجام شده قبلي استفاده كنيد. البته بايد تفاوت شرايط اين  هاياز تجربيات پروژه

هاي قبلي در نظر گرفت. بهتر است بانك اطالعاتي براي پروژه را با پروژه

هاي هاي پروژهشود تشكيل دهيد و خصوصيات و هزينههائي كه انجام ميپروژه
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هاي بعدي روژههاي پها و ارزيابيانجام شده را در آن ثبت كنيد، تا براي تخمين

 مورد استفاده قرار گيرد.

 هاي پنهان هاي توسعه سيستم و هزينهروش استاندارد و مشخصي براي محاسبه هزينه

وجود ندارد. روشها كاماًل به شرايط مسئله بستگي دارد و كاماًل رهيافتي است و 

مانند مهندسي ساختمان و مهندسي صنايع و توليد صنعتي، روش مشخصي براي آن 

 جود ندارد.و

 

 هاي فعاليت يك سيستم عبارتند از :برخي از موارد آشكار هزينه 

 هاي انسانيهزينه 

o كارمندان و پرسنل 

o نيروهاي خدماتي 

o مديريت 

o هاي ماموريتهزينه 

o ... 

 افزار و تجهيزاتسخت 

o هزينه استهالك 

o هزينه تعميرات 

 افزارنرم 

o زينه اصالحات و نگهداريه 

o هزينه پشتيباني و خدمات جانبي 

o  قطع برق  -هزينه اصالح تخريبهاي احتمالي )ويروس- 

)... 

 مواد مصرفي 

o  تونر  -ديسك  -ها فرم -كاغذ- ... 

 هاي سربارهزينه 

o هاي تاسيساتهزينه 
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o هزينه اجاره 

 هاي نگهداريهزينه 

o تعميرات عمومي 

o ايهاي دورهسرويس 

o ... 

 هاي متفرقههزينه 

o هاي ترابريهزينه 

o هاي انبارداريهزينه 

o ... 

 هاي عملكرد سيستمخسارت 

o خطاهاي عملياتي سيستم 

o كم سيستم 77خروجي 

o ... 

 ... 

 

 برخي از اين موارد عبارتند از : 

 .اتالف وقت مشتريان 

  و برخورد.رضايت مشتريان از چگونگي پاسخگوئي 

 .رضايت شغلي كاركنان 

 .شرايط عمومي محيط كار و بهبود وضعيت روحي كاركنان 

 .افزايش و جلب مشتريان ديگر 

 .سرويس بهتر به اجتماع 

 .بهبود شرايط اجتماع 

 .رضايت عمومي و اجتماعي 

                                                 
۷۷ - Troughput 
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 گيري بهتر.تصميم 

 .كاهش مراحل كاري 

 .كاهش زمان پاسخگوئي سيستم 

 ها رامون مواردي نظير معطل شدن نامهاحتمال صرف هزينه پنهان پي

 واحتمال آسيب جسمي به كاركنان و ...

 هاي كار. شامل مواردي كه اگر وجود داشته باشد، شرايط هزينه

كاري بهتري ايجاد خواهد شد. مثاًل اگر يك كامپيوتر براي منشي 

تهيه شود، شرايط كاري دفتر بهتر خواهد شد و كارها به نحو 

 شوند.مي تري انجاممطلوب

 هاي سربار مانند فضاي مصرفي بخشهاي مختلف، تاسيسات، هزينه

 گرما، ساختمان و ...

 هاي استفاده از وسائل و ابزار.هزينه 

  ،در صورتي كه بتوان از ماشين آالت به جاي افراد استفاده كرد

 هاي آن و ارزش آن.تعيين جنبه

 ... 

 ، بايد به موارد زير توجه شود:براي محاسبه ريالي منفعت يا خسارت اين موارد 

  ارزش هر ساعت از وقت كاركنان. )با ميزان حقوقي كه به وي داده

شود و يا با ميزان حقوقي كه اگر اين كارمند در بيرون سازمان مي

 هركدام بيشتر بود(. -كند بخواهد كاري را انجام دهد دريافت مي

 فتي متوسط ارزش هر ساعت از وقت ارباب رجوع. )با ميزان دريا

ارباب رجوع در صورتي كه در همين زمان بخواهد كاري را انجام 

 دهد(.

 .)ارزش جان كاركنان يا ارباب رجوع. )ميزان ديه يا خسارت 

  ارزش وقت هر نامه يا مراسله.)با در نظر گرفتن مقدار خسارتي كه

شود در يك ها به سازمان وارد مياز نرسيدن يا دير رسيدن نامه

 آمارگيري(.
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 .ارزش و هزينه هر ساعت كار مدير 

 .هزينه هر كارمند براي سازمان 

 .هزينه عمليات پيگيري 

 .هزينه عمليات حقوقي 

  ارزش بهتر شدن كيفيت كار. )با محاسبه خسارات وارده در صورت

 پائين بودن كيفيت(.

 .ارزش اعمال مديريت بهتر 

 اعمال پذيري بيشتر در مقابل تغييرات. )با محاسبه هزينه انعطاف

 پذير و تعيين ميزان احتمالي تغييرات(.تغييرات در سيستم غير انعطاف

 ... 

شود. مثاًل زماني كه از ارزش تعيين اين موارد با توجه به شرايط مسئله انجام مي 

كنيم، بايد در آن سازمان به دنبال عوارضي گشت وقت يك نامه يا مراسله صحبت مي

ود. با محاسبه ميزان اين عوارض، و حجم كل شكه دير رسيدن نامه باعث آن مي

توان ارزش متوسط زمان ارسال هرنامه را بدست آورد. و يا در زماني كه مراسالت، مي

كنيم، با مراجعه به ارباب رجوع و آمارگيري، ارزش وقت ارباب رجوع را محاسبه مي

ي ندارد )مثاًل تواند داشته باشد ولارزش وقت وي با توجه به شغل وي، يا شغلي كه مي

توان اين پارامتر را افراد بازنشسته( و در نظر گرفتن تحصيالت و توانائيهاي وي، مي

 محاسبه كرد.

 

 براي محاسبه هزينه توسعه سيستم بايد موارد زير را در نظر گرفت : 

 نيروي انساني 

o تحليلگران 

 مطالعه سيستم موجود 

  سيستم جديدمطالعه و طراحي 

 پياده سازي 

 آزمايش سيستم 
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 آموزش 

 مشاوره 

 ... 

o نويسانبرنامه 

 طراحي 

 كد كردن 

 مستند سازي 

 رفع اشكال 

 بازبيني و آزمايش 

 مشاوره 

 ... 

o اپراتورها و كارمندان 

 آموزش 

  راهنمائي -مشاوره 

 ... 

o مديريت 

 آموزش 

  آشنائي با ساختار سيستم و پيداكردن ديد

 مديريتي

 ... 

o سايرين 

 عاتورود اطال 

  هاطراحي فرم -گرافيست 

 مستندساز و نويسنده 

 ... 

 تجهيزات 
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o تجهيزات جديد 

o افزار جديدنرم 

o نصب تجهيزات 

o  تعمير -رفع اشكال تجهيزات 

o تبديل اطالعات قديمي به جديد 

o آزمايش تجهيزات 

 ها(.مواد خام و مصرفي )كاغذ و فرم 

 هاي چاپ و تكثير و انتشارات.هزينه 

 ديد.هاي جكردن فرمآماده 

 ونقل.هاي حملهزينه 

 فضاي مصرفي در  -نور  -گرما  -هاي سربار نظير تاسيسات هزينه

 توسعه.

 هاي خاص خارج از سازمان.آموزش 

 ... 

 در اين محاسبه همچنين بايد به مواردي نظير اينها توجه شود : 

 هاي سربار پرسنلي نظير ماليات و بيمه و ...هزينه 

 ي نظير روزهاي تعطيل و ...هاي غير قابل بكارگيرزمان 

 ... تعيين تعداد ساعت ممكن براي فعاليت در روز و هفته و ماه و 

 .تعيين درصد افزايش تورم با توجه به مدت پروژه 

 بيني.تعيين ضريب خطاي پيش 

 بيني نشده و موارد خاص.تعيين هزينه و زمان موارد پيش 

 هاي ت و... و هزينههاي پنهان نظيرانتظار براي پاسخ مديريتعيين زمان

 اين زمانها.

 ... 
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شود و ريزي و مشخص شدن اجزاء كار انجام ميمحاسبه هزينه پس از برنامه 

شود. عالوه ها بصورت جداگانه محاسبه ميبراي هر يك از اجزاء كوچك مستقل، هزينه

 شود.هاي هماهنگي و اتصال بين اجزاء نيز در نظر گرفته ميبر آن هزينه

 

ها و منفعت سيستم بايد موارد عدم قطعيت و ريسك نيز در در محاسبه هزينه 

 نظر گرفته شود. مواردي از جمله :

 .اعتصاب كاركنان يا تعطيلي كارخانه يا سازمان 

 افزاري.جواب ندادن سيستم نرم 

 افزاري.خراب شدن يا ايجاد اشكال در سيستم سخت 

 وض شدن مديريت.تغيير شرايط محيط نظير ع 

 و ايجاد تناقض و ناسازگاري در  78ايجاد مشكل برخورد ساختماني

 طراحي.

 افزار خريداري شده و يا افزار و يا نرمورشكستگي فروشنده سخت

 پيمانكار.

 .بيماري و يا از كار افتادگي برخي افراد كليدي در طرح 

 .درست عمل نكردن تكنولوژي خريداري شده 

 نشده.بيني هاي پيشهزينه 

 شده.هاي طراحيعدم كارائي روش 

 عوامل زير در تعيين ميزان و ضريب ريسك موثر است :

 .اعتبار و قدرت و سابقه فروشندگان تجهيزات 

 .آشنائي سازمان با تكنولوژي بكارگرفته شده در پروژه 

  (. -بزرگ  -پروژه )كوچك وسعت -حجم پروژه... 

  (. -اتي عملي -ماهيت پروژه )اداري  -نوع پروژه... 

 بلند(. -ميان مدت  -زمان پروژه )كوتاه مدت 

                                                 
۷۸ -  Structure Clash 
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  از حد(.بيش -مناسب  -محدوده هزينه پروژه )كمتر از حد نياز 

  ساير(. -استفاده از نيروهاي رسمي  -وضعيت مالي پروژه )قراردادي 

 اي(.غير حرفه -مخلوط  -اي نيروي انساني )حرفه 

  ست كه بايد بدست آيد دانش موجودي ا -دانش علمي )موجود است- 

 دانش جديدي است كه بايد ايجاد شود(.

  تقريبًا نامحدود(. -محدوديت منابع )محدود 

  كم(. -متوسط  -اهميت پروژه )زياد 

 .)...حمايت از پروژه )توسط مديريت و كاركنان و 

  خير(. -بله آماده است  -سيستم كامپيوتري نياز دارد )بله بايد توليد شود 

 بله، آماده و قابل خريداري  -ي نياز دارد )بله، بايد توليد شود دستگاه خاص

 خير(. -است 

 .پيچيدگي سيستم 

برخي از تحليلگران با تجربه، جداول ضريب اطميناني را با توجه به انواع  

ها تهيه كرده و با تعيين نوع پروژه در اين جداول، ضريب مورد نظر را محاسبه پروژه

 كنند.مي

 

شود، داراي دو گزارش و مستنداتي كه در اين فاز تنظيم و به سازمان ارائه مي

 بخش و دو نوع مختلف است :

 گزارش مطالعه و طراحي سيستم جديد -1 

اي است كه به صفحه 100-50اين گزارش يك جزءه حداكثر 

در جريان چگونگي انجام اين فاز قرار بگيرد  شود، تا مديريتمديريت ارائه مي

 و با خصوصيات و مشخصات طراحي انجام شده آشنا شود.

 مجموعه مستندات طراحي سيستم جديد -2 
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گردد و حجم آن اين مجموعه مستندات از چندين كتابچه تشكيل مي 

بستگي به ابعاد سيستم، ممكن است تا چند هزار صفحه باشد. اين مستندات در 

زمان ثبت شده و به عنوان مستندات سيستم جديد در هنگام پياده سازي و سا

 گيرد.عمليات سيستم مورد استفاده قرار مي

 

اين گزارش به مديريت سازمان ارائه شده و شامل مطالبي پيرامون چگونگي  

ريزي موجود )گزارش قبلي(، برنامه انجام پروژه، اصالحاتي بر گزارش مطالعه سيستم

سازي، خصوصيات و مشخصات كلي سيستم جديد و ساير توضيحاتي است كه الزم پياده

 است در مورد سيستم جديد به مديريت ارائه شود.

اين گزارش بايد به شكل مختصر و مفيد و با حداقل حجم تنظيم شود و در  

ش ذكر شود ولي داراي حجم زياد و صورتي كه مطالبي وجود دارد كه بايد در گزار

باشد )مثالً مباحث تجزيه و تحليل منفعت كننده براي مديران ميتوضيحات مفصل و خسته

و محاسبات مربوطه(، بهتر است در بخش ضمائم قيد شود و در داخل متن گزارش تنها 

 به صورت مختصر به رئوس و نتايج آن اشاره شود.

 نظير موارد زير باشد :اين گزارش بايد شامل مطالبي  

 عنوان 

 فهرست 

 مقدمه 

 چگونه انجام اين كار به  شما واگذار شد؟  

  ... 

  محدوده كار به صورت  -موضوع  -اهداف  -تعريف مجدد مسئله

 بسيار مختصر.

  اصالحاتي كه نسبت به مطالب مندرج در مستندات سيستم موجود

ريف ممكن است انجام شده باشد، در مواردي چون مشكل، تع

كار و ...، بخصوص اگر بخشهائي از مطالعه سيستم مسئله، محدوده

موجود در ابتداي همين فاز بداليلي چون فاصله افتادن بين دو فاز، 
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دوباره انجام شده باشد )توضيحات مربوط به همين موضوع، 

 را در اوائل همين فصل به ياد بياوريد(. ريزيمندرج در بخش برنامه

 .كار طي چه مراحلي انجام شد و چه مشكالت  گزارش مراحل كار

 و مسائلي در انجام اين فاز ايجاد شد و كار چگونه انجام گرديد.

  خط مشي و سياست طراحي سيستم. طراحي سيستم بر چه محورها

و چه مبنائي انجام شده است، و سياست كلي و خط مشي طراحي 

 چه بوده است.

 تمان كالن سيستم محورهاي اصلي سيستم جديد و اجزاء و ساخ

 جديد.

 .معيارهاي ارزيابي سيستم جديد 

  ،نكات عمده در پياده سازي. شامل مواردي نظير پرسنل مورد نياز

 آموزش، نحوه پياده سازي و ...

 ها در پياده سازي.توصيه 

 ها در عمليات عمومي سيستم.توصيه 

 هاي ديگر.توصيه 

 سازي.برنامه پياده 

 سازي.هزينه و زمان پياده 

 زارش آزمايش و وارسي سيستم.گ 

 سازي.برنامه آزمايش سيستم پس از پياده 

 .برنامه و سازماندهي نگهداري سيستم در مدت عمر سيستم 

 .هزينه نگهداري سيستم در مدت عمر سيستم 

 .تجزيه و تحليل منفعت سيستم 

 پذيري پياده سازي و نگهداري سيستم از ابعاد بررسي امكان

 مختلف.

 شود و ي مستندات سيستم جديد كه ارائه ميهاليست كتابچه

 توضيحي مختصر بر هر يك از اين مستندات.
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 اي كه بايد مديريت و كاركنان به آن توجه كنند.هر نكته 

 

دهند ها، ماهيت و هويت سيستم جديد طراحي شده را تشكيل مياين كتابچه 

شود. نقص اين مستندات سازي و اجرا ميت شناخته، و پيادهو سيستم بر اساس اين مستندا

شود. ثمره به معني نقص سيستم است و سيستم بدون مستندات اصاًل سيستم محسوب نمي

كليه فعاليتهاي تجزيه و تحليل سيستم همين مستندات است، و بايد به خوبي آن را تدوين 

هاي ند نسخه تكثير شده و در مكانها بايد در چو ارائه و نگهداري نمود. اين كتابچه

هاي ديگري ها، نسخهمختلف )نه يكجا( قرار گيرد تا در صورت از بين رفتن يكي از نسخه

ها نزد تحليلگر باقي بماند تا در موجود باشد، همچنين بهتر است يكي از اين نسخه

توانند تندات ميآيد( مورد استفاده قرار گيرد. اين مسارجاعات آينده )كه معموالً پيش مي

 شامل موارد زير باشند :

 هاي قبلي از پيشنهاد پروژه گرفته تا ...كليه گزارش 

 ها و مكاتبات انجام شده در ارتباط با تجزيه و تحليل سوابق و نامه

 سيستم.

  گزارش كارهاي تحليلگران و تيم تجزيه و تحليل كه بصورت

 روزانه يا ادواري يا موردي تنظيم شده است.

 ها، مستندات هاي قديمي، برنامهنامهمستندات قديمي )آئين كليه

 سيستم قديمي و ...(.

 .استانداردهاي توسعه سيستم 

 .مستندات راهكار توسعه سيستم 

 .معيارهاي ارزيابي سيستم 

  دستورالعمل آزمايش سيستم. -مستندات آزمايش سيستم 

  هاي انجام شده.گزارش آزمايش -مستندات آزمايش سيستم 

 ح مفهومي سيستم و نمودار مفهومي سطح اول و تشريح سطو

 محورهاي سيستم.
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 ... ساختار سيستم و روندنماها و 

 ها.دستورالعمل 

 ها.نامهآئين 

 .مستندات محيط داخلي سيستم 

 .مستندات محدوده و محيط خارجي سيستم 

 ها.ديكشنري داده -ها مستندات داده 

 ي.ساختمان بانك اطالعات -ها مستندات داده 

 ها مستندات داده- ... 

  ،ها و ...(.فرايندمستندات عمليات سيستم )رخدادها، سناريوها 

 ها.مستندات كنترل 

  چارت سازماني. -مستندات سازمان 

  شرح وظايف. -مستندات سازمان 

  مستندات سازمان- ... 

 طراحي. -افزار مستندات نرم 

 توضيحات متن برنامه. -افزار مستندات نرم 

  هاي نگهداري.دستورالعمل -افزار نرممستندات 

 افزار مستندات نرم- ... 

 ساختمان و مشخصات شبكه. -افزار مستندات سخت 

 مشخصات تجهيزات. -افزار مستندات سخت 

 دستورالعمل نگهداري. -افزار مستندات سخت 

 افزار مستندات سخت- ... 

 ريزي و راهنماي عمليات واحد سيستمها.مستندات برنامه 

 تورالعمل آزمايش و وارسي و گزارش آزمايش و وارسي دس

 افزارها و سيستمهاي مكانيزه.شده نرمانجام

 .مستندات آموزش كاربران 
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 كتابچه راهنماي  -افزاري مستندات استفاده از سيستمهاي نرم

Supervisor. 

 كتابچه راهنماي  -افزاري مستندات استفاده از سيستمهاي نرم

 كاربران عادي.

 هاي مراجعه كارت -افزاري ت استفاده از سيستمهاي نرممستندا

 سريع.

 افزاري مستندات استفاده از سيستمهاي نرم- ... 

 كتابچه راهنماي  -افزاري مستندات استفاده از سيستمهاي سخت

 كاربران.

 كتابچه تعميرات و  -افزاري مستندات استفاده از سيستمهاي سخت

 نگهداري.

 افزاري تمهاي سختمستندات استفاده از سيس- ... 

  مستندات دستورالعملها و روالهاي نگهداري و انجام تغييرات و

 اصالحات در سيستم.

 .مستندات سازماندهي و ساختار واحد سيستمها در نگهداري سيستم 

 .مستندات دستورالعملها و روالهاي تعمير و نگهداري تجهيزات 

 رشات ادواري و مستندات دستورالعمل و روالهاي تنظيم و ثبت گزا

 روزمره.

 ... 

 و هر مستندات ديگري كه براي كار سازمان و سيستم الزم است. 

 

بسياري از اوقات، ارائه گزارش كتبي كافي نيست و بايد به صورت شفاهي نيز  

 شود :گزارش ارائه شود. گزارش شفاهي معمواًل در دو حالت انجام مي

ارائه گزارش و مستندات سيستم و زماني كه كار مطالعه و در هنگام  -1 

طراحي و مستندسازي به پايان رسيده است. در چنين مواردي، توضيحات 
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هاي كتبي ارائه شده و بخشهائي كه اهميت مختصري پيرامون گزارش

شود و احيانًا بخشهاي بسيار مهم، كه احتمال داده بيشتري دارند داده مي

در هنگام مطالعه از آنها سرسري عبور كند و توجه الزم شود، مديريت مي

را به آنها ننمايد، شفاهًا و به صورت بسيار مختصر و سريع توضيح داده 

 شود.مي

پس از خواندن گزارش احتمال اينكه مديريت گزارش كتبي را خوانده  -2 

و سئوال داشته باشد وجود دارد و تحليلگر در اين گزارش، بيشتر بايد به 

 سئواالت مديريت پاسخ دهد.

 در هر دو صورت بايد نكات زير مورد توجه قرار گيرد : 

  برنامه گزارش از قبل تنظيم شده باشد و معلوم باشد كه

كنندگان راجع به چه مطالبي صحبت خواهند كرد و هر صحبت

 مطلب چه مدت از وقت را به خود اختصاص خواهد داد.

  است از قبل به شركت كنندگان و رئوس مطالب و برنامه جلسه بهتر

مستمعين جلسه داده شده باشد، تا آنها با آمادگي قبلي در جلسه 

 شركت كنند.

  توضيحات ارائه شده حتي االمكان مختصر و سريع باشد و مطالب

 اضافي و تكراري نباشد.

  در جلسه حتمًا بخش قابل توجهي از وقت به پرسش و پاسخ آزاد

 اختصاص داده شود.

  گيري از جلسه حتمًا انجام شود و صورتجلسه حتمًا تنظيم شود.نتيجه 

  جا انداختن اهميت سيستم طراحي شده براي كاركنان و مديران

سازمان، جداي از گزارش كتبي و شفاهي ارائه شده بايد توسط 

تحليلگر به هر روش قابل قبول و ممكن انجام شود. شناساندن ابعاد 

 ستم اهميت كمتري ندارد.و اهميت كار، از طراحي خوب سي
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، 79پس از تصويب و آغاز مطالعه و طراحي سيستم موجود بر سيستم دانشكده 

سازي سيستم )بخشهاي اداري در محدوده تعيين شده، به عنوان گام اول طراحي و پياده

م مالي و دانشجوئي(، در اولين جلسه، مدير تيم به تعيين محورهاي طراحي سيست -

ها" را مشخص نموده، بحث هاي انجام كار" و "وظيفهپرداخت و دو محور اصلي "رويه

مفصلي در اين مورد انجام شد. با توجه به اين دو محور، بنا بر آن شد كه طراحي سيستم، 

هائي كه در سيستم بايد وجود داشته باشد انجام شود و سپس انجام ابتدا بر حسب رويه

هاي مطرح شده، شده و وظايف هر يك از افراد با توجه به رويه ها مشخصدهندگان رويه

تعيين شود. همچنين مشخص گرديد كه با توجه به اينكه پرسنل موجود در دانشكده را 

دهند، و محدوديت استخدام و بكارگيري افراد جديد وجود تعداد معدودي تشكيل مي

. سپس با توجه به دو محور دارد، وظايف افراد با توجه به پرسنل موجود تعيين شود

ها و مقررات و ... ، نامهمشخص شده، طراحي انجام شده و ساير موارد سيستم نظير آئين

 با توجه به اين طراحي تعيين شود.

مدير تيم در اين جلسه، ليستي از فعاليتهائي كه بايد انجام شود ارائه نمود و بر  

د. همچنين مشخص شد كه هر يك از افراد، اي انجام شسر تقدم و تاخر آن در تيم مباحثه

در كداميك از بخشها فعاليت خود را انجام دهند. بدين ترتيب بنا بر آن شد كه سه تيم 

ها به مطالعه و طراحي كوچكتر از بين افراد تيم تحليلگر تشكيل شود و هر يك از اين تيم

ها، مدير تيم پس مقسمتي از سيستم بپردازند. با مشخص شدن وظايف هر يك از زير تي

ريزي دقيق فعاليتها و مراحل كار اين فاز پرداخت و جداول و از اتمام جلسه، به برنامه

 نمودارهاي تقسيم كار را ترسيم نمود.

ريزي انجام شده را به اعضاء تيم در جلسه بعدي، مدير تيم، جداول و برنامه 

ليت طراحي خود را آغاز كنند. در ارائه كرد، و قرار شد تا افراد پس از اتمام جلسه، فعا

 اين جلسه همچنين محورهاي طراحي مشخص گرديد.

                                                 
 مراجعه كنيد.  يفصول قبل يمورد يبه بررس - 79
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روز بعد به عنوان نقطه  9ها، در اولين نقطه مذاكره مجدد و تبادل اطالعات تيم 

ها ليستي از نيازهاي سيستم ) مياني طراحي مفهومي تعيين شد. در اين نقطه هر يك از تيم

تي از معيارهاي ارزيابي به همراه توضيحات كافي براي هر يك ها ( و ليسنيازها و خواسته

از معيارها را ارائه نموده و بر جمع بندي نيازها و معيارها، بحث مفصلي طي سه جلسه چند 

ها، با نيازهاي ساعته انجام شد. برخي از موارد نيازهاي تعيين شده توسط هر يك از تيم

اقض و ناسازگاري بود. بنا بر اين اصالحاتي در هاي ديگر داراي تنتعيين شده توسط تيم

اين موارد انجام گرديد. همچنين در اين جلسات، ساختمان عملياتي مفهومي سيستم 

پيشنهادي، در هر يك از بخشهاي مورد بررسي توسط زير تيمها، مطرح و مورد بحث و 

مفهومي انجام  بررسي قرار گرفت )تعيين نيازها و معيارهاي ارزيابي، به موازات طراحي

هاي بعدي مطالعه گرديد(. يكي از موارد مهم بحث، بخشهائي از سيستم بود كه در گام

سازي قرار داشتند، اما به نوعي با بخشهاي مورد مطالعه در اين گام ارتباط داشتند. و پياده

وده مالي در ارتباط ب -مثاًل بخشهائي از زير سيستم امور آموزشي كه با زير سيستم اداري 

و مواردي نظير پرداخت حق الزحمه اساتيد و اخذ شهريه دانشجويان  و امثال آن را شامل 

بيني درستي از تحوالت و شد. در اين موارد، افراد تيم تجزيه و تحليل بايد پيشمي

هاي آن را در نقاطي كه با كردند و رويهاصالحات سيستم آموزشي در گام بعدي مي

نمودند. به همين دليل بنا بر آن شد كه ورد داشت، مشخص ميبخشهاي اداري مالي برخ

بخشي از مستندات طراحي سيستم، به نكاتي اختصاص پيدا كند كه در مطالعه و پياده 

هاي بعدي بايد به آنها توجه شود. به عبارت ديگر هر يك از افراد تيم موظف سازي گام

كنند، آنرا در ردي برخورد ميشدند كه در هنگام طراحي، در صورتي كه با چنين موا

اي ثبت كرده و در نهايت به مدير پروژه ارائه نمايند، تا در اين بخش از مستندات برگه

 ثبت شود و در گام بعدي طراحي و پياده سازي، مورد استفاده قرار گيرد.

روز طول كشيد، محورهاي طراحي  7سپس در انتهاي اين سه جلسه كه  

 6ارهاي ارزيابي سيستم دقيقًا مشخص شد و بنا بر آن شد كه در مفهومي و نيازها و معي

روز از  6روز آينده، كار طراحي مفهومي كاماًل پايان پيدا كند. در اين جلسه كه پس از 

جلسه قبلي تشكيل شد، هر يك از افراد آخرين نكات طراحي مفهومي را مطرح و پس 

خشها، بنا بر آن شد كه تا سه روز بعد، از مباحثه و انجام آخرين تغييرات در هر يك از ب
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اي با مستندات اصالح شده نهائي طراحي مفهومي آماده شود. در روز چهارم جلسه

ها، هماهنگي قبلي، با مديريت گذاشته شد و طراحي مفهومي ) شامل نيازها و خواسته

ي نيز معيارهاي ارزيابي و ساختمان عمومي سيستم( به مديريت ارائه گرديد و توضيحات

در اين زمينه داده شد. بنا بر آن شد كه مديريت تا جلسه بعدي كه هفته آينده تشكيل 

شود، مستندات را مطالعه و نظر خود را اعالم نمايد. در طي اين يك هفته، افراد تيم مي

براي آنكه وقت را از دست ندهند، به آماده كردن شرايط و اطالعات الزم براي طراحي 

رفت، و برخي از مواردي را كه احتمال بحث بر آن توسط مديريت نمي تفضيلي پرداخته

 8نكته را در مورد طراحي بيان نمود كه  11آغاز كردند. در جلسه هفته بعد، مديريت 

مورد آن با توضيحات بيشتر افراد تيم رفع گرديد و بنا بر آن شد كه با تغييراتي در طراحي، 

ع بندي كلي، موارد مطرح شده پذيرفته شد و كار نكته ديگر نيز اصالح شود. در جم 3

 طراحي تفضيلي آغاز گرديد.

روز به طول انجاميد، هر هفته يك جلسه  25در طي طراحي تفضيلي كه  

شد و عالوه بر گزارشي كه افراد تيم، هر دو روز هماهنگي و تبادل اطالعات برگزار مي

سات نيز گزارشي از وضع فعاليتهاي دادند، در اين جلبه صورت كتبي به مديريت تيم مي

ها و نكات الزم بحثهائي انجام شد و بر شيوهموجود، توسط هر يك از افراد داده مي

شد. در انتهاي اين مدت طراحي تفضيلي تنظيم شد و محاسبه منفعت سيستم نيز انجام مي

گرديد. سپس طي يك هفته بعدي، بخشهاي مختلف طراحي تفضيلي كه توسط هر يك 

ز افراد انجام شده بود، به شخص ديگر در همان تيم و دو نفر از مشاوران تيم داده شد و ا

نظرات آنها اخذ و موارد نهائي مشخص و طي سه روز بحث و جلسه مداوم تثبيت شد. 

افراد موظف شدند كه نظرات اصالحي را تا سه روز بعد در مستندات نهائي سيستم درج 

ز چهارم به مديريت ارائه شود. همچنين در اين جلسات، كنند و مستندات نهائي در رو

هاي پياده سازي توسط مدير تيم ارائه، و پس از بحث و بررسي و اصالحات در استراتژي

 جلسه، مورد تصويب قرار گرفت.

 مستندات ارائه شده توسط تيم حاوي بخشهاي زير بود :  

 : مستندات عمومي طراحي سيستم شامل بخشهاي زير 

o مقدمه. 
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o .گزارشي از فعاليتهاي انجام شده توسط تيم 

o  طراحي مفهومي و خط مشي و سياست طراحي و

 ساختمان سيستم.

o .ليست نيازهاي سيستم جديد 

o هاي سيستم جديد.ليست خواسته 

o .ليست معيارهاي ارزيابي سيستم جديد 

o .محاسبه منفعت 

o .برنامه و نكات پياده سازي و وارسي نصب سيستم 

o سازي.دههزينه و زمان پيا 

o .برنامه و سازماندهي نگهداري سيستم 

o .ليست مستندات سيستم جديد به پيوست 

 .ساختار عمومي سيستم 

 هاي عملياتي سيستم.ليست رويه 

 .چارت سازماني و شرح وظايف پرسنل و واحدها 

 هاي عملياتي هر يك از پرسنل.دستورالعمل 

 ها و مقررات داخلي.نامهآئين 

 ها و خصوصيات سيستم عمومي، خواسته مستندات تشريح ساختمان

 اطالعاتي و مكانيزه.

با ارائه مستندات به مديريت به صورت كتبي و ارائه يك جلسه گزارش شفاهي  

سازي بخشهاي طراحي شده سيستم، بالفاصله و پرسش و پاسخ، بنا بر آن گرديد كه پياده

 ند.آغاز شود و يك ماه قبل از آغاز امتحانات ترم پايان پيدا ك

 

هاي آن و راه پس از مطالعه سيستم موجود و مشخص شدن مشكالت،ريشه 

 شود.حل برطرف كردن آنها، عمليات مطالعه و طراحي سيستم جديد آغاز مي
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ريزي دقيق در ابتداي اين فاز، فعاليتهائي كه بايد انجام شود، طي يك برنامه 

 شود.مشخص و جزئيات كار معين مي

شود. نيازهاي سيستم جديد ستندسازي نيازهاي سيستم پرداخته ميسپس به م 

اي از عوامل و عناصر و شرايطي است كه بايد فراهم گردد، تا سيستم جديد به مجموعه

هاي سيستم، يا نيازهائي كه سيستم جديد بايد اهداف خود برسد. همچنين خواسته

بايد شامل خروجيها، وروديها، برآورده كند نيز بايد مشخص شود.نيازهاي سيستم جديد 

هاي عملياتي و مالي باشد. در مورد عملياتي كه بايد انجام شود، منابع مورد نياز و كنترل

 هر يك از اين عوامل بايد  نيازهاي فعلي، آتي، مديريتي و كنترلي مشخص شوند.

تي، نيازها داراي انواع مختلفي هستند، از جمله نيازهاي ماهيتي، نيازهاي اطالعا 

نيازهاي كارائي، نيازهاي عملياتي، نيازهاي منابع، نيازهاي مستندسازي، نيازهاي امنيت و 

... . نيازها بايد با توجه به آينده باشند، با واقعيات تطابق داشته باشند،  بر طبق ضرورت 

باشند، تقدم و اولويت مشخصي داشته باشند، قابل آزمايش و وارسي، واضح و شفاف، 

 ر، كامل، سازگار، قابل پيگيري و شناسائي و قابل تغيير باشند.پذيامكان

عالوه بر تعيين نيازها در ابتداي طراحي، بايد معيارهائي را براي ارزيابي سيستم  

شود قابل توجيه باشد و اي كه صرف توسعه سيستم ميجديد در نظر گرفت تا هزينه

شود. طراحي مبتني بر ديدگاه ديدگاه تحليلگر و مدير براي ارزيابي سيستم نزديك 

شود و طراح دائمًا سيستم در حال طراحي را با معيارها معيارهاي مطرح شده انجام مي

توان زمان )زمان پاسخگوئي، زمان دهد. از جمله اين معيارهاي ارزيابي ميمطابقت مي

ائي، عمليات، زمان پردازش و زمان تعليق(، هزينه، كيفيت، دقت، گنجايش و ظرفيت، كار

قابليت اطمينان، انعطاف پذيري، پذيرفتني بودن، كنترلها، مستندات، آموزش، عملكرد 

ها، سازگاري با محيط، مشخصات جانبي و عمومي صحيح، برآورده كردن خواسته

مناسب، قابليت نگهداري، سهولت استفاده و توسعه، استفاده بهينه از حداكثر منابع و 

 و مناسب با بودجه بودن را نام برد. سيستم كامپيوتري، به روز بودن

سپس بايد به طراحي مبادرت ورزيد و مشخص نمود كه سازماندهي سيستم  

چگونه است و چه عناصري بايد در سيستم وجود داشته باشند و سيستم بايد از چه اجزائي 

و با چه خصوصياتي تشكيل شود. طراحي در دو مرحله عمومي طراحي مفهومي و طراحي 
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شود. در طراحي مفهومي الزم است تا كليات را مشخص كرده و سپس انجام مي تفضيلي

در طراحي تفضيلي به جزئيات پرداخته شود. در طراحي مفهومي، چهارچوب سيستم 

شود. اينكار باعث جلوگيري از اغتشاش مشخص شده و از ورود به جزئيات حذر مي

ريزي بهتر، نظم كار طراحي، امهذهني طراح، سازمان دادن به كار طراحي و امكان برن

امكان انجام طراحي توسط افراد مختلف، تفكيك فعاليتهاي مربوط به طراحي در 

هاي تخصصي مختلف، كاهش هزينه و زمان طراحي، افزايش كيفيت طراحي، زمينه

تر، طرح واضح و تر، آزمون طراحي سادهتر، مستند سازي سادهاشكال زدائي ساده

 شود.تر ميه هزينه تفكيك شده و سادهتر و محاسبشفاف

ها و طراحي سيستم مبتني بر سه محور اصلي محيط خارجي سيستم، داده 

 شود.عمليات انجام مي

شود. در طراحي، سيستم سازي سيستم استفاده ميبراي نمايش طراحي از مدل 

ود. طراحي شآيد و مدل نيز به وسيله نمودارهائي نشان داده ميبه شكل يك مدل در مي

شود كه هر يك داراي هاي مختلفي انجام ميها و روشها و استراتژيبر اساس متدولوژي

اي هستند. همچنين سيستم بر اساس ساختارهاي مختلفي خصوصيات و كاربردهاي ويژه

كند. طراح بايد در شود كه اسكلت و سازماندهي داخلي آنرا مشخص ميطراحي مي

گيري نقاطي هستند كه گيري را مشخص كند. نقاط تصميمطراحي سيستم، نقاط تصميم

در آنها يك مكانيزم خودكار يا فرد مشخص، در مقابل اطالعات ورودي تصميم خاصي 

 كند.را اتخاذ مي

براي انجام طراحي مفهومي، پس از تعريف و تعيين عوامل، شرايط، پارامترها،  

ارتباطات بين زير سيستمها و تعيين  زير سيستمها و خصوصيات و اهداف آنها، محدوديتها،

منابع، طرحهاي اوليه تهيه شده و بررسي جوانب و ارزيابي و انتخاب و تعيين ساختمان، 

 شود.مستند سازي طراحي مفهومي و تعيين دستورالعملهاي طراحي تفضيلي انجام مي

شود. پس از انجام طراحي مفهومي، طراحي تفضيلي سيستم جديد انجام مي 

هاي اطالعاتي، ها و اطالعات داخل آن و شكل ظاهري فرماحي تفضيلي فرمدر طر

جزئيات مراحل فعاليتها، چارت سازماني و مسائل مربوط به آن، خصوصيات و وظايف 

واحدها، خصوصيات وظايف و مشاغل، شرح وظايف افراد، جزئيات بودجه، تجهيزات 
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، جزئيات بانك اطالعاتي، طراحي و لوازم، تعداد پرسنل، زير سيستمها، جزئيات منابع

شود. افزار، جزئيات روابط بين عناصر و نظاير آنها مشخص مينرم -ساختمان برنامه 

شود. طراح در انجام طراحي تفضيلي طراحي تفضيلي بر اساس طراحي مفهومي انجام مي

بايد سعي در جلب همكاري و مشاركت كاركنان  داشته باشد. از جمله موارد طراحي 

توان به طراحي عوامل انساني، اطالعات و مديريت منابع اطالعات، طراحي فضيلي، ميت

سازمان، طراحي محيط داخلي، طراحي سيستمهاي مكانيزه، طراحي شرايط خاص، 

اي باشد كه هاي كنترل و نظاير آن اشاره كرد. طراحي بايد به گونهطراحي مكانيزم

ترين شكل خود انجام شود. در كار در ساده كاغذبازي به حداقل خود در سيستم برسد و

 انتهاي طراحي تفضيلي، بايد مستندات طراحي تفضيلي سيستم تهيه شود.

پس از اتمام طراحي و قبل از آغاز عمليات نصب، بايد از صحت و اعتبار  

طراحي انجام شده، اطالع كسب كنيم و نواقص آن را مشخص كنيم. براي اينكار بايد 

مايش و كنترل قرار گيرد. اينكار عمدتًا از طريق وارسي و كنترل مجدد طراحي مورد آز

شود. آزمايش بايد ابتدا توسط طراح  و سپس توسط گروه ديگري كه طراح در انجام مي

بين آنها نيست. انجام شود. اينكار بايد هم بر طراحي مفهومي پس از انجام طراحي 

آن صورت گيرد. روشهاي وارسي و كنترل مفهومي و هم بر طراحي تفضيلي پس از انجام 

 -هاي ديگرسازي، نمونه سازي و  روششامل بازخواني و كنترل ذهني، جلسه مرور، شبيه

 شود.مبتني بر مسئله مي

 سازي مشخص شود.پس از اطمينان از صحت طراحي، بايد استراتژي پياده 

فعت ايجاد سيستم نكته بسيار مهم در انجام طراحي، ارزيابي طراحي و تعيين من 

باشد جديد است. بايد مشخص شود كه آيا ايجاد سيستم جديد به نفع و صرفه سازمان مي

و يا خير. عوامل اساسي تجزيه و تحليل منفعت شامل بررسي منفعت، كاهش هزينه و 

ها و منافع سيستم در شود. هزينهافزايش سود، منفعت عملياتي و منفعت غير عملياتي مي

گردند. با توجه به ها و منافع آشكار تعيين ميها و منافع پنهان و هزينهزينهدو وضعيت ه

توان منفعت يا عدم منفعت سيستم هاي توسعه سيستم، ميها و منافع و نيز هزينهاين هزينه

را تعيين نمود. در محاسبه منفعت بايد به مسئله عدم قطعيت و ريسك نيز توجه نمود و 

در اين محاسبات دخالت داد. در محاسبه منفعت بايد به مسائل  عوامل موثر در ريسك را
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ماهيت سرمايه گذاري توسعه سيستم، استهالك هزينه، ارزش جاري پول، منفعت 

ها و سودهاي پنهان توجه شود. محاسبه منفعت از روشهاي مختلفي قابل اجتماعي و هزينه

يه و روش محاسبه ارزش انجام است، از جمله روش محاسبه مستقيم، روش برگشت سرما

 ارزش افزوده. -مستقل سيستم 

در انتهاي مطالعه و طراحي سيستم نيز بايد گزارش و مستندات مطالعه و  

 طراحي سيستم جديد تنظيم و به مديريت به صورت كتبي و شفاهي ارائه شود.

 

 اهداف سيستم 

  نيازهاي سيستم 

 معيارهاي ارزيابي  

 مفهومي طراحي 

 تمان سيستمساخ 

  محدوديتها 

  عوامل انساني 

 سازمان 

 آزمايش و وارسي 

  پياده سازي 

  مستند سازي 

  مدل 

 داده ها 

  رويه ها 

 منفعت سيستم جديد 

     برنامه ريزي تفضيلي 

  اهداف تجزيه و تحليل سيستم 

 خواسته هاي سيستم 
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  طراحي 

 طراحي تفضيلي 

  نقاط تصميم گيري 

  منابع 

 اطالعات و منابع اطالعاتي  

  سيستمهاي مكانيزه 

 نمونه سازي 

  مكانيزمهاي كنترل 

 سازگاري 

  محيط 

  عمليات 

 وظايف 

 

تعيين نيازهاي سيستم و معيارهاي ارزيابي سيستم و طراحي مفهومي چه  -1 

 ارتباطي با يكديگر دارند ؟

 اهميت تعيين نيازهاي سيستم در چيست ؟ -2 

 هاي سيستم را بيان كنيد.خواستهتفاوت و شباهتهاي نيازهاي سيستم با  -3 

بندي فعاليتها به طراحي مفهومي و تفضيلي را مشخص معيارهاي تقسيم -4 

 كنيد.

وجود تناقض و ناسازگاري بين بخشهاي مختلف طراحي منجر به چه  -5 

 شود ؟عوارضي مي

ها و عمليات  را به طور مجزا، در طراحي سيستم بيان نقش محيط، داده -6 

 كنيد.

 شود ؟محاسبه منفعت توسط چه كسي و در چه زماني انجام مي -7 
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چند سيستم كوچك را در محيط اطراف خود در نظر بگيريد و اهداف،  -1 

هاي سيستم را مشخص اهداف تجزيه و تحليل سيستم، نيازها و خواسته

 كنيد.

 جام دهيد.طراحي مفهومي را براي سيستمهاي تمرين قبلي ان -2 

 معيارهاي ارزيابي سيستم را براي سيستمهاي مورد بحث مشخص كنيد. -3 

هاي قبلي منفعت سيستم را در مورد طرح  مفهومي ارائه شده تمرين -4 

 بررسي كنيد.

يك سازمان را انتخاب كرده و مستندات موجود در سازمان را با مواردي  -5 

و نقائص آن را مشخص ذكر شده مقايسه كنيد  7-10-2كه در قسمت 

 كنيد.

م از آن صحبت شد، طبق موارد و مراحل سوپروژه درس را كه در فصل  -6 

شود، انجام مراحل  مشخص شده در اين فصل ادامه دهيد. تاكيد مي

معيارهاي ارزيابي، طراحي ريزي تفضيلي، تعيين نيازها، تعيينبرنامه

ا فراموش نكنيد و تك مفهومي، طراحي تفضيلي و تجزيه و تحليل منفعت ر

 تك اين مراحل را با دقت انجام دهيد و در گزارش نهائي ثبت كنيد.

  
  

  



 2۵۸مبانی تحلیل و طراحی سیستم ها / 

 

 
 بخش سوم

 طراحي سيستم روشهاي

  
  

 

 ء خلقناه بقدرانا كل شي

 بدرستیکه ما هر چیزی را به اندازه آفريديم

  
ترين بخش فعاليت تجزيه و تحليل سيستمها است. براي انجام ستم، پيچيدهطراحي سي

انساني، تحليلگر و طراح بايد از ماهيت، روشها و ابعاد  -طراحي يك سيستم سازماني 

طراحي سيستم با اطالع باشند. در اين بخش، مختصرًا سعي در معرفي ماهيت طراحي 

د طراحي داريم. بيان طراحي در يك بخش سيستم، بيان روشهاي طراحي، و شناسائي ابعا

جداگانه و بصورت مجزا از بخش دوم )تجزيه و تحليل سيستم(، به معناي جدا بودن اين 

تجزيه و تحليل سيستم است. تنها به دليل  فراينددو مبحث نيست. بلكه طراحي بخشي از 

 تنوع و پيچيدگي و حجم زياد مباحث آن، اين تفكيك صورت گرفته است.

اننده محترم بايد توجه داشته باشد كه مطالب اين بخش، محدودتر از آن خو 

است كه مانند بخشهاي قبلي به عنوان يادگيري مطرح شوند. مباحث مطرح شده در 

شد. اما بخشهاي گذشته نسبتًا مبسوط بود و كليه موارد نياز يك تحليلگر را شامل مي

ت. در صورتي كه بخواهيم مباحث مطرح شده در اين بخش تنها يك معرفي اس

طراحي سيستم را كاماًل مورد بحث و تشريح قرار دهيم، به چندين برابر حجم 

توضيحات و مثالهاي مطرح شده نياز است كه بدين ترتيب از حجم يك كتاب درسي 

دانشگاهي خارج است. لذا يادگيري مباحث و مراجعه به متون ديگر به خواننده محترم 

 شود. واگذار مي

  
  

                                                 
 4۹سوره مبارکه قمر، آيه    - ۸۰
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در اين فصل، با ماهيت و خصوصيات عمومي طراحي آشنا شده و چگونگي   

گيرد. راهكارهاي عمومي براي انجام طراحي يك سيستم مورد بحث قرار مي فرايند

رساندن طراحي شود و خواننده براي شروع كردن و به ثمر طراحي سيستم مطرح مي

شود. در اين فصل چگونگي مدل كردن يك سيستم براي استفاده در سيستم راهنمائي مي

هاي سيستم مطرح گيرد و ابعاد مدل كردن و انواع مدلطراحي، مورد بحث قرار مي

شود. همچنين برخي از نمودارهاي مورد استفاده در مدل سازي سيستم مختصرًا معرفي مي

 شوند. مي

 

با توجه به كليدي بودن اين مباحث از طراحي، و مشخص شدن چهارچوب كلي 

طراحي در اين فصل، سعي بر آن شده كه در اين فصل توضيحات و مباحث، با تشريح 

نسبتًا مناسب و ذكر مثالهاي قابل لمس انجام شود. اين شيوه در فصول بعدي مشاهده 

العه فصول اين بخش از كتاب)طراحي(، مطالعه اين فصل داراي نخواهد شد. لذا در مط

آموزد و فصول اهميت بسياري است. اين فصل راه و رسم كلي طراحي را به شما مي

پردازند. مطالب اين فصل نسبتًا بعدي اين بخش تنها به معرفي ابعاد و جوانب طراحي مي

تواند از يري اين مباحث، ميتشريحي است. بنا بر اين خواننده محترم در صورت يادگ

مطالب فصول بعدي نيز استفاده كرده و در طراحي، گليم خود را از آب بيرون بكشد. اما 

نقص در يادگيري مطالب اين فصل، باعث سردرگم شدن در هنگام مطالعه فصول بعدي 

 است.
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پرسيد. آيا طراحي همان نقاشي مي اين اولين سئوالي است كه شما از خود

است؟! آيا طراحي يعني نقشه كشي؟! حتمًا ميدانيد كه اينطور نيست. پس اين فعاليت 

 كنيم؟عجيب و غريب چيست كه ما دائمًا از آن صحبت مي

طراحي  فرايندبراي شناختن مفهوم طراحي ابتدا الزم است تا عواملي را كه در  

 وامل عبارتند از :. اين ع81وجود دارند بشناسيم

  ي است فراينددهد. طراحي طراحي را انجام مي فرايند. شخصي كه

ي مانند آشپزي چندان فرايندكه كاماًل به شخص طراح بستگي دارد. شايد 

به آشپز مربوطه بستگي نداشته باشد، بلكه اصل دستورالعمل و مواد پخت 

اده از مواد يكسان، دقيقًا غذا است. يعني اگر چند آشپز مختلف، با استف

دستورالعمل پخت يكساني را انجام دهند، غذاهاي پخته شده مشابه خواهد 

بود )به لفظ دقيقًا توجه كنيد(. اما طراحي چنين خصوصيتي ندارد. يعني 

اصواًل دستورالعمل واحد و قطعي براي آن وجود ندارد. وقتي يك 

افراد مختلف اجرا  دستورالعمل براي كشيدن يك تابلو نقاشي توسط

هاي حاصله احتمااًل )يا قطعا( شبيه هم نخواهد بود. زيرا شود، نقاشيمي

كند. افكار و روحيات هر فرد، در كشيدن آن نقاشي نقش موثري را ايفا مي

به همين ترتيب نيز طراحي يك سيستم با توجه به افكار، ساليق و روحيات 

ك سيستم واحد كه توسط گيرد. دو طراحي براي يشخص طراح شكل مي

دو نفر مختلف انجام شود كاماًل با هم متفاوت خواهند بود. از همين رو، 

دهد و ميزان خالقيت، توجه به اينكه چه كسي كار طراحي را انجام مي

ابتكار، تجربيات و توانائيهاي فكري وي، در كيفيت طراحي ارائه شده بسيار 

                                                 
 - یسازمان یسیستمها ی، تنها از ديدگاه طراحیاست که بحث ما پیرامون کلمه طراح یتوجه به اين نکته ضرور - ۸1

 دارد.   یمهندس یهامختلف، بخصوص در زمینه یهادر علوم و زمینه یکه اين کلمه، کاربرد وسیع یشود، در حالیمانجام  یانسان
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تورالعمل پخت نيمرو، مواد موثر است. اگر در يك كتاب آشپزي در دس

 الزم زير نوشته شده باشد، قطعًا تعجب خواهيد كرد :

o  تخم مرغ

.................................................................................

 عدد 1...  ....................... .......................

o  نمك

.................................................................................

 ... مقدار الزم .................... ..........................

o    روغن

.................................................................................

 الزم .. مقدار...............................................

o    آشپز

.................................................................................

 عدد 1... .....................................................

 اما براي طراحي يك سيستم، مواد الزم عبارتند از : 

o    سازمان

....................................................................................

 عدد 1... .................................................

o  مستندات مطالعه سيستم موجود و نيازها و معيارهاي

 .. مقدار كافي...............................................ارزيابي   .

o    ...كاغذ و خودكار و

....................................................................................

 ... مقدار كافي......................

o    وقت و بودجه

....................................................................................

 .. مقدار كافي.................................
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o طراح   

....................................................................................

 .. تعداد الزم...............................................

   طراحي سازماندهي است. در سازماندهي، جايگاه هر عنصر و

شود. شخص ميخصوصيات آن و چگونگي ارتباط عناصر با يكديگر م

فرمانده يك ارتش، در سازماندهي آن، محل استقرار لشگرهاي تحت امر 

كند كه هر يك از لشگرها چگونه بايد كند و تعيين ميخود را مشخص مي

اي دارند. همچنين وي در عمليات جنگي عمل كنند و هر يك چه وظيفه

و كند كه هر يك از لشگرها و گردانها چگونه با لشگرها مشخص مي

گردانهاي ديگر در ارتباط باشند. در طراحي يك سيستم نيز طراح، عناصر، 

ها و ساير عوامل موجود در يك سيستم را فراينداجزاء، پرسنل، منابع، 

كند كه هر يك در چه موقعيت فيزيكي كند و مشخص ميسازماندهي مي

جزاء بايد قرارگيرند و هر يك چگونه بايد عمل كنند و با ساير ا 82يا منطقي

 ارتباط بر قرار كنند.

  گيرد.آنچه كه مورد طراحي قرار مي 

  شود. به عبارت طراحي بر اساس اهداف سيستم انجام مي

ديگر طراحي بايد بصورتي انجام شود كه سيستم طراحي شده به اهداف 

خود دست يابد. اهداف سيستم در هنگام تعيين نيازهاي سيستم در فاز 

 شود.عه و طراحي سيستم جديد تعيين ميمطال

   مهمترين عامل محدود كننده يك سيستم، منابعي است كه توسط

سيستم قابل استفاده و در دسترس است. منابع سيستم، مجموعه عوامل 

شود. داخلي يا خارجي است كه فعاليت سيستم با استفاده از آنها انجام مي

صيات كاماًل مشابه، ولي با منابع متفاوت، طراحي دو سيستم با نيازها و خصو

خواهيد براي يك تواند باهم داراي تفاوتهاي اساسي باشد. وقتي ميمي

                                                 
 گیرد.یمورد بحث قرار م یو منطق ی، جلوتر در مباحث مربوط به مدل فیزيکیو منطق یمفهوم موقعیت فیزيک  - ۸2
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ريزي كنيد، در دو حالت زير از دسترسي به مسافرت در تعطيالت برنامه

 منابع، دو طرح كاماًل متفاوت ارائه خواهيد كرد :

ايد، اتومبيل شخصي مناسب داريد، تهتومان بودجه در نظر گرف 100000 -حالت اول  

مورد نظر در اختيار شما قرار        اداره شما يك آپارتمان با تمام امكانات در شهر

 دهد.مي

ايد، اتومبيل شخصي نداريد، بليط قطار تومان بودجه در نظر گرفته 20000 -حالت دوم 

زان قيمت در دو ماه اخير ار                  هاي ها و مسافرخانهشود، هتلپيدا نمي

 جاي خالي ندارند.

شود بنا بر اين در هنگام طراحي بايد منابع طراحي، مبتني بر منابع موجود انجام مي فرايند

 مشخص شده باشد.

   ،ها و فعاليتهائي كه در سيستم بايد انجام شود، مشخص فراينددر طراحي

ا سيستم به نحو مطلوب عمل كند و به هائي كه بايد انجام شوند تفرايندشود. مي

نظير ارسال يك نامه  فراينداهداف خود دست يابد. در يك سازمان، از كوچكترين 

خريد )شامل  فرايندهاي پيچيده نظير فراينداز يك واحد به واحد ديگر گرفته تا 

درخواست خريد و استعالم، خريد، عمليات انبارداري، عمليات حسابداري خريد( 

 شود.م طراحي مشخص ميدر هنگا

  هائي را بايد ارائه كند.بايد مشخص شود كه سيستم چه خروجي 

  ها بايد چه چيزهائي به سيستم وارد براي دستيابي به خروجي

 شود؟

   در هنگام طراحي بايد مشخص شود، چه عناصري در

 ه باشند و هر يك داراي چه خصوصيتي هستند؟سيستم بايد وجود داشت

  چه ارتباطي بين عناصر موجود در سيستم وجود دارد؟ 

  شود. بايد عوامل محيطي و طراحي هر سيستم با توجه به محيط انجام مي

محدوديتها و شرايطي كه سيستم بايد در آن شرايط فعاليت كند، در طراحي در نظر 

د. بنا بر اين، بايد محيط سيستم كاماًل شناسائي شده باشد. طراحي بايد به گرفته شون
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نحوي انجام شود كه نه محيط مشكلي براي فعاليت سيستم ايجاد كند و نه سيستم 

 محيط را دچار مشكل كند.

با توجه به اين عواملي كه براي طراحي ذكر شد، تعريف ما از طراحي عبارت خواهد  

 بود از :

ها در جهت فراينداندهي و تعيين عناصر سيستم و روابط آنها، منابع و "سازم   

يابي به اهداف ها از وروديها، در تقابل با محيط، در جهت دستاستحصال خروجي

 سيستم، با توجه به ساليق، ديدگاهها، تفكر، خالقيت و هنر طراح."

 و در يك تعريف مختصر و خالصه : 

يابي به اهداف، توسط محيط، براي دست "سازماندهي عناصر سيستم در   

 طراح."

  

 

با توجه به اينكه در تعريف طراحي، بر خصوصيات و توانائيهاي طراح تاكيد  

شده بود و سالئق و افكار و خصوصيات وي مستقيمًا بر طراحي انجام شده نقش موثري 

 ؟ يك طراح خوب كيست؟تواند يك طراح خوب باشدرا خواهد داشت، چه كسي مي

 بندي مختصر، طراح داراي خصوصيات زير است :در يك جمع 

 .خالقيت 

 .ابتكار 

 .جديت 

 .پشتكار 

 .اراده و مصمم بودن 

 هاي جنبي و مربوط.دانش و تخصص در زمينه مربوط به كار و زمينه 

 .توانائي تفكر و تعمق 

 .توانائي تجسم 

 بندي.گيري و جمعتوانائي نتيجه 

 .تجربه 
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 جه به نظرات افراد ديگر.تو 

 .قاطعيت 

 .وسعت ديد 

 پذير.انعطاف 

 .منظم 

 ريزي.يافته و با برنامهبا رفتار و فعاليت سازمان 

 .قدرت بيان شفاهي و كتبي افكار و عقايد 

 .خونسرد 

 .قدرت محاوره و برقراري ارتباط با ساير افراد 

 .قدرت تشخيص عميق 

توانيم مله خالصه كنيم، مياگر بخواهيم همه اين خصوصيات را در يك ج 

 بگوئيم:

 "طراحي يك هنر است و طراح يك هنرمند." 

طراحي را انجام دهد كه يك هنرمند باشد. يك  فرايندتواند شخصي مي 

هنرمند بايد خصوصيات فوق الذكر را دارا باشد )يك هنرمند در زمينه طراحي سيستمهاي 

 انساني(. -سازماني 

 

ي انجام طراحي، طراح بايد عوامل و مستندات زير را در اختيار داشته باشد برا 

 و بر اساس آنها طراحي را انجام دهد :

 .اهداف سيستم جديد 

 .وضع سيستم موجود 

 .مشكالت سيستم موجود 

 .نيازها 

 .معيارهاي ارزيابي 

 .عوامل و شرايط و پارامترها 
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 .محيط 

 .محدوديتها 

 .منابع 

مورد پارامترها آنست كه پارامترها معمواًل به عنوان بخشي نكته مورد توجه در  

كار، زمان شوند. مثاًل در يك سازمان اداري، ساعتاز محيط سيستم در نظر گرفته مي

شوند و در مستندات پيك كاري، تعداد مراجعان و امثال آن جزء پارامترها محسوب مي

 اند.سيستم موجود و يا نيازهاي سيستم جديد درج شده

طراح با دانستن عوامل فوق الذكر و در نظر گرفتن اهداف سيستم جديد، و  

ها، معلومات، تجارب و خالقيت خود، تجسمي از سيستم را در ذهن خود ايجاد نيز دانسته

(. طراح طرح ارائه شده 1-5كند )شكل كند و بر اساس آن، طرحي از سيستم ارائه ميمي

زند و كارائي آن را حيط، محدوديتها و منابع محك ميرا با اهداف، نيازها، معيارها، م

سنجد. اگر طرح ارائه شده با اين موارد تطابق نداشته باشد، طراح اصالحاتي در آن مي

زند. اين چرخه آنقدر ادامه پيدا كند و مجددًا آن را با همان موارد محك مياعمال مي

 (.2-5ل باشد )شكل ها قابل قبوكند كه طرح ارائه شده از تمام جنبهمي

 

گيري است. در اينجا بايد تفكيكي بين حل مسئله و تصميم فرايندطراحي يك  

هاي ممكن براي حلي است كه راهفرايندگيري قائل شد. حل مسئله حل مسئله و تصميم

حل عملي يك راه يابد. ممكن است بيش ازتوجه به معيارها و نيازها را ميا ايجاد سيستم ب

خواهيد به تعطيالت با توجه به منابع و معيارها و عوامل موجود وجود داشته باشد. وقتي مي

برويد، با توجه به بودجه، مدت مرخصي، وضعيت آب و هوا و.... ممكن است چند امكان 

هاي ممكن است. اما اينكه كداميك از حلوجود داشته باشد. وظيفه طراح، يافتن راه

ها انتخاب شود، فقط بر عهده طراح نيست. تمام اعضاء خانواده شما در اين باره حلراه

كنند و ممكن است انتخاب نهائي توسط همسر شما انجام شود. در نظر خود را اعالم مي

ها ها و مواردي كه درصد موفقيت آنها بيشتر از ساير راهحلسازمان نيز طراح، بهترين راه
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كند. مديريت در مديريت ارائه مي به83ر يك مجموعه انتخابياست، تعيين كرده و د

(. البته در 3-5ها انتخاب كند )شكل حلحل مناسب را از بين راهنهايت ممكن است راه

هاي موجود ممكن است لزومي به اينكار نبيند حلبرخي از موارد نيز طراح با توجه به راه

موضوع بستگي به شرايط وخصوصيات .اين 84گيري اقدام كندو خود راسًا به تصميم

 مسئله دارد.

براي حل مسئله بايد از روشي سازمان يافته و مشخص استفاده كرد. حل يك 

اي شود. طراح ابتدا با مسئله پيچيدهمسئله بزرگ از حل صدها مسئله كوچكتر تشكيل مي

نگي نشان دهنده چگو 4-5سروكار دارد كه الزم است تا اجزاء آن مشخص شود. )شكل 

است(. تنها مشخص كردن اجزاء كافي نيست، بلكه رابطه بين اجزاء و  فرايندانجام اين 

تواند براي هر يك از اجزاء ساختمان آن نيز بايد مشخص شود. پس از آن طراح مي

حل مناسب در اين نقطه انجام گيري در انتخاب راهحلي را مشخص كند. تصميممسئله، راه

، چند راه مختلف ارائه دهد و يكي از Eبراي حل زير مسئله  شود. طراح ممكن استمي

هاي مطرح شده هنوز حلانتخاب شود. اما راه Eحل آنها توسط مديريت به عنوان راه

اند و هر يك به صورت مجزا براي حل هر يك از اجزاء سيستم كاربرد سازمان نيافته

كه حل كل مسئله ممكن شود. براي اي با هم تركيب شوند گونهها بهحلدارند. بايد راه

ي را كه براي شكستن مسئله انجام داده بود به صورت معكوس فراينداينكار طراح همان 

حل، راه حل پيچيده را ها و تعيين ساختمان راهحلكند. يعني با سرهم كردن راهطي مي

لزومًا همانند حل، كند. بايد توجه داشت كه ساختمان راهبراي حل مسئله پيچيده ايجاد مي

 ساختمان مسئله نيست. ولي بايد با آن تطابق داشته باشد.

ها تركيدگي و خواهيد خانه قديمي خود را بازسازي كنيد. لولهفرض كنيد مي

كن نفتي بوده است، اما جديدًا به منزل شما گرمپوسيدگي فراوان دارند. بخاري و آب

اج به مرمت و رنگ دارند. همچنين شما انشعاب گاز شهري داده شده است. ديوارها احتي

قصد داريد تغييراتي را در محل ظرفشوئي آشپزخانه بدهيد. اجزاء مسئله در اينجا عبارتند 

 از :

                                                 
۸3 -  Choice Set 
 مسئله را نیز مد نظر داشته باشد و از اقدام خود مطمئن باشدطراح بايد عواقب  یدر چنین موارد   - ۸4
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 هارفع تركيدگي لوله 

 تغيير سيستم گرمايش 

 مرمت و رنگ ديوارها 

 تغيير محل ظرفشوئي آشپزخانه 

-5ا مشخص كنيد. شكل پس از آن بايد ارتباط بين اجزاء و ساختمان مسئله ر 

هاي انتخابي كه معمار در جلو شما قرار نشان دهنده اين ساختمان است. در اينجا حالت 5

 گيري كنيد عبارتند از :دهد تا تصميممي

 لوله كشي -الف  

 توكار 

 روكار 

 سيستم گرمايش -ب  

 كن گازيگرمبخاري و آب 

 شوفاژ 

 رنگ ديوارها -ج  

 كاغذ ديواري 

  ؟(رنگ )چه رنگي 

دهيد و شوفاژ را براي سيستم گرمايش و شما لوله كشي روكار را ترجيح مي

كنيد. بايد توجه داشته باشيد كه اجزاء مختلف رنگ سفيد را براي ديوارها انتخاب مي

مسئله با هم ارتباط دارند. يعني وقتي سيستم حرارتي خاصي نظير شوفاژ يا استفاده مستقيم 

، 5-5شود. در همان شكل كشي نيز با توجه به آن انجام ميهشود، لولاز گاز انتخاب مي

هاي مطرح شده، حلارتباطات بين اجزاء نشان داده شده است. با در نظر گرفتن راه

شود، نشان داده شده است. همانطور كه مشاهده مي 6-5حل در شكل ساختمان نهائي راه

ا بسيار به آن شبيه است و تطابقي را حل دقيقًا همان ساختمان مسئله را ندارد، اماين راه

حل مطرح شده، توان بين اجزاء آنها برقرار نمود. نكته بعدي آنست كه ساختمان راهمي

شود يا دهد. يعني معلوم نيست كه اول ديوار رنگ ميتقدم و چگونگي كار را نشان نمي
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آينده مورد شود. بحث پيرامون چگونگي انجام كار را در صفحات كشي انجام ميلوله

 بحث قرار خواهيم داد.

ل وبا جمع بندي مطالب بيان شده، روش عمومي حل مسئله، همانطور كه در فص

 شود :نيز مطرح شد، در مراحل زير خالصه مي قبلي

اي تعيين مسئله به صورت واضح و شناسائي و رفع نكات مبهم. به گونه -1

 سادگي متوجه شود. كه اگر مسئله را براي شخص ديگري توضيح دهيد، به

هاي كوچكتر، تا حدي كه مسائل كوچك تفكيك مسئله بزرگ به مسئله -2

 حاصله به سادگي و بدون هيچ ابهامي قابل حل باشند.

 هاي احتمالي ممكن.تجزيه و تحليل مسئله در حالت -3

هاي مشابه و متضاد، براي حذف ها و حالتحلبررسي و ساده كردن راه -4

 ممكن.برخي حالتهاي 

ها و خصوصيات آنها و مزايا و معايب هر حلبرسي اهميت هر يك از راه -5

 يك.

 حل.انتخاب بهترين راه -6

حل انتخاب شده براي مسائل كوچك را در حل مسئله سطح باالتر راه -7

حل مسئله كوچكتر را مورد بكار ببريد و در صورت لزوم مجددًا راه

 حل مطرح در سطح باالتر سازگار باشد.راهبررسي و تغيير قرار دهيد تا با 

 

 طراح بايد در هنگام طراحي، موارد زير را مشخص كند : 

 ايست كه در آن يك فرد يا گيري نقطهنقطه تصميم گيري.نقاط تصميم

يك مكانيزم خودكار بايد به عنوان واكنش در مقابل اطالعات ورودي، 

. 85گيري نقاط كليدي يك سيستم هستندصميمگيري نمايد. نقاط تتصميم

، فعاليتهاي بررسي اعتبار درخواست كننده،تشخيص 7-5در شكل 

                                                 
 به ياد بیاوريد. یگیررا پیرامون نقاط تصمیم 2-2توضیحات مندرج در فصل  - ۸۵
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گيري ضرورت و اولويت، تامين اعتبار، كنترل كيفي كاال نقاط تصميم

 هستند.

 نقاط كنترل نقاطي هستند كه كنترل عملكرد فعاليتها و عناصر  نقاط كنترل

قابل انجام است. مثاًل هنگام تحويل كاال به موجود در سيستم در آن نقاط 

توان وضعيت كاالي درخواست كننده در يك سيستم انبارداري، مي

تحويلي و هويت فرد تحويل گيرنده را كنترل نمود. بنابر اين، نقطه تحويل 

گيري، كنترل نيز كاال يك نقطه كنترل است. معمواًل در تمام نقاط تصميم

گيري، كليه نقاط چهارگانه تصميم 7-5همان شكل  شود. مثاًل دراعمال مي

هائي غير تواند در بخشنقطه كنترل نيز هستند. اما عالوه بر آن، كنترل مي

گيري نيز انجام شود. )همانند همان نقطه تحويل كاال به از نقاط تصميم

 درخواست كننده(.

 .سلسله مراتب اجزاء و عناصر سيستم و ارتباط بين اجزاء 

 ها. طراح بايد مشخص كند كه در سيستم مورد نظر چه چيزهائي اولويت

داراي اولويت بيشتري هستند. مثاًل : وقت انسان بر وقت كامپيوتر ارجحيت 

دارد، يا وقت ارباب رجوع ارزش بيشتري تا وقت پرسنل دارد، وقت 

جوئي در متخصص بر وقت غير متخصص داراي ارجحيت است، صرفه

 انجام كار اهميت دارد.هزينه بيشتر از سرعت 

 .طراح بايد مشخص كند كه چه كارهائي  وظايف غير ضروري و تكراري

شوند و الزم نيستند و يا اينكه چه كارهائي بصورت تكراري انجام مي

 توانند حذف شوند.مي

  .بسياري از اوقات، فعاليتهائي كه در يك سازمان كوششهاي بي جهت

گيري و هدف مشخصي جهت شود،پيرامون يك عمل خاص انجام مي

هاي مختلفي پيرامون صدور مجوز تكميل ندارند. مثاًل در يك سازمان، فرم

شوند ها چگونه استنتاج ميشوند. اما معلوم نيست كه اين فرمو بايگاني مي

گيرند و اصاًل كجا از اين و چگونه مورد بررسي و دستيابي قرار مي

 شود.اطالعات استفاده مي
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 شوند، از . برخي از فعاليتها كه توسط يك واحد انجام ميوطوظايف نامرب

وظايف واحد ديگري است. طراح بايد چنين مواردي را بيابد و در طراحي 

 بگونه مناسب آنرا اصالح كند.

 برخي اوقات حجم و نوع كار به صورت  كارهاي غير منطقي.تقسيم

 ود.شهاي مختلف يا افراد مختلف تقسيم مينامناسبي بين بخش

 .طراح بايد توجه  كاري كه معلول انجام ناقص كار در ساير واحدها باشد

كند كه بسياري از كارها در اثر عملكرد نامطلوب واحد ديگر انجام 

كشي را به نحو مناسب و با شود. مثاًل وقتي واحد فني، عمليات سيممي

اين  دهد، واحد كامپيوتر يكي از پرسنل خود را بهسرعت كافي انجام نمي

گمارد. بنابر اين، اصالح بايد در فعاليت واحد فني انجام شود و از امر مي

 در نظر گرفتن فردي براي اين كار در واحد كامپيوتر خودداري شود.

 

دهد، انساني را تشكيل مي -دو چيزي كه اساس و شالوده يك سيستم سازماني  

ها و ها، مجموعه كارهائي است كه يكي از موجوديتيفهها و فعاليتها هستند. وظوظيفه

عناصر، مانند پرسنل يا يكي از واحدها در طي فعاليت روزمره خود بايد انجام دهد. مثاًل 

هاي رسيده و ارجاع به واحد ذيربط پس از ثبت تواند بررسي نامهوظيفه يك پرسنل مي

تواند نگهداري كاال، ثبت اري نيز ميها باشد. وظيفه يك واحد انبارددر دفتر گردش نامه

عمليات ورود و خروج كاال و انبارگرداني باشد. يك وظيفه خاص، مربوط به يك شخص 

 يا واحد خاص است.

يابي به يك هدف خاص ها، كارهائي است كه براي دستفراينداما فعاليتها يا  

يتهائي كه براي خريد يك كاال ، فعالفرايندخريد كاال. در اين  فرايندبايد انجام شوند. مثاًل 

شود. اين فعاليتها لزومًا به شخص يا واحد خاص منحصر بايد انجام شوند مشخص مي

شود. مثاًل همان هاي مختلف انجام مينيست، بلكه هر قسمت از اين فعاليتها توسط بخش

 ( :7-5شود )شكل خريد كاال توسط واحدهاي زير انجام مي فرايند

 دهواحد درخواست كنن 
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 مديريت سازمان 

 واحد تداركات 

 واحد حسابداري 

 واحد انبارداري و اموال 

ها را با توجه به اين موضوع، طراحي سيستم بايد هر دو جنبه فعاليتها و وظيفه 

مشخص كند. اما اينكه كداميك از اين دو جنبه به عنوان جنبه مبنا در نظر گرفته شود، بر 

 سياست متفاوت در طراحي وجود دارد :شود. دو اساس سياست طراحي مشخص مي

  
 

گرا انجام برخي از طراحان، طراحي خود را به صورت وظيفه 

كنند كه چه پرسنلي وجود دارد و وظايف هر يك دهند. يعني مشخص ميمي

شود كه انجام از اين پرسنل چيست. سپس با توجه به اين وظايف، مشخص مي

 فعاليت بايد توسط كداميك از پرسنل انجام شود.يا  فراينديك 

 

در اين شكل از طراحي، اول فعاليتهائي كه بايد در سازمان انجام  

شود كه شود، و سپس با توجه به فعاليتهاي مورد نظر تعيين ميشود مشخص مي

 است. چه پرسنل و واحدهائي براي انجام كل فعاليتهاي سازمان مورد نياز

گرا گرا داراي مزاياي غير قابل انكاري نسبت به طراحي وظيفهطراحي فعاليت 

كند. يعني براي ها" عمل ميگرا بر منطق "سيستم براي توليد خروجياست. طراحي فعاليت

هائي را هاي مورد نياز را داشته باشيم، بايد مشخص كنيم كه چه ورودياينكه خروجي

ين روش كه با عنوان روش "طراحي مبتني بر خروجي" نيز شناخته بايد به سيستم بدهيم. ا

كند، زيرا شود، كليه ساختمان سيستم را بر مبناي نيازهاي خروجي سيستم ايجاد ميمي

هاي قديمي هاي آن است. در حالي كه در روشاصل سيستم، براي توليد خروجي

گرديد شد مشخص ميه ميشد. يعني ابتدا وروديهائي كه به سيستم دادبرعكس عمل مي

كنيم كه چه فعاليتهائي بايد انجام شد. ما مشخص ميو بر اساس آن خروجيها توليد مي

شود و بر اساس آن، ميزان پرسنل مورد نياز و خصوصيات و وظايف آنها را مشخص 

كنيم. سيستمهاي طراحي شده به اين شيوه، كارائي بيشتري نسبت به طراحي وظيفه گرا مي
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كنند. تداخل وظايف كمتر و سرعت انجام و منابع انساني كمتري را صرف ميداشته 

 فعاليتها بيشتر است.

گرا، طراحي خود اما البته در برخي موارد، طراح مجبور است كه به شيوه وظيفه

را انجام دهد. زيرا برخي اوقات پرسنل رسمي موجود در سازمان بايد حفظ شوند و 

اخراج و يا جايگزين كرد و اجازه استخدام نيز موجود نيست. توان پرسنل موجود را نمي

كند. در بدين ترتيب، طراح با استفاده از پرسنل موجود، فعاليتهاي الزم را سازماندهي مي

چنين حالتي، در صورتي كه سازماندهي پرسنل و وظايف آنها براي انجام فعاليتها مناسب 

ا جابجا كردن و تغييراتي در وظايف پرسنل، نباشد، طراح بايد حتي االمكان سعي كند، ب

مشكل طراحي را حل كند. البته در اين مورد بايد به توانائيهاي افراد توجه داشته باشد و 

كند، بايد همواره ارتقاء سطح شغلي در نظر گرفته شود. يعني افرادي كه كارشان تغيير مي

لي، شغل سطح باالتري را )چه از بتوانند كار جديد را انجام دهند و نيز نسبت به شغل قب

نظر كارگزيني و چه از نظر عرفي( اتخاذ كنند. چه كاهش سطح شغلي پرسنل، عماًل به 

 هيچ عنوان در سازمان پذيرفتني نيست.

  
 

ها با هم  ارتباط دارند هاي موجود در يك  سيستم  مستقل  نيستند. بسياري از رويهرويه 

از يك رويه با بخشي  از رويه ديگر مشترك يا مرتبط است. طراح در هنگام  و بخشي

هاي مختلف  را مشخص  كند. مثاًل در يك سيستم، طراحي بايد ارتباطات  بين رويه

هاي خريد،ثبت سفارش، پرداخت و تحويل انبار باهم داراي  اشتراكات  و ارتباطاتي  رويه

اشتراكات  را مشخص كند و با توجه  به آن هستند. طراح بايد اين ارتباطات  و 

ها را كه  به  هم  مرتبط هستند در يك  "دسته رويه" قرار دهد. يك  اي  از رويهمجموعه

ها است كه با يكديگر داراي  ارتباط هستند. از آنجا كه  اي  از رويهدسته رويه، مجموعه

هايي در يك دارند، لذا تنها رويهها با هم ارتباطاتي  معمواًل در يك  سيستم، اغلب رويه

شوند كه  ارتباط فعال و مداوم با يكديگر داشته  و بر يكديگر بندي ميرويه طبقهدسته

 به نحو مشخص اثر بگذارند.
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تر صورت  ها سادههاي موجود در يك  سيستم، كار طراحي رويهبندي رويهبا دسته 

شود. بدين ترتيب، يك  تيم واگذار ميرويه به يك  نفر يا گيرد و طراحي هر دستهمي

 رسد.تداخل و هماهنگي  الزم بين  افراد و تيمهاي  مختلف طراحي به  حداقل مي

  

 

 در طراحي بايد به چند نكته و خصوصيت زير توجه شود : 

 د در نظر گرفتن اهداف و نيازهاي سيستم، تنها نبايد به زمان حاضر محدو

باشد. طراحي بايد با توجه به اهداف و نيازهاي آينده سازمان و سيستم انجام 

شود. طراح بايد بداند كه سازمان در سالهاي آتي چه اهداف جديدي را 

دنبال خواهد كرد و چه نيازهائي براي برطرف كردن اين اهداف خواهد 

 داشت. طراحي بايد با آينده نگري انجام شود.

 االمكان روش يا حركتي جديد را در بر د، بايد حتيارائه يك طرح جدي

ها داشته باشد. پيشرفت و تكامل، در گرو طرح روشهاي جديد و نوآوري

شدند، باعث سكون است. پافشردن در روشهائي كه در گذشته استفاده مي

شوند. طراح نبايد شود ولي روشهاي خالقانه، باعث تكامل ميو ميرائي مي

اي داشته باشد و بتواند روشهاي هاي نادرست قبلي واهمهاز برهم زدن روش

مبتكرانه و جديدي را ارائه كند. و در يك جمله، طراحي بايد مبتني بر 

 خالقيت و نوآوري انجام شود.

  سازي پياده فرايندطراح بايد مسائلي را كه ممكن است در آينده سيستم يا

ب و اثرات طراحي را در بيني كند. طراح بايد جوانبا آن مواجه شود پيش

محيط و سازمان در نظر داشته باشد و شرايطي را كه ممكن است براي 

 سيستم پيش آيد تصور كند و بر اساس آن طراحي را انجام دهد.

  طراحي بايد مبتني بر روشهاي سازمان يافته طراحي انجام شود. بسياري از

كنند. در ميتخميني و سعي و خطا تصور  فرايندافراد، طراحي را يك 

اي از موارد، طراح حقيقت اينطور نيست. هر چند كه ممكن است در پاره

تغييري را در طرح اوليه خود بدهد و طرح را اصالح كند، ولي از ابتدا، 
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طراحي بر اساس برنامه و ضوابط خاصي انجام شده است. مثاًل تصور كنيد 

اي كشيدن نقاشي خواهيد يك تابلو نقاشي از يك منظره بكشيد. بركه مي

بايد ابتدا ضوابط و معيارهاي مشخصي داشته باشيد و كار خود را بر اساس 

آن شروع كنيد. مثاًل بايد مشخص كنيد كه مقياس نقاشي شما از منظره 

اي را كه در دامنه كوه قرار گرفته، به اندازه خود كوه چقدر باشد. خانه

قرار گرفته، به اندازه خانه  اي كه در كنار خانهكشيده نشود و يا دختر بچه

هاي شباهت به نقاشيترسيم نشود. چه در اين صورت نقاشي شما بي

ساله نخواهد شد! سعي و خطا يعني اينكه شما اول كوه و  5يا  4كودكان 

خانه و دختر بچه را ترسيم كنيد و بعد مشاهده كنيد كه اين نقاشي تناسب 

و دوباره با اندازه ديگري بكشيد  ندارد. سپس مثاًل دختر بچه را پاك كنيد

و اينبار ببينيد كه خانه با كوه تناسب ندارد. خانه را پاك كرده و دوباره 

كنيد كه مجددًا تناسب بين دختربچه با خانه از بين كشيد و مشاهده ميمي

رفته است و.... اين نقاشي هرگز چيز درست و حسابي از آب در نخواهد 

كنيد، بهتر است ي از اين روش استفاده ميآمد و شما اگر براي نقاش

سرگرمي ديگري براي خود پيدا كنيد. نقاش بايد در همان ابتدا با مقياس 

گيري با دسته قلم مو و امثال حركت كند. حتي نقاشان روشهائي نظير اندازه

آن را براي اين كار دارند. طراح هم بايد با روشي سازمان يافته و عقالني 

انجام دهد. البته اين به معناي آن نيست كه اصواًل هيچ طراحي خود را 

اصالحي در هنگام طراحي نبايد انجام شود. يك طراحي دائمًا اصالح 

شود تا طرح مطلوب حاصل شود. همانطور كه يك نقاش نيز بارها و مي

دهد. اما اين تغييرات ساختاري بارها، بخشهائي از نقاشي خود را تغيير مي

ييرات جزئي است. بدون هدف نيست بلكه با هدف است. نيست، بلكه تغ

بدون برنامه و تصادفي نيست. بلكه با برنامه و بر طبق يك تفكر است. البته 

همانطور كه هر يك از نقاشان در سبكهاي مختلف، روشهاي مختلفي براي 

آغاز كار نقاشي و تطابق آن با موضوع نقاشي دارند، هر يك از طراحان نيز 
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ص به خود براي انجام طراحي دارد. البته اين روش هر چه روش مخصو

 باشد، سعي و خطا نيست.

  طراح حتي االمكان در انجام طراحي خود، بهتر است از روشهاي جديد

استفاده كند. وي بايد از روشها و سبكهاي جديدي كه در طراحي ايجاد 

الع داشته باشد. ها در اين زمينه اطترين يافتهشود با خبر باشد و از تازهمي

البته اين به معناي آن نيست كه وي حتمًا بايد از تمام روشهاي جديد استفاده 

خورند. هر روش در جائي كاربرد و كند و روشهاي قديمي اصاًل بدرد نمي

مزاياي خاص خود را دارد. اطالع داشتن طراح از روشهاي نوين، به وي در 

اين روش مناسب يكي  كند. ممكن استانتخاب روش مناسب كمك مي

از روشهاي قديمي باشد. بسياري از روشهاي قديمي كاربردهاي بهتري 

نسبت به روشهاي جديد، در برخي موارد دارند. استفاده از جارو برقي خيلي 

ايد كه در برخي كند، اما حتمًا در خانه مشاهده كردهكار را راحت مي

كند و هنوز ل را حل ميتر مشكتر و سريعموارد جاروي دستي خيلي راحت

هائي كه جاروي برقي دارند، يك يا تعدادي جاروي دستي هم در تمام خانه

كنيد. بايد توجه داشته باشيد كه در انجام يك كار به روش هم پيدا مي

علمي، تعصب جايگاهي ندارد. برخي اوقات كه يك روش جديد وارد 

ر بازار داغي داشته ءگرائي كه در سالهاي اخيشود، مثاًل شيمعركه مي

ءگرائي دهند كه هيچ روشي بهتر از شياي گريبان چاك مياست، عده

ءگرا بنويسند. آنها اعتقاد نيست و همه بايد برنامه خود را به صورت شي

تنها در آينده ممكن است روشي دارند كه اين بهترين روش است و الغير. نه

اكنون نيز انواع لكه هممطرح شود كه بسيار بهتر از اين روش باشد، ب

روشهاي موجود و حتي روشهاي قديمي در برخي موارد كارائي بيشتري از 

ءگرائي دارند. هر روش در جائي كاربرد و مزايا و معايب خاص روش شي

اي، از چه روشي خود را دارد. طراح بايد تصميم بگيرد كه در چنين نقطه

كند. اگر در اين بخش از استفاده كند و كدام روش اينجا بهتر عمل مي

هاي سيستم روش الف مناسب است، دليل بر آن نيست كه در تمام بخش
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ديگر و سيستمهاي ديگر نيز همين روش الف بهترين روش باشد. ممكن 

است يك طراح در يك بخش از روش الف و در بخش ديگر از روش ب 

كه طراح بايد استفاده كند. اينها با هم تناقضي ندارند. نكته اصلي آن است 

از روشهاي الف و ب و مزايا و معايب و كاربردهاي هر يك اطالع داشته 

 باشد تا بتواند در زمان مناسب از هر يك از آنها استفاده كند.

 سازي توجه شود. مثاًل در در طراحي بايد مسائل مربوط به نصب و پياده

ام شود كه سازي گام به گام يك سيستم، طراحي بايد به صورتي انجپياده

به صورت  86سازي وجود داشته باشد. مثاًل يك درگاه واسطامكان پياده

و مجازًا براي مبادله اطالعات بين   افزاري، موقتاافزاري يا سختنرم

بيني شود. چنين بخشهائي به صورت زيرسيستمها در طراحي سيستم پيش

رند و پس از گيو زمان نصب مورد استفاده قرار مي  موقت و تنها در ابتدا

توان گيرند. از جمله همين موارد مينصب ديگر مورد استفاده قرار نمي

بيني واسط هائي براي انتقال اطالعات سيستم موجود به سيستم جديد پيش

 سازي اغلب سيستمها كاربرد دارند.را نام برد كه در پياده

  انجام طراحي بايد مستقل از خصوصيات فردي و موارد غير ثابت در سيستم

شود. مثاًل وقتي در يك سازمان كارمندي وجود دارد كه داراي 

خصوصيات و ويژگيهاي خاصي است و مثاًل در دو زمينه تخصصي 

اي طراحي شود كه به اين مختلف، توامًا تبحر دارد، نبايد سيستم به گونه

شخص مورد نظر وابسته باشد و در صورت رفتن وي و عدم وجود كس 

خصاتي، سيستم در فعاليت خود دچار مشكل شود. مگر ديگر با چنين مش

آنكه امكان تربيت يا يافتن افراد ديگري كه مشابه همين خصوصيات را 

 دارند وجود داشته باشد.

                                                 
۸۶ -  Interface  
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كرد، طراحي را مشخص مي فرايندنكاتي كه تا كنون مطرح شد، چگونگي  

بندي ص سيستمهاي بزرگ، اغلب افراد در جمعاما در انجام طراحي يك سيستم، بخصو

داند چكار بايد بكند، اوراق شوند. شخص نميمطالب و انجام موارد فوق دچار مشكل مي

اند و وي را در انجام طراحي گيج و نمودارها و اشكال همه در اطراف پراكنده شده

ي مفيد به نظر كنند. رعايت و توجه به رهنمودهاي زير براي جلوگيري از چنين وضعمي

 رسد :مي

 .از طراحي هراس نداشته باشيد 

اولين عامل شكست در انجام يك كار، ترس از انجام آن 

 است. از انجام طراحي و يا شكست در آن واهمه نداشته باشيد.

 .از يك جا شروع كنيد 

ترين نقطه است. شخص معمواًل آغاز كار، سخت

شكلي مواجه شديد، از داند از كجا شروع كند. اگر با چنين منمي

رسد شروع كنيد. سردرگم نمانيد. حتي هرجائي كه به نظرتان مي

اگر بعدًا مجبور شويد به عقب برگرديد و اصالحاتي را انجام دهيد. 

البته در اينكه ابتدا بايد كار را بر ساختمان اصلي شروع كرد بحثي 

نيست. بلكه بحث بر سر آن است كه از كجاي ساختمان اصلي 

ستم شروع كنيد. چندان نگران اين موضوع نباشيد. در تجربيات سي

كاريهائي باشيد. اما با اول طراحي ممكن است مجبور به دوباره

 كاريها كمتر خواهد شد.افزايش تجربه ميزان اين دوباره

 .طبق برنامه عمل كنيد 

ريزي دقيق و منظمي داشته باشيد و طبق برنامه برنامه 

بيني كنيد. اما د تمام موارد را در برنامه پيشحركت كنيد. سعي كني

ها غير واقعي و غير عملي نباشد. دائمًا بايد توجه كنيد كه برنامه

وضعيت كار خود را نسبت به برنامه بسنجيد. نكته قابل توجه آن 

ريزي انجام شده براي پروژه است. است كه اين برنامه جداي برنامه
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شود كه در تر و شامل تمام مواردي ميريزي پروژه بسيار وسيعبرنامه

پروژه مطرح است. اما برنامه مورد بحث، محدود به فعاليت طراحي 

 شخصي شما بر قسمت مشخصي از پروژه است.

 .حتي اگر بعدًا به اين نتيجه  هر چه سريعتر چهارچوبي را انتخاب كنيد

 برسيد كه بايد چهارچوب را عوض كنيد.

 .آوريد روي كاغذ و حتي االمكان به ن ميهر چه به ذه يادداشت كنيد

هاي كوچك )در حد يك صورت شكل و طبقه بندي بياوريد. از فيش

ها نترسيد. ( براي اينكار استفاده كنيد. از تعداد زياد فيشA4چهارم برگ 

ها دقت و حوصله هر مطلب را روي يك فيش بنويسيد. در نوشتن فيش

رتب بودن آنها نگران نشويد. در بودن و نامزيادي صرف نكنيد. از كثيف

ها وقت تلف نكنيد. يك فيش ممكن است چند دقيقه ديگر نوشتن فيش

 دور انداخته شود.

 .از نمودارهائي مثل نمودار جريان  از اشكال به نحو مطلوب استفاده كنيد

 ها و فلوچارت سيستم استفاده كنيد. داده

 .ايد مستندات عي نرسيدهتا زماني كه به چهارچوب قط سريع نتيجه نگيريد

 اصلي را ننويسيد.

 سعي كنيد مطالب خود  بندي كنيد.مطالب را در ذهن خود و كاغذها طبقه

بندي، بندي ثبت كنيد. منظور از طبقهرا به يكي از دو صورت شكل يا طبقه

مراتبي است. مثاًل در هنگام تعيين بيان مطلب به شكل بندبند شده و سلسله

 نويسيد :ها ميزسازي خانه، در تغييرات لولهموارد تعمير و با

o هاي آب مصرفيلوله 

 هاي آب گرملوله 

 هاي آب سردلوله 

o هاي آب شوفاژلوله 

 هاي رفتلوله 

 هاي برگشتلوله 



 2۸۰مبانی تحلیل و طراحی سیستم ها / 

 

بندي مطرح شده در يك فيش، جامع نباشد نگران نباشيد. از اينكه طبقه 

دان يا امثال آن براي برگهجا قرار دهيد. از هاي مربوط به يك موضوع را در يكفيش

ها را طبق آن اينكار استفاده كنيد. طبقه بندي عمومي مشخصي داشته باشيد كه فيش

بندي قرار دهيد. هميشه يك طبقه، با عنوان مسائل متفرقه هم داشته باشيد تا در طبقه

گنجيد، بالفاصله آن را در آن صورتي كه يك فيش جديد در هيچ يك از طبقات نمي

 قرار دهيد و همان لحظه گرفتار فكر كردن روي طبقه جديد نشويد. طبقه

 هاي هر طبقه را مرتب و ادغام و احيانًا بازنويسي . هر چند وقت يكبار فيشمرتب كنيد

كنيد. طبقه متفرقه را نيز هر چند وقت يكبار مرتب كرده و اگر لزومي به اضافه كردن 

 را بكنيد. ها وجود دارد اينكاريك طبقه جديد در فيش

 .هاي زائد، افكار زائد را حذف كنيد. سعي كنيد دائمًا عوامل زائد، فيش حذف كنيد

 هيچ چيز زائدي در موارد كار شما نباشد.

 .اجزاء اضافي را حذف كنيد. طرح ذهني و موضوعات را ساده كنيد 

 .را ها و اتاق كار را تميز كنيد و كاغذها دائمًا برگه به نظافت محيط توجه كنيد

 بندي و اضافات را دور بريزيد.دسته

 .سعي كنيد محيط كار شما منظم بوده و به هم ريخته و  به نظم محيط توجه كنيد

تواند به طراحي شما نيز منتقل شود، و نظم محيط درهم نباشد. اين به هم ريختگي مي

 شود.باعث آرامش ذهني و تمركز بهتر شما مي

 .مئن باشيد كه هر گونه كه طراحي كنيد، طرح شما مط بدنبال ايده آل مطلق نباشيد

 هائي خواهد بود. تنها سعي كنيد طرح ارائه شده نقص كمتري داشته باشد.شامل نقص

 سعي كنيد همواره از يك نام استفاده كنيد.  ها را نامگذاري كنيد.فعاليتها و بخش

مخفف و متعدد كه بهتر است نامها كوتاه و تداعي كننده موضوع باشند. نامهاي بسيار 

 به خاطر سپردن آنها مشكل باشد مناسب نيستند.

 .در هر مرحله تنها به موضوعات همان  در تفكر، سطوح موضوع را رعايت كنيد

مرحله و ارتباطات آن با بخشهاي ديگر فكر كنيد. فكر خود را بيش از حد وارد 

 جزئيات نكنيد.
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 .انيد جمع بندي درستي انجام دهيد، يا توبينيد نمياگر مي به فكر خود فشار نياوريد

حل مناسبي بيابيد، كار طراحي را مدتي رها كرده و به استراحت بپردازيد. در مدت راه

استراحت، اصاًل به مسئله فكر نكنيد و فكرتان را از مسئله مورد نظر خارج كنيد. در 

در عين  هاي خود خواهد داشت وچنين شرايطي مغز شما فرصت بهتري براي استنتاج

كنيد، مغز در حال يافتن راه حل مناسب براي اينكه ظاهرًا به موضوع ديگري فكر مي

مسئله است. بگذاريد مغزتان كارش را بكند. به او فرصت دهيد. گاهي اوقات يك 

 كند!.چرت، يا حتي خواب عميق به پيدا كردن راه حل مناسب كمك مي

 ريزي تاكيد داريد، اما بر اجراي برنامهدر عين اينكه  .87نگران دير شدن كار نباشيد

چاره دير شدن كار را به شويد، حل مشكل نگراني و راهمشكلي مواجه مي وقتي با

مجموعه كارهاي مغز خود اضافه نكنيد. اينكار تنها سرعت پردازش مغز شما را كمتر 

 خواهد كرد.

 كه بتواند  طراحي در كار خود موفق است بندي داراي اهميت بسياري است.طبقه

بندي كند. سعي كنيد تري طبقهمفاهيم، مطالب و عناصر را به صورت بهتر و مناسب

در تعيين طبقات و سطوحي كه در هنگام طراحي با آن سروكار داريد و بر آنها 

عنصر وجود نداشته باشد. در  7دهيد، در هر سطح بيش از عمليات ذهني انجام مي

يك سطح وجود داشته باشد، آنرا به چند سطح صورتي كه بيش از اين تعداد در 

عنصر  7تواند طور معمول مي و كوتاه مدت انسان، به 88بشكنيد. احتمااًل حافظه موقت

 را در خود جاي دهد.

با خط مشي مشخص حركت كنيد. در ابتداي كار طراحي، خط مشي و   

كه محور سياست طراحي را براي رسيدن به اهداف مشخص كنيد. مثاًل مشخص كنيد 

 افزاري توزيعي است.تالش شما در استفاده از سيستمهاي نرم

از دسته بندي استفاده كنيد. ابتدا فعاليتهاي موجود در سيستم را دسته بندي   

 كنيد و سپس به تعيين روشهاي انجام فعاليتها بپردازيد.

                                                 
 اين را مديران پروژه نشنوند!  - ۸۷
۸۸ - Temporary  
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طراحي، اصواًل  فراينديكي از چيزهائي كه طراح بايد بداند، آنست كه وي در  

چه چيزي را بايد توليد كند و محصول فعاليت طراحي چيست؟ آيا تنها نمودارها يا 

تواند انساني مي -ساختمان سيستم، خروجي طراحي هستند؟ طراحي يك سيستم سازماني 

 ها و مستندات زير را در بر داشته باشد:خروجي

 و ميان مدت سازمان.مدت هاي دراز مدت، كوتاهها و سياستخط مشي 

 .ساختمان كل سيستم و زير سيستمها 

 .چارت سازماني سازمان و خصوصيات آن 

 .شرح وظايف مشاغل، پرسنل و واحدهاي سازمان 

 هاي الزم براي هر يك از مشاغل موجود در سازمان خصوصيات و ويژگي

هاي استخدام اين مشاغل. تكنيكهاي پرسنلي مانند روشهاي و رويه

 آموزي و بكارگيري. انتخاب،كار

 هاي انجام فعاليت پرسنل.دستورالعمل 

 .استانداردهاي انجام كار 

 هاي اساسي و محوري مورد استفاده در سيستم.ها و روشالگوريتم 

 ها و چگونگي انجام فعاليتها و عمليات.فرايند 

 ها و زير سيستمها و كليه عناصر موجود در چگونگي ارتباط بين بخش

 سيستم.

 ها و مقررات داخلي و حتي خارجي سازمان.هنامآئين 

 بندي و قرار گرفتن عناصردر محيط فيزيكي سازماندهي و چگونگي تقسيم

 سازمان.

  خصوصيات محيط كاري از رنگ ديوارها گرفته تا تجهيزات، ابزار و

 وسائل كار.

 هاي مورد استفاده.ها و برگهشكل فرم 

 هاي دستيابي به انيزمبايگاني و خصوصيات و روشهاي بايگاني و مك

 اطالعات.
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 ها در سازمان.ساختمان بانكهاي اطالعاتي و داده 

 هاي موجود در سيستم و خصوصيات و چگونگي اعمال هر يك و كنترل

 هاي كنترل و بازدهي فعاليتها.مكانيزم

 .منابع و چگونگي تامين، تخصيص و استفاده از منابع 

 افزار.طراحي ساختمان اصلي نرم 

 هاي كامپيوتري افزار. نظير شبكهسخت -يستم مكانيزه كامپيوتري طراحي س

 و اتصال تجهيزات و ...

  افزار.نرم -طراحي ساختمان سيستم مكانيزه كامپيوتري 

  ،جزئيات كارها )زمان، مكان، انجام دهندگان، چگونگي انجام،برنامه انجام

 داليل انجام كار، حجم و ...(.

 .معياركارائي و كيفيت كار 

 گيرنده.گيري و تصميمگيري، زمان تصميمعيين دقيق نقاط تصميمت 

 گيري در اين نقاط.گيري و معيارهاي تصميمخصوصيات نقاط تصميم 

 ).... ،وروديهاي سيستم )شكل، مبادي ورود، زمان، حجم 

 )... ،خروجيهاي سيستم )شكل، مقصد، زمان، حجم 

  سيستم جديد بايد دستورالعملها و روالهاي نگهداري سيستم. )چگونه

 نگهداري شود(.

 .ساختار واحد سيستمها براي نگهداري سيستم 

 هاي ها و دفترچهدستورالعملها و روال تعمير و نگهداري تجهيزات و فرم

 تعمير و نگهداري تجهيزات.

 ... 

برخي از اين مستندات بستگي به حجم پروژه ممكن است به صورت يك  

يا در يك كتابچه ايجاد شود. اما به هر حال تمام موارد هاي جداگانه و مستندات و كتابچه

ذكر شده فوق، بايد در مستندات مطرح و مشخص شده باشد. مستندات سيستم بايد تمام 

موارد را مشخص كنند. تامين منابع، كنترل و ساير موارد براي تمام عناصر و تمام شرايط 
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بدانند كه بايد از كجا بيايند و به  بيني شود و هركدام از عناصر،و حاالت در سيستم پيش

 كجا بروند و چه كاربكنند و همه اينها در مستندات ثبت شده باشد :

 

اي در زمين نيست، مگر اينكه روزي او بر خداست، او قرارگاه و "و هيچ جنبنده

 داند، همه اينها در كتاب آشكاري ثبت است."حل نقل و انتقالش را ميم

 

 

براي اينكه بتوانيد يك سيستم را طراحي كنيد، بايد بتوانيد به نوعي آن را  

نمايش دهيد. نمايش دادن سيستم براي توضيح دادن و بحث كردن و عملي كردن يك 

تان داشته باشد، خواهيد شكلي را كه دوست داريد خانهتم الزم است. مثاًل وقتي ميسيس

توانيد با جمالت و كلمات مفهوم خود را به براي يك مهندس معماري بيان كنيد، نمي

داريد و شكل كلي خانه سادگي براي وي توضيح دهيد. بنابر اين يك تكه كاغذ برمي

كشيد. مهندس معماري هم وقتي نقشه ساختمان ن ميمورد نظر خود را براي وي روي آ

تواند براي شما يا كساني كه قرار است خانه را بسازند، را در ذهن خود تجسم كرد، نمي

با كلمات شكل ساختمان را تشريح كند. چه در اين صورت معلوم نيست كه خانه شما 

كشد ا بر روي كاغذ ميچه شكلي از آب در خواهد آمد. بنابر اين وي هم نقشه ساختمان ر

سازد. اين نقشه يا ماكت، يك مدل از خانه شما است. البته و يا حتي ماكتي از آن را مي

اگر بتوانيد با كلمات و جمالت نيز نقشه يك ساختمان را بطور دقيق توضيح دهيد، 

جمالت و كلمات مورد نظر شما يك مدل از ساختمان خواهد بود. پر واضح است كه 

ع نقشه يا ماكت، وضوح بسيار زيادتري نسبت به مدل از نوع جمالت و كلمات مدل از نو

 دارد.

                                                 
وت است. مهمترين جنبه اين تفاوت آن است که قطعا با مستندات بشری متفا . البته کتاب مبین پروردگار،۶هود  - ۸۹

اما درکتاب مبین الهی مستقیما عین  در مستندات بشری خود موضوع مورد استناد ثبت نمی شود، بلکه تنها خبر آن ثبت می شود،

 موجود و احوال آن ثبت است.  
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 توان براي يك مدل برشمرد :خصوصيات زير را مي 

  مدل، نمايشي مجازي از يك سيستم واقعي است. به عبارت ديگر اگر بتوانيم عناصر

ير از فضاي واقعي سيستم )مثاًل بر كاغذ( و اجزاء مرتبط يك سيستم را در فضائي غ

ايم. فضائي غير از فضاي واقعي سيستم، فضاي نمايش دهيم، يك مدل ايجاد كرده

 شود.مجازي ناميده مي

 كنيم. مثاًل وقتي يك ماكت استفاده مي 90هابراي نمايش يك مدل، از نمادها و نشانه

اخته شده، نشانه درب سازيد، يك تكه چوب كه شبيه درب ساز يك خانه را مي

كشيد، دو خط موازي با قطر ساختمان است. و يا وقتي نقشه يك ساختمان را مي

 مشخص نشان دهنده درب ساختمان هستند.

 دهد و ضمنًا ارتباطات بين يك مدل تمام عناصر و اجزاء يك سيستم را نشان مي

ليه اتاقها، هم به صورت دهد. مثالً در همان نقشه خانه، شكل كعناصر و اجزاء را نشان مي

شود و هم وقتي كه اتاقها در كنار يكديگر، شكل اصلي خانه را مجزا نشان داده مي

شود كه درب اين اتاق در كجاي اتاق ديگر باز سازند. به عنوان مثال مشخص ميمي

 شود و الي آخر...مي

 دهد. به دهد كه سيستم واقعي انجام مييك مدل همان رفتاري را از خود نشان مي

عبارت ديگر در صورت اعمال شرايط مشابه، همان گونه كه يك هواپيماي واقعي در 

دهد، ماكت و مدل آن هواپيما در تونل دود جريان مسير هوا از خود مقاومت نشان مي

نيز همان رفتار را از خود نشان خواهد داد. يا در همان مثال نقشه ساختمان، مساحت 

 همان مساحت زير بناي موجود در نقشه )با در نظر گرفتن زيربناي ساختمان، دقيقًا

مقياس( خواهد بود. يعني نقشه همان مساحتي را دارد كه ساختمان نهائي خواهد داشت. 

يا اگر در نقشه براي عبور دادن يك لوله از يك مكان به مكان ديگر مجبور به سوراخ 

اقعي نيز چنين رفتاري بايد كردن )به صورت مجازي( يك ديوار باشيم، در ساختمان و

 انجام شود و ديوار بايد سوراخ شود. دو محدوديت در اين تقليد رفتار وجود دارد :

 محدوديت اول -الف  

                                                 
۹۰ -  Symboles 
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اين تقليد رفتار محدود به ايجاد شرايط خاصي است. مثاًل اگر درجه 

درجه باالي صفر برسد  50درجه زير صفر يا  50حرارت تونل دود در سطح 

بدنه ماكت خرد شود. اما هواپيماي واقعي چنين نيست. پس يك ممكن است 

 كند.مدل در يك محدوده خاصي از شرايط، رفتار سيستم واقعي را تقليد مي

 محدوديت دوم -ب  

تواند همه يك مدل همه خصوصيات سيستم واقعي را ندارد و نمي

خصوصيات آنرا تقليد كند. مثاًل همان مدل هواپيما در همان لحظه 

توان فرود و صعود را با آن تواند خود پرواز هم بكند. يا نميمين

آزمايش كرد. بلكه آن مدل فقط براي تقليد مسير جريان هوا در 

هنگام پرواز ساخته شده است. پس يك مدل، بخشي از رفتار سيستم 

 كند.را تقليد مي

 شه نيست".آورند كه "در مثل مناقدو محدوديت فوق، اين جمله را به ياد ما مي 

 شود :با توجه به خصوصيات ذكر شده، تعريف زير براي مدل ارائه مي 

"مدل نمايشي نمادين از اجزاء، عناصر و ارتباطات بين عناصر يك سيستم در  

 كند."اي از شرايط، بخشي از رفتار سيستم را تقليد ميفضائي مجازي است، كه در پاره

 

ها وجود دارند. برخي از اين اد، انواع مختلفي از مدلاز نظر چگونگي ايج 

 انواع عبارتند از :

  

اين نوع از مدل، با توصيف و بيان عبارات و كلمات، يك سيستم را   

كند. اين نوع از مدل كارائي بسيار زيادي در توضيح عملكرد تشريح مي

 .انساني دارد -ها و اجزاء يك سيستم سازماني فرايند

  

اين نوع از مدل، بوسيله نمودارها و اشكال، چگونگي يك سيستم 

دهد. اين نوع از مدل، كارائي بسيار زيادي در تشريح ساختار را نشان مي
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ها و ارتباطات بين عناصر يك سيستم فرايندسيستم و چگونگي انجام 

 انساني دارد. -سازماني 

  

هاي كوچكتر )برخي اوقات هم ز مدل، با ساختن نمونهاين نوع ا   

مثاًل در مورد ملكولها( از سيستم واقعي ايجاد  -اندازه يا حتي بزرگتر 

شود. اين نوع از مدل معموالً در تشريح ساختار سيستمهاي سازماني مي

انساني كاربردي ندارد، بجز در مواردي نظير چگونگي قرار گرفتن  -

 مراجعه افراد و... ميزها و اتاقها و

  

اين نوع از مدل، بوسيله فرمولهاي رياضي، رفتار يك سيستم را تقليد 

انساني براي  -ها در سيستمهاي سازماني كند. اين نوع از مدلمي

سازي، بخصوص در ها و شبيهارزيابي و كنترل و سنجش روش

 هاي ارزيابي اقتصادي كاربرد فراواني دارند.زمينه

  

توان شكل خاصي از مدل رياضي دانست كه اين نوع از مدل را مي

كند. در يك سيستم كامپيوتري ايجاد شده و رفتار سيستم را تقليد مي

ها در كليه سيستمها استفاده فرايندسازي ها معمواًل براي شبيهاين مدل

 بسياري دارند.

  

انساني بيشتر مورد  -كه در تجزيه و تحليل سيستمهاي سازماني اما آنچه  

اي از يك مدل نمونه 8-5هاي ترسيمي و نمودار است. شكل گيرد، مدلاستفاده قرار مي

دهد. نمودار در تجسم و تصور سيستم در ذهن طراح و ساير افراد، كمك را نشان مي

وير، بسيار بهتر، سريعتر و كند. درك مفاهيم و خصوصيات از طريق تصاشاياني مي

شود. البته نبايد مدل را با نمودار اشتباه گرفت. مدل، نمودار نيست. بلكه تر انجام ميواضح

  .توانيم از نمودار استفاده كنيمبراي نمايش مدل مي
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. روش جامع و دقيقًا تعريف شده و مشخصي براي ايجاد يك مدل وجود ندارد 

توان گفت، براي ايجاد يك مدل ترسيماتي، بايد ابتدا اما در يك رهنمود كلي مي

(. سپس با اعمال تغييراتي 9-5نموداري از عناصر موجود در سيستم را رسم كنيد )شكل 

ها، اجزاء سيستم و ساير موارد را در آن مشخص كرد. مثاًل در شكل توان رابطهبر آن، مي

هاي خاصي بندياي با هم در دستهبه گونه 9-5شده در شكل ، همان عناصر مطرح 5-10

گيرد. در اند و بخشهاي سيستم يا واحدهاي سازمان بدين ترتيب شكل ميقرار گرفته

، نوع خاصي از ارتباطات بين اجزاء )در اين شكل ارتباطات مالي( مشخص 11-5شكل 

اداري و اجرائي( بين اجزاء ، نوع ديگري از ارتباطات )ارتباطات 12-5شود و در شكل مي

شود. اين نمودارها به همراه تفكيك بخشها و واحدهاي مختلف سازمان مشخص مي

تواند بر روي طلق شفاف كشيده شود و به شكل مناسب روي هم قرار گيرند، به نحوي مي

كه كليه ارتباطات موجود بين عناصر سيستم در ابعاد مختلف مشخص شود. همچنين 

افزارهائي كه به همين منظور ايجاد گرديده است نيز كار طراحي و اعمال رماستفاده از ن

كند. نكته قابل توجه آن است كه در ترسيم يك نمودار براي تر ميتغييرات را ساده

نمايش يك مدل، بايد استانداردها و قواعد خاصي را تعيين نمود. مثاًل در همان 

صر اجرائي، يك مربع يك پرسنل، يك تواند يك عننمودارهاي قبلي، يك مثلث مي

 دايره.... باشد.

 

ممكن است عناصر موجود در يك سيستم، براي مدل كردن آنچنان زياد باشد  

كه كشيدن آنها در يك صفحه كاغذ ممكن نباشد. در چنين شرايطي ابتدا عناصر طبقه 

اال، عناصر اساسي و ساختار اصلي سيستم ترسيم بندي شده و در يك نمودار سطح ب

شود، سپس هر يك از عناصر موجود، كه خود حاوي چندين عنصر ديگر هستند در مي

كند. نكته اصلي آن شود. اين كار تا چندين سطح ادامه پيدا مينمودار ديگري تشريح مي

مي اوليه مشتق است كه بايد همه نمودارها براي ايجاد پيوستگي، از يك نمودار مفهو

 (. 13-5 شوند )شكل



 2۸۹مبانی تحلیل و طراحی سیستم ها / 

 

 

گيرند. نمودارهاي متعددي در مدل سازي يك سيستم مورد استفاده قرار مي 

ها و فلوچارت سيستم با توجه به محدوديت مطالب اين كتاب، دو نمودار جريان داده

طراح خوب بايد تعداد مناسبي از نمودارها را  گيرد. يكمختصرًا مورد بحث قرار مي

بشناسد و مزايا و معايب و كاربرد هر يك را بداند و با توجه به موضوع و زمينه سيستم 

 .91مورد نظر، از هر يك از آنها در موقع نياز استفاده كند

 

هستند. انواع  نمودارها، ابزارهاي مناسب براي نمايش ترسيمي يك مدل

مختلفي از نمودارها وجود دارند. هر يك از نمودارها داراي كاربردها و مزايا و معايب 

 خاص خود هستند.

ها است. اين نمودار همانطور ترين نمودارها، نمودار جريان دادهيكي از متداول 

ه انجام ها و پردازشي كه بر دادكه از نام آن پيدا است، سيستم را بوسيله جريان داده

-5كند. شكل عامل مدل مي 4دهد. اين نمودار، سيستم را با استفاده از شود، نشان ميمي

دهد. الزم به شود، نشان ميگانه استفاده مي 4نمادهائي را كه براي نمايش اين عوامل  14

ها وجود دارد كه شيوه و تذكر است كه دو روش و دو نوع نماد براي نمودار جريان داده

. 93م ترسيم نمودار در هر دو روش يكسان است و تنها تفاوت در شكل نمادها استمفاهي

توانيد از هر يك از اين دو روش استفاده كنيد. در ترسيم نمودارهاي به هر حال شما مي

 مطرح شده در اين كتاب ما از روش اول استفاده خواهيم كرد.

 گانه مورد بحث عبارتند از : 4عوامل  

 

                                                 
 محترم واگذار شده است ديگر، به خواننده ینمودارها یمراجعه به مراجع و يادگیر    - ۹1
۹2 -  Data Flow Diagram 
 یدست ینمايش سیستمها یمکانیزه و روش اول را برا ینمايش سیستمها یاز نويسندگان، روش دوم را برا یبرخ  - ۹3

 دانند، اما بر اين مسئله اتفاق نظر وجود ندارد.یم
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ها و اطالعات بين بخشها و عناصر در يك سيستم، داده 

ها است كه ارتباط مختلف سيستم در جريان هستند. اين جريان داده

ها بوسيله كند. جريان دادهبين اجزاء مختلف سيستم را برقرار مي

يك خط كه در يك انتهاي آن يك پيكان )فلش( قرار دارد نشان 

شود. ت پيكان مورد نظر انجام ميشود. جريان داده در جهداده مي

در اين نمودار براي نشان دادن جريان دوطرفه، بايد دو خط كه هر 

يك داراي پيكان در يك جهت دارند استفاده شود و استفاده از 

يك خط با دو پيكان در دو سر آن مجاز نيست. بر روي خط جريان 

معمواًل به شود. خطها هاي در جريان نوشته ميها، موضوع دادهداده

اي از يك نمودار نمونه 15-5شود. شكل شكل منحني كشيده مي

گرفتن مرخصي يك كارمند نشان  فرايندها را در جريان داده

 ها استفاده شده است.دهد كه در آن از خطوط جريان دادهمي

 

شود. ها انجام مينشان دهنده عملياتي است كه بر داده 

هاي گرد ايره )يا يك مستطيل با گوشهپردازش به شكل يك د

پردازش در ميانه دايره نوشته  شود. موضوع( نشان داده مي94شده

شود. هر دايره پردازش بايد داراي يك يا تعدادي خط جريان مي

داده وارد شونده و يك يا تعدادي خط جريان داده خارج شونده 

اي دهباشد. در صورتي كه يك دايره پردازش، هيچ خط خارج شون

اي نداشته باشد، نمودار داراي اشكال منطقي است، يا داخل شونده

 15-5زيرا هيچ پردازشي بدون ورودي و خروجي نيست. شكل 

هائي است كه در گرفتن مرخصي انجام نشان دهنده پردازش

 شود.مي

 

 

                                                 
 کونیک شده  - ۹4
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در يك سيستم، بايد اطالعات به طور موقت يا دائم در  

راي استفاده بعدي ذخيره شوند. در يك سيستم دستي هائي بمحل

شود و در يك ها انجام ميذخيره و ثبت معمواًل در دفاتر و پرونده

شوند. براي نمايش سيستم كامپيوتري، اطالعات در فايلها ذخيره مي

يك انباره اطالعات از دوخط موازي افقي )يا دو خط موازي افقي 

است( طبق شكل انجام كه گوشه سمت راست آن بسته شده 

شود. موضوع اطالعات ذخيره شده نيز در ميان دو خط موازي مي

، مرخصي كارمند در پرونده وي ثبت 15-5شود. در شكل نوشته مي

 شود.مي

  

يك عنصر يا موجوديت كه در داخل يا خارج سيستم،  

را به مصرف  كند و يا اطالعاتيخود اطالعاتي را توليد مي

شود. مثاًل مشتري يك رساند، بوسيله يك مربع نشان داده ميمي

فروشگاه يك موجوديت خارجي است. يا يك واحد ديگر كه با 

كند نيز يك موجوديت خارجي است. اين واحد مبادله اطالعات مي

تواند ، يك كارمند مي15-5همانند مثال نشان داده شده در شكل 

 سوب شود.يك موجوديت داخلي مح

شود. نمايش يك نمودار با استفاده از روش دوم نيز به شيوه مشابه انجام مي 

با استفاده از شيوه دوم،  16-5، در شكل 15-5همان نمودار نشان داده شده در شكل 

نمايش داده شده است. در هر دو شكل، كارمند درخواست خود را براي مرخصي اعالم 

شود و موافقت يا عدم پردازش بررسي و تاييد انجام ميكند. بر روي اين درخواست، مي

شود. عدم موافقت به شخص كارمند و موافقت به دو پردازش كننده موافقت اعالم مي

شود. يك پردازش، تعيين شخص جايگزين و روال انجام كارها در مدت ديگر ارائه مي

و محاسبه و صدور مرخصي اين كارمند به كارمند ديگر و پردازش ديگر، عمليات ثبت 

شود برگ مرخصي براي كارمند است كه اين موارد در برگ مرخصي به كارمند داده مي

 شود.و نيز در پرونده وي ثبت مي
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كند. يعني مشخص ها، انجام دهنده كار را مشخص نمينمودار جريان داده 

ست يا دهد. آيا يك نفر انيست كه چه شخصي كار بررسي و تاييد مرخصي را انجام مي

چند نفر. يا مشخص نيست كه چه كسي شخص جايگزين و روال كار وي را مشخص 

كند. مثاًل ممكن است يك مدير، هم بررسي و تاييد مرخصي را انجام دهد و هم مي

شخص جايگزين را و خود كارمند، روال انجام كار در نبود وي را براي شخص كارمند 

ها را ا منطق و مفهوم پردازش سيستم بر دادههجايگزين مشخص كند. نمودار جريان داده

رساند و چندان به مراحل و اجراي عمليات تاكيدي ندارد. در حقيقت نمودار جريان مي

اي اين نمودار را توان به گونهكند. البته ميها ترتيب اجراي عمليات را مشخص نميداده

هاي ار مورد بحث در شكلايجاد كرد كه ترتيب نيز در آن مشخص شود. مثاًل همان نمود

تر، اي نشان دهنده ترتيب انجام كار است. اما در نمودارهاي پيچيدهتا اندازه 16-5و  5-15

 ترتيب به سادگي قابل تشخيص نيست.

-5خريد است )شكل  فرايندهاي نشان دهنده نمودار جريان داده 17-5شكل  

، 7-5ار ترتيبي نشان داده شده در شكل را به ياد بياوريد(. در مقايسه اين نمودار با نمود 7

 خريد به وضوح قابل مشاهده است. فرايندعدم تاكيد بر ترتيب 

 

  فعاليتهائي مانند ورود اطالعات، خروج اطالعات و ... كه تغييري را در اطالعات

دهند، به صورت يك دايره پردازش ثبت م نمياي را بر آن انجانداده يا محاسبه

هاي ورود اطالعات اتومبيل، ثبت الف، دايره 18-5شود. مثاًل در شكل نمي

اطالعات عوارض در فايل و چاپ مجوز عبور، غير ضروري و نادرست است و 

ب، كشيده شود. از دايره پردازش فقط براي  18-5اين نمودار بايد به شكل 

 د، نه براي دستورالعملهاي برنامه كامپيوتري. عمليات استفاده شو

هاي اي ديگر از بكارگيري غلط و صحيح دايرهالف و ب، نمونه 19-5شكل 

 پردازش است.

  خارجي در مورد پرسنل يا واحدها، فقط در  -استفاده از مربع موجوديت داخلي

ر صورتي انجام شود كه آنها به عنوان يك عنصر مستقل محسوب شود. مثاًل د

كارمند به عنوان يك شخص كه قصد مرخصي رفتن  15-5همان مثال شكل 
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شود. ولي كشيدن شخص مدير به دارد يك موجوديت مستقل محسوب مي

عنوان تصميم گيرنده پردازش بررسي و تاييد مرخصي، صحيح نيست. افراد 

 شوند.ها مشخص نميانجام دهنده پردازش، در نمودار جريان داده

 ا در يك صفحه كشيده شود و از كشيدن يك نمودار در دو صفحه هر نمودار تنه

يا بيشتر خودداري شود. در صورتي كه نمودار داراي تعداد عناصر زيادي باشد، 

بايد آنرا به نمودارهاي متعددي تقسيم كرد. براي اين كار ابتدا يك سطح 

ري ديگر، مفهومي و اوليه از كل سيستم را در نظر گرفته و سپس با كشيدن نمودا

نمودار  20-5شود. شكل تر نشان داده مييك دايره پردازش به شكل جزئي

هاي وارد شده دهد كه بر دادهمفهومي )سطح صفر( يك سيستم را نشان مي

I1ùI2 هاي خارجي از موجوديتE1ùE2 هاي پردازش انجام داده و داده

 E2و E3ùE4هاي خارجي را براي موجوديت O1ùO2ùO3خروجي 

نمودار سطح بعدي همين سيستم نشان داده  21-5كند. در شكل ل ميارسا

، 22-5كند. و شكل شود كه جزئيات پردازش اصلي سيستم را مشخص ميمي

كند. را مشخص مي P5 فراينديكي از نمودارهاي سطح بعدي است كه جزئيات 

نكته قابل توجه آنست كه يك دايره پردازش، در هنگام تجزيه به يك نمودار 

ها، ممكن است عالوه بر در بر داشتن چند دايره پردازش، شامل جريان داده

-5تعدادي انباره اطالعاتي و موجوديت داخلي يا حتي خارجي باشد. در شكل 

 توجه كنيد. DS2به انباره اطالعاتي  22

  بايد توجه داشت كه تجزيه سلسله مراتبي نمودارها بايد به شكل مناسب و صحيح

ني نمودارها در سطوح متفاوت بايد با هم سازگار باشند. مثاًل در انجام شود. يع

مشتق شده است نشان  21-5را كه از نمودار شكل  P3، كه پردازش 23-5شكل 

است و هيچ خروجي ندارد. در حالي  O2و  F3داراي دو ورودي  P3دهد، مي

و يك خروجي F3ùF4داراي دو ورودي  P3، 21-5كه در نمودار شكل 

O2 .است.بنابراين يك جاي تجزيه به شكل نادرست انجام شده است 
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شود  و در برخي از موارد انجام مي 95تجزيه در برخي موارد از باال به پائين  

 .96گرددنيز ابتدا سطوح پائيني مشخص و سپس سطوح باالئي تعيين مي

  تجزيه يك نمودار به نمودارهاي زيرين بايد بر اساس رخدادهاي موجود در

م انجام شود. يعني هر نمودار بايد مشخص كننده يك رخداد كاماًل مشخص و سيست

انجام يك تغيير كاماًل مشخص و قابل شناسائي در  97قابل تفكيك باشد. يك رخداد

اي كه منجر به انجام فعاليت معيني در سيستم و يا محيط اطراف آن است، به گونه

يك رخداد يك پردازش است، سيستم شود. مثاًل گرفتن مرخصي يك رخداد است. 

ولي يك پردازش لزومًا يك رخداد نيست. معمواًل پردازشي كه خود در سيستم به 

مستقل و مشخص قابل تفكيك و شناسائي و نامگذاري باشد، يك  فرايندعنوان يك 

تر اگر بتوانيم براي يك پردازش، يك نام با شود. به عبارت سادهرخداد محسوب مي

اي كه افرادي كه با آن سروكار دارند، بتوانند ب كنيم، به گونهمسمي و خاص انتخا

آنرا تشخيص دهند، آن پردازش يك رخداد است. اما نمايش تعدادي پردازش كه 

دهند، در يك نمودار صحيح نيست، در يك جمع بندي، فعاليت خاصي را انجام نمي

 24-5به شكل زيرا آن يك رخداد مشخص نيست. مثاًل در صورتي كه نموداري را 

مشتق كنيم، تجزيه به شكل درست انجام نشده است. زيرا كل  17-5از نمودار شكل 

رساند و براي اطالع از موضوع، رخداد يا فعاليت خاصي را نمي 24-5نمودار شكل 

 بايد آنرا در نمودار سطح باالتر ادغام نمود تا معنا و عملكرد آن مشخص شود.

 بايد هم ورودي و هم خروجي داشته باشند، در ها كه حتمًا به خالف پردازش

توانند يك طرفه پر يا خالي شوند. ولي يك انباره بايد در كل ها مييك نمودار انباره

تواند سيستم، هم داراي ورودي و هم خروجي باشد. به عبارت ديگر يك انباره مي

و از آن در يك نمودار ورودي داشته و پر شود و در نمودار ديگر خروجي داشته 

كاالي تحويلي يا انباره اسناد ، انباره ليست17-5استفاده شود. مثاًل در همان شكل 

اند، اما حتمًا در نموداري ديگر حسابداري، در همان نمودار مورد استفاده قرار نگرفته

 شوند.استفاده مي

                                                 
۹۵ - Down-Top 
۹۶ -  Up-Bottom 
۹۷ -  Event 
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 هاي اطالعاتي عام كه چند نوع اطالعات مختلف در آن ذخيره از كشيدن انباره

االمكان اجتناب شود و براي هر موضوع اطالعاتي، يك انباره در نظر شود، حتيمي

هاي هاي اعتبارات تامين شده، چك، تركيب انباره17-5گرفته شود. مثاًل درشكل 

صادر شده و اسناد حسابداري با يكديگر و تشكيل يك انباره به نام اطالعات 

 حسابداري كار درستي نيست.

 تن عناوين در نمودار بايد:در نامگذاري و نوش 

 ها باشد.ها، تركيبي از خود دادهدادهها و انبارهعنوان جريان داده -الف  

 هاي پردازش از افعال معلوم استفاده شود.براي عناوين دايره -ب  

از عناوين نادقيق، گنگ و دو پهلو استفاده نشود. مثاًل عنوان "بررسي"  -ج  

 ا برساند. به جاي آن بايد نوشته شود : "بررسي اعتبار تاريخ".تواند مفاهيم مختلفي رمي

 5ها بايد يا به دايره پردازش ختم شود و يا از آن آغاز شود. شكل جريان داده-

ها در يك ، نشان دهنده بكارگيري غلط و صحيح استفاده از جريان داده25

 نمودار است.

 ها تشريح شود، نه عمليات ها، فقط چگونگي جريان دادهدر نمودار جريان داده

ها براي نمايش و تشريح الف، از نمودار جريان داده 26-5كنترل. در شكل 

چگونگي كنترل و منطق كنترل استفاده شده است كه نادرست است. اين نمودار 

 ب نشان داده شود. 26-5بايد به شكل 

  .مثاًل در از روي نمودار، بايد بتوان يك كنترل واضح و سريع بر خطاها داشت

، سه ورودي دارد ولي هيچ خروجي ندارد. بنابر P1، دايره پردازش 27-5شكل 

شود كه يك جاي كار طراحي اشتباه بوده است. همينطور دايره اين مشخص مي

 داراي چهار خروجي است و هيچ ورودي ندارد. P2پردازش 

 

تواند يك سيستم را ها، چگونه ميمودار جريان دادهحال كه دانستيم يك ن 

 ها را ترسيم نمود.توان يك نمودار جريان دادهنمايش دهد، بايد بدانيم كه چگونه مي

 رسد:ها، انجام مراحل زير مفيد به نظر ميبراي ترسيم يك نمودار جريان داده 
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گيرند را ليست ياكنون مورد استفاده قرار مهائي كه همهاي دادهانباره -1 

 ها و....ها، فايلكنيد. شامل فرم

 هاي موجود در سيستم را ليست كنيد.فرايندكليه رخدادها و  -2 

ها را كه مربوط به يك رخداد خاص يك بخش از نمودار جريان داده -3 

 است، ترسيم كنيد.

هاي مختلف را باهم تركيب كنيد تا جائيكه يك نمودار واحد بخش -4 

 د.حاصل شو

 اگر الزم باشد آن را سازماندهي مجدد كنيد. -5 

 

در برخي موارد كه الزم باشد تا چگونگي انجام فعاليتها و ترتيب اجراي آن  

توان از فلوچارت سيستم استفاده نمود. فلوچارت سيستم )با فلوچارت مشخص شود، مي

شتباه نشود(، ابزاري براي نمايش ترتيب اجراي مورد استفاده براي نمايش الگوريتم ا

نشان دهنده نمادهائي است كه در ترسيم فلوچارت  28-5عمليات سيستم است. شكل 

ها مسر جريان عمليات را نشان گيرد. در اين نمودار پيكانسيستم مورد استفاده قرار مي

 29-5شكل  شود.دهند و بدين ترتيب، مراحل و ترتيب اجراي عمليات مشخص ميمي

 اي از بكارگيري يك فلوچارت سيستم است.نشان دهنده نمونه

 

 

پس از اينكه توانستيم، مدلي از سيستم موجود را ايجاد كنيم، بايد بتوانيم بر  

مدلي از سيستم موجود را ترسيم اساس آن مدل سيستم جديد را طراحي كنيم. يعني ابتدا 

آوريم. براي اين كار دو كرده و سپس با توجه به آن، مدل سيستم جديد را بدست مي

 روش عمده وجود دارد:
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در اين روش مدل سيستم موجود را ترسيم كرده و به تغيير آن  

تي كه در سيستم موجود وجود دارد بر طرف شده و به پردازيم تا مشكالمي

نيازها و اهداف سيستم جديد دست يابيم. اين روش نسبت به روش ديگر به 

تر است. زيرا سازي آن راحتكردن و پيادهواقعيت نزديكتر است و عملي

سيستم جديد بر مبناي سيستم موجود ايجاد شده است و بنابراين در هنگام 

كافي است همان تغييراتي را كه در مدل سيستم موجود اعمال سازي، پياده

ايم تا مدل سيستم جديد حاصل آيد، در سيستم واقعي نيز اعمال كنيم. كرده

مشكل اين روش آن است كه در صورتي كه مشكالت سيستم موجود زياد 

باشد و ميزان تغييرات باالئي داشته باشيم، كار تغيير بسيار سخت و پيچيده شده 

آيد كه شود. اين روش در مورد سيستمهائي به كار ميگاه غير عملي مي و

 تغييرات چنداني را الزم نداشته باشد.

 

در اين روش، طراحي سيستم جديد كاماًل مستقل از سيستم موجود  

كند كه اصواًل سيستم موجودي وجود صور ميشود. يعني طراح تانجام مي

ندارد و او قرار است يك سيستم كاماًل جديد را از ابتدا طراحي كند. در اين 

ميان او تنها مدل سيستم موجود را به عنوان يك ديدگاه در نظر دارد. مزيت 

مهم اين روش آنست كه بدين ترتيب، ساختمان سيستم جديد كاماًل متناسب 

شود، در حالي كه در روش قبلي، ساختمان يستم جديد طراحي ميبا نيازهاي س

شد. در اين روش شد و تنها تغييراتي بر اجزاء و روشها انجام مياصلي حفظ مي

تر آلشود. ايدههمه چيز از ابتدا، متناسب با نيازهاي سيستم جديد طراحي مي

سازمان بايد  تر است، زيرااست، اما عملي كردن آن نسبت به روش قبلي مشكل

تغييرات ساختاري و اساسي را تحمل كند. اين روش در صورتي استفاده 

 شود كه ساختار سيستم موجود اساسًا دچار مشكل باشد.مي

هيچكدام از دو روش ذكر شده به صورت مطلق، روش مطلوبي  

تركيبي از اين دو روش، به ايجاد مدل سيستم جديد با  نيست. در حقيقت طراح

د. بخشهائي كه الزم است تا ساختار سيستم موجود تغيير كند از روش پردازمي
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شود. به هر دوم و بخشهائي كه چنين تغييري را ندارند با روش اول طراحي مي

حال، حتي در هنگام استفاده از روش دوم، در طراحي سيستم جديد بايد به 

 سيستم موجود هم توجه كامل داشته باشيم.

 

 شود :در حالت كلي، دو نوع مدل براي يك سيستم در نظر گرفته مي 

شود، در اين مدل، عملياتي را كه واقعا در سيستم انجام مي 

 شود.شود، نشان داده ميبا همان ترتيبي كه انجام مي

ي و در اين مدل، فعاليت سيستم، بدون توجه به چگونگ 

دهد و مفاهيم سيستم را شود. اين مدل، منطق عمليات را نشان ميترتيب آن نشان داده مي

 رساند، نه ترتيب و چگونگي را.مي

دهد. مدل ، در يك جدول، تفاوتهاي اين دو مدل را نشان مي30-5شكل 

گويد چگونه كار انجام شود و مدل فيزيكي ميگويد چه كارهائي انجام ميمنطقي مي

گويد كه سيستم چه پردازشهائي را بايد انجام دهد، ولي چه شود. مدل منطقي به ما ميمي

شود معلوم نيست. ولي مدل فيزيكي زمان انجام پردازش را زماني اين پردازشها انجام مي

ها را در بر دارد و مدل فيزيكي فهم بهتر كند. مدل منطقي فهم بهتر رابطهمشخص مي

ها در جريان داده مشخص مدل منطقي فقط آن بخش از دادهترتيب عمليات را. در 

ها به صورت يك بالك شود كه براي پردازش الزم است. ولي در مدل فيزيكي، دادهمي

شود و معلوم نيست كه از چه بخشي از اين ركورد يا فرم كه واقعا وجود دارد ارسال مي

 شود.ها واقعا استفاده ميداده

اي كارها و تا يا فيزيكي نيست. يعني هر مدلي تا اندازههيچ مدلي مطلقا منطقي 

كند. مثاًل در مورد شبكه تلفن، هر مشترك تلفن اي چگونگي كارها را مشخص مياندازه

داراي يك شماره تلفن است. اين شماره تلفن، محل فيزيكي و واقعي مشترك را نشان 

و اتصاالت، محل فيزيكي دهد. بلكه يك شماره منطقي است. در حالي كه سيمها نمي

توان به آن محل دست يافت. در هنگام كنند و از طريق آن ميمشترك را مشخص مي

شود )و يك شماره منطقي است( به شماره و كد فيزيكي عمل، شماره تلفني كه گرفته مي

تبديل شده و محل و موقعيت واقعي مشترك، از طريق آن پيدا شده و اتصال بر قرار 
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خاطر داشتن شماره فيزيكي يك مشترك تلفن كار مشكلي است و از همين شود. به مي

 كنيم.رو است كه از كد منطقي استفاده مي

توان با هر نموداري نشان داد. البته برخي از مدل منطقي و فيزيكي را مي

كنند. مثاًل فلوچارت سيستم، ها بهتر عمل مينمودارها براي نشان دادن يك نوع از مدل

ها دهد. اما نمودار جريان دادهيكي يك سيستم را بهتر از مدل منطقي آن نشان ميمدل فيز

 تواند هر دو نوع از مدل را نشان دهد.مي

نام دو مدل منطقي و فيزيكي از يك سيستم ثبت 32-5و  31-5دو شكل  

شود. دهد. تفاوتهاي اين دو مدل در اين دو شكل بهتر آشكار ميدانشجويان را نشان مي

شود، در مدل منطقي ترتيب عمليات معلوم نيست ولي مانطور كه در شكل مشاهده ميه

ها به صورت مجموعه فرم يا در مدل فيزيكي ترتيب مشخص است. در مدل فيزيكي داده

شود، در حالتي كه در مدل منطقي فقط بخش مورد نياز داده )مانند ركورد رد و بدل مي

 شود.مي شماره دانشجوئي و امثال آن( مشخص

براي مدل كردن يك سيستم بايد بدانيم با چه ديدگاهي )منطقي يا فيزيكي(  

 خواهيم مدل را ايجاد كنيم.مي

 

براي طراحي يك سيستم ابتدا بايد مدل سيستم موجود را بدست آورد. اين  

موجود چگونه است. اين مدل معمواًل يك مدل  كند وضعيت سيستممدل مشخص مي

ها شكل گرفته و بر هاي ركورد يا فرم گونهفيزيكي است. زيرا بر اساس مجموعه داده

اساس ترتيب عمليات بنا شده است. سپس بايد اين مدل را به يك مدل منطقي تبديل 

مدل فيزيكي است. تر از تغيير دادن كرد. زيرا بحث كردن و تغيير دادن مدل منطقي، ساده

تر از استفاده از كدها و محل فيزيكي همانطور كه استفاده از شماره تلفن منطقي، ساده

است. سپس عمليات طراحي سيستم جديد، بر اساس همين مدل منطقي ايجاد شده انجام 

كند. دليل آنست كه بدين شود. طراح سيستم جديد را ابتدا به شكل منطقي طراحي ميمي

كند چه كاري بايد ح نگران چگونگي انجام كار نيست. اول مشخص ميصورت، طرا

انجام شود و وقتي از اينكه تمام كارهاي الزم كه بايد در سيستم انجام شود مطمئن شد، 

كند و در اين تبديل چگونگي انجام مدل منطقي طراحي شده را به مدل فيزيكي تبديل مي
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ن ترتيب طراح در طراحي يك سيستم، كند. بديكارها و ترتيب آنها را مشخص مي

سازي مدل فيزيكي سيستم جديد اي را از ايجاد مدل فيزيكي سيستم موجود تا پيادهچرخه

 5شود كه نشان داده شده است. در اين شكل مشاهده مي 33-5كند كه در شكل طي مي

شود، مرحله اول آن در مطالعه سيستم موجود، مرحله براي اصالح سيستم طي مي

سازي جاي دارد. در مرحله هاي دوم تا چهارم در طراحي و مرحله پنجم در پيادهرحلهم

شود ها و نيازهاي عملياتي و كارهائي كه بايد انجام شود در مدل اعمال ميسوم خواسته

هاي تكنيكي و فني در مورد چگونگي عملكرد سيستم در نظر و در مرحله چهارم خواسته

 شود.گرفته مي

كند زيرا تري را براي طراحي سيستم جديد فراهم ميي بستر مناسبمدل منطق 

: 

  سيستم موجود معمواًل با توجه به خصوصيات مدل فيزيكي آن، محدوديتها

افزاري، تواند سختها ميو كرانهائي دارد. اين محدوديتها و كران

 محدوديتهاي قانوني و حتي خود انسانها باشد.

  در يك ترتيب و فضاي نادرست واقع مدل فيزيكي موجود ممكن است

كنيم، باشد. به عبارت ديگر، وقتي ما خود را محدود به مدل فيزيكي مي

ماهيت فعاليت براي ما مطرح نيست. بلكه ترتيب مطرح است. و ترتيب 

دهد كه خود را ممكن است غلط باشد. مدل منطقي به ما يك ديد باز مي

 از ترتيب و مكان جدا كنيم.

 تم بر اساس مدل منطقي طراحي شود، قابليت نگهداري اگر يك سيس

پذيري سيستم باالتر خواهد بود و عمر بيشتري خواهد داشت. زيرا انعطاف

بيشتري داشته و به قالبهاي مكاني و زماني وابستگي كمتري خواهد داشت. 

 پذير در همين راز سيستمهاي انعطاف

 موضوع است.      

 كند و ه محيطهاي سازماني دائمًا تغيير ميشرايط مدل فيزيكي با توجه ب

ممكن است توالي و ترتيبي كه در مدل فيزيكي وجود داشته باشد به مرور 
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زمان تغيير كند و مدل عوض شود. مدل منطقي اين تغييرات را بهتر تحمل 

 كند )به همان دليل باال(.مي

سپس ، نشان دهنده يك مدل منطقي از يك سيستم موجود است. 34-5شكل  

را  36-5هاي سيستم جديد تغيير پيدا كرده و شكل ، اين مدل با خواسته35-5در شكل 

به مدل فيزيكي سيستم جديد تبديل  37-5دهد. سپس اين مدل در شكل تشكيل مي

 شود.مي

 

 هاي زيرين آن تبديل كنيد. تا يك نمودار هاي پردازش سطح باال را به نموداردايره

 بزرگ و يك پارچه داشته باشيد.

 هاي پردازش غير منطقي )شامل ويرايش در تبديل مدل فيزيكي به منطقي، دايره

ها، رسيدگي كردن، مميزي كردن، بازرسي، و هر گونه عمليات غير اساسي داده

ايلهاي موقتي و ميانگير( را هاي غير منطقي )شامل فهاي دادهها( و ذخيرهبر داده

حذف كنيد. سپس با توجه به اجزاء حذف شده، اجزاء باقي مانده سيستم را به هم 

هاي مورد مبادله را در صورت لزوم به فيلدها و متصل كنيد. ركورد داده

 موضوعاتي كه واقعا نياز به مبادله دارد تبديل كنيد.

 هاي پردازش فيزيكي و م، دايرهدر تبديل مدل منطقي به فيزيكي در موارد الز

هاي مورد مبادله را هاي غير منطقي را به نمودار اضافه كنيد. و دادههاي دادهذخيره

بر حسب مورد به شكل فرم يا ركورد درآوريد. ديدگاه پياده سازي را در مدل 

سازي، دو انباره اطالعاتي در يك فايل ذخيره اعمال كنيد. يعني مثاًل اگر در پياده

شود، آن دو انباره را در مدل با هم تركيب كنيد. زمان و مكان انجام فعاليتها را مي

 در نمودار مشخص كنيد.

 

 رسند :در يك جمع بندي، مراحل زير براي انجام طراحي مناسب به نظر مي 
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 هاي  سيستم موجود.هاي و نمودار جريان دادهتعيين ساختمان داده 

 هاي سيستم موجود.تعيين ليست رويه 

  
 

 .تعيين خصوصيات عمومي محيط، شرايط و محدوديتهاي سيستم 

 ا تغيير كنند.هائي كه بايد حذف شوند يتعيين ليست رويه 

 هائي كه بايد جديدًا طراحي و اضافه شوند.تعيين ليست رويه 

 هاي مشخص.ها در دسته رويهدسته بندي رويه 

 .تعيين ساختار سازماني و چارت سازماني 

 هاطراحي رويه 

o .تعريف مراحل رويه به صورت بندها و گامها 

o .ايجاد مدل منطقي رويه 

o .ايجاد مدل منطقي دسته رويه 

o سازي رويه.مستند 

 هاي سيستم جديد.ها و نمودار جريان دادهتعيين ساختمان داده 

 گيري.تعيين نقاط تصميم 

 

 .ايجاد مدل فيزيكي دسته رويه و تطابق با چارت سازماني 

 .تعيين ارتباطات درون سيستمي 

 .ساده كردن عمليات 

 زمان و تعيين شرح وظايف.طراحي سا 

 .طراحي محيط 

 هاي كنترل.تعيين مكانيزم 

 ها و ساير مستندات الزم )يادداشت برداري موارد نامهتدوين آئين

 و مقررات در هنگام انجام بندهاي قبلي صورت گرفته است(.

 

 .ارزيابي كيفيت طراحي 
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 .كنترل عمومي و رفع نواقص 

 .مرور و بازبيني و آزمايش طراحي 

تذكر : طراحي ساختار اصلي سيستمهاي مكانيزه و دستي در مراحل فوق توامًا 

افزار سيستم مكانيزه جداگانه انجام  شود. اما طراحي ساختار داخلي  نرمانجام مي

 گردد.مي

 

آنها، منابع طراحي عبارت است از "سازماندهي و تعيين عناصر سيستم و روابط  

ها از وروديها، در تقابل با محيط، در جهت ها در جهت استحصال خروجيفرايندو 

يابي به اهداف سيستم، با توجه به ساليق، ديدگاهها، تفكر، خالقيت و هنر طراح". دست

يابي به اهداف، توسط و يا مختصرًا، "سازماندهي عناصر سيستم در محيط، براي دست

اراي ويژگيهائي نظير خالقيت، ابتكار، جديت، پشتكار، دانش و طراح". طراح بايد د

 تخصص و توانائي تفكر، تعمق و تجسم باشد.

طراحي بر اساس عواملي از جمله اهداف سيستم جديد، وضع سيستم موجود،  

مشكالت سيستم موجود، نيازها، معيارهاي ارزيابي، عوامل و شرايط و پارامترها، محيط، 

شود. براي حل مسئله معمواًل مسئله به صورت واضح  تعيين ع انجام ميمحدوديتها و مناب

شود، هاي كوچكتر تفكيك ميشود، مسئله بزرگ به مسئلهشود و نكات مبهم رفع ميمي

هاي مشابه و ها ساده شوده و حالتحلشود، راههاي احتمالي ممكن بررسي ميحالت

حل شود و بهترين راهها مشخص ميحلشوند، اولويت و اهميت راهمتضاد مشخص مي

 شود.انتخاب مي

گيري، نقاط كنترل، سلسله مراتب طراح بايد در هنگام طراحي، نقاط تصميم 

اجزاء و عناصر سيستم و ارتباط بين اجزاء، وظايف غير ضروري و تكراري، كوششهاي 

 بي جهت و نظاير آنها را مشخص كند.

گيرد. ها و فعاليتها شكل ميبر وظيفهانساني  -شالوده يك سيستم سازماني  

ها و عناصر مانند پرسنل يا يكي ها، مجموعه كارهائي است كه يكي از موجوديتوظيفه

ها، كارهائي فراينداز واحدها در طي فعاليت روزمره خود بايد انجام دهد و فعاليتها يا 
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اس طراحي از يابي به يك هدف خاص بايد انجام شوند. بر همين اساست كه براي دست

گرا قابل انجام است. در طراحي بايد اهداف و گرا و فعاليتدو ديدگاه مختلف وظيفه

نيازهاي سيستم در نظر گرفته شده، حتي االمكان طرح و ديدگاههاي جديد مطرح شوند، 

آينده سيستم مد نظر باشد، از روشهاي نوين استفاده شده و به مسائل مربوط به نصب و 

جه شود. همچنين طراحي بايد مبتني بر روشهاي سازمان يافته و مستقل از سازي توپياده

 خصوصيات فردي انجام شود. 

ها و انساني، شامل خط مشي -خروجي طراحي يك سيستم سازماني  

هاي سازمان، ساختمان كل سيستم و زير سيستمها، چارت سازماني و  شرح سياست

ها و چگونگي انجام فرايندهاي مورد استفاده، ها، استانداردها، روشوظايف، دستورالعمل

ها، سازماندهي و نظاير آن نامهها و زير سيستمها، آئينفعاليتها، چگونگي ارتباط بين بخش

 شود.مي

كنيم. يك مدل، نمايشي براي نمايش و بيان طراحي، از يك مدل استفاده مي 

تواند ود. اين روش ميشمجازي از سيستم واقعي است كه توسط روشي خاص انجام مي

توصيفي، ترسيمي، تجسمي، رياضي يا نظاير آن باشد. براي نمايش يك مدل، از نمادها 

كنيم. يك مدل تمام عناصر و اجزاء يك سيستم و ضمنًا ارتباطات ها استفاده ميو نشانه

دهد كه دهد. يك مدل همان رفتاري را از خود نشان ميبين عناصر و اجزاء را نشان مي

دهد. اما اين تقليد رفتار، محدود به ايجاد شرايط خاصي است و يستم واقعي انجام ميس

تواند همه ضمن آنكه يك مدل همه خصوصيات سيستم واقعي را ندارد و نمي

سازي يك سيستم، معمواًل از نمودارها استفاده خصوصيات آنرا تقليد كند. براي مدل

ها و سطوح مختلفي ايجاد شوند. است در اليهكنيم. نمودارهاي مورد استفاده ممكن مي

نمودارهاي مختلفي براي نمايش سيستم وجود دارند كه هر يك، كاربرد و مزايا و معايب 

ها و نمودار فلوچارت توان به نمودار جريان دادهخاص خود را دارا هستند. از جمله مي

 سيستم اشاره نمود.

مبتني بر مدل سيستم موجود براي طراحي سيستم جديد، ممكن است طراحي  

و تغيير آن انجام شود و يا آنكه طراحي سيستم جديد از ابتدا و تنها با توجه به مدل سيستم 

شود.مدل فيزيكي كه موجود انجام شود. معمواًل دو نوع مدل از يك سيستم ايجاد مي
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مدل منطقي شود، و نشان دهنده عمليات با همان ترتيبي است كه واقعا در سيستم انجام مي

دهد. در طراحي كه فعاليت سيستم را بدون توجه به چگونگي و ترتيب آن نشان مي

سيستم، ابتدا يك مدل فيزيكي از سيستم موجود ايجاد كرده و سپس به مدل منطقي تبديل 

شود. نقطه اصلي طراحي، در تبديل مدل منطقي سيستم موجود به مدل منطقي سيستم مي

يجاد مدل فيزيكي سيستم جديد بر اساس مدل منطقي ايجاد جديد است و پس از آن ا

 شود.شده و در نهايت، سيستم بر اساس مدل فيزيكي حاصل، پياده سازي مي

 

 نقاط تصميم گيري 

  وظيفه ها 

 طراحي     

  نقاط كنترل 

 هارويه 

 هانمودار جريان داده 

  مدل سيستم  

  مدل منطقي 

  فعاليتها    

 نمودار  

 ار فلوچارت سيستمنمود 

 مدل فيزيكي 

 

 طراحي تشريح كنيد. فراينداثرات محيط و منابع را بر  -1 

 جايگاه بكارگيري معيارهاي ارزيابي در طراحي را بررسي كنيد. -2 

 گذارند ؟نيازهاي سيستم، چگونه در طراحي اثر مي -3 
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ح را تشريح دليل لزوم وجود هر يك از خصوصيات ذكر شده براي طرا -4 

 كنيد.

تفاوتهاي اصلي مدل فيزيكي و مدل منطقي در چه چيزهائي است ؟ چرا  -5 

 كنيم ؟از مدل منطقي استفاده مي

 ها را با هم مقايسه كنيد.خصوصيات هر يك از انواع مدل -6 

 

سيستم افزار و مهندسي هاي مهندسي نرماز كتابهاي مختلفي كه در زمينه -1 

مشاهده و از نظر       و طراحي در دسترس شماست، نمودارهاي مختلف را 

 كاربرد  و خصوصيات، آنها را  دسته بندي كنيد.

مراحل طراحي را در علوم مختلف نظير مهندسي معماري، راه و ساختمان،  -2

ها در گري و نظاير آن با مراجعه به متخصصين اين رشتهمكانيك، ريخته

تشريح كنيد و آنها را از ديدگاههاي مختلف با هم مقايسه يك گزارش 

كنيد و مشخص كنيد تا چه حد روشها و دانش طراحي علوم ديگر در علم 

 مهندسي سيستم قابل استفاده است.

هائي را كه در طراحي يك سيستم بايد وجود داشته باشد، خروجي -3

اين فصل(.  مشخص كنيد )با توجه به موارد خروجي طراحي ذكر شده در

 ها و وابستگي آنها به هم را در كار طراحي مشخص كنيد.ترتيب خروجي

با استفاده از روشهاي مطرح شده در اين فصل، تبديل مدل سيستم موجود  -4

به مدل سيستم جديد و طراحي را بر چند سيستم كوچك انجام دهيد. اين 

 تواند همان موارد تمرينهاي فصول قبلي باشد.سيستمها مي

 

  

  



 3۰۷مبانی تحلیل و طراحی سیستم ها / 

 

 

 هاي طراحيمحورها و استراتژي فصل ششم: 

  
 

 

ها، عمليات( مختصرًا گانه طراحي )محيط، دادهدر اين فصل محورهاي سه 

شود. شوند و خواننده با چگونگي برخورد و طراحي عوامل ذكر شده آشنا ميمعرفي مي

گذارد و چه نقشي تي را بر سيستم ميشود كه محيط چه اثرادر اين مباحث مشخص مي

ها و در طراحي دارد و چه پارامترهائي در اين اثر گذاري نقش دارند، طراحي داده

شود اي سيستم چه خصوصياتي دارد و چگونه و با چه ابزارهائي انجام ميساختمانهاي داده

ود و چه شو عملياتي كه در سيستم بايد انجام شود، چگونه سازماندهي و طراحي مي

روشهائي براي طراحي عمليات وجود دارد. پس از آن چند استراتژي و روش مختلف 

 شود.طراحي معرفي مي

 

هاي مطرح شده و عواملي كه مورد بحث قرار گرفته ذكر روشها و استراتژي 

العه اين مباحث، بر تنها يك معرفي است و خواننده نبايد انتظار داشته باشد كه با مط

موضوع تسلط پيدا كند. هدف از طرح روشهاي مختلف يادگيري همه روشها نيست، 

بلكه آشنائي خواننده محترم با آنها است. در حد مطالعه اين كتاب، الزم نيست تا شخص 

بر تمام روشها به صورت مبسوط اطالع داشته باشد. بنابراين در هر زمينه كه عالقه به 

زمينه استفاده وجود داشته باشد، بايد به مراجع و منابعي كه توضيحات بيشتري  استفاده يا

كنند رجوع شود. در هر قسمت، اين مراجع معرفي و در انتهاي در اين مباحث بيان مي

 . اندفصل نيز ليست شده
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گانه طراحي عبارتند از ورهاي سهنيز بيان شد، محول قبلي همانطور كه در فص 

: 

 محيط خارجي سيستم -1 

 هاداده -2 

 عمليات -3 

طراح بايد در زمان طراحي، محيط كار سيستم را مشخص كند و طراحي،  

 شود.مبتني بر محيط انجام مي

"محيط يك سيستم، فضائي است مشخص و محدود با  

به نحوي بر  اي از عناصر، عوامل و شرايطي مشخص است كهمجموعه

 گذارد."فعاليت سيستم اثر گذاشته و يا فعاليت سيستم بر آنها اثر مي

گذارد و بازده و مثاًل گرما يا سرماي هوا بر فعاليت يك اتومبيل اثر مي 

شود و در گرماي دهد. اتومبيل در سرماي زياد روشن نميچگونگي فعاليت آنرا تغيير مي

يگر اتومبيل نيز بر محيط اطراف خود اثر گذاشته و آورد. از طرفي دزياد نيز جوش مي

شود. وقتي يك باعث آلودگي محيط و افزايش حرارت عمومي كره زمين و...مي

طراحي، قصد طراحي يك اتومبيل را دارد، بايد بداند كه چه عواملي در محيط وجود 

بيابانهاي سوزان  گذارند. مثاًل اگر اين اتومبيل قرار است دردارند كه بر اتومبيل اثر مي

كند كه مناسب اي طراحي ميمورد استفاده قرار گيرد، طراح، موتور وبدنه آن را به گونه

انساني نيز، طراح بايد  -شرايط محيطي مورد نظر باشد. در طراحي يك سيستم سازماني 

به عوامل محيطي در هنگام طراحي توجه كند. مثاًل اگر سازمان قرار است در محيطي 

د كه قوانين دولتي، مبهم و نامشخص و يا داراي نواقص هستند، سيستم طراحي عمل كن

تواند محيط شده به نحوي بايد اين مشكل را جبران كند. توجه داشته باشيد كه طراح نمي

كند. تغيير قوانين دولتي در توان را تغيير دهد. بلكه سيستم را متناسب با محيط طراحي مي

 حتي خود سازمان هم نيست. حداكثر كاري كه سازمان در طراح و تحليلگر و احتماالً 

گذاري است. اما طراح تواند بكند، اعتراض و پيشنهاد به دستگاههاي قانوناين رابطه مي
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ها و يا تواند نواقص قانون را در سيستم با در نظر گرفتن تمهيداتي نظير اعمال كنترلمي

 مقررات داخلي و امثال آن جبران كند.

وجه به تعريف ذكر شده، كل جهان محيط هر سيستم خواهد بود. چرا كه با ت 

مثاًل اگر كهكشان ما منفجر شود، بر تمام سيستمهاي سازماني ما اثر خواهد گذاشت. در 

 نظر گرفتن محيط با معناي مطلق و جهاني آن امكان پذير نيست. زيرا :

 ر جهان نداريم.ما شناخت كاملي نسبت به تمام عوامل محيطي موجود د -1 

جمع كردن كل عوامل موثر در محيط مطلق و جهاني در ذهن طراح ممكن  -2 

 نيست.

ممكن است شرايط محيطي در لحظه طراحي ايجاد نشده باشد و بعدًا در  -3 

 هنگام عملكرد سيستم ايجاد شود.

  98بنابر اين براي انجام طراحي، طراح مجبور به انتخاب بخشي از فضاي جهاني 

گيري، وامل و عناصر آن به عنوان محيط است. در طراحي، محيط بايد قابل اندازهو ع

كاماًل مشخص و محدود باشد. يعني بتوانيم دقيقًا عناصر و شرايط آن را ليست كنيم و 

تعداد عناصر اين ليست نيز زياد نباشد. زيرا طراح بايد بتواند محيط را با تمام خصوصيات 

اي از عوامل هن خود مجسم كند. بنابراين طراح بايد مجموعهآن، در لحظه طراحي در ذ

گذارند، به عنوان محيط تعيين كند و عناصر را كه بر سيستم، اثر مهم، روشن و قطعي مي

و آنها را مستند كند. به نحوي كه با مراجعه به آن مستندات، كليه عوامل تاثير گذار يا 

 تاثير پذير را بشناسد.

 ن عوامل عبارتند از :هائي از اينمونه 

 موجود.  99ساختار سازماني 

 .)مشتريان )انواع و تعداد 

 .)محصوالت موسسه )موجود و آينده 

 .ارتباطات 

 ها.سرمايه 

                                                 
۹۸ -  lobalG 
۹۹ -  Organization Chart 
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 .فضا و نحوه استفاده از آن 

 .كاركنان و ساير منابع نيروي انساني 

 .امكانات فيزيكي سازمان 

 هاي جاري.رويه 

 .رقبا 

 هاها و خط مشيسياست 

o اي )اهداف بلند مدت(.ي پايههاسياست 

o هاي عمومي )اهداف كوتاه مدت(.سياست 

o هاي موضعي )مسائل روزمره(.سياست 

 .روشهاي بايگاني 

 .سوابق سازمان 

 .قوانين مربوط به فعاليت سازمان 

 ... 

الزم به تذكر است كه بخشي از اين عوامل در مستندات سيستم موجود وجود  

ستم و برخي ديگر در هيچكدام نيست. مثالً قوانين دولتي دارد، برخي ديگر در نيازهاي سي

مربوط به فعاليت سازمان، ممكن است در هيچكدام نباشد. لذا طراح بايد چنين مواردي 

را نيز تهيه كند وبا توجه به اين عوامل و شرايط، سيستم را طراحي كند. اگر اين عوامل 

باشد، طراحي به شكل درستي انجام ناقص باشند، مثاًل اگر طراح از يك قانون باخبر ن

 شود.نمي

 

كنيم. جهان واقعي پر از محدوديتها است. با ما در جهاني واقعي زندگي مي

محدوديتها نبايد برخورد كرد. بلكه بايد آنها را پذيرفت و خود را براي پذيرفتن آن آماده 

ذهن خود ترسيم كند و با  كرد. طراح بايد در ابتداي كار، محدوديتهاي موجود را در

توانند داراي انواع مختلفي باشند، از توجه به آنها سيستم را طراحي كند. محدوديتها مي

 جمله :
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 .محدوديتهاي مالي 

 .محدوديتهاي زماني 

 امكان و مجوز استخدام وجود ندارد يا به تعداد  -محدوديتهاي استخدامي

 توان استخدام كرد.محدودي مي

 پيدا كردن فرد مناسب براي تصدي وظايف و  -داميمحدوديتهاي استخ

پذير نيست. بخصوص در مورد مشاغل مشاغل مورد نظر ساده و يا امكان

 تخصصي پيشرفته و خاص.

 .محدوديت منابع 

  پذيرش رواني توسط كاركنان يا ارباب رجوع. سيستم تنها تا حد خاصي

 شود.توسط افراد پذيرفته مي

 .محدوديت حمايت مديريت 

 وديت بر اثر خط مشي سازمان.محد 

 .مشتريان. نوع، تعداد و... محدودي از مشتريان وجود دارد 

 .محدوديت بر اثر قوانين 

 .محدوديت تقاضا 

 ... 

  
  

 

ها براي يك سازمان، همچون خون براي بدن انسان است. همانطور كه داده 

و اكسيژن،مواد غذائي و فرمانها )فرمانهاي خون در داخل بدن انسان حركت كرده 

ها نيز با گردش در سازمان و رساند، دادهنه فرمانهاي عصبي( را به سلولها مي -شيميائي 

 كنند.ها، موارد اجرائي و...، حيات آن را تضمين ميرساندن فرمانها، كنترل
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كنند ها زماني ارزش پيدا ميت. دادهها، جريان يافتن آن اسمهمترين جنبه داده 

خاصي در سيستم مورد استفاده قرار بگيرند و در چرخه فعاليت سيستم به  فرايندكه در 

گيرند، اي ذخيره شده و مورد استفاده قرار نميهائي كه در گوشهحركت در آيند. داده

تواند تم، ميها، بين بخشهاي مختلف سيسهيچ ارزشي براي سيستم ندارند. جريان داده

مشخص باشد و يا فعاليت يك واحد را مشخص كند. نمودار  فرايندنشان دهنده يك 

ها را در اي از گردش داده، نمونه1-6ها بر همين اساس بنا شده است. شكل جريان داده

كنيد كه در اين نمودار، چگونه دهد. مشاهده مييك سيستم آموزش دانشگاه نشان مي

شود، فعاليت ثبت نام يك دانشجو در يك دازشي كه بر آنها انجام ميها و پرحركت داده

 دهد.درس خاص را نشان مي

 

هاي موجود در سيستم را، به همراه خصوصيات و در هنگام طراحي بايد داده 

 ها شامل دو بخش اساسي هستند :هاي دادهمشخصات آنها مشخص نمود. مشخصه

 100هادهاجزاء دا -1 

 101هاساختمان داده -2 

كنيم. ها استفاده ميها از يك ديكشنري دادهبراي ثبت و مشخص كردن داده

هائي در سيستم وجود دارند، نامشان چيست كند كه چه دادهها مشخص ميديكشنري داده

هاي يك سيستم را نشان ها، هويت دادهو اجزاء و ساختمان آنها چيست. ديكشنري داده

 شود.و از مهمترين مستندات سيستم محسوب مي دهدمي

هاي موجود در ها، بايد ليستي از كليه دادهبراي ايجاد يك ديكشنري داده 

براي ثبت خصوصيات آنها تهيه نمود. سه عنصر اساسي كه حتمًا بايد  سازمان را به همراه

 ها وجود داشته باشند عبارتند از :در ديكشنري داده

                                                 
1۰۰ -  Data Elements 
1۰1 -  Data Structure 
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 اند و هر يك از ها از چه اجزاء و فيلدهائي تشكيل شدهادهد ها.اجزاء داده

 اين اجزاء داراي چه خصوصياتي است؟

 هاي مورد نظر چه ساختماني دارند و ارتباطات بين داده ها.ساختمان داده

 اجزاء آن چگونه است؟

 شوند؟ ثبت ها در كجا و چه شرايطي ذخيره و بايگاني ميداده ها.انباره داده

شود و يا بر روي كاغذ؟ در چه فايل يا وسيله كامپيوتر انجام ميآنها به 

 توان به آنها دست يافت؟شوند؟ چگونه مياي ذخيره ميپوشه و قفسه

در حالت كلي، هر داده يا ساختمان داده يا انباره داده، بايد داراي توضيحات  

 زير باشد :

 نام -1 

 نوع داده -2 

 ساختمان داده -3 

 توضيح -4 

 كاربرد -5 

 محدوده مقادير -6 

 اجزاء -7 

 سازيمحل ذخيره -8 

 سازيچگونگي و سازمان ذخيره -9 

ها، هاي خاص باشد و با توجه به آن فرمها بايد داراي فرمديكشنري داده 

اي از ، نمونه2-6ها را در ديكشنري ذخيره نمود. شكل خصوصيات و مشخصات داده

دهد. مشخصات و فيلدهاي ها نشان مييك ديكشنري داده ها" را دريك فرم "اجزاء داده

شود. هر ركورد اطالعاتي )يا يك فرم اطالعاتي( در يك سيستم، در اين فرم ثبت مي

ها را نشان ها" در يك ديكشنري دادهاي از يك فرم "ساختمان داده، نمونه3-6شكل 

، 4-6تي است. و شكل دهد و محتوي چگونگي ارتباط بين اجزاء يك ساختار اطالعامي

هائي كه بايد كند، دادهها است كه مشخص مياي از يك فرم انباره دادهنشان دهنده نمونه
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در يك بايگاني دستي يا مكانيزه ذخيره شوند، در چه محل و مكان و شرايطي ذخيره 

 گردند.مي

 

ها در يك ها، چگونگي مديريت دادهندسي دادهها و مهدر كتب پايگاه داده

ها و عملياتي كه بر آن در گيرد. اما وضعيت دادهسيستم كامپيوتري مورد بحث قرار مي

شود، چندان مطرح نيست. در يك سيستم دستي نيز همانند سيستمهاي دستي انجام مي

ها داراي اهميت اي و عمليات بر دادههاي گردش دادهيك سيستم كامپيوتري، مكانيزم

ها در بانكهاي اطالعاتي كامپيوتري، با در بوده و همان روشهاي مطرح در مديريت داده

نظر گرفتن شرايط عمليات دستي، در يك سيستم دستي نيز قابل اعمال است. البته واضح 

ها، وقتي قابل بحث و است كه بسياري از مفاهيم و مطالب مطرح شده در مباحث داده

اي با قابليت پردازش باالتر از انسان )در مورد كارهاي سريال ، كه پردازندهشودطرح مي

ها سازي موقت پروندهگيري( وجود داشته باشد. مثاًل مفاهيم ديد، مرتبو نه در تصميم

براي انجام يك جستجوي خاص و امثال آن در سيستمهاي دستي معناي خاصي ندارد و 

دسته نيستند و با در نظر گرفتن شرايط و اعمال  عملي نيست. اما اكثر مباحث از اين

توان از آنها در سيستمهاي دستي نيز استفاده نمود. مثاًل ايجاد تغييرات مختصر، مي

سازي )تا اي در هنگام طراحي، نرمالها براي مستندسازي، ايجاد مدل دادهديكشنري داده

. نكته 102نيز قابل اعمال هستنداي( و مباحثي نظير اينها همه در سيستمهاي دستي اندازه

ها آنچنان افزايش يافته و نياز به قابل توجه آنست كه در سازمانهاي امروزي، حجم داده

ها وجود دارد كه عماًل استفاده از سيستمهاي كامپيوتري، واكنش و پردازش سريع بر داده

در يك سازمان ها كردن پردازش كليه دادهشود. اما معمواًل مكانيزهالزم و ضروري مي

ها به صورت دستي و بخشهائي به صورت مكانيزه مورد ميسر نيست و بخشهائي از داده

گيرند. تاكيد ما بر آن است كه مديريت و سازماندهي بخشهاي دستي پردازش قرار مي

نيز بايد با روشهاي مشخص و مطرح شده در بانكهاي اطالعاتي كامپيوتري و البته با در 

ط خاص سيستمهاي دستي صورت گيرد. بسياري از اوقات ما از روشهائي نظر گرفتن شراي

                                                 
دهد و یمناسب را به ما نم یمحدوديت حجم مطالب اين کتاب، اجازه شکافتن و تشريح موضوع با ذکر مثالها  - 1۰2

 شود.یاين تطبیق مفاهیم به خواننده محترم واگذار م
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كه در بانكهاي اطالعاتي كامپيوتري كاماًل شناخته شده است و نام مشخصي دارد، در 

كنيم، اما مانند سيستمهاي مكانيزه، نام آنرا اي نيز استفاده ميايجاد سيستمهاي دستي داده

كنيم، بلكه طراحان سيستمهاي دستي به خورد نميدانيم و به صورت علمي با آن برنمي

 يابند.صورت ابتكاري و بدون قواعد مشخص به اين روشها دست مي

 

اي و ايجاد اي براي سازماندهي عناصر دادهدر يك بانك اطالعاتي، مدل داده 

اي متفاوتي براي نمايش هاي دادهلگيرد. مدارتباط بين اين عناصر مورد استفاده قرار مي

 ها وجود دارند. برخي از اينها عبارتند از :و سازماندهي عناصر داده

 

اي است كه بر اساس سلسله مراتب ترين مدل دادهاين مدل، ساده 

 نشان 5-6دهد. شكل ها را مورد سازماندهي قرار ميها يا عمليات، دادهداده

نام دانشجوي يك هاي ثبتاي براي دادهدهنده چگونگي ايجاد يك مدل داده

نام از دو درس در يك سيستم آموزش دانشگاه است. در اين مدل، داده ثبت

شود، كه داده دانشجو خود عالوه بر داده دانشجو و نمره وي تشكيل مي

ين مدل مشخصات دانشجو، دربردارنده استاد، كالس و آدرس دانشجو است. ا

 گيرد.داراي كارائي چنداني نيست و كمتر مورد استفاده قرار مي

 

اي، سازماندهي عناصر از طريق تعيين هر يك از در اين مدل داده 

ها ايجاد عناصر به عنوان يك موجوديت و برقراري ارتباطات بين موجوديت

هاي واقعي است و مفاهيم و دادهتري از دنياي شود. اين مدل تجسم واقعيمي

نشان دهنده  6-6دهد. شكل تري نمايش ميجهان حقيقي را به صورت روشن

اي در يك سيستم آموزش دانشگاه است. يك دانشجو اي شبكهيك مدل داده

عضوي از يك دپارتمان است،دپارتمان در يك دانشكده قرار دارد، دانشكده 

كالس از تعدادي دانشجو تشكيل داراي يك يا تعدادي كالس است، يك 

كند شده است. يك كالس داراي يك استاد است. استاد به دانشجو تدريس مي
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و.... اين روش، هم در سيستمهاي دستي و هم در سيستمهاي كامپيوتري داراي 

 كاربرد بسياري است و كارائي نسبتًا خوبي دارد.

 

ماندهي از طريق رابطه منطقي كه بين اي، سازدر اين مدل داده 

اند انجام هاي مختلف ذخيره شدهفيلدهاي اطالعاتي كه در ركوردها و فرم

اي از طريق يك عنصر شناسه كه شود. در اين مدل، بخشهاي مختلف دادهمي

هاي مختلف، داراي براي يك موجوديت مستقل، در بخشها و جداول و فرم

كنيم. شكل ( براي برقراري ارتباط استفاده ميشماره يكسان است )عنصر تاپل

دهد كه از طريق عنصر شناسه شماره دو جدول دانشجو و نمره را نشان مي 6-7

اي را بين اين دو برقرار نمود. اين روش كه يكي از توان رابطهدانشجو، مي

سازي سيستمهاي مكانيزه است و اغلب بانكهاي روشهاي پر كاربرد در پياده

اي دستي كنند، در سيستمهاي مديريت دادهي از اين روش استفاده مياطالعات

ها در دفاتر و جداول و شود. مثاًل در سيستماي دستي اغلب ثبتنيز استفاده مي

 شود.ها بر اساس اين مدل انجام ميپرونده

 

ل اين مدل، با در نظر گرفتن هر موجوديت به عنوان يك عنصر مستق

كند. در ها را سازماندهي ميءها، دادهء و برقراري ارتباط بين اين شييا شي

اين مدل، ارتباطات به يكي از دو شكل عضويت و پيام يا رابطه ساده برقرار 

كه نشان دهنده چنين مدلي است، داده مهدي  8-6شود. مثاًل در شكل مي

 1732ي با كالس ء دانشجو است و يا علي محمدجوادي، عضوي از نوع شي

كند. برخي از افراد اين دو نوع رابطه را يكسان رابطه دارد و يا پيام رد و بدل مي

شود مشخص در نظر گرفته و ماهيت ارتباط را به وسيله نوع پيامي كه مبادله مي

اي با دنياي واقعي اي و رابطههاي شبكهكنند. اين مدل بسيار بيش از مدلمي

ردن آن، هم در سيستمهاي دستي و هم در سيستمهاي نزديك است و پياده ك

 كامپيوتري ميسر است.
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ها يا بانك اطالعاتي هاي مطرح شده، يك پايگاه دادهطراح با استفاده از مدل 

ها تنها يك سيستم كامپيوتري نيست. بلكه يك پايگاه كند. يك پايگاه دادهرا ايجاد مي

د هم به صورت كامپيوتري و هم به صورت دستي ايجاد شود. دفاتر و توانها ميداده

ها هستند. هاي موجود در يك سازمان با سيستم دستي، همان پايگاه دادهها و پوشهپرونده

تواند به شكل دستي و بخشهائي به صورت ها ميهمچنين بخشهائي از يك پايگاه داده

 مكانيزه ايجاد شود.

هاي موجود در سيستم سازماندهي ها، دادهدادهدر طراحي يك پايگاه  

ها و نمايش مدل ها در ديكشنري دادهشوند و طراح اينكار را با ثبت مشخصات دادهمي

، نشان دهنده چگونگي ارتباط 10-6و  9-6دهد. شكل ارتباطي آنها با يكديگر انجام مي

همچنين طراح براي نمايش اي است. اي رابطهها در يك بانك دادهو دستيابي بين پرونده

 -تواند از نمودارهائي كه براي اين كار ايجاد شده استفاده كند. مثاًل نمودار رابطهمدل مي

گيرد. نمودار اي مورد استفاده قرار ميهاي رابطه، براي نمايش مدل103R-Eموجوديت يا 

E-R بين آنها ها و روابط ها از طريق نمايش موجوديتسازي دادهيك ابزار براي مدل

يك بههاي يكرا در دوحالت رابطه E-R، نمادهاي گرافيكي نمودار 11-6است. شكل 

دهد. همانطور كه در اين شكل مشخص است، يك رابطه با يك و يك به چند نشان مي

شود. جهت رابطه نيز با خط و پيكان لوزي و يك موجوديت با يك مستطيل نشان داده مي

ت رابطه، يك عنصر باشد )مثاًل در رابطه يك به يك( شود. اگر مقصد جهمشخص مي

يك پيكان و اگر مقصد جهت رابطه، چند عنصر باشد )مثاًل در رابطه چند به چند( دو 

هائي از كاربرد و حاالت مختلف نمونه 12-6گيرد. شكل پيكان در انتهاي خط قرار مي

اي از يك نمودار نيز نمونه 13-6دهد. شكل را نشان مي E-Rاستفاده از نمادهاي نمودار 

E-R دهد.هاي سيستم آموزش دانشگاه، نشان ميرا در مورد داده 

اي را تشكيل ، شالوده اصلي طراحي مبتني بر مشتقات دادهE-Rنمودار  

اي در يك عبارت ساده، براي مدل كردن پردازش دهد. طراحي مبتني بر مشتقات دادهمي

هاي ورودي و خروجي است. يعني مشخص كردن دادهاي با متمركز شدن بر اشياء داده

                                                 
1۰3 -  Entity Relationship 
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ها و... و ارتباط بين آنها. مهمترين عامل در طراحي ها و فرمنظير ركوردها و گزارش

است. پس از  E-Rها با ترسيم نمودار اي، بدست آوردن رابطه بين دادهمشتقات داده

سازي روشي است . نرمالاي را نرمال كند، طراح بايد مدل دادهE-Rترسيم نمودار اوليه 

اي و تر و ساختماني سرراست از عناصر دادهكه براي بدست آوردن نمودارهاي ساده

شده را كه حاوي هاي ذخيرهاي از دادهسازي مجموعهبدون عناصر اضافي است. نرمال

كند. عناصر غير تكراري و قابل دسترسي از طريق كليدهاي اصلي و يكتا هستند ايجاد مي

سازي و سازي، سادگي درك، سادگي استفاده، سادگي پيادهين مزاياي نرمالمهمتر

اي است. نرمال سازي داراي درجات مختلفي است. توضيح سادگي نگهداري پايگاه داده

ها و از جمله كتب موجود در مراجع دادهسازي به كتب پايگاهنرمال فرايندچگونگي 

 شود.همين فصل واگذار مي

اي اي و مدل دادهاي شبكهاي ديگر نظير مدل دادههاي دادهلبراي نمايش مد 

 .104ءگرا نيز نمودارهاي خاصي وجود داردشي

 

عمليات محور ديگر طراحي يك سيستم است. عملياتي كه در يك سيستم  

دارند. ليت واميهاي مورد نياز را به حركت درآورده و سيستم را به فعاشود، دادهانجام مي

شود و عناصر و هائي است كه انجام ميفرايندعمليات يك سيستم متشكل از 

ها نقش داشته و چگونگي ارتباط و فعاليت اين زير فرايندزيرسيستمهائي كه در انجام اين 

 سيستمها است.

 

ا است كه بايد با شكلي مشخص انجام شود اي از فعاليته، مجموعهفراينديك  

ها، فعاليت عناصر و اجزاء فرايندتا يك نتيجه قابل شناسائي و مورد انتظار حاصل آيد. 

هاي يك سيستم، فراينددهند. به عبارت ديگر با انجام شدن يك سيستم را تشكيل مي

ر سيستم بر ، انجام يك امر كاماًل مشخص را دفرايندشود. هر حيات سيستم انجام مي

                                                 
 در مورد اين نمودارها به مراجع اين فصل مراجعه کنند. یکسب اطالعات کاف یتوانند برایان معالقمند   - 1۰4



 31۹مبانی تحلیل و طراحی سیستم ها / 

 

صدور فيش حقوقي كاركنان و امثال آن. برخي  فرايندخريد،  فرايندعهده دارد. مثاًل 

شوند. اين دو مفهومي بسيار نزديك به هم ها اشتباه گرفته ميفراينداوقات زير سيستمها با 

دارند، اما يكي نيستند. زير سيستم، بخشي از سيستم بزرگتر است كه عمل خاصي را بر 

يك سيستم  فرايندرد و خود، تمام خصوصيات يك سيستم را دارا است. اما يك عهده دا

ها منطبق باشند، اما هميشه اينطور نيست. مثاًل در فرايندتوانند با نيست. زير سيستمها مي

خريد توسط  فراينديك سازمان ممكن است يك زير سيستم خريد وجود داشته باشد و 

 فراينددار چند مكن است يك زير سيستم، عهدهزير سيستم خريد انجام شود. اما م

هاي مختلفي را نظير موارد زير فرايندمختلف باشد. مثاًل زير سيستم پرسنلي و كارگزيني، 

 دار باشد :عهده

 استخدام و جذب نيروي انساني. فرايند 

 ارزشيابي نيروي انساني. فرايند 

 ثبت و عمليات مرخصي. فرايند 

 ركنان.صدور فيش حقوقي كا فرايند 

 ... 

توسط چند زير سيستم انجام شود و  فراينداز طرفي ديگر، ممكن است يك  

بخشهائي از آن در يك زير سيستم و بخشهائي از آن در زير سيستم ديگر انجام شود 

صدور فيش حقوقي كاركنان، توسط زير سيستمهاي زير انجام  فرايند(. مثاًل 14-6)شكل 

 شود :

  و غياب كاركنان.زير سيستم كنترل و حضور 

 .زير سيستم كارگزيني 

 .زير سيستم حسابداري 

توجه داشته باشيد كه زير سيستمها نيز نبايد با بخشها و واحدهاي سازمان اشتباه  

بندي تشكيالتي و مديريتي سازمان گرفته شوند. بخشها و واحدهاي سازمان، بر طبق طبقه

ستم و عملكرد آن. ممكن است يك شوند و زير سيستمها، بر اساس ماهيت سيايجاد مي

زير سيستم، در بخشها و واحدهاي مختلف يك سازمان وجود داشته باشد. مثالً زير سيستم 

مالي و اداره ذيحسابي شكل گرفته  -حسابداري، در واحدها و بخشهاي معاونت اداري 



 32۰مبانی تحلیل و طراحی سیستم ها / 

 

ار سيستم دهند و زير سيستمها، ساختباشد. بخشها و واحدها، ساختار تشكيالتي را نشان مي

كنند. البته در شرايط بهينه و طراحي مناسب، زير سيستمها و ساختمان را مشخص مي

سيستم، بايد با ساختار تشكيالتي سازمان و واحدها تطابق داشته باشند. اما برخي از موارد، 

نظير كمبود پرسنل، عدم امكان استخدام افراد جديد، مشكالت تغيير چارت سازماني و 

شود، تا اين عدم تطابق در يك سازمان مشاهده شود. طراح در چنين عث ميامثال آن با

اي طراحي كند كه بيشترين تطابق را با مواردي موظف است، زير سيستمها را به گونه

چارت سازماني و ساختار تشكيالتي سازمان داشته باشد و در ضمن ساختار سيستم طراحي 

ند و داراي كمترين مشكالت باشد.)گاهي شده نيز خصوصيات و نيازها را برآورده ك

اوقات ايجاد زير سيستمها به صورتي كه كاماًل با چارت سازماني تطابق داشته باشند، 

-6شود و امكان تغيير چارت سازماني نيز وجود ندارد(. شكل موجب ضعف سيستم مي

نشان دهنده دو ساختار مختلف يك سازمان، يكي ساختار تشكيالتي و چارت  15

 زماني و ديگري ساختار سلسله مراتبي سيستم و زير سيستمهاي آن است.سا

 توان سه ساختار را در سازمان تصور نمود :پس در يك جمع بندي، مي 

 ساختار تشكيالتي سازمان و چارت سازماني -الف  

 ساختار زير سيستمها و ارتباطات بين آنها -ب  

 هافرايندساختار  -ج  

ر الف با ساختار ب يكي باشد. اما ساختار ج معمواًل مطلوب آنست كه ساختا 

دخالت دارند  فراينداينچنين نيست، زيرا بخشهاي مختلفي از يك سازمان در انجام يك 

هاي مختلفي نيز در سازمان وجود دارد. بنا بر اين پيدا كردن ساختار سازماني و فرايندو 

ه باشد، كار بسيار دشوار و بعضًا هاي آن سازمان تطابق كامل داشتفرايندسيستمي كه بر 

 غير اقتصادي و غير ممكن است.

 

مورد نظر به عناصر و اجزائي شكسته شود،  فرايندها، بايد فرايندبراي طراحي  

انجام شود. اين كار بايد تا  فراينداي كه با انجام كليه آن عناصر و اجزاء، كل به گونه

كه آن عنصر و جزء كار، توسط يك فرد در يك عمل كاماًل اي صورت گيرد مرحله

 مشخص و بدون ابهام، قابل انجام باشد.
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 ها، بايد چهار عامل اصلي مشخص شوند :فراينددر طراحي  

 ها.آوري و ورود دادهتعيين روال جمع 

 .تعيين چگونگي خروجي اطالعات و نمايش 

 ها.دن دادهها و روش انباركرسازي دادهتعيين چگونگي ذخيره 

 تعيين چگونگي پردازش 

 شامل : 

o اي بودن پردازش.مشخص كردن برخط يا دسته 

o  پردازش. -مشخص كردن حجم فعاليت 

o  پردازش. -مشخص كردن شكل فعاليت 

o .مشخص كردن مديريت زمان در مورد پردازش و ترتيب 

o .تركيب و سازماندهي فعاليتها 

o .مشخص كردن روال پاسخگوئي برخط 

را در يك  فرايندتوان عناصر و خصوصيات ، ميفرايندسازي يك  براي مستند 

دهد. در اين اي از اين فرم را نشان مينمونه 16-6" ثبت نمود. شكل فرايند"توضيح فرم 

ها و ، وروديفراينددخيل هستند، كاربرد  فرايندفرم زير سيستم يا زير سيستمهائي كه در 

و ارجاعات به نمودارهاي مربوطه ثبت  فرايند ، شرايطفرايندها، توضيح عمليات خروجي

ها و فلوچارت سيستم كه ابزارهائي براي نمايش ابعاد شود. عالوه بر نمودار جريان دادهمي

ها و نه ترتيب زماني و ديگري از نظر ، يكي از نظر چگونگي جريان دادهفراينديك 

كار وجود دارند. از جمله چگونگي انجام عمليات هستند، نمودارهاي ديگري نيز براي اين

است. اين نمودار، بر اساس  فرايندابزار مناسبي براي نمايش يك  105اينها نمودار عملياتي

دهنده يك نمونه از اين نمودار است كه نشان 17-6شود. شكل براكت "]" ايجاد مي

دهد. يك براكت ثبت نام را در يك سيستم آموزش دانشگاه نمايش مي فرايندعمليات 

ه شامل مراحلي است كه بايد متواليا انجام شود. در ابتداي باالي براكت، عنوان آن ساد

شود. در صورتي كه چند حالت مختلف در يك براكت وجود داشته گروه عمل نوشته مي

شود. اين نمودار، در بيان منطق و باشد، مطابق شكل از خط تيره مياني استفاده مي

                                                 
1۰۵ - Action Diagram  
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نويسي سطح بندي در زبانهاي برنامهات، به بالكچگونگي عمليات و دسته بندي عملي

نويسان بسيار آشنا بودن آن براي برنامه106دار باال نظير پاسكال شباهت دارد و وجه دندانه

 است.

 

مسئله مهمي كه بايد در هنگام طراحي عمليات مشخص شود، تعيين نقاط  

ري همانطور كه در فصول گذشته نيز از آن مختصرًا گيگيري است. نقاط تصميمتصميم

صحبت شد، نقاطي است كه يك فرد يا يك مكانيزم خودكار، بايد در مقابل اطالعات 

 ورودي تصميم خاصي را اتخاذ كند. در طراحي بايد مشخص شود :

 گيري در سيستم وجود دارند؟چه نقاطي به عنوان نقاط تصميم 

 گيري را انجام نصري عمل تصميمگيري چه عدر هر نقطه تصميم

 گيرنده چه بايد باشد ؟دهد؟ مشخصات تصميممي

 گيري در نقطه مورد نظر بر چه مبنائي استوار است و قاعده تصميم

گيري بر طبق چه معيارهائي انجام گيري كدامند؟ تصميممقررات تصميم

 شود؟مي

ر نقطه گيرنده دگيري نوعي پردازش است. يعني عنصر تصميمتصميم 

گيري، خصوصيات و شرايط و عوامل موجود را به عنوان ورودي دريافت تصميم

گيري را به شكل خروجي صادر كند و مورد پردازش قرار داده و نتيجه تصميممي

 كند.مي

 گيري وجود دارد :دو نوع نقطه تصميم 

 هاي مشخص.گيري با انتخابنقطه تصميم -الف  

صورت تصميماتي كه از قبل معلوم گيري به نقطه تصميم -ب  

 نيستند.

گيري، تصور كنيد كه قصد داريد براي درك بهتراين دو نوع نقطه تصميم 

در يك آزمون شركت كنيد. اگر آزمون به صورت چهارجوابي و انتخابي باشد، 

                                                 
1۰۶ -  Indent 
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تصميمات شما از نوع الف خواهد بود. شما مجاز هستيد تنها يكي از انتخابهائي را كه از 

شخص شده است انتخاب كنيد. اما اگر آزمون به صورت تشريحي برگزار شود، قبل م

رسد در آن توضيح داده و حلي را كه به نظرتان درست ميشما مجاز هستيد هر راه

انتخاب كنيد. در طراحي در برخي موارد، تصميماتي كه ممكن است در يك نقطه 

در دستورالعملها و مقررات  گردد و طراحگيري اتخاذ شود، از قبل مشخص ميتصميم

گيري وجود كند كه چه حالتهائي براي تصميمگيري مربوطه مشخص مينقطه تصميم

دارد و هر يك از حالتها در چه شرايطي بايد اتخاذ شوند. اما در برخي موارد ديگر، 

كند كه هر تصميم مناسبي را كه از قبل نيز گيرنده را مخير ميطراح، شخص تصميم

سازي است. يعني عنصر ست اتخاذ كند. اين در واقع يك عمل تصميممعلوم ني

گيرنده از نوع تواند حالتهاي جديدي را نيز ابداع كند. عنصر تصميمگيرنده ميتصميم

گيرنده از نوع ب، معمواًل انسان تواند انسان و ماشين باشد، اما عنصر تصميمالف، مي

هاي جديد را ابداع كند وجود حلراهاست، مگر آنكه سيستم هوشمندي كه بتواند 

 داشته باشد.

بايد توجه كنيم كه هيچيك از اين دو روش به صورت مطلق، روش مطلوب  

نيستند. برخي اوقات بهتر است از نوع الف و برخي اوقات از نوع ب استفاده شود. نوع 

در عوض  كند، وتر ميگيري را سادههاي كنترلي و انجام تصميمالف، اعمال مكانيزم

پذيري بيشتري داشته و با شرايط محيطي تطابق بهتري دارد. عالوه بر نوع ب انعطاف

گيري، قوانين و مقررات و ضوابط و معيارها نيز گيري در نقاط تصميمهاي تصميمرويه

گيري وضع شوند. برخي از قوانين، افراد را بايد با توجه به همين دو نوع از تصميم

كنند. چنين قوانيني در برخي اوقات دست و ها يكي از حاالت ميموظف به انتخاب تن

پاگير هستند اما تعدي از آنها ساده نيست. و برخي قوانين ديگر، افراد را با حفظ شرايط 

پذيرترند ولي اعمال كنترل بر كنند. اين قوانين انعطافسازي ميخاصي، مجاز به تصميم

 تر است.انجام آنها مشكل
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بايد مشخص شود كه سيستم مورد طراحي از چه زير سيستمهائي تشكيل  

شود. در طراحي زير سيستمها نيز همانند طراحي شده و چه فعاليتهائي در آن انجام مي

 ها، چهار عامل زير بايد مشخص شود :فرايند

 ي آن.ها به زير سيستم و مجرا، محمل و چگونگورودي داده 

  خروجي اطالعات از زير سيستم و مجرا، محمل و چگونگي

 آن.

 ها.ها و روش انباركردن دادهسازي دادهچگونگي ذخيره 

 .چگونگي پردازش و عمليات 

در طراحي زير سيستمها، تطابق ساختار زيرسيستمها با ساختار تشكيالتي  

 هاي سيستم بايد مشخص شود.فرايند)چارت سازماني( و 

 هر يك از زير سيستمها بايد مشخص شود : در مورد 

 هدف اين زير سيستم چيست ؟ 

 لزوم وجود اين زير سيستم ؟ 

  لزوم تفكيك آن از زير سيستمهاي ديگر چيست ؟ )چرا اين

 زيرسيستم با زيرسيستمهاي ديگر ادغام نشد ؟

 دهد چيست ؟كاري كه زير سيستم انجام مي 

 ه كساني هستند ؟كاربران و استفاده كنندگان زير سيستم چ 

 ارتباطات زير سيستم با ساير زير سيستمها چگونه است؟ 

  ارتباط اين زير سيستم با چارت تشكيالتي و سازماني چگونه

 است ؟

  ها چگونه است؟فرايندارتباط اين زير سيستم با 

 

ها است. مهمترين مسئله در تفكيك زير سيستمها، ارتباطات بين زير سيستم 

توان فعاليتها را به زير فعاليتها و سيستم را به زير سيستم تبديل همواره به سادگي مي
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شود، كرد. ولي اينكه با اين تفكيك، تكليف ارتباطات الزم بين زير سيستمها چگونه مي

 ساز است.مشكل

كنند. زماني كه ما در ارتباطات، نقش بسيار مهمي را در طراحي بازي مي 

كنيم، بايد مشخص كنيم كه زير سيستمها سيستم را به زير سيستمها تفكيك مي طراحي،

 چگونه بايد با هم ارتباط داشته باشند.

 

هاي متعددي ميسر است. در اينجا برقراري ارتباطات درون سيستمي از روش 

 گيرد.سه روش مورد بحث قرار مي

 

در اين روش، عناصر با يك ديدگاه سلسله مراتبي طبقه بندي  

شوند. ارتباطات بين زير سيستمها از باال به پائين بوده و بين دو زير سيستم مي

موازي هيچ ارتباطي وجود ندارد، اين روش در بسياري از مراكز و سازمانهاي 

شان دهنده شماي چنين سيستمي ن 18-6رود. شكل دولتي و ارتش به كار مي

است. هيچ ارتباطي بين دو زير سيستم هم سطح وجود ندارد و ارتباطات تنها 

شود. اما اين روش، ناكارآمد و دست از باال به پائين و از پائين به باال انجام مي

و پاگير است. بسياري از تحليلگران و اغلب مديران، عادت به استفاده از 

و بسياري از قوانين دولتي نيز بر مبنا و ديدگاه چنين روشي چنين روشي دارند 

سازماني بنا شده است. در اين روش پياده كردن زيرسيستمها بر اساس چارت

 شود و ساده است.انجام مي

 معايب اين روش به طور مختصر عبارتند از : 

 شوند.كندي برقرار ميارتباطات زمانگير بوده و به 

 انجام اغلب فعاليتها به دليل ارتباطات  افزايش حجم كار براي

 پائين به باال و بالعكس.

 هاي پيچيدگي بيش از حد برخي از فعاليتها كه با زير شاخه

 مختلفي سروكار دارد.
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اين روش تعديل يافته روش قبلي است. يعني مدير با در نظر گرفتن  

كند. هاي خود را آزاد ميشهائي از زير شاخهشرايط، ايجاد ارتباط بين بخ

رسند، اجبارًا از اين بست ميمعمواًل زماني كه در استفاده از روش قبلي به بن

شود. در اين روش نيز پياده كردن زير سيستمها بر اساس روش استفاده مي

شود و ساده است. اين روش معايب روش قبلي را چارت سازماني انجام مي

 19-6كمتر دارد ولي خود داراي اشكال بسيار مهمي است. شكل ندارد، يا 

نشان دهنده شماي چنين سيستمي است كه بين برخي از زير سيستمها ارتباط 

 مستقيم ايجاد شده است.

عيب عمده اين روش آنست كه ارتباط بين زير سيستمها دقيقًا  

با روحيات  بستگي تام به شرايط روحي مدير و كاركنان دارد و در صورتي كه

مدير سازگاري نداشته باشد، يا كاركنان بخواهند از اين موضوع سوء استفاده 

شود. اينگونه ارتباطات معمواًل ديرپا كنند، باعث ايجاد تنش در سازمان مي

كنند. عامل نيستند و پس از مدتي به دليل تنش، حذف شده يا تغيير پيدا مي

اقض در خود روش است. از يك ايجاد تنش در اين روش، ناسازگاري و تن

طرف سازماندهي سلسله مراتبي محور است و از طرف ديگر ارتباطات باز، بين 

 زير سيستمها وجود دارد.

 

ء با هم ارتباط در اين روش، زير سيستمها به شكل يك مجموعه شي 

مها به طور مستقل فعاليت كرده و با دارند. در اين حالت، هر يك از زير سيست

، شماي چنين سيستمي را 20-6زير سيستمهاي ديگر در ارتباط هستند. شكل 

دهد. برقراري ارتباط بين زير سيستمها، از مجاري كاماًل مشخص بين نشان مي

شود و داراي ضوابطي كاماًل مشخص است. اما كليه عناصر موجود انجام مي

 ر اساس چارت سازماني نيست.لزومًا اين ارتباطات ب

اي و سازماندهي از يك ديدگاه ساده هر دو سازماندهي شبكه 

هاي آشكاري را رسند، اما اين دو روش تفاوتءگرا يكسان به نظر ميشي

گرا، عناصر عالوه بر استفاده از محمل ارتباطي و دارند. در سازماندهي شي
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كنند و داراي تبعيت ميبرقراري ارتباط بين يكديگر، از ضوابط خاصي 

سازي اطالعات، بسته بندي و وراثت خصوصيات محوري خاصي نظير پنهان

 .107هستند

در چنين سيستمهائي، اشكاالت مطرح در ديدگاههاي سلسله مراتبي 

شود. منتهي وجود ندارد. ارتباطات، سريع و در كمترين زمان ممكن انجام مي

سيستمهاي مختلف، نه به صورت  بايد توجه داشت كه وجود ارتباط بين زير

برهم و تصادفي و بلكه بايد كاماًل حساب شده و قانونمند باشد و اشخاص بر 

هاي ارتباطي كاماًل بايد حسب سليقه آنرا تغيير ندهند. مجاري ارتباطي و شيوه

 شوند.ها تفكيك ميفرايندمشخص شود. زير سيستمها در اين روش، مبتني بر 

ش، سختي طراحي چنين زير سيستمهائي در مهمترين عيب اين رو 

باشد و عدم وجود فرهنگ محيط هاي انسانيكه قبالً سلسله مراتبي بوده است مي

تواند مشكل آفرين شود. ضمن آنكه اينگونه از سيستمها در يك سازمان، مي

تشريح و تطبيق اين سيستمها با چارت سازماني و توجيه ارتباط اين دو با هم 

 .108راد و مديران مشكل استبراي برخي اف

 

ارتباط همواره بر دو عنصر اساسي استوار است. محمل و محموله. وسيله  

شود. سازماندهي ارتباطات درون برقراري ارتباط و آنچه كه در اين ارتباط مبادله مي

براي برقراري اين ارتباطات  سيستمي، به هر شكل كه انجام شود، بايد محملي مناسب

هاي مختلفي براي مبادله اطالعات بين زير سيستمها ها و محملوجود داشته باشد. روش

 ها عبارتند از :وجود دارد. از جمله اين محمل

 ارتباطات شفاهي 

o حضوري 

                                                 
خواننده  یديگر )انشاء اهلل( و جستجوها یبا توجه به محدوديت اين کتاب، بحث در اين موضوع را به فرصت - 1۰۷

 کنیم.یمحترم واگذار م
ساختار  یءگرا به عنوان يک ايده و مبحث جديد در اين بین قابل طرح است. اگر سازماندهیش یچارت سازمان  - 1۰۸

چنین  یطرح و اجرا یانجام شود، مشکالت مطرح شده وجود نخواهند داشت. ول یدر يک سازمان بر اساس چنین ديدگاه یتشکیالت

 است. یعمل یخصوص یدر شرکتها یبسیار بعید بوده، ول یدولت یدر سازمانها یدر شرايط فعل یديدگاه



 32۸مبانی تحلیل و طراحی سیستم ها / 

 

o تلفني 

 ارتباط مكتوب 

o .گزارش 

o اي(.فرم )مكتوب كليشه 

o اي(.نامه )مكتوب غير كليشه 

 رونيكيارتباط الكت 

o غير كليشه ( ايMail )ساده 

o اي )سيستم فرمال بدون كاغذ(كليشه 

  فيزيكي -ارتباطات مكانيكي 

هاي ارتباطي داراي خصوصيات و ابعاد خاص خود است هر يك از اين محمل 

كه طراح بايد با دانستن اين خصوصيات، به طراحي سيستم بپردازد و از محمل مناسب 

 ر هر مجراي ارتباطي استفاده كند.براي هر محموله ارتباطي د

 

ارتباطات درون سيستمي از ابعاد مختلف، داراي انواع مختلف هستند. در اينجا 

 كنيم :تنها به معرفي عناوين برخي از آنها بسنده مي

 

 دان از طريق سلسله ارتباط منطقي. ارتباط مدير سازمان با كارمن

اي كه ممكن است مديريت رده باالي سازمان، اصاًل مراتب به گونه

با كارمند رده پائين سازمان ارتباط مستقيم نداشته باشد، اما از طريق 

ها و مقررات و امثال آن اين ارتباط به صورت منطقي برقرار واسطه

 گردد.

  از  -ر سيستم حقيقي. ارتباط حقيقي بين دو زي -ارتباط فيزيكي

 هاي موجود.طريق يكي از محمل

 

 .)ارتباط عمودي )رئيس و مرئوس 

 .)ارتباط افقي )مبادله اطالعات 
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 .)ارتباط با واسطه )مدير با كارمند جزء از طريق مدير مياني 

  مستقيم(. -ارتباط بي واسطه )مدير با كارمند 

 

 ط پوشا. يك زير سيستم با همه زير سيستمهاي ديگر ارتباط ارتبا

 دارد.

 اي از زير سيستمهاي ديگر اي. يك زير سيستم با پارهارتباط پاره

 ارتباط دارد.

  نقطه كور. اين نقطه از زير سيستم با زيرسيستم يا نقطه ديگري ارتباط

 ندارد.

 

 اي(.مفهوم دسته -ر هفته ارتباط در زمان خاص )مانند انتهاي ه 

 .)ارتباط در هر زمان )مفهوم برخط 

 

 .)ارتباط همزمان )مكالمه شفاهي 

 .)ارتباط غير همزمان )نامه 

 

 .ارتباط رسمي 

 .ارتباط غير رسمي 

 

 .ارتباط مستند 

 .ارتباط غير مستند 

 

 .)ارتباط يك به يك )نامه 

 .)ارتباط يك به چند )بخشنامه 

 .)ارتباط چند به چند )جلسه 
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 اي.ارتباط يك مرحله 

 اي كه از چند مرحله بايد بگذرد(.اي )نامهارتباط چند مرحله 

توجه به انواع ارتباط براي طراح از اين ديدگاه بسيار مهم است كه طراح بايد  

بيني كند. وي بايد حالتهاي خاص ارتباط را در موارد مختلف، در هنگام طراحي پيش

مشخص كند كه چه ارتباطاتي بايد وجود داشته باشند، اين ارتباط بايد با واسطه باشد يا 

واسطه كردن آن چه بايد كرد ؟ اين ارتباط بايد مستند شود يا خير؟ بي واسطه؟ براي بي

 و...

 

در برخي از موارد، الزم است تا طراح بتواند ارتباطات و خصوصيات آن را به  

توان از نمودار "ارتباط عناصر سيستم" استفاده نمود. اي نمايش دهد. براي اينكار ميگونه

اي نمونه 22-6دهد و شكل عناصر نمودار "ارتباط عناصر سيستم" را نشان مي 21-6شكل 

تباط عناصر سيستم براي يك اداره اعطا كننده تسهيالت مالي و وام از يك نمودار ار

شود. موضوع دار نشان داده ميدهد. ارتباط از طريق خطوط پيكانفرضي را نشان مي

ارتباط )مثاًل استعالم(، نوع و محمل ارتباط )مثاًل تلفني، شفاهي، فرم، شبكه كامپيوتري 

..( در صورت لزوم بر روي خط ارتباط نوشته و...( و زمان ارتباط )روزانه، هفتگي و.

تواند با يك شخص از آن زير سيستم و يا با كل شود. ارتباط با زير سيستم ديگر، ميمي

آن زير سيستم برقرار شود. در حالت اول خط ارتباطي به نماد شخص مربوطه پايان 

باط منابع نيز به شود. ارتپذيرد و در حالت دوم، خط در ديواره زير سيستم تمام ميمي

همين شكل است. مثاًل در دايره بررسي يك اتومبيل در اختيار شخص مدير قرار دارد و 

كند. ولي دو واحد ديگر نظارت و تامين اعتبار، براي كس ديگري از آن استفاده نمي

تامين اتومبيل خود بايد به واحد نقليه مراجعه كنند. در صورتي كه توضيحات ارتباط 

توان با گذاشتن شماره بر روي ارتباط، توضيحات مربوط به آن را ، ميمفصل باشد

)موضوع، محمل، زمان( در پائين برگه يا صفحه توضيحات نوشت. در صورتي كه تعداد 

اي توان ارتباطات داخلي زير سيستم را در صفحات جداگانهزير سيستمها زياد باشد، مي

در نمودار باالتر تنها محدوده خارجي زير  ها( وترسيم كرد )همان نمودار جريان داده

نمايش دهنده چنين نموداري است. در صورتي كه  23-6سيستم را رسم نمود. شكل 
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ارتباط با يك زير سيستم داراي وجه خاص شخصي باشد، يعني بايد با شخص خاصي از 

، تنها خواهيم تمام جزئيات آن را نمايش دهيم ارتباط داشته باشديك زير سيستم كه نمي

شخص مورد نظر را از زير سيستم مربوطه در شكل رسم كرده و به جاي باقي عناصر نماد 

، در زير سيستم ج از چنين روشي استفاده شده است. 23-6دهيم. در شكل "..." را قرار مي

توجه داشته باشيد كه نوشتن اين نماد براي زير سيستمهائي كه هيچ عنصر مستقل و مرتبط 

مهاي ديگر را ندارند، الزم نيست )مانند زير سيستمهاي ب، د، ه، و در شكل با زير سيست

6-23.) 

 

وقتي از يكي از پرسنل، مثاًل يك مامور نگهداري و تعميرات تاسيسات،  

دهد و وظايف خود را توضيح دهد، احتماالً وي چنين خواهيد تا كارهائي كه انجام ميمي

 : دهدپاسخ مي

"هر روز صبح نگاهي كلي به تاسيسات ميندازم، هر هفته موتورخانه  

كنم، هر وقت كنم، هر يك ماه يكبار دستگاهها را سرويس ميرا تميز مي

 كنم و ..."دستگاهي خراب شد آنرا تعمير مي

آيد : بازديد است كه پديد مي اگر توجه كنيد، وي در حال بيان  

هفتگي، سرويس ماهانه، اتفاق خرابي و.... اگر از وي راجع به جزئيات  روزانه، تميز كردن

 گويد :كار وي، مثاًل در مورد خرابي موتور آب سئوال كنيد مي

كنم، "اگر موتور آب از كار بيفتد اول محفظه خالء آن را كنترل مي 

سپس بايد دستگاه را خاموش كنم و آب را تخليه كنم. بعد از آن سيستم كنترل 

 كنم و ..."برق موتور را جدا كرده و آزمايش مي

وي در حال توضيح بيان عملياتي است كه بر اثر بروز يك رخداد خاص بايد  

 است. انجام شود يا يك 

هاي بيان و بررسي عمليات يك سيستم، مشخص كردن يكي از راهها و جنبه 

 109آيد. "رخداد بوجود مي رخدادها و تعيين سناريوهائي است كه بر اثر آن رخدادها

                                                 
1۰۹ -  Event    
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تغييراتي درسيستم يا شرايط محيطي آن است كه باعث ايجاد فعاليت يا واكنش سيستم 

آيد. خراب شدن پديد مي  110شود". يك رخداد بر اثر يك عامل محرك يا انگيزهمي

يك دستگاه يك رخداد است، فرارسيدن زمان سرويس هفتگي نيز يك رخداد است. 

ريزي شده يا تصادفي باشد. مثاًل تواند برنامهزه يك رخداد ميعامل محرك يا انگي

فرارسيدن زمان سرويس هفتگي يا بستن حسابهاي روزانه و تحويل صندوق در انتهاي هر 

ريزي شده است و در پريودها و زمانهاي مشخصي روز در يك بانك، يك رخداد برنامه

تري به بانك براي گرفتن پول، شود. اما خراب شدن يك دستگاه، مراجعه مشانجام مي

رسيدن يك درخواست صدور مجوز، همه رخدادهاي تصادفي هستند و زمان مشخص و 

است كه رخداد  111نشان دهنده يك نمودار رخداد  24-6اي ندارند. شكل بيني شدهپيش

 دهد.مراجعه و پول گرفتن يك مشتري بانك را نشان مي

توان با يك سناريو، عملياتي د، ميافتوقتي يك رخداد در سيستم اتفاق مي 

ها اي از جريان دادهمجموعه 112كه براثر آن رخداد بايد انجام شود را توضيح داد. "سناريو

خروجي و رفتارهائي از سيستم است كه بر اثر بروز يك رخداد  -ورودي هايو كنترل

يتها و رفتارها و بايد انجام شود". همانطور كه در سناريوي يك فيلم يا تئاتر، كليه فعال

شود، در سناريوي يك رخداد در حاالتي كه بايد در يك صحنه انجام شود تشريح مي

هائي كه بايد در هنگام بروز ها و خروجيها و وروديسيستم نيز تمام فعاليتها و واكنش

چهارچوب مستندات تشريح  25-6شود. شكل آن رخداد صورت بگيرد، مشخص مي

شود. هد. در باالي مستندات شماره و موضوع سناريو نوشته ميدسناريو را نمايش مي

شود و پس از آن خود سناريو. سپس نيازها سپس رخدادي كه باعث اجراي آن سناريو مي

شود. شود در آن نوشته ميها و شرايط خاصي كه در اجراي سناريو مطرح ميو اولويت

است كه براي گرفتن كتاب از نشان دهنده يك نمونه از تشريح يك سناريو  26-6شكل 

توان از نمودارها نيز يك كتابخانه تنظيم شده است. همچنين براي نمايش يك سناريو مي

 .113استفاده نمود

                                                 
11۰ -  Motive 
111 -  Event Diagram 
112 -  Scenario 
 مراجعه کنید 92KJAمربوطه به مرجع  یدريافت توضیحات بیشتر راجع به سناريو و رخدادها و نمودارها یبرا  - 113
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يكي از مهمترين نكاتي كه در تجزيه و تحليل و طراحي سيستم بايد به آن  

هاي مختلف براي دد در سيستم و اعمال كنترلبيني جوانب متعتوجه شود آنست كه، پيش

اطمينان از صحت كيفيت و كميت فعاليتها، ممكن است كه باعث بروز كاغذبازي و 

بوروكراسي و پيچيده شدن كارها گردد. بروز چنين چيزي به معناي آن است كه طراح 

ر برطرف راه خود را اشتباه رفته است. ما همواره سعي داريم تا سيستم جديد، عالوه ب

كردن مشكالت سيستم قديمي و رفع نيازهاي جديد مطرح شده، داراي ساختار بهينه بوده 

و كمترين منابع از پرسنل و ارباب رجوع را چه از نظر زمان و چه از نظر هزينه مصرف 

كند. اين مشكل بايد با ساده كردن سيستم بر طرف شود. طراح عالوه بر آنكه در هنگام 

سيستم" را مد نظر  114يكي از مهمترين عوامل كيفيت سيستم، "سادگي طراحي، به عنوان

كند، پس از اتمام كار طراحي دارد و سيستم را به صورتي ساده و غير پيچيده طراحي مي

توان بخشهاي اضافه كار را حذف يا در هم ادغام نمود، نيز بايد بررسي كند كه چگونه مي

 .115پيچيدگي كمتري انجام شوندبه نحوي كه كارها با طي مراحل كمتر و 

 

معمواًل طراح براي طراحي سيستم، از يك استراتژي يا متدولوژي خاص  

هاي طراحي در اينجا مختصرًا ها و روشكند. برخي از استراتژيطراحي استفاده مي

مكن است طراح برخي . بايد توجه داشته باشيد كه در هنگام طراحي م116شوندمعرفي مي

از اين روشها را توامًا مورد استفاده قرار دهد. يعني هيچيك از اين روشها انحصاري نيست 

                                                 
114 - Simplicity  
مراجعه  13۷۵یل سیستمها نوشته منصور منصورکیا کردن کار به کتاب تجزيه و تحلساده یدر مورد روشها  - 11۵

 کنید.
امکان بیان مبسوط روشها با توجه به محدوديتها ممکن نیست. لذا قصد ما بر آن است که خواننده محترم تنها با  - 11۶

هر يک از  استفاده از یآن نیست که توضیحات ذکر شده برا یچند روش آشنا گردد و اين به معنا یو ابعاد کل یخصوصیات عموم

 باشد. یروشها در عمل کاف
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توان آنها را با يكديگر تركيب كرد. در برخي از موارد، يكي از روشها، حالت و مي

 خاصي از روشي ديگر است.

 

بيشتر در طراحي سيستمهاي مكانيزه مورد استفاده قرار در اين استراتژي كه 

گيرد، اما در طراحي سيستمهاي دستي نيز قابل استفاده است، محور طراحي بر تفكيك مي

شود. در يك برنامه كامپيوتري يك واحد، عنصر قرار داده مي 118اجزاء سيستم به واحدها

طور فيزيكي متوالي هستند اي از دستورالعملها كه باصلي طراحي است و از مجموعه

 نويسي كامپيوتر، يك واحد داراي سه خصوصيت زير است :شود. در برنامهتشكيل مي

 

 آورد.ها در زمان اجرا پديد ميتبديلي است كه بر داده

 

روش يا استراتژي خاصي است كه براي انجام عمل اتخاذ 

 شود.مي

 

 

 بخشهاي برنامه براي : اتصال با ساير 

 انتقال كنترل )فراخواني( -1 

 ها )پارامترها(انتقال داده -2

است كه  فراينداما در يك سيستم دستي، يك واحد، بخش مستقلي از يك  

توسط يك زير سيستم مشخص يا بخش مستقلي از ساختار تشكيالتي سيستم انجام 

ها، ساختار تشكيالتي و ساختار رايندفشود. اگر توضيحات مربوط به ارتباط سه عنصر مي

توسط بخشهاي مختلفي از سيستم  فرايندزير سيستمها را به ياد بياوريد، ممكن است يك 

                                                 
11۷ - Modularity  
11۸ -  Modules 
11۹ -  Function  
12۰ -  Logic 
121 - Interface  
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 دهد )شكلانجام شود. در طراحي مبتني بر واحدمندي، طراح فعاليتهاي زير را انجام مي

6-27: ) 

 م انجام شود. هائي كه بايد توسط سيستفرايندتهيه ليستي از فعاليتها و  -1 

 ها و اجزاء سازمان.فرايندبرآورد ارتباطات بين فعاليتها و  -2 

چارت سازماني و طراحي زير سيستمها و  -طراحي ساختمان تشكيالتي  -3 

 بخشهاي سيستم.

 ها.فرايندطراح  -4 

بايد توسط چه بخشها  فرايندها و زيرسيستمها )هر فرايندتعيين ارتباط بين  -5 

 ائي انجام شود(.و زير سيستمه

 .فرايندتعيين واحدهاي انجام هر  -6 

 تعيين جزئيات و چگونگي انجام هر واحد. -7 

شود كه بين عبارت "واحد" مورد استفاده در اين قسمت و عبارت تاكيد مي 

"واحد" به معناي بخش كوچكي از ساختار تشكيالتي يك سازمان تفاوت وجود دارد. 

بيان شده و براي بيان اجزاء  فراينده معناي جزئي از يك در اين قسمت كلمه "واحد" ب

 ساختار تشكيالتي يك سازمان، از عبارت "بخش" استفاده شده است.

سيستم دستي نيز همانند يك واحد سيستم كامپيوتري  فرايندهر واحد از يك  

 داراي سه خصوصيت زير است :

 122عملكرد -الف 

 شود.عملياتي است كه طي اين واحد انجام مي

 123منطق -ب 

روش يا استراتژي خاصي است كه براي انجام عمل اتخاذ 

 شود.مي

 124ارتباط -ج 

 ارتباط با ساير بخشهاي سيستم براي :

                                                 
122 - Operation   
123 -  Logic 
124 -  Relation 
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 انتقال كنترل )هدايت و سازماندهي( - 1

 ها(ها و برگهها )فرمانتقال داده -2

 نيز ممكن است خود به واحدهاي كوچكتري تقسيم فرايندهر واحد از يك  

 شود.شود كه توسط يكي از پرسنل يك بخش سازمان انجام مي

خريد در يك سازمان دولتي، زير سيستمها و بخشهاي مديريت،  فرايندمثاًل در  

نشان دهنده چگونگي تفكيك  28-6كارپردازي، حسابداري وانبار دخالت دارند. شكل 

سازمان انجام خريد به واحدهائي از كار است كه توسط يك بخش مشخص از  فرايند

شود. بررسي خريد توسط بخش مديريت، استعالم توسط كارپردازي، عمليات مالي مي

، فرايندو تامين اعتبار توسط حسابداري و.... از طرفي ديگر، هر يك از اين واحدهاي 

هاي مختلف از آن بخش انجام شود. بنا بر اين تجزيه واحدها تواند توسط دايرهمي

كند. مثاًل عمليات مالي و تامين اعتبار توسط چهار دايره رسيدگي، ميكماكان ادامه پيدا 

تامين اعتبار، صدور چك و مديريت حسابداري بترتيب در عمليات ثبت سند، تامين 

شود. تجزيه واحدها تاجائي ادامه اعتبار، صدور چك و امضاء و تحويل چك انجام مي

عمل كاماًل مشخص انجام شود.  كند كه هر واحد توسط يك فرد مشخص و يكپيدا مي

مثاًل واحد تامين اعتبار، خود به يكي از دو واحد تامين اعتبار حساب جاري، توسط 

كارشناس حساب جاري و تامين اعتبار حساب غير شمول توسط كارشناس حساب غير 

 شود.شمول تجزيه مي

است كه توسط  فرايندپس در يك جمع بندي يك "واحد" بخشي از يك  

 شود.دهنده مشخص )بخش يا دايره مشخص يا فرد مشخص( انجام مي انجام

 

 

خريدي كه در طي مباحث اين كتاب چند بار به عنوان مثال مورد بحث  فرايند 

قابل قبول و سريع در سازمان از ديدگاه اين سيستم  فرايندقرار گرفته است،به عنوان يك 

توانند براي انجام ر و كارآمدتري ميمطرح نيست. چه در يك سازمان روشهاي سريعت

معمول در  فرايندمطرح شده كه در حال حاضر يك  فرايندخريد مطرح شوند.  فرايند

سازمانها و ادارات دولتي است، تنها به دليل آشنائي اغلب افراد و خوانندگان محترم با آن 

ن كتاب نيست. عيب مورد استفاده قرار گرفته و به هيچ عنوان مورد تاييد تام نويسنده اي
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خريد است و استفاده  فرايندعمده اين روش، تعدد مراحل خريد و در نهايت كند شدن 

 گردد.از آن در هيچ سازماني پيشنهاد نمي

 

واحدمندي شكل اين دو استراتژي كه بر اساس استراتژي طراحي مبتني بر  

كنند. اين دو را به واحدها مشخص مي فرايندگرفته است، چگونگي انجام تجزيه 

كنند. در استراتژي ها به واحدها مطرح ميفراينداستراتژي ديدگاه خاصي را در تفكيك 

تالشي عملياتي، تجزيه سيستم به زير سيستمها و واحدها بر اساس عمليات هر زيرسيستم 

شود، و با شناسائي واحدهاي سطح باالتر آغاز شده و به ترتيب با يانجام م فرايندو 

كند. استراتژي تجزيه و تحليل تبديل نيز تر ادامه پيدا ميشناسائي واحدهاي سطوح پائين

شود، روشي است براي مدل كردن و كه مبتني بر استراتژي تالشي عملياتي انجام مي

ها اين استراتژي بر اساس نمودار جريان داده و تبديل آن به واحدها. فرايندسازماندهي 

دهد. در اين استراتژي، ابتدا فعاليت بوسيله نمودار جريان سازي را انجام مياين مدل

شود. در شود و سپس به يك ساختار سلسله مراتبي از واحدها تبديل ميها مدل ميداده

 شود :يم ميبه سه بخش اصلي تقس فراينداين روش، در مدل ايجاد شده، يك 

 بخشهاي داخل كننده اطالعات -1 

 كنند.ها را از خارج نمودار به داخل نمودار منتقل ميكه جريان داده 

 بخشهاي مياني -2 

 دهند.كه عمليات اصلي را انجام مي 

 كننده اطالعاتبخشهاي خارج -3  

 دهند.كه عمليات خروجي و اعالم نتايج كار را انجام مي 

ها است كه به نشان دهنده يك نمودار جريان داده 29-6شكل  در مثال اول، 

شاخه اول  30-6سه بخش اصلي ذكر شده تقسيم شده است. سپس اين نمودار در شكل 

ها را به عنوان و شاخه دوم دريافت داده dها را به عنوان عمل دريافت از دريافت داده

                                                 
12۵ -  Functional Decomposition 
12۶ -  Transformation Analysis 
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و  gها نيز دار جريان دادههاي خروجي نموكند و همينطور شاخهمشخص مي eدريافت 

h شود. عمليات مياني نيز براي ساختن مشخص ميg,h  از رويd,e شود. انجام مي

ها در مرحله بعدي جزئيات فعاليتهائي كه در نمودار جريان داده 31-6 شكلسپس در 

كه يك نمودار نشان دهنده توالي  32-6شود و شكل مشخص شده، در نمودار اعمال مي

واحدهاي انجام دهنده عمليات است، حاصل شود. در مثال دوم كه يك سيستم عمليات و 

هاي ، نمودار جريان داده33-6كند، در شكل اعطا كننده تسهيالت بانكي را مدل مي

ها تفكيك كننده دادهها، مياني و خارجسيستم رسم شده و سه بخش وارد كننده داده

حاصل  34-6ودار سلسله مراتبي و ترتيبي شكل شود و با استفاده از روش بيان شده، نممي

 .127شود

 

ها، تفكيك عمليات صورت ها و تراكنشدر اين استراتژي با توجه به تنوع داده

ها شود. اين روش مبتني بر نمودار جريان دادهگيرد و مبتني بر آن طراحي انجام ميمي

كند. حي را بر مبناي تراكنش در واحدهاي سطح باال سازماندهي ميشود و طراانجام مي

در اين روش تمام فعاليتها و مبادله اطالعات و سيستم، به صورت يكسري تراكنش در 

ها كند. مثاًل در يك كتابخانه تراكنشآيد كه در كل عمليات سيستم را مشخص ميمي

 عبارتند از :

 درخواست كتاب 

 كتاب 

 پس دادن كتاب 

 مديد مهلت كتابت 

 ... 

 هر تراكنش شامل موارد زير است : 

 هاي تراكنشخواسته 

 توضيحات تراكنش 

                                                 
 [ رجوع کنید.90PCCاطالعات بیشتر راجع به اين روش به مرجع ] یبرا  - 12۷
12۸ -  Transaction Analysis 
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 فيلدهاي اطالعاتي تراكنش 

 زمان تراكنش 

 محل تراكنش 

دهنده يك سيستم است كه سه نوع عمليات در آن انجام نشان 35-6شكل  

ها بين پردازش شود.شود و هر يك از انواع عمليات آن، به چند پردازش تقسيم ميمي

انواع عمليات مشترك هستند. اين سه دسته عمليات را يك مركز كنترل تراكنش 

نشان دهنده ديدگاه ديگري از همين سيستم  36-6كند. شكل سازماندهي و هدايت مي

شود، بستگي به نوع آن در سه دهد يك تراكنش كه به سيستم وارد مياست كه نشان مي

گيرد. مثاًل در يك سيستم كنترل ورود و خروج قرار ميحالت مختلف مورد پردازش 

كاركنان، بستگي به نوع ورود و خروج )ورود و خروج عادي، مرخصي، ماموريت و...( 

نشان داده شده است. هدف نهائي  37-6شود كه در شكل هاي مختلفي انجام ميتراكنش

در سيستم صورت  هائي كهاين روش آنست كه اجزاء و زير سيستمها بر حسب تراكنش

هاي گيرد سازماندهي شود. اين روش در مواردي كه عمليات سيستم بر محور تراكنشمي

 . 129گيرد داراي كارائي مناسبي استآن صورت مي

 

 

دهد و مبتني ام ميهاي آن انجاين متدولوژي طراحي را بر اساس ساختمان داده 

هاي آن باشد". اين بر اين نكته است كه "ساختمان سيستم بايد منطبق بر ساختمان داده

هاي ها است كه بين ساختمان دادهاي از تبديالت يا نگاشتروش اساسًا مستلزم مجموعه

هاي ورودي را به ساختمان شود و ساختمان دادهورودي و خروجي سيستم ايجاد مي

كند. براي انجام اين كار بايد بدانيم، در دو مدل فيزيكي و خروجي تبديل مي هايداده

-6هاي ورودي و خروجي منطقي و فيزيكي وجود دارد. شكل منطقي، تناظري بين داده

دهد. ورودي فيزيكي در مدل و سيستم فيزيكي و حقيقي، در اين تناظر را نشان مي 38

شوند. سپس پردازش منطقي بر قي تبديل ميهاي ورودي منطمدل منطقي به شكل داده

شوند و با توجه به آن، هاي منطقي مشخص ميهاي منطقي تعيين شده و خروجياين داده

                                                 
 [ رجوع کنید.90PCCاطالعات بیشتر راجع به اين روش به مرجع ] یبرا  - 12۹
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شوند. با توجه به اين موضوع، شكل هاي فيزيكي نيز در مدل فيزيكي تعيين ميخروجي

بر ساختمان هاي ورودي به خروجي در استراتژي طراحي مبتني مراحل نگاشت داده 6-39

هاي سيستم بر محور شود، ساختمان دادهدهد. همانطور كه مشاهده ميها را نشان ميداده

هاي هائي كه بايد سيستم داشته باشد، به وروديهاي خروجي است. يعني از خروجيداده

كنيم. از نگاشت خروجي فيزيكي رسيم. بنابر اين، از خروجي فيزيكي شروع ميآن مي

آيد. سپس از نگاشت خروجي طقي، ساختمان خروجي منطقي بدست ميبه خروجي من

هائي كه به صورت منطقي بايد وجود داشته باشد تا منطقي به ورودي منطقي، ورودي

هاي شود. حاال ما وروديهاي منطقي مشخص ميخروجي منطقي توليد شود يا ورودي

ز نگاشت و تبديل هاي منطقي را در دست داريم. با استفاده امنطقي و خروجي

شود. در هاي منطقي،چگونگي پردازش منطقي تعيين ميهاي منطقي به خروجيورودي

اينجا ساختمان منطقي سيستم تكميل شده است. در نهايت نيز با تعيين نگاشت خروجي 

توان با استفاده از منطقي به خروجي فيزيكي و ورودي فيزيكي به ورودي منطقي مي

، به ساختمان فيزيكي سيستم دست يافت. براي نمايش ساختمان ساختمان منطقي سيستم

اور -توان از نمودار جكسون يا نمودار وارنيرهاي آن، ميسيستم بر مبناي ساختمان داده

، عناصر ساختماني كه در نمودار جكسون مورد استفاده قرار 40-6استفاده نمود. شكل 

عمليات با نمايش سه ساخت دنباله يا توالي، دهد. در اين نمودار، كليه گيرد را نشان ميمي

. 130شودگيرد. عمليات در نمودار از چپ به راست انجام ميانتخاب و تكرار صورت مي

اند عمليات متوالي و پشت سرهم را هاي ساده كه از مستطيل باالتر منشعب شدهمستطيل

رين يك دايره هاي زيدهند، در صورتي كه در گوشه باالي سمت راست مستطيلنشان مي

( بايد انجام شود. و در صورتي ORيا  XORها ) وجود داشته باشد، يعني يكي از مستطيل

كه در گوشه باالي سمت راست مستطيل زيرين يك ستاره وجود داشته باشد، يعني آن 

از همين نمودار براي نمايش عمليات  34-6مستطيل به دفعات الزم بايد تكرار شود. شكل 

 .131م بانكي استفاده كرده استتسهيالت سيست

                                                 
که الزم باشد تا از راست به چپ عملیات را انجام دهیم بايد در  یشدن نمودار در صورت یفارس یبرا - 13۰

  اين موضوع تعريف شود.   یسازمان و مستندساز یاستانداردها
 [ مراجعه کنید.94RSPدريافت اطالعات بیشتر در مورد اين روش، به کتاب ] یبرا  - 131



 341مبانی تحلیل و طراحی سیستم ها / 

 

 

گيرد، در اين استراتژي، كه بر مبناي تعيين رخدادها و سناريوها شكل مي 

گيرد. محور اول تجزيه و تحليل رخدادها و سناريوها طراحي در دو محور صورت مي

هاي موجود در سيستم تعيين فرايندبراي فعاليتها و بندي است. در اين محور ابتدا يك طبقه

شود. شده و بر اساس آن رخدادهائي كه ممكن است در سيستم اتفاق بيفتد مشخص مي

بر اساس هر يك از اين رخدادها، سناريوئي كه بايد در سيستم انجام شود تا به رخداد 

ر كه ساختمان (. در محور ديگ41-6شود )شكل مورد نظر پاسخ داده شود مشخص مي

ها شوند و نمودار جريان دادهبندي ميها طبقهكند، ابتدا دادهاي سيستم را مشخص ميداده

 -كنيم. سپس نمودار موجوديت ها را مشخص و تدوين ميترسيم شده و ديكشنري داده

شود. اين نمودار بايد با ساختمان نهائي رخدادها و سناريوهاي ( ترسيم ميERرابطه ) 

 .132شده سازگار باشدمطرح 

 

شود، در اين روش، كه يكي از كار آمدترين روشهاي طراحي محسوب مي 

شوند. مفهوم هاي سيستم، به صورت اشياء مستقل در نظر گرفته ميعناصر و موجوديت

و  133هاها و ردههاي آنها، دستهء بر ارتباط اشياء و خصوصيتكلي طراحي مبتني بر شي

كل و بخشهائي از آن بنا نهاده شده است. در اين روش طراحي،  اعضاء آنها و در نهايت

 شود :عمل طراحي در مراحل زير انجام مي

 بندي و مشخص كردن ساختمان مبنائي.دسته -1 

 شناسائي اشياء. -2 

 تعيين خصوصيات اشياء. -3 

 تعيين عمليات هر يك از اشياء. -4 

 ت بين اشياء و مسير پيامها و خصوصيات ارتباطات.تعيين ارتباطا -5 

 بندي تعريف اشياء.جمع -6 

 ءگرا عبارتند از :خصوصيات مهم طراحي شي 

                                                 
 [ مراجعه کنید.KJA92دريافت اطالعات بیشتر در مورد اين روش، به کتاب ] یبرا  -1

2-  Class 
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 شود.ارتباط بين عناصر و اشياء از طريق مبادله پيام انجام مي 

 و پنهان سازي عمليات از ديد ساير اشياء يا  134پنهان سازي اطالعات

 بخشهاي سازمان.

 ها و نقاط . به معناي آن كه تمام اجزاء، اطالعات، رويه135بسته بندي

 ء مجتمع شود.مربوط به يك واحد به صورت يك شي گيريتصميم

 ء از هر رده، تمام خصوصيات آن رده وراثت. به معناي آنكه هر شي

 برد.را به ارث مي

ءگرا، طراحي مبتني بر بر خالف ساير روشهاي مطرح شده، در طراحي شي 

شود. در اين روش، بخشهاي ها و ساختار تشكيالتي و زير سيستمها انجام نميدفراين

تشكيالتي سازماني به صورت واحدهاي كوچك تفكيك شده و براي هر يك، وظايف 

شود. به صورتي كه هر واحد به صورت مستقل، فعاليتهاي هاي كار تعريف ميو رويه

ءگراي يك سيستم از ساختمان شينشان دهنده بخشي  42-6خاصي را انجام دهد. شكل 

مربوط به عمليات خريد است. اگر مثالهاي قبلي را در مورد سيستم خريد يك سازمان به 

شود. همانطور كه مطرح مي فرايندياد بياوريد، در اينجا روش جديدي براي طراحي آن 

نقش دارند، به صورت  فراينددر شكل مشخص شده است، واحدهاي مختلفي كه در اين 

ء است. منتهي اند. منظوراز "واحد" در اينجا همان شيء مشخص شدهيك دايره يا شي

ء در يك سازمان چندان قابل فهم و پذيرش نيست، از عبارت چون بكاربردن عبارت شي

كنيم. واحد درخواست كننده پيام درخواست خريد را به واحد خريد واحد استفاده مي

دهد و يا به وي اعالم الي خريداري شده را تحويل ميكند و واحد خريد يا كاارسال مي

كند كه امكان خريد )به دليل عدم تاييد مجوز از طرف مديريت( وجود ندارد. واحد مي

شود كاري درخواست كننده ديگر با اينكه عمل خريد چگونه و طي چه مراحلي انجام مي

. بقيه كارها بر عهده ندارد. وي فقط درخواست را داده و جنس را تحويل گرفته است

كند. توجه كنيد كه خود واحد خريد است. وي از واحد مديريت درخواست مجوز مي

ء وجود مديريت نيز نه به عنوان يك عنصر باال دست، بلكه به عنوان يك واحد يا شي

                                                 
3-  Information hiding 

4 -  Encapsulation 
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دارد. اين موضوع حتي در موارد كنترلي و صدور دستورات نيز به همين شكل خواهد 

ء مورد ت دستور يا اعمال كنترل خود را به وسيله يك پيام به واحد يا شيبود. يعني مديري

كند. عمليات مالي نيز از طريق ارسال پيام به واحد حسابداري و دريافت نظر ارسال مي

شود. در شود و خصوصيات خريد نيز براي ثبت در سيستم انبار ارسال ميبودجه انجام مي

شود و چه اطالعاتي واحد خريد چه عملياتي انجام مياين سطح معلوم نيست كه در داخل 

 .136اطالعندشود و ساير واحدها از اين موضوع بيرد و بدل مي

 

 

اي از سيستم بر محور سيستمهاي در صورتي كه بنا باشد تا بخشهاي عمده

سازي سريع ده از روش نمونههاي مطلوب، استفامكانيزه ايجاد شود، يكي از استراتژي

نمايش داده شده است،  43-6است. نمونه سازي سريع كه شماي مفهومي آن درشكل 

ها، مدل مقدماتي از سيستم ايجاد شود كه پس از تعيين اوليه خواستهبدين شكل انجام مي

گيرد. دهندگان سيستم قرار ميشود و مورد آزمايش و ارزيابي كاربران و سفارشمي

هاي اصالح شده كاربران، اصالح شده و مجددًا مورد ارزيابي اين مدل طبق خواستهسپس 

شود كه كاربران و سفارش دهندگان گيرد. اينكار تا زماني انجام ميكاربران قرار مي

سيستم، برآورده شدن كليه نيازها و ديدگاههاي خود را در سيستم مشاهده و مدل را مورد 

سازي سريع، وابستگي نهائي سيستم توليد شود. نمونه پذيرش قرار دهند. سپس مدل

افزار دارد و بايد ابزارهاي الزم براي انجام اين استراتژي زيادي به ابزارهاي توليد نرم

 .138وجود داشته باشد

(، زبانی است برای تبیین، تجسم، ايجاد، و ال)يوام 13۹سازی واحدزبان مدل

، و همچنین برای مدل نمودن کارها و ديگر افزاریندسازی عملکرد سیستمهای نرممست

                                                 
 [ رجوع کنید.  92ISOو 90RSP]اطالعات بیشتر راجع به اين روش به مرجع  یبرا  - 13۶
13۷ -  Prototyping 
 [ رجوع کنید.RSP92ISO,94اطالعات بیشتر راجع به اين روش به مرجع ] یبرا  - 13۸

13۹ - Unified Modeling Language 
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که  است 14۰تجربیات مهندسی ای ازمجموعه ال نتیجهيوام افزاری.سیستمهای غیر نرم

 سازی کردن سیستمهای بزرگ و پیچیده اثبات شده است.موفقیت نسبی آن در مدل

 

ال، نیاز به تبیین توجه به اينکه درك کامل و توان ارائه مستندات بر اساس يوام با

جزئیات بسیاری دارد، و با توجه به محدوديت اين کتاب، در اين فصل تنها به معرفی و 

اين تنها يک اشاره است و برای  ال خواهیم پرداخت.اشاره به برخی از نکات مهم يوام

دهد که اين اشاره تنها اين ديد را به خواننده می ست.نیل کافی امستندسازی بر اساس يوام

ال اصوال چیست و چه ابعاد و مفاهیم کلیدی را دربر دارد و چگونه امکان مستندسازی يوام

 آورد.را فراهم می

گیرد، زبان مدل سازی واحد صورت می برای کمک به درك عملیاتی که در

-اين سند شامل بخشهای توصیفگردد. ال پیشنهاد میمراجعه به متن سند استاندارد يوام

است.  ال، و پروفايلهای استاندارد يوامالسازی يوام، راهنمای مدلالکننده مفاهیم يوام

مستنداتی که با ارائه تعاريف اولیه، چگونگی بیان و ارائه يک مستندات سیستم را مشخص 

 141کند.می

توان به کتب آموزشی آموزشی، می همچنین برای دسترسی يه توضیحات بیشتر و

متعددی که در اين زمینه وجود دارد مراجعه شود. برخی از اين کتب در فهرست منابع 

 ذکر شده است.

 

انتخاب اينکه چه مدلها و نمودارهايی در مستندسازی يک سیستم ايجاد شود، 

و بیان راه حل دارد. مهمترين چیز آن است که اهمیت زيادی در برخورد با مسئله و طرح 

بتوان مفهوم يا ساختار مشخصی را که در سیستم وجود دارد به نحو مستقل و کامال 

مشخص و متمايز تشريح کرد. الزمه اين کار پرهیز از اختالط مسائل، و تفکیک آنها از 

مستقل مورد يکديگر است. به نحوی که هر مفهوم يا موضوع را بتوان بصورت کامال 

                                                 
14۰ - engineering practices 
قابل دسترسی  www.omg.orgدر زمان تدوين اين کتاب( در سايت  1.4آخرين نگارش اين سند )نگارش  - 141

 است.

http://www.omg.org/
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، تمرکز روی جزئیات 142بررسی و موشکافی قرار داد. اين مفهوم يعنی تجريد. تجريد

مربوط و مناسب و در عین حال ناديده گرفتن موارد ديگر، کلیدی است برای فراگیری 

شود و يافتن ارتباط بین مفاهیم . اهمیت اين موضوع با توجه به اين نکات بیشتر روشن می

 :که

 چند نمايش مستقل از زوايای ای از چیده با استفاده از مجموعههر سیستم پی

به عبارت ديگر يک مدل تنها ابعاد  شود.مختلف به گونه بهتری مدل می

کند و برای مدل کردن يک سیستم خاصی از يک سیستم را تبیین می

 پیچیده، نمايش يک مدل مستقل کافی نیست.

 از جزئیات بپردازد.سطوح متفاوتی تواند به تبیین هر مدل می 

  هر چقدر مدل، بهتر حقیقت و واقعیت موضوع را نشان دهد، مدل بهتری

 است.

 

سازی بايد بتواند امکان نمايش مدلهای با توجه به اين موضوع، يک زبان مدل

 هایلذا برای بدست آوردن ديدگاهمختلف و زوايای مختلف يک مدل را فراهم کند. 

 امل نمودارهای گرافیکی زيراست:ش ال، يواميک مدلاز  مختلف

 برای نشان دادن وظايف، نیازها و کاربردها و عملکرد  143نمودار کاربردها(

 عناصر يا زيرسیستمها(

 و بندی شده )نمودار ساختمانی ايستا؛ نمايش عناصر دسته 144نمودار کالس

 روابط بین آنها(

 شامل: کنند(: )رفتار اجزا و عملیات را تبیین می 14۵نمودارهای رفتار 

 ای از موجوديتها و )بیانگر رفتار مجموعه 14۶نمودار حالت

 حالتهای ممکن و رخدادهای بین آنهاست(

                                                 
142 - abstraction 
143 - use case diagram 
144 - class diagram 
14۵ - behavior diagrams 

14۶ - state chart diagram 
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 شکل خاصی از نمودار حالت است که درآن  14۷نمودار فعالیت(

هر حالت بیانگر عملیات و فعالیتها و انتقاالت فلشی از عملیات 

 است(

 ا تبیین می: )چگونگی تعامل بین عناصر ر 14۸نمودارهای تعاملی-

 کند( شامل:

o ترتیب زمانی و عملیات و تعامل بین  14۹نمودار ترتیبی(

 کند(اجزا را تبیین می

o بیانگر يک همکاری طی  1۵۰نمودار همکاری(

 ای از وظايف است(مجموعه

 سازی فیزيکی است( )نشان دهنده صورتهای پیاده 1۵1سازینمودارهای پیاده

 شامل:

 افزاری است(بین اجزای نرم)بیانگر وابستگیهای  1۵2نمودار اجزا 

 دهنده سیستم و پیکربندی )نشان 1۵3نهايی نمودار سازماندهی

 ست(ا عناصر پردازشی زمان اجرا

-اين نمودارها چندين نمای مختلف از سیستم را در تحلیل يا توسعه نمايش می

واحد است. اين نمای جمعی تبیین کننده يک سیستم يکپارچه و دهند که بطور دسته

با يکديگر گیرد که با نمودارهای مختلفی شکل میاست، يعنی  1۵4ه خود سازگارپارچيک

ساز از مدلپارچه که ديد يک سازی هستندسازگارند. اين نمودارها محصوالت اولیه مستند

، اگر چه به صورت تعدادی از ديدهای مشتق شده نمايش داده دهندسیستم را نشان می

                                                 
14۷ - activity diagram 
14۸ - interaction diagrams 

14۹ - sequence diagram 
1۵۰ - collaboration diagram 

۸- implementation diagrams 
1۵2 - component diagram 

1۵3 - deployment diagram 
1۵4 - selfconsistent 
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رد استفاده در يو ام ال در ادامه به اختصار معرفی . برخی از نمودارهای مهم موشوندمی

 می شود. 

، چرا که اين نمودار صورت کلی آنچه شوندها با اين نمودار آغاز میاکثر پروژه

دهد. را به ما میيا در سیستم جديد مدنظر است و  ،افتدکه در سیستم موجود اتفاق می

 د.ندهازيگران و کاربردها را با هم و همراه با روابطشان نشان مینمودارهای کاربرد، ب

کاربردها همه چیزهايی هستند که در میان سیستم وجود دارند و بازيگران انسانها يا 

با د. نگذارسیستمهايی هستند که در خارج از سیستم قرار دارند و روی سیستم اثر می

های سیستم چه چیزهايی هستند و چگونه واسطهفهمیم که دقیقا می بازيگرانکردن به نگاه

ای از کاربرها و بازيگران، بنابراين با دقت به مجموعهتوان با سیستم ارتباط برقرار کرد. می

 شود. دقیقا محدوده پروژه مشخص می

از کاربردها،  ایيک نمودار مورد کاربرد، شامل گرافی از بازيگران، مجموعه

و روابط بین اين عناصر است.  بنابراين در نمودار کاربرد  درحد امکان تعدادی واسطه،

دو عنصر مهم با نام کاربرد و بازيگر وجود دارد. يک کاربرد با يک بیضی حاوی نام 

يک بازيگر با توجه به هر کاربردی که با آن در ارتباط است،  شود.کاربرد نشان داده می

 (44-۶)شکل  کند.نقش جدايی را ايفا می

-دهد. پیچیدگی فرامدل يوامهايی انجام میال سازماندهی مدل را بوسیله بستهيوام

 (4۵-۶)شکل .شودمديريت می های منطقیسازماندهی آن بوسیله اين بسته از طريق ال

متصل، با يک سری بندی شده نمودار کالس يک نمايش هندسی از عناصر دسته

ممکن است  "کالس"تای گوناگون است.  الزم به ذکر است که يک نمودار روابط ايس

و حتی مواردی از قبیل اشیا و پیوندها باشد. شايد يک ها، رابطهها، ، بسته1۵۵هاشامل واسطه

                                                 
1۵۵ - interfaces 



 34۸مبانی تحلیل و طراحی سیستم ها / 

 

کوتاهتر و  "نمودار کالس"باشد، اما  "نمودار ساختمانی ايستا"نام بهتر برای اين نمودار  

 (. 4۶-۶. )شکل تر استجا افتاده

هايی از يک عنصر مدل از برای توصیف رفتار نمونهتواند يک نمودار حالت می

ی از حالتها و هايبکار رود. خصوصا اين نمودار بیانگر دنبالهقبیل يک شیء يا يک تعامل 

 در طول عمر خود بعنوان يک توانندهای عنصر مینمونهطريق اين که از رفتارها است 

 operationالعمل برای رخدادهای گسسته و مجزا )مثال سیگنالها و نتیجه از عکس

invocation.عمل کنند ) 

ای از موجوديتها و حاالت است که به واسطه نمودار حالت بیانگر رفتار مجموعه

غالبا اين نمودار برای  است. ، دارای رفتار پويارخداد تبیین وا کنش و پاسخشان با دريافت

رود، ولیکن ممکن است همچنین برای بیان رفتار بکار میهای کالس رفتار نمونهشرح 

ديگر موجوديتها از قبیل کاربردها، بازيگرها، زيرسیستمها، عملیات و يا متدها نیز بکار 

 (4۷-۶رو. )شکل 

يک گراف فعالیت يک تغییر و دگرگونی در يک ماشین حالت است که در آن 

به وسیله تکمیل  شدهلتها بیانگر انجام عملیات يا زير عملیات و انتقاالت راه اندازیحا

 عملیات يا زيرعملیات است. اين نمودار نشان دهنده يک ماشین حالت از يک رويه است.

 (4۸-۶)شکل 

ب يک نمودار ترتیبی، يک تعامل را برای بدست آوردن يک نتیجه يا اثر مطلو

ای از پیامهای بین نقشهای تواند شامل مجموعهاين تعامل از يک سو می کند.بیان می

-تواند  مجموعه لحظههمکاری باشد. از سوی ديگر اين تعامل میکننده در خالل دسته

-که در مجموع لحظه ها باشدلز تعامل بین مجموعه از محرکهای فعال بین اين لحظههايی 

   دهد.يش میهايی از همکاری را نما
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( بعد 2( بعد عمودی، که بیانگر زمان است و 1يک نمودار ترتیبی دو بعد دارد: 

 (4۹-۶افقی، که بیانگر مواردمختلفی از فعالیتها است. )شکل 

CASE 

ردهاي امروزه كامپيوترها به عنوان ابزارهاي مناسب در تمام علوم، كارب 

هاي مختلف علمي و تخصصي، سيستمهاي كامپيوتري مختص به متعددي دارند. در رشته

گيرد و همين موضوع باعث رشد باورنكردني آن زمينه ايجاد شده و مورد استفاده قرار مي

تمام علوم مختلف گرديده است. شايد بتوان مهمترين عامل رشد و توسعه علم را در 

 اده از كامپيوتر دانست.سالهاي اخير، مرهون استف

افزار نيز از اين قاعده مستثني نيست زمينه تجزيه و تحليل سيستم و مهندسي نرم 

و برخي از سيستمهاي كامپيوتري براي تسهيل اين فعاليت ايجاد شده است. هر چند كه 

توسعه اين سيستمها به ميزان توسعه سيستمهاي كامپيوتري در علوم ديگر نبوده و در 

اي كه خود متولي توليد سيستمهاي كامپيوتري است، استفاده از كامپيوتر رواج زمينه

كند كه كمتري پيدا كرده است. اين موضوع همان مثل قديمي را در ذهن تداعي مي

 خورد".گر از كوزه شكسته آب مي"كوزه

سيستمهاي تجزيه و تحليل سيستم به كمك كامپيوتر و سيستمهاي  

سيستمهائي هستند كه ابزارهائي را به   CASEكمك كامپيوتر يا افزار به نرممهندسي

دهند تا فعاليت وي را افزار قرار ميو مهندس نرم 156صورت مناسب در اختيار تحليلگر

افزار به كمك كامپيوتر و تجزيه و تسهيل نمايند. مرز خاصي بين سيستمهاي مهندسي نرم

عبارت ديگر هر دو در يك گروه تحليل سيستم به كمك كامپيوتر وجود ندارد. به 

هاي اند. دليل عمده اين موضوع آن است كه  امروزه اغلب پروژهافزار گرد آمدهنرم

مطالعه و طراحي سيستم، شامل ايجاد سيستمهاي مكانيزه در سازمان است و در واقع 

عه مطال فراينددهند. بنابراين سيستمهاي مكانيزه، بخش اساسي سيستم جديد را تشكيل مي

شود. بخصوص وقتي قرار است سيستم دستي و مطالعه سيستم كامپيوتري باهم انجام مي

                                                 
1۵۶ -  Computer Aided Software Engineering & Computer Aided System Analysis 
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از كامپيوتر براي مطالعه و طراحي استفاده شود، احتمااًل سطح سيستم سازمان مورد نظر و 

 تجهيزات آن، آنچنان باال است كه حتمًا سيستم مورد طراحي، يك سيستم مكانيزه است.

دهد و چه خصوصياتي حليل سيستم چه كار انجام مييك سيستم تجزيه و ت 

دارد؟ پاسخ به اين سئوال نياز به بحث مفصلي دارد. اما به عبارات  ساده و مختصر، "يك 

اي از ابزارها است كه انجام عمليات مطالعه و تجزيه و تحليل مجموعه CASEسيستم 

ند". برخي از ابزارهائي كه در كافزار را تسهيل ميها و توليد نرمسيستم و تعيين خواسته

 ( :51-6و  50-6هاي توانند وجود داشته باشند، عبارتند از )شكلاين سيستمها مي

 ريزي و مديريت پروژه تجزيه و تحليل و طراحي ابزارهاي برنامه

 سيستم.

 آوري اطالعات و سازماندهي اطالعات ابزارهائي براي جمع

 آوري شده.جمع

 سازي.ابزارهاي مدل 

 هاي سيستم توسط كاربران سيستم.زارهائي براي تعريف خواستهاب 

 هاي كامپيوتري با توجه به ابزارهائي براي توليد خودكار متن برنامه

 هاي تعريف شده توسط كاربران.خواسته

 نويسان كامپيوتر.ابزارهائي براي كمك به برنامه 

 ها.ابزارهاي مديريت متن برنامه 

 و احيانًا مستندسازي خودكار. ابزارهائي براي مستندسازي 

 سازي عمليات سيستم. ابزارهائي براي شبيه 

 ها و جداول و ساختمان بانكهاي اطالعاتي.توليد كننده فرم 

 اي.ابزارهائي براي بهينه سازي ساختارهاي داده 

 و  158و قواعد و موتور استنتاج 157هاي دانشتوليد كننده بانك

 .159توضيح

                                                 
1۵۷ -  KnowldgeBase 
1۵۸  - Inference Engine 
1۵۹ -  Explanation 
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 160توليد كننده خروجيها. 

 متن برنامه. 161يد كننده خودكارتول 

 162توليد كننده رابط كاربر. 

 163سازي سريعابزارهاي نمونه. 

 164ابزارهاي نگهداري سيستم. 

 165ابزارهاي مديريت پيكربندي. 

 166ابزارهاي مديريت محيط . 

 .ابزارهاي تعريف و ايجاد سيستم حفاظتي 

 .ابزارهاي آزمايش و وارسي 

بزارها در كمك به ايجاد سيستمهاي شود، اغلب اين اهمانطور كه مشاهده مي 

هاي اين سيستمها به كتابهاي شوند.از همين رو تشريح جنبهمكانيزه مورد استفاده واقع مي

شود. اين بدان معنا نيست كه تحليلگران سيستم در مطالعه و افزار واگذار ميمهندسي نرم

 .كنندطراحي بخشهاي دستي سيستم، استفاده كمي از اين سيستمها مي

 عبارتند از : CASEبرخي از مزاياي استفاده از سيستمهاي  

  افزايش سرعت انجام عمليات و فعاليتهاي مطالعه، طراحي، پياده

 سازي سيستم.

  .يكپارچگي و يك شكل شدن محصوالت و سيستمهاي توسعه يافته 

  ايجاد يك مجموعه استاندارد در سيستمها بواسطه سازماندهي

 يكپارچه توسعه سيستم.

  .افزايش قابليت نگهداري سيستم 

  .افزايش كيفيت سيستم 

                                                 
1۶۰ -  Report Generator 
1۶1 - Generator Source  
1۶2 -  UserInterface Generator 
1۶3 - Prototyping  
1۶4 -  Maintenance 
1۶۵ -  Configuration Management 
1۶۶ -  Environment Management 
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  افزايش مشاركت و همكاري سهم استفاده كنندگان سيستم در

پروژه توسعه، به واسطه نزديك كردن سطح عمليات توسعه به سطح 

 استفاده كنندگان.

 

ك سيستم جامع مكانيزه را در هيئت مديره يك بيمارستان، قصد دارد كه ي 

شود تا پس بيمارستان ايجاد كند. به همين منظور از يك تيم تحليلگر سيستم خواسته مي

هاي عملياتي از بررسي، طرحي را به بيمارستان ارائه دهد. تيم تحليلگر، پس از مطالعه رويه

اي نيست. ههاي دستي و موجود داراي اشكال عمدكند كه رويهبيمارستان، مشاهده مي

تنها اشكال، ضعف در گردش و بايگاني اطالعات در بيمارستان است. اين تيم پيشنهاد 

ايجاد يك سيستم توزيعي جامع را كه تمام بخشهاي بيمارستان را پوشش دهد به هيئت 

مديره ارائه داده و پس از تصويب هيئت مديره به طراحي ساختمان كلي و طراحي 

 شود :ند. ساختمان اين سيستم در زير مختصرًا توضيح داده ميكافزارها مبادرت مينرم

 

گردد، سيستم بايد داراي دو با توجه به عملياتي كه در بيمارستانها انجام مي 

بخش اصلي و چند بخش فرعي باشد كه بر روي كليه ايستگاههائي كه در بيمارستان پيش 

 شود سازماندهي شود.بيني مي

ز هر يك از كامپيوترهاي موجود در ايستگاهها كه در تمام بخشهاي پزشكي، ا 

شود، بخشي از سيستم كه ها، بخشهاي اداري و جانبي و آزمايشگاهها نصب ميكلينيك

توان به سرعت استفاده است. مثاًل از ايستگاه اطالعات ميباشد قابلمربوط به ايستگاه مي

 ري در تمام بخشها دست پيدا كرد و امثال آن.و به سادگي به ليست بيماران بست

اطالعات موجود كليههمچنين مديريت بيمارستان بايد امكان دستيابي و كنترل 

ترين اطالعات موجود بتواند تا جزئيدر سازمان را در هر لحظه داشته باشد به صورتي كه

 را مشاهده و كنترل نمايد.

 : دو بخش اصلي سيستم عبارتند از 

 ستم اطالعات باليني و درمانيسي - 1
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از بستري شده و يا بيماران اعمدراين سيستم سوابق كليه بيماران 

مراجعه كننده به كلينيك بيمارستان نگهداري و در صورت نياز در 

 گيرد.اختيار پزشك معالج قرار مي

 كامپيوتري بيماران بايد شامل موارد زير باشد:اطالعات 

o .مشخصات بيمار 

o جات انجام شده.معالشرح 

o .نتايج آزمايشات 

o وميزان آن.زمان مصرفشده به همراهداروهاي مصرفليست 

o بيمار نظير نوارقلبي وضعيتاندازه گيريتصاوير نمودارهاي تجهيزات

 و غيره و حتي تصاوير راديولوژي.

o هاي عالئم حياتي بيمار.فرم 

o ... 

يه بخشها و تمام اين اطالعات از طريق ايستگاههاي موجود در كل 

 آزمايشگاههاي بيمارستان قابل دسترسي است.

 سيستم اطالعات مالي - 2 

در اين سيستم كليه عمليات گردش ريالي و حسابداري به صورت  

گردد و محاسبه هزينه بيماران و ساير منسجم و به هم پيوسته كنترل مي

 ت.هاي مطرح در بيمارستان به سادگي و به سرعت قابل انجام اسهزينه

 : بخشهاي فرعي سيستم عبارتند از 

 سيستم اطالعات پرسنلي و كارگزيني. -1 

 سيستم حسابداري. -2 

 سيستم انبارداري. -3 

 هاي عمومي و متفرقه سازمان.سيستم اطالعات پرونده -4 

 سيستم داروخانه بيمارستان. -5 

 سيستم فروشگاه تجهيزات پزشكي. -6 

 و كارت زني. سيستم حضور و غياب كاركنان -7 
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 سيستم تعيين موقعيت پزشكان. -8 

 سيستم حقوق و دستمزد پرسنل. -9 

 سيستم اطالعات. -10 

 سيستم پذيرش. -11 

 ها.سيستم پذيرش و تعيين وقت كلينيك -12 

 ها.سيستم مكاتبات و بايگاني نامه -13 

 سيستم مديريت عمليات. -14 

 اه دور(.سيستم تله كنفرانسينگ )كنفرانس از ر -15 

 

ايجاد  PCاز سيستمها به عنوان يك عنصر مستقل بر روي كامپيوترهاي هر يك 

و يا   168از يك شبكه محلي 167ها به عنوان يك گره PCشود. از طرفي هر يك از مي

 169شبكه گسترده 

باط تلقي ميگردد و هر سيستم ميتواند از طريق محيط شبكه با ديگر سيستمها ارت

ها( در مسيرهاي كوتاه، از طريق PCاز اين عناصر مستقل )برقرار نمايد.ارتباط بين هر يك

 هاي مخصوص انجام ميگيرد.كابل

عمليات كنترل تبادل اطالعات بين عناصر شبكه توسط تعدادي سرويس  

انجام ميگيرد. براي مواردي كه نياز به سرعت و حجم باالي پردازش باشد از   170دهنده

ويا كامپيوترهاي چند پردازنده كوچك استفاده ميشود. شماي  Miniپيوترهاي كام

 نشان داده شده است. 52-6شبكه بيمارستان در شكل 

 

 

                                                 
1۶۷ - Node  
1۶۸ -  LAN 
1۶۹ -  WAN 
1۷۰ -  SERVER 
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اساس كار اين سيستم بر سوابق بيماران استوار است. در واقع اطالعات بيماران  

ها در اين بيماران بستري شده در بخشها و چه بيماران معالجه سرپائي در كلينيك چه

 سيستم ثبت و از هر دو طريق قابل مشاهده است.

 باشد :اين اطالعات شامل موارد زير مي 

  اطالعات گزارش درماني بيماران سرپائي در كلينيك كه توسط پزشك

 گردد.معالج ثبت مي

 پذيرش بيمار.بيمار و سوابق بيماري درهنگام اطالعات ثبت شده مشخصات 

 هائي نظير :اطالعات گزارش درماني بيماران بستري در بخشها طي پرونده 

o )برگ پذيرش بيمار )داخلي بخش 

o گزارش پرستاري 

o موارد مهم و حياتي 

o دستورات پزشك 

o برگ سير بيماري 

o برگ عالئم حياتي 

به مقتضيات زمان  الزم به تذكر است كه هرگونه اطالعات ديگر كه 

هاي خاص ثبت گردد، بايد در الزم باشد تا در پرونده بيمار به صورت فرم

سيستم قابل تعريف باشد و از اين لحاظ سيستم بايد امكان تعريف هر گونه 

 قالب پرونده جديد را داشته باشد.

 شده ليست داروهاي مصرف شده توسط بيمار. عمل ثبت داروهاي مصرف

يز درخواست دارو از داروخانه هر دو به صورت خودكار و توسط بيمار و ن

 شود.همزمان انجام مي

  نتايج آزمايشات بيمار به صورت خودكار از سيستمهاي موجود در

 آزمايشگاههاي بيمارستان.

 گيري و تصاوير و نمودارهاي خروجي هر يك از تجهيزات اندازه

 آزمايشگاهي بيمارستان به صورت خودكار.
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ازوسائل آزمايشگاهي كه د اين قابليت را داشته باشد كه از هر يكسيستم باي 

در بيمارستان موجود است و امكان ارسال خروجي خود را براي سيستمهاي كامپيوتري 

دارد، تصاوير و اطالعات مربوطه را دريافت نمايد. بدين طريق ديگر نيازي به ارائه نتيجه 

تواند نتايج آزمايشات را شك معالج ميبر روي كاغذ بجز در موارد خاص نيست و پز

بالفاصله پس از انجام آزمايش از روي ايستگاه موجود در بخش مشاهده نمايد. همچنين 

براي نگهداري نتايج و سوابق آزمايشات بيمار، نياز به نگهداري اوراق اين آزمايشات 

هر لحظه قابل نيست و تمام نتايج آزمايشات قديمي انجام شده به سادگي و به سرعت در 

 مشاهده است.

اسكن به جاي اينكه عكس و نتايج عكسبرداري را بر روي تيمثاًل دستگاه سي 

كند و تصوير كاغذ چاپ كند، اين اطالعات را مستقيمًا به سيستم كامپيوتري منتقل مي

 اسكن از روي مانيتور بخش قابل مشاهده خواهد بود.تيسي

 ش معمول دارد عبارت است از :مزايائي كه اين روش نسبت به رو 

 .سرعت در انتقال اطالعات از آزمايشگاه به بخش، در موارد حياتي 

 هاي مربوط كاهش چشمگير حجم بايگاني بيمارستان و بالنتيجه هزينه

 به آن.

 .عدم امكان گم شدن نتايج آزمايشات 

  دسترسي سريع به آزمايشاتي كه حتي در چند سال قبل انجام شده

 باشد.

 تر و مشاهده سريعتر توسط پزشك معالج.ن مطالعه راحتامكا 

در مورد اتصال تجهيزاتي كه خود تجهيزات امكان ارسال نتايج را بر روي  

شبكه دارند مشكل چنداني وجود ندارد ولي براي اتصال تجهيزاتي كه اين امكان را 

 ندارند، بايد تمهيدات خاصي فراهم گردد.

 گردد عبارتند از :نها به سيستم پيشنهاد ميليست دستگاههائي كه اتصال آ 

  نوار قلب -الكترو كارديوگراف 

  نوار مغز -الكترو انسفالوگراف 

  تست اعصاب  -الكترو ميوگرافEMG 
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  دستگاه اليزا -تجهيزات آزمايشگاه 

 اندازه گيري گازهاي بيهوشي در اتاق عمل  -كاپالماكدستگاه 

 اكو كارديوگراف 

 مترپاس اكس 

 يسونوگراف 

 دستگاه تست ورزش 

 مانيتورهاي بخشهاي ويژه 

 اسكنتيسي 

 دستگاه فشارخون ديجيتال 

 ثابت و پرتابل -هاي راديولوژي دستگاه 

  بالد گازBLOD GAS - وضعيت گازهاي خون 

  وضعيت گازهاي خون -سديم پتاسيم 

 شكن كليهسنگ 

  گيري وضعيت تنفساندازه -اسپيرومتري 

 ونتيالتور 

 گيري فشار وريدياندازه -پي ويسي 

 ... 

الزم به تذكر است كه اطالعات مورد نظر زمانيكه توسط پزشك متخصص  

شود و زمانيكه اطالعات ارزش چنداني دستگاه، الزم دانسته شود در پرونده بيمار ثبت مي

 شود.نداشته باشد از ضبط آن خود داري مي

 

 گردد :از بخشها و ايستگاههاي زير تشكيل مياين سيستم  

 ايستگاه پذيرش بيماران 

 دهنده بانك اطالعات مركزي بيمارستانايستگاه سرويس 

 پشتيبان -دهنده بانك اطالعات مركزي بيمارستان ايستگاه سرويس 
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 ايستگاه كنترل عمليات بايگاني 

 ايستگاههاي كلينيك 

 ايستگاه اورژانس 

 ها )در هر بخش حداقل يك ايستگاه(ايستگاههاي مركزي بخش 

 ها )در هر بخش حداقل يك ايستگاه(ايستگاههاي سيار بخش 

 ايستگاههاي آزمايشگاهها 

 هاي عملايستگاههاي اتاق 

 ايستگاههاي نظارت بخشهاي مديريت بيمارستان 

 ايستگاه نظارت رئيس بيمارستان 

 

 تم بايد امكان اتصال به سيستمهاي هوشمند كمك پزشك را اين سيس

داشته باشد به نحوي كه در صورت درخواست پزشك معالج اين 

سيستمها با استفاده از اطالعات و سوابق بيمار به تشخيص و معالجه بيمار 

كمك كنند. مثاًل سيستمي كه بتواند با استفاده از سوابق بيمار، داروي 

ك را كنترل كند و در صورت خطرناك بودن تجويز شده توسط پزش

 داروي مربوطه براي بيمار مورد نظر، هشدار الزم را صادر كند.

  انواع آمارگيري هاي خودكار بر روي اطالعات موجود در سيستم به

هاي پزشكي و علمي مورد سادگي قابل انجام باشد به نحوي كه تحقيق

آماري از روي اطالعات موجود نياز، به سادگي و با استفاده از اين نتايج 

 انجام شود.

  تغيير محل بيمار در بيمارستان و انتقال از يك بخش به بخشهاي ديگر به

هيچ عنوان مشكلي را در عمليات و اطالعات سيستم بوجود نياورد و به 

 سادگي قابل انجام باشد.

  رئيس بيمارستان و مديريت به سادگي و در هر لحظه بتواند از وضعيت

 جه بيماران در بيمارستان كسب اطالع نمايد.معال
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اين سيستم چرخش نقدينگي و موارد هزينه در كل بيمارستان را كنترل  

شود، چه در كلينيك بيماران سرپائي و چه هائي كه صرف بيمار ميكند. كليه هزينهمي

 گردد.در مورد بيماران بستري شده توسط اين سيستم ثبت مي

اي كه بر بيماري كه توسط بيمارستان پذيرش شده ودر يكي از بخشها هر هزينه 

شود، اعم از هزينه گردد توسط سيستم به صورت خودكار ثبت ميبستري شده صرف مي

بيني شده و نشده. تخت، لوازم مصرفي، عمل، داروها، غذا، آزمايشها و ساير موارد پيش

گيرد رخيص بيماران نيز به صورت خودكار صورت ميهمچنين عمليات حسابداري و ت

هاي انجام شده به سرعت محاسبه و در اختيار قرار و در هنگام ترخيص بيمار، كليه هزينه

 گيرد.مي

عالوه بر اين كليه چرخه ريالي در كل بيمارستان كه به بيماران نيز مربوط  

به سادگي در سيستم بايد قابل هاي اختصاصي بخشها و ساير موارد باشد نظير هزينهنمي

گردش مالي در بيمارستان درهرلحظه بايد توسط تعريف و انجام باشد. همچنين وضعيت

 رئيس بيمارستان قابل مشاهده و كنترل باشد.

 

 برخي از سيستمهاي بخشهاي جانبي عبارتند از : 

 ه بيمارستانهاي عمومي و متفرقسيستم اطالعات پرونده -1

در بيمارستان وجود دارد بايد در هاي مختلفي كهانواع پرونده

هاي زير توان به پروندهسيستم قابل تعريف باشد. به عنوان مثال مي

 اشاره نمود :

 .پرونده اموال بيمارستان 

 .پرونده مشخصات فني تجهيزات بيمارستان 

 .پرونده تعميرات تجهيزات فني بيمارستان 

 دادهاي تعمير و نگهداري تجهيزات فني پرونده قرار

 بيمارستان.
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 .پرونده قراردادهاي تعمير و نگهداري تاسيسات بيمارستان 

 .پرونده قراردادهاي درماني 

 .پرونده قراردادهاي شخصي 

 .پرونده ساير قراردادها 

 ها.هزينهپرونده وام و كمك 

 ... 

لحظه اين سيستمها بايد مديريت بيمارستان را قادر سازد در هر 

بدون نياز به تماس با كاركنان بخشهاي بيمارستان به اطالعات موجود 

هاي بيمارستان دست پيدا كند و از وضعيت كليه در كليه پرونده

 ها مطلع شود.پرونده

 سيستم داروخانه بيمارستان -2

اين سيستم كنترل و مديريت عمليات تامين، انبارداري، فروش  

ارو را در داروخانه بيمارستان كنترل و عمليات مالي و حسابداري د

كند با كند.اين سيستم عالوه بر اينكه به صورت مستقل عمل ميمي

ساير سيستمهاي موجود در بيمارستان از جمله سيستمهاي موجود در 

بخشها براي مبادله دارو و سيستم حسابداري بيمارستان براي مبادله 

 اطالعات حسابداري و مالي مرتبط است.

ين عمل درخواست دارو از بخشهاي بيمارستان به صورت همچن 

شود و براي درخواست دارو براي بيمار كافي است خودكار انجام مي

از ايستگاه بخش مربوطه ليست اقالم داروئي درخواست شود و با 

گردد و اينكار هم اطالعات مربوط به دارو در پرونده بيمار ثبت مي

زطريق شبكه براي داروخانه درخواست به صورت خودكار و اهم

گردد و هزينه دارو نيز در حساب بيمار مربوطه ثبت ارسال مي

 گردد.مي

 سيستم فروشگاه تجهيزات پزشكي -3
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اين سيستم كنترل و مديريت عمليات تامين، انبارداري، فروش  

و عمليات مالي و حسابداري تجهيزات پزشكي را در فروشگاه 

سيستم عالوه بر اينكه به صورت مستقل  كند.اينبيمارستان كنترل مي

كند، با ساير سيستمهاي موجود در بيمارستان از جمله عمل مي

سيستمهاي موجود در بخشها براي مبادله تجهيزات پزشكي و سيستم 

حسابداري بيمارستان براي مبادله اطالعات حسابداري و مالي مرتبط 

 است )همانند سيستم داروخانه(.

 عملياتسيستم مديريت  -4

اين سيستم مديريت عمليات اجرائي در بيمارستان را انجام داده  

دهد كه كارها و وظايف هر يك از و به مدير اين امكان را مي

كاركنان خود را تعريف كند و بدون ارتباط مستقيم و حضوري با 

كاركنان و از طريق سيستم كامپيوتري، روند پيشرفت كار را كنترل 

ديدي را براي شخص مربوطه صادر نموده و نيز نمايد و دستورات ج

گزارشات شخص مربوطه را مطالعه نمايد. همچنين اين سيستم 

را به صورت خودكار گردآوري و بايگاني گزارشات افراد مربوطه

توان به اين گزارشات نمايد. به نحوي كه بعدًا در صورت نياز ميمي

اين سيستم ابزار كار  دست پيدا كرد و نيز آنها را طبقه بندي نمود.

 مديريت براي كنترل كاركنان است.

 ساير سيستمهاي بخشهاي جانبي عبارتند از : 

 سيستم تله كنفرانسينگ )كنفرانس از راه دور( -5 

 سيستم حسابداري -6 

 سيستم انبارداري -7 

 سيستم اطالعات پرسنلي و كارگزيني -8 

 سيستم حضور و غياب كاركنان و كارت زني -9 

 سيستم حقوق و دستمزد پرسنل -10 

 سيستم تعيين موقعيت پزشكان -11 
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 سيستم اطالعات -12 

 سيستم پذيرش بيماران بستري. -13 

 ها.سيستم پذيرش و تعيين وقت كلينيك -14 

 هاسيستم مكاتبات اداري و بايگاني نامه -15 

 

ه ديد خواننده كتاب، نسبت به تجزيه و تحليل و توسعه سيستمهاي براي آنك 

مختلف كاملتر شود، در اينجا توسعه دو سيستم را از ديدگاه چرخه حيات توسعه سيستم، 

 دهيم.بصورت بسيار مختصر مورد بررسي قرار مي

 

 گذاري و شراكت، قصد تاسيس يك شركتتعدادي از افراد با سرمايه 

خصوصي را دارند. موضوع شركت، ارائه سرويس "فروش تلفني با تحويل در درب منزل" 

خواهند تا سيستم در يك شهرستان كوچك است. موسسين شركت از يك تحليلگر مي

 سازي كند.شركت را مورد مطالعه قرار داده و آنرا طراحي و پياده

التاسيس(، پس از يك تحليلگر با توجه به نوع پروژه )ايجاد يك سيستم جديد  

بررسي مقدماتي در چند ساعت، و فكر كردن بر مسئله و مشورت تلفني با يكي از 

حيات توسعه سيستم خاصي را طي دو فاز توسعه )شامل فاز مطالعه و همكاران، چرخه

سازي( و يك فاز نگهداري در نظر گرفته و پيشنهاد پروژه خود را به طراحي و فاز پياده

دهد. موسسين نيز با اين پيشنهاد موافقت كرده و پس از مقداري ارائه ميموسسين شركت 

بحث بر سر زمان و هزينه، با تحليلگر به توافق رسيده و قرارداد انجام فاز اول باوي منعقد 

 دهد :و تحليلگر كار خود را در فاز اول طبق فعاليتهاي زير انجام مي

 

شود و ز كه هم امكان سنجي )از مطالعه سيستم موجود( در آن انجام مياين فا 

هم مطالعه و طراحي سيستم جديد، با اين شرط ادغام گرديده كه راهكار مناسب براي 

فعاليت و سودمند بودن آن، در ابتداي فاز تعيين شده و در صورت عدم سودمندي اين 

 كار، تحليگر از انجام ادامه فاز صرفنظر كند.
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 ريزي عمليات فاز.برنامه 

 

مطالعه بازار اين فعاليت در آن شهرستان و پيش بيني ميزان تقاضا براي  

 آن با توجه به سطح فرهنگ، بودجه، مصرف و شغل مردم.

تحليلگر از همكاري يك كارشناس امور اقتصاد، مشاوره يك نفر  

ع بازار شهرستان و مشاوره يكي از كارشناسان فرمانداري مطلع از وض

كند. همچنين شهرستان در امور اطالعات جمعيتي و شغلي، استفاده مي

تحليلگر با استفاده از روش مراجعه حضوري و تكميل پرسشنامه به منازل و 

آوري اطالعات كارگاهها )نمونه گيري( و استنتاج آماري نتايج، براي جمع

درصد از اهالي شهرستان  7رسد كه كند. تحليلگر به اين نتيجه ميمياستفاده 

ها و درصد از شركت 35در زمينه تهيه ارزاق و احتياجات روزمره و 

كارگاههاي كوچك براي تهيه نيازهاي عمومي و ملزومات، از اين سرويس 

 درصد 3هاي مسن، درصد را خانواده 1/5درصد اهالي،  7كنند. از استقبال مي

درصد را افرادي كه در اطراف شهر ساكن  2/5هاي با مشغله زياد و را خانواده

دهند. وي همچنين آماري از نوع اجناسي كه افراد به آنها هستند تشكيل مي

نياز دارند تهيه و نموداري از تمركز مكاني مشتريان مذكور در شهر را رسم 

 كند.مي

 

يستمهاي مشابهي كه در شهرستانها يا احتمااًل كشورهاي مطالعه س 

ديگر وجود دارد، و مشاهده خصوصيات و مشكالت آنها با در نظر گرفتن 

 ها با شهرستان مورد نظر.تفاوت

تحليلگر با گردانندگان سه سيستم تقريبًا مشابه در پايتخت و يكي  

سيستمها بازديد و  ديگر از شهرستانها تماس گرفته و پس از هماهنگي از آن

 شود.با مشكالت آنها آشنا مي
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تامين، شرايط محيطي، تعيين و مدون كردن خصوصيات بازار، منابع 

 انتظارات و تعيين معيارهاي ارزيابي و محورهاي طراحي.

 

در اين مرحله تحليلگر از همكاري يك كارشناس اقتصاد، يك  

 برد.س حقوقي و تعدادي مشاور بهره ميكارشنا

تحليلگر در اين مرحله به طراحي سيستم مورد نظر پرداخته و موارد زير را  

 كند :تعيين مي

 .)محل دفتر شركت. )در شرق شهرستان بدليل تراكم بيشتر مشتريان 

 .خصوصيات محل شركت از نظر فضا و امكانات الزم 

 ه و موضوع شركت و نوع خصوصيات رسمي شركت، از نظر اساسنام

 شركت )با مسئوليت محدود(.

 .ميزان سرمايه شركت 

 .تعيين مراحل و برنامه ثبت شركت 

 : ميزان منابع و ملزومات مورد نياز 

o  : نفر مسئول پيگيري و امور 1تلفنچي،  1راننده،  4پرسنل

سوم وقت )يكنفر حسابدار پاره 1اداري و جانشين راننده، 

 2نفر مشاور سيستم به صورت  1و نفر مدير  1وقت(، و 

 ساعت در هفته.

o  : نو. -وانت بار از نوع پيكان  4اتومبيل 

o 2 .خط تلفن 

o ... : تجيزات دفتري 

o بار.چهار دستگاه يخچال كوچك و قابل حمل توسط وانت 

o ... 

 .روالهاي انجام سرويس 

 هاي كاركنان.نامهآئين 

 و...هاي خريد و فروش كاال و ماموريت ها و برگهفرم 



 3۶۵مبانی تحلیل و طراحی سیستم ها / 

 

 هاي اداري و مالي شركت.رويه 

 هاي اشتراك و ارائه سرويس به مشتريان.رويه 

 ازاء درصد قيمت كاال خدمات با توجه تعيين جدول هزينه سرويس به

 به نوع كاال و مشتري.

 هاي نگهداري سيستم.رويه 

 ها. اين نرم افزار به عنوان  افزار مديريت سفارشات و مديريت هزينهنرم

شود ي  سازماندهي  و مديريت  عمليات در نظر گرفته ميمحور اصل

به نحوي كه كليه امور مربوط به سفارشات، حساب مشتريان، 

بندي سفارش مشتريان، حساب و سفارش فروشگاههاي تامين دسته

كننده كاال، برنامه عمليات اجرايي پرسنل و امور مالي و پرسنلي 

ت شركت با استفاده از شركت را تحت پوشش قرار دهد. كليه عمليا

گردد. در اين مرحله ساختمان عمومي و مفهومي افزار انجام مياين نرم

افزار دقيقًا مشخص هاي نرمشود و خواستهافزار مشخص مينرم

 شود.مي

 ... 

اند مربوط به شرح مطلب در اين كتاب مواردي كه با "..." مشخص شده - 1تذكر 

 اند.تشريح شده بوده و در واقع در طراحي كاماًل

ها و رانندگان و تعداد خط تلفن مورد نياز، هم با توجه به تعداد اتومبيل - 2تذكر 

بيني شده در شهر در نظر گرفته شده و هم با توجه به ميزان تقاضاي پيش

 سرمايه موسسان.

بيني فروش، منفعت سيستم ها و محاسبه پيشهمچنين تحليلگر با محاسبه هزينه 

كند. وي مشخص دهد و گزارش منفعت سيستم را نيز تهيه ميرسي قرار ميرا مورد بر

كند كند كه ارائه سرويس بايد شامل چه كاالها و چه مشترياني شود. مثالً وي تعيين ميمي

كه ارائه سرويس به مشترياني كه در يكي از مناطق اطراف شهرستان ساكن هستند، مقرون 

 به صرفه نيست و نبايد انجام شود.
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سازي بايد چگونه و طبق چه روالي انجام كند كه پيادهتحليلگر مشخص مي 

كند كه ابتدا بايد تنها دو اتومبيل و راننده بكار گرفته شود و پس شود. وي مشخص مي

 شود. ماه اتومبيل و راننده چهارم وارد كار 9ماه اتومبيل و راننده سوم و پس از  6از 

  
 

پس از انجام اين مراحل، تحليلگر گزارش كامل و مستندات سيستم را به  

كند. موسسان نيز با بررسي گزارشها، پس از بحث پيرامون چند مورد، موسسان ارائه مي

ز و انجام برخي تغييرات در موارد تعيين شده، طرح را تصويب و اجراي فاز بعدي را آغا

شود سازي(، از همان تحليلگر قبلي در خواست ميكنند. براي انجام فاز بعدي )پيادهمي

كه به صورت مشاور روزانه دو ساعت از وقت خود را در اين شركت براي نظارت بر 

سازي بگذارد. همچنين شخصي كه در امور حقوقي و اجرائي و پيگيري، داراي پياده

شود. ماه استخدام مي 6سازي سيستم براي مدت پيادهتجربه است براي امور پيگيري و 

سازي سيستم را شوند تا ستاد پيادهبراي پياده سازي سيستم، سه نفر از موسسين مامور مي

ابتدا در محلي موقت در منزل يكي از افراد، و پس از تهيه محل شركت، در محل شركت 

 سازي عبارتند از :تشكيل دهند. مراحل پياده

  

  

 شود :در اين مرحله فعاليتهاي زير انجام مي 

 .ثبت قانوني شركت 

 ...تشكيل پرونده در اداره تامين اجتماعي و 

 .بازكردن حسابهاي بانكي 

 .گرفتن خط تلفن 

 .اجاره كردن محل مناسب 

 كردن محل اجاره شده.تعمير و رنگ 

 هيزات.خريد تج 

 دستگاه(. 2ها )خريد اتومبيل 

  راننده و تلفنچي. 2استخدام 
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 هاي مناسب، براي جلب مشتريان.تبليغات با شيوه 

  ارزيابي فروشندگان و ارائه كنندگان كاال و انتخاب فروشندگان

 طرف حساب و عقد قرارداد با آنها.

 .خريد كامپيوتر 

 ها و طراحي مفهومي افزاري، طبق خواستهتوليد و آزمايش سيستم نرم

 انجام شده.

 انجامد.ماه به طول مي 3اين مراحل  

. 

شركت پس از تبليغات از شيوه ارسال بروشور به درب منازل از طريق  

ها و كارگاهها، و نصب تابلوها و ويزيتورها، و مراجعه ويزيتورها به درب شركت

دهي خود را آغاز پ آگهي در روزنامه محلي، كار سرويسپالكاردهاي تبليغاتي، و چا

ميزان كل مورد انتظار در دوره فعاليت، مشترك سيستم  %20كند. در هفته اول مي

بيني شده بوده است. در عمل، مشكل بيش از ميزان پيش %5شوند كه اين رقم مي

تريان مخاطب هر كند و تعداد مشدهي به مشتريان بروز ميهماهنگي بين خريد و سرويس

ها افزايش بار ماموريت يك راننده، كمتر از حد بوده و بدين ترتيب تعداد ماموريت

ها ها و ماموريتكند. بدين لحاظ تحليلگر در روال ارائه سرويساز حد پيدا ميبيش

آيد. كند و پس از اين اصالح، ارائه سرويس به شكل مناسب در ميتجديد نظر مي

ضاي مشتريان شخصي، كه تنها يك يا دو كاال را كه قيمت پائيني دارد همچنين تعداد تقا

كنند، زيادتر از حد مورد انتظار بوده و تحليلگر با يك محاسبه متوجه درخواست مي

شود كه در صورتي كه اين روال ادامه پيدا كند، شركت متضرر خواهد شد. بنابر اين مي

شود و البته حفظ رضايت مشتريان نيز ته ميحلي در نظر گرفبراي جلوگيري از ضرر، راه

هاي كاالئي كه كمتر از رقم شود. بدين ترتيب كه درخواستحل منظور ميدر اين راه

مشخصي باشند، تا زماني كه يك ماموريت ديگر به همان منطقه صادر شود، به تاخير 

ع در ساعت از زمان درخواست بگذرد. البته اين موضو 2افتد، مگر آنكه مدت مي

گردد و مشتري از شود ذكر مياي به تمام مشتريان داده ميمقررات سرويس كه در برگه

 اين موضوع آگاه خواهد بود.
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بيني ميزان پيش %120روز از آغاز سرويس، ميزان سرويس به  75پس از مدت  

رسد. بنابر اين ستاد بيني شده كل ميتعداد پيش %105شده رسيده و تعداد مشتركين به 

 گيرد.تصميم به انجام مرحله بعدي مي

 

در اين مرحله تحليلگر با همراهي يك كارشناس امور اقتصادي، به ارزيابي  

سيستم پرداخته و پس از نظرسنجي از مشتريان، اصالحاتي در شيوه سرويس و عمليات 

ه تعيين و به هيئت سيستم، اعمال شده و ميزان سودمندي سيستم و ثبات سيستم در آيند

دهد كه يك موج تبليغاتي شود. همچنين اين ارزيابي نشان ميمديره شركت گزارش مي

تواند درصد فروش را افزايش چشمگيري دهد. همچنين در اين ديگر در اين زمان، مي

شود كه در صورتي كه تقاضا به اي به عنوان محدوده گسترش تعيين ميارزيابي، نقطه

يش پيدا كند، گسترش نبايد از اين نقطه بيشتر انجام شود. زيرا اين تقاضا همين شكل افزا

به صورت كاذب ايجاد شده و پس از گذشت مدت زمان مشخصي فروكش خواهد كرد 

 كند.و شركت را دچار ضرر مي

  

ريزي و برنامهدستگاه افزايش پيدا كرده  5ها به در اين مرحله تعداد اتومبيل 

هائي براي حفظ شود. همچنين رويهبراي فعاليت دائمي و نگهداري سيستم انجام مي

 شود)نظير تخفيف به مشتريان دائمي و...(.دائمي مشتريان تعيين مي

 

يك سازمان بزرگ دولتي، تصميم دارد سيستم جامع سازمان را مورد مطالعه  

پرسنل در نقاط مختلف كشور بوده و يك  10000ازمان داراي و توسعه قرار دهد. اين س

سازمان مستقل است. به عبارت ديگر اين سازمان در آمد فعاليتهاي خود را، خود تامين 

 كند. اين سازمان داراي چهار بخش اصلي است :مي

 گذاريامور اقتصادي و سرمايه -1 

سهام  اين بخش داراي مقدار زيادي سرمايه است كه با خريد

هاي گذاري در امور سودآور، هزينهكارخانجات توليدي و سرمايه

 كند.سازمان را تامين مي
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 امور امالك استيجاري -2 

اين بخش داراي مقدار زيادي امالك )زمين و ساختمان( از انواع  

مسكوني، تجاري و صنعتي است و با اجاره دادن اين امالك، بخشي 

 كند.ن ميهاي سازمان را تامياز هزينه

 امور ارائه خدمات رايگان -3 

هاي خاصي يكي از وظايف سازمان، ارائه خدمات رايگان در زمينه 

در جامعه است. اين بخش با داير كردن مراكز خدماتي نظير 

هاي رساني به مستمندان، ساخت حمام و راهبيمارستان، مراكز كمك

 كند.بضاعت ارائه ميبضاعت و كمروستائي و... خدماتي را به افراد بي

 امور فرهنگي -4 

اين بخش با تاسيس مراكز فرهنگي، مدرسه، كتابخانه و.... و تامين  

هاي هزينه انتشار كتب و مجالت و برگزاري اردوها و گردهمائي

 كند.ها فعاليت ميفرهنگي و... در اين زمينه

صه هدف اصلي سازمان، در انجام فعاليتهاي بخشهاي سوم و چهارم خال 

شود. دو بخش اول به عنوان بخشهاي تامين در آمد و بخشهاي ديگر مصرف كننده مي

هستند. اين سازمان در هر يك از بخشهاي مورد نظر در برخي از استانهاي كشور، داراي 

نمايندگي بوده و هر يك از اين بخشها نيز تحت عنوان معاونت، داراي يك ساختمان در 

 اليتهاي مركزي نيز در ساختمان مركزي ايجاد شده است.باشند. امور فعپايتخت مي

سيستمهاي موجود در سازمان به صورت تصادفي و بر حسب نياز، توسط  

 كاركنان خود سازمان ايجاد شده و هيچ مستنداتي در مورد آن وجود ندارد.

سازمان پس از تشكيل جلساتي در مورد اصالح سيستم بين مديران ارشد  

رسد كه الزم وتحليل سيستم، به اين نتيجه مير از صاحبنظران تجزيهسازمان و چند نف

است تا مطالعه و تجزيه و تحليل جامعي در سازمان انجام و سيستم سازمان به شكل اصولي 

هاي توسعه يابد. سازمان پس از تشكيل اين جلسات و مشاوره با چند كارشناس در زمينه

 فاز صورت گيرد: 8حليل بايد در كند كه اين تجزيه و تمختلف، مشخص مي
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انجام اين فاز به يك تيم تحليلگر با سابقه و مجرب، سپرده شده و طي اين  

شود كه ساختار كلي سازمان چگونه است و چگونگي انجام فاز فاز مشخص مي

خاب تيم تجزيه و تحليل مناسب بصورت يك دستورالعمل دوم و معيارهاي انت

تدوين شده و پس از تاييد مديريت سازمان، براي اجرا به بخشها و ادارات تابعه 

شود كه كليه فعاليتهاي زير سيستمهاي شود. در اين مطالعه مشخص ميفرستاده مي

قرار دارند، معاونت اصلي سازمان  4بخش متفاوت كه زير نظر همان  17سازمان، در 

بخش داراي سيستمي با ماهيت  17پذير است. به نحوي كه هر يك از اين تفكيك

 بخش عبارتند از : 17و خصوصيات خاص خود است. چند بخش از اين 

 گذاري در امور كشاورزيبخش سرمايه 

 گذاري در امور ساختمان و شهرسازيبخش سرمايه 

 گذاري در امور صنعتي و توليدبخش سرمايه 

 گذاري در امور اقتصادي و بورسش سرمايهبخ 

 بخش امالك تجاري 

 بخش امالك مسكوني 

 ... 

كند كه تجزيه و تحليل فاز بعدي بايد در هر يك از اين تيم مشخص مي 

بخش و اداره تابعه از سازمان بصورت مستقل، ولي با هماهنگي سيستم  17

 مركزي انجام شود.

 

بخش و اداره تابعه تعيين شده در  17طبق دستور العمل داده شده، هر يك از  

گانه مذكور  17هاي فاز قبلي، با يك تيم تحليلگر با سابقه قرارداد منعقد كرده و تيم
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به  گزارش از وضع سيستم موجود 17پردازند. در انتها به مطالعه سيستم موجود مي

 شود.مركز ارائه مي

 

گانه دريافت شده را مورد مطالعه قرار داده  17تيم تحليلگر مركز، گزارشهاي  

 كند.و مستندات عمومي وضع سيستم موجود را تنظيم مي

 

سازمان با يك تيم طراح سيستم، قراردادي منعقد كرده و طراحي ساختار  

سپارد. اين تيم پس از انجام مطالعه جامع سيستم جديد و استانداردها را به اين تيم مي

و طراحي، ساختار جامع سيستم توزيعي سازمان را مشخص و بخشهائي كه بايد 

هاي طراحي كند. همچنين اين تيم، دستورالعملميبصورت مكانيزه در آيد تعيين 

دهد. ضمنًا ها قرار ميگانه را تدوين و در اختيار اين بخش 17هاي هر يك از بخش

گانه نيز تدوين  17هاي استانداردهائي براي سازگاري فعاليت طراحي در بخش

ن در شود. طبق اين طراحي تفضيلي، ادارات و مراكز موجود تابعه اين سازمامي

شهرستانها، كه قباًل طبق چهار معاونت سازمان، هر يك داراي اداره مستقلي در هر 

شوند. بدين ترتيب در هر شهرستان تنها يك اند، در هم ادغام ميشهرستان بوده

اداره در يك ساختمان، وجود خواهد داشت. البته با حفظ استقالل فعاليت 

 ها نظير امور اجرائي و پرسنلي و....معاونتها و ادغام فعاليتهاي مشترك بين معاونت

 

سازي سيستم كامپيوتري توزيعي و جامعي كه كليه واحدها و براي پياده 

مراكز را از طريق خطوط تلفن به يكديگر مرتبط كرده و عمليات اداري و مالي و... 

ان و برنامه نويسان كامپيوتر سازمان را بصورت مكانيزه درآورد، تيمي از طراح

كنند. بنا بر آن افزار را آغاز ميسازي و آزمايش نرمتعيين و كار طراحي و پياده

افزارهاي آماده و موجود افزاري با استفاده از خريد نرماز سيستم نرم %65شود كه مي
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 افزار بايدباقي مانده بصورت سفارشي توليد شود. توليد نرم %35تامين شود و 

افزار آماده خريداري شده سازگار بوده و در اي باشد كه با كليه بخشهاي نرمبگونه

اي را در سطح كل سازمان، در كل ضمن سيستم جامع و توزيعي به هم پيوسته

 17هاي افزارهاي ايجاد شده، پاسخگوي تمام نيازهاي بخشكشور ايجاد كند. نرم

شود. اما اي تهيه ميافزار جداگانهها نرمگانه خواهند بود و براي هر يك از اين بخش

 افزارها از طريق سازمان مركزي قابل دستيابي و كنترل خواهد بود.تمام اين نرم

 شود.نكته الزم به تذكر آن است كه فاز پنجم، به موازات فاز ششم انجام مي 

 

 فرايندتيم تحليلگر و طراح انتخاب شده و  17گانه،  17در اين فاز در بخشهاي  

 شود.طراحي تفضيلي و عمليات بخش مربوطه انجام مي

 

 

افزارهائي كه توسط اده از نرمگانه با استف 17هاي سيستم در هر يك از بخش 

سازي آزمايشي، سازمان مركزي در اختيار آنها قرار گرفته، با استفاده از روش پياده

 شود.در مركز و شهرستانها، نصب مي

  
  
  

 

سيستمها تشكيل شده و اداره  گانه، يك واحد 17هاي در هر يك از بخش 

گردد. در هر يك از ادارات شهرستانها سيستمها نيز در سازمان مركزي تشكيل مي

شود و اين نيز يك كارشناس، به عنوان كارشناس سيستمها تعيين يا استخدام مي
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 7الي  4اي كه در فازهاي گيرد. نگهداري سيستم طبق برنامهوظيفه را بر عهده مي

 شود.جام ميمشخص شده ان

 

ها و عمليات به عنوان سه محور طراحي محسوب محيط خارجي سيستم، داده 

اي از شوند. اولين محور يعني محيط، فضائي است مشخص و محدود با مجموعهمي

عناصر، عوامل و شرايطي مشخص است كه به نحوي بر فعاليت سيستم اثر گذاشته و يا 

 گذارد.ميفعاليت سيستم بر آنها اثر 

گيري، كاماًل مشخص و محدود باشد و دقيقًا بتوان، محيط بايد قابل اندازه 

عناصر و شرايط آن را ليست كرده و تعداد عناصر اين ليست نيز زياد نباشد. عواملي نظير 

ها، فضا، منابع ساختار سازماني موجود، مشتريان، محصوالت موسسه، ارتباطات ، سرمايه

شوند. در نظر گرفتن نظاير آن، همه جزء محيط سيستم محسوب مي انساني، قوانين و

شود. محدوديتهاي محيط سيستم، منجر به پذيرش محدوديتهاي موجود در محيط مي

مالي، زماني ، استخدامي، منابع، حمايت، قوانين و تقاضا از انواع محدوديتهاي سيستم 

 هستند.

اتي براي سيستم است.  اهميت ها به عنوان محور دوم طراحي، عاملي حيداده 

ها در جريان آن بين بخشهاي مختلف سيستم است و اين جريان در هنگام طراحي داده

 ها ثبت شود.ها بايد در ديكشنري دادهبايد مشخص شود. همچنين اجزاء و ساختمان داده

هاي در يك سيستم دستي نيز همانند يك سيستم كامپيوتري،  قواعد و رويه 

ها مطرح و قابل استفاده است و تنها ها در مباحث پايگاه دادهسازماندهي دادهمديريت و 

بايد شرايط خاص سيستمهاي دستي را در اين ميان در نظر گرفت. براي سازماندهي اجزاء 

توان استفاده نمود. هر يك از اين اي مياي، از مدلهاي مختلف دادهو ارتباطات داده

باشد. برخي از اين برد و مزايا و معايب خاص خود ميروشها، داراي خصوصيات و كار

اي اي رابطهاي، مدل دادهاي شبكهاي سلسله مراتبي، مدل دادهمدلها عبارتند از مدل داده

هاي يك سيستم در يك اي، دادهءگرا. با استفاده از يك مدل دادهاي شيو مدل داده

ها يكي از اجزاء يك  سيستم محسوب شود. پايگاه دادهها سازماندهي ميپايگاه داده
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گيرد. اي مورد استفاده قرار ميشود. نمودارهاي مختلفي براي نمايش يك مدل دادهمي

اشاره نمود كه  E-Rموجوديت يا  -توان به نمودار رابطهاز مهمترين اين نمودارها مي

 گيرد.اي مورد استفاده قرار ميمعمواًل در مدل رابطه

ها، فراينديك سيستم عمليات است. عمليات متشكل از  محور ديگر، طراحي 

، فرايندعناصر، زيرسيستمها و چگونگي ارتباط و فعاليت زير سيستمها است. يك 

كه بايد با شكلي مشخص انجام شود تا يك نتيجه قابل  اي از فعاليتها استمجموعه

 شناسائي و مورد انتظار حاصل آيد.

شود. زير سيستمها نبايد با بخشها نجام ميتوسط چند زير سيستم ا فراينديك  

بندي و واحدهاي سازمان اشتباه گرفته شوند. بخشها و واحدهاي سازمان، بر طبق طبقه

شوند و زير سيستمها، بر اساس ماهيت سيستم و تشكيالتي و مديريتي سازمان ايجاد مي

سازمان و چارت  عملكرد آن. سه ساختار در سازمان قابل تصور است : ساختار تشكيالتي

 ها.فرايندسازماني، ساختار زير سيستمها و ارتباطات بين آنها، ساختار 

ها، آوري و ورود دادهها، بايد چهار عامل اصلي روال جمعفراينددر طراحي  

ها و روش انباركردن سازي دادهچگونگي خروجي اطالعات و نمايش، چگونگي ذخيره

. در هنگام طراحي عمليات بايد نقاط ها و چگونگي پردازش مشخص شوندداده

گيري، نقاطي است كه يك فرد يا يك مكانيزم گيري مشخص شود. نقاط تصميمتصميم

خودكار، بايد در مقابل اطالعات ورودي تصميم خاصي را اتخاذ كند. همچنين بايد 

مشخص شود كه سيستم مورد طراحي از چه زير سيستمهائي تشكيل شده و چه فعاليتهائي 

شود. در طراحي زير سيستمها نيز، بايد چهار عامل چگونگي ورودي، آن انجام مي در

سازي و پردازش مشخص شود. و بايد ارتباطات بين زير سيستمها و خروجي، ذخيره

سازماندهي و نوع و محمل و ابعاد ارتباطات مشخص شود. براي نمايش ارتباطات اجزاء 

اي اينكار استفاده نمود. در بيان شرايط و توان از نمودارهاي مناسب برسيستم، مي

توان از رخداد و سناريو استفاده نمود. رخداد تغييراتي در چگونگي عمليات سيستم، مي

شود. يك سيستم يا شرايط محيطي آن است كه باعث ايجاد فعاليت يا واكنش سيستم مي

در سيستم اتفاق  آيد. وقتي يك رخدادرخداد بر اثر يك عامل محرك يا انگيزه پديد مي
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توان با يك سناريو، عملياتي كه براثر آن رخداد بايد انجام شود را توضيح افتد، ميمي

 داد.

معمواًل طراح براي طراحي سيستم، از يك استراتژي يا متدولوژي خاص  

هاي طراحي عبارتند از : روش ها و روشكند. برخي از استراتژيطراحي استفاده مي

وتحليل احدمندي، استراتژي تالشي )تجزيه( عملياتي و استراتژي تجزيهطراحي مبتني بر و

ها تبديل، استراتژي تجزيه و تحليل تراكنش، استراتژي طراحي مبتني بر ساختمان داده

اور(، استراتژي طراحي مبتني بر رخدادها و سناريوها، روش طراحي -وارنير-)جكسون

 سازي سريع.ءگرا و استراتژي نمونهشي

 

 منابع 

 هاداده 

 ها  ديكشنري داده 

  مدل پايگاه داده  

  عمليات 

   ساختار تسشكيالتي 

  نقاط تصميم گيري 

 رخداد 

  استراتژي طراحي    

  محيط 

 محدوديتها  

 جريان داده 

  ساختمان داده 

  پايگاه داده 

 ها  فرايند 

  زير سيسيتم 
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 ارتباطات بين اجزاء 

  سناريو 

  

 

 ا چه ارتباطي با محيط دارند ؟محدوديته -1 

 ، زير سيستم و بخشهاي سازمان در چيست ؟فرايندتفاوت  -2 

 اي مطرح شده بحث كنيد.هاي دادهدر مزايا و معايب و كاربردهاي مدل -3 

 هاي ارتباطي ذكر شده، داراي چه خصوصياتي است ؟هر يك از محمل -4 

 زي سريع چيست ؟سااهميت، مزايا و معايب استراتژي نمونه -5 

ديدگاههاي طراحي مبتني بر رخداد و سناريو را با ديدگاه مبتني بر وظيفه  -6 

 و فعاليت مقايسه كنيد.

  

 

كليه عوامل محيطي را براي چند سيستم مختلف مشخص كنيد و در اثرات   -1 

 هر يك از آنها بر طراحي بحث كنيد.

پيوندد، را ليست كنيد سيستم حقيقي به وقوع مي رخدادهائي كه در يك -2 

 بندي كنيد.و سعي كنيد آنها را طبقه

براي هر يك از رخدادهاي مطرح شده در تمرين قبلي، سناريوي مشخصي  -3 

 را تدوين كنيد.

ءگرا، از اي و شياي شبكههاي دادهنمودارهائي را براي نمايش مدل -4 

 در خصوصيات هر يك بحث كنيد.كتابها و منابع ديگر بيابيد و 

گيري را در يك سيستم تعيين كنيد و در خصوصيات آن نقاط نقاط تصميم -5 

 و اهميت هر يك بحث كنيد.
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 احياز مباحث در طر خيبر فيمعر فصل هفتم: 

  

 

سازي مطرح پس از آنكه در فصل يازدهم، شناخت طراحي و چگونگي مدل 

گانه طراحي آشنائي حاصل شد، در اين فصل و در فصل دوازدهم با محورهاي سه شد

شود. برخي از ساير مباحثي كه در طراحي يك سيستم مورد توجه است مطرح مي

ها و ساختارهاي مطرح در طراحي نظير تعامل در عمليات سيستم و مديريت زمان و شبكه

گيرد اختصاص منابع، مورد بحث قرار مي هائي در طراحي ساختارها نظير نحوهطرح نكته

شود. پس و سپس خصوصياتي نظير ايمني، امنيت، كنترل و پارامترهاي كيفيت مطرح مي

شود، مختصرًا معرفي شده از آن روشهائي كه براي وارسي و آزمايش طراحي مطرح مي

 گيرد.و خصوصيات روشها مورد بحث قرار مي

في طراحي سازمان، برخي از جوانب هاي بعدي فصل، پس از معردر بخش 

ها و طراحي محيط سازمان و طراحي فضا مطرح شده و طراحي محيط، نظير طراحي فرم

پس از آن نيز مباحث مربوط به مكانيزاسيون سيستمها و خصوصيات و نكاتي كه در اين 

 گيرد.رابطه مطرح است مورد بحث مختصر قرار مي

 گيرند :ررسي قرار ميمطالب زير مورد بحث و ب در ادامه،

 افزار و مزيت و معايب هر يك از اين بررسي ديدگاههاي خريد يا توليد نرم

 ديدگاهها.

  افزار توليد نرم فرايندچگونگي انجام توسعه يك پروژه مكانيزه كه در آن

نيز گنجانده شده است و چگونگي برقراري ارتباط بين چرخه حيات توسعه 

 زار، در اين پروژه توسعه سيستم مكانيزه.افسيستم با مدل توليد نرم

  مواردي كه تحليلگر بايد در كنترل و وارسي فعاليتهاي تجزيه و تحليل انجام

 دهد.

بررسي موردي دو پروژه توسعه سيستم كه از ديدگاه چرخه حيات توسعه 

 سيستم داراي نكات قابل توجهي هستند.
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جامع بيمارستاني،  در انتهاي فصل يك بررسي موردي در مورد يك سيستم

 شود.براي آشنائي با سيستمهاي جامع مكانيزه ذكر مي

 

مباحث مطرح شده در اين فصل به خالف مباحث كليه فصول قبلي، پيوسته  

كنند. بنابراين خواننده نبايد سعي در ايجاد نيستند و يك موضوع مشخص را دنبال نمي

مختلف فصل داشته باشد. به عبارت ديگر هر يك از بندها و ارتباط بين بندهاي 

 اي از يك فصل از مباحث مطرح در طراحي است.هاي اين فصل، خالصهقسمت

ساختارها و نكات مطرح در ساختارهاي مطرح شده، به عنوان تنها ساختارهاي  

موارد  موجود در طراحي نيستند و ساختارهاي متعدد ديگري نيز وجود دارند. ذكر اين

تنها به دليل درك خواننده از ساختارها است و پس از مطالعه اين موارد، نبايد انتظار 

 باشيد.داشت كه بر تمام ساختارها مسلط شده

برخي از مباحث كه در تجزيه و تحليل سيستم كاربرد بيشتري دارند و در ساير  

تر مطرح شده است، از شوند، بيشتر و مفصلافزار نيز مطرح نميكتابهاي مهندسي نرم

ها و فضا و... همچنين برخي از مباحثي كه در كتب ديگر اين جمله اصول طراحي فرم

شوند در اين فصل مطرح نشده و افزار مطرح ميرشته و عمدتًا كتب درس مهندسي نرم

 به آن كتب ارجاع داده شده است.

اهميت خاصي همانند فصول قبلي مطالعه و درك بررسي موردي انجام شده از  

 برخوردار است.

 

 معرفي مختصر برخي از مفاهيم و ساختارها -7-1

 طرح چند نكته در طراحي ساختارها و سيستم  -7-2

 پارامترهاي كيفيت طراحي سيستم  -7-3

 وارسي و آزمايش  -7-4

 و محيط طراحي سازمان -7-5

 عوامل انساني در مكانيزاسيون سيستمها -7-6
 افزار در تجزيه و تحليل سيستميون و خريد يا توليد نرممكانيزاس -7-7

 مهندسي و تجزيه و تحليل سيستم به كمك كامپيوتر -7-8
 نكاتي در توسعه سريع سيستمها -7-9
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 بررسي موردي يك سيستم جامع مكانيزه -7-10

 بررسي موردي توسعه دو سيستم از ديدگاه چرخه حيات -7-11
 

 مفاهيم و ساختارهااز  يمختصر برخ يمعرف -1 -7

تواند داشته در طراحي سيستم، طراح بايد با ساختارهائي كه يك سيستم مي

گيرد. نكته قابل توجه آن است باشد، آشنا باشد. سيستم بر اساس اين ساختارها شكل مي

طراحي هستند، اما  فرايندكه روشهاي مطرح شده در فصل قبل، روش انجام دادن 

گيرند، چگونگي ساختمان خود سيستم سمت مورد بحث قرار ميساختارهائي كه در اين ق

 كنند.را مشخص مي

 

وقتي كه يك درخواست كننده كار به يك عامل انجام دهنده كار مراجعه  

تواند انجام شود. كند، نحوه مباحثه و مبادله اطالعات و انجام كار به دو صورت ميمي

درخواست كننده )به عنوان مثال ارباب رجوع( به محاوره با عامل انجام  اول آنكه شخص

رجوع را دهنده )به عنوان مثال كارمند( بپردازد و كارمند در همان لحظه پرونده ارباب

بياورد و كار وي را در همان لحظه انجام دهد. صورت دوم آن است كه ارباب رجوع، 

رده و به دبيرخانه يا متصدي مربوطه بدهد و به درخواست خود را در نامه يا فرمي ثبت ك

ها همگي جمع شود و به كارمند مربوطه داده شود دنبال كار خود برود، سپس درخواست

ها را مورد بررسي و انجام قرار دهد. روش اول با نام و وي پشت سرهم كليه درخواست

در روش برخط شوند. شناخته مي 172ايو  روش دوم با عنوان روش دسته 171روش برخط

اي كه درخواست كننده، كليه فعاليتهاي انجام شده براي يك درخواست، در همان لحظه

ها سريعتر مورد شود، بدين ترتيب درخواستكند، انجام ميدرخواست خود را اعالم مي

 (.1-7شود )شكل كننده سريعتر انجام ميگيرند و كار از نظر درخواستپردازش قرار مي

                                                 
1۷1 -  Online 
1۷2 -  Batch 
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نين سرويسي، بايد تعداد كافي از افراد انجام دهنده كار وجود براي ايجاد چ

اي، داشته باشد تا در لحظه مراجعه مشتريان متعدد، ازدحام ايجاد نشود. اما در روش دسته

ها در يك جا دسته شده و هر چند وقت يكبار، دسته كارها به كارمند انجام درخواست

. در اين حالت، كارمند به يكباره عمليات را بر شود تا كارها را انجام دهددهنده داده مي

دهد، ولي ممكن است انجام يك درخواست، مدتي به طول بيانجامد. در كارها انجام مي

روش برخط ممكن است، اوقاتي وجود داشته باشد كه كارمندان بيكار باشند و كاري 

ريزي ارمند برنامهتوان براي وقت كاي ميبراي انجام نداشته باشند. اما در روش دسته

اي تعداد بهتري انجام داد و از كارمند به نحو بهتري استفاده نمود، بنا بر اين در روش دسته

پرسنل كمتري مورد نياز است. البته اين موضوع هميشه مصداق ندارد. در برخي اوقات 

 اي نياز به پرسنل بيشتري دارد، زيراكه حجم مراجعه مشتريان زياد است، روش دسته

ها و اي، خود نيازمند انجام عمليات اضافي )مثاًل ثبت فرممديريت كردن عمليات دسته

اي معمواًل زماني استفاده نگهداري و انبار كردن و ارجاعات و...( است. روش دسته

شود كه پراكندگي مراجعه كار نسبتًا زياد باشد و سرعت انجام كار داراي اهميت مي

تواند مختلف اي بر حسب مورد كار ميندي در عمليات دستهبزيادي نباشد. زمان دسته

 دقيقه يكبار گرفته تا هر يك ماه يكبار.باشد، از هر ده

اي و برخط تنها به اي كه مطرح است آنست كه انجام كار به شيوه دستهنكته 

شود. در بخشهائي كه با ارباب رجوع يا مشتريان نهائي سيستم مربوط است، محدود نمي

هاي كار بخشهاي ديگر را مورد هاي مياني سيستم كه يك بخش، درخواستبخش

 دهد نيز همين نكات مصداق دارد.رسيدگي انجام مي

اي و بخش ديگري ممكن است بخشي از عمليات يك سيستم به شيوه دسته 

هاي يك نمودار جريان داده 2-7 از آن به شيوه برخط انجام شود. در نمونه اول، شكل

اي و يك بخش دهد كه دو بخش عمليات آن به صورت دستهوش را نشان ميسيستم فر

، نمودار فلوچارت سيستم همان نمونه را در 3-7 شود. شكلبه صورت برخط انجام مي

نمودار فلوچارت سيستم را در حالت مكانيزه  4-7دهد و شكل حالت دستي نشان مي

رت تمام برخط در نمونه دوم همان عمليات فروش را به صو 5-7دهد. شكل نمايش مي

 دهد.نمودار فلوچارت سيستم آن را نمايش مي 6-7دهد و شكل نشان مي
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نكته ديگر آن است كه برخط بودن سيستم، به معناي محاوره مستقيم و پيگيري  

كننده نيست. در يك سازمان ممكن است مشتري، شخصا به كار توسط درخواست

ونده در دست از اين اتاق به آن اتاق برود و هر كارمندان مختلف مراجعه كرده و پر

كارمند، بخشي از كار وي را انجام دهد. اين روش، روش برخط است، اما روش مطلوب 

توان همين روش برخط را با شيوه ديگري ايجاد كرد، كه مشتري درخواست نيست. مي

مشتري با اوليه خود را در محلي خاص به متصدي آن ارائه كند و كار بر درخواست 

تواند سرعت مناسب، بالفاصله آغاز شود. مشتري يا ارباب رجوع در مدت انجام كار مي

در اتاق انتظار، بنشيند. انجام كار و پيگيري مراحل كار توسط افراد خود سازمان انجام 

شود. البته اين روش به شرطي قابل انجام است كه كار با شكلي صحيح انجام شود. مي

 ها در اتاق انتظار به سر برد!جوع بيچاره بايد روزها و هفتهروگرنه ارباب

در صورتي كه كار با محاوره و تعامل درخواست كننده به صورت مستقيم  

داراي  173انجام شود، يك سيستم سيستمهاي تعاملي ايجاد شده است. سيستمهاي تعاملي

ت انجام كار خود تواند خصوصيااين مزيت هستندكه درخواست كننده كار، مستقيمًا مي

را تشريح كند و از چگونگي انجام كار با خبر باشد. مثاًل وقتي در يك ساندويچ فروشي، 

تواند شخص آشپز جلوي مشتري مشغول درست كردن ساندويچ باشد، مشتري مي

هاي خود را مستقيمًا به وي توضيح دهد و مثاًل بگويد "بيشتر آنرا سرخ كن"، خواسته

و در همان لحظه مشتري طريقه  174قدار ادويه كافي است" و امثال آنها"سس نزن"، "همين م

كند. اما اگر آشپزي در را مشاهده مي هاي خودانجام كار آشپزي و انجام درخواست

، او مجبور 175محل ديگري انجام شود و مشتري حق ورود به آشپزخانه را هم نداشته باشد

است توضيح دهد و البته معلوم  ل حاضرهاي خود را به پيشخدمتي كه در محاست خواسته

هاي وي به وظيفه شناسي پيشخدمت و آشپز وابسته خواهد بود و است كه انجام خواسته

تواند ميزان سرخ شدن يا مقدار ادويه را خود وي كنترلي بر انجام صحيح آن ندارد و نمي

                                                 
1۷3 - Ineractive    
هائى را به مشترى بدهد و وى را از لتالبته اگر آشپز مورد نظر اجازه چنین دخا - 1۷4

  مغازه خود به بیرون پرتاب نکند! 
 بدلیل آنکه بعداً بتواند غذايش را بخورد!  - 1۷۵
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نجام كار در اين مثال مستقيمًا با مشاهده كار تعيين كند. بايد توجه كنيم كه هر دو حالت ا

شود. اما يكي تعاملي است و ديگري اينطور ساندويچ فروشي، به شكل برخط انجام مي

دهد، اما شيوه غير تعاملي، هاي مشتري را در اولويت قرار مينيست. شيوه تعاملي، خواسته

ي، دهد. زيرا در محيطهاي سازمانها ترجيح مينظم و انضباط محل كار را به اين خواسته

تواند باعث مغشوش شدن وضعيت كار شود )شكل رجوع در محل كار ميحضور ارباب

7-7.) 

 

 

"بدرستيكه علم زمان نزد  

 خداست."

زمان در يك سيستم داراي اهميت بسياري است. در اختيار داشتن زمان، يعني  

طراحي يك سيستم، طراح بايد چگونگي مديريت زمان را در اختيار داشتن همه چيز. در 

 به شيوه مناسب تعيين كند.

 

"بدرستيكه تعداد ماهها نزد خدا دوازده ماه است، كه در كتاب 

 خداوند هنگام خلق آسمان و زمين تعيين شده است."

اي است. انساني بحث مفصل و پيچيده -يريت زمان در سيستمهاي سازمانيمد 

 شود:در اينجا تنها به ذكر چند مفهوم كفايت مي

  

                                                 

 34 لقمان  -176 

 
 3۶ توبه - 1۷۷
1۷۸ - Responce Time  
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مدتي است كه يك كار از زمان درخواست انجام آن تا 

ماند. زمانيكه كارها در آغاز شروع فعاليت انجام آن كار منتظر مي

ايستند. مثاًل در يك سيستم بررسي و صدور مجوز، از صف مي

دهد، تا اي كه شخص، در خواست خود را به سازمان ميلحظه

اي كه درخواست شخص مورد بررسي جدي قرار بگيرد، زمان لحظه

شود. زمان انتظار در سيستمهاي برخط واكنش پاسخ محسوب مي

باشد. مطلوب صفر است. زمان انتظار كار بايد در كمترين حد آن 

آنست كه زمان واكنش پاسخ صفر باشد )بدون صف انتظار(. زمان 

 انتظار همچنين ممكن است بين مراحل انجام كار واقع شود.

  

زمان پاسخگوئي زماني است كه از وصول يك 

طول درخواست انجام كار، تا انجام آن كار و حصول نتيجه، به

ر چه زمان پاسخگوئي يك سيستم كمتر باشد، كارائي انجامد. همي

سيستم بيشتر است. زمان پاسخگوئي كارهاي مختلف در يك 

تواند متفاوت باشد. اما نبايد زمان پاسخگوئي يك كار سيستم، مي

اي كه در شرايط مختلف متفاوت باشد. در همان مثال قبلي، از لحظه

زمان صدور يا اعالم  كار بررسي بصورت جدي آغاز شود، تا انتهاي

عدم صدور مجوز، زمان عمليات است. در يك سيستم مطلوب، 

 زمان عمليات بايد به حداقل ممكن برسد.

  

زماني است كه پرسنل مستقيمًا براي انجام يك كار وقت 

گذارند. اين زمان شامل زمانهاي انتظار و تلف شده و زمان معطل مي

شود. سيستمي ن كار بر روي ميز افراد و نيز زمان حمل و نقل نميشد

داراي كارائي مناسبي است كه زمان پاسخگوئي آن به زمان خالص 

                                                 
1۷۹ -  Operation Time 
1۸۰ -  Process Time 
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عمليات نزديك باشد. مثاًل در يك سيستم كه زمان خالص عمليات 

دقيقه است، اگر زمان پاسخگوئي شش ماه باشد،  40صدور مجوز 

ساعت  2ر صورتي كه زمان پاسخگوئي قطعًا قابل قبول نيست. ولي د

تواند قابل قبول باشد. البته اين موضوع به شرايط سيستم باشد، مي

بستگي دارد. مثاًل در يك سيستم مثل شعبه بانك، اگر زمان خالص 

دقيقه باشد.  6دقيقه باشد، زمان پاسخگوئي نبايد بيش از  4عمليات 

ت زمان پاسخگوئي هر چه حساسيت كار مورد نظر بيشتر باشد، نسب

نشان دهنده  8-7به زمان خالص عمليات بايد كمتر باشد. شكل 

زمانهاي مورد بحث است. نشانه يك سيستم خوب، وجود نسبت 

متعادل اين دو زمان است. متعادل بودن نسبت بستگي به شرايط 

 سازمان و سيستم دارد.

  

ار در گيري، يك كزماني است كه به علت عدم تصميم   

ماند. بجز در موارد اضطراري و شرايط بحراني، حالت معلق باقي مي

در يك سيستم مطلوب اين زمان بايد در حد صفر باشد. اين زمان، 

زماني است كه بين مراحل انجام عمليات، يك كار به حالت انتظار و 

رود. در سيستمهاي ناسالم، بر سر مسائل بالتكليف و بالفعاليت مي

رخصي رفتن يك كارمند گرفته تا عوامل ديگر، اين حالت جزئي از م

شود. همچنين زمان انتظار بين مراحل مختلفي كه يك ايجاد مي

 شود.كند، از همين زمان محسوب ميفعاليت طي مي

  

با توجه به انواع مختلف كاربردها، زمانهاي مختلف  

آنها توجه شود.  ديگري نيز در بعضي سيستمها مطرح است كه بايد به

 از جمله، زمان پيك كار، مدت پيك كار و ...

                                                 
1۸1 -  Undecided Time 
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سيستمهاي بالدرنگ سيستمهائي هستند كه در هر زماني 

كه كار به آنها ارجاع شود، در مهلت مشخصي بايد كار را به پايان 

برسانند. برخي سيستمهاي امنيتي، سيستمهاي مديريت و عمليات 

اند. البته سيستمهاي نظامي و سياسي از اين دسته پزشكي و سيستمهاي

تري نيز از اين دسته وجود دارند. مثاًل آشپزي يك تر و معمولساده

سيستم بالدرنگ احتياج دارد. زيرا در صورتي كه در لحظه مقرر، 

مثاًل غذا از روي گاز برداشته نشود و يا اينطرف و آنطرف نشود، آن 

ود. همينطور در كشاورزي، عمليات غذا قابل استفاده نخواهد ب

برداشت و كاشت و امثال آنها بايد در مهلت خاص زماني صورت 

گيرد. بنا بر اين سيستمهائي كه با اين نوع از فعاليتها ارتباط دارند نيز 

بايد بالدرنگ باشند. مثاًل اگر در بانك كشاورزي، عمليات اعطاي 

شود، چند ماه ده ميوامي را كه براي برداشت محصول كشاورزان دا

و حتي چند هفته طول بكشد، ديگر محصول قابل برداشتي وجود 

نخواهد داشت. بنا براين، اين سيستمها بايد بصورت بالدرنگ ايجاد 

هاي خاصي براي انجام شوند. در ايجاد سيستمهاي بالدرنگ مكانيزم

عمليات و كنترل بايد تعبيه شود تا از انجام كار در مهلت مقرر 

 (.9-7ينان حاصل شود )شكل اطم

  

زماني كه دو استفاده كننده بخواهند از يك منبع مشترك، 

شود. در زمان يكساني استفاده كنند، مفهوم اشتراك زماني ايجاد مي

مثاًل دو واحد مختلف يك سازمان بخواهند از يك اتومبيل در يك 

ن مواردي بايد زمان استفاده كنند. در هنگام طراحي سيستم، چني

                                                 
1۸2 - Real Time  
1۸3 - Time Sharing   



 3۸۶مبانی تحلیل و طراحی سیستم ها / 

 

پيش بيني شده و روشهاي مناسب براي برخورد با آن اتخاذ گردد تا 

 مديريت زمان اينگونه منابع به شكل مطلوب انجام شود.

  

در هنگام طراحي سيستم بايد مشخص شود كه عمليات  

ي بايد سيستم در چه مقاطع زماني بايد انجام شود و در چه زمان

ارزيابي و كنترل انجام شود و در چه زماني فعاليتها بايد جمع بندي 

شوند. بعبارت ديگر يكي از عناصر سيستم، تقويم و معيار زماني 

عملكرد سيستم است كه فعاليتها بر حسب آن تقويم در سيستم انجام 

شوند. وجود چنين تقويمي در اطمينان  از انجام شدن مناسب مي

 اي دارد.ها نقش عمدهتمام فعاليت

 

"او كسي است كه خورشيد را روشنائي و ماه را نور قرار داد، و براي آن منزلگاههايي 

ساب )كارها( را بدانيد، خداوند اين را بجز به حق نيافريده، او آيات مقدر كرد، تا عدد سالها و ح

 دهد."خود را براي گروهي كه اهل دانشند شرح مي

 

مفهوم شبكه كه بيشتر در مورد سيستمهاي مكانيزه كاربرد دارد، اما در  

صر است كه از طريق يك اي از عناسيستمهاي دستي نيز وجود دارد، به معناي مجموعه

كنند. در مكانيزم ارتباطي خاص و قواعد ارتباطي مشخص با يكديگر ارتباط برقرار مي

سيستمهاي دستي، ارتباط از طريق مكاتبات يا مراجعات مستقيم و يا تلفن صورت 

ها و تجهيزات الكترونيكي گيرد. اما در سيستمهاي كامپيوتري، ارتباط از طريق كابلمي

گيرد. اگر ارتباط از طريق يك عنصر مركزي انجام شود و همه عناصر براي صورت مي

                                                 
 ۵يونس   - 1۸4
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اي ايجاد برقراري ارتباط با ساير عناصر، با اين عنصر ارتباط برقرار كنند يك شبكه ستاره

(. اگر اطالعات بر يك مسير اطالعاتي )در سيستمهاي دستي مثاًل 10-7شود )شكل مي

شود ايجاد مي 185مبادله شوند، يك شبكه خطي دبيرخانه كلي سازمان( بصورت خطي

(. در اين شبكه نيازي به عنصر هماهنگ كننده و مركزي نيست. اگر 11-7)شكل 

اطالعات بتواند بطور مستقيم بين تمام عناصر موجود در شبكه ردوبدل شود، يك شبكه 

(. در يك سازمان بزرگ ممكن است تركيبي از 12-7شود )شكل چند وجهي ايجاد مي

(. نكته مهم آن است كه 13-7ها در يك شبكه بزرگتر ايجاد شود )شكل همه اين شبكه

هائي در سازمان داراي اهميت خاصي است. مندي ايجاد ارتباط در چنين شبكهضابطه

 )مباحث ارتباطات درون سيستمي را به ياد بياوريد(.

نيز  عالوه بر چگونگي ارتباط و ساختار شبكه، خصوصيات محمل ارتباطي 

داراي اهميت خاصي است. استفاده از محمل مناسب ارتباطي باعث سرعت در انجام 

تواند مراجعه حضوري، شود. محمل ارتباطي در سيستمهاي دستي ميمبادله اطالعات مي

هاي كامپيوتري نيز تجهيزات خاصي در انواع و نامه، تلفن يا امثال آن باشد و در شبكه

هاي محلي هاي كامپيوتري، در دو محدوده شبكهرد. شبكههاي مختلف وجود داپروتكل

هاي شوند، و شبكهيك ساختمان ايجاد مي كه در محدوده يك سالن يا LAN186يا 

 شود وجود دارند.كه در محدوده يك كشور يا جهان ايجاد مي WAN187 گسترده يا 

 

هاي دانشگاههاي مستقر در يك شهر، تصميم بگيرند فرض كنيد كه كتابخانه 

تا كتابهاي خود را در محلي واحد جمع كنند و يك كتابخانه بزرگ ايجاد كنند. در چنين 

صورتي مراجعه كنندگان به اين كتابخانه، از هر دانشگاه كه باشند، با حجم و تنوع بيشتري 

ات خود را به شيوه بهتري انجام توانند تحقيقات و مطالعاز انتخاب مواجه هستند و مي

دهند. اما در چنين حالتي مراجعه افراد به اين كتابخانه و گرفتن كتاب مشكالتي را ايجاد 

                                                 
1۸۵ -   Bus 
1۸۶ -  Local Area Network 
1۸۷ -  Wide Area Network 
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اي كند. زيرا محل كتابخانه ديگر در دانشگاه خود آنها نيست. چنين سيستم كتابخانهمي

نقطه تمركز  يك سيستم متمركز است. سيستمهاي متمركز، اطالعات و عمليات را در يك

دهند. در مقابل سيستم متمركز دو نوع سيستم ديگر وجود دارد. اول سيستمهاي مستقل مي

غير مرتبط، يعني هر دانشگاه كتابهاي خودش را داشته باشد و اصواًل دانشگاههاي يك 

شهر هم با هم ارتباط نداشته باشند. يعني دانشجوي يك دانشگاه نتواند از دانشگاه ديگر 

كند. سيستم ديگر، يرد. چنين سيستمي دستيابي دانشجويان را به كتابها محدود ميكتاب بگ

سيستمهاي توزيع شده است. در سيستمهاي توزيع شده هم هر دانشگاه كتابهاي خود را 

دارد، اما تفاوت آن با سيستمهاي مستقل غير مرتبط آن است كه در اين سيستم، در هر 

هاي دانشگاههاي كليه كتابهاي موجود در كتابخانهداني حاوي ليست كتابخانه، برگه

سطح شهر موجود است. همچنين روال خاصي وجود دارد كه دانشجوي هر دانشگاه، پس 

از مراجعه به اين ليست و تشخيص نياز به يك كتاب كه در كتابخانه دانشگاه ديگري قرار 

و يا اينكه از همان دانشگاه  دارد، بتواند به آن دانشگاه مراجعه كند و كتاب را دريافت كند

خود درخواست را اعالم كند و توسط سيستم مورد نظر، پس از مدتي كتاب خواسته شده 

 از كتابخانه ديگر گرفته و در اختيار دانشجو قرار گيرد.

در يك سازمان نيز چنين حالتي ممكن است ايجاد شود. يعني ممكن است  

هاي موجود در سازمان در آن د و همه پروندهمثاًل يك بايگاني مركزي وجود داشته باش

اي داشت به آن مراجعه كند. يا ممكن قرار گيرد و هريك از بخشها كه نياز به پرونده

است هر يك از بخشها بايگاني خود را داشته باشد، بدون آنكه بخشهاي ديگر از 

خشها بايگاني هاي آن خبر داشته باشند. و حالت سوم نيز آن است كه هر يك از بپرونده

 شود.ها طي روال خاصي انجام ميها و مبادله پروندهخود را دارند، اما ارتباط بين بايگاني

نشان دهنده شماي مفهومي سه روش ذكر شده است. سيستمهاي  14-7شكل  

شوند. در بسياري از مستقل و غير مرتبط، كارائي محدودي دارند، اما به سادگي پياده مي

 الزم نيست تا عناصر موجود در هر يك از بخشها به منابع يكديگر موارد كه اصواًل

كنند و به دسترسي داشته باشند، چنين روشي، مطلوب است. هر يك كار خود را مي

 ديگري هم كاري ندارند.
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اما در بسياري از موارد ديگر، بين اطالعات و عمليات واحدهاي مختلف،  

سازمان، واحد كارگزيني، در هنگام پرداخت  ارتباط مشخصي وجود دارد. مثاًل در يك

حقوق با واحد حضور و غياب و واحد مالي سازمان ارتباط دارد. يا واحد خريد با واحد 

انبارداري و واحد حسابداري در هنگام انجام عمليات خريد داراي ارتباط است و 

سيستم متمركز  كنند. پس در اين موارد بايد از يكي از دواطالعات خود را رد و بدل مي

 يا سيستمهاي توزيع شده استفاده شود.

بزرگترين مشكل سيستم متمركز در آن است كه سازماندهي متمركز، عمليات  

سازد. مثاًل اگر تمام كتابها كند و انجام عمليات ساده و روزمره را مشكل ميرا كند مي

بگيرد كه متعلق به  در يك كتابخانه در شهر باشد، حتي دانشجوئي كه بخواهد كتابي را

دانشگاه خود اوست، بايد به محل كتابخانه مركزي شهر برود. با توجه به اينكه اغلب 

شود و تنها درصد مراجعات افراد در همان كتابخانه موجود در دانشگاه خودشان حل مي

ايجاد كنند، بنا براين اندكي از افراد، نياز به استفاده از كتابهاي دانشگاههاي ديگر پيدا مي

ها در يك بايگاني تمركز در اينجا كار درستي نيست. در يك سازمان هم اگر تمام پرونده

واحد قرار گيرد، بخشهائي كه دائمًا با يك مجموعه پرونده سروكار دارند نيز مجبورند 

به بايگاني مركزي )كه خارج از محل بخش آنها است( مراجعه كنند و اين كار زمانگير 

ست. اين روش تنها در صورتي كارآمد است كه يك مجموعه پرونده و خسته كننده ا

 واحد، توسط بخشهاي مختلف با نسبت يكسان و زياد مورد نياز به دستيابي باشد.

سيستمهاي توزيعي در اغلب موارد كارائي بيشتري دارند. در اين سيستمها  

ي بدين شيوه شود و اگر نيازنيازهاي خود بخش معمواًل در همان بخش بر طرف مي

شود. بدين ترتيب حجم ارتباطات كار انجام ميبرآورده نشد، با مراجعه به بخش ديگر اين

ها و رسد. در استفاده از اين سيستمها تنها بايد رويهبين بخشهاي مختلف به حداقل مي

مقررات هماهنگي بين اطالعات و عمليات موجود در بخشهاي مختلف را به شكل 

 ود.مناسب، ايجاد نم

 توزيع يا تمركز عمليات در سه سطح قابل اعمال است: 

 



 3۹۰مبانی تحلیل و طراحی سیستم ها / 

 

هاي اطالعاتي و يا ها در بانكدر اين سطح، داده 

گيرند. هاي دستي به صورت توزيع شده يا متمركز قرار ميبايگاني

نشان دهنده شمائي از يك بانك اطالعاتي توزيع شده  15-7شكل 

 كه از طريق يك شبكه ارتباطي با يكديگر ارتباط دارند. است

 

در اين سطح، عملياتي كه بايد انجام شود به شيوه متمركز  

شود. يعني هماهنگي عمليات توسط يك يا توزيع شده انجام مي

شود و هر واحد موظف است كار را طبق واحد مركزي انجام مي

ي انجام دهد و يا اينكه هر يك از واحدها خود هدايت واحد مركز

به انجام يك عمليات به صورت مستقل و در ارتباط با واحدهاي 

 پردازند.ديگر مي

 

بسياري از اوقات، عمليات به صورت توزيع شده انجام  

ر چه گيري اينكه چه واحدي چه فعاليتي را دشود، اما تصميممي

زماني انجام دهد و كنترل اين موضوع توسط واحد مركزي انجام 

گيري نيز به هر يك از شود. و يا اينكه ممكن است تصميممي

واحدها واگذار شود، كه در اين صورت بايد سازماندهي خاصي بين 

واحدها براي اتخاذ تصميمات آنها وجود داشته باشد تا تصميمات 

 تلف، دچار ناسازگاري نگردد.اتخاذ شده بين واحدهاي مخ

 فعاليتهاي يك زير سيستم از دو نوع عمده است : 

 گيري و كنترلتصميم -1 

 عمليات -2 

در يك ساختمان سلسله مراتبي از تقسيم سازمان، بايد كنترل به گونه مناسب  

گيري در سطوح باال باعث ارجاعات تقسيم و توزيع شود. نگه داشتن كنترل و تصميم

حد به سطوح باال و كندشدن روند فعاليتها و پيچيده شدن كارها و مهمتر از همه  ازبيش

شود. برعكس اين موضوع ميلي كاركنان زيرسيستمهاي سطح پائين به كار مياحساس بي

رفتن گيري در سطوح پائين باعث از بينكردن كنترل و تصميمنيز درست است و پراكنده
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شود. بايد يك تناسب در اين موضوع وجود سازمان مي سازماندهي و غيرقابل كنترل شدن

گيري دهد كه در سطوح باالئي سازمان عناصر تصميمنشان مي 16-7داشته باشد. شكل 

آيد، عناصر عملياتي افزايش يافته تر ميو كنترل نقش بيشتري دارند و هر چه سطح پائين

 شود.گيري كمتر ميو عناصر تصميم

ا اين مسئله وجود ندارد. زيرا هر واحد ءگردر سازماندهي شي 

 دهد كه در طراحي سيستم تعيين شده است.هاي مشخصي را انجام ميگيريتصميم

طراحي و پياده سازي سيستمهاي متمركز و توزيعي مكانيزه نيز خصوصيات  

هاي كامپيوتري ايجاد خاص خود را دارا است. اين سيستمها معمواًل در محيط شبكه

اربرد و مزاياي سيستمهاي توزيعي مكانيزه، بيش از كاربرد و مزاياي شوند. كمي

سيستمهاي متمركز مكانيزه است. هر چند كه در سالهاي گذشته سيستمهاي متمركز 

اند، اما به مرور زمان سيستمهاي توزيعي جايگزين آنها كامپيوتري بيشتر ايجاد شده

سيستم بزرگ كليه عمليات  شوند. در ايجاد يك سيستم متمركز مكانيزه، يكمي

دهد و عمليات كامپيوتري كل سازمان توسط يك بخشهاي مختلف سازمان را انجام مي

شود. در واقع يك كامپيوتر بسيار قوي در سازمان قرار گرفته و تمام ميسيستم انجام

دهند. بخشهاي سازمان به اين كامپيوتر متصل شده و عمليات خود را بر روي آن انجام مي

افزارهاي بسيار گران دارد و مهمترين مسئله آن است كه نين سيستمي نياز به سختچ

گردد و همين پيچيدگي توليد چنين سيستمهائي باعث كاهش ضريب اطمينان سيستم مي

شود كه توليد بسياري از چنين سيستمهائي به مرحله بهره برداري نرسد موضوع باعث مي

يستمهاي به نتيجه رسيده نيز هزينه بسيار زياد و زمان و در مراحل توليد متوقف بماند. س

كنند كه گاها چندين برابر سيستمهاي توزيعي مشابه است. از بسيار زيادي را طلب مي

توان شود و به دليل پيچيدگي به سادگي نميطرف ديگر انعطاف پذيري سيستمها كم مي

بنا براين چنين سيستمهائي بسيار تغييرات الزم را در سيستمها به مرور زمان ايجاد نمود. 

ها در سال، به هزينه افزار آنشوند. اين سيستمها و سختزودتر، از رده كاري خارج مي

بسيار باالئي براي نگهداري نياز دارند و از اين رو نسبت به سيستمهاي توزيعي مناسب 

 نيستند.
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ستم توزيعي كند. يك سياما وضع در مورد سيستمهاي توزيعي مكانيزه فرق مي 

 مكانيزه داراي خصوصيات زير است :

 .بيش از يك عضو )سيستم( دارد 

  هر عضو ميتواند به صورت مستقل عمل نمايد. يعني اگر عضوديگري وجود

 آيد.نداشته باشد خللي در عمليات سيستم پيش نمي

  تبادل اطالعات بين اعضاء، بدون دخالت عامل خارجي )اپراتور( صورت

ورهاي سيستم در تبادل اطالعات بين سيستمها دخالتي ميگيرد. )اپرات

 نميكنند(.

 .اعضاء با يكديگر سازگارند 

  منابع اطالعات ميتوانند در عضوهاي ديگر باشند. يعني لزومًا تمام اطالعات

سيستم متمركزباشد و ميتواند در الزم براي يك سيستم نبايد در همان

از سيستم مورد نظر ع لزومسيستمهاي ديگر قرار داشته باشد و در مواق

درخواست در اختيار گذاشتن اطالعات انجام ميشود.اين موضوع از 

افزونگي اطالعات ميكاهد.يعني اطالعاتي كه در يك سيستم به صورت 

محدود مورداستفاده قرار ميگيرد، ولي در سيستم ديگركاربرد زيادي دارد، 

يره ميشود كه كاربرد در هر دو سيستم ذخيره نميشود، بلكه در سيستمي ذخ

 زيادي دارد.

 باشد. به عنوان ها و محيط هر عضو ميتواندبا عضوديگرمتفاوتنوع برنامه

ديگر در محيط و سيستم DOSعامل سيستم در محيط سيستممثال يك

سيستم در محيط نمايد. يا اينكه يكعمل UNIXعامل سيستم

هاي شخصي و ديگري در محيط كامپيوتر MainFrameكامپيوترهاي 

 عمل كند.

افزار تر هستند، سختشوند، ارزانتر توليد ميچنين سيستمهائي سريع 

پذيري بسيار باال و همچنين شوند و انعطافتر نگهداري ميتري نياز دارند، ارزانارزان

دهد كه اگر يك سيستم قابليت اطمينان باالتري دارند. يك محاسبه رياضي نشان مي
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را داشته باشد در صد خطاي كل سيستم  Eو هر بخش درصد خطاي بخش باشد  nداراي 

 عبارت است از:

           

   n 
        

 Eدر سيستم متمركز :       

  
    

در 

سي

ستم 

توز

يعي 

   :
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*

n 

بسيار بزرگ باشد، چه تفاوتي بين قابليت  nو واضح است كه در مواقعي كه  

ارد. در انتهاي اين فصل در يك بررسي اطمينان سيستمهاي متمركز و توزيعي وجود د

موردي، يك سيستم اطالعات بيمارستاني توزيعي مورد بررسي مختصر قرار خواهد 

 گرفت.

 

 

ها. مقررات در هنگام طراحي بايد بين دو چيز فرق قائل شد. مقررات و پارامتر 

يك سيستم، قوانيني است كه نبايد تغييري در آنها ايجاد شود و تغيير در آنها، منجر به 

شود. مثاًل وقتي در يك سيستم، تعيين هاي غير رسمي ميها و پديد آمدن رويهتغيير رويه

شود كه واحد نقليه بايد گزارش خريد سوخت خود را پس از تاييد مسئول واحد، به مي
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سابداري بدهد. اين يك رويه است. اينكه گزارش بايد به تاييد مسئول واحد واحد ح

برسد يكي از مقررات است. يعني اگر آنرا تغيير دهيم، رويه ارائه گزارش خريد سوخت 

شود. حال اگر مشخص كنيم كه ارائه گزارش كند و به رويه غير رسمي تبديل ميتغيير مي

ايم. ام شود، يك پارامتر سيستم را تعريف كردهخريد سوخت بايد به صورت هفتگي انج

اي طراحي شود كه بر اثر تغييرات در شرايط محيطي، بتوان با تغييرات سيستم بايد به گونه

جزئي در پارامترها، فعاليت سيستم را "تنظيم" نمود. مثاًل اگر در همان سيستم، تعداد 

ن ارائه گزارش خريد سوخت را به تواهاي سازمان به دليلي كاهش پيدا كند، مياتومبيل

صورت ماهانه انجام داد. يعني پارامتر مورد نظر را تغيير داد. تغيير قوانين، كل سيستم را 

گذارد )مثالً يك ريزد، ولي تغيير پارامتر فقط در چگونگي اجراي سيستم اثر ميبه هم مي

يير نامناسب پارامترها هم شود(. البته در سيستمهاي انساني، تغفعاليت كندتر يا تندتر مي

تواند كل كار سيستم را مختل كند. مثالً در يك كاربوراتور ماشين، اگر مجراي سوزن مي

گذارد. ولي اگر خيلي تغيير كند، ژيگلور كمي باز يا تنگ شود، بر شتاب ماشين اثر مي

ستم در كند. مقررات سيكند و يا موتور اصاًل كار نميدر كار موتور اختالل ايجاد مي

توانند در شوند. ولي پارامترها هم ميهنگام طراحي و تجزيه و تحليل سيستم مشخص مي

هنگام طراحي تعيين شوند، و هم در هنگام عمليات سيستم با توجه به مقتضيات زماني و 

 شرايط محيطي تغيير كنند.

 نكته بسيار مهم در طراحي، شناخت تمايز بين پارامترها و مقررات است. اگر 

اين دو را نشناسيم و در هنگام مستند سازي كاماًل به صورت متمايز و واضح آنها را از هم 

جدا نكنيم، در هنگام عمليات سيستم، وقتي كوچكترين تغييري در شرايط محيط پيش 

كند. يا براي آيد، يا نبايد در سيستم دستكاري كرد كه در نهايت سيستم كار نميمي

دهيم كه ممكن است از قوانين هم باشد و را بتوانيم تغيير مي دستكاري در سيستم هر چه

ها به ضعيف شدن كل ساختار سيستم بينجامد. زيرا قوانين ساختار در نهايت اين دستكاري

و اسكلت سيستم هستند. پس اگر مواردي را كه در هنگام عمليات سيستم بتواند تغيير 

تواند بدون ايجاد تغيير تر ميراحت كند، مشخص كنيم، در هنگام كار، واحد سيستمها

در ساختار كلي، سيستم را تنظيم كند. مثل مخزن گازي كه رگوالتور قابل تنظيم دارد و 

كنيم. مشخص كردن پارامترها هر گاه فشار مخزن كم شد، شير رگوالتور را بيشتر باز مي
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كند. ك ميتر شدن عمر سيستم كمبه نگهداري، تطابق با زمان و در نهايت طوالني

پذير دارند. پذيري سيستم و سيستمهاي انعطافپارامترها تناظر مستقيمي با مسئله انعطاف

شوند كه بخش زيادي از عناصر سيستم به اي طراحي ميپذير به گونهسيستمهاي انعطاف

صورت پارامتريك قابل تعريف و تغيير باشند. اين موضوع بخصوص در ايجاد سيستمهاي 

 امپيوتري داراي اهميت است.افزاري كنرم

 

چيزي كه در طراحي داراي اهميت بسياري است، مشخص كردن و تخصيص  

مناسب منابع است. طراح بايد بداند كه منابع محدودي كه در سازمان وجود دارد، چگونه 

كارائي سيستم بايد اختصاص داده شود و چگونه بايد مورد استفاده قرار گيرد تا هم 

افزايش پيدا كند و هم از منابع به شكل بهينه استفاده شود. مثاًل در يك سازمان كه داراي 

ها را مشخص نمود. آيا بهتر پنج دستگاه اتومبيل است، چگونه بايد استفاده از اتومبيل

است به هر بخش سازمان يك اتومبيل بدهيم، اين موضوع مشكالتي دارد. مثاًل ممكن 

ك بخش چند برابر بخشي ديگر نياز به استفاده از اتومبيل و خروج از سازمان است ي

كند و ها در واحدها مشكالتي را ايجاد ميداشته باشد. و ديگر اينكه نگهداري اتومبيل

شود و نيز كنترل سازمان را براي معمواًل باعث استهالك بيش از حد و خرابي دائم آن مي

كند. راه ديگر آن است كه يك واحد ها مشكل ميز اتومبيلاستفاده غير مجاز و شخصي ا

نقليه ايجاد كنيم و هر واحدي كه نياز به اتومبيل دارد از آن واحد نقليه، درخواست اتومبيل 

تر است. در شود و كنترل نيز راحتها بهتر انجام ميكند. در اين حالت نگهداري اتومبيل

شود. اما ممكن است اين مشكل ايجاد ا انجام ميهضمن آنكه استفاده بهينه از اتومبيل

ها داراي ضروريات زماني هستند و چنين شود كه برخي از واحدها در استفاده از اتومبيل

كند. بنا ها و... است كه كار را كند ميروشي، مستلزم انجام عمليات اداري و هماهنگي

ن به صورت اختصاصي در ها را در سازمابر اين ممكن است طراح، بخشي از اتومبيل

برخي از واحدها و بخشي ديگر را به صورت يك واحد نقليه در اختيار بقيه واحدها قرار 

دهد. به هر حال آنچه كه مهم است آن است كه اختصاص منابع بايد به شكل سنجيده و 

 حساب شده انجام شود و از قبل در طراحي سيستم پيش بيني شده باشد :
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اي "براي آنان روزي مشخص و ويژه

 است."

 برخي از نكاتي كه در تخصيص منابع داراي اهميت است عبارتند از : 

  در هنگام اختصاص منابع، ضروريات و نيازها را تعيين كنيد و با توجه به

 بندي منابع انجام شود.ضروريات و نيازها تقسيم

 اي كه صورت گيرد. به گونه تخصيص منابع بايد به تفكيك عناصر و اجزاء

تواند استفاده كند. مثاًل يك اتومبيل در هر واحد، بداند از چه منبعي مي

اختيار چند واحد به صورت مشترك و بدون شيوه استفاده خاص قرار نگيرد 

 شود.كه باعث هرج و مرج و كندي عمليات و نارضايتي مي

  منابع موجود براي باال بردن مصرف بهينه به معناي استفاده كم نيست. بايد از

اي كه منابع بيهوده تلف نشده كارائي حداكثر استفاده را نمود، اما به شيوه

 و زيادتر از مقدار نياز مصرف نگردد.

خداوند حكيم در قرآن كريم، اين نكات تخصيص منابع را با ظرافت بسيار  

 فرمايد :بيان مي

 

"و هنگامي كه موسي براي قوم خود طلب آب نمود، به او گفتيم با عصايت 

به آن سنگ بزن، پس ناگاه دوازده چشمه آب از سنگ جوشيد، آن گونه كه هر يك 

شناختند. از اسرائيل( چشمه مخصوص خود را ميگانه بنياز طوايف دوازدهاز مردم )

 روزي خداوند بخوريد و بياشاميد و در زمين فساد نكنيد."

نكته مهمي كه در تخصيص منابع وجود دارد، اختيار كافي براي استفاده از  

نباشند و بهره منابع است. وقتي عناصر سيستم براي استفاده از منابع داراي اختيار كافي 

                                                 
 41صافات   - 1۸۸
 ۶۰سوره مبارکه بقره   - 1۸۹
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برداري با طي كردن مراحل متعدد و پيچيده انجام شود، استفاده از منابع دچار مشكل شده 

 كند : وري كاهش پيدا ميو بهره

 

"خداوند همان كسي است كه آسمانها و زمين را آفريد و از آسمان آبي 

ها را براي روزي شما بيرون آورد و كشتيها را مسخر شما نازل كرد، و با آن ميوه

 گردانيد تا بر صفحه دريا به فرمان او حركت كنند و نهرها را مسخر شما نمود."

توان به دو صورت منابع را تقسيم مي در هنگام تخصيص منابع، از نظر تمركز، 

 بندي نمود :

  

منابع در يك مركز، جمع شده و در اختيار كليه واحدها قرار  

 گيرد. مانند همان مثال واحد موتوري يا وجود كتابخانه مركزي.

  

منابع در اختيار هر يك از واحدها به اندازه نياز همان واحد قرار  

 يرد. مانند مثال اختصاص يك اتومبيل به هر واحد.گ

 توان منابع را به دو شكل تقسيم بندي نمود :از نظر زماني نيز مي 

  

به صورتي كه يك منبع به صورت دائمي در اختيار يك واحد قرار  

 گيرد.

  

به منابع در طول زمان بر حسب نياز، در طي يك مدت مشخص  

 واحدها اختصاص يابند.

اختصاص منابع از مهمترين بخشهاي طراحي سيستم است و يكي از نقاط  

دهد. تخصيص ناصحيح منابع، هم باعث اتالف منابع و هم كليدي طراحي را تشكيل مي

                                                 
 32ابراهیم   - 1۹۰
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ايد كه داراي منابع شود. احتمااًل سازمانهائي را مشاهده كردهباعث عدم كارائي سيستم مي

ات و وسائل مختلف هستند، اما كارائي بسيار ضعيفي دارند و مثاًل مالي و تجهيز

هاي متعدد دارند، اما واحدها همه از مشكالت حمل و نقل خود شكايت دارند و اتومبيل

شود. گره بسياري از مشكالت سازمان در همين نوع كارها به همين دليل كند انجام مي

 مسائل نهفته است.

 

هائي از سيستم كه به يك منبع يا در طراحي يك سيستم، قلمروها يا محدوده 

گيرند يا بالعكس، بايد مشخص شوند. گاه از ديدگاههاي مختلف عنصر خاص تعلق مي

قلمروها با هم متفاوت هستند. مثاًل در قلمرو مالكيتي، شما صاحب خانه خود هستيد ولي 

كند ها تعيين ميبراي خود قلمروي در بين گربه اي هم كه در محل شما سكونت داردگربه

و خانه شما جزء قلمرو اوست. يا در سطح باالتر كه همه هستي قلمرو و مخلوق خداوند 

 ناميم.متعال است و ما خود را مالك  قسمتي از آن مي

در سيستمها هم ممكن است از دو ديدگاه، دو يا چند قلمرو وجود داشته باشد.  

روها بسيار حساس است. مثالً در يك سازمان آبدارچي چند واحد مختلف تداخل اين قلم

بندي يك نفر است. يعني محدوده قلمرو سيستم اين آبدارچي به غير از قلمرو و تقسيم

واحدهائي است كه در سازمان وجود دارد. بخشهاي خدماتي بيشتر از اين خصوصيت 

ندهي نيز چنين است)مثالً واحد كنترل هاي عملياتي و سازماكنند ولي گاه بخشپيروي مي

 بخشي از يك سازمان(.

شود. ممكن است در هر يك از مسئله تنها به محدوده قلمرو منحصر نمي 

ها از جمله مكانيزم سازماندهي، عمليات، كنترل و... با ساير قلمروها قلمروها، مكانيزم

اصلي انطباق و ايجاد ارتباط بين متفاوت باشد. )همان مثال گربه را به ياد بياوريد(. مسئله 

 اين قلمروها و هماهنگي بين سازمان قلمروها است.

مشكل اساسي كه در برخي سيستمهاي سازماني وجود دارد همين است.  

ارتباط بين دو قلمرو از دو زير سيستم يا دو سيستم مختلف مشكل است. مثاًل در يك شهر 

ركت آب و... داراي قلمروهاي برق، شگاز، شركتسيستمهاي شهرداري، شركت
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در صورتي كه سازماندهي مناسب بين  191متداخل هستند. در عملياتي مثل كندن زمين

شود. يعني دو سيستم در اين سيستمها وجود نداشته باشد، مشكالت متعددي ايجاد مي

كنند، اما سازگاري بين يك محدوده داراي قلمرو مشترك هستند و در آن فعاليت مي

كند. اين موضوع بايد در كند و ديگري ميميعاليت وجود ندارد. يكي اسفالتاين دو ف

 طراحي مورد توجه قرار گيرد.

دقت داشته باشيد كه در طراحي دو نوع تداخل قلمرو وجود دارد، اول تداخل  

قلمرو يك منبع در اجزاء سيستم و ديگري تداخل قلمرو اجزاء سيستم در يك محدوده 

 رد توجه هستند.مشخص كه هر دو مو

 

 

كنيم، بايد به نحوي مشخص كنيم كه وقتي از يك سيستم "خوب" صحبت مي 

خوب بودن و سيستم خوب چيست. سيستم خوب، سيستمي است كه داراي كيفيت باالئي 

رسي باشد. براي شناسائي كيفيت يك سيستم، پارامترهائي وجود دارند كه در صورت بر

توان مشخص نمود كه آيا سيستم داراي كيفيت هر يك از اين پارامترها، در مجموع مي

 مناسب هست يا خير. مهمترين اين پارامترها عبارتند از :

 .قابليت پذيرش توسط كاركنان 

 .مستند سازي شده 

 اي طراحي شده است كه امكان قابل آزمايش و ارزيابي. سيستم به گونه

 هاي مشخص و قابل انجام وجود دارد.آن با شيوهآزمايش و ارزيابي 

 ها و واحدها و منابع. چسبندگي در يك رويه 192درجه باالي چسبندگي

عبارت ساده يعنيپيوستگي و تمركز عناصر موجود در سيستم براي انجام 

يك كار كاماًل مشخص. هر چه افراد يك واحد يا يك بخش از سازمان، 

هند، چسبندگي آن سيستم كمتر است. اي انجام دفعاليتهاي پراكنده

                                                 
 که نیاز به توضیح بیشترى براى خوانندگان ايرانى و شهرنشین ندارد!  - 1۹1
1۹2 -  Cohesion 
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سيستمي داراي كيفيت مطلوب است كه درجه باالئي از چسبندگي را داشته 

دهد. در ، يك سيستم با چسبندگي ضعيف را نشان مي17-7باشد. شكل 

اين سيستم، چند نفر در انجام چند فعاليت، طبق چند دستور العمل مختلف 

لت دارند. مطلوب آن است كه همه و با استفاده از چند منبع مختلف دخا

 اجزاء و عناصر به صورت متمركز بر يك موضوع خاص فعاليت كنند.

 ها و واحدها و منابع. اتصال، يعني ارتباط بين رويه 193درجه پائين اتصال

عناصر واحدها وبخشهاي مختلف سيستم. هر چه اين ارتباط كمتر باشد، 

تلف باهم ارتباط بيشتري كيفيت سيستم بيشتر است. هر چه واحدهاي مخ

 18-7شود. شكل تر ميداشته باشند، انجام فعاليتها و عمليات سيستم مشكل

نشان دهنده يك  19-7نشان دهنده يك سيستم با اتصال باال است. شكل 

سيستم با اتصال ضعيف و چسبندگي قوي است. در چنين سيستمي، طراحي 

از يكديگر تفكيك شده و اي انجام شده است كه فعاليت واحدها به گونه

هر واحد بر انجام فعاليت خود متمركز است و ارتباط واحدها با يكديگر 

نيز در سطح حداقل است. پس در طراحي خوب بايد بخشهاي مختلف را 

از يكديگر مجزا كنيم و عناصر يك بخش را براي انجام يك فعاليت 

 مشخص متمركز نمائيم.

 د با يكديگر تطابق و سازگاري داشته سازگاري. بخشهاي مختلف سيستم باي

 باشند. عدم تناقض.

 .اقتصادي بودن 

 .كارائي 

 .توليد سريع 

 پذيري پياده سازي.امكان 

 .انعطاف پذيري 

 هاي منطقي و مبتني بر استدالل مشخص.داراي رويه 

 .قابل نگهداري 

                                                 
1۹3 -  Coupling 
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 .واحدمند 

 .قابل اطمينان 

 194شفاف. 

 

 

 

 

 

 

 

 .ساده 

 اي عادي، پيك و اورژانسي، خوب كار در همه حالتها و شرايط و زمانه

 كند.

 195يكپارچه. 

 .داراي درجه باالي امنيت 

 .داراي درجه باالي ايمني 

نكته قابل تذكر آنكه پارامترهاي كيفيت طراحي، به عنوان معيارهاي ارزيابي  

اي فراتر و وسيعتر از اند. معيارهاي ارزيابي، مجموعهيك سيستم نيز مطرح شده

 دهند.طراحي را تشكيل مي پارامترهاي كيفيت

 

 

"وارسي، جستجو در سيستم براي يافتن خطاها و اشكاالت سيستم است".  

ي است براي كشف خطاها و اشكاالت سيستم بوسيله فعال كردن فرايند"آزمايش 

در وارسي براي يافتن اشكاالت، تفاوت آزمايش با وارسي در آن است كه  سيستم".

اين دو را با هم در آزمايش و وارسي يك اتومبيل  20-7كنيم. شكل سيستم را فعال نمي

                                                 
1۹4 -   Transparent-Visible 
1۹۵ - Uniform    
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سازي سازي شده يا در حال پيادهكند. آزمايش معموالً بر سيستم طراحي و پيادهمقايسه مي

سنجي و نشود ولي وارسي در تمام مراحل از پيشنهادپروژه گرفته تا امكاانجام مي

 شود.پيداكردن مشكل و تعيين نيازهاي سيستم و طراحي و پياده سازي انجام مي

 

وتحليل و هاي پرهزينه توليد سيستم است و در تجزيهآزمايش يكي از قسمت  

حي انجام انساني متاسفانه معمواًل بسيار مختصر و سط-طراحي سيستمهاي سازماني 

شود. در حاليكه اين يك مقوله كاماًل مهم است. نبايد صبر كنيم تا در سيستم مي

سازي شده بعد از چند سال اشكال بوجود بيايد. بايد بدنبال اشكال بگرديم. گاهي پياده

دهد. بلكه به مرور زمان، اوقات اشكال خود را مستقيمًا در سيستم طراحي شده نشان نمي

شود كه اشكال از چه بوده؟ كند و معلوم هم نمييت سيستم را مختل ميقسمتي از فعال

اي بين كارائي و هزينه نگهداري سيستم را در دو حالت انجام ندادن ، مقايسه21-7شكل 

يا ضعف آزمايش و وارسي و حالت انجام مناسب وارسي در هنگام پياده سازي نشان 

يستم، آزمايش به نحو مطلوب انجام نشود، دهد. در صورتي كه در هنگام پياده سازي سمي

كند و بتدريج كارائي سيستم به مرور زمان افت كرده و سيستم را دچار مشكل مي

شود. هزينه نگهداري اينگونه سيستمها به مرور زمان افزايش هاي غير رسمي ايجاد ميرويه

ه بيشتري دارد. اما كند، زيرا نگهداري سيستم با وجود مشكل در آن، نياز به هزينپيدا مي

در صورتي كه آزمايش و وارسي در هنگام پياده سازي به نحو مطلوب انجام شود، در 

كند، اما سازي با نمايان شدن اشكاالت سيستم، كارائي افت موقتي پيدا ميابتداي پياده

چون در ابتداي كار است و هنوز كار طراحان و تحليلگران به پايان نرسيده، سيستم اصالح 

كند. به همين دليل نيز در ابتداي نصب شود و بنابراين كارائي به تدريج افزايش پيدا مييم

يابد، اما پس از انجام آزمايش و وارسي و مشخص سيستم، هزينه مقداري افزايش مي

شدن مشكالت سيستم و رفع آنها، هزينه نگهداري سيستم نسبت به حالت قبلي بسيار 

 دچار مشكالت كمتري است. تر بوده، زيرا سيستمپائين
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وارسي و آزمايش سيستم، بهتر است توسط تيمي مركب از افرادي كه در 

اند و افراد تيم طراحي و تجزيه و تحليل تشكيل طراحي و تجزيه و تحليل حضور نداشته

ر وارسي، همان اشتباهي را شود. حضور دسته اول براي آن است كه دسته دوم، معمواًل د

 كنند.كه در زمان طراحي انجام داده بودند تكرار مي

وارسي به نوعي همان فعاليت تجزيه و تحليل است، براي اينكه ببينيم آيا كار 

 درست انجام شده است يا خير.

شود. به اين سازماني در يك دوره انجام مي-آزمايش در سيستمهاي انساني

شود. بحث سازي آموزشي سيستم هم گفته ميزمايشي سيستم يا پيادهدوره، پياده سازي آ

خواهيم شيوه آزمايش را مورد آن در فصل هشتم كتاب مفصاًل انجام شد. در اينجا مي

بحث قرار دهيم. به هر حال آزمايش سيستم همزمان با پياده سازي سيستم و همگام با آن 

سازي انجام گر آنكه آزمايش به طريق شبيهشود و جداي از پياده سازي نيست. مانجام مي

 شود كه در اين صورت بايد قبل از پياده سازي اينكار انجام شود.

تر از آزمايش سازماني، آزمايش سيستم بسيار مشكل-در سيستمهاي انساني 

افزاري، دستگاه يا افزاري است. در سيستمهاي مكانيكي يا نرمسيستمهاي مكانيكي يا نرم

توان به هر نحو دلخواه آزمايش كرد. ولي يك سيستم انساني ساخته شده را ميافزار نرم

اينطور نيست. افراد و كاركنان، تغييرات هر روزه، تكرار آزمايش، بالتكليفي و امثال آن 

 كنند.را تحمل نمي

 سازماني عبارتند از :-مهمترين خصوصيات آزمايش سيستمهاي انساني 

 تكرار محدود 

 توان با حاالت و شرايط مختلف تكرار كرد.آزمايش را نمي

 مدت دوره آزمايش 

 تواند زياد طوالني باشد.مدت دوره آزمايشي نمي

 شرايط محدود 

 توان در سيستم آزمايشي ايجاد كرد.هر شرايط دلخواه را نمي

 .آزمايش بايد موازي با عملكرد سيستم قديم انجام شود 
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  .توان يك سيستم را فقط نميآزمايش متصل به استفاده از سيستم است

 هاي غير واقعي آزمايش نمود.به صورت آزمايشي و با داده

اي كه در آزمايش مطرح است آنست كه آزمايش ابتدا عارضه مشكل را نكته 

كند و براي يافتن ريشه مشكل بايد وارسي انجام شود. در مرحله آزمايش از يافتن پيدا مي

سپاريم. رف كردن آن را به تحليلگر و طراح ميرويم و برطريشه مشكل جلوتر نمي

 شود(.)جلوتر توضيح بيشتري ارائه مي

 

 در سيستمهاي مكانيكي دونوع عيب وجود دارد : 

هاي باال اصواًل بنزين در سرعتاشكال در طراحي. مثاًل قدرت يك پمپ -1 

 تومبيل نباشد.جوابگوي نياز موتور ا

اشكال در قطعه. مثالً الستيك مكنده پمپ خورده شده و پمپ خراب شده  -2 

 است.

 افزاري دو نوع عيب وجود دارد :در سيستمهاي نرم

. مثاًل انتخاب نامناسب يك ساختمان داده براي يك كار طراحي غلط -1 

 خاص.

 . مثاًل اشتباه در كد.نويسي اشتباهبرنامه -2 

ها خيلي دقيق قابل تعريف و طبقه بندي ستمهاي انساني سازماني عيباما در سي 

 توانيم از موارد زير به عنوان نمونه صحبت كنيم :نيست. ولي مي

 .برآورده نكردن نيازها. بصورتي كه يك فعاليت مورد نياز، انجام نشود 

 اش كارائي انجام فعاليت. يك كار در يك مدت خاص انجام نشود يا هزينه

 از حد الزم باشد.بيش 

  خارج شدن از كنترل و بوجود آمدن بحران در عملكرد سيستم در صورت

بروز شرايط خاص، مثاًل افزايش سريع مشتريان. در مورد شرايطي كه قابل 

 بيني مثاًل زلزله.بيني باشد نه شرايط غير قابل پيشپيش

 .عدم قابليت اطمينان سيستم از ديدگاه مشتري 
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وتحليل سيستم به عنوان مشكل براي سيستم را كه در تجزيهاصواًل هر چيزي  

موجود مطرح كرديم، در اينجا به عنوان مشكل براي سيستم جديد نيز مطرح است و 

كند كه آيا سيستم جديد ما نيز مشكالتي دارد يا وارسي و آزمايش همين را مشخص مي

 خير.

ي است. بايد بين نكته ديگري كه بايد در مورد آن صحبت شود،مسئله خراب 

كند، مثاًل طراحي اشتباه عيب و خرابي تفاوت قائل شد. عيب در ماهيت سيستم بروز مي

شود و عيب در طول زمان تغيير ها، منجر به يك عيب مييا در نظر نگرفتن خواسته

كند. اما خرابي، بوجود آمدن نقص در فعاليت سيستم با توجه به شرايط خاصي است نمي

و به مرور زمان است. مثاًل اگر در يك سازمان، بخشي از روالهاي سيستم،  كه پيش آمده

به مرور زمان يا با اعمال نظر مديريت تغيير كند، خللي كه در رفتارهاي سيستم بوجود 

خواهد آمد يك خرابي است. زيرا سيستم اين نقص را ندارد. بلكه بخشي از سيستم نقص 

تواند به مرور زمان خورده تومبيل، يك واشر مياپيدا كرده است. همانطور كه در يك

هاي آن نشت داده شود و آن چيزي كه در ابتدا بوده، نباشد. بنابر اين روغن را از گوشه

و باعث ايجاد مشكل در كار موتور شود. در يك سيستم نيز تغييرهاي خودسرانه همانند 

اجزاء موتور منجر به  نشت پيداكردن يك واشر در موتور و يا دستكاري كردن يكي از

 شود.اشكال در كار سيستم مي

شود كه سيستم جديدًا در اي انجام ميدرست است كه آزمايش در مرحله 

شود ممكن حال نصب است. ولي همانطور كه يك قطعه جديدي كه بر موتور نصب مي

ش اند(. يك بخاست دچار نقص باشد )خريداران اتومبيل نو حتمًا با آن برخورد كرده

نصب شده جديد سيستم در يك سازمان نيز ممكن است اشتباه )خالف آنچه در مستندات 

بوده است( پياده شود. بنابر اين بايد اين مسئله نيز در آزمايش مورد بررسي قرار گيرد كه 

آيا سيستم درست در تمام بخشها پياده شده يا خير و تنها به كنترل درستي طراحي خود 

 سيستم اكتفا نشود.
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هدف وارسي يافتن خطاهاي شخص تحليلگر و طراح در سيستم است. ولي  

كند. در هدف اصلي آزمايش، اثبات اين موضوع است كه سيستم دارد درست كار مي

 تواند درست باشد :واقع عكس اين تعريف نيز مي

 سيستم را مجبور كنيم اشتباه كند. -1 

 امل اشتباه را بيابيم.ع -2 

 دو جنبه اصلي آزمايش و وارسي عبارتند از : 

 آزمايش و وارسي عملكرد -1 

ها را درست كند؟ آيا سيستم خواستهآيا سيستم دارد درست كار مي 

 كند؟عملي مي

 اعتبار سنجي -2 

دهد؟ همان چيزي را انجام آيا سيستم دارد كار درستي انجام مي 

 ها درست تعريف شده؟هد؟ آيا خواستهدهد كه بايد بدمي

 

افزاري و سيستمهاي مكانيكي از وارسي و آزمايش زمانيكه در سيستمهاي نرم 

خواهيم آزمايش كنيم، كنيم، اين دو كامالً قابل تفكيك هستند. يعني وقتي ميصحبت مي

كنيم، و وقتي ارسي كاري نداريم و فقط عملكرد و خروجي سيستم را كنترل ميبا و

دهيم، الزم نيست تا عملكرد سيستم را مورد بررسي قرار دهيم. اين دو وارسي انجام مي

فعاليت كاماًل مستقل هستند. اما وقتي صحبت از سيستمهاي انساني و سازماني به عمل 

توان عملكرد سيستم را بدون در در اين سيستمها نميكند. آيد، بحث كاماًل فرق ميمي

نظر گرفتن وارسي خود سيستم در هنگام كار انجام داد. در سيستمهاي مكانيكي و 

كننده در سيستم، يك فعاليت خاص را بدون در نظر گرفتن تعداد افزاري، عوامل عملنرم

تفاق و يك رخداد در چنين دهند. به عبارت ديگر يك ابار تكرار و شرايط و.... انجام مي

توانيم آن رخداد را سيستمهائي قابل تكرار است و با فراهم آوردن همان شرايط قبلي مي

كند و با وارسي گونه سيستمها، آزمايش، خطا را مشخص ميمجددًا مشاهده كنيم. در اين
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شرايط، تواند در همان توان عامل خطا را يافت زيرا عامل خطا ميدر عملكرد سيستم، مي

همان خطا را مجددًا ايجاد كند. وقتي يك دستگاه الكترونيكي در آزمايش دچار مشكل 

كنيد. كنيد و مدارهاي آنرا بررسي ميكشيد، درب آنرا باز ميشود، شما آنرا از برق ميمي

 افزاري هم همينطور.يك سيستم نرم

م را آزمايش توانيم يك بار سيستاما در سيستمهاي انساني چنين نيست. نمي 

كنيم و ببينيم مشكل دارد و بار ديگر سيستم را مورد وارسي قراردهيم، زيرا ممكن است 

اي كه تر بايد در همان مرحلهمشكل در هنگام وارسي خود را نشان ندهد. به عبارت ساده

هم در همان مرحله انجام شود. همان لحظه كه مشكلي شود، وارسيآزمايش انجام مي

 دهد، در همان لحظه به بررسي عوامل آن در سيستم بپردازيم.مي خود را نشان

البته اين موضوع مطلق نيست. يعني گاهي اوقات در سيستمهاي انساني هم بايد  

توانيم مانند سيستمهاي مكانيكي با اين دو را از هم تفكيك كنيم و مسائلي است كه مي

كاركنان يك اداره و ترافيك حاصله  آنها برخورد كنيم. مثاًل در مورد چيدن ميزهاي كار

هاي كار قابل تكرار است. كما و آمد بين محلاين موضوع مصداق دارد. ترافيك رفت

افزاري نيز اين موضوع مطلق نيست و در بسياري اينكه در مورد سيستمهاي مكانيكي و نرم

ارسي از اوقات ما مجبور هستيم كه در حين عملكرد آزمايشي سيستم، داخل آن را و

 كنيم.

 

كند كه با چه احتمالي، فعاليت يك سيستم يك سيستم قابل اعتماد مشخص مي 

هاي پستي را تعقيب كنيم و درست است. مثاًل در مورد يك سيستم پستي، اگر محموله

ا سيستم قابل توانيم بگوئيم كه آيها را مشخص كنيم، ميدرصد اطمينان رسيدن محموله

اعتمادي داريم يا خير. افزايش قابل اطمينان نياز به هزينه بيشتر و طراحي كاملتر دارد 

(. براي اندازه گيري قابليت اطمينان سيستم معيار مشخص و واحدي را 22-7)شكل 

توان ارائه نمود. معيارها بستگي به شرايط و خصوصيات سيستم مورد نظر دارد. مثاًل نمي

 تواند موارد زير باشد:پست معيارها ميدر سيستم

 .احتمال مفقود شدن مرسوالت 

 .زمان متوسط ارسال مرسوالت 
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 .زمان حداكثر ارسال مرسوالت 

 .كيفيت سالمت فيزيكي مرسوالت 

 ... 

گيري براي رسيدن به يك سيستم قابل اطمينان، پس از تعيين معيارهاي اندازه 

د تا جائي انجام شود كه سيستم به درجه قابليت اطمينان، آزمايش و اصالحات باي

دهد كه در يك چرخه بازخورد نشان مي 23-7مشخصي از قابليت اطمينان برسد. شكل 

يابي به سيستم داراي قابليت مثبت، آزمايش و رفع نواقص به صورت مكرر، منجر به دست

آزمايش، اطمينان مطلوب خواهد شد. مثاًل در مورد همان سيستم پست، اگر در هر بار 

ها اصالح شوند، بتدريج اشكاالت سيستم از بين خطاهاي يافته شده برطرف، و شيوه

ها دائمًا خواهد رفت. در بعضي از سيستمها حتي در طول مدت عمر سيستم اين آزمايش

 بايد تكرار شود تا كارائي سيستم افت پيدا نكند )نظير همان سيستم پست(.

ستم بدون انجام آزمايش )با اين تعاريفي كه در اما اگر اينكار انجام نشود وسي 

اين فصل مطرح شد( نصب شود، پس از مدتي فعاليت، اشكاالت سيستم به مرور خود را 

دهند. در اين صورت اعتماد به سيستم به مرور به صورت مستقيم و يا غير مستقيم نشان مي

. در صورتي كه يك (24-7كند )شكل كم شده و قابليت اطمينان سيستم كاهش پيدا مي

تدريج اشكاالت سازي مورد آزمايش دقيق و مناسب قرار بگيرد، بهسيستم در هنگام پياده

كند. موجود در سيستم برطرف شده و سيستم به سمت يك سيستم مطمئن حركت مي

نشان دهنده وضعيت چنين سيستمي در طي گذشت زمان است.اين  26-7و  25-7شكل 

 جو و پيداكردن نواقص و رفع آنها.حركت تلفيقي است از جست

اما در صورتي كه يك سيستم بالفاصله پس از طراحي نصب شود و آزمايش  

خواهد بود كه و وارسي كافي در مورد آن صورت نگيرد، در ابتدا تصور ما از سيستم آن

اين سيستم، سيستم خوب و قابل اطميناني است زيرا خطاها به مرور زمان خود را ظاهر 

ند. ولي پس از مدتي كه عوارض خطاها آشكار شد بتدريج اعتماد به سيستم كاهش كنمي

 (.28-7و  27-7هاي كند. )شكلپيدا مي

سازماني، خطاها و نقائص سيستم خود را نشان -متاسفانه در سيستمهاي انساني 

شود و اين ما را دهند، بلكه به مرور زمان عوارض اين مشكالت در سيستم ظاهر مينمي



 4۰۹مبانی تحلیل و طراحی سیستم ها / 

 

اندازد. مثاًل وقتي محيط فيزيكي كارو محل قرار گرفتن ميزهاي كار در يك ه اشتباه ميب

روحيه، بدي برخورد با اداره درست طراحي نشده باشد، عوارضي به شكل پائين آمدن

 آيد.ارباب رجوع، كاهش كارائي و... بوجود مي

ايد آزمون اطمينان به عنوان معياري براي مدت آزمون است. آنقدر بقابليت 

 ادامه پيدا كند كه قابليت اطمينان سيستم به حد خاصي برسد.

 

هاي طراحي سيستم، طراحي سازمان است. البته سيستم، خود يكي از جنبه 

جزئي از سازمان است. اما منظور از طراحي سازمان، طراحي عناصر و خصوصياتي است 

مطرح است. برخي از مواردي كه در طراحي سازمان بايد  كه در تشكيالت اداري سازمان

 مشخص شوند عبارتند از :

 مدت و كوتاه مدت.سياستهاي درازمدت، ميان 

 .طراحي چارت سازماني 

 .شرح وظايف كاركنان 

 هاي حقوقي و قانوني.رويه 

 .نظام پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل 

 تعاوني كاركنان،  هاي وام،هاي تامين و پشتيباني پرسنل. رويهرويه

 غذاخوري، تعاوني مسكن، باشگاه و....

 هاي كنترل و ارزيابي نيروي انساني.رويه 

 تنبيه پرسنل. -هاي تشويق رويه 

 .طبقه بندي مشاغل 

 هاي انتخاب و استخدام.رويه 

 هاي انتخاب شخص براي تصدي يك شغل. چه اشخاصي و با چه رويه

 خاص گردند.دار يك شغل توانند عهدهخصوصياتي مي

 هاي تنظيم و ارائه و بررسي گزارشها توسط پرسنل.رويه 

 ها.نامهآئين 
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 .دستورالعملهاي انجام فعاليتهاي سازمان 

  دستورالعملها و برنامه زمان بحران )در زمان ايجاد بحران چه عملياتي بايد

 انجام شود(.

 .)روشهاي بايگاني اسناد )كامپيوتري يا دستي 

 رسنل.هاي ماموريت پرويه 

 ... 

 

از موارد مهم طراحي، طراحي محيط است. براي اينكه سيستم به نحو مناسبي 

فعاليت كند، بايد محيط و شرايط محيطي مناسبي براي آن فراهم گردد. خداوند وقتي 

حضرت ابراهيم عليه السالم به مكه مباركه وارد شد و فرمان يافت كه خانه كعبه را بنا 

 محيط اينجا را براي زندگي مناسب گرداند :  كند، از خداوند خواست كه

 

"پروردگارا، اين شهر را محل امن و آسايش قرار ده و اهلش را كه به خدا و روز  

 اند، از ثمرات )گوناگون( روزي ده."قيامت ايمان آورده

است كه بدنه ظاهري و بيروني محيط يك سيستم متشكل از شرايط و عناصري  

دهند. مواردي نظير چگونگي قرار گرفتن اتاقها، رنگ اتاقها، شماي سيستم را تشكيل مي

شوند. اما برخي ظاهري ساختمان جزء مواردي هستند كه در طراحي محيط مشخص مي

ها و نظاير آن نيز در طراحي محيط موارد ديگر نيز نظير طراحي بايگاني، طراحي فرم

شود. طراح بايد محيط سيستم را به نحو مطلوب طراحي كند. برخي از موارد جانده ميگن

 گيرند.طراحي محيط در اينجا مختصرًا مورد بحث قرار مي

 

 برخي مسائلي كه در بايگاني مطرح هستند عبارتند از : 

 :در طراحي بايگاني اسناد سازمان، بايد مشخص شود 

                                                 
 12۶بقره  - 1۹۶
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o بايگاني چگونه باشد. سازماندهي 

o شود.روش دستيابي به بايگاني چگونه انجام مي 

o .محل بايگاني كجا باشد 

o ها و ميزها چگونه باشد.شكل داخلي محل بايگاني و قفسه 

o  شرايط فيزيكي محل بايگاني از نور و حرارت و... چگونه بايد

 باشد.

o شود.مديريت و اداره بايگاني چگونه انجام مي 

o ... 

 گانيامنيت باي 

o .از نظر دستيابي غير مجاز و دستكاري 

o .از نظر سرقت 

o .از نظر پوسيدگي به مرور زمان 

o 197از نظر خورده شدن توسط جانوراني نظير موريانه و بيد. 

o سوزي و حوادث.از نظر آتش 

 نوع بايگاني 

o كامپيوتري 

 .توزيعي يا متمركز 

 ....،كد، متن، صوت، تصوير 

 اي يا مستقل.شبكه 

 گاني.محاسبه حجم باي 

 ... 

o دستي 

 .توزيعي يا متمركز 

 .محاسبه حجم بايگاني 

                                                 
خبرى درج شده بود، مبنى بر آنکه يک بز متعلق  13۷۶در جرايد سال  -و بز!   - 1۹۷

 به سرايدار يک اداره، پرونده بازنشستگى شخصى را خورد!.
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 بندي.طبقه 

 ... 

 هاي مربوط به آن.آموزش متصديان بايگاني و دستورالعمل 

 

 ها مطرح است :برخي مسائلي كه در طراحي فرم 

 

 .هدف فرم 

 نوع فرم : 

o .فرم ثبت اطالعات 

o آوري اطالعات.فرم جمع 

o .فرم نظرخواهي 

o يابي مشكل.فرم طرح و ريشه 

o ... 

 .زمان تهيه فرم 

 .مكانيزم گردش فرم 

 ها.مكانيزم بايگاني و محل فرم 

 ها.مكانيزم استخراج اطالعات از فرم 

 .فيلدهاي اطالعاتي 

 ها.دستورالعمل پركردن فرم 

 ها )ظاهر فرم(.روش نمايش فرم 

 هاي ادواري.هاي فرممكانيزم 

 هاي موجود در كل سازمان.وجود مجموعه فرم 

 ها.و نامه 198هاي بدون فرمتفرم 

 كنند.ها را تهيه ميواحدهائي كه فرم 

                                                 
1۹۸ -  Free Format  
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 (.-مهر  -تايپ  -خودكار  -ها )مداد شيوه پركردن فرم.... 

 .مدت اعتبار در بايگاني 

 .دوره آزمايشي فرم و اصالحات بعدي 

 تشريحي(. -دن فرم )تستي طريقه پركر 

 افتد؟(.اثبات نياز به اين فرم )اگر نباشد چه اتفاقي مي 

 تك فيلدهاي فرم.اثبات نياز به تك 

 ها بخصوص در سيستمهاي اطالعات فرم 199مسئله بهنگام بودن

 دستي.

 ها.بررسي امكان ادغام يا تفكيك فرم 

 ها.كدگذاري فرم 

 ... 

  
 

 ها بايد به حداقل برسد.هاي بدون فرمت و نامهفرم 

 ها :ها و فرمانواع پرسشنامه 

o االمكان فشرده هستند.ها حتيهاي بايگاني. اين فرمفرم 

o ها آوري اطالعات و استخراجي. اين فرمهاي جمعفرم

داراي فضاي بيشتري هستند و فشرده نيستند، پس از انجام 

 شوند.استخراج معمواًل دور ريخته مي

  به همراه فرم يا در باالي فرم، دستورالعمل تكميل فرم ذكر شود. ازجمله

ها نوع اقدام و عملي كه براي پركردن فرم بايد انجام شود، توضيح در فرم

 داده شود. مثاًل :

هاي پاسخ تنها يكي را با ضربدر "از مربع

 مشخص كنيد".

                                                 
1۹۹ -   Update 
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 است فرم را تكميل  هاي پرشده نمونه در معرض ديد افرادي كه قرارفرم

 كنند قرار داده شود.

 ها قبل از آنكه رسمًا مورد استفاده قرار بگيرند، آزمايش شوند.فرم 

 تر است در تر و كوتاهسئواالت مهمتر يا سئواالتي كه پاسخ به آنها ساده

آوري هاي جمعابتداي فرم و بقيه در انتها نوشته شوند )بخصوص در فرم

 اطالعات(.

 ارزش زمان پركردن آن توسط كاربر و ورود اطالعات آن  ارزش فرم به

 به كامپيوتر بستگي دارد.

 .اطالعات فرم بايد از راست به چپ و از پائين به باال چيده شده باشند 

  در كسب اطالعات، جهت گيري سئواالت مهم است. مثاًل براي اين

 ست.موضوع چه سئواالتي الزم است پرسيده شود و چه سئواالتي الزم ني

 .هدف يا وظيفه فرم در آن ذكر شود 

 .عنوان فرم و عنوان واحد يا واحدهاي مربوطه در آن قيد شود 

  عنوان واحدهاي استفاده كننده قيد شود )در صورتي كه واحدهاي

 كنند. مثاًل فرم گزارش واحدهاي فني(.خاصي از آن استفاده مي

  صورت گيرد.جدول بندي مناسب و تقسيم بندي مناسب فيلدها در فرم 

 هاي فرم و اينكه به كجاها داده شود و ذكر صاحب موضوع تعداد نسخه

 هر برگه در هر نسخه انجام شود.

 .از جمالت رسا و واضح استفاده شود 

 .هر سئوال بايد به موضوع واحدي اشاره كند 

 .سئواالت قابل تفسير نباشند 

 بندي شده باشند.بندي شده و دستهسئواالت بايد طبقه 

 االت بايد به همديگر و به موضوع كلي ربط داشته باشند.سئو 
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  وقتي كاربر اپراتور، اطالعات را مستقيمًا از روي يك فرم كاغذي به

كند، فرم كامپيوتري بايد دقيقًا شبيه همان فرم كاغذي كامپيوتر وارد مي

 باشد.

  شود، كه براي ورود اطالعات استفاده نميقسمتهائي از صفحه نمايش

 نبايد توسط كاربر قابل دستيابي باشد.

  به كاربر اجازه دهد كه بين فيلدها به سادگي و راحتي حركت كند و

مثاًل مجبور نباشد كه حتمًا يك فيلد خاص را پر كند تا از آن خارج 

 گردد.

 تنظيم خودكار متون وارد شده و كوچك و بزرگ كردن حروف و 

 تنظيم به چپ و راست و تاريخ و.... انجام شود.

  به كاربر اجازه دهد از بخش ورود اطالعات خارج شود، بدون آنكه همه

 اطالعات را تكميل كرده باشد.

  ،هيچگاه اطالعاتي را كه جاي ديگري در بانك اطالعاتي موجود است

توسط كاربر وارد نشود. فقط كليد دستيابي به اطالعات و اطالعات 

 جديد وارد شود.

 اي گذاشته شود.فرض در فيلدهاي دادهمقادير پيش 

 هاي مستندات گردشي  توجه كافي مبذول شود. مستندات به فرم

شوند )چاپ ،مستنداتي هستند كه از يك سيستم خارج مي200گردشي

شوند. مثل سند خريد در بخشهاي شوند( و در سيستم ديگر وارد ميمي

 .201حسابداري و خريد و انبار

 

 ( 20-1محدوده مقادير ورودي، جلوي آن نوشته شود. مثاًل.) 

 منوئي( استفاده شود. -مارك هاي انتخابي )چكحتي االمكان از حالت 

                                                 
2۰۰ -  Turnaround Document 
و عملیات مبادله هائى وجود نداشته باشند بايد سعى شود، اصوالً چنین فرم  - 2۰1

 اطالعات، بدون دخالت اپراتور و مستقیماً توسط سیستمهاى کامپیوترى انجام شود.
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 هاي رمزي مثل نوع اول، نوع دوم و... هاي نامفهوم و نوشتهاز حالت

 االمكان اجتناب شود.حتي

  پيشنهاد شود كه اطالعات فرم را يكبار ديگر به كاربر، در انتهاي فرم

هاي حساس، دو امضاء از كاربر گرفته شود. بعد كنترل كند. حتي در فرم

از امضاء اول، كنترل و سپس امضاء دوم صورت گيرد. در اينگونه موارد 

 توضيحات مربوط براي كنترل مجدد بايد بين محل دو امضاء باشد.

 ردن جمع مقادير و... استفاده شود.از روشهاي كنترلي نظير وارد ك 

 .اطالعات وارد شده توسط كاربر را به حداقل برسانيد 

 هائي كه كاربر بايد بنويسد را به حداقل برسانيد و خالصه كنيد. مثاًل متن

اي بنويسد و فقط يك كلمه از جمله براي شما اهميت اگر بايد جمله

كلمه، نقطه چين قرار  دارد، بهتر است كه جمله را چاپ كرده و جاي آن

 دهيد.

 شده را در سيستم تعبيه كنيد.هاي ورودي ثبتمكانيزم اصالح فرم 

 شود، در صورتي كه پرسشنامه با دستگاههاي خودكار استخراج مي

 مسائل فني مربوطه، كاماًل در نظر گرفته شود.

 

 ودي باشند و هم خروجي.ها مستلزم اين هستند كه هم وربسياري از فرم 

 هاي ورودي معمواًل يك فرم چاپي است كه الزم است تا كاربر فرم

 هائي از آن را به طريقي استاندارد تكميل كند.محل

 شود.هاي ورودي معمواًل براي ورود اطالعات به سيستم استفاده ميفرم 

 ها هم خوب هاي ورودي خوب طراحي نشده باشند، خروجياگر فرم

 .202د بودنخواهن

  در يك فرم ورودي، هفت جزء اصلي كه هر فرم بايد داشته باشد عبارتند

 خدا( :از )پس از نام

o .عنوان 

                                                 
2۰2 -  Garbage In Garbage Out- GIGO   
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o .)شناسه و دستيابي )براي دستيابي در بايگاني 

o .دستورالعمل تكميل فرم 

o .بدنه اصلي فرم 

o بندي.جمع 

o .امضاء و كنترل 

o .توضيحات 

 دهد.، محل اين عناصر در فرم را نشان مي29-7شكل 

 توانند از انواع مختلف باشند. از شوند ميعناصري كه در فرم درج مي

 جمله :

o .نوشته ساده با عنوان ساده 

o .نوشته ساده با عنوان در زير خط 

o .نوشته ساده در مستطيل ساده 

o .نوشته مقطع در مستطيل مقطع 

o .روش محدوده مقادير ثابت 

o هاي كراني با پاسخ 203روش محدوده مقادير نادقيق

 شود(.محدوده يا محل نسبيعالمت زده مي)

o .)انتخابي )تستي 

o .جدول 

o .فضاي باز 

o .سئواالت با پاسخ كراني 

 اي باشند كه براي پر كردن از باال به پائين، يك مسير عناصر بايد به گونه

 مناسب داشته باشد. نه آنكه دائم برود باال و بيايد پائين.

 د، مطالب دسته بندي شوند. شوهائي كه مطالب زيادي سئوال ميدر فرم

 دهد.اي از اين دسته بندي را نشان مي، نمونه31-7شكل 

 چهار دستورالعمل براي طراحي فرم[ هاي وروديPCC90: ] 

                                                 
2۰3 - Fuzzy  
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مطمئن شويد كه فرم به سادگي قابل تكميل است. اين سادگي  -1 

 آيد.بيشتر، براثر قرار گرفتن عناصر در محل مناسب حاصل مي

اي طراحي شود كه با تكميل كردن آن، مطمئن فرم به گونه -2 

 باشيد كه تمام اطالعات الزم بدست آمده است.

 تا حد ممكن فرم جذاب و مناسب باشد. -3 

 مطمئن باشيد كه اين فرم با كاربرد آن تناسب كامل دارد. -4 

 

 انواع طرق خروج اطالعات 

o ي چاپي.هاگزارش 

o .فرم اطالعات چاپي 

o .صفحه نمايش 

o اطالعات دستي.فرم 

o .گزارش كتبي دستي 

o ها و نمودارهاي ديواري و...(.گزارش و ارائه شفاهي )فرم 

  خروجي اطالعات بايد بستگي به نياز كاربر باشد. نه اينكه از نظر فني

 امكان توليد آن وجود داشته باشد.

  تطابق داشته باشد و براي همان شكل خروجي بايد با خصوصيات كاربر

 كاربر طراحي شده باشد. نه آنكه شكل اطالعات داخل سيستم باشد.

  بايد بدانيم چه مقدار اطالعات بايد به كاربر داده شود. اضافه يا كم داده

نشود. مثاًل وقتي كاربر اطالعات يك ماه فروش را نياز دارد، اطالعات 

 تمام سال را به وي ندهيم.

 مناسب براي خروجي استفاده كنيم)كاغذ، صفحه نمايش،...(. از رسانه 

 هاي هاي مختلف امكان پذير باشد. همچنين محدودهاستفاده از رسانه

مختلف توسط كاربر قابل انتخاب باشد. خروجي انعطاف پذير باشد و 
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هاي مختلف را انتخاب كند. در كاربر بتواند با توجه به نيازها، حالت

 داشته باشد. وجود 204د كننده گزارشصورت امكان تولي

  در پريودهاي زماني مشخص، تهيه شود. )روزانه، هفتگي، ماهانه،...(. از

ها ها اجتناب شود. استراتژي خاصي براي خروجينامنظم بودن خروجي

 از نظر زماني بايد وجود داشته باشد.

 ها بايد وجود داشته هاي خاص از نظر مكاني براي خروجياستراتژي

شد. هر كس، در هر جائي خروجي نگيرد. مثاًل فقط بخش خاصي با

اجازه چاپ يك فرم را داشته باشد. به عنوان مثال برگه انتخاب واحد 

 دانشجو، فقط در اداره آموزش دانشكده قابل چاپ باشد.

  مشخصات عمومي نظير نام سازمان، تاريخ چاپ، محدوده اطالعات

 گزارش چاپ شود.مورد چاپ و نظاير آن حتمًا در برگ 

 هاي متوالي وجود هاي خاصي براي چاپ گزارش در صفحهمكانيزم

ها و شماره صفحه به نحو مناسب مشخص داشته باشد و عناوين صفحه

 شود.

 هاي خروجي بايد با توجه به سئواالت زير طراحي شوند ها و فرمگزارش

[PCC90:] 

 كند؟چه كسي از اين خروجي استفاده مي -1

 كنند؟كاربران از اين فرم استفاده ميچه تعداد از  -2

 شود؟كجا از اين خروجي استفاده مي -3

 شود؟چه موقع از اين خروجي استفاده مي -4

شود؟ )مثاًل اگر چندين سال الزم چه مدت از خروجي استفاده مي -5

 است تا بايگاني شود به شكل ميكروفيلم باشد(.

اشته چه قوانين و مقررات خاصي در مورد خروجي بايد وجود د -6

 باشد؟ )استاندارد، اندازه كاغذ خروجي و...(.

                                                 
2۰4 -  Report Generator 



 42۰مبانی تحلیل و طراحی سیستم ها / 

 

گيرد؟ )در در چه شرايط محيطي خروجي مورد استفاده قرار مي -7

فضاي باز و خيابان توسط پليس راهنمائي و رانندگي، در اتاق كار، 

ها و....(. نوع خروجي بايد در محل كارگاه و توسط تكنيسن

 متناسب با آن محيط باشد.

 

 .سازگاري 

 .دقت 

 .كارائي و موثر بودن سئواالت 

 .سادگي در فهم 

 بندي.سادگي در جمله 

 .سادگي در استفاده 

 هاي طرح مشكل، طريقه طرح سئواالت هاي نظرخواهي و فرمدر فرم

اي باشد كه ما را به حل مشكل برساند. اطالعات و سئواالت بايد به گونه

 م كاًل بايد هدف خاصي را دنبال كنند.فر

 

 .وزن و نوع كاغذ مناسب باشد 

 .اندازه و قطع مشخص داشته باشد 

 ها داراي معاني خاص باشند و به نحو مطلوب استفاده شوند. هم رنگ

 ها.رنگ كاغذ و هم رنگ نوشته

 .دوام كاغذ مناسب استفاده آن باشد 

  مناسب و موزوني داشته باشد.وضع ظاهري و عمومي 

 هاي كامپيوتري يا كاغذي در جاي مناسب استفاده شوند.فرم 

 هائي ها، براي افرادي كه دائمًا با فرمدر بكارگيري فيزيكي از فرم

دانهاي خاص ايجاد شود. همچنين زيردستي و برگهسروكار دارند، تخته

 شود. هاي مناسب ايجادهاي فرم به شكل مناسب در محلقفسه
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برخي از نكاتي كه در طراحي و تقسيم بندي و تخصيص فضا مطرح است  

 عبارتند از:

 كنند در بخشهاي واحدهائي كه مكمل يكديگرند و يا باهم كار مي

 مجاور هم در ساختمان قرار داده شوند.

گاهي اوقات پراكنده كردن واحدها در ساختمان به شكل سلسله 

مبتني بر چارت سازماني روش مناسبي نيست. مثاًل سازماني كه سه مراتبي و 

بخش الف، ب و ج دارد و يك واحد از بخش الف با واحدهاي بخش ب 

بيشتر مبادله اطالعات دارد تا با واحدهاي ديگر بخش الف، بهتر است در 

بندي بدين شكل كه واحدهاي بخش كنار واحدهاي ب قرار گيرد، و تقسيم

ه اول، واحدهاي بخش ب در طبقه دوم و واحدهاي بخش ج الف در طبق

 در طبقه سوم، بدون در نظر گرفتن ارجاعات آنها كار درستي نيست.

  مديران حوزه سرپرستي، نزديك واحدهاي تحت كنترل خود قرار داشته

 باشند.

  دفاتري كه مورد مراجعه عموم است، نزديك درب ورودي و طبقات

 همكف قرار بگيرند.

  هاي دور از رفت و آمد براي كارهاي محرمانه و خصوصي محلتعيين

 و شخصي پرسنل.

 هائي نظير آبدارخانه و دستشوئي دور از هم و هر دو دور از معابر محل

 ها قرار داشته باشند.اصلي و در گوشه

 هاي دلباز نظير طبقه باالي ساختمان قرار داشته باشد.غذاخوري در محل 

 ي از دسترس براي مراجعان مسن و معلول.توجه به وجود پله و دور 

 هاي بلند، زيرا اينگونه به حداقل رساندن تعداد دفاتر خصوصي و پارتيشن

ها را افزايش كند و هزينهدفاتر، مديريت و سرپرستي را مشكل مي

 كند.دهد و فضا را زيادتر مصرف ميمي
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 هائي براي جلسه و كالس، بصورتي كه اشخاصيكه به آنوجود محل 

ها محل نياز دارند، در مواقع لزوم بتوانند از آن استفاده كنند. اين محل

هم به صورت مشاع براي استفاده اغلب پرسنل و هم به صورت 

 اختصاصي براي پرسنلي كه سروكار بيشتري با جلسات دارند ايجاد شود.

 هاي هاي روشن و نورگير به محل كار كارمندان و محلاختصاص محل

 به بايگاني.بدون پنجره 

 .محل استقرار پرسنل بايگاني، خارج از محوطه اصلي بايگاني 

 .تامين نور و تهويه مناسب براي كليه بخشها و محوطه بايگاني 

 .سيستمهاي ايمني و تشخيص حريق در كليه بخشها و محوطه بايگاني 

 ها، محل كنتورهاي در نظر گرفتن موارد ايمني نظير آتش خاموش كن

 برق، دزدگير و

  ... 

  جداكردن بخشهائي كه كاركنان آن نياز به سكوت و آرامش دارند از

 بخشهاي شلوغ و در معرض رفت و آمد عموم.

 ها و موقعيت پله -تعيين وضعيت چيدن اتاقها با توجه به بار ترافيكي

 آسانسور و...

  استفاده از روشهائي چون آسانسورهاي حمل بار و نامه و.... و سيستمهاي

 بادله و مكاتبات براي كم كردن حجم مبادالت و مراجعات.مكانيزه م

 .در نظر گرفتن مسئله شبكه كامپيوتري در تخصيص فضا 

  در نظر گرفتن مسئله ترافيك در هنگام آغاز و پايان ساعت كاري و محل

 زني.كارت ساعت

 ها.در نظر گرفتن زيبائي و نظافت محل 

 شترياني كه مراجعين خاص در نظر گرفتن زيبائي و تشريفات ويژه براي م

دارند و اين تشريفات براي وجهه و اعتبار سازمان داراي اهميت باشد 

 )مانند وزارت امورخارجه يا بخشهاي بازاريابي سازمان(.

 .در نظر گرفتن شرايط اقليمي 
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  در صورتي كه بخواهيم ساختمان جديدي را بنا كنيم، عالوه بر تمام

ي و تاسيساتي به صورت مناسب با مسائل فوق، توجه به مسائل معمار

 سازمان.

 .توجه به مسئله پاركينگ كاركنان و مشتريان 

 .توجه به مسائل اعمال كنترل و نظارت در فضاي سازمان 

 .توجه به محل استقرار تجهيزات 

  استفاده از روشهاي معمول در بدست آوردن مسير مراجعات و ترافيك

مطالعه سيستم و تعيين  حركت و بدست آوردن فراواني كار در هنگام

 مشخصات فضاي كار و استفاده از نقشه محل كار حتمًا انجام شود.

  

 

در طراحي استفاده از تجهيزات و تعيين تجهيزات مورد نياز محيط كار، برخي  

 از نكاتي كه بايد مورد توجه قرار گيرند عبارتند از :

 سائل و تجهيزاتي كه هر كدام از پرسنل و واحدها بايد مشخص شود كه و

نياز دارند چه چيزهائي است و چه نوع و خصوصياتي بايد داشته باشد. 

 گرد و دستگاه منگنه گرفته تا كامپيوتر و اتومبيل.تهاز سنجاق

  ليست كليه لوازم و تجهيزات براي هر پرسنل و هر واحد و مشخصات

 اي ثبت شود.كتابچه جداگانه آنها بايد در مستندات سيستم در

  سعي شود در خريد وسائل، بخصوص وسائل مركب و قابل تعمير، يك

استاندارد وجود داشته باشد و كليه وسائل از يك نوع و حتي يك 

هاي نگهداري كارخانه سازنده خريداري شود. بدين ترتيب در هزينه

 جوئي مناسبي خواهد شد.صرفه

 ده و گران قيمت، بايد مشخص شود كه در استفاده از تجهيزات پيچي

ارزش كار دستگاه چقدر خواهد بود و اگر اين دستگاه وجود نداشته 

شود و اين دستگاه باشد، چه مقدار از وقت و توان نيروي انساني تلف مي

چقدر در بازدهي كار و كيفيت كار موثر است. بايد مشخص شود كه 
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دستگاه چقدر است. قيمت  شود. قيمتچقدر از اين دستگاه استفاده مي

انجام آن كار در خارج از سازمان چقدر هزينه دارد و مخارج نگهداري 

دستگاه و كاربري و مواد اوليه و تعميرات آن چقدر است. با توجه به اين 

گيري شود. موضوعات در استفاده يا عدم استفاده از تجهيزات تصميم

مورد توجه قرار  ها و كاهش ساعت كار نيروي انسانيكاهش هزينه

 گيرد.

  در انتخاب نوع و كيفيت دستگاه، بايد به حجم و كاربرد دستگاه در

 سازمان توجه كافي شود.

  پرونده تعميرات دستگاه در سازمان بايد وجود داشته باشد و عمليات

 شود در آن ثبت شود.هائي كه بر دستگاه انجام ميتعميرات و كليه هزينه

 ميرات و شخصي به عنوان مسئول بكارگيري شخصي به عنوان مسئول تع

 هر دستگاه تعيين شود.

 ريزي شده، دستگاه مورد بازرسي و هاي مشخص و برنامهدر دوره

 سرويس قرار گيرد.

  روال خاصي براي نصب، استفاده، تعميرات و بازرسي دستگاهها در

 سازمان به صورت مستند و مكتوب وجود داشته باشد.

 ان عمر آن مورد توجه قرار گيرد.استهالك دستگاه و ميز 

  فضاي مورد نياز دستگاه و خصوصيات محيطي و گرما و سرما و نور و

برق و تهويه و ساير شرايط الزم محيط فيزيكي مورد توجه قرار گيرد و 

 فراهم گردد.

 .آموزش پرسنل در بكارگيري دستگاه به نحو مطلوب انجام شود 

  تعميرات و سرويس دستگاه يا در دستورالعملهاي مربوط به بكارگيري و

اي در كنار دستگاه قرار كنار دستگاه بر ديوار نصب شود و يا در دفترچه

 گيرد.
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اي افزارهاي كامپيوتري بايد رابط كاربر به گونهدر طراحي رابط كاربر نرم 

. در نظر گرفتن مسائلي چون 205ا كاربر باشدطراحي شود كه خوشكار بوده و مانوس ب

ها و امثال آن و امكان تغيير آن توسط كاربر و طراحي پيامهائي كه رنگ صفحه و نوشته

شود شود و واضح بودن پيامها و طراحي گفتگوهائي كه با كاربر انجام ميبه كاربر داده مي

 .206و نظاير آن بايد درطراحي رابط كاربر مورد توجه قرار گيرد

 

 برخي از نكات مطرح در محيط عمومي سازمان عبارتند از : 

 ها و امثال آن ها، پردهپوشنظافت و رنگ ديوارها و تجهيزات، كف

در روحيه كاركنان و مراجعان تاثير بسياري دارد. همچنين وجود 

و سالنها كاري هم در محوطه خارجي و هم در اتاقها گياهان و گل

 بايد مورد توجه قرار گيرد.

 هاي راهنماي طبقات و اتاقها و مسيرها در محيط تابلوها و عالمت

 سازمان نصب شود.

 .بر كنار درب هر اتاق، عنوان اتاق و بخش آن ذكر شود 

 .در باالي سر هر يك از پرسنل، نام و سمت وي درج شود 

 ني بر اينكه هاي مناسب، تابلوهاي راهنماي مراجعان مبدر محل

كارشان را چگونه بايد انجام دهند و چه مداركي الزم دارند و امثال 

آن نصب شود. ضمنًا نكاتي كه مراجعان بايد بدانند، از اينكه چه 

توانند به حقوق خود دست پيدا كنند و حقوقي دارند و چگونه مي

هاي خود را اعالم و پيگيري كنند و تمام توانند شكايتچگونه مي

دانند و از ندانستن آنان در سازمان ردي كه معمواًل مراجعان نميموا

                                                 
2۰۵ - UserFriendly  
با توجه به تعدد کتب و مقاالتى که در اين زمینه وجود دارد، دريافت اطالعات   - 2۰۶

 شود.شتر در اين زمینه بر عهده خواننده محترم با مراجعه به مراجع اين زمینه گذاشته مىبی



 42۶مبانی تحلیل و طراحی سیستم ها / 

 

شود به نحو مناسب در معرض توسط برخي افراد سوء استفاده مي

 ديد مراجعان قرار داده شود.

نصب وظايف و اختيارات هر واحد و هر بخش از سازمان در ابتداي هر واحد 

 در محل مناسب. و بخش و احتمااًل نصب نمودارهاي مهم عمليات واحد

 

 

 

 فرايندگذارد. ديگر، اثراتي بر محيط مي فرايندمكانيزاسيون، مانند هر  

مكانيزاسيون با سه عنصر محيطي تكنولوژي، سازمان و نيروي انساني دربرخورد متقابل 

 (.31-7 بر ساير اجزاء محيط نيز موثر است )شكلاست و عالوه بر آن 

 فرايندهاي محيطي در محيط انساني و اجتماعي، همواره يكي از مهمترين جنبه 

شود، ابعاد محيطي شود. زمانيكه يك دستگاه صنعتي توليد ميمكانيزاسيون محسوب مي

طرح است. اما نظير ميزان مصرف برق و ولتاژ و حرارت و... براي فعاليت اين دستگاه م

اين ابعاد محيطي چندان مشكل ساز نيست و تطابق محيط با آن، با برخي تمهيدات فني 

ممكن است. اما بعدي از ابعاد محيطي فعاليت اين دستگاه مطرح است كه به سادگي 

توان با آن برخورد نمود و آن محيط انساني است. محيط انساني به سادگي قابل تغيير نمي

ولت تغيير  110ولت به  220توان برق يك كارگاه را از به سادگي ميو تحول نيست. 

داد، اما شرايط كار كارگران چنين نيست. مسائل متعددي در محيط انساني مطرح است 

 كه بايد با دقت و ظرافت فراوان به آنها توجه نمود. مسائلي نظير :

 يادگيري كار با سيستم 

 متطابق فيزيكي و جسمي كاركنان با سيست 

 پذيرش سيستم توسط كاركنان 

 مسائل روحي و رواني كاركنان در برخورد با سيستم 

 ... 
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شود تا در ايجاد سيستمي كه انسان به نحوي در فعاليت آن همه اينها باعث مي 

دخيل است، پيچيدگي بسياري ايجاد شود و نكات متعددي بوجود آيد كه بايد به آنها 

كند. سيستمهاي مكانيزه نيز چنين مشكلي را ايجاد مي برداري ازتوجه شود. ايجاد و بهره

سيستمهاي كامپيوتري بخصوص در سازمانها در محيط بسيار وسيعي از عوامل انساني 

توان در حد آن يافت.بايك كنند كه كمتر سيستم مكانيزه ديگري را ميفعاليت مي

هنگي و اجتماعي دستگاه صنعتي و يك ماشين توليد، دو تا سه نفر كارگر در سطوح فر

كنند. در صورتي كه با يك سيستم مكانيزه در يك سازمان، چندين مشخص، فعاليت مي

كنند. اين مسئله باعث حساسيت نفر، با درجات فرهنگي و تخصصي مختلف برخورد مي

توان گردد. محيط انساني كه با سيستمهاي مكانيزه برخورد متقابل دارند را ميموضوع مي

 دانست : در سه بخش زير

 كاركنان - 1 

 مديران - 2 

 ارباب رجوع - 3 

ها و مسائل خاص خود را در برخورد با سيستمهاي هر يك از اين افراد، ديدگاه 

 مكانيزه دارند.

برخورد با سيستمهاي كامپيوتري توسط انسانها از ديدگاههاي مختلف و  

توان طبق موارد نند راميكشود. افرادي كه با سيستم برخورد ميسطوح مختلف انجام مي

 زير دسته بندي نمود :

 .كساني كه بايد درمورد يك سيستم كامپيوتري نظر دهند 

 كنند.كساني كه با سيستم مكانيزه كار و آنرا هدايت مي 

 كنند.كساني كه از يك سيستم مكانيزه استفاده مي 

 .كساني كه با يك سيستم مكانيزه برخورد دارند 

  سيستمهاي مكانيزه ندارند.كساني كه ارتباطي با 

نوع برخورد هر يك از اين افراد و ديدگاههاي هر كدام از آنها متفاوت است.  

اگر سيستمي به صورت صحيح و با در نظر گرفتن محيط انساني كه از ديدگاههاي 

هاي موفق و يا كند ايجاد نشود، شكست آن حتمي است. نمونهمختلف با آن برخورد مي
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مكانيزاسيون سيستمها در سازمانها قابل مشاهده است. بسياري از  فراينداز ناموفق بسياري 

سيستمهاي كامپيوتري بصورت موفق و با در نظر گرفتن مسائل محيط انساني ايجاد شدند 

و فعاليت مفيدي را آغاز كردند. و بسياري از سيستمها در همان ابتداي فعاليت و برخي 

ليل عدم تطابق محيط انساني، از گردونه فعاليت كنار چندان طوالني به دپس از مدتي نه

گذاشته شدند. بسياري از سيستمهاي كنار گذاشته شده، از نظر فني بسيار مناسب بوده و 

اند، اما عامل محيط انساني در آنها به نحو مناسب در نظر گرفته قابليتهاي فراواني را داشته

 نشده بود.

 

 اثرات مثبت مختصرًا عبارتند از : 

 .امكان دستيابي بهتر و سريعتر به اطالعات 

 .امكان اعمال كنترل دقيقتر فعاليتهاي سازمان 

 كننده و مطرح شدن كارهاي متنوع و حذف كارهاي تكراري و خسته

 جذاب.

 .حذف يا كاهش بوروكراسي 

 .كمك به تامين عدالت اجتماعي 

 د خوشبيني نسبت به دولت و صاحبان و متوليان سازمان.ايجا 

 جوئي در وقت و سوق دادن نيروهاي توسعه انساني از طريق صرفه

 انساني به فعاليتهاي مفيد و توليدي.

 .كنترل قوانين و مقررات و جلوگيري از انجام فعاليتهاي غير قانوني 

  آرامش كاركنان بدليل سريع شدن كار و حذف برخي كارهاي

تكراري و رهائي از محاسبات پيچيده و يا پرحجم و كاسته شدن حجم 

 كار.

 به ديگران به جهت استفاده از علوم جديد داشتن احساس برتري نسبت

 براي كاركنان.

 تر شدن نتيجه كار.تر و صحيحدقيق 
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 هاي بين نيروهاي انساني در محيط.تر شدن كنشكم 

 سترسي و هم از نظر تخريب.ايجاد امنيت بيشتر اطالعات هم از نظر د 

 .ارتقاء نوع و سطح كار كاركنان 

 مند شدن افراد فعال در سازمانها به كار.عالقه 

 

 كند عبارتند از :اثرات منفي كه در ابعاد و شرايط مختلف بروز مي

 .ايجاد تغييرات در محيط انساني 

  ناديده شدن برخي از روابط اجتماعي و انساني در كارها و به صورت

 انيزه در آمدن فعاليتها.مك

 شدن و سختي كار با سيستمها.پيچيده 

 هاي عصبي و مشكالت روحي.استرس و ناراحتي 

 دادن آنها به بروزاخالق توجيه اشتباهات انجام داده شده و نسبت

 سيستم.

 .مشكالت جسماني كاركنان در كار با كامپيوتر 

 غير منطبق  هايايجاد برخورد با كاربران جهت جلوگيري از خواسته

 آنان با قوانين و مقررات.

 .عدم پذيرش سيستمهاي مكانيزه توسط كاركنان 

 .عدم پذيرش سيستمهاي مكانيزه توسط ارباب رجوع 

 .عدم پذيرش سيستمهاي مكانيزه توسط مديران 

 از نظر تخريب.از نظر دسترسي و همشدن امنيت اطالعات همكم 

ه عنوان اثرات مثبت نيز تلقي بايد توجه داشت كه برخي از اين موارد ب 

كاهش شوند. مثاًل در مورد امنيت اطالعات، سيستمهاي كامپيوتري باعثمي

گردند. ارتباط برخي از موارد ديگر ميدربرخي از موارد و افزايش امنيت در برخيامنيت

شود. از جمله همين نميموارد با محيط انساني، در برخي موارد به شكل واضح مشاهده

له امنيت، شايد بر محيط انساني موثر به نظر نرسد. اما اين موضوع به طور غير مستقيم مسئ

 بر محيط انساني موثر است.
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فرهنگ استفاده از كامپيوتر به عنوان يكي از مهمترين عواملي است كه بر  

گذارد. زماني كه ما از ابزاري استفاده اط بين محيط انساني و سيستمهاي مكانيزه اثر ميارتب

تنها بطور مفيد از كنيم، در صورتي كه با فرهنگ بكارگيري آن ابزار آشنا نباشيم، نهمي

آن استفاده نخواهيم كرد، بلكه اين استفاده عوارض و عواقبي را در بر خواهد داشت. 

يوتر يك موضوع فرهنگي است. جامعه نسبت به كامپيوتر برداشت مناسبي استفاده از كامپ

ندارد. از ساده ترين موارد گرفته نظير بكار بردن اصطالحات كامپيوتري به شيوه 

شود. نادرست،تا تعيين كاربردهاي كامپيوتر در يك مورد خاص،اين موضوع مشاهده مي

و تلويزيون، گاه بيان اخبار مربوط  هاي حساسي نظير پخش اخبار راديوحتي در موقعيت

كنندگان خبر از مسائل اطالع تنظيمشود كه عدمبه سيستمهاي كامپيوتري چنان انجام مي

اوليه كاربري سيستمهاي مكانيزه روشن است. بنا بر اين، بكارگيري اين سيستمها بايد 

ود. زماني كه از همراه با آماده سازي شرايط و فرهنگ استفاده از اين سيستمها انجام ش

كنيم، منظور آموزش انتقال فرهنگ كامپيوتر و سيستمهاي مكانيزه صحبت مي

نيست. متاسفانه اين موضوع در بسياري از موارد افزار خاصنويسي ويا كار با يك نرمبرنامه

اشتباهًا چنين تلقي شده است. فرهنگ كامپيوتر يعني اينكه كامپيوتر چيست ؟ چگونه از 

شود ؟ چرا بايد از آن استفاده كرد ؟ در چه جائي بايد از آن استفاده كرد ه ميآن استفاد

رساند ؟ مسائلي كه در برخورد ما ميرساند ؟ چه ضررهائي را به؟ چه خدماتي را به ما مي

با سيستمهاي كامپيوتري وجود دارد چيست ؟ و...... اين مسائل افراد جامعه را براي 

افزار خاص نويسي يا استفاده از يك نرمكند. اما طريقه برنامهده ميبرخورد با كامپيوتر آما

شده وقتي كه فرد اطالعات فوق الذكر را نداشته باشد و پاسخي براي چراهاي مطرح

تنها مفيد نيست، بلكه مضراتي هم خواهد داشت. همانطور كه براي استفاده نداشته باشد، نه

كبريت مطرح شود، خطرات بسياري را ايجاد از كبريت، اگر تنها طريقه بكارگيري 

خواهد كرد. اغلب نيروهاي انساني چه ارباب رجوع و چه كاركنان و چه مديران، ديدگاه 
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درستي از سيستمهاي كامپيوتري ندارند. احساس نياز به سيستمهاي مكانيزه و تشخيص 

در سازمانها گيرد و در بسياري از موارد، صورت مسئله نوع نياز به درستي صورت نمي

توانند برداشت مناسبي از سيستمهاي شود زيرا برخي از مديران نمياشتباه ترسيم مي

كامپيوتري و كمكي كه در سازمان آنها خواهند كرد داشته باشند. اين برداشت 

 توان در موارد زير دانست:رامينامناسب

 العاده از موارد انتظار انجام كارهاي خارقدر برخي

كامپيوتري را دارند.يك مديرمدرسه از توليد كننده ازسيستمهاي

خواست كه اوراق تشريحي دانش آموزان را اي را ميافزاربرنامهنرم

 تصحيح و تمام عمليات صدور كارنامه را انجام دهد.

 كند و انجام فعاليتهائي كه گاه عكس موضوع قبلي مصداق پيدا مي

وپا نتظارات بسيار پيششود واتواند انجام دهد باور نميسيستم مي

هاي سيستمهاي رود،حال آنكه قابليتميافتاده و اوليه از سيستم

 تواند بسيار بيشتر باشد.مكانيزه مي

 خورد، عدم توان تطابق بيشترين موردي كه در اين مسئله به چشم مي

ديدگاههاي سيستم دستي فعلي با سيستم مكانيزه است. برخي از 

هائي كه در سيستمهاي دستي مطرح شيوهتوانند بين مديران نمي

هائي كه در سيستمهاي مكانيزه مطرح است تطابق ايجاد است با شيوه

 كنند و يا تطابق پيشنهاد شده توسط تحليلگران سيستم را بپذيرند.

شود نيز عالوه بر اين موارد برداشتي كه از طريقه ايجاد سيستمهاي مكانيزه مي

مشكالت و شيوه ايجاد سيستمهاي مكانيزه بر اجتماع چندان مناسب نيست. مسائل و 

هاي ايجاد كننده سيستمهاي مكانيزه روشن نيست و اين موضوع بخصوص در برخورد تيم

 با مديران مشكل آفرين است.

طراح و تحليلگر سيستم براي اجتناب از اين مشكالت، بايد در هنگام طراحي 

سازمان را در اين زمينه بسنجد و ثانيًا در كنار سيستم مكانيزه، اواًل سطح افراد موجود در 

طراحي، اقدامات مناسب براي آشنا نمودن افراد با اين گونه سيستمها را انجام دهد. 

همچنين پس از ايجاد سيستمهاي مكانيزه، آموزش كاربران براي كار با سيستمها بايد به 
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يد صرفًا به آموزش ها نبانحو مناسب و كافي در سطوح مختلف انجام شود. آموزش

هاي وسيعتري از استفاده از سيستمها و كار با صفحه كليد محدود شود. بلكه بايد جنبه

خصوصيات، محيط، اثرات، ابعاد و ملزومات بكارگيري اين سيستمها را شامل شود و 

كاركنان، مديران و حتي ارباب رجوع نسبت به اينكه چه توقعاتي بايد از سيستمها داشته 

 توجيه شوند.باشند 

 

يكي از مهمترين مشكالت در مكانيزاسيون سيستمها، موضع گيري نيروي  

است. در اغلب موارد كاركنان و گاه مديران نسبت به  فرايندانساني نسبت به اين 

وع گاه باعث توقف دهند و همين موضمكانيزاسيون سيستمها واكنش منفي نشان مي

گيري نسبت كاركنان رامنجر به موضعشود.ديدگاههائي كهفعاليت و شكست سيستم مي

 كند عبارتند از :به مكانيزاسيون مي

  در برخي اوقات كاركنان از بيكار شدن خود، بر اثر مكانيزاسيون واهمه

در دارند. بايد اطمينان كافي به كاركنان نسبت به اين موضوع داده شود و 

وتحليل سيستم و برخورد با كاركنان نيز اين موضوع با ظرافت الزم تجزيه

 مورد توجه قرار گيرد.

  كاركناني كه از ضعف روالهاي كنترل در سيستمهاي دستي موجود براي

برند، با فرار از كار و يا انجام برخي فعاليتهاي غير قانوني بهره مي

ها توسط مديريت برخورد مكانيزاسيون به دليل قابل كنترل شدن كار

كردن كنند. توجه به اين موضوع و ظرافت برخورد با آن در مكانيزهمي

 رسد.حل ممكن به نظر ميسيستمها تنها راه

  برخي از كاركنان در سازمان، به مرور زمان و اينكه وي تنها انجام دهنده

دي يك فعاليت در سازمان در اين مدت بوده است، برخي از فعاليتهاي كلي

كنند. همواره در سازمانها افرادي هستند كه سازمان را به خود وابسته مي

شود و برخي موارد پيچيده قانوني، تنها به كمك و هدايت آنان انجام مي

حتي مديران، از انجام اين فعاليتها بدليل عدم اطالع كامل از مسائل مربوطه 
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عنوان اهرمي براي انجام ناتوان هستند. اينگونه افراد گاه از اين موضوع به 

كنند. با مكانيزه شدن سيستم هاي خود در سازمان سوء استفاده ميخواسته

شود و آنها قدرت سازمان، فعاليتهاي كليدي از دست اين افراد خارج مي

دهند و به همين دليل به مقابله پنهان و يا آشكار با سيستم خود را از دست مي

كنند. اين مسئله بايد در الزم، خودداري مي پرداخته و يا از دادن اطالعات

 مكانيزاسيون مورد توجه قرار داشته باشد.

  كند. مكانيزاسيون مي فرايندترس عاملي است كه افراد را وادار به برخورد با

 تواند ناشي از موارد زير باشد :اين ترس مي

 ها.ترس از هر چيز نو و برخورد با ناشناخته 

 ردن اطالعات و يا تخريب اطالعات.ترس از صحيح وارد نك 

 .ترس از توانائي خود براي كار با كامپيوتر 

 ... 

ايجاد ترس دركاركنان موجبمكانيزاسيون،از برخوردهائي كه فراينددر  

شود بايد خودداري نمود و با آشنا كردن كاركنان با سيستمهاي كامپيوتري و برخورد مي

از بين برد. اين ترس گاه گريبانگير مديران نيز  ساده آنها با اين سيستمها اين ترس را

 شود.مي

 ثمر بودن تجارب كاري و كنار گذاشتن داشتن احساس بيهودگي و بي

شود و بايد به اين مسئله تجارب كاركنان نيز موجب واكنش كاركنان مي

 هاي مناسب از ميان برد.توجه كافي مبذول شود و اين احساس را با شيوه

 فرايندوامل ذكر شده بايد سعي شود تا كاركنان را در جبهه مقابل با توجه به ع 

تشويق،  فرايندايجاد سيستمهاي مكانيزه، فرض ننمود. بلكه كاركنان را به فعاليت در اين 

و موضوع بدان صورت به كاركنان القاء شود،كه خود آنها هستند كه سيستم را مكانيزه 

كردن سيستم و انجام بخشي از ن در مكانيزهكنند. ايجاد احساس شراكت در كاربرامي

كار توسط كاركنان نظير واگذار كردن بخشي از مستندسازي به افراد و خواستن نظرات 

كارشناسي آنها و اعمال نظرات مثبت آنان در سيستم وتوجه دادن كاربران به اين موضوع 
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كاركنان در مقابل  شود نه تنهاكه سيستم بر اساس نظرات آنان ايجاد شده است باعث مي

 كمك كننده باشند. فرايندگيري نكنند، بلكه خود در اين سيستم موضع

مكانيزاسيون، خصوصيات ذاتي و سطح علمي و  فراينداز طرفي ديگربايددر  

اي كه در توليد سيستمهاي مكانيزه مطرح هاي كاربران مد نظر قرار بگيرد. مسئلهتوانائي

ه فرد وابستگي داشته باشند و بايد از افرادي كه در سطح است آنست كه سيستمها نبايد ب

كنند مستقل بوده و با تعويض افراد، مشكلي در فعاليت سيستم ايجاد ميسازمان فعاليت

كه خصوصياتي كه افراد دارند مد نظر قرار نگيرد. نشود. اما اين موضوع بدان معنا نيست

هاي ت ذاتي افراد و سطح علمي و توانائيبا حفظ مسئله استقالل سيستم از افراد، خصوصيا

 شخصي كاربران بايد مد نظر قرار بگيرد.

گيري در مقابل نكته ديگر آنست كه در برخي موارد ارباب رجوع به موضع 

شود كه بايد با پردازد. اين موضوع اغلب از عدم اعتماد به سيستم ناشي ميسيستم مي

 روشهاي صحيح، جلب اعتماد نمود.

 

رواني نيز در استفاده صحيح  -عوامل بهداشتي  

توان به موارد زير درمحيطهاي انساني نقش موثر دارد. ازجمله ميمكانيزهازسيستمهاي

 اشاره نمود.

 

 .فراهم كردن امكانات رفاهي مورد نياز 

 االمكان خفيف باشد زيرا آيد حتيتغييراتي كه در محيط انساني بوجود مي

 شود.هاي رواني متعددي ميتغييرات شديد باعث ايجاد ناراحتي

 هاي عصبي كه در اثر مكانيزاسيون سيستمها براي بايد به استرس و ناراحتي

تواند از موارد زير ايجاد ها ميشود توجه نمود. اين ناراحتيافراد ايجاد مي

 شود :

 .فعاليت در محيط كار يكنواخت 

 كانيزه.حساسيت كار با سيستمهاي م 

 .عدم اعتماد به كار سيستم و مسئله وسواس در كنترل كار سيستم 

 .عدم اعتماد به توانائيهاي خود در استفاده از سيستم 
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 شدن ارتباط با ساير افراد بدليل استفاده از سيستم.انزواي افراد و كم 

  در نظر گرفتن مسائل بهداشت كار در كار با كامپيوتر و تامين شرايط

 سب از جمله نور و دما و.....فيزيكي منا

 

مسائل انساني و اجتماعي در كنار سيستم و در هنگام تجزيه وتحليل سيستم  

بايد در نظر گرفته شود و تبعات مكانيزاسيون مورد توجه قرارگيرد.سيستمها بايد به 

ستفاده از سيستمها و درك مفاهيم مطرح در سيستم ساده باشد اي ايجاد گردند كه اگونه

و كاربران به سادگي بر آن تسلط پيدا كنند. فعاليت و پياده سازي سيستمهاي مكانيزه بايد 

 اي انجام شود كه كمترين عوارض را در محيط انساني ايجاد كند.به گونه

 صل ايجاد شود :در پياده سازي سيستمهاي مكانيزه بايد تعادلي بين دو ا 

سيستمهاي مكانيزه نبايد كاماًل منطبق بر سيستمهاي دستي ايجاد شوند و  -1 

دقيقًا همان روشها را استفاده كنند. بلكه روشهاي مورد استفاده در سيستم 

مكانيزه بايد متناسب با شرايط سيستم باشد وصحيح نيست كه عينا همان 

 درآورد. روشهاي سيستم دستي را به صورت كامپيوتري

در مكانيزاسيون بايد حتي االمكان همان شرايط سيستم دستي قبلي حفظ  -2 

شود و كاركنان، كمتر احساس تغيير كنند و سيستم مكانيزه جديد با محيط 

كار فعلي سازگاري داشته باشد. اين موضوع به دليل مشكل بودن تطابق 

 انسانها با محيط جديد الزم است.

رسند بايد به نحوي با هم هر متضاد با يكديگر به نظر مياين دو اصل كه در ظا 

سازي سيستم مورد توجه قرار بگيرند.همچنين ايجاد تركيب شده و در طراحي وپياده

قدم و مرحله به مرحله انجام شود و از تغيير يكباره سيستمها خودداري سيستمها بايد قدم به

شديد و يكباره ناتوان است و با آن شود. محيط انساني و اجتماعي از پذيرش تغييرات 

هاي ايجاد كند. بايد با ايجاد سيستم بصورت گام به گام و در نظر گرفتن تنشمقابله مي

هاي احتمالي در مرحله بعدي، محيط را براي پذيرش تغييرات شده در هر مرحله و تنش

 آماده نمود.
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عث پذيرش يا عدم پذيرش سيستم امنيت و اعتبار عامل مهمي است كه با 

شود. وقتي سيستم از امنيت مطلوب توسط مديران و كاركنان و ارباب رجوع مي

هاي زير زند. اين امنيت در زمينهبرخوردار نباشد، محيط انساني از قبول آن سر باز مي

 الزم به توجه است :

 .امنيت در مقابل دستيابي غير مجاز 

  رفتن اطالعات.بينامنيت در مقابل تخريب و از 

 .امنيت در مقابل اشتباهات اپراتوري و حصول نتيجه اشتباه 

با استفاده از روشهاي مطرح در علم كامپيوتر و اطالعات و بكارگيري مناسب  

توان تا حد مطلوب اين امنيت را ايجاد نمود. بايد توجه كرد كه و بجا از اين روشها مي

ستم بدليل نداشتن اطمينان بر درست بودن نداشتن اطمينان كافي بر صحت عمل سي

 شود.اطالعات، منجر به برخورد محيط انساني با سيستم مي

 

مند نباشد و زماني كه نيروي انساني به كار با سيستمهاي مكانيزه عالقه 

عاليت در بكارگيري سيستمهاي مكانيزه اي براي اين عالقه بوجود نيايد، هرگونه فپشتوانه

كند. اجبار مستقيم نيز در اين ميان كاري را از توسط كاركنان را با شكست مواجه مي

هاي مختلف براي پيش نخواهد برد. روشهائي نظير ارتقاء درجه كاركنان به انواع و شيوه

ا موكول كردن هاي آموزشي و... و يهاي دورهجذب كاركنان از طريق دادن گواهينامه

تواند در اين مورد موثر باشد. فعال كردن كاركنان به ها ميارتقاء به اخذ اين گواهينامه

 كار با سيستمهاي مكانيزه، بايد ساده و روان و جذاب باشد.

 

 

شود، مكانيزاسيون عه سيستم انجام ميمعمواًل يكي از فعاليتهائي كه در توس 

توسعه سيستم با مكانيزاسيون همراه است. از شما خواسته  فرايندسيستم است. اغلب 

شود تا سيستم سازماني را مورد اصالح قرار دهيد و در ضمن بخشهائي از آن را نيز به مي
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ربه سئوال كنيد، صورت مكانيزه و كامپيوتري درآوريد. در واقع اگر از يك تحليلگر با تج

شود تا يك سيستم كامپيوتري براي كار بر عكس است. يعني ابتدا از شما خواسته مي

سازمان تهيه كنيد و شما با بررسي اوليه متوجه مشكالت سيستم دستي شده و گوشزد 

كردن يك سيستم كامپيوتري با توجه به مشكالت سيستم دستي موجود، كنيد كه پيادهمي

كند. ه وضع موجود نخواهد كرد بلكه پيچيدگي مشكالت را نيز بيشتر مينه تنها كمكي ب

 در چنين مواردي سازمان ممكن است يكي از راههاي زير را برگزيند :

از خير مكانيزاسيون بگذرد و با همان سيستم دستي معيوب به كار خود ادامه  -1 

 دهد.

ست و به سراغ يك فكر كند تحليلگري كه چنين نظري داده است، مناسب ني -2 

نويس سطح پائين رفته و از وي بخواهد كه يك سيستم را سريعًا براي برنامه

سازمان توليد كرده )و وي نيز احتماالً با در نظر گرفتن منافع خود چنين خواهد 

كرد!(، و اين سيستم بر همان سيستم دستي معيوب نصب شده و سازمان را 

 گرفتار خود كند.

افزار را بنويسيد و به بقيه مسائل كاري نداشته ياورد كه همان نرمبه شما فشار ب -3 

باشيد و يا ظاهرًا بپذيرند كه اصالح سيستم دستي انجام شود، اما شرايط كاري 

. در چنين 207افزار تصور كرده و فراهم كنندرا همانند يك پروژه توليد نرم

مطالعه و توسعه از پروژه  افزار بخشيحاالتي بجاي آنكه پروژه توليد نرم

افزار تلقي سيستم سازمان باشد، اصالح سيستم دستي بخشي از پروژه توليد نرم

 شود.مي

 پروژه مطالعه و اصالح سيستم سازمان را تعريف كرده و آغاز كنند. -4 

                                                 
کنم که اى هستید، پیشنهاد مىدر صورتى که شما يک تحلیلگر و مهندس حرفه - 2۰۷

  چنین کارى را نپذيريد. 
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كنند و راه چهارم متاسفانه معمواًل سازمانها يكي از سه راه اول را انتخاب مي 

 .208شودكمتر انتخاب مي

حل چهارم در سازماني انتخاب شد و قرار باشد، ال اگر فرض كنيم كه راهح

افزاري وجود مكانيزاسيون در پروژه صورت گيرد، دو راه براي تهيه سيستم نرم فرايند

 دارد :

 افزارخريد نرم -1

 افزار سفارشيتوليد نرم -2

و يا به صورت  افزاري كه قباًل در جائي ديگر توليد شدهافزار، نرمدر خريد نرم

افزار كنيم. اما در توليد نرمشود را تهيه و در سازمان نصب ميافزاري ارائه ميبسته نرم

افزار مورد نظر را بر افزار، عمليات توليد نرمنويس نرمسفارشي، يك تيم طراح و برنامه

 دهند.افزار انجام ميطبق اصول مهندسي نرم

 حل است. زيرا :افزار معمواًل بهترين راهخريد نرم

 تر است. هزينه توليد گاه تا صدها برابر هزينه افزار بسيار گرانتوليد نرم

 كند.افزار افزايش پيدا ميخريد نرم

 افزار مستلزم صرف زمان بسيار است. اين مدت از چند هفته تا چند توليد نرم

 سال ممكن است متغير باشد.

 بيني نيست و ممكن است ًا قابل پيشافزار هميشه دقيقزمان و هزينه توليد نرم

بيني شده آماده شود. بدقولي تر از زمان پيشافزار ديرتر يا گراننرم

 نويسان، امروزه شهرت بيشتري دارد تا بدقولي خياطها.برنامه

 افزارهاي تر از نرمافزار توليد سفارشي، معمواًل پائينقابليت اطمينان نرم

رهاي آماده امتحان خود را پس داده و در موارد افزاباشد. زيرا نرمآماده مي

افزار توليد سفارشي، تنها پس از اند، اما معايب نرممتعدد بكار گرفته شده

                                                 
ند، نامافزار مىبه همین دلیل بسیارى از افرادى که خود را تحلیلگر يا مهندس نرم - 2۰۸

افزار، آنرا اصالً از خیر توضیح مشکل سیستم دستى گذشته و بالفاصله پس از پیشنهاد تولید نرم

  کنند. شروع مى
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شود آنكه در سازمان مدتها مورد استفاده قرار گرفت، مشخص و ظاهر مي

 و همين مسئله معمواًل در سازمان مشكل آفرين خواهد بود.

 افزارهاي سفارشي ي آماده معمواًل بيشتر از نرمافزارهاپذيري نرمانعطاف

پذير، مستلزم صرف هزينه بيشتر و تكنيك افزار انعطافاست. زيرا توليد نرم

نويسان معمولي، كمتر بر اين باالتري است كه توليد كنندگان و برنامه

تر تر و گرانپذير، بسيار سختافزارهاي انعطافها تسلط دارند. نرمتكنيك

شوند و نياز به صرف زمان پذير تهيه ميافزارهاي ايستا و غيرانعطافاز نرم

اي دارند كه معمواًل در دسترس بيشتر و در اختيار داشتن متخصصين نخبه

 نيستند.

 افزارهاي افزارهاي آماده، از يك ديدگاه بيشتر از نرمقابليت نگهداري نرم

ستم است. پذيري سيسفارشي است. اين ديدگاه مبتني بر انعطاف

گيرند، زيرا تر مورد نگهداري قرار ميپذير سادهافزارهاي انعطافنرم

شود. با توجه به تر و بهتر انجام ميافزارها سادهپذيرش تغييرات در اين نرم

پذيري بيشتري دارند، افزارهاي آماده انعطافداد نرمبند قبلي كه نشان مي

پذير، افزارهاي آماده انعطافاين موضوع قابل درك خواهد بود. عمر نرم

 افزارهاي سفارشي است.بيشتر از نرم

 

 افزار نيز مزيتهائي دارد، از جمله :البته توليد نرم 

 افزارهاي سفارشي، تطابق با خصوصيات سازمان مهمترين مزيت توليد نرم

شود. البته با افزارها دقيقًا با توجه به نيازهاي سازمان تهيه مياست. اين نرم

افزارهاي آماده و موجود، اين مزيت هاي متعدد نرمپذيري و قابليتعطافان

افزارهاي آماده با توجه به اين امروزه چندان داراي اهميت نيست. زيرا نرم

توانند تمام خصوصيات و نيازهاي معمول ها ميپذيري و قابليتانعطاف

 اغلب سازمانها را برآورده كنند.

 افزارهاي سفارشي توليد شده، در اختيار امه نرمبا توجه به اينكه متن برن

افزاري آماده معمواًل در دسترس نيست، قابليت هاي نرماست، اما متن برنامه

افزارها از اين جنبه بيشتر است. اما بايد توجه داشت نگهداري اينگونه نرم
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ها و اعمال تغييرات در آن معمواًل كار كه سر در آوردن از متن برنامه

افزار سفارشي يك سازمان بزرگ با اي نيست. نگهداري يك نرمساده

نويسي قوي دسترسي به متن آن، نياز به در اختيار داشتن يك تيم برنامه

دارد، كه بطور دائمي در سازمان فعاليت كنند. چنين تيمي مستلزم صرف 

هزينه زياد و عوارض جانبي متعدد از تجهيزات و فضا و ملزومات مصرفي 

پذير نيز مستلزم افزارهاي آماده و انعطافبود. البته نگهداري نرمخواهد 

باشد، اما تعداد و تخصص و افزار ميوجود دائمي تعدادي متخصص نرم

افزارهاي آماده، افراد هزينه اين دو با هم قابل مقايسه نبوده و نگهداري نرم

 كند.و تخصص كمتري را طلب مي

افزارهاي توجه شود آنست كه منظور ما از نرم اي كه در اينجا بايد به آننكته

شود نيست. چه اينكه بسياري افزاري ارائه ميافزاري كه بصورت بسته نرمآماده، هر نرم

باشند و افزارهاي آماده و موجود، داراي توانائيهاي بسيار كم و مشكالت متعدد مياز نرم

ث خواهد بود. تاكيد بر لفظ افزار آماده مناسب نيز در اينجا قابل بحانتخاب نرم

افزارهاي آماده، يكي از مهمترين معيارهاي ارزيابي و انتخاب پذير" در مورد نرم"انعطاف

افزار آماده، نسبت به شود، نرمباشد و همين مسئله است كه باعث ميافزارها مياين نرم

 افزارهاي سفارشي داراي مزيت نسبي باشند.نرم

اي كه نيازهاي افزارهاي آماده، ممكن است اصواًل نرمالبته در برخي از موارد

كند وجود نداشته و يا در دسترس نباشند. در چنين مواردي، استفاده سازمان را برآورده

شود، افزار سفارشي اجتناب ناپذير است. البته در اين ميان نيز پيشنهاد مياز روش توليد نرم

آماده ايجاد شود و ساير بخشهاي غير موجود  افزارهايبخشهاي ممكن با استفاده از نرم

 نيز توليد شود )با در نظر گرفتن مسئله ارتباط بين بخشهاي سيستم(.

 

CASE 

امروزه كامپيوترها به عنوان ابزارهاي مناسب در تمام علوم، كاربردهاي  

ف علمي و تخصصي، سيستمهاي كامپيوتري مختص به هاي مختلمتعددي دارند. در رشته

گيرد و همين موضوع باعث رشد باورنكردني آن زمينه ايجاد شده و مورد استفاده قرار مي
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تمام علوم مختلف گرديده است. شايد بتوان مهمترين عامل رشد و توسعه علم را در 

 سالهاي اخير، مرهون استفاده از كامپيوتر دانست.

افزار نيز از اين قاعده مستثني نيست و تحليل سيستم و مهندسي نرمزمينه تجزيه  

و برخي از سيستمهاي كامپيوتري براي تسهيل اين فعاليت ايجاد شده است. هر چند كه 

توسعه اين سيستمها به ميزان توسعه سيستمهاي كامپيوتري در علوم ديگر نبوده و در 

وتري است، استفاده از كامپيوتر رواج اي كه خود متولي توليد سيستمهاي كامپيزمينه

كند كه كمتري پيدا كرده است. اين موضوع همان مثل قديمي را در ذهن تداعي مي

 خورد".گر از كوزه شكسته آب مي"كوزه

سيستمهاي تجزيه و تحليل سيستم به كمك كامپيوتر و سيستمهاي  

د كه ابزارهائي را به سيستمهائي هستن  CASEافزار به كمك كامپيوتر يا نرممهندسي

دهند تا فعاليت وي را افزار قرار ميو مهندس نرم 209صورت مناسب در اختيار تحليلگر

افزار به كمك كامپيوتر و تجزيه و تسهيل نمايند. مرز خاصي بين سيستمهاي مهندسي نرم

تحليل سيستم به كمك كامپيوتر وجود ندارد. به عبارت ديگر هر دو در يك گروه 

هاي اند. دليل عمده اين موضوع آن است كه  امروزه اغلب پروژهر گرد آمدهافزانرم

مطالعه و طراحي سيستم، شامل ايجاد سيستمهاي مكانيزه در سازمان است و در واقع 

مطالعه  فراينددهند. بنابراين سيستمهاي مكانيزه، بخش اساسي سيستم جديد را تشكيل مي

شود. بخصوص وقتي قرار است ري باهم انجام ميسيستم دستي و مطالعه سيستم كامپيوت

از كامپيوتر براي مطالعه و طراحي استفاده شود، احتمااًل سطح سيستم سازمان مورد نظر و 

 تجهيزات آن، آنچنان باال است كه حتمًا سيستم مورد طراحي، يك سيستم مكانيزه است.

خصوصياتي دهد و چه يك سيستم تجزيه و تحليل سيستم چه كار انجام مي 

دارد؟ پاسخ به اين سئوال نياز به بحث مفصلي دارد. اما به عبارات  ساده و مختصر، "يك 

اي از ابزارها است كه انجام عمليات مطالعه و تجزيه و تحليل مجموعه CASEسيستم 

كند". برخي از ابزارهائي كه در افزار را تسهيل ميها و توليد نرمسيستم و تعيين خواسته

 ( :34-7و  32-7هاي توانند وجود داشته باشند، عبارتند از )شكلتمها مياين سيس

                                                 
2۰۹ -  Computer Aided Software Engineering & Computer 

Aided System Analysis 
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 ريزي و مديريت پروژه تجزيه و تحليل و طراحي ابزارهاي برنامه

 سيستم.

 آوري اطالعات و سازماندهي اطالعات ابزارهائي براي جمع

 آوري شده.جمع

 سازي.ابزارهاي مدل 

 توسط كاربران سيستم.هاي سيستم ابزارهائي براي تعريف خواسته 

 هاي كامپيوتري با توجه به ابزارهائي براي توليد خودكار متن برنامه

 هاي تعريف شده توسط كاربران.خواسته

 نويسان كامپيوتر.ابزارهائي براي كمك به برنامه 

 ها.ابزارهاي مديريت متن برنامه 

 .ابزارهائي براي مستندسازي و احيانًا مستندسازي خودكار 

 سازي عمليات سيستم. ئي براي شبيهابزارها 

 ها و جداول و ساختمان بانكهاي اطالعاتي.توليد كننده فرم 

 اي.ابزارهائي براي بهينه سازي ساختارهاي داده 

 و  211و قواعد و موتور استنتاج 210هاي دانشتوليد كننده بانك

 .212توضيح

 213توليد كننده خروجيها. 

 متن برنامه. 214توليد كننده خودكار 

 215ننده رابط كاربرتوليد ك. 

                                                 
21۰ -  KnowldgeBase 
211  - Inference Engine 
212 -  Explanation 
213 -  atorReport Gener 
214 - Source Generator  
21۵ -  UserInterface Generator 
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 216سازي سريعابزارهاي نمونه. 

 217ابزارهاي نگهداري سيستم. 

 218ابزارهاي مديريت پيكربندي. 

 219ابزارهاي مديريت محيط . 

 .ابزارهاي تعريف و ايجاد سيستم حفاظتي 

 .ابزارهاي آزمايش و وارسي 

شود، اغلب اين ابزارها در كمك به ايجاد سيستمهاي همانطور كه مشاهده مي 

هاي اين سيستمها به كتابهاي شوند.از همين رو تشريح جنبهيزه مورد استفاده واقع ميمكان

شود. اين بدان معنا نيست كه تحليلگران سيستم در مطالعه و افزار واگذار ميمهندسي نرم

 كنند.طراحي بخشهاي دستي سيستم، استفاده كمي از اين سيستمها مي

 عبارتند از : CASEي برخي از مزاياي استفاده از سيستمها 

  افزايش سرعت انجام عمليات و فعاليتهاي مطالعه، طراحي، پياده

 سازي سيستم.

  .يكپارچگي و يك شكل شدن محصوالت و سيستمهاي توسعه يافته 

  ايجاد يك مجموعه استاندارد در سيستمها بواسطه سازماندهي

 يكپارچه توسعه سيستم.

  .افزايش قابليت نگهداري سيستم 

 كيفيت سيستم.  افزايش 

  افزايش مشاركت و همكاري سهم استفاده كنندگان سيستم در

پروژه توسعه، به واسطه نزديك كردن سطح عمليات توسعه به سطح 

 استفاده كنندگان.

                                                 
21۶ - Prototyping  
21۷ -  Maintenance 
21۸ -  Configuration Management 
21۹ -  Environment Management 
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هاي حيات متداول توسعه سيستم، معمواًل استفاده از روشهاي معمول و چرخه 

انجامد. بسياري طي كردن اين مراحل، چند ماه و گاه چندسال به طول مي زمانگير است و

كند و بنا به ضروريات اي را در توسعه سيستم بازي مياز اوقات، زمان نقش تعيين كننده

خاصي، بايد پروژه با سرعت زيادي انجام شود. روشهاي معمول شامل مراحل و گامهاي 

سازند. بنابراين بايد راهي وجود داشته مشكل مي متعددي هستند كه تحقق اين خواسته را

گردد، از كيفيت كار نيز كاسته نشود و تمام باشد تا در عين اينكه پروژه سريع انجام مي

 شرايط و موارد بحث شده در فصول قبلي كتاب، مورد توجه و عمل قرار گيرد.

ونه در طي فصول گذشته، مفصاًل اين موضوع مورد بحث قرار گرفت كه چگ 

برخي از فعاليتها حذف و يا ادغام گردند و چرخه حيات به شكلي تغيير كند كه مناسب 

شرايط و حال سيستم و سازمان مورد نظر باشد. در همين فصل نيز در دو بررسي موردي 

 شود.انجام شده در انتهاي فصل، همين موضوع مطرح مي

ات ذكر شده در هاي زير و توجه به نكدر حالت كلي استفاده از تكنيك 

 تواند موثر واقع شود :كاستن زمان انجام پروژه با حفظ كيفيت كار مي

  

بسياري از اوقات حذف يك فاز يا يك فعاليت و يا ادغام آن با فاز يا فعاليت   

شرايطي اينكار پذير است. در چنين ديگر، با توجه به شرايط پروژه مورد نظر امكان

توانند حذف تواند باعث افزايش سرعت توسعه گردد. تشخيص اينكه چه فازهائي ميمي

اي از اين موضوع، در بررسي يا ادغام گردند بر عهده تحليلگر و مديرپروژه است. نمونه

 موردي اول  مطرح شده در انتهاي همين فصل، قابل مشاهده است.

  

تحليلگر يا مدير پروژه بايد بتواند تشخيص دهد كه بر هر مرحله، چقدر وقت  

صرف كند و چقدر در انجام كامل آن حساسيت نشان دهد. معمواًل در انتهاي هر پروژه، 

يابد كه وقتي كه بر برخي از فعاليتها صرف كرده، زائد تحليلگر با نگاهي به عقب، در مي

كرد، كم بوده در حاليكه وقتي كه بايد بر فعاليتي ديگر صرف ميو بيش از اندازه بوده، 

و اين فعاليت، نياز به صرف وقت بيشتري نسبت به فعاليتهاي ديگر داشته است. با كسب 
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ريزي  خواهد تجربه بيشتر، تحليلگر چنين ديدي را قبل از انجام پروژه و در هنگام برنامه

 داشت.

 

  

انجام بيش از حد دقيق يك فعاليت خوب نيست. بايد بر هر كار به همان  

اي كه الزم است وقت صرف شود و نه بيشتر. شخصي در انجام يك پروژه تجزيه اندازه

كرد و هاي خود را به صورت بسيار منظم تايپ ميها و يادداشتو تحليل، تمام مصاحبه

نمود. جزئيات ظم و بيش از حد دقيق ثبت ميگزارش تمام فعاليتهاي خود را به طور من

نمود، گونه تايپ و نمودارهاي آن را ترسيم ميسيستم موجود را با دقتي بسيار و وسواس

گذشت و هنوز كار طراحي آغاز كار به جائي رسيد كه از مهلت اتمام پروژه چند ماه مي

ي بسيار و مستندسازي نشده بود، با فشار سازمان، وي مجبور شد كار طراحي را با سرعت

اندك  و غير قابل قبول انجام دهد. در انتها حاصل كار وي حجم بسيار زيادي از 

خورد، سيستمي كه طراحي آن حاصل موجود بود كه به هيچ دردي نميمستندات بي

بسيار ضعيف و پر از اشكال و نقاط ضعف بود، و مستندات طراحي بصورت  دست 

 به صورت ناقص، به سازمان ارائه شد. نويس، پاكنويس نشده، آنهم 

  

در تمام مدت انجام پروژه، تحليلگر و مدير پروژه بايد دقت كنند كه از  

هاي تعيين شده در ابتداي پروژه خارج نشوند. معمواًل درگير شدن تحليلگر با محدوده

گام كار از طرف هاي جديدي در هنشود تا خواستهسازمان در طي انجام كار باعث مي

شود سازمان مطرح شود كه خارج از محدوده تعيين شده هستند و اين موضوع باعث مي

تا زمان كار افزايش پيدا كند و پروژه طوالني شود. بنابراين تحليلگر بايد هوشيار باشد و 

بداند كه هر چقدر كه وي پيش برود، باز مسائل خارج از محدوده وجود دارد. مثال اين 

آن است كه يك كشاورز كه زمين خداداد وسيعي  را در اختيار دارد و قصد  موضوع

كند و شروع به اي را مشخص ميكاشتن گندم را در آن دارد. وي ابتدا محدوده

زدن اين تكه وي شخم زدن را در بيرون كند. با اتمام شخمزدن محدوده ميشخم

دهد و اينكار آنقدر ادامه پيدا  دهد تا محدوده زمين خود را افزايشمحدوده ادامه مي

زده كند و او محدوده بسيار زيادي از زمين شخمكند كه فصل كاشت پايان پيدا ميمي
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هاي بسياري از خورد. نمونهشده، ولي كاشته نشده را دارد كه به هيچ دردي نمي

و  سيستمهائي كه فاز مطالعه سيستم موجود آنان هرگز به پايان نرسيده است وجود دارد

 باشد.يكي از مهمترين داليل آن همين موضوع مي

  

همانطور كه قباًل نيز بطور مختصر مطرح شد و در بخش سوم كتاب نيز مورد  

سازي سريع باعث افزايش بسيار زياد بحث قرار خواهد گرفت، استفاده از تكنيك نمونه

شود. ورد توسعه سيستمهاي كامپيوتري مطرح ميشود. اين تكنيك در مسرعت كار مي

شود و در معرض در اين تكنيك ابتدا يك نمونه ظاهري از سيستم كامپيوتري ايجاد مي

گيرد و اشكاالت و نيازهاي جديد بر آن مطرح نظر كاركنان سازمان و مديريت قرار مي

 گردد.شود. سپس به توسعه سيستم اقدام ميمي

 CASE 

گردد كه نيز باعث سرعت زياد توسعه سيستم مي CASEاستفاده از ابزارهاي   

 قباًل در همين فصل مورد بحث قرار گرفت.

  

ترين افزاري كه يكي از زمانگيرترين و پرهزينهبراي توليد سيستمهاي نرم 

ابزارهاي خاصي وجود دارد كه به اين كار سرعت فعاليتهاي توسعه سيستم است، 

 نيز همين خصوصيت را دارد. 4GLبخشد. همچنين استفاده از زبانهاي نسل چهارم مي

  

افزارهاي مورد همانطور كه در ابتداي اين فصل نيز مطرح شد، بسياري از نرم 

 به توسعه آنها وجود ندارد.  موجود است و نيازي  نياز سازمانها به صورت آماده

 JAD 

( بحث مختصري JADدر فصل هفتم پيرامون روش طراحي مشترك ) 

صورت گرفت و در بخش چهارم كتاب نيز اين موضوع مورد بحث قرار خواهد گرفت. 

ود و پيشرفتي كه در يك شاين روش باعث افزايش بسيار زياد سرعت توسعه سيستم مي

شود، به سختي در روشهاي معمول سري جلسه سه يا چهارروزه طي اين روش حاصل مي

 آيد.طي يك يا دوماه كار بدست مي
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بسياري از سيستمها در سازمانهاي ديگر يا همان سازمان با سيستم مورد مطالعه  

در چنين مواردي در صورتي كه بخشهائي از سيستمهاي مشابه به صورت  مشابه هستند.

توان از آنها كپي برداري نمود و با انجام اصالحات در قابل قبولي پياده شده باشند، مي

سيستم مورد بحث پياده نمود. در چنين مواردي بايد توجه داشت كه شرايط محيطي 

ي برداري با رعايت كليه موارد فني و سيستم مقلد با سيستم مرجع يكسان باشد و كپ

سازگار سازي و مستندسازي انجام شود. در اغلب موارد كپي برداري بيش از حد ساده 

شود و بدون در نظر گرفتن جوانب كار انجام شده و در نهايت موجب عدم تلقي مي

رح شود. همان مسائلي كه در انتقال تكنولوژي مطرح است، در اينجا نيز مطموفقيت مي

 (.10-9شود)شكلمي

  

در اين روش توسعه بخشهاي مختلف سيستم به صورت گام به گام و بر حسب  

شود. در چنين روشي بايد توجه داشت كه توسعه گام به گام بايد با در اولويت انجام مي

 نظر گرفتن ارتباطات بين زير سيستمها انجام شود.

  

اي همزمان است كه سازي پارهنوع خاصي از توسعه تكاملي، طراحي و پياده 

 در فصول گذشته مورد بحث قرار گرفت.

  

هاي استاندارد در دو بعد منجر به افزايش سرعت توسعه سيستم وجود قالب 

 شود : مي

بهاي استاندارد در عمليات تيم توسعه سيستم و انجام پروژه به استفاده از قال -1 

نحوي كه مدل توسعه سيستم براي يك تيم كاماًل مشخص، از قبل تعريف شده باشد و 

هر كس بداند كه از قبل چه بايد بكند. مثاًل يك شركت خدماتي كه كار نظافت برخي 

د، تيم خدماتي را به افراد مختلف ساختمانها را برعهده دارد، براي سرعت دادن به كار خو

كند و در هنگام مراجعه به يك ساختمان  هاي استاندارد خاصي تقسيم ميبا ابزارها و روش

كار شوند و ابزار اينها مشغول ميبراي  نظافت، تعدادي از افراد به بازكردن و بستن پرده

ص اين كار، تعدادي به شستن ها با ابزارهاي خارا در اختيار دارند، تعدادي به شستن شيشه

پردازند و ... . بدين ترتيب فرم استانداردي براي انجام كف زمين با ابزارهاي اين كار مي
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هاي شود و هركس به كار خود، با ابزار مشخص و با روشها و شيوهفعاليت پروژه ايجاد مي

تواند، ز ميانساني ني -پردازد. يك تيم تجزيه و تحليل سيستمهاي سازماني معين مي

هاي مالي و ... در نظر هاي اداري، افرادي را براي رويهافرادي را براي سازماندهي رويه

افزارها و دستورالعملهاي استانداردي را بكار ها و نرمبگيرد و هر يك از افراد، رويه

 بگيرند.

استفاده از قالبهاي استاندارد براي ايجاد سيستم به نحوي كه هر يك از  -2 

اليتهائي كه معمواًل در يك سازمان وجود دارد، به صورت استاندارد تعريف شده و تيم فع

كند. مثاًل يك تيم انجام دهنده انجام دهنده پروژه، آن استاندارد را در سازمان پياده مي

پروژه ممكن است چند الگوي مختلف براي عمليات حسابداري، چند الگو براي عمليات 

براي نقليه و ... داشته باشند. هر يك از اين الگوها و استانداردها انبارداري، چند الگو 

هاي كار است. در افزارهاي مورد نياز و ابزارها و شيوههاي انجام كار و نرمشامل رويه

هنگام تجزيه و تحليل يك سازمان، اين تيم يكي از الگوهاي استاندارد را كه مناسب 

تخاب و با سازگارسازي، الگو با توجه به شرايط شرايط سازمان و سيستم مربوطه است ان

گردد كند. بدين ترتيب عمليات توسعه بسيار سريعتر انجام ميسازمان، در سازمان پياده مي

 (.36-7)شكل 

  

در اين روش، تحليلگر ارشد در ابتداي پروژه، بخشهائي از پروژه را كه با هم  

نسبتًا مستقل هستند تفكيك كرده و مطالعه و طراحي آنرا به تيمهاي ارتباط كمي دارند و

سپارد. بدين ترتيب هر يك از تيمها به طور مستقل به مطالعه و طراحي سيستم مستقل مي

شود. اينكار از حجم و پردازد و بنابر اين كار توسعه سيستم سريعتر انجام ميكوچكي مي

اهنگي بين تيمها بايد توسط طراح ارشد انجام كاهد. همهاي بزرگ ميپيچيدگي پروژه

 اي انجام شود كه نياز به هماهنگي در كمترين سطح باشد.شود و تفكيك بايد به گونه

  

                                                 
22۰ - Reengineering 
221 - Reverce Engineering 
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بسياري از اوقات در سازمان، زير سيستمهاي مجزا،  قبل از پروژه با كارائي 

شود كه اصالح سيستم انجام سيستم موجود باعث مي نسبي موجود بوده و تنها كارائي كل

كنند و فقط اتصال و ارتباط آنها با شود. در چنين مواردي اجزاء نسبتًا خوب كار مي

يكديگر داراي اشكال است. بدين لحاظ ارتباط اجزاء سيستم بايد مورد بررسي مجدد 

اره طراحي شود. به اين قرار گيرد و ساختار كلي سيستم با استفاده از اجزاء موجود دوب

شود. معمواًل براي انجام مهندسي مجدد سيستم از مهندسي كار مهندسي مجدد گفته مي

شود. مهندسي معكوس يعني بررسي اجزاء و ارتباطات موجود معكوس سيستم استفاده مي

و خصوصيات سيستم و ابزار موجود، براي تشخيص اشكاالت طراحي در آن، به نحوي 

از طريق مهندسي مجدد، ساختار سيستم و اجزاء آن اصالح گردد. بدين كه پس از آن 

شود. مطالعه ترتيب عمليات اصالح بر سيستم موجود، به عنوان مبني در نظر گرفته مي

سيستم موجود به عنوان فاز اول چرخه حيات سيستم كه در فصل ششم مورد بحث قرار 

جدد تلقي گردد. وقتي انجام پروژه گرفت، نبايد به عنوان مهندسي معكوس و مهندسي م

شود، كه با مطالعه سيستم موجود به عنوان  مهندسي معكوس و مهندسي مجدد تلقي مي

اجزاء سيستم موجود به عنوان محور طراحي سيستم جديد در نظر گرفته شود. در چنين 

صورتي، در همان مراحل و فازهاي مطرح شده در چرخه حيات توسعه سيستم، مفاهيم 

رد بحث در مهندسي معكوس و مهندسي مجدد گنجانده شده و سيستم بالطبع با سرعت مو

دهد كه مهندسي مجدد در سه مرحله، نشان مي 37-7بيشتري توسعه خواهد يافت. شكل 

كند. ابتدا سيستم فيزيكي موجود توسط سيستم موجود را به سيستم جديد تبديل مي

شود، سپس اين مدل به مدل سيستم مي مهندسي معكوس به مدل سيستم موجود تبديل

جديد تبديل شده و پس از آن مدل سيستم جديد در محيط فيزيكي سيستم جديد پياده 

 شود. در بخش سوم كتاب از اين موضوع بيشتر صحبت خواهيم كرد.مي

 

 

جامع مكانيزه را در هيئت مديره يك بيمارستان، قصد دارد كه يك سيستم  

شود تا پس بيمارستان ايجاد كند. به همين منظور از يك تيم تحليلگر سيستم خواسته مي

هاي عملياتي از بررسي، طرحي را به بيمارستان ارائه دهد. تيم تحليلگر، پس از مطالعه رويه
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ت. اي نيسهاي دستي و موجود داراي اشكال عمدهكند كه رويهبيمارستان، مشاهده مي

تنها اشكال، ضعف در گردش و بايگاني اطالعات در بيمارستان است. اين تيم پيشنهاد 

ايجاد يك سيستم توزيعي جامع را كه تمام بخشهاي بيمارستان را پوشش دهد به هيئت 

مديره ارائه داده و پس از تصويب هيئت مديره به طراحي ساختمان كلي و طراحي 

 شود :مان اين سيستم در زير مختصرًا توضيح داده ميكند. ساختافزارها مبادرت مينرم

 

گردد، سيستم بايد داراي دو با توجه به عملياتي كه در بيمارستانها انجام مي 

بخش اصلي و چند بخش فرعي باشد كه بر روي كليه ايستگاههائي كه در بيمارستان پيش 

 شود سازماندهي شود.بيني مي

از كامپيوترهاي موجود در ايستگاهها كه در تمام بخشهاي پزشكي،  از هر يك 

شود، بخشي از سيستم كه ها، بخشهاي اداري و جانبي و آزمايشگاهها نصب ميكلينيك

توان به سرعت استفاده است. مثاًل از ايستگاه اطالعات ميباشد قابلمربوط به ايستگاه مي

 مام بخشها دست پيدا كرد و امثال آن.و به سادگي به ليست بيماران بستري در ت

اطالعات موجود كليههمچنين مديريت بيمارستان بايد امكان دستيابي و كنترل 

ترين اطالعات موجود بتواند تا جزئيدر سازمان را در هر لحظه داشته باشد به صورتي كه

 را مشاهده و كنترل نمايد.

 : دو بخش اصلي سيستم عبارتند از 

 عات باليني و درمانيسيستم اطال - 1

از بستري شده و يا بيماران اعمدراين سيستم سوابق كليه بيماران 

مراجعه كننده به كلينيك بيمارستان نگهداري و در صورت نياز در 

 گيرد.اختيار پزشك معالج قرار مي

 كامپيوتري بيماران بايد شامل موارد زير باشد:اطالعات 

o .مشخصات بيمار 

o ام شده.معالجات انجشرح 

o .نتايج آزمايشات 

o وميزان آن.زمان مصرفشده به همراهداروهاي مصرفليست 
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o بيمار نظير نوارقلبي وضعيتاندازه گيريتصاوير نمودارهاي تجهيزات

 و غيره و حتي تصاوير راديولوژي.

o هاي عالئم حياتي بيمار.فرم 

o ... 

ا و تمام اين اطالعات از طريق ايستگاههاي موجود در كليه بخشه 

 آزمايشگاههاي بيمارستان قابل دسترسي است.

 سيستم اطالعات مالي - 2 

در اين سيستم كليه عمليات گردش ريالي و حسابداري به صورت  

گردد و محاسبه هزينه بيماران و ساير منسجم و به هم پيوسته كنترل مي

 هاي مطرح در بيمارستان به سادگي و به سرعت قابل انجام است.هزينه

 اي فرعي سيستم عبارتند از :بخشه 

 سيستم اطالعات پرسنلي و كارگزيني. -1 

 سيستم حسابداري. -2 

 سيستم انبارداري. -3 

 هاي عمومي و متفرقه سازمان.سيستم اطالعات پرونده -4 

 سيستم داروخانه بيمارستان. -5 

 سيستم فروشگاه تجهيزات پزشكي. -6 

 زني. سيستم حضور و غياب كاركنان و كارت -7 

 سيستم تعيين موقعيت پزشكان. -8 

 سيستم حقوق و دستمزد پرسنل. -9 

 سيستم اطالعات. -10 

 سيستم پذيرش. -11 

 ها.سيستم پذيرش و تعيين وقت كلينيك -12 

 ها.سيستم مكاتبات و بايگاني نامه -13 

 سيستم مديريت عمليات. -14 

 .سيستم تله كنفرانسينگ )كنفرانس از راه دور( -15 
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ايجاد  PCاز سيستمها به عنوان يك عنصر مستقل بر روي كامپيوترهاي هر يك 

و يا   223از يك شبكه محلي 222ها به عنوان يك گره PCشود. از طرفي هر يك از مي

 224شبكه گسترده 

تلقي ميگردد و هر سيستم ميتواند از طريق محيط شبكه با ديگر سيستمها ارتباط 

ها( در مسيرهاي كوتاه، از طريق PCاز اين عناصر مستقل )قرار نمايد.ارتباط بين هر يكبر

 هاي مخصوص انجام ميگيرد.كابل

عمليات كنترل تبادل اطالعات بين عناصر شبكه توسط تعدادي سرويس  

انجام ميگيرد. براي مواردي كه نياز به سرعت و حجم باالي پردازش باشد از   225دهنده

ويا كامپيوترهاي چند پردازنده كوچك استفاده ميشود. شماي  Miniاي كامپيوتره

 نشان داده شده است. 38-7شبكه بيمارستان در شكل 

 

 

اساس كار اين سيستم بر سوابق بيماران استوار است. در واقع اطالعات بيماران  

ها در اين ران بستري شده در بخشها و چه بيماران معالجه سرپائي در كلينيكچه بيما

 سيستم ثبت و از هر دو طريق قابل مشاهده است.

 باشد :اين اطالعات شامل موارد زير مي 

  اطالعات گزارش درماني بيماران سرپائي در كلينيك كه توسط پزشك

 گردد.معالج ثبت مي

 پذيرش بيمار.ر و سوابق بيماري درهنگاماطالعات ثبت شده مشخصات بيما 

                                                 
222 - Node  
223 -  LAN 
224 -  WAN 
22۵ -  SERVER 
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 هائي نظير :اطالعات گزارش درماني بيماران بستري در بخشها طي پرونده 

o )برگ پذيرش بيمار )داخلي بخش 

o گزارش پرستاري 

o موارد مهم و حياتي 

o دستورات پزشك 

o برگ سير بيماري 

o برگ عالئم حياتي 

قتضيات زمان الزم به تذكر است كه هرگونه اطالعات ديگر كه به م 

هاي خاص ثبت گردد، بايد در الزم باشد تا در پرونده بيمار به صورت فرم

سيستم قابل تعريف باشد و از اين لحاظ سيستم بايد امكان تعريف هر گونه 

 قالب پرونده جديد را داشته باشد.

 شده ليست داروهاي مصرف شده توسط بيمار. عمل ثبت داروهاي مصرف

خواست دارو از داروخانه هر دو به صورت خودكار و توسط بيمار و نيز در

 شود.همزمان انجام مي

  نتايج آزمايشات بيمار به صورت خودكار از سيستمهاي موجود در

 آزمايشگاههاي بيمارستان.

 گيري و تصاوير و نمودارهاي خروجي هر يك از تجهيزات اندازه

 آزمايشگاهي بيمارستان به صورت خودكار.

ازوسائل آزمايشگاهي كه قابليت را داشته باشد كه از هر يك سيستم بايد اين 

در بيمارستان موجود است و امكان ارسال خروجي خود را براي سيستمهاي كامپيوتري 

دارد، تصاوير و اطالعات مربوطه را دريافت نمايد. بدين طريق ديگر نيازي به ارائه نتيجه 

تواند نتايج آزمايشات را الج ميبر روي كاغذ بجز در موارد خاص نيست و پزشك مع

بالفاصله پس از انجام آزمايش از روي ايستگاه موجود در بخش مشاهده نمايد. همچنين 

براي نگهداري نتايج و سوابق آزمايشات بيمار، نياز به نگهداري اوراق اين آزمايشات 

ظه قابل نيست و تمام نتايج آزمايشات قديمي انجام شده به سادگي و به سرعت در هر لح

 مشاهده است.
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اسكن به جاي اينكه عكس و نتايج عكسبرداري را بر روي تيمثاًل دستگاه سي 

كند و تصوير كاغذ چاپ كند، اين اطالعات را مستقيمًا به سيستم كامپيوتري منتقل مي

 اسكن از روي مانيتور بخش قابل مشاهده خواهد بود.تيسي

 ول دارد عبارت است از :مزايائي كه اين روش نسبت به روش معم 

 .سرعت در انتقال اطالعات از آزمايشگاه به بخش، در موارد حياتي 

 هاي مربوط كاهش چشمگير حجم بايگاني بيمارستان و بالنتيجه هزينه

 به آن.

 .عدم امكان گم شدن نتايج آزمايشات 

  دسترسي سريع به آزمايشاتي كه حتي در چند سال قبل انجام شده

 باشد.

 تر و مشاهده سريعتر توسط پزشك معالج.لعه راحتامكان مطا 

در مورد اتصال تجهيزاتي كه خود تجهيزات امكان ارسال نتايج را بر روي  

شبكه دارند مشكل چنداني وجود ندارد ولي براي اتصال تجهيزاتي كه اين امكان را 

 ندارند، بايد تمهيدات خاصي فراهم گردد.

 گردد عبارتند از :ه سيستم پيشنهاد ميليست دستگاههائي كه اتصال آنها ب 

  نوار قلب -الكترو كارديوگراف 

  نوار مغز -الكترو انسفالوگراف 

  تست اعصاب  -الكترو ميوگرافEMG 

  دستگاه اليزا -تجهيزات آزمايشگاه 

 اندازه گيري گازهاي بيهوشي در اتاق عمل  -كاپالماكدستگاه 

 اكو كارديوگراف 

 مترپاس اكس 

 سونوگرافي 

 گاه تست ورزشدست 

 مانيتورهاي بخشهاي ويژه 

 اسكنتيسي 
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 دستگاه فشارخون ديجيتال 

 ثابت و پرتابل -هاي راديولوژي دستگاه 

  بالد گازBLOD GAS - وضعيت گازهاي خون 

  وضعيت گازهاي خون -سديم پتاسيم 

 شكن كليهسنگ 

  گيري وضعيت تنفساندازه -اسپيرومتري 

 ونتيالتور 

 فشار وريدي گيرياندازه -پي ويسي 

 ... 

الزم به تذكر است كه اطالعات مورد نظر زمانيكه توسط پزشك متخصص  

شود و زمانيكه اطالعات ارزش چنداني دستگاه، الزم دانسته شود در پرونده بيمار ثبت مي

 شود.نداشته باشد از ضبط آن خود داري مي

 

 گردد :شها و ايستگاههاي زير تشكيل مياين سيستم از بخ 

 ايستگاه پذيرش بيماران 

 دهنده بانك اطالعات مركزي بيمارستانايستگاه سرويس 

 پشتيبان -دهنده بانك اطالعات مركزي بيمارستان ايستگاه سرويس 

 ايستگاه كنترل عمليات بايگاني 

 ايستگاههاي كلينيك 

 ايستگاه اورژانس 

 ر هر بخش حداقل يك ايستگاه(ها )دايستگاههاي مركزي بخش 

 ها )در هر بخش حداقل يك ايستگاه(ايستگاههاي سيار بخش 

 ايستگاههاي آزمايشگاهها 

 هاي عملايستگاههاي اتاق 

 ايستگاههاي نظارت بخشهاي مديريت بيمارستان 



 4۵۶مبانی تحلیل و طراحی سیستم ها / 

 

 ايستگاه نظارت رئيس بيمارستان 

 

 يد امكان اتصال به سيستمهاي هوشمند كمك پزشك را اين سيستم با

داشته باشد به نحوي كه در صورت درخواست پزشك معالج اين 

سيستمها با استفاده از اطالعات و سوابق بيمار به تشخيص و معالجه بيمار 

كمك كنند. مثاًل سيستمي كه بتواند با استفاده از سوابق بيمار، داروي 

كنترل كند و در صورت خطرناك بودن تجويز شده توسط پزشك را 

 داروي مربوطه براي بيمار مورد نظر، هشدار الزم را صادر كند.

  انواع آمارگيري هاي خودكار بر روي اطالعات موجود در سيستم به

هاي پزشكي و علمي مورد سادگي قابل انجام باشد به نحوي كه تحقيق

از روي اطالعات موجود  نياز، به سادگي و با استفاده از اين نتايج آماري

 انجام شود.

  تغيير محل بيمار در بيمارستان و انتقال از يك بخش به بخشهاي ديگر به

هيچ عنوان مشكلي را در عمليات و اطالعات سيستم بوجود نياورد و به 

 سادگي قابل انجام باشد.

  رئيس بيمارستان و مديريت به سادگي و در هر لحظه بتواند از وضعيت

 ماران در بيمارستان كسب اطالع نمايد.معالجه بي

 

اين سيستم چرخش نقدينگي و موارد هزينه در كل بيمارستان را كنترل  

شود، چه در كلينيك بيماران سرپائي و چه هائي كه صرف بيمار ميكند. كليه هزينهمي

 د.گرددر مورد بيماران بستري شده توسط اين سيستم ثبت مي

اي كه بر بيماري كه توسط بيمارستان پذيرش شده ودر يكي از بخشها هر هزينه 

شود، اعم از هزينه گردد توسط سيستم به صورت خودكار ثبت ميبستري شده صرف مي

بيني شده و نشده. تخت، لوازم مصرفي، عمل، داروها، غذا، آزمايشها و ساير موارد پيش

گيرد بيماران نيز به صورت خودكار صورت مي همچنين عمليات حسابداري و ترخيص
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هاي انجام شده به سرعت محاسبه و در اختيار قرار و در هنگام ترخيص بيمار، كليه هزينه

 گيرد.مي

عالوه بر اين كليه چرخه ريالي در كل بيمارستان كه به بيماران نيز مربوط  

ادگي در سيستم بايد قابل هاي اختصاصي بخشها و ساير موارد به سباشد نظير هزينهنمي

گردش مالي در بيمارستان درهرلحظه بايد توسط تعريف و انجام باشد. همچنين وضعيت

 رئيس بيمارستان قابل مشاهده و كنترل باشد.

 

 برخي از سيستمهاي بخشهاي جانبي عبارتند از : 

 يمارستانهاي عمومي و متفرقه بسيستم اطالعات پرونده -1

در بيمارستان وجود دارد بايد در هاي مختلفي كهانواع پرونده

هاي زير توان به پروندهسيستم قابل تعريف باشد. به عنوان مثال مي

 اشاره نمود :

 .پرونده اموال بيمارستان 

 .پرونده مشخصات فني تجهيزات بيمارستان 

 .پرونده تعميرات تجهيزات فني بيمارستان 

 هاي تعمير و نگهداري تجهيزات فني پرونده قرارداد

 بيمارستان.

 .پرونده قراردادهاي تعمير و نگهداري تاسيسات بيمارستان 

 .پرونده قراردادهاي درماني 

 .پرونده قراردادهاي شخصي 

 .پرونده ساير قراردادها 

 ها.هزينهپرونده وام و كمك 

 ... 

ه اين سيستمها بايد مديريت بيمارستان را قادر سازد در هرلحظ 

بدون نياز به تماس با كاركنان بخشهاي بيمارستان به اطالعات موجود 
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هاي بيمارستان دست پيدا كند و از وضعيت كليه در كليه پرونده

 ها مطلع شود.پرونده

 سيستم داروخانه بيمارستان -2

اين سيستم كنترل و مديريت عمليات تامين، انبارداري، فروش  

را در داروخانه بيمارستان كنترل  و عمليات مالي و حسابداري دارو

كند با كند.اين سيستم عالوه بر اينكه به صورت مستقل عمل ميمي

ساير سيستمهاي موجود در بيمارستان از جمله سيستمهاي موجود در 

بخشها براي مبادله دارو و سيستم حسابداري بيمارستان براي مبادله 

 اطالعات حسابداري و مالي مرتبط است.

عمل درخواست دارو از بخشهاي بيمارستان به صورت همچنين  

شود و براي درخواست دارو براي بيمار كافي است خودكار انجام مي

از ايستگاه بخش مربوطه ليست اقالم داروئي درخواست شود و با 

گردد و اينكار هم اطالعات مربوط به دارو در پرونده بيمار ثبت مي

يق شبكه براي داروخانه درخواست به صورت خودكار و ازطرهم

گردد و هزينه دارو نيز در حساب بيمار مربوطه ثبت ارسال مي

 گردد.مي

 سيستم فروشگاه تجهيزات پزشكي -3

اين سيستم كنترل و مديريت عمليات تامين، انبارداري، فروش  

و عمليات مالي و حسابداري تجهيزات پزشكي را در فروشگاه 

ستم عالوه بر اينكه به صورت مستقل كند.اين سيبيمارستان كنترل مي

كند، با ساير سيستمهاي موجود در بيمارستان از جمله عمل مي

سيستمهاي موجود در بخشها براي مبادله تجهيزات پزشكي و سيستم 

حسابداري بيمارستان براي مبادله اطالعات حسابداري و مالي مرتبط 

 است )همانند سيستم داروخانه(.

 ياتسيستم مديريت عمل -4
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اين سيستم مديريت عمليات اجرائي در بيمارستان را انجام داده  

دهد كه كارها و وظايف هر يك از و به مدير اين امكان را مي

كاركنان خود را تعريف كند و بدون ارتباط مستقيم و حضوري با 

كاركنان و از طريق سيستم كامپيوتري، روند پيشرفت كار را كنترل 

ي را براي شخص مربوطه صادر نموده و نيز نمايد و دستورات جديد

گزارشات شخص مربوطه را مطالعه نمايد. همچنين اين سيستم 

را به صورت خودكار گردآوري و بايگاني گزارشات افراد مربوطه

توان به اين گزارشات نمايد. به نحوي كه بعدًا در صورت نياز ميمي

ن سيستم ابزار كار دست پيدا كرد و نيز آنها را طبقه بندي نمود. اي

 مديريت براي كنترل كاركنان است.

 ساير سيستمهاي بخشهاي جانبي عبارتند از : 

 سيستم تله كنفرانسينگ )كنفرانس از راه دور( -5 

 سيستم حسابداري -6 

 سيستم انبارداري -7 

 سيستم اطالعات پرسنلي و كارگزيني -8 

 سيستم حضور و غياب كاركنان و كارت زني -9 

 سيستم حقوق و دستمزد پرسنل -10 

 سيستم تعيين موقعيت پزشكان -11 

 سيستم اطالعات -12 

 سيستم پذيرش بيماران بستري. -13 

 ها.سيستم پذيرش و تعيين وقت كلينيك -14 

 هاسيستم مكاتبات اداري و بايگاني نامه -15 

 

ديد خواننده كتاب، نسبت به تجزيه و تحليل و توسعه سيستمهاي براي آنكه  

مختلف كاملتر شود، در اينجا توسعه دو سيستم را از ديدگاه چرخه حيات توسعه سيستم، 

 دهيم.بصورت بسيار مختصر مورد بررسي قرار مي
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گذاري و شراكت، قصد تاسيس يك شركت تعدادي از افراد با سرمايه 

خصوصي را دارند. موضوع شركت، ارائه سرويس "فروش تلفني با تحويل در درب منزل" 

خواهند تا سيستم در يك شهرستان كوچك است. موسسين شركت از يك تحليلگر مي

 سازي كند.شركت را مورد مطالعه قرار داده و آنرا طراحي و پياده

لتاسيس(، پس از يك تحليلگر با توجه به نوع پروژه )ايجاد يك سيستم جديد ا 

بررسي مقدماتي در چند ساعت، و فكر كردن بر مسئله و مشورت تلفني با يكي از 

حيات توسعه سيستم خاصي را طي دو فاز توسعه )شامل فاز مطالعه و همكاران، چرخه

سازي( و يك فاز نگهداري در نظر گرفته و پيشنهاد پروژه خود را به طراحي و فاز پياده

دهد. موسسين نيز با اين پيشنهاد موافقت كرده و پس از مقداري رائه ميموسسين شركت ا

بحث بر سر زمان و هزينه، با تحليلگر به توافق رسيده و قرارداد انجام فاز اول باوي منعقد 

 دهد :و تحليلگر كار خود را در فاز اول طبق فعاليتهاي زير انجام مي

 

شود و كه هم امكان سنجي )از مطالعه سيستم موجود( در آن انجام مي اين فاز 

هم مطالعه و طراحي سيستم جديد، با اين شرط ادغام گرديده كه راهكار مناسب براي 

فعاليت و سودمند بودن آن، در ابتداي فاز تعيين شده و در صورت عدم سودمندي اين 

 كار، تحليگر از انجام ادامه فاز صرفنظر كند.

 

 ريزي عمليات فاز.برنامه 

 

مطالعه بازار اين فعاليت در آن شهرستان و پيش بيني ميزان تقاضا براي  

 آن با توجه به سطح فرهنگ، بودجه، مصرف و شغل مردم.

تحليلگر از همكاري يك كارشناس امور اقتصاد، مشاوره يك نفر  

بازار شهرستان و مشاوره يكي از كارشناسان فرمانداري  مطلع از وضع

كند. همچنين شهرستان در امور اطالعات جمعيتي و شغلي، استفاده مي

تحليلگر با استفاده از روش مراجعه حضوري و تكميل پرسشنامه به منازل و 
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آوري اطالعات كارگاهها )نمونه گيري( و استنتاج آماري نتايج، براي جمع

درصد از اهالي شهرستان  7رسد كه كند. تحليلگر به اين نتيجه ميياستفاده م

ها و درصد از شركت 35در زمينه تهيه ارزاق و احتياجات روزمره و 

كارگاههاي كوچك براي تهيه نيازهاي عمومي و ملزومات، از اين سرويس 

درصد  3هاي مسن، درصد را خانواده 1/5درصد اهالي،  7كنند. از استقبال مي

درصد را افرادي كه در اطراف شهر ساكن  2/5هاي با مشغله زياد و را خانواده

دهند. وي همچنين آماري از نوع اجناسي كه افراد به آنها هستند تشكيل مي

نياز دارند تهيه و نموداري از تمركز مكاني مشتريان مذكور در شهر را رسم 

 كند.مي

 

ستمهاي مشابهي كه در شهرستانها يا احتمااًل كشورهاي مطالعه سي 

ديگر وجود دارد، و مشاهده خصوصيات و مشكالت آنها با در نظر گرفتن 

 ها با شهرستان مورد نظر.تفاوت

تحليلگر با گردانندگان سه سيستم تقريبًا مشابه در پايتخت و يكي  

سيستمها بازديد و ديگر از شهرستانها تماس گرفته و پس از هماهنگي از آن 

 شود.با مشكالت آنها آشنا مي

 

تامين، شرايط محيطي، تعيين و مدون كردن خصوصيات بازار، منابع 

 انتظارات و تعيين معيارهاي ارزيابي و محورهاي طراحي.

 

در اين مرحله تحليلگر از همكاري يك كارشناس اقتصاد، يك  

 برد.حقوقي و تعدادي مشاور بهره مي كارشناس

تحليلگر در اين مرحله به طراحي سيستم مورد نظر پرداخته و موارد زير را  

 كند :تعيين مي

 .)محل دفتر شركت. )در شرق شهرستان بدليل تراكم بيشتر مشتريان 

 .خصوصيات محل شركت از نظر فضا و امكانات الزم 
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 و موضوع شركت و نوع  خصوصيات رسمي شركت، از نظر اساسنامه

 شركت )با مسئوليت محدود(.

 .ميزان سرمايه شركت 

 .تعيين مراحل و برنامه ثبت شركت 

 : ميزان منابع و ملزومات مورد نياز 

o  : نفر مسئول پيگيري و امور 1تلفنچي،  1راننده،  4پرسنل

سوم وقت )يكنفر حسابدار پاره 1اداري و جانشين راننده، 

 2نفر مشاور سيستم به صورت  1 نفر مدير و 1وقت(، و 

 ساعت در هفته.

o  : نو. -وانت بار از نوع پيكان  4اتومبيل 

o 2 .خط تلفن 

o ... : تجيزات دفتري 

o بار.چهار دستگاه يخچال كوچك و قابل حمل توسط وانت 

o ... 

 .روالهاي انجام سرويس 

 هاي كاركنان.نامهآئين 

 هاي خريد و فروش كاال و ماموريت وها و برگهفرم... 

 هاي اداري و مالي شركت.رويه 

 هاي اشتراك و ارائه سرويس به مشتريان.رويه 

 ازاء درصد قيمت كاال خدمات با توجه تعيين جدول هزينه سرويس به

 به نوع كاال و مشتري.

 هاي نگهداري سيستم.رويه 

 ها. اين نرم افزار به عنوان  افزار مديريت سفارشات و مديريت هزينهنرم

شود سازماندهي  و مديريت  عمليات در نظر گرفته مي  محور اصلي

به نحوي كه كليه امور مربوط به سفارشات، حساب مشتريان، 

بندي سفارش مشتريان، حساب و سفارش فروشگاههاي تامين دسته
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كننده كاال، برنامه عمليات اجرايي پرسنل و امور مالي و پرسنلي 

شركت با استفاده از  شركت را تحت پوشش قرار دهد. كليه عمليات

گردد. در اين مرحله ساختمان عمومي و مفهومي افزار انجام مياين نرم

افزار دقيقًا مشخص هاي نرمشود و خواستهافزار مشخص مينرم

 شود.مي

 ... 

اند مربوط به شرح مطلب در اين كتاب مواردي كه با "..." مشخص شده - 1تذكر 

 اند.تشريح شدهبوده و در واقع در طراحي كاماًل 

ها و رانندگان و تعداد خط تلفن مورد نياز، هم با توجه به تعداد اتومبيل - 2تذكر 

بيني شده در شهر در نظر گرفته شده و هم با توجه به ميزان تقاضاي پيش

 سرمايه موسسان.

بيني فروش، منفعت سيستم ها و محاسبه پيشهمچنين تحليلگر با محاسبه هزينه 

كند. وي مشخص دهد و گزارش منفعت سيستم را نيز تهيه ميسي قرار ميرا مورد برر

كند كند كه ارائه سرويس بايد شامل چه كاالها و چه مشترياني شود. مثالً وي تعيين ميمي

كه ارائه سرويس به مشترياني كه در يكي از مناطق اطراف شهرستان ساكن هستند، مقرون 

 به صرفه نيست و نبايد انجام شود.

 

سازي بايد چگونه و طبق چه روالي انجام كند كه پيادهتحليلگر مشخص مي 

كند كه ابتدا بايد تنها دو اتومبيل و راننده بكار گرفته شود و پس شود. وي مشخص مي

 شود.ماه اتومبيل و راننده چهارم وارد كار  9ماه اتومبيل و راننده سوم و پس از  6از 

  
 

پس از انجام اين مراحل، تحليلگر گزارش كامل و مستندات سيستم را به  

كند. موسسان نيز با بررسي گزارشها، پس از بحث پيرامون چند مورد، موسسان ارائه مي

 و انجام برخي تغييرات در موارد تعيين شده، طرح را تصويب و اجراي فاز بعدي را آغاز

شود سازي(، از همان تحليلگر قبلي در خواست ميكنند. براي انجام فاز بعدي )پيادهمي

كه به صورت مشاور روزانه دو ساعت از وقت خود را در اين شركت براي نظارت بر 
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سازي بگذارد. همچنين شخصي كه در امور حقوقي و اجرائي و پيگيري، داراي پياده

شود. ماه استخدام مي 6سازي سيستم براي مدت يادهتجربه است براي امور پيگيري و پ

سازي سيستم را شوند تا ستاد پيادهبراي پياده سازي سيستم، سه نفر از موسسين مامور مي

ابتدا در محلي موقت در منزل يكي از افراد، و پس از تهيه محل شركت، در محل شركت 

 سازي عبارتند از :تشكيل دهند. مراحل پياده

  

  

 شود :در اين مرحله فعاليتهاي زير انجام مي 

 .ثبت قانوني شركت 

 ...تشكيل پرونده در اداره تامين اجتماعي و 

 .بازكردن حسابهاي بانكي 

 .گرفتن خط تلفن 

 .اجاره كردن محل مناسب 

 كردن محل اجاره شده.تعمير و رنگ 

 يزات.خريد تجه 

 دستگاه(. 2ها )خريد اتومبيل 

  راننده و تلفنچي. 2استخدام 

 هاي مناسب، براي جلب مشتريان.تبليغات با شيوه 

  ارزيابي فروشندگان و ارائه كنندگان كاال و انتخاب فروشندگان

 طرف حساب و عقد قرارداد با آنها.

 .خريد كامپيوتر 

 ا و طراحي مفهومي هافزاري، طبق خواستهتوليد و آزمايش سيستم نرم

 انجام شده.

 انجامد.ماه به طول مي 3اين مراحل  

. 
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شركت پس از تبليغات از شيوه ارسال بروشور به درب منازل از طريق  

ها و كارگاهها، و نصب تابلوها و ويزيتورها، و مراجعه ويزيتورها به درب شركت

دهي خود را آغاز آگهي در روزنامه محلي، كار سرويس پالكاردهاي تبليغاتي، و چاپ

ميزان كل مورد انتظار در دوره فعاليت، مشترك سيستم  %20كند. در هفته اول مي

بيني شده بوده است. در عمل، مشكل بيش از ميزان پيش %5شوند كه اين رقم مي

ريان مخاطب هر كند و تعداد مشتدهي به مشتريان بروز ميهماهنگي بين خريد و سرويس

ها افزايش بار ماموريت يك راننده، كمتر از حد بوده و بدين ترتيب تعداد ماموريت

ها ها و ماموريتكند. بدين لحاظ تحليلگر در روال ارائه سرويساز حد پيدا ميبيش

آيد. كند و پس از اين اصالح، ارائه سرويس به شكل مناسب در ميتجديد نظر مي

اي مشتريان شخصي، كه تنها يك يا دو كاال را كه قيمت پائيني دارد همچنين تعداد تقاض

كنند، زيادتر از حد مورد انتظار بوده و تحليلگر با يك محاسبه متوجه درخواست مي

شود كه در صورتي كه اين روال ادامه پيدا كند، شركت متضرر خواهد شد. بنابر اين مي

شود و البته حفظ رضايت مشتريان نيز ه ميحلي در نظر گرفتبراي جلوگيري از ضرر، راه

هاي كاالئي كه كمتر از رقم شود. بدين ترتيب كه درخواستحل منظور ميدر اين راه

مشخصي باشند، تا زماني كه يك ماموريت ديگر به همان منطقه صادر شود، به تاخير 

در  ساعت از زمان درخواست بگذرد. البته اين موضوع 2افتد، مگر آنكه مدت مي

گردد و مشتري از شود ذكر مياي به تمام مشتريان داده ميمقررات سرويس كه در برگه

 اين موضوع آگاه خواهد بود.

بيني ميزان پيش %120روز از آغاز سرويس، ميزان سرويس به  75پس از مدت  

رسد. بنابر اين ستاد بيني شده كل ميتعداد پيش %105شده رسيده و تعداد مشتركين به 

 گيرد.صميم به انجام مرحله بعدي ميت

 

در اين مرحله تحليلگر با همراهي يك كارشناس امور اقتصادي، به ارزيابي  

سيستم پرداخته و پس از نظرسنجي از مشتريان، اصالحاتي در شيوه سرويس و عمليات 

تعيين و به هيئت  سيستم، اعمال شده و ميزان سودمندي سيستم و ثبات سيستم در آينده

دهد كه يك موج تبليغاتي شود. همچنين اين ارزيابي نشان ميمديره شركت گزارش مي
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تواند درصد فروش را افزايش چشمگيري دهد. همچنين در اين ديگر در اين زمان، مي

شود كه در صورتي كه تقاضا به اي به عنوان محدوده گسترش تعيين ميارزيابي، نقطه

ش پيدا كند، گسترش نبايد از اين نقطه بيشتر انجام شود. زيرا اين تقاضا همين شكل افزاي

به صورت كاذب ايجاد شده و پس از گذشت مدت زمان مشخصي فروكش خواهد كرد 

 كند.و شركت را دچار ضرر مي

  

ريزي برنامه دستگاه افزايش پيدا كرده و 5ها به در اين مرحله تعداد اتومبيل 

هائي براي حفظ شود. همچنين رويهبراي فعاليت دائمي و نگهداري سيستم انجام مي

 شود)نظير تخفيف به مشتريان دائمي و...(.دائمي مشتريان تعيين مي

 

يك سازمان بزرگ دولتي، تصميم دارد سيستم جامع سازمان را مورد مطالعه  

پرسنل در نقاط مختلف كشور بوده و يك  10000ازمان داراي و توسعه قرار دهد. اين س

سازمان مستقل است. به عبارت ديگر اين سازمان در آمد فعاليتهاي خود را، خود تامين 

 كند. اين سازمان داراي چهار بخش اصلي است :مي

 گذاريامور اقتصادي و سرمايه -1 

سهام  اين بخش داراي مقدار زيادي سرمايه است كه با خريد

هاي گذاري در امور سودآور، هزينهكارخانجات توليدي و سرمايه

 كند.سازمان را تامين مي

 امور امالك استيجاري -2 

اين بخش داراي مقدار زيادي امالك )زمين و ساختمان( از انواع  

مسكوني، تجاري و صنعتي است و با اجاره دادن اين امالك، بخشي 

 كند.ن ميهاي سازمان را تامياز هزينه

 امور ارائه خدمات رايگان -3 

هاي خاصي يكي از وظايف سازمان، ارائه خدمات رايگان در زمينه 

در جامعه است. اين بخش با داير كردن مراكز خدماتي نظير 
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هاي رساني به مستمندان، ساخت حمام و راهبيمارستان، مراكز كمك

 كند.بضاعت ارائه ميبضاعت و كمروستائي و... خدماتي را به افراد بي

 امور فرهنگي -4 

اين بخش با تاسيس مراكز فرهنگي، مدرسه، كتابخانه و.... و تامين  

هاي هزينه انتشار كتب و مجالت و برگزاري اردوها و گردهمائي

 كند.ها فعاليت ميفرهنگي و... در اين زمينه

صه هدف اصلي سازمان، در انجام فعاليتهاي بخشهاي سوم و چهارم خال 

شود. دو بخش اول به عنوان بخشهاي تامين در آمد و بخشهاي ديگر مصرف كننده مي

هستند. اين سازمان در هر يك از بخشهاي مورد نظر در برخي از استانهاي كشور، داراي 

نمايندگي بوده و هر يك از اين بخشها نيز تحت عنوان معاونت، داراي يك ساختمان در 

 اليتهاي مركزي نيز در ساختمان مركزي ايجاد شده است.باشند. امور فعپايتخت مي

سيستمهاي موجود در سازمان به صورت تصادفي و بر حسب نياز، توسط  

 كاركنان خود سازمان ايجاد شده و هيچ مستنداتي در مورد آن وجود ندارد.

سازمان پس از تشكيل جلساتي در مورد اصالح سيستم بين مديران ارشد  

رسد كه الزم وتحليل سيستم، به اين نتيجه مير از صاحبنظران تجزيهسازمان و چند نف

است تا مطالعه و تجزيه و تحليل جامعي در سازمان انجام و سيستم سازمان به شكل اصولي 

هاي توسعه يابد. سازمان پس از تشكيل اين جلسات و مشاوره با چند كارشناس در زمينه

 فاز صورت گيرد: 8حليل بايد در كند كه اين تجزيه و تمختلف، مشخص مي

 

انجام اين فاز به يك تيم تحليلگر با سابقه و مجرب، سپرده شده و طي اين  

شود كه ساختار كلي سازمان چگونه است و چگونگي انجام فاز فاز مشخص مي

خاب تيم تجزيه و تحليل مناسب بصورت يك دستورالعمل دوم و معيارهاي انت

تدوين شده و پس از تاييد مديريت سازمان، براي اجرا به بخشها و ادارات تابعه 

شود كه كليه فعاليتهاي زير سيستمهاي شود. در اين مطالعه مشخص ميفرستاده مي
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قرار دارند، معاونت اصلي سازمان  4بخش متفاوت كه زير نظر همان  17سازمان، در 

بخش داراي سيستمي با ماهيت  17پذير است. به نحوي كه هر يك از اين تفكيك

 بخش عبارتند از : 17و خصوصيات خاص خود است. چند بخش از اين 

 گذاري در امور كشاورزيبخش سرمايه 

 گذاري در امور ساختمان و شهرسازيبخش سرمايه 

 گذاري در امور صنعتي و توليدبخش سرمايه 

 گذاري در امور اقتصادي و بورسش سرمايهبخ 

 بخش امالك تجاري 

 بخش امالك مسكوني 

 ... 

كند كه تجزيه و تحليل فاز بعدي بايد در هر يك از اين تيم مشخص مي 

بخش و اداره تابعه از سازمان بصورت مستقل، ولي با هماهنگي سيستم  17

 مركزي انجام شود.

 

بخش و اداره تابعه تعيين شده در  17طبق دستور العمل داده شده، هر يك از  

گانه مذكور  17هاي فاز قبلي، با يك تيم تحليلگر با سابقه قرارداد منعقد كرده و تيم

به  گزارش از وضع سيستم موجود 17پردازند. در انتها به مطالعه سيستم موجود مي

 شود.مركز ارائه مي

 

گانه دريافت شده را مورد مطالعه قرار داده  17تيم تحليلگر مركز، گزارشهاي  

 كند.و مستندات عمومي وضع سيستم موجود را تنظيم مي
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سازمان با يك تيم طراح سيستم، قراردادي منعقد كرده و طراحي ساختار  

سپارد. اين تيم پس از انجام مطالعه جامع سيستم جديد و استانداردها را به اين تيم مي

و طراحي، ساختار جامع سيستم توزيعي سازمان را مشخص و بخشهائي كه بايد 

هاي طراحي كند. همچنين اين تيم، دستورالعملميبصورت مكانيزه در آيد تعيين 

دهد. ضمنًا ها قرار ميگانه را تدوين و در اختيار اين بخش 17هاي هر يك از بخش

گانه نيز تدوين  17هاي استانداردهائي براي سازگاري فعاليت طراحي در بخش

ن در شود. طبق اين طراحي تفضيلي، ادارات و مراكز موجود تابعه اين سازمامي

شهرستانها، كه قباًل طبق چهار معاونت سازمان، هر يك داراي اداره مستقلي در هر 

شوند. بدين ترتيب در هر شهرستان تنها يك اند، در هم ادغام ميشهرستان بوده

اداره در يك ساختمان، وجود خواهد داشت. البته با حفظ استقالل فعاليت 

 ها نظير امور اجرائي و پرسنلي و....معاونتها و ادغام فعاليتهاي مشترك بين معاونت

 

سازي سيستم كامپيوتري توزيعي و جامعي كه كليه واحدها و براي پياده 

مراكز را از طريق خطوط تلفن به يكديگر مرتبط كرده و عمليات اداري و مالي و... 

ان و برنامه نويسان كامپيوتر سازمان را بصورت مكانيزه درآورد، تيمي از طراح

كنند. بنا بر آن افزار را آغاز ميسازي و آزمايش نرمتعيين و كار طراحي و پياده

افزارهاي آماده و موجود افزاري با استفاده از خريد نرماز سيستم نرم %65شود كه مي

 افزار بايدباقي مانده بصورت سفارشي توليد شود. توليد نرم %35تامين شود و 

افزار آماده خريداري شده سازگار بوده و در اي باشد كه با كليه بخشهاي نرمبگونه

اي را در سطح كل سازمان، در كل ضمن سيستم جامع و توزيعي به هم پيوسته

 17هاي افزارهاي ايجاد شده، پاسخگوي تمام نيازهاي بخشكشور ايجاد كند. نرم

شود. اما اي تهيه ميافزار جداگانهها نرمگانه خواهند بود و براي هر يك از اين بخش

 افزارها از طريق سازمان مركزي قابل دستيابي و كنترل خواهد بود.تمام اين نرم

 شود.نكته الزم به تذكر آن است كه فاز پنجم، به موازات فاز ششم انجام مي 
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 فرايندتيم تحليلگر و طراح انتخاب شده و  17گانه،  17در اين فاز در بخشهاي  

 شود.طراحي تفضيلي و عمليات بخش مربوطه انجام مي

 

 

افزارهائي كه توسط اده از نرمگانه با استف 17هاي سيستم در هر يك از بخش 

سازي آزمايشي، سازمان مركزي در اختيار آنها قرار گرفته، با استفاده از روش پياده

 شود.در مركز و شهرستانها، نصب مي

  
  
  

 

سيستمها تشكيل شده و اداره  گانه، يك واحد 17هاي در هر يك از بخش 

گردد. در هر يك از ادارات شهرستانها سيستمها نيز در سازمان مركزي تشكيل مي

شود و اين نيز يك كارشناس، به عنوان كارشناس سيستمها تعيين يا استخدام مي

 7ù64اي كه در فازهاي گيرد. نگهداري سيستم طبق برنامهوظيفه را بر عهده مي

 شود.مي مشخص شده انجام

 

 اي انجام توانند به دو شكل برخط و دستهاز نظر تعامل انجام عمليات، فعاليتها مي

شوند. برخط بودن سيستم، به معناي محاوره مستقيم و پيگيري كار توسط 

 كننده نيست.درخواست

  .در طراحي يك سيستم بايد به سازماندهي و مديريت زمان توجه زيادي شود

نظيرزمان پاسخگوئي، زمان انتظار، زمان خالص عمليات، سيستمهاي مفاهيمي 
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بالدرنگ، اشتراك زماني، مقاطع زماني عملكرد و ارزيابي سيستم در اين 

 موضوع بايد مورد توجه قرار بگيرند.

 اي از عناصر مفهوم شبكه در سيستمهاي دستي نيز وجود دارد و به معناي مجموعه

ارتباطي خاص و قواعد ارتباطي مشخص با است كه از طريق يك مكانيزم 

 كنند.يكديگر ارتباط برقرار مي

 دهند. در سيستمهاي متمركز، اطالعات و عمليات را در يك نقطه تمركز مي

مقابل سيستم متمركز، هم سيستمهاي مستقل غير مرتبط قابل طرح است و هم 

ت در بخشهاي ها و عملياسيستمهاي توزيع شده. در سيستمهاي توزيع شده، داده

گيرد و ارتباطات بين اجزاء از طريق مختلف سيستم به صورت مستقل قرار مي

شود. توزيع يا تمركز عمليات در سه سطح قواعد و روالهاي ارتباطي انجام مي

ها و اطالعات، توزيع يا تمركز عمليات، قابل اعمال است. توزيع يا تمركز داده

 .گيريتوزيع يا تمركز كنترل و تصميم

  مقررات يك سيستم، قوانيني است كه نبايد تغييري در آنها ايجاد شود و تغيير

شود. اما هاي غير رسمي ميها و پديد آمدن رويهدر آنها، منجر به تغيير رويه

كند و تنها چگونگي تغيير پارامترها تغييري در ماهيت عمليات سيستم ايجاد نمي

 دهد.انجام عمليات را تغيير مي

 ي سيستم بايد به تعيين و تخصيص منابع توجه شود.تعيين و تخصيص در طراح

منابع بايد با در نظر گرفتن ضروريات و نيازها انجام شود، به تفكيك عناصر و 

اجزاء صورت گيرد، مصرف بهينه مورد توجه باشد، نه مصرف كم، اختيار كافي 

اند به شكل توبراي استفاده از منابع وجود داشته باشد. تخصيص منابع، مي

 اي انجام شود.متمركز، توزيع شده، بصورت دائم و يا بصورت پاره

 هائي از سيستم كه به يك منبع يا در طراحي يك سيستم، قلمروها يا محدوده

 گيرد يا بالعكس، بايد مشخص شود.عنصر خاص تعلق مي

 در طراحي سيستم، ايمني و امنيت و كنترل، از عناصر مهم هستند. امنيت درجه 

حفاظت از سيستم در مقابل دستيابي غير مجاز يا تخريب توسط عناصرخارجي 

است. ايمني درجه تضمين عملكرد صحيح و مطمئن عناصر داخلي سيستم با 
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توجه به شرايط و عناصر محيطي، به نحوي كه افراد يا دارائيها را دچار آسيب 

بايد ايجاد شود ايمني، مجموعه شرايط و حاالتي است كه -نكند. شرايط امنيتي

ايمني سيستم در يك سطح قابل قبول قرار گيرد. كنترل براي وارسي -تا امنيت 

رود. كنترل توابعي است كه وجود يا عدم وجود اين مجموعه شرايط بكار مي

شود و براي ايجاد سطوح مختلف مورد نياز ميبوسيله ماشين يا انسان انجام

رل، به عنوان بخشي از يك سيستم رود.  سيستم كنتكيفيت سيستم بكار مي

ها وعناصر فيزيكي يا غيرفيزيكي است كه اي از رويهبزرگتر )اصلي(، مجموعه

در ارتباط با هم و ساير عناصر سيستم اصلي، براي تحقق شرايط خاصي )كه 

كند. كند( فعاليت مياهداف و سازمان سيستم اصلي اين شرايط را مشخص مي

يري است، هم توسط انسان و هم توسط ابزار انجام گتصميم فرايندكنترل يك 

شود و حاصل يك استراتژي خاص است. كنترل داراي انواع مختلفي از جمله مي

كنترل شرايط محيطي، كنترل صحت اطالعات، كنترل كيفيت، كنترل سازگاري 

توان از ابزارهاي مختلف نظير حواس شود. براي كنترل ميو كنترل امنيت مي

هاي مختلفي تواند به شيوهشخص ناظر و ابزار استفاده نمود. كنترل ميپنجگانه، 

انجام شود، از جمله : كنترل ملموس يا غير ملموس، كنترل مخرب يا غير مخرب، 

، كنترل كمي، كيفي و ... . همچنين Online , Offlineكنترل 

 تواند در سطوح مختلفي انجام شود.كنترل مي

 سيستم از پارامترهاي كيفيت طراحي سيستم  براي تعيين "خوب" بودن يك

كنيم. از جمله قابليت پذيرش، مستندسازي، قابليت آزمايش و استفاده مي

ارزيابي، درجه باالي چسبندگي، درجه پائين اتصال، سازگاري، اقتصادي بودن، 

 كارائي و نظاير آن.

 ي شده وارسي و آزمايش براي تعيين صحت و اعتبار سيستم طراحي و پياده ساز

سازماني را -شود. مهمترين خصوصيات آزمايش سيستمهاي انسانيانجام مي

توان در تكرار محدود، مدت دوره آزمايش، شرايط محدود، موازي بودن با مي

عملكرد سيستم قديم و متصل بودن به استفاده از سيستم دانست. در سيستمهاي 

توان بندي نيست. ولي مي ها خيلي دقيق قابل تعريف و طبقهانساني سازماني عيب
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از مواردي نظيربرآورده نكردن نيازها، كارائي انجام فعاليت، خارج شدن از 

كنترل و بوجود آمدن بحران و عدم قابليت اطمينان سيستم نام برد. هدف وارسي، 

يافتن خطاهاي شخص تحليلگر و طراح در سيستم است. ولي هدف اصلي 

كند. دو جنبه يستم دارد درست كار ميآزمايش، اثبات اين موضوع است كه س

 اصلي آزمايش و وارسي عبارتند از آزمايش و وارسي عملكرد و اعتبار سنجي.

 هاي طراحي سيستم، طراحي سازمان است. برخي از مواردي كه در يكي از جنبه

مدت و طراحي سازمان بايد مشخص شود عبارتند از سياستهاي درازمدت، ميان

هاي حقوقي و زماني، شرح وظايف كاركنان، رويهكوتاه مدت، چارت سا

هاي تامين و پشتيباني پرسنل، قانوني، نظام پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل، رويه

 هاي كنترل و ارزيابي نيروي انساني و نظاير آن.رويه

  براي عملكرد مطلوب سيستم، بايد محيط و شرايط محيطي مناسبي براي آن

ها، طراحي فضا، طراحي راحي بايگاني، طراحي فرمفراهم گردد. مواردي نظير ط

افزارهاي كامپيوتري و طراحي استفاده از تجهيزات، طراحي رابط كاربر نرم

 محيط عمومي سازمان.

  در طراحي سيستم بايد به سازمان سيستمهاي مكانيزه و خصوصيات آن توجه

سبت شود. بخصوص در طراحي سيستمهاي جامع و ايجاد ديدگاههاي مناسب ن

 مكانيزاسيون براي افراد. فرايندبه 

  عوامل انساني در مكانيزاسيون سيستمها از مهمترين عوامل موفقيت يا شكست

يك پروژه توسعه سيستم است و بايد مورد توجه قرار گيرد. توجه به عوامل 

گيري نيروي انساني نسبت به مكانيزاسيون، فرهنگي و آموزشي، عوامل موضع

سازي رواني، عوامل موثر در تجزيه و تحليل و طراحي و پياده -عوامل بهداشتي 

مند كردن نيروي انساني براي كار با سيستم در اين سيستم، امنيت و اعتبار و عالقه

 كنند.ميان نقش بسزائي را ايفا مي

هر چه میزان پیچیدگی  سیستم افزايش يابد، میزان ريسک توسعه سیستم و 

یشتر خواهد بود. بنابر اين در طراحی بايد سعی ما بر میزان ريسک عملکرد سیستم ب

 کاهش پیچیدگی سیستم باشد.
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  مكانيزاسيون معمواًل جزء فعاليتهاي توسعه سيستم است. بنا براين الزم است تا يا

افزارهاي آماده موجود خريداري شود و يا اينكه افزارهاي مورد نظر، از ميان نرمنرم

افزار، با توجه به نيازها و خصوصيات همان عه نرمافزار، توسط يك تيم توسنرم

افزار به صرفه است. زيرا سازمان، بصورت سفارشي ايجاد شود.معمواًل خريد نرم

بيني است. افزار بسيار گران و مستلزم صرف زمان بسيار و غير قابل پيشتوليد نرم

تري دارند. پذيري كمافزارهاي سفارشي قابليت اطمينان و انعطافضمن آنكه نرم

افزار سفارشي نظير تطابق با خصوصيات سازمان اما در برخي موارد مزاياي توليد نرم

افزارهاي آماده در ها، و برخي اوقات عدم وجود نرمو در اختيار داشتن متن برنامه

افزارهاي شود تا از اين روش استفاده شود. البته نرمكاربرد مورد نظر، باعث مي

 پذير و كارآمد و قابل نگهداري باشند.فآماده بايد انعطا

 هاي افزار، بر طبق روشهاي مختلف و چرخهتجزيه و تحليل يك سيستم و توليد نرم

افزار سفارشي، تطابق بين دو شوند. در توليد نرمحيات مخصوص به خود انجام مي

 كند. نظرياتافزار، مشكالتي را ايجاد ميحيات توسعه سيستم و توليد نرمچرخه

توان گفت تجزيه و تحليل سيستم مختلفي از اين تطابق وجود دارد. در مجموع مي

افزار دو علم مكمل يكديگر هستند و به موازات يكديگر عمل و مهندسي نرم

افزار بايد بداند آنست كه كنند. چيزي كه يك تحليلگر و يك مهندس نرممي

افزار ارتباط وليد نرمچگونه بين دو چرخه حيات توسعه سيستم و چرخه حيات ت

افزار با چرخه حيات توسعه سيستم، برقرار كند.براي تطبيق يك مدل توليد نرم

راههاي مختلفي وجود دارد. اما در همه اين راهها، تعيين تناظر هر يك از مراحل 

افزار با مرحله خاصي از چرخه حيات توسعه سيستم، گام اصلي در مدل توليد نرم

ه اصلي آن است كه تحليلگر بتواند تشخيص دهد كه چه هر روش است و مسئل

تواند در چه فازي از توسعه سيستم انجام شود و افزار، مياي از توليد نرممرحله

 داليل منطقي براي كار خود داشته باشد.

  در انتهاي هر يك از فازهاي پروژه و در هر زماني كه الزم است يك گزارش يا

ا مستندات طراحي ارائه شود، بايد قباًل كاماًل كنترل و افزار ييك محصول نظير نرم

ها و جلد و مورد وارسي قرار گيرد. بايد اشكاالتي نظير اشكاالت ظاهر گزارش



 4۷۵مبانی تحلیل و طراحی سیستم ها / 

 

صفحات و چاپ، اشكاالت امالئي، اشكاالت انشائي و جمله بندي و اشكاالت 

ت معنائي و مفهومي جمالت و اشكاالت موضوع ) نظير تناقض مطالب، عدم رعاي

استانداردها،ديده نشدن برخي موارد، اشتباه در فهم بعضي مطالب و نظاير آن( را 

توان از طريق كنترل و وارسي كار، توسط يافته و برطرف نمود. اين اشكاالت را مي

 خود تحليلگر و يا شخص ديگر انجام داد.

  ه براي توان از سيستمهاي كامپيوتري كتجزيه و تحليل سيستم، مي فراينددر انجام

همين موضوع وجود دارند استفاده نمود. سيستمهاي تجزيه و تحليل سيستم به 

 CASEافزار به كمك كامپيوتر يا نرمكمك كامپيوتر و سيستمهاي مهندسي

سيستمهائي هستند كه ابزارهائي را به صورت مناسب در اختيار تحليلگر و مهندس 

توان نمايند. از جمله اين ابزارها مي دهند تا فعاليت وي را تسهيلافزار قرار مينرم

ريزي و مديريت پروژه تجزيه و تحليل و طراحي سيستم، به ابزارهاي برنامه

آوري شده، آوري اطالعات و سازماندهي اطالعات جمعابزارهائي براي جمع

هاي سيستم توسط كاربران سازي، ابزارهائي براي تعريف خواستهابزارهاي مدل

هاي كامپيوتري با توجه به ي براي توليد خودكار متن برنامهسيستم، ابزارهائ

نويسان هاي تعريف شده توسط كاربران، ابزارهائي براي كمك به برنامهخواسته

ها، ابزارهائي براي مستندسازي و نظاير آن كامپيوتر، ابزارهاي مديريت متن برنامه

ت انجام عمليات، باعث افزايش سرع CASEاشاره نمود. استفاده از سيستمهاي 

يكپارچگي و يك شكل شدن سيستمها، افزايش قابليت نگهداري سيستم، افزايش 

كيفيت سيستم و افزايش مشاركت و همكاري سهم استفاده كنندگان سيستم در 

 شود.پروژه توسعه مي

  ،در برخي از موارد كه سرعت توسعه سيستم براي سازمان اهميت زيادي دارد

راي افزايش سرعت توسعه سيستم استفاده نمود. از جمله توان از روشهائي بمي

توان به حذف برخي از مراحل و هاي مورد استفاده در كاستن زمان، ميتكنيك

ها در مراحل، دقت در اندازه ادغام مراحل با يكديگر، توجه به اهميت و اولويت

يع، استفاده از سازي سرها، استفاده از تكنيك نمونهالزم و نه بيشتر، كنترل محدوده

افزارهاي كاربردي، استفاده از ، استفاده از ابزارهاي توليد نرمCASEابزارهاي 
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(، استفاده JADافزارهاي آماده ، استفاده از روش طراحي مشترك )ابزارها و نرم

از كپي برداري و اصالح سيستمهاي مشابه ، توسعه تكاملي و گام به گام بر حسب 

هاي استاندارد، اي همزمان، استفاده از قالبسازي پارهاولويت، طراحي و پياده 

روش تجزيه سريع اجزاء مستقل و  مهندسي مجدد و مهندسي معكوس سيستم اشاره 

 نمود.

  

 

  افزارنرممهندسي 

 افزارمدل توليد نرم 

  بشاريآمدل     

 وارسي و أزمايش  

 ابزار   

 توسعه سيستم 

 مهندسي مجدد 

 يعنمونه سازي سر 

 ايسيستمهاي دسته 

 زمان خالص عمليات 

 هاشبكه 

 سيستمهاي توزيع شده 

 برخط سيستمهاي  

  انتظار زمان 

 اشتراك زماني 

 سيستمهاي متمركز    

 تعامل  

 زمان پاسخگويي 

 سيستمهاي بالدرنگ 
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 ارتباطات 

 تخصيص منابع 

 كنترل 

 وارسي 

 سازمان 

 فضا 

 محيط سازمان 

 عوامل سازماني 

 قوانين و مقرارت 

 ايمني 

 فيتكي 

 اطمينان قابليت 

 بايگاني 

 رابط كاربر 

 سيستمهاي جامع مكانيزه  

 پارامترهاي سيستم 

 قلمروها 

 امنيت 

 آزمايش 

 فرم ها 

 تجهيزات 

 سيستمهاي مكانيزه 

 پيچيدگي 

 چرخه حيات توسعه سيستم 

 مدل پيچشي بوهم  

 CASE 
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 استاندارد  

 خواسته هاي سيستم 

  مهندسي معكوس 

 

 اي تهيه كنيد.مزايا و معايب و كاربردهاي سيستمهاي برخط و دسته ليستي از -1

هائي از سيستمهاي بالدرنگ در محيطهاي غير مكانيزه ذكر كنيد )مثاًل نمونه -2

 سيستم اتاق عمل بيمارستان(.

قواعد و مقررات ارتباطات بين سيستمهاي مختلف در يك سيستم جامع  -3

 تي باشد.توزيع شده، بايد داراي چه خصوصيا

 تفاوت امنيت و كنترل در چيست ؟ -4

 سطوح مختلف امنيتي را در يك سيستم سازماني مشخص كنيد. -5

 در مزايا و معايب يك سيستم جامع بحث كنيد. -6

 معيارهاي ارزيابي طراحي با معيارهاي كيفيت سيستم چه ارتباطي دارند؟ -7

شته مطرح شد را در گانه عدم قطعیت که در فصول گذجايگاه انواع سه -۸

 موضوع کنترل، مورد بحث قرار دهید.

افزار افزار سفارشي را با معيارهاي انتخاب نرمديدگاههاي خريد يا توليد نرم -9

 در فصول گذشته مقايسه و مطابقت دهيد.

تطابق چرخه حيات توسعه سيستم با دو مدل آبشاري و پيچشي را، با هم  -10

 مقايسه كنيد.

را تشريح  CASEيك از ابزارهاي ذكر شده براي سيستمهاي  كاربرد هر -11

 كنيد و در اهميت هر يك بحث كنيد.

در مزايا و معايب و محدوده كاربرد هر يك از روشهاي توسعه سريع بحث  -12

 كنيد.
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 سطوح مختلف امنيتي را در يك سيستم سازماني مشخص كنيد. -1

دستي را در چند سازمان به صورت طراحي  -مكانيزه طرح يك سيستم جامع  -2

 اجزاء اصلي و ارتباطات آنها تدوين كنيد.

طرح يک سیستم توزيع شده را در يک سازمان تدوين کنید و در ابعاد و  -3

 جوانب آن بحث کنید.

شود را در طرحهائی که تا کنون ارائه عواملی که باعث پیچیدگی می -4

تر توانید اين طرحها را به شکلی سادهدهید. آيا می ايد مورد بحث قرارکرده

 و بدون پیچیدگی ارائه کنید ؟

در چند سازمان، سيستمهاي مورد نياز را از ديدگاه لزوم خريد يا توليد،  -5

 بررسي كنيد.

افزار ديگر را مشاهده افزار، دو مدل توليد نرمبا مراجعه به كتب مهندسي نرم -6

 چرخه حيات توسعه سيستم، بحث كنيد. و از نظر تطابق با يك

سعي كنيد يك دستورالعمل عمومي براي وارسي و آزمايش مستندات  -7

 خروجي مراحل توسعه سيستم تدوين كنيد.

در دسترس اطالعاتي كسب كنيد و توانائيها و  CASEدر مورد سيستمهاي  -8

 امكانات آنها را بررسي كنيد.

 ري براي كاهش زمان توسعه سيستم بيابيد.سعي كنيد روشها و تكنيكهاي ديگ -9

  

 بخش چهارم

 نگهداري و پياده سازي سيستم
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 سازي سيستم جديدپيادهتم: هشفصل 

  

 

پس از آنكه سيستم مورد مطالعه قرار گرفت و سيستم جديد طراحي شد، بايد 

سازي و نصب كرد. اين فصل به بررسي خصوصيات، سيستم جديد را در سازمان پياده

كند كه پردازد، و مشخص ميسازي سيستم طراحي شده ميپيادههاي ابعاد و شيوه

 تحليلگر چگونه بايد سيستم را در سازمان پياده كند. 

 

م، بر محور مراحل فعاليتهائي كه ششهاي فصول پنجم تا تنظيم بندها و بخش 

اين فصل و فصل نگهداري  بايد در هر يك از فازها انجام شود صورت گرفته است. اما

سازي سيستم چنين محوري ندارد. اين فصل بر مبناي ابعاد، خصوصيات و جوانب پياده

سازي، به صورت كالسيك قابل تعيين دقيق و شكل گرفته است، زيرا اساسًا مراحل پياده

 جزئي نيست و به سيستم مورد نظر بستگي دارد.

 

سازي سيستم جديد است. در اين نقطه مطالعه فاز سوم از توسعه سيستم، پياده 

سيستم جديد صورت گرفته، مشكالت آن مشخص شده و طراحي سيستم جديدي كه 

بايد جايگزين سيستم قديمي شود، انجام شده است و حال در اين فاز، سيستم قديمي 

 (.1-7ل دهد )شكعماًل جاي خود را به سيستم جديد مي

زمانگيرترين و پر هزينه ترين مرحله تجزيه و تحليل و توسعه سيستم، مرحله 

نسبت زمان و هزينه اين فاز را نسبت به فازهاي قبلي نشان  2-7پياده سازي است. شكل 

ريزي فعاليتها دهد. حجم فعاليتها در اين فاز بسيار بيشتر از فازهاي قبلي بوده و برنامهمي

ده است. زيرا در فازهاي قبلي، تحليلگر تنها تيم خود را سازماندهي و چند برابر پيچي

كرد، اما در اين فاز بايد برنامه كل سيستم و سازمان را مشخص كند. مثال ريزي ميبرنامه
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سازي، مانند نسبت كسي است كه بخواهد سفري را براي نسبت فازهاي قبلي با فاز پياده

كند و انجام دهد، با كسي كه سفري را براي يك  ريزينفره خود برنامه 4خانواده 

 نفره افراد مختلف با سالئق و توان مالي مختلف تدارك ببيند. 70مجموعه 

سازي نه توسط تحليلگر، بلكه توسط كل سازمان و پرسنل آن انجام پياده 

ي، شود. اين فاز بيش از فازهاي قبلي با نيروهاي انساني برخورد دارد. در فازهاي قبلمي

تحليلگر برخورد نسبتًا محدودي با افراد سازمان داشت، و اغلب وقت خود را صرف 

كرد. اما در اين فاز، كليه فعاليتها در برخورد تنظيم گزارشات و تشكيل جلسات تيمي مي

سازي بايد مورد گيرد. بنا بر همين موضوع، مهمترين چيزي كه در پيادهبا پرسنل شكل مي

نظر گرفتن شرايط انساني است. اگر در فاز مطالعه سيستم موجود،  توجه قرار گيرد، در

تحليلگر با مشكل عدم جدي گرفتن مطالعه سيستم توسط پرسنل، مواجه بود و پرسنل 

كردند، در اين فاز تحليلگر با حداكثر از در اختيار قراردادن اطالعات خودداري مي

تحليلگر مواجه است. يك پزشك  مشكل ترس و واهمه پرسنل، از تغييرات و برخورد با

كردن از بيمار است كه ممكن در معاينه و درمان يك بيمار دو مشكل دارد. اول سئوال

است بيمار از پاسخ دادن خودداري كند. حداكثر مشكلي كه پزشك در اين ميان با آن 

ي شود آنست كه از راهي ديگر به كسب اين اطالعات بپردازد، و يا كار مداوامواجه مي

وي را رها كند. اما وقتي پزشك اطالعات را ازبيمار كسب كرد و راه درمان را هم 

مشخص نمود )مثاًل تزريق يك دارو!(، حال براي انجام دادن آن درمان، مشكل بزرگتري 

دارد و آن ترس بيمار و برخورد با وي است. چه ممكن است در دست و پازدن بيمار در 

 آسيب شود! اين ميان، چانه پزشك هم دچار

پياده سازي براي تحليلگر وضعيتي مشابه با تزريق همان دارو به يك بيمار  

گيرد، ترسو را براي يك پزشك دارد. بيشترين واكنش انفعالي در همين فاز صورت مي

چه تا قبل از آن مسئله براي پرسنل جدي نبود. اما از امروز تغييرات در شرف انجام است 

 كنند.را حس ميو پرسنل جدي بودن آن 

پس چه بايد كرد؟ آيا بايد دو دستيار قوي هيكل را براي نگه داشتن بيمار به  

همراه داشته باشيم؟! قطعًا اين روش، روش مناسبي نيست. روشي كه متاسفانه برخي از 

كنند با فشار و اعمال قدرت، اين كار را انجام كنند و سعي ميتحليلگران آن را اتخاذ مي
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مواًل چنين روشي مفيد نخواهد بود، و ممكن است حتي سوزن تزريق را هم در بدهند. مع

اي بدتر از بيماري اوليه كند. بهترين روش بدن بيمار بيچاره بشكند! و وي را دچار عارضه

هاي مختلف آنست كه بيمار را دعوت به همكاري كنيم، و با آشنا كردن وي با جنبه

ه اين همكاري ترغيب كنيم. اين كار امكان پذير نيست هاي درمان، او را ببيماري و روش

مگر اينكه از همان ابتداي مراجعه بيمار به پزشك، و آغاز سئوالها و تشخيص، اين دعوت 

به همكاري آغاز شود و از همان ابتدا، پزشك سعي در جلب اعتماد بيمار داشته باشد. 

پرسنل در انجام فعاليتها  نكاتي كه در فصول گذشته نسبت به جلب همكاري و اعتماد

مطرح شد، پايه رفع همين مشكل است. اين جلب همكاري، در اين فاز نيز بايد با شدت 

تواند بسيار مفيد سازي سيستم، ميبيشتر ادامه پيدا كند. در اين زمينه تشكيل ستاد پياده

 باشد، كه جلوتر از آن سخن خواهيم گفت.

در محيط واقعي است. براي  پياده سازي، اجراي سيستم طراحي شده 

سازي با توجه تر پيادهسازي سيستم، چهارمرحله اصلي بايد انجام شود. مراحل جزئيپياده

شود و كاماًل به اين شرايط وابسته است. اين مراحل به شرايط مسئله و سيستم مشخص مي

 چهارگانه عبارتند از :

 سازي.سازي و تشكيل ستاد پيادهريزي پيادهبرنامه 

 سازي، نصب و آموزش، كه بخش اصلي كار و بدنه فاز را پياده

 دهد.تشكيل مي

 سازي و كنترل نهائي و ارزيابي.آزمايش پياده 

 سازي و تحويل دادن سيستم به واحد نگهداري تنظيم گزارش پياده

 (3-7كننده.)شكل 

 

طراحي و ماهيت سيستم مورد نظر  سازي يك سيستم، دقيقًا بهفعاليتهاي پياده

بستگي دارد. مثاًل اگر بخواهيد فعاليتهاي غذا خوردن را توضيح دهيد، و بگوئيد چگونه 

خوريد. چون خوردن صبحانه، متشكل از خوريد، بايد مشخص كنيد كه چه ميغذا مي

خوردن  نان و پنير يا كره و مربا، با فعاليتهاي خوردن شام، مثاًل آش متفاوت است. حتي

خوريد، و مرغ در حاالت مختلف متفاوت است. چلو مرغ را به يك صورت مي
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سازي كباب را به صورت ديگر)مثالً با دست!(. صرفنظر از اين مثال اشتهاآور!، پيادهجوجه

انساني، جداي از شرايط و خصوصياتي كه خاص مسئله مورد نظر  -سيستمهاي سازماني 

 ي زير باشد :تواند شامل فعاليتهااست، مي

 افزاريسازي سيستم سختپياده 

o هاي كامپيوتري.سازي شبكهپياده 

o افزارهاي اصلي )مانند كامپيوترها و...(.نصب سخت 

o افزارهاي جانبي )مثل چاپگرها، نصب سختUPS 

 و...(.

o دستورالعملها افزارها )تهيهنصب سيستم نگهداري سخت

 و سازماندهي تيم نگهداري كننده و...(.

 افزاريسازي سيستم نرمدهپيا 

o افزارهاي كاربردي.احتمااًل توليد يا خريد نرم 

o افزارهاي خدماتي.عامل و نرمسازي و نصب سيستمپياده 

o افزارهاي كاربردي.سازي و نصب نرمپياده 

o جديد(.تبديل اطالعات )از سيستم قبلي به سيستم 

o سازي بانكهاي اطالعاتي و ورود سازماندهي و پياده

 عات.اطال

o اندازي سيستم.راه 

o افزارها )تهيه دستورالعملها و نصب سيستم نگهداري نرم

 سازماندهي تيم نگهداري كننده و...(.

 سازي مكان استقرار و محيط فيزيكي )تعيين اتاقها و...(.پياده 

 سازي و نصب تجهيزات و تهيه دستورالعملها و سيستم پياده

 نگهداري.

 سازي سيستم بايگاني.پياده 

 هاي مورد استفاده.ها و برگهبندي فرمسازي و چاپ و طبقهپياده 
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 ها، فرايندها )شامل فرايندها و روالهاي انجام سازي رويهپياده

 هاي كنترلي و...(.سناريوها، مكانيزم

 ... 

 

ش الذكر، فعاليت توجيه كاركنان و مديران و آموزبا انجام كليه فعاليتهاي فوق 

كاركنان بايد انجام شود. بين توجيه و آموزش تفاوتي وجود دارد. توجيه كاركنان، 

كند و آموزش، ماهيت سيستم جديد و اهميت و ضرورت آن را براي آنان مشخص مي

توانند جاي يك از اين دو نميكند. هيچچگونگي كار با سيستم جديد را مشخص مي

داراي اهميت هستند. توجيه كردن، نياز به همديگر را بگيرند و هر يك در جاي خود 

برخورد ظريف و استفاده از روشهاي مناسب با توجه به خصوصيات سازمان و پرسنل 

شود. دارد، در حالي كه آموزش در كالسهاي تئوري و عملي فردي يا گروهي انجام مي

و كافي  بايد دانست كه هيچگاه استفاده از روشهاي آموزشي، براي توجيه كاركنان مفيد

نيست. براي توجيه كاركنان و مديران، برقراري جلسات و كنفرانسهاي توجيهي، 

ترين راه است، اما كارآمدترين و موثرترين راه، همان جلب مشاركت ترين و سادهمعمول

كاركنان سازمان در توسعه سيستم است، كه قباًل از آن صحبت شد. زيرا وقتي كاركنان 

سيستم مشاركت داشته باشند، اهميت توسعه و جايگاه آن براي در امر مطالعه و توسعه 

 شود.آنان بهتر مشخص مي

 

ريزي و تشكيل سازي سيستم بايد انجام دهند، برنامهاولين كاري كه تيم پياده 

سازي صحيح هاي پيادهنجام شوند، پايهسازي است. اين دو، كه همزمان بايد استاد پياده

 دهند.را تشكيل مي

سازي مشخص و در فاز مطالعه و طراحي سيستم جديد )فاز قبلي(، برنامه پياده 

تدوين شد. اما اين برنامه به صورت مستقيم در اين فاز قابل استفاده نيست و بايد آنرا 
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د، همان داليلي است كه در ابتداي ريزي مجدتكميل يا اصالح نمود. داليل نياز به برنامه

ريزي مجدد آن فاز توضيح داديم. ممكن است اين سئوال براي فاز قبلي، براي لزوم برنامه

ريزي در هر فاز مجددًا انجام شود، چرا در فاز شما مطرح شود كه اگر قرار است، برنامه

اسخ بسيار روشن كنيم؟ پريزي ميقبلي آن به خود زحمت داده و براي فاز بعد برنامه

ريزي انجام شده در فاز قبلي، در واقع مشخص كننده دورنمائي نسبتًا دقيق از است. برنامه

فاز بعدي است و بواسطه آن خواهيم دانست، در فاز بعد چه فعاليتهائي بايد انجام شود و 

 ريزي، اينچه زمان و هزينه ونيروهاي متخصصي را الزم خواهد داشت. بدون اين برنامه

 پذير نيست.ها امكانبينيپيش

سازي سيستم همانطور كه قباًل نيز از آن صحبت شد، با فازهاي قبلي از پياده 

سازي را به نظر ارتباط با پرسنل و سازمان متفاوت است. تحليلگر نبايد خود، كار پياده

زي، بايد ساتنهائي بر دوش بگيرد و مديريت و سازمان را دخالت ندهد. در واقع كار پياده

با نظارت تحليلگر و توسط خود كاركنان و مديريت صورت گيرد. بر عهده گرفتن پياده 

سازي توسط خود تحليلگر، مانند آن است كه پزشك بخواهد تمام درمانهائي كه بيمار 

نياز دارد، خود بر عهده بگيرد. سر ساعت به خانه او برود و قرصهايش را به او بدهد، سر 

و مواظب او باشد كه رژيم غذائي را رعايت كند، او را هر روز به مدت  غذاي او بايستد

مورد نظر ورزش دهد و.... اينكار قاعدتًا عملي نيست. با توجه به اينكه در شرايط يك 

سازمان كه چندين نفر پرسنل دارد، انجام چنين مراقبتي از عهده تحليلگر خارج است. 

ا به رعايت و انجام درمان ترغيب كند، تحليلگر پس همانطور كه پزشك بايد خود بيمار ر

كند. نيز سازمان را به اين كار ترغيب كرده، و اصالحات را به خود سازمان واگذار مي

البته اين به معناي آن نيست كه تحليلگر همانند اغلب پزشكان امروز كه نسخه را به دست 

پزشكان آن را هم  دهند و با حداكثر يك توضيح مختصر )كه برخي ازبيمار مي

كنند، مستندات را به سازمان تحويل داده و چگونگي دهند(، وي را روانه داروخانه مينمي

پياده سازي را توضيح دهد و دنبال كار خود برود. و سازمان بماند و مستنداتي كه 

آورد!. بلكه تحليلگر بايد همانند پزشكان ايام قديم، بر سر هيچكس از آن سر در نمي

ر خود حاضر شود و چگونگي درمان را كنترل و موارد الزم را به وي تذكر دهد )كه بيما

سازي كنيم!(. وي بايد در متن پيادهما فقط در فيلمها نمونه اين پزشكان را مشاهده مي
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سيستم حضور داشته باشد و تمام فعاليتها را كنترل كند، اما كار اصلي بايد توسط خود 

 كاركنان صورت گيرد.

اي اينكه چنين امري محقق گردد، بهترين راه، تشكيل ستاد تجزيه و تحليل بر 

سيستم است. چنين ستادي كه از تحليلگر، مديران سازمان و چند تن از كاركنان ريش 

گردد، فعاليتهاي پياده سازي سيستم، سفيد و مقبول بين همه افراد سازمان تشكيل مي

سازي سيستم جديد است كه سازمان را در پياده شود. در واقع اين ستادكنترل و اجرا مي

كند. اين ستاد بايد اتاق خاصي داشته باشد، )مثاًل اتاق كنفرانس سازمان يا هدايت مي

يكي از اتاقهاي مديريت(، و حضور افراد در ستاد نه تنها براي شركت در جلسات ستاد، 

ليه افراد و مديران بايد ميزان بلكه بايد تقريبًا دائمي باشد. در مدت پياده سازي سيستم ك

زيادي از وقت خود را به حضور در ستاد و انجام كارهاي آن صرف كنند، حتي اگر در 

ساعات ذكر شده كار خاصي در رابطه با ستاد نداشته باشند. بهتر است ساعت حضور 

( جمع افراد در ستاد در زمانهاي يكساني باشد. يعني همه افراد در ستاد )نه فقط براي جلسه

شود، پيدا كردن مديران و هماهنگي فعاليتهائي كه در حال انجام شوند. اينكار باعث مي

تر انجام شود. حتي در صورت امكان، مديران كارهاي عادي خود را به اين است ساده

ستاد منتقل كنند و كاًل در مدت توسعه سيستم در اين ستاد حضور تمام وقت داشته باشند. 

كردن كار بين بخشهاي سعه يك سيستم، زمانگيرترين كار، هماهنگچون در زمان تو

مختلف و مديران مختلف و گرفتن تاييد يا دستورات الزم آنان است. وقتي همه آنان در 

هاي بين همديگر و حل مسائل و هماهنگي و گرفتن يك جا حضور داشته باشند، بحث

توان به يك اتاق جنگ در را مي شود. اين ستادتاييدها و دستورات به سرعت انجام مي

زمان يك عمليات نظامي تشبيه كرد. فلسفه حضور فرماندهان مختلف واحدهاي مختلف 

گيري سريع و انجام دقيق و نظامي در يك اتاق جنگ نيز، دسترسي به اين افراد و تصميم

بدون درنگ كارها است. حضور مديران در ستاد، به فعال شدن و جدي گرفته شدن كار 

كند و اصواًل تشكيل چنين ستادي باعث ايجاد تحرك در سازي سيستم كمك ميپياده

 شود.سازمان و بين پرسنل مي

ريزي نكته ديگري كه در آغاز كار پياده سازي مطرح است، آنست كه برنامه 

سازي و خصوصيات آن، در اختيار كليه كاركنان انجام شده و شرح فعاليتهاي پياده
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ارباب رجوع قرار داده شود، تا آنها نيز در جريان كار قرار گيرند. چاپ سازمان، و حتي 

سازي، و تابلوي اخبار ستاد و نيز نصب نمودار مسير بحراني بولتن خبري ستاد پياده

سازي، در محل سازمان در اين ميان بسيار كمك كننده خواهد بود. همچنين نصب پياده

ايد سيستم جديد در سازمان، بسيار موثر است. از تراكتهاي تبليغاتي در مورد اصالح و فو

 توان به برگزاري كنفرانسهاي توجيهي نيز اشاره نمود.ديگر موارد مي

سازي سازي، انتخاب زمان مناسب براي پيادهريزي پيادهو نكته بعدي در برنامه 

خود كاري 226شود، بهتر است سازمان در پيك سازي انتخاب مياست. زمانيكه براي پياده

سازي وضعيت پيك كاري نيز مورد نباشد. برخي اوقات هم الزم است تا در هنگام پياده

سازي قبل از رسيدن به پيك كاري آغاز آزمايش قرار گيرد. در چنين مواردي بايد پياده

اي از ثبات رسيده باشد. شده باشد، و سيستم جديد در زمان آغاز پيك كاري، به مرحله

 گردد.سازي ميوضوع، باعث ايجاد اغتشاش در پيادهچه عدم رعايت اين م

 

هاي مختلفي استفاده ها و تكنيكتوان از روشسازي يك سيستم ميدر پياده 

ها داراي خصوصيات خاص خود است، و مزايا و كرد. هر يك از اين روشها و تكنيك

 كند.شها را تعيين ميمعايب و خصوصيات آنها، كاربرد هريك از اين رو

 

سازي يك سيستم، جنبه تغيير سيستم موجود به سيستم ترين جنبه پيادهمشكل 

جديد است. اگر قرار است كه سيستمي جديد را در سازماني كه جديدًا ايجاد شده است 

تر آن است كه اين سيستم را در ر سختدهيد. اما كانصب كنيد، كار سختي را انجام مي

سازماني كه قباًل به سيستمي ديگر مجهز شده و مشغول به كار است، جايگزين كنيد. 

اينكار مانند آن است كه بخواهيد موتور هواپيمائي را كه در حال پرواز است عوض كنيد 

شود. چنين كاري از نظر صنعت و يك لحظه غفلت شما باعث سقوط هواپيما مي

دهيم. مثال وتحليل سيستم ما چنين كاري را انجام ميهواپيمائي عملي نيست. اما در تجزيه

                                                 
 است. يمحدوده حداكثر و بيش از مواقع عادكه فشار كار در  يزمان  - 226
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رساني ديگر، تعويض قلب يك بيمار است. در هنگام تعويض قلب يك بيمار، در خون

اي حاصل شود. اين جراحي كار بسيار مشكلي به اجزاء بدن وي، يك لحظه هم نبايد وقفه

اند و البته بدليل عدم رعايت ير پزشكان موفق به انجام آن شدهاست و تنها در سالهاي اخ

برخي موارد يا عدم اطالع از برخي موضوعات، هميشه موفقيت آميز نيست. اما 

وتحليل سيستم بايد موفقيت آميز باشد، كه البته هميشه هم اينطور نيست و برخي تجزيه

كافي نسبت راين تحليلگر بايد دانشگويد! بناباوقات مريض )سيستم( دار فاني را وداع مي

سازي داشته و جوانب كار را بسنجد و تمام موارد ذكر شده را رعايت كند، به ابعاد پياده

تا چنين اتفاقي نيفتد. الزمه اين امر، شناسائي روشهاي مختلف تغيير سيستم موجود به 

اين محورها يا سيستم جديد است. دو محور اصلي وجود دارد كه اين روشها بر يكي از 

 اند :هر دو محور بنا شده

 قطع فعاليت سيستم قديمي و شروع فعاليت سيستم جديد. -الف  

 فعاليت همزمان سيستم قديمي و جديد و حذف تدريجي سيستم قديمي. -ب  

 مهمترين اين روشها عبارتند از : 

 

 

تعيين شده و از پيشدر اين روش، عملكرد سيستم موجود در زماني مشخص  

شود. در چنين حالتي پياده شود، و فعاليت سيستم جديد از آن لحظه آغاز ميقطع مي

توان شود. مزاياي زيررا براي اين روش ميسازي سيستم به صورت يكباره انجام مي

 برشمرد :

 كند. زيرا فعاليت همزمان دو سيستم در كنار سازي كاهش پيدا ميهزينه پياده

 مستلزم صرف هزينه است.يكديگر 

 شود.پياده سازي سريعتر انجام مي 

 شود. فعاليت همزمان دو سيستم، نياز به انجام ابهام در عمليات كمتر ايجاد مي

ريزي و تعيين روال خاصي دارد كه اغلب ابهام برانگيز ها و برنامههماهنگي

 است.

 سازي وجود دارد.معمواًل مشكالت كمتري در پياده 
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  با دو سيستم بصورت همزمان به مدت طوالني، مشكالت روحي و كاركردن

كند، كه اين روش چنين رواني براي مديران، پرسنل و ارباب رجوع ايجاد مي

 مشكلي را ندارد.

 كند :اما اين روش داراي معايبي نيز هست كه برخي اوقات استفاده از آن را غير عملي مي

  ناگهاني و در نهايت ايجاد تغيير يكباره محيط ممكن است موجب شوك

بحران شود. تغيير محيط همواره بايد به نرمي و كندي صورت گيرد تا 

انسانهائي كه در محيط هستند، فرصت تطابق با شرايط محيطي جديد را داشته 

باشند. اگر فردي را كه به سكونت در منطقه گرمسير عادت كرده است به 

ار مشكالت و بيماريهاي متعددي طور ناگهاني به منطقه سردسير ببريد، دچ

خواهد شد. ولي اگر همين شخص بتدريج سكونت در مناطق سردتر را تجربه 

براي مقابله با سرما آماده كند.   اكند، بدن وي فرصت خواهد داشت تا خود ر

تطابق روحي و فكري افراد نيز از اين امر مبرا نيست. كارمندي كه عادت كرده 

هاي تواند با سرعت و ناگهاني از شيوهكار كند، نمي است به شيوه سيستم قديم

شود كه از سيستم جديد استفاده كند و مبتني بر آن فكر كند. اين باعث مي

جديد همانند سيستم قديمي استفاده كند. مثاًل كسي كه عادت كرده اسب را 

به جلو گاري خود ببندد و حركت كند، با برخورد سريع با يك اتومبيل، باز 

انتظار دارد كه اسب خود را به جلو اتومبيل ببندد و با اين شكل از اتومبيل هم 

 .227استفاده كند!

در اين روش معايب سيستم جديد طراحي شده به يكباره و زماني مشخص   

شود كه سيستم قبلي رها شده و سيستم جديد شروع به فعاليت كرده است. وقتي وسط مي

ايد ا رها كنيد و سوار كشتي جديدي كه ساختهخواهيد كشتي قديمي خود ردريا مي

بشويد، بهتر است مدتي كشتي قديمي خود را به دنبال خود بكشيد. زيرا اگر آن را رها 

كنيد و پس از مدتي كشتي جديد هم معيوب از آب در آمده و درهم بشكند، راهي براي 

يستم جديد نبايد نجات خود نداريد. به عبارت ديگر قبل از اطمينان از صحت عملكرد س

                                                 
به همین نمونه دارد و مصاديق آن، از پست  یجديد درجامعه شباهت زياد یاز سیستمها یاستفاده از بسیار -  - 22۷

 به مشتريان، قابل مشاهده است. یدهسرويس یها و ديگر سیستمهاگرفته تا بانک
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نكردن سيستم جديد بسيار سيستم قبلي را متوقف نمود. مگر آنكه ميزان ريسك عمل

 پائين باشد. اما به هرحال اين ريسك وجود دارد.

ها و مشكالتي كه دارد، برخي موارد بسيار مفيد و اين روش عليرغم سختي 

ي كنيد، يك راه آنست كه خواهيد خانه كهنه خود را بازسازمناسب است. مثاًل وقتي مي

كشي و بنائي و در خانه سكونت داشته باشيد و هر روز بخشي از تعميرات و اصالح لوله

رنگ و .... را انجام دهيد. در چنين وضعيتي مدت انجام اصالحات زياد خواهد بود و در 

 شود. اما در صورتي كه امكاناين مدت، تمام لوازم شما با گچ و رنگ و... آغشته مي

داشته باشد تا سكونت در منزل را متوقف كرده و به خانه ديگري )مثاًل منزل يكي از 

اقوام( برويد و كار اصالحات يكباره انجام شده و پس از اتمام كار به خانه خود برگرديد، 

تر انجام سختي كمتري را متحمل خواهيد شد و كار اصالحات نيز سريعتر و ارزانتر و ساده

 صورتي است كه امكان اين كار وجود داشته باشد. شود. اين درمي

 انقطاع يكباره به چند شكل قابل انجام است : 

 الف  

در صورتي كه لحظه قطع فعاليت سيستم قديم و لحظه شروع فعاليت  

سيستم جديد همزمان باشد و فاصله بين اين دو لحظه ناچيز باشد، "انقطاع بدون 

سازي سيستمهاي بزرگ به اين روش (. پياده4-7شود )شكل يدرنگ" انجام م

پذير نخواهد بود، زيرا آغاز كار يك سيستم بزرگ در يك لحظه امكان

توان از اين روش استفاده پذير نيست. اما در سيستمهاي كوچك ميامكان

نمود. مثاًل اگر سيستم مورد نظر، يك سيستم بايگاني يك دفتر كوچك اداري 

توان در يك بعداز ظهر پس از پرونده است باشد، مي 300-200به  كه محدود

ها را بيرون ريخت و طبق سيستم جديد بايگاني، اتمام ساعت كار، كليه پرونده

بندي كرده و در جاي خود قرار داد. اما حتي تصور چنين كاري براي طبقه

 پرسنل امكان پذير نيست. 300تغيير سيستم اداري يك سازمان با 

  - ب 

اي كه در انقطاع يكباره بايد مورد توجه قرار گيرد، فراهم نكته 

سازي شرايط قبلي است. اگر سازمان خود را براي اين تغيير آماده كرده باشد، 
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(. در اين 5-7شود )شكل سازي قبلي" انجام مي"انقطاع بدون درنگ با آماده

هاي بزرگ با استفاده از انقطاع وجود ر سيستمهاي سازمانشرايط امكان تغيي

دارد. در اين حالت سازمان خود را براي اين تغيير آماده كرده و كاركنان براي 

بينند. در اين صورت سازمان به هاي الزم را ميفعاليت با سيستم جديد آموزش

معايب  تدريج براي قطع سيستم قبلي و آغاز كار سيستم جديد آماده شده و

استفاده از انقطاع يكباره كمترخواهد بود. در واقع قطع سيستم قبلي و آغاز كار 

شود، سيستم جديد به صورت يكباره و در يك مقطع زماني خاص انجام مي

اما شرايط آن از قبل ايجاد شده است. مثاًل وقتي قرار است دستگاه كارت 

جيتال تغيير دهيد، همانطور زني پرسنل را ازسيستم مكانيكي به سيستم ديساعت

كه سيستم قبلي مشغول به كار است، آموزش كاركنان در اين مورد انجام 

شود. و وقتي سازمان تشخيص داد كه شود و كارتهاي افراد آماده ميمي

چيز براي تغيير آماده است، با اعالم قبلي به كاركنان، يك روز عصر همه

كاركنان با سيستم جديد كار خواهند دستگاهها عوض شده و از صبح روز بعد، 

هاي قبلي بينيكرد. انقطاع يكباره به معناي انقطاع ناگهاني نيست و بايد با پيش

 ريزي انجام شود.و برنامه

 ج  

اگر زمان انقطاع و عدم فعاليت سيستم ناچيز نباشد، "انقطاع با دوره  

(. در اين حالت نيز امكان استفاده از 6-7شكل شود )عدم فعاليت" انجام مي

سازي سيستمهاي بزرگ هم وجود دارد. به عبارت ديگر روش انقطاع در پياده

سازمان براي مدتي فعاليت خود را تعطيل كند و از ارائه سرويس خودداري 

كند و در اين مدت به تعويض سيستم قديمي با سيستم جديد بپردازد. اما تعطيل 

پذير نيست و ممكن است سازمان و يت سازمان همواره امكانكردن فعال

 مشتريان را دچار مشكالتي كند.

  -د  

دهي و فعاليت سازمان مشكالت متعددي را ايجاد توقف سرويس 

كند و معمواًل عملي نيست. مثل آنكه بخواهيد موتور هواپيماي در حال مي
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كنيد. تا بخواهيد موتور جديد را نصب كنيد، هواپيما سقوط  پرواز را تعويض

كرده است. در برخي موارد اين مشكل با بكارگيري يك سازمان موقت 

شود. مثالً اول يك موتور كمكي را وصل كرده و روشن دهي، حل ميسرويس

اي را تعمير كنيد خواهيد جادهكنيد، سپس به تعويض موتور بپردازيد. وقتي مي

اي تعمير بايد حتمًا جاده بسته شود، براي جلوگيري از توقف حركت و بر

توان يك جاده موقت )حتي خاكي( در كنار جاده ايجاد كرد و با اتومبيلها مي

استفاده از تابلو "مسير انحرافي" اتومبيلها را تا اتمام كار تعمير جاده به آن مسير 

با تشكيل يك سازمان يا  توانهدايت كرد. برخي اوقات در سازمانها نيز مي

دهنده موقت، كار مراجعان را انجام داد تا سيستم جديد نصب واحد سرويس

-7شود. البته هميشه ايجاد چنين سازمان يا واحد موقتي ممكن نيست )شكل 

7.) 

 

 

در اين روش همزمان با فعاليت سيستم قديمي، سيستم جديد نيز كار خود را  

-7كنند)شكل كند و دو سيستم در كنار يكديگر به صورت موازي فعاليت ميآغاز مي

(. در اين روش، آغاز فعاليت سيستم جديد و پايان فعاليت سيستم قديمي به صورت 8

شود اما زمان آغاز فعاليت سيستم جديد بايد پيش يكباره و در تاريخ مشخص انجام مي

عاليت موازي نيز بايد تا حدي باشد، كه اواًل از اتمام فعاليت سيستم قديمي باشد. مدت ف

هاي سيستم جديد افراد خود را با محيط و خصوصيات سيستم جديد وفق دهند و ثانيًا عيب

در اين مدت مشخص شده باشد. اين دو نكته مشخص كننده دو مزيت مهم اين روش 

 باشد)كه همان معايب روش انقطاع يكباره هستند(:مي

  پرسنل در حين فعاليت سيستم قديمي، با سيستم جديد آشنا با توجه به اينكه

شود و كنند، تغيير ناگهاني موجب شوك نميشوند و فعاليت با آن را آغاز ميمي

 كند.افراد را براي پذيرش تغييرات آماده مي

 شود، كه هنوز سيستم قديمي متوقف نشده هاي سيستم جديد زماني آشكار ميعيب

كاء به اينكه سيستم قديمي هنوز در حال فعاليت است و توان با اتاست و مي

 دهي سازمان متوقف نشده، به اصالح سيستم جديد پرداخت.سرويس
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سازي سيستم سازمانهاي بزرگ اهميت بسياري دارد. اما اين دو مزيت در پياده 

 معايب اين روش نيز كه تقريبًا همان مزاياي روش انقطاع يكباره هستند عبارتند از :

 كند. زيرا فعاليت همزمان دوسيستم در كنار سازي افزايش پيدا ميهزينه پياده

 يكديگر مستلزم صرف هزينه است.

 شود.پياده سازي، كند و با صرف زمان بيشتر انجام مي  

 اي دارد كه اغلب ها و فعاليتهاي اضافهفعاليت همزمان دو سيستم، نياز به هماهنگي

شوند كه فعاليت خود را با هر ري از موارد افراد گيج ميابهام برانگيز است. در بسيا

 دو سيستم چگونه انجام دهند.

 آيد و در واقع كارها مشكالت متعددي در زمينه كار همزمان دو سيستم پيش مي

كنند شود. برخي اوقات افراد عمليات يكي از سيستمها را فراموش ميدو برابر مي

دهند، كه اين، باعث نقص در سيستم م ميو فقط در سيستم ديگر كاري را انجا

شود. مثاًل درصورتي كه قرار باشد، مدتي اطالعات هم در سيستم دستي ثبت مي

شود و هم در سيستم كامپيوتري، شخص در سيستم كامپيوتري اطالعات را ثبت 

كند ولي فراموش كند كه آنرا در سيستم دستي هم ثبت نمايد. و اين باعث 

 شود.ت بين دو سيستم و در نهايت سردرگمي افراد ميناسازگاري اطالعا

كاركردن با دو سيستم بصورت همزمان به مدت طوالني، مشكالت روحي و   

 كند.رواني براي مديران، پرسنل و ارباب رجوع ايجاد مي

از حد شدن بيشبا در نظر گرفتن اين معايب، بايد توجه كرد كه از طوالني 

ي شود. چه اين موضوع منجر به اخذ نتايج معكوس و مدت فعاليت موازي خوددار

 شود.العمل منفي كاركنان ميعكس

 

  

پياده سازي تكاملي بر همان شالوده پياده سازي موازي بنا شده است. تنها  

تفاوت آن در اين است كه در اين روش، فعاليت سيستم جديد به صورت تدريجي آغاز 

(. فعاليت 9-7شود)شكل يستم قديمي به صورت تدريجي متوقف ميشده و فعاليت س

اي از عمليات سيستم اي از عمليات سيستم جديد بتدريج آغاز شده و فعاليت پارهپاره

شود. البته توقف فعاليت سيستم قديمي، لزومًا مربوط به همان بخشهائي قديمي متوقف مي
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نًا افزايش فعاليتهاي سيستم جديد، نخواهد بود كه سيستم جديد در آن نصب شده. ضم

ريزي انجام شده، لزومًا با بخشهاي سازمان يكي نيست. بر طبق اين روش، طبق برنامه

شود و به صورت موازي با فعاليت سيستم فعاليت سيستم جديد مرحله به مرحله آغاز مي

سيستم قديمي سازي، فعاليتهاي شود. سپس طبق برنامه و تشخيص ستاد پيادهقبلي انجام مي

گردد. كه با توجه به فعاليتهاي آغاز شده سيستم جديد، نيازي به آن وجود ندارد، قطع مي

بدين ترتيب الزم نيست تا تمام فعاليتهاي سيستم قبلي تا انتهاي دوره انتقال انجام شود و 

روش شود. عالوه بر اين دو مزيت، اين ضمنًا فعاليت سيستم جديد نيز به يكباره آغاز نمي

سازي موازي را دارد و معايب آن روش هم تا حدي در اينجا كاسته تمام مزاياي پياده

 شود، اما البته آن معايب هنوز وجود دارد.مي

 

 

اين روش بسيار به روش پياده سازي تكاملي شباهت دارد. تنها تفاوت آن در  

شوند كه هائي از سيستم در هر مرحله پياده سازي ميبخشاين است كه در اين روش، 

(. مثالً اول بخش اداري، بعد بخش 10-7 ارتباط مستقيمي با بخشهاي سازمان دارند )شكل

سازي تكاملي لزومي به اين موضوع كنند. اما در پيادهانبار و بعد بخش كارگاهها تغيير مي

فعاليت هر سه قسمت اداري، انبار،  وجود نداشت و ممكن بود در يك زمان، بخشي از

گام بهتك و گامكارگاه توامًا فعال شود. در اين روش، بخشهاي مختلف سيستم تك

شوند. اول يك بخش و پس از مدتي بخش ديگر. مثاًل اگر سازي ميتعويض و پياده

كلي خواهيد گياهان چهارباغچه چهارطرف ساختمان را بهاي ويالئي داريد و ميخانه

دهيد، چه هم باعث خود را به يكباره روي هر چهار باغچه انجام نميغيير دهيد، فعاليتت

كند و هم شود و هم راه عبور و مرور شما را مسدود مياز دست رفتن نماي ساختمان مي

دهيد، سپس وقتي اين باغچه كارش تمام كار مشكلي است. اول يك باغچه را تغيير مي

رويد. در عين حال كه فعاليت گرفت به سراغ باغچه ديگر ميشد و شكل مناسبي به خود 

سيستم قبلي در طي انجام عمليات اصالحات ادامه دارد، هر بخش جديد فعاليت خود را 

 كند.آغاز مي

تواند سازي هر يك از بخشها ميدر اين نوع از پياده سازي، تعويض و پياده 

صورت موازي. به عبارت ديگر اين هم به صورت انقطاع يكباره انجام شود و هم به 
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تواند تركيبي از روشهاي قبلي باشد. همچنين امكان دارد كه در اين روش، روش، مي

تعدادي از بخشها به صورت انقطاعي و تعدادي از بخشها به صورت موازي يا تكاملي 

شها تغيير كنند. دوره انتقال نيز در تغيير به صورت موازي يا تكاملي براي هر يك از بخ

 تواند مختلف باشد.مي

با توجه به اين موضوع در اين روش، در صورت استفاده مناسب از روشهاي  

قبلي، با توجه به شرايط و خصوصيات هر بخش، كليه مزاياي روشهاي قبلي به حداكثر 

 رسد.رسيده و كليه معايب آنها به حداقل مي

كته بسيار مهمي وجود سازي تكاملي، ندر استفاده از اين روش و روش پياده 

دارد كه بايد به آن توجه شود. اگر تعريف سيستم را بياد بياوريم )در فصل دوم(، يكي از 

باشد. يعني خصوصيات اصلي سيستم، وجود ارتباط بين اجزاء و بخشهاي سيستم مي

اند. در بخشهاي مختلف سيستم با يكديگر در ارتباط هستند و گاه بخشها به هم وابسته

بخش بايد توجه داشت كه وقتي در يك بخش، بهسازي بخشسازي تكاملي و پياده پياده

شود، تكليف ارتباط سيستم قديمي كنار گذاشته شده و سيستم جديدي جايگزين آن مي

شود. به يك مثال توجه كنيد. در يك سازمان هاي ديگر با اين بخش چه ميبخش

ار دارند. واحد خريد اطالعات اسناد خريد واحدهاي كارگاه، خريد، انبار و حسابداري قر

دهد. همينطور واحد انبار، اطالعات اسناد ورودي و خروجي را به واحد حسابداري مي

كند. ضمنًا واحد خريد، اطالعات كاالهاي خريداري شده كاال را به حسابداري ارسال مي

ارگاه تماس بسيار كمي دهد. در اين ميان واحد كرا به همراه خود كاال، به واحد انبار مي

بخش يا تكاملي چنين سازماني از يك سيستم بهبا ساير واحدها دارد. براي تغيير بخش

دستي به يك سيستم جديد مكانيزه، كه ارتباط بين واحدهاي آن از طريق سيستم 

شود، اگر واحد كارگاه را به سيستم جديد مجهز كنيم، كامپيوتري و شبكه انجام مي

در كار سازمان پديد نخواهد آمد. اما اگر واحد حسابداري را تغيير دهيم مشكل چنداني 

و واحدهاي خريد و انبار هنوز سيستم قديمي خود را داشته باشند، در مبادله اطالعات و 

شود. بنا بر اين يا بايد تغذيه سيستم كامپيوتري واحد حسابداري مشكل ايجاد مي

شده حسابداري، يك ا اينكه در سيستم نصبسيستمهاي مربوطه را باهم نصب كرد و ي
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افزاري، موقتًا و مجازًا ايجاد شود، كه همان افزاري يا سختصورت نرم به 228درگاه واسط

رسيد، از طريق اين اطالعات به فرم سيستم قديمي را كه از واحدهاي انبار و خريد مي

براي واحدهاي ديگر، هاي سيستمواسط، توسط اپراتور به سيستم وارد كنيم. و يا خروجي

گرفت چاپ هائي كه در سيستم دستي قديمي مورد استفاده قرار ميموقتا به شكل فرم

كار معمواًل به همين سادگي كه شود و به صورت دستي براي آن واحدها ارسال شود. اين

شود قابل انجام نيست. بخصوص زماني كه در طراحي سيستم جديد، اصواًل گفته مي

شود با فيلدها و ساختمان هائي كه بين واحدها رد و بدل، ميختمان دادهفيلدها و سا

هاي سيستم قديمي متفاوت باشد. بنابر اين در هنگام طراحي سيستم، و بخصوص داده

سيستمهاي مكانيزه بايد به اين موضوع توجه شده و طراحي به صورتي انجام شود كه 

ود داشته باشد، يا روش ديگري براي هنگام نصب، امكان استفاده از درگاه واسط وج

نصب استفاده شود و يا اينكه اين بخشها به صورت همزمان، عمليات سيستم جديد را 

 آغاز كنند.

ها به صورت سازي بخشبخش، لزومًا پيادهبهگام و بخشبهدر پياده سازي گام 

يال و هائي به صورت سرگيرد. بلكه ممكن است بخشسريال و پشت سرهم صورت نمي

 (.11-7هائي به صورت موازي و در كنارهم پياده سازي شود )شكل پشت سرهم و بخش
 

 

اين نوع از تغيير سيستم قديم به سيستم جديد، در سازمانهائي امكان پذير است  

خصوصيت متعدد باشند. مثاًل سازماني كه داراي كه داراي واحدهاي همسان و هم

دهائي در كليه شهرستانها باشد. مدارس، ادارات پست، شهرداريها و ...، همه از اين واح

سازي، ابتدا در يك يا تعدادي از شوند. در اين نوع از پيادهمحسوب مي انوع سازمانه

شود. سپس در طي مدتي، جديد جايگزين سيستم قبلي ميواحدهاي نمونه، سيستم

گيرد و در ي نمونه مورد بررسي و كنترل قرار ميعملكرد سيستم جديد در اين واحدها

شود. پس از آنكه از صحت صورتي كه نواقصي در سيستم وجود داشته باشد برطرف مي

جديد و كارائي آن اطمينان حاصل شود، اين پياده سازي در تعداد بيشتري عملكرد سيستم

                                                 
22۸ -  Interface  
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گيرند تا درجه مي هاي بيشتري مورد آزمايش قرارشود، و نمونهاز واحدها پياده مي

جديد در كليه واحدها اطمينان سيستم باال برود، و در نهايت پس از اطمينان نهائي، سيستم

 شود.به كار گرفته مي

 5با توجه به اينكه معمواًل سيستم چنين واحدهائي كوچك بوده و محدود به  

رت انتقطاع سازي سيستم در هر يك از اين واحدها به صوشود، پيادهپرسنل مي 10تا 

شود. اما در صورتي كه سيستم واحدها بزرگ باشد و يا به هر دليل، يكباره انجام مي

سازي موازي سازي واحدها نيز از پيادهتوان در پيادهروش انقطاع يكباره مناسب نباشد، مي

 تواند با روشهاي ديگر تلفيق شود.يا تكاملي استفاده نمود. به عبارت ديگر اين روش مي

يك از روشهاي مطرح شده، همانطوركه قباًل مورد بحث قرار گرفت،  هر 

باشند. با توجه به اين مزايا و معايب است كه موارد داراي مزايا و معايب خاص خود مي

شود. تحليلگر با توجه به خصوصيات سيستم و كاربرد هر يك از روشها مشخص مي

روش يا تركيبي از روشهاي مطرح شده سازمان مورد نظر، و ارزيابي اين مزايا و معايب، 

گيرد. همچنين با توجه به خصوصيات مسئله، ممكن سازي بكار ميرا انتخاب، و در پياده

است روش يا روشهاي ديگري نيز كه در اينجا مطرح نشده است به ذهن تحليلگر خطور 

رض كند. مسئله اصلي آن است كه تحليلگر بايد روشي را انتخاب كند كه داراي عوا

 كمتر و كارائي بيشتر در پياده سازي سيستم مورد نظر باشد.

 

در توسعه برخي از سيستمها، وجود برخي فشارها و عوامل محيطي باعث  

سازي كل سيستم وجود نداشته باشد. اما شود تا فرصت كافي براي طراحي و پيادهمي

سازي قرار دهند، مورد طراحي و پيادهئي كه فعاليتهاي كليدي را انجام ميبتوان بخشها

داد. منظور از فعاليتهاي كليدي و اصلي، فعاليتهائي است كه سازمان بواسطه آن فعاليتها به 

دهد و ساير فعاليتها، يا اهميت چنداني ندارند و يا به اين فعاليتها حيات خود ادامه مي

نام و عمليات ترم، ر يك دانشگاه، واحدهاي امور آموزشي و ثبتاند. مثاًل دوابسته

شوند. اما واحدهائي نظير تغذيه دانشجويان، خوابگاه، امور واحدهاي كليدي محسوب مي

دانشجوئي، كتابخانه و.... واحدهاي فرعي هستند. در بسياري از موارد، در صورتي كه به 

حدها و فعاليتهاي آنان مورد طراحي و فعاليت كليه واحدها پرداخته شود و كليه وا
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سازي قرار گيرد، محدوده زماني خاصي كه به عنوان يك محدوديت در توسعه پياده

ماند. مثاًل در همان سيستم سيستم وجود دارد، كفايت كار را نكرده و كار نا تمام مي

بخواهد تواند آغاز يك ترم باشد و در صورتي كه تحليلگر دانشگاه، محدوده زماني مي

سازي قرار دهد، تعطيالت تابستاني )كه فرصت كليه واحدها را مورد طراحي و پياده

شود. سازي يك سيستم دانشگاهي است( به پايان رسيده و ترم آغاز ميمناسبي براي پياده

اما در صورتي كه تنها به فعاليت واحدهاي آموزشي پرداخته شود، امكان انجام اين كار 

اي سازي پارهتوان از تكنيك "طراحي و پياده. در چنين شرايطي ميوجود خواهد داشت

 همزمان" استفاده نمود.

بر طبق اين تكنيك پس از مطالعه سيستم موجود )در كل سازمان( و انجام  

طراحي مفهومي كل سيستم، ابتدا بخشهائي كه فعاليتهاي كليدي سيستم را در بر دارند، 

سازي ساير بخشها پرداخته به تدريج به طراحي و پياده طراحي و پياده سازي شده و سپس

شود. در واقع اين روش نوعي چرخه حيات سيستم و راهكار توسعه سيستم است كه مي

 كند.سازي را در هم ادغام ميفاز طراحي و پياده

اين تكنيك تنها در مواقعي كه سيستم دچار وضعيت اضطراري شده است و  

صي )مثاًل همان ابتداي ترم( براي انجام فعاليت اصلي خود آماده مهلت خا ابايد خود را ت

گيرد. از اين روش نبايد تا زمانيكه چنين شرايط اضطراري كند، مورد استفاده قرار مي

باشد وجود نداشته باشد استفاده شود. تحليلگر تنها زماني مجاز به استفاده از اين روش مي

ن مورد نظر، سازمان دچار بحران شود. اين روش كه در صورت عدم اصالح سيستم تا زما

مانند آن است كه شما براي ساخت خانه مسكوني خود، ابتدا نقشه كلي از آن را بكشيد 

و سپس براي اينكه سريعتر خانه قابل سكونت شود، ابتدا اتاق اصلي و آشپزخانه و 

ر راه است و اگر دستشوئي آن را سريعًا طراحي تفضيلي كرده و بسازيد. زيرا زمستان د

بخواهيد تمام ساختمان را يكباره تمام كنيد، در ميان سرماي زمستان گرفتار خواهيد شد. 

كند، قبل اما ساخت اتاق و آشپزخانه و دستشوئي كه ضروريات اوليه شما را برطرف مي

از رسيدن سرماي زمستان امكان پذير بوده و بدين طريق موفق به فراهم كردن سرپناهي 

هاي ديگر ساختمان توانيد اتاقخود خواهيد بود. سپس در بهار و تابستان بعدي ميبراي 

 را تكميل و به ساختمان اضافه كنيد.
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در استفاده از اين روش، مطالعه سيستم موجود و طراحي مفهومي طبق روال  

راحل شود و فاز مطالعه و طراحي سيستم جديد، همانند قبل كامالً و با تمام مقبلي انجام مي

شود. سپس طراحي تفضيلي به فاز خود تنها با حذف مرحله طراحي تفضيلي انجام مي

شود كه هر يك از اين سازي نيز به چند فاز تقسيم ميسازي اضافه شده و فاز پيادهپياده

(. 12-7باشند )شكل سازي يك بخش از سيستم ميفازها شامل طراحي تفضيلي و پياده

ليه مراحل فاز مطالعه و طراحي سيستم جديد، بجز مرحله طراحي شود، كمجددًا تاكيد مي

مانند و بايد قبل از آغاز اولين فاز طراحي تفضيلي تفضيلي كماكان در جاي خود باقي مي

ريزي فاز بعدي در فاز مطالعه و سازي، به دقت انجام شوند. تنها در مرحله برنامهو پياده

 سازي انجام شود.براي چند فاز بعدي پياده ريزيطراحي سيستم جديد، بايد برنامه

دليل اينكه طراحي مفهومي حتمًا بايد انجام شود آنست كه طراحي مفهومي  

براي كل سيستم بايد بصورت يكباره انجام شده و امكان انجام آن بصورت بخش به بخش 

حي كند. اما طراوجود ندارد. در واقع طراحي مفهومي ساختار كل سيستم را مشخص مي

 توان براي بخشهاي مختلف به صورت تفكيك شده و مجزا انجام داد.تفضيلي را مي

 

سازي سيستمها، ستاد پياده سازي بايد در طول انجام عمليات، دائمًا در پياده 

فعاليتها و عمليات را تحت كنترل داشته باشد و با برنامه مقايسه كند، تا در صورت بروز 

 در عمليات، تصميم مناسب را اتخاذ نمايد. اختالل

 هاي مختلفي وجود دارد. از جمله :براي كنترل كردن عمليات روش 

  كليه پرسنل، مديران و افرادي كه به نوعي با سيستم درگير هستند، بايد

گزارش كار روزانه يا هفتگي خود را كه شامل توضيح كليه فعاليتهائي 

اند، به ستاد تحويل دهند. انجام داده است كه طي روز يا هفته گذشته

ها بايد آوري خاصي براي تنظيم و جمع آوري گزارشمكانيزم جمع

ها بايد توسط ستاد ايجاد شده و به كليه واحدها ابالغ گردد. گزارش

سازي مشخص و توسط ستاد، مطالعه و با توجه به آنها نقاط ضعف پياده

دهنده روند هستند و نشانزشها بسيار با اربرطرف شود. اين گزارش

 باشند.سازي ميانجام فعاليت پياده
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 سازي با توجه به خصوصيات هاي خاصي براي مراحل مختلف پيادهفرم

سيستم بايد تدوين شده و در زمان مناسب در اختيار افراد قرار گيرد، تا 

ها در زمانهاي مختلف سازي را مشخص كنند. اين فرموضعيت پياده

توان به شود و با استخراج آمار و نتايج، ميآوري ميمعتوزيع و ج

توانند از نوع پاسخ انتخابي ها ميبرد. اين فرمسازي پيوضعيت پياده

ها بايد با توجه به خصوصيت كلي كار )تستي( يا تشريحي باشند. فرم

بخش يا فعاليت مورد نظر تدوين شوند و نبايد كلي و عمومي باشند. 

رمي وجود داشته باشد كه تنها يك نسخه از آن در حتي ممكن است ف

ها بايد اطالعاتي را كه خصوصيات عمليات كل سازمان تكميل شود. فرم

توانند ها ميكنند در بر داشته باشد. اين فرمسيستم جديد را مشخص مي

بصورت هفتگي، روزانه و يا حتي هر ساعت تكميل شوند. برخي از 

ايط خاص و زمانهاي بخصوص بصورت ها نيز ممكن است در شرفرم

موردي تكميل شوند )مثالً فرم توقف خط توليد در زمان خرابي و توقف 

هائي است كه براي نشان دهنده يكي از فرم 13-7خط توليد(. شكل 

كنترل وضعيت مراسالت در توسعه يك سيستم اداري مورد استفاده قرار 

شود و سازمان تكميل مي گيرد. اين فرم توسط مسئول اداره دبيرخانهمي

كنند. همچنين مسئول مربوطه در آن وضعيت روزانه مراسالت را ثبت مي

تواند اشكاالت يا پيشنهادات اصالحي را در مورد سيستم نصب شده، مي

از طريق اين فرم به ستاد گوشزد كند. الزم به توضيح است كه در اين 

مه يا مراسله در دفتر سيستم، زمان دريافت مراسله و زمان تحويل هر نا

شود. شود و ميانگين زمان از همين طريق محاسبه ميمراسالت ثبت مي

آوري و براي بررسي به ها به صورت روزانه توسط مامور ستاد جمعفرم

ها از وضعيت و چگونگي شود. ستاد با بررسي اين فرمستاد داده مي

 شود.پيشرفت كار با خبر مي

  هاي مختلف، از چگونگي با مراجعه به بخشمامورين و بازرسان ستاد

انجام فعاليتها مطلع شده و گزارش بازرسي را در اختيار ستاد قرار 
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-7هائي را نظير همان فرم دهند. ممكن است مامورين و بازرسان، فرممي

، راسًا تكميل كنند. استفاده از مامورين و بازرسان بايد تنها در زماني 13

افي به كاركنان يا دقت گزارش كاركنان وجود انجام شود كه اعتماد ك

 زا نباشد.نداشته باشد و حتي االمكان بايد بصورتي انجام شود كه تنش

 سازي است. در جلسات بررسي، راه ديگري براي بررسي وضعيت پياده

ترين سطح پرسنل تا باالترين اين جلسات كه در سطوح مختلفي، از پائين

سازي انجام شده فعاليتهائي كه در پيادهشود، سطح مديران برگزار مي

شود و مورد است، بصورت گزارش توسط هر يك از افراد ارائه مي

گيرد. نتايج كار نيز در صورتجلسه اين جلسات ثبت شده بررسي قرار مي

شود. تشكيل اين جلسات در كليه واحدها، بايد به و به ستاد ارائه مي

جلسات، جزء موارد برنامه  ريزيصورت مجزا صورت گيرد و برنامه

شود. به عبارت ديگر، در برنامه سازي، از ابتداي فاز مشخص ميپياده

پياده سازي بايد برنامه كليه جلسات مشخص شود و زمان، مكان، افراد 

و.... از ابتداي فاز مشخص باشد. تعداد و كننده، موضوع بحثشركت

يستم مورد نظر سازي و سزمان جلسات، بستگي به خصوصيات پياده

دارد. در صورتي كه جلسات مذكور كافي نباشد و يا شرايط خاصي 

شود. بهتر است يكي از افراد پيش آيد، جلسات فوق العاده تشكيل مي

سازي در اين جلسات شركت داشته باشد. اين جلسات در واقع ستاد پياده

تك ا ستادهاي كوچكي هستند كه زير نظر ستاد اصلي سازمان، فعاليتها ر

دهند. مثاًل تعدادي جلسه براي بررسي عمليات تك مورد بررسي قرار مي

مراسالت، تعدادي براي عمليات خريد و.... جلسات بايد حتمًا در تاريخ 

مشخص شده از قبل تشكيل شود، حتي اگر ظاهرًا حرف خاصي براي 

گفتن نداشته باشند. حداقل بايد در اين جلسات شرح فعاليتهاي انجام 

 توسط هر يك از افراد بيان شود. شده
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  هر روش ديگري كه براي كنترل فعاليتها با توجه به شرايط سازمان مفيد

ها و شرايط به كار تواند با در نظر گرفتن خصوصيتبه نظر آيد، مي

 گرفته شود.

 

 يلي شده براي آزمايش، خهاي انتخابهاي نمونه، نبايد بخشسازي بخشدر پياده

خواهد هاي ديگر باشند. از اغراق در هر جهتي كه ميبهتر يا خيلي بدتر از بخش

باشد )مثبت يا منفي( خودداري شود. سعي نكنيم نتايج را به سمتي كه انتظار داريم 

 هدايت كنيم.

 سازي بخشهائي قبل از بخشهاي ديگر، بايد به وابستگي ميان بخشها توجه در پياده

سازي بخش ديگر، سازي يك بخش بدون پيادهوقات پيادهكافي بشود. برخي ا

 شود.كند، بلكه باعث ايجاد خلل در كار ميتر و كارآمد نميتنها كار را سادهنه

 سازي توجه بسياري شود.به مسائل رواني و روحي پرسنل در پياده 

 سازي بيني شده، بايد در ابتداي پياده فراهم كردن ابزارها و تجهيزات و لوازم پيش

انجام شود. جمالتي نظير "شما روش جديد را شروع كنيد، تجهيزات را همين روزها 

شود. مانند آن است كه به كنيم" و باعث بروز مشكل در پياده سازي ميتهيه مي

كسي بگوئيد شما فعال پختن آش را براي شام شروع كن، من تا غروب قابلمه را به 

 رسانم!".دستت مي

 ستم، بكارگيري پرسنل سيستم قديم بايد به صورت حساب شده سازي سيدر پياده

انجام شود. تاكيد مكرر بر استفاده از پرسنل موجود، و عدم تحميل استخدام افراد 

جديد، كه در نقاط مختلف كتاب به آن اشاره شد، و لزوم جلب همكاري و عدم 

ن نيست كه چشم سازي سيستم، به معناي آايجاد بحران در سازمان، در هنگام پياده

 و گوش بسته، كليه پرسنل ناكارآمد قبلي را بكار بگيريم.

 در بكارگيري پرسنل قديمي بايد : 

هاي آنان توجه بسيار داشت. در صورتي كه پرسنل قديمي در سطح به توانايي  

هاي آموزشي در داخل سازمان، پائين تخصصي هستند، بايد سعي شود تا با برگزاري دوره

آوردن شرايط آموزش پرسنل سازمان در خارج سازمان )نظير تحصيل در مراكز يا فراهم
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آوريم. آموزش عالي به سفارش سازمان(، امكان ارتقاء تخصصي و علمي افراد را فراهم

سازي اگر هم افراد توانائي ارتقاء سطح خود را ندارند و يا ناسازگار هستند و در پياده

وشهاي معقول و بدون ايجاد اغتشاش، بازخريد و يا كنند، با رسيستم مشكل ايجاد مي

 جايگزين گردند. 

اعتقاد به سيستم افراد بايد به سيستم ايمان داشته باشند. افراد ناسازگار و بي  

شوند. حتي االمكان وظيفه جديد موجب ايجاد برخورد و شكست پياده سازي سيستم مي

تغيير ديدگاه آنان به سيستم داشته تحليلگر آن است كه سعي در جلب حمايت پرسنل و 

باشد. اما برخي از اوقات افرادي هستند كه به داليل مختلف كه قبالً از آن صحبت كرديم، 

كنند. در چنين مواردي گاه استفاده از اجبار و گاه با اصالحات سيستم موافقت نمي

ايد مورد استفاده كنارگذاشتن افراد، تنها راه كار است. البته اين روشها حتي االمكان ب

هاي بني اسرائيل از زور استفاده كرده قرار نگيرند. خداوند كريم، نيز در برخي از نافرماني

 است : 

 

ر را باالي سر شما قرار داديم، "و زماني را كه از شما )بني اسرائيل( پيمان گرفتيم و كوه طو 

 ايم با قوت بگيريد و آنچه را در آن است به ياد داشته باشيد، شايد پرهيزگار شويد."آنچه را به شما داده

تعداد نفرات مورد استفاده در سازمان بايد حداقل باشد و از استفاده از افراد   

كاهش كارائي و فساد سياهي لشگر در سازمان خودداري شود، چه اين موضوع باعث 

گردد. تعداد افراد كم ولي با قابليت باال، بهتر است از تعداد افراد زياد و با سيستم مي

برند، بلكه كار قابليت كم. در يك سيستم، افراد ضعيف اضافي نه تنها كاري از پيش نمي

با قابليت و  نفر آن nنفر داريم كه  m+nدهند. بنابراين اگر افراد توانا را نيز به هدر مي

نفر  mنفر به تنهائي استفاده شود و  nنفر آن ضعيف است، بهتر است از همان  mتوانا و 

 شود.بقيه را كنار بگذاريم. وجود اين افراد ضعيف موجب كاهش كارائي بقيه افراد مي

اين خصوصيات بكارگيري افراد، در قر آن كريم، زمانيكه طالوت به عنوان  

از طرف خداوند منصوب شده و سيستم شورائي هفتاد نفره برچيده  پادشاه بني اسرائيل

 شود:شود، چنين بيان ميمي
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"و هنگامي كه طالوت سپاهيان را با خود بيرون برد، به آنها گفت : "خداوند شما را بوسيله يك 

ن بنوشند از من نيستند و آنها كه جز يك پيمانه با دست خود بيشتر كند، آنها كه از آنهر آب آزمايش مي

نخورند از من هستند"، پس جز عده كمي، همگي از آن آب نوشيدند. سپس هنگامي كه او و افرادي كه 

به او ايمان آورده بودند از آن نهر گذشتند، گفتند : "امروز ما توانائي مقابله با جالوت و سپاهيان او را 

دانستند كه خدا را مالقات خواهند كرد گفتند : "چه بسيار گروههاي كوچكي كه "، اما آنها كه مينداريم

 به فرمان )و ياري( خدا بر گروههاي عظيمي پيروز شدند"، و خداوند با صابران است."

 

كار كردن با سازي يك سيستم، آموزش كاركنان براي اولين گام در پياده 

سازي يك سيستم داراي اهميت زيادي است. يادگيري سيستم است. آموزش در پياده

چگونگي استفاده از سيستم و هدايت آن، در سالمت عملكرد سيستم بسيار موثر است. 

كنند، بنا بر اين بايد رانندگي آن را بلد باشند. اگر انسانها هستند كه سيستم را هدايت مي

ايت سيستم به آنها سعي كافي نشود، و يادگيري آنها براي اينكار كنترل و در ياددادن هد

شوند. كوبند يا با آن از پل به پائين پرت ميارزيابي نشود، آنها سيستم را به درخت مي

هدايت سيستمي كه چندين پرسنل )راننده( دارد، به مراتب از رانندگي ماشيني كه تنها 

تصور كنيد كه براي هدايت اتومبيل، چهار نفر، هر يك تر است. يك راننده دارد مشكل

بايد هدايت يك چرخ را بر عهده بگيرند و يك نفر هم به كنترل موتور و گاز دادن 

كردن. البته چنين ماشيني بايد بپردازد و يك نفر هم به هدايت گيربكس و دنده عوض

ببينيد آموزش دادن اين  يك فرمانده هم داشته باشد تا هماهنگي را بر عهده بگيرد. حال

افراد براي هدايت اين اتومبيل چقدر مشكل و ضروري و داراي اهميت است. )البته من 

 هرگز سوار چنين اتومبيلي نخواهم شد!(.
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اولين چيزي كه بايد به آن توجه كنيم آنست كه چه كسي را بكار بگيريم و  

م. بايد بدانيم كه هر شخص داراي توانائيها و خصوصيات وي را به چه كاري بگماري

خاصي است. در انتخاب و بكارگماردن افراد بايد اين توانائيها و خصوصيات مورد توجه 

 شود :قرار گيرد. انتخاب و بكار گماردن افراد در دو سطح انجام مي

 

د. به هرحال در هاي مختلفي وجود داربراي استخدام افراد شيوه 

هنگام استخدام بايد سوابق شخص را از نظر كاري و خصوصيات اخالقي و 

جسمي مورد بررسي قرار داد. اما اين كافي نيست. بايد توانائيهاي شخص را 

سنجيد. در صورتي كه امكان مشاهده فعاليتهاي قبلي كه وي انجام داده و 

كرده است وجود داشته باشد، ميمشورت با افرادي كه قبالً وي نزد آنها فعاليت 

هاي عملي و تئوري اين بهترين راه است. اما در غير اينصورت برگزاري آزمون

ها در مورد كاري كه قرار است انجام دهد، الزم و ضروري است. اين آزمون

بايد دقيقًا مرتبط با موضوع كاري وي باشند. مثاًل براي آزمايش يك منشي 

ها و رخورد و صحبت كردن، توانائي نوشتن متنبايد دستخط وي، طريقه ب

هاي اداري، توانائي كار با سيستمهاي كامپيوتري در اين زمينه نظير نامه

افزارهاي واژه پرداز و.... مورد آزمايش قرار گيرد. اما برگزاري آزمون نرم

فيزيك و رياضي و يا معلومات عمومي براي چنين فردي به هيچ عنوان كمك 

 .230هد بودكننده نخوا

 

اند بايد اند و يا قباًل كارمند همان سازمان بودهافرادي كه استخدام شده 

به كارهائي گمارده شوند كه توانائي انجام آنها را داشته و امكان فراگيري و انجام 

فعاليتهاي مورد نظر را دارا باشند. بكارگماري بايد با توجه به توان جسمي، 

و معلومات و بخصوص توان يادگيري شخص صورت فكري، هوشروحي، 

 گيرد.

                                                 
 ، بیشتر از همین نوع است.یاز سازمانها از آزمون استخدام یرك بسیارمتاسفانه د - 23۰
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هائي كه در آموزش هاي مختلف قابل انجام است. اما شيوهآموزش به شيوه  

 گيرد عبارتند از:سازي سيستم مورد استفاده قرار ميكار با سيستمها در پياده

 .برگزاري كالس تئوري 

 ها و فعاليتها و فرايندوضيح چگونگي انجام برگزاري جلسات ت

 مباحثه.

 .آموزش انفرادي 

 .آموزش از طريق متن )خود آموزي( و مستندات سيستم 

  آموزش ازطريق فيلم آموزشي. فيلمهاي آموزشي لزومًا مانند

شود )و مستلزم هزينه فيلمهاي آموزشي كه در تلويزيون پخش مي

توانند بسيار ساده و با ميباشند( نيستند. بلكه توليد بسيار مي

فيلمبرداري از شخص توضيح دهنده تهيه شوند تا امكان استفاده 

هاي مختلف پرسنل از اين توضيحات را مكررًا و در زمان و مكان

 فراهم سازند.

 معمواًل در  231هاي كامپيوتري خود آموزآموزش از طريق برنامه(

 افزارها(.مورد بكارگيري خودنرم

 از ساير سيستمهاي پياده شده و مشابه. برگزاري بازديد 

 .ساير روشها بستگي به شرايط و خصوصيات سيستم مورد نظر 

 

آموزش پرسنل در سطوح مختلف، براي كار كردن با سيستم بايد انجام شود.   

هاي الزمه را دريافت كند. اين موضوع هر كارمند بايد در سطح كاري خود آموزش

مورد آموزش استفاده از سيستمهاي كامپيوتري مطرح است. يك كاربر تنها  بخصوص در

كند، يك كاربر مشخصات و خصوصيات عملكرد به عنوان اپراتور با يك سيستم كار مي

عامل افزاري در محيط سيستمكند، يك كاربر نگهداري سيستم نرمافزار را تعيين مينرم

                                                 
231 - Tutorial  
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ح در يادگيري سيستمهاي كامپيوتري معمواًل به را برعهده دارد و ... . درجه بندي سطو

 شكل زير است :

 .اپراتوري 

  مديران بخشها. -مديران عمليات 

 كنند ولي در عين حال به مديران سازمان كه از سيستم استفاده مي

 تمام اطالعات سيستم دسترسي دارند.

 232سرپرست كل سيستم كامپيوتري. 

ا يك سيستم كامپيوتري نيز البته آموزش كاربران براي يادگيري كار ب

 داراي سطوح عمومي متفاوتي است از جمله :

 .مباني اوليه عملكرد سيستمهاي كامپيوتري و موارد استفاده 

 .چگونگي استفاده از تجهيزات و ابزارهاي اوليه ورودي و خروجي 

 .چگونگي كار با سيستم عامل مورد استفاده 

 ستفاده نظير افزارهاي خدماتي مورد اچگونگي كار با نرم

 ها و....كشويروس

 افزار كاربردي مورد استفاده.چگونگي كار با نرم 

 افزار كاربردي مورد استفاده )تعيين چگونگي مديريت داخلي نرم

 افزار(.پارامترها و خصوصيات داخلي نرم

 افزار كاربردي مورد استفاده چگونگي مديريت خارجي نرم

يري و بازسازي ساختارهاي گ)مديريت فايلها و عمليات پشتيبان

 شاخص و...(.

 افزار كاربردي مورد چگونگي انجام عمليات نگهداري سيستم نرم

افزاري را نويساني كه سيستم نرماستفاده )براي مهندسين و برنامه

 كنند(.نگهداري مي

سطوح آموزش منحصر به آموزش كار با سيستمهاي مكانيزه نيست 

حي براي آموزش هستند. البته اين و سيستمهاي دستي هم داراي سطو
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سطوح با توجه به سيستم مورد نظر متفاوت است. مثاًل در يك سيستم، 

 تواند شامل موارد زير باشد :سطوح مورد نظر مي

 .آموزش فعاليتهاي ساده 

 .آموزش مديريت بخشها 

 .آموزش هماهنگي و ارتباط بين بخشها 

 .آموزش سازماندهي فعاليتها 

 ي فعاليتها.ريزآموزش برنامه 

 .آموزش ارزيابي و كنترل فعاليتها 

 ها و دستورالعملها. )در سطوح مختلف. نامهآموزش قوانين و آئين

نفر در هر شخص ممكن است قوانين را در محدوده خود بداند. يك

نفر در سطح عمليات حسابداري، سطح عمليات صدور سند، يك

 يك نفر در سطح كل قوانين مربوط به سازمان(.

 ... 

يك نفر ممكن است در چند سطح مختلف از اين سطوح مورد آموزش قرار  

هاي مختلف گيرد. نكته مهم در طرح سطوح مختلف آن است كه در آموزش بايد جنبه

و ابعاد سيستم به دقت مورد توجه قرار گيرد. برگزاري چند كالس و ارائه مستندات به 

نيست. آموزش بايد با توجه به ابعاد كاركنان به عنوان آموزش راهبري سيستم كافي 

ريزي شود و افراد با توجه به نوع كاري كه انجام مختلف سيستم سازماندهي و برنامه

دهند در سطوح مناسب، آموزشهاي الزم را دريافت كنند تا در هنگام استفاده از سيستم مي

اري دچار هيچ مشكلي نشوند. وقتي يك شركت هواپيمائي، يك هواپيما را خريد

دهد. براي استفاده از اين هواپيما عالوه كند، تنها يك خلبان را براي آن آموزش نميمي

هاي نگهداري و تعميرات بر خلبان و كمك خلبان، مهندس پرواز، مهمانداران، تكنيسين

دقيق و.... بايد آموزش ببينند. يا براي در زمينه مختلف از هيدروليك گرفته تا آالت

ساز ساز و باطرييل عالوه بر راننده، بايد مكانيك و صافكار و جلوبنديبكارگيري اتومب

و.... را آموزش داد و تربيت كرد. يك سيستم سازماني نيز همانند يك هواپيما يا يك 
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اتومبيل است. افراد مختلفي بايد وجود داشته باشند تا آن را هدايت و نگهداري كنند و 

 شود.ياز، باعث ايجاد اشكال در استفاده از سيستم ميهاي مورد نعدم وجود يكي از زمينه

 

عالوه بر برگزاري كالسها و ساير روشهاي مختلف آموزشي، مستندات سيستم  

به شكل مناسب بايد در دسترس كليه پرسنل قرار گيرد. كتابخانه سازمان، يك نسخه 

همچنين هر يك از كاركنان و  كامل از مستندات را به عنوان مرجع نگهداري نمايد و

واحدها نيز با توجه به موارد كاربرد و نياز، بخشهائي از مستندات را در اختيار داشته باشند. 

ها عالوه بر آن نكات اصلي كه براي كاربرد روزمره از مستندات الزم است، برروي برگه

ن قرار گيرد. هائي تنظيم و بصورت كارت مراجعه سريع در اختيار كاربرايا دفترچه

ها و نامهتواند آئينقابل استفاده است مي 233هائي كه به صورت كارت مراجعه سريعنمونه

هاي مالي مهم )مانند جدول مهم، جدول كدهاي مورد استفاده در سازمان، جدولقوانين

 خاص و با مراحل متعدد و امثال آن باشد. فرايندماليات(، چگونگي انجام يك 

هاي مهمي كه در ارتباط با هر واحد ت نمودارها و چارتهمچنين بهتر اس 

باشد در محل واحد بر روي ديوار نصب گردد، از جمله نمودار چرخه عمليات آن مي

شود. اين نمودارها حتي براي ارباب واحد و مراحل فعاليتهائي كه در آن واحد انجام مي

كه ارباب رجوع بايد طي  رجوع نيز قابل نصب و استفاده است و بهتر است مراحلي را

 كند، به شكل نمودار در محل ورودي سازمان نصب شده باشد.

 

سازي سيستمهاي مكانيزه و سازي سيستم، پيادهيكي از مهمترين بخشهاي پياده 

اي تمهاي مكانيزهتجهيزات است. معمواًل سيستم جديد، نياز به استفاده از تجهيزات و سيس

 شد، و جديدًا بايد خريداري يا توليد شود.دارد كه قباًل در سازمان از آنها استفاده نمي

 افزارها و تجهيزات بايد به موارد زير توجه شود :در خريد سخت 

 .بررسي فروشندگان موجود تجهيزات و انواع محصوالت آنها 

                                                 
233 -  Quick Reference Card 
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 .خصوصيات خاص محصول مورد نظر 

 انبي محصول و هزينه آنها. برخي اوقات يك وضعيت تجهيزات ج

سيستم بسيار ارزان و كارا است، اما تجهيزات جانبي آن بسيار گران 

 و نا كارا است.

 .لوازم يدكي و تجهيزات مصرفي 

 شود.اي كه انتخاب ميسابقه و اعتبار شركت فروشنده 

 كند. ميزان پشتيباني پس از فروش كه شركت فروشنده ارائه مي

ماهه يا يكساله مربوط  6ي پس از فروش تنها به ضمانت پشتيبان

هاي طوالني را در شود. بسياري از فروشندگان، ضمانتنمي

كنند اما در عمل در هنگام ارائه سرويس، آنقدر ضمانتنامه قيد مي

كنند كه مشتري از خير ضمانت گذشته مشتري را دچار مشكل مي

د. از طرفي ديگر معمواًل و حاضر است هر مبلغي را بابت تعمير بده

شود كه تاريخ اشكاالت يك دستگاه پس از مدتي شروع مي

ضمانت آن تمام شده است. بنا بر اين بايد مشخص شود اين شركت 

در نگهداري و تعميرات و پشتيباني محصول خود در دراز مدت 

باشد كند و آيا تنها به دنبال فروش محصول خود ميچگونه عمل مي

 ب اعتبار براي آينده دارد.و يا قصد كس

  ميزان اهميت قائل شدن فروشنده براي مشتري در خدمات پس از

فروش. يك فروشنده ممكن است هر وقت با او تماس بگيريد، 

بالفاصله براي رفع مشكل شما در سازمان حاضر شود و فروشنده 

ديگري از پشت تلفن به شما بگويد دستگاه را بايد به فروشگاه او 

كيلوگرم وزن دارد( و وقتي اينكار را  200دستگاهي كه ببريد )

كنيد چند ماه بايد با او مكررًا تماس بگيريد تا كار شما را انجام مي

 دهد.

 كند.هائي كه فروشنده به خريدار مجانا ارائه ميآموزش 
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  .احتمال از رده خارج شدن محصول مورد نظر در چند سال آينده

د كه در سالهاي آينده نيز توليد بهتر است محصوالتي انتخاب شو

 شود.مي

 دهندگان و تعميركنندگان متعدد بر اين نوع از وجود سرويس

محصول در مقابل يك محصول انحصاري كه فقط يك تعميركار 

دارد. محصولي انتخاب شود كه اصطالحا در بورس تعميرات و 

 لوازم بازار باشد.

 د توجه كنيم :در نصب سيستمها و تجهيزات به موارد زير باي

 حرارت شرايط محيطي مناسب از نظر تهويه، برق، نور، درجه

مناسب، رطوبت، تجهيزات ايمني نظير اتصال زمين، تجهيزات 

 تشخيص و اطفاء حريق و... براي سيستمها فراهم گردد.

 شود يا قرار در صورتي كه تعداد زيادي از يك سيستم خريداري مي

ري خاصي را داشته باشد، حتمًا است تا يك سيستم، تحمل فشاركا

قبل از خريد، يك نمونه از اين تجهيزات را زير بار و فشار كاري 

گذاشته و عملكرد صحيح آن آزمايش شود و در صورت عدم 

 وجود مشكل به خريد اقدام شود.

 هاي الزم را ببينند.كاركنان بايد براي كاركردن با سيستم، آموزش 

 از دستگاه در كنار دستگاه نصب  هاي كار و مراقبتدستورالعمل

 شود.

  برنامه نگهداري و سرويس و مراقبت از دستگاه، تدوين و در

كاري بخش مربوطه از سازمان )مثالً بخش فني( گنجانده شود. برنامه

حتي اگر اين نگهداري و سرويس و مراقبت توسط افراد سازمان 

اري كننده نگهدشود، موارد هماهنگي و ارتباط با شركتانجام نمي

كاري شخصي از افراد سازمان كه مسئول در وظايف و برنامه

برقراري اين هماهنگي و ارتباط است گنجانده شود و مشخص شود 
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كه مثاًل دستگاه هر چند وقت يكبار بايد سرويس شود و شخص 

 مسئول در اين زمينه، چه كارهائي بايد انجام دهد.

 هر يك از تجهيزات تهيه  دفترچه يا كارت تعميرات ونگهداري براي

هاي شده و هزينهشود و كليه تعميرات انجام شده، قطعات تعويض

ها دهندگان در اين دفترچهپرداخت شده، با ثبت تاريخ و نام انجام

شود. مسئولين تعميرات و يا مسئولين هماهنگي، موظف به ثبت

اي ها برها هستند. اين دفترچهتكميل يا كنترل تكميل اين دفترچه

نگهداري تجهيزات و ارزيابي عملكرد آنها اهميت بسياري دارد. اين 

ها بايد در محل مشخصي در سازمان نگهداري شوند )مثاًل دفترچه

ها بخش فني( و شيوه نگهداري آنها به نحو مناسبي باشد. اين دفترچه

 كنند.سابقه هر يك از تجهيزات را در خود نگهداري مي

 

سازي سيستم، بايد سيستم را كاماًل مورد ارزيابي و وارسي پس از اتمام پياده 

 قرار داد و مشخص نمود كه :

 جديد تا چه حد موفقيت آميز بوده است؟نصب سيستم 

 يافته جديد تا چه حد به اهداف از پيش تعيين شده دستخود سيستم

 است؟

 وضعيت پذيرش سيستم جديد چگونه بوده است؟ 

  سيستم جديد در كجاست و چگونه بايد برطرف شود؟نواقص 

 مشكالت نگهداري سيستم چه خواهد بود؟ 

 كارائي سيستم جديد چقدر است؟ 

تحليلگر با بررسي سيستم جديد نصب شده و ارزيابي آن، و بررسي كارهاي  

انجام شده و تعيين نقاط ضعف و قوت سيستم جديد، پاسخ سئواالت فوق را مشخص 

 شود :ار از طريق روشهاي زير انجام ميكند. اين كمي

 گيري زمان انجام فعاليتها.اندازه 
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 ها.گيري هزينهاندازه 

 گيري كيفيت كار.اندازه 

 هائي كه به همين منظور نظرخواهي از پرسنل و مديران، از طريق فرم

 اند.تنظيم شده

 .نظرخواهي از ارباب رجوع، از طريق فرم يا مصاحبه 

 ار در سازمان.مشاهده وضع گردش ك 

 ... 

در واقع روش ارزيابي سيستم، در اينجا همان روشهائي است كه در فصول  

گذشته از آنها صحبت شد و البته اغلب اين روشها در بررسي سيستم موجود مورد استفاده 

گرفت و استفاده از آن روشها، بايد در اينجا با توجه به شرايط و خصوصيات قرار مي

ه انجام شود. به همين دليل از توضيح بيشتر روشهاي انجام اين سيستم جديد نصب شد

كنيم و انتظار داريم خواننده محترم كتاب، خود روشهاي مناسب ارزيابي خودداري مي

 را با توجه به مطالب فصول گذشته انتخاب نمايد.

اين ارزيابي در نهايت، ميزان موفقيت فعاليت توسعه سيستم و نقاط ضعف كار  

 كند :كند. تحليلگر با انجام اين بازبيني به سه چيز دست پيدا ميمي را مشخص

سازي آنها را براي آنكه قبل از اتمام پياده .نقاط ضعف سيستم جديد -1 

 برطرف كند.

براي آنكه در اثبات كارآمد بودن كار خود آنها  نقاط قوت سيستم جديد -2 

 را مطرح كند.

هاي بعدي ه از آنها پند گرفته و در پروژهبراي آنك .نقاط ضعف كار خود3 

 اين نقاط ضعف را برطرف نمايد.

همچنين در اين مرحله، تجزيه و تحليل منفعت سيستم با توجه به اينكه سيستم  

شود دهد مجددًا انجام شده و مشخص مينصب شده و كارائي واقعي خود را نشان مي

كنون انجام شده، كارائي حاصله سيستم  هائي كه در فازهاي مختلف تاكه نسبت به هزينه

جديد نسبت به سيستم قديمي چقدر است و توسعه سيستم جديد چقدر به نفع سازمان 

 بوده است.



 ۵14مبانی تحلیل و طراحی سیستم ها / 

 

بايد توجه داشت كه در برخي از سيستمها، سيستم در ابتداي نصب به پيك  

اده رسد و بتدريج و باگذشت چند سال، از حداكثر ظرفيت سيستم استففعاليت خود نمي

خواهد شد )طبق برنامه(. بنا بر اين در محاسبه منفعت بايد اين موضوع را نيز مد نظر 

 داشت.

 

ريزي انجام فاز بعدي همانطور كه در فازهاي قبلي، در انتهاي انجام فاز، برنامه 

 شود.ي انجام ميريزي و سازماندهي فاز بعدگرفت، در اين فاز نيز، برنامهصورت مي

سازي و فعاليت سيستم جديد آغاز شد، نگهداري از پس از آنكه سيستم پياده 

شود. نگهداري بطور خالصه يعني راهبري و بر طرف كردن مشكالت سيستم نيز آغاز مي

سيستم در طول مدت فعاليت آن. با توجه به اينكه معمواًل سيستم نصب شده، پيچيده و 

و اجزاء و روابط متفاوتي است، نگهداري آن نيز ساده نخواهد بود داراي بخشهاي متعدد 

 ريزي شده انجام شود.نگهداري سيستم بايد بصورت سازماندهي شده و برنامه فرايندو 

سازي سيستم، با توجه به رهنمودهائي كه در مستندات مطالعه در انتهاي پياده 

شود، برنامه فاز نگهداري مشخص و طراحي سيستم جديد براي نگهداري سيستم ارائه مي

 شود.شده و سازمان تيم نگهداري سيستم تعيين مي

ريزي ريزي و سازماندهي نگهداري سيستم، با برنامهتفاوت عمده برنامه 

فارهاي قبلي آن است كه فاز نگهداري يك فاز مقطعي و يك دوره كوتاه چند ماهه 

سازي، همه مقطعي و محدود به ا پيادهنيست. در حالي كه فازهاي مطالعه سيستم موجود ت

توسعه سيستم پايان  فرايندباشند. به عبارت ديگر در اين نقطه، يك دوره چند ماهه مي

 شويم.پذيرفته و وارد فاز بعدي از چرخه حيات سيستم )نه چرخه حيات توسعه سيستم( مي

 فاز نگهداري سيستم يك فاز طوالني مدت است و مدت آن برابر مدت عمر 

شود. در سيستم جديد است. فعاليتهاي فاز نگهداري بصورت فعاليتهاي روزمره انجام مي

شد. حالي كه فعاليتهاي فازهاي قبلي بصورت فعاليتهاي يك پروژه مقطعي انجام مي

 ريزي نگهداري سيستم، برنامه بايد مشخص كننده دو چيز باشد :بنابراين در برنامه

 واحد سيستمها )واحد نگهداري( برنامه فعاليتهاي روزمره -1 
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كند، كه واحد سيستمها چه عملياتي را در سازمان انجام اين برنامه مشخص مي 

 اي.خواهد داد و طبق چه برنامه

 برنامه فعاليتهاي خاص و زمان بروز مشكل -2 

كند كه در صورت مشاهده مشكل در سازمان، واحد اين برنامه مشخص مي 

 بايد انجام دهد و طبق چه روالي به رفع مشكل در سازمان بپردازد. سيستمها چه فعاليتي را

به ياد بياوريد كه يكي از عناصري كه در طراحي سيستم جديد مشخص  

شد، ساختار واحد سيستمها و روال اصالحات و تغييرات سيستم بود. يعني دستورالعمل مي

مها طبق همين اصالح سيستم در خود مستندات سيستم موجود است و واحد سيست

 شود، فعاليت خواهد نمود.اي كه در اين مرحله تنظيم ميدستورالعمل و برنامه

ساختار تيم نگهداري نيز همان ساختار واحد سيستمها و جايگاه آن در سازمان  

شود كه واحد سيستمها داراي چه تعداد پرسنل باشد، هر است. در اين مرحله مشخص مي

و چه ارتباطي بين واحد سيستمها و ساير واحدها بايد وجود  يك چه وظايفي داشته باشند

 داشته باشد و اين ارتباط چگونه و در چه زمان و طي چه محملي برقرار شود.

تفاوت چيزي كه در اين مرحله به عنوان برنامه و سازمان نگهداري سيستم  

ستمها و شود، با آن چيزي كه در طراحي سيستم به عنوان ساختار واحد سيمشخص مي

روال اصالحات و تغييرات مشخص شده است، در تغييرات احتمالي است كه با توجه به 

سازي انجام شده بايد در اين ساختار و روالها داده شود و مواردي كه بايد به آن پياده

 اضافه شده و يا توضيحات بيشتري در مورد آنها ذكر شود.

 

سازي توسط تيم تحليلگر تنظيم سازي، گزارش پيادهاز پيادهدر انتهاي ف 

 تواند شامل موارد زير باشد :شود. اين گزارش ميمي

 عنوان 

 فهرست 

 مقدمه 

o سازيتوضيح كلي در مورد پروژه توسعه سيستم و فاز پياده 
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o ... 

 سازي طي شد. چگونگي تشكيل ستاد مراحلي كه در پياده

 هاي آن.سازي و برنامهپياده

 سازي.گزارش فعاليتهاي انجام شده در پياده 

 .نواقص طراحي و اصالحات و اضافاتي كه بر آن انجام شده است 

 هاي انجام شده، از فاز اول تا انتهاي فاز نگهداري جمع بندي هزينه

 سيستم.

 .گزارش ارزيابي و وارسي سيستم جديد 

  مقايسه كارائي نهائي و منفعت سيستم جديد نسبت به سيستم

 هاي انجام شده.يمي، با توجه به سيستم نصب شده و كل هزينهقد

 سازي.برنامه و ساختار عملكرد واحد سيستمها در پياده 

  ساير نكاتي كه بايد به آنها در نگهداري و استفاده از سيستم توجه

 شود.

  ليست اسامي افرادي كه به نوعي در پروژه همكاري داشتند با

مواردي كه مشكلي در مورد  آدرس و شماره تلفن تماس براي

 آيد و الزم است تا از آنها سئوال شود.سيستم پيش مي

 .تشكر و قدرداني از كليه همكاران در كل پروژه 

 ... 

سازي، نواقص طراحي و اشكاالتي را ضمنًا عالوه بر اينكه در گزارش پياده 

ود، در خود شاند و اضافاتي كه انجام شده است ذكر ميكه مورد اصالح قرار گرفته

مستندات طراحي سيستم كه در فصل قبل از آنها صحبت كرديم، اين اصالحات و 

 اضافات انجام شده و مستندات به روز در آيند.

 شود.سازي سيستم به مديريت سازمان ارائه ميگزارش پياده 
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 فرايندداي پس از آنكه طراحي گام اول از سيستم دانشگاه پايان يافت، در ابت 

سازي متوقف سازي، به دليل وقوع برخي مشكالت اجرائي در دانشگاه، فعاليت پيادهپياده

الوصف رفع مشكالت اجرائي ذكر شده، بدليل آنكه شد و پس از گذشت يكماه، مع

كرد، بنابر آن گرديد تا سازي احتمااًل با امتحانات ترم برخورد ميعمليات پياده

 تمام امتحانات ترم و در طول تعطيالت تابستان انجام شود.سازي، پس از اپياده

يك هفته پس از برگزاري امتحانات ترم، مديريت از اعضاء تيم دعوت كرد  

نفر از افراد اصلي تيم در اين  3سازي را آغاز كنند. منتهي با توجه به اينكه تا فعاليت پياده

ند، تشكيل تيم با مشكل مواجه التحصيل شده و به شهر ديگري بازگشته بودمدت فارغ

شد. لذا بنا بر آن گرديد تا از دانشجويان ديگري در اينكار استفاده شود. پيدا كردن افراد 

جايگزين تيم مدت دو هفته از وقت را تلف كرد. پس از تشكيل مجدد تيم و تشكيل 

مطالعه اي با حضور مديريت، در طي يك هفته افراد تيم و بخصوص افراد جديد، به جلسه

و يادآوري مستندات سيستم پرداختند. در اين هفته همچنين افراد متوجه شدند كه در 

شرايط و خصوصيات محيطي سيستم، سه تغيير رخ داده است. اول آنكه با توجه به قانون 

هاي مالي انجام شود. تغيير دوم جديد تخصيص اعتبارات عمراني، بايد تغييراتي در رويه

ازماني پيشنهادي دانشگاه، با تغييرات اندكي به تصويب رسيده آن است كه چارت س

است. الزم به يادآوري است كه دانشگاه بدليل جديدالتاسيس بودن آن، تاكنون چارت 

سازماني نداشته و يكي از مواردي كه در طراحي سيستم تعيين شده بود، چارت سازماني 

، با ارائه چارت سازماني ديگري پيشنهادي بوده است. همچنين دانشگاه از يك سال قبل

به وزارت فرهنگ و آموزش عالي و سازمان اموراداري و استخدامي كشوري، تقاضاي 

تصويب آنرا نموده بود، اما به دليل وجود مشكالت اجرائي و اداري در اين كار، بررسي 

ادن و تصويب آن تاكنون به تعويق افتاده بود!. پس از اتمام طراحي و با به تعويق افت

سازي، مديريت شخصا چارت سازماني پيشنهادي مندرج در مستندات عمليات پياده

طراحي را براي تصويب، جايگزين چارت سازماني قبلي پيشنهادي به دو نهاد مورد ذكر 

نمود و مجددا، موضوع را به جريان انداخت كه منجر به تصويب چارت با انجام دو 
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شرايط سيستم، استخدام دو كارمند جديد و اضافه اصالح در آن شد. تغيير سوم نيز در 

 شدن تعداد نفرات براي تصدي اين شغلها است.

اي توضيح داده شود و آن اينكه تا قبل از تصويب در اينجا الزم است تا نكته 

شد. چارت سازماني، حقوق كارمندان بايد از ناحيه درآمدهاي خود دانشگاه پرداخت مي

 شود.با اختصاص بودجه جاري از طرف دولت پرداخت مي ولي پس از آن، اين حقوق

پس از يك هفته كه مرور طراحي و بررسي اجمالي تغييرات به خود اختصاص  

اي، بر چگونگي انجام فعاليتهاي بعدي بحث كردند و مدير تيم، داد، افراد تيم طي جلسه

كرده بود، ارائه و آن را سازي سيستم را كه قباًل و در طي هفته گذشته آماده برنامه پياده

هفته، تغييراتي كه در شرايط بوجود آمده توضيح داد. بنا بر آن گرديد كه در طي يك

سازي تشكيل بود، با يك بازبيني سريع طراحي و اصالح آن، اعمال شده و ستاد پياده

شود. اين بازبيني و اصالح، بدليل مشكالتي كه در دستيابي به جزئيات و مقررات قانون 

سازي با عضويت مديريت، جديد بوجود آمد، دو هفته طول كشيد. سپس ستاد پياده

معاون، دو تن از پرسنل و افراد تيم تجزيه و تحليل تشكيل شد و يك اتاق به اين ستاد 

هاي سازي مرور شد. با توجه به وقفهتخصيص داده شد. در اولين جلسه ستاد، برنامه پياده

نام و انتخاب واحد ترم جديد برخورد ازي، اين موضوع با ثبتسايجاد شده در كار پياده

سازي در دومرحله كه نمود. لذا بنا بر آن شد كه تغييراتي در برنامه اعمال شود و پيادهمي

نام رسيد و ديگري يك ماه بعد از اتمام عمليات ثبتيكي قبل از آغاز ثبت نام به پايان مي

سازي(، انجام شود. در اين هه در ميان عمليات پيادهشد )يك وقفه يك و نيم ماآغاز مي

سازي شده يك و نيم ماه وقفه، افراد تيم تجزيه و تحليل به كنترل و وارسي بخشهاي پياده

 در مرحله اول اقدام خواهند كرد.

پس از اولين جلسه ستاد، يك جلسه با حضور كليه كاركنان و افراد مرتبط  

سازي توسط مديريت و مدير تيم تجزيه و تم و پيادهگذاشته شد و موضوع اصالح سيس

 تحليل، براي آنان تشريح، و به سئواالت افراد پاسخ داده شد.

افزار براي همچنين يك تيم از بين دانشجويان سال آخر رشته مهندسي نرم 

 افزاري انتخاب شدند.سازي و اصالح سيستمهاي نرمپياده
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سه زمينه مختلف، طي اين دو مرحله، سپس پرسنل به تفكيك مشاغل خود در  

توسط افراد تيم آموزش ديدند. در طي اين دو مرحله، عمليات زير نيز به صورت موازي 

 با آموزش انجام شد :

 هاي جديد.بندي و ويرايش قالب و شكل فرمآماده كردن و صفحه 

 هاي جديد به تعداد مورد نياز.تكثير فرم 

 ربوطه، براي هر يك از پرسنل.هاي عملياتي متكثير دستورالعمل 

 هاي خالصه كه هاي مراجعه سريع و دستورالعملتهيه و تكثير كارت

 شد.هاي مناسب نصب ميبايد در محل

 .تشكيل پرونده براي تجهيزات 

 ها و ايجاد كارتهاي بازبيني.تشكيل پرونده براي اتومبيل 

 هاي مربوط به هر يك از پرسنل.نامهتكثير آئين 

 ها و لوازم بايگاني و دفتري.خريد قفسه 

 هاي هاي جديد و وارد كردن فرمهاي عملياتي به رويهتبديل رويه

 جديد به چرخه عمليات.

 هاي ها موجود بوده است به فرمهاي قبلي كه در پروندهتبديل فرم

 جديد.

  جابجائي اتاقها و سازماندهي فضاي داخلي اتاقها و تجهيزات، لوازم

 ها.و قفسه

 هاي جديد و هاي بايگاني، طبق رويهدهي مجدد پروندهسازمان

 هاي زائد.ها و پروندهبررسي و دورريختن برگه

 .تهيه و نصب تابلوهاي راهنما و عناوين اتاقها و افراد 

 هاي هاي مهم و نصب در محلتهيه و نصب چند نمودار از رويه

 عمومي يا دفاتر كار.

 ه زير با افراد :استعالم  و عقد قرارداد خدمات يا اجار 

o .)تعمير و نگهداري تاسيسات ساختمان )خدمات 

o .)ايجاد اتاق زيراكس در كنار كتابخانه دانشگاه )اجاره 
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o  ايجاد سلف سرويس و بوفه دانشگاه به صورت آزاد )بدون

 يارانه()اجاره(.

o روزي كتابخانه دانشگاه)خدمات(.سرويس شبانه 

o ه)خدمات(.روزي سايت كامپيوتري دانشگاسرويس شبانه 

o  خوابگاه و خدمات خوابگاهي به صورت بدون يارانه

 )پانسيون()اجاره(.

o .)سرويس نظافت دانشگاه)خدمات 

o .)سرويس حمل و نقل اساتيد مدعو )خدمات 

 هاي مربوط به آن.تشكيل صندوق  كمك هزينه تحصيلي و رويه 

  بررسي سيستمهاي مختلف موجود در بازار و انتخاب، خريد و نصب

 ي مكانيزه زير :سيستمها

o .سيستم حسابداري 

o .سيستم دفتري و مكاتبات 

o .سيستم حقوق و دستمزد و پرسنلي 

o .سيستم كتابخانه 

  سفارش بخش تبادل اطالعات سيستمهاي حقوق و دستمزد و

 حسابداري به شركتهاي توليد كننده اين سيستمها.

 سازي سيستمهاي مكانيزه زير : طراحي و پياده 

o و امكانات رفاهي. سيستم اموردانشجوئي 

o  سيستم قراردادها و خدمات، با ابزارهاي تبادل اطالعات با

 سيستم حسابداري.

o  سيستم اطالعات اساتيد، با ابزارهاي تبادل اطالعات با سيستم

 حسابداري.

o .سيستم اموال 

 افزاري آموزش موجود در دانشگاه، طبق بازبيني و اصالح سيستم نرم

ده در طراحي سيستم و اضافه كردن هاي مطرح شها و خواستهرويه
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ها و ابزارهاي تبادل اطالعات با سيستم هاي مديريت شهريهرويه

 حسابداري.

 هاي سرويس به كاربران و سازماندهي شبكه كامپيوتري ايجاد رويه

، 234هاي مديريت و حسابداري كاربراندانشگاه، و بكارگيري رويه

 بر روي سيستم عامل شبكه.

 افزاري شبكه سايت كامپيوتري.زيكي و سختاصالح ساختمان في 

 افزاري شبكه سايت اصالح و سازماندهي مجدد سيستم نرم

 افزاري جديد.كامپيوتري و نصب سيستمهاي نرم

 .تهيه مستندات مناسب براي سيستمهاي كامپيوتري 

 .آموزش كاركنان در استفاده از سيستمهاي كامپيوتري 

شد و عمليات ستاد بطور متوالي تشكيل ميدر طي انجام فعاليتهاي فوق، جلسه  

گرفت. مرحله دوم پياده سازي انجام شده و در حال انجام، در آن تحت بررسي قرار مي

 %80كه پس از آغاز ترم تحصيلي شروع شده بود، تا اسفندماه بطول انجاميد. تقريبًا 

مليات ايجاد باقيمانده شامل ع %20عمليات تا اواسط ماه آذر به پايان رسيده بود. 

نويسي، آزمايش و نصب آن مدتي به طول سيستمهاي مكانيزه بود، كه طراحي، برنامه

 انجاميد.

جلسه كه بنا به ضرورت در زمانهاي مختلف تشكيل  4در طي اين مدت، طي  

سازي قرار گرفتند و نقطه گرديد، كليه پرسنل سازمان در جريان روند عمليات پياده

 زمينه بيان كردند.نظرات خود را در اين 

سازي با هاي مندرج در طراحي، در هنگام پيادهاز رويه %10نزديك به  

 اشكاالتي مواجه شد كه با انجام برخي تغييرات، اين اشكاالت بر طرف گرديد.

سازي، مورد بازبيني افراد تيم قرار ها و بخشهاي سيستم، پس از پيادهكليه رويه 

ازي نيز تنظيم و تدوين شد. همچنين برخي از تغييراتي سگرفت. مستندات گزارش پياده

كه در طراحي سيستم، طي پياده سازي انجام شده بود، در مستندات قبلي طراحي اصالح 

شد. يك نسخه از كليه مستندات در كتابخانه دانشكده و يك نسخه نزد معاون اداري مالي 

                                                 
234 -  Accounting 
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وظايف براي هر يك از  دانشكده قرار داده شد )عالوه بر مستنداتي كه به تفكيك

 كاركنان تكثير شد(.

دار وظيفه همچنين بنا بر آن گرديد كه يكي از پرسنل نيمه وقت دانشگاه، عهده 

نگهداري از سيستم شود و به عنوان مسئول سيستم، وظايف وي)عالوه بر وظايف ديگر( 

 مشخص گرديد.

 

هاي مطرح شده و ايدهسازي سيستم جديد، نقطه عملي كردن طرحها پياده 

ترين مرحله تجزيه و تحليل و توسعه سيستم را است. اين فاز زمانگيرترين و پر هزينه

دهد و از يك ديدگاه، مشكل ترين قسمت نيز هست. برخورد با محيط انساني تشكيل مي

هاي متفاوت افراد در پذيرش و شرايط انساني و حساسيت اين برخورد، و واكنش

شود. لذا تحليلگر در انجام پياده سازي سيستم، پيچيدگي و سختي كار مي تغييرات، باعث

بايد به دقت و سنجيده و حساب شده عمل كند و مسائل بسياري را در نظر بگيرد. وي 

بايد پياده سازي سيستم جديد را با مشاركت كاركنان و مديران سازمان انجام دهد. در 

انجام دهند و تحليلگر تنها نقش مشاور و راهنما حقيقت، پرسنل بايد خود پياده سازي را 

 را داشته باشد.

فعاليتهاي پياده سازي بسيار متنوع است و بستگي به سيستم مورد نظر دارد. اما  

افزاري و شبكه، سازي سيستمهاي سختتوان آن را شامل پيادهدر حالت كلي مي

سازي مكان استقرار و (، پيادهافزاري ) توليد، خريد، نصب و ...سازي سيستم نرمپياده

بندي سازي و نصب تجهيزات، ايجاد سيستم بايگاني، چاپ و طبقهمحيط فيزيكي، پياده

ها،توجيه و فرايندها و روالهاي انجام سازي رويههاي مورد استفاده،پيادهها و برگهفرم

 آموزش و نظاير آن دانست.

توان انجام ه سازي سيستم مييكي از بهترين و موثرترين كارهائي كه در پياد 

تواند بار اصلي داد، تشكيل ستاد پياده سازي سيستم با مشاركت پرسنل است. اين ستاد مي

پياده سازي را بر دوش بگيرد و اينكار در سازماندهي عمليات نقش مهمي دارد. با تشكيل 
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يات و چگونگي سازي به صورت تفضيلي بايد انجام شده و جزئريزي پيادهاين ستاد، برنامه

 انجام فعاليتها مشخص شود.

هاي مختلفي ها و تكنيكتواند با استفاده از روشسازي يك سيستم ميپياده 

ها داراي خصوصيات و مزايا و معايب خاصي انجام شود. هر يك از اين روشها و تكنيك

طاع بدون توان به انقطاع يكباره ) شامل انقطاع بدون درنگ، انقاست. از جمله اينها مي

سازي قبلي، انقطاع با دوره عدم فعاليت، انقطاع با دوره فعاليت سيستم درنگ با آماده

سازي گام به گام و بخش به بخش، سازي تكاملي، پيادهسازي موازي، پيادهموقت(، پياده

سازي واحدهاي نمونه و نظاير آن اشاره نمود. در هنگام عمليات پياده سازي، ستاد پياده

سازي بايد كليه عمليات و فعاليتها را، با روشهاي مختلف، به دقت تحت كنترل داشته پياده 

 باشد.

هاي مختلف و يكي از مهمترين ابعاد پياده سازي، آموزش با استفاده از شيوه 

سطوح متفاوت آموزشي و نيز بكارگيري نيروي انساني است كه در صورتي كه به شكل 

استفاده از سيستم را دچار مشكل خواهد كرد. همچنين  مناسب و با موفقيت انجام نشود،

هاي مناسبي براي استخدام و بكارگيري افراد بايد وجود داشته باشد. ضمن آنكه در رويه

 سيستم بايد مستندات مناسب و كافي براي استفاده و فعاليت پرسنل وجود داشته باشد.

ه و تجهيزات نيز توجه در پياده سازي، بايد به پياده سازي سيستمهاي مكانيز 

 كافي مبذول شود و از روشهاي مناسب براي اينكار استفاده شود.

پس از پياده سازي سيستم، بايد سيستم مجددًا مورد بازبيني و ارزيابي كارائي  

قرار بگيرد، تا اشكاالت احتمالي و نقاط ضعف آن بر طرف شود. در اين ارزيابي، به دنبال 

يستم جديد و نقاط ضعف كار خودمان )براي اصالح در يافتن نقاط ضعف و قوت س

 كارهاي بعدي( هستيم.

هاي نگهداري كننده از سيستم در نهايت نيز بايد سازمان واحد سيستمها و رويه 

ايجاد شود تا سيستم، در طول مدت فعاليت خود دچار مشكل نشود و نگهداري از سيستم 

سازي براي ارائه به مديريت و مهمتر از به نحو مطلوب انجام شود. سپس گزارش پياده 

 آن، ثبت در سوابق سيستم، تهيه و تنظيم شود.
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 آموزش  پياده سازي 

   مشاركت 

   سازيهاي پيادهروشهاوتكنيك 

  مستندات 

 تجهيزات  

  بكار گيري و استخدام پرسنل 

  ستاد پياده سازي 

  طراحي و پياده سازي پاره اي همزمان 

 انيزهسيستمهاي مك 

 نگهداري 

 

 سازي با ذكر داليل، مشخص كنيد.تركيب افراد را در ستاد پياده -1 

 چه عواملي در مدت پياده سازي نقش دارند ؟ -2 

 سازي نقش دارند ؟چه عواملي در هزينه پياده -3 

 اي همزمان بحث كنيد.سازي پارهدر مزايا و معايب طراحي و پياده -4 

و  Null Refferenceباطات بين بخشها، مسئله در  موضوع ارت -5 

Stub ها و كامپايلر، با مسئله طراحي و پياده را در مباحث ساختمان داده

 سازي گام به گام، مقايسه كنيد.اي همزمان و يا پيادهسازي پاره

 مسائل روحي و عوامل انساني در پياده سازي چه اثري دارد ؟ -6 

 

چند سيستم را از نظر روشهاي پياده سازي با هم مقايسه كنيد و مشخص  -1 

كنيد كه هر يك از روشهاي بيان شده، در هر يك از سيستمهاي مورد نظر، 

 چه مزايا و مشكالتي را در بر خواهد داشت.
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انواع سطوح آموزشي را كه براي آموزش سيستمهاي مورد بحث در  -2 

 يد.تمرين قبلي الزم است، مشخص كن

در صورت امكان، پروژه درسي مورد بحث در فصول گذشته را با استفاده  -3 

از روشهاي مورد بحث در اين فصل پياده سازي كنيد. حتمًا از مشاوره افراد 

 خبره و استاد درس استفاده كنيد.
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          نگهداري سيستم م: نهفصل 

  

 

لي چرخه حيات سيستم است. پس از آنكه توسعه نگهداري يكي از اركان اص

شود و در طي مدت استفاده، بايد سيستم سيستم به پايان رسيد، استفاده از سيستم آغاز مي

مورد نگهداري قرار گيرد. در اين فصل ماهيت فعاليتهاي نگهداري سيستم مورد بحث 

چنين در اين شود. همگيرد و چگونگي انجام آن و خصوصيات آن مطرح ميقرار مي

شود. فصل عمر سيستم و پارامترهائي كه در محاسبه عمر سيستم موثر هستند بررسي مي

شود، خصوصيات و شرايط واحد سيستمها در از ديگر مطالبي كه در اين فصل مطرح مي

 سازمان است كه وظيفه نگهداري سيستم را بر عهده دارد. 

 

نگهداري و تعميرات در مورد سيستمهاي مكانيكي و تجهيزات به معمواًل لفظ  

دانيم كه بايد از يك اتومبيل نگهداري كرد. كار راننده و خورد. همه ميگوش ما مي

بنزين و سوارشدن و راندن نيست. احتمااًل اتومبيل بسيار صاحب يك اتومبيل تنها پركردن

گوئيم مشغول كار است. در چنين موردي ميايد كه سرحال و سالم و تميز، قديمي را ديده

صاحبش آن را خيلي خوب "نگهداري" كرده است. از طرفي ديگر اتومبيل نسبتًا نويي را 

ايد كه خراب و مفلوك و كثيف است و احتمااًل صاحبي بسيار شلخته و هم ديده

حوصله دارد. صاحب آن اتومبيل قديمي چكار كرده است كه صاحب اين اتومبيل بي

 جديد آنرا به درستي انجام نداده؟

 پاسخ در يك چيز است : "نگهداري". 

اين "نگهداري" چيست؟ چه معجون و اكسيري است كه وجود آن باعث  

 شود؟جواني و شادابي، و عدم وجود آن باعث پژمردگي و جوانمرگي هر چيز مي

 به شما اگر از صاحب آن اتومبيل قديمي، راز كار خود را بپرسيد، وي احتمااًل 

 گويد :مي
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ايست، اما نياز به حوصله و صرف وقت دارد. تنها الزم "كار ساده 

است كه دائمًا اتومبيل خود را كنترل كنيد. تمام احتياجات آن را برآورده 

اي كه دچار عيبي شد، بالفاصله آنرا تعويض كنيد و نگذاريد كنيد. هر قطعه

ازهاي اوليه و اساسي نظير آب، روغن، اتومبيل شما با قطعه معيوب كار كند، ني

گريس، واسكازين و امثال آن را دائمًا مورد كنترل قرار دهيد. قطعات و اجزاء 

اتومبيل را از بدنه گرفته تا موتور دائمًا تميز نگه داريد و نگذاريد آلودگي به 

صورت ماندگار و در دراز مدت بر آن باقي بماند. تعميركار واحدي داشته 

از سپردن اتومبيل به تعميركارهاي مختلف خودداري كنيد. از قطعات  باشيد و

خاطر پرداخت هزينه كمتر، مصرفي مرغوب استفاده كنيد و هرگز بهو لوازم

 لوازم و مواد نامرغوب را مورد استفاده قرار ندهيد، ...".

اينها راز سالمت يك اتومبيل قديمي و عمر دراز آن است. اينها راز  

شود. نگهداري همان اكسير است. نگهداري باعث افزايش عمر سيستم مي "نگهداري"

 كند.جواني و همان آب حيات است كه عمر سيستم را نه جاودانه، اما بسيار طوالني مي

اولين سئوالي كه ممكن است به ذهن شما خطور كند آنست كه مگر  

نگونه از سيستمها هم انساني هم نياز به نگهداري دارد؟ مگر اي -سيستمهاي سازماني 

كنند و آب و روغن آن شوند و يا قطعات آن نياز به تعمير و تعويض پيدا ميخراب مي

اي دارند كه بر اثر گذشت زمان و بايد عوض شود؟ در ظاهر، اينگونه سيستمها نه قطعه

استهالك و فرسودگي نياز به تعمير و تعويض پيدا كند و نه آب و روغن دارند. اما اين 

كند. مهمترين اين چيزها محيط است. ستمها چيزهاي ديگري دارند كه دائمًا تغيير ميسي

آيا اتفاق افتاده كه بين دو مراجعه شما به يك سازمان براي انجام يك كار، مدتي طوالني 

)مثاًل يكي دو سال( فاصله واقع شود.در بار دوم مراجعه شما به آن سازمان، احتمااًل 

اند، برخي كاركنان ار قبلي نبوده است. برخي اتاقها عوض شدهوضعيت سازمان مثل ب

اند و روال انجام برخي از كارها تغيير كرده اند، برخي از فرمها حذف شدهجابجا شده

است. چرا اين اتفاق افتاده است؟ پاسخ اين سئوال را با سئوالي ديگر خواهيم داد. آيا 

بخشي از يك جنگل برويد كه يكي دو  موردي براي شما پيش آمده كه به يك پارك يا

سال قبل نيز آنجا را ديده بوديد. احتمااًل محيط عوض شده است. حتي در مورد جنگل 
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ممكن است نتوانيد محلي را كه دفعه قبل در آنجا ناهار خورده بوديد پيدا كنيد، چون 

يل آن درختان جديدي در آن محوطه بوجود آمده و گياهان قبلي از بين رفته است. دل

دانيم كه يك محيط زنده و فعال، دائمًا در حال تغيير و تحول است. هيچ چيست؟ همه مي

كند و عناصر موجود در محيط نيز ماند. شرايط محيطي دائمًا تغيير ميچيز ثابت باقي نمي

شوند. محيط يك سازمان نيز دچار تغيير و تحول دائمًا دچار تغييراتي حتي جزئي مي

شود. انتظارات جامعه كنند، شيوه انجام كار سازمان عوض مين تغيير ميشود. قوانيمي

كند. حتي ممكن است كاربرد سازماني به كلي عوض شود. مثالً شهرداري افزايش پيدا مي

كرده است، اما امروز با تصميم هيئت دولت و تا امروز پروانه ساختمان را صادر مي

شود. اين يعني هم مهندسي ساختمان داده مي مجلس، صدور اين پروانه به سازمان نظام

شود و هم در سيستم سازمان نظام مهندسي در سيستم عمليات شهرداري تغيير حاصل مي

 ساختمان، و البته هم در سيستم كاري مشتريان )مردم(.

شود تا سيستم نياز به نگهداري داشته باشد. اين تغييرات محيطي باعث مي 

شود تا سيستم بتواند با تغييرات محيطي جديد تطبيق پيدا كرده نگهداري سيستم باعث مي

ايد كه افراد آن سرحال و و به حيات خود به نحو مطلوبي ادامه دهد. آيا سازماني را ديده

پرنشاط و فعاالنه مشغول كارند. محيط سازمان منظم، و افراد همه طبق برنامه و منظم 

و مرتب و تابلوهاي مختلف، شما را در انجام كار مشغول به كارند. اتاقها و سالنها تميز 

ايد كه درهم ريخته، وسط راهروها كند. و احتمااًل سازماني را هم ديدهخود هدايت مي

هاي كثيف در كنار ديوار روي هم انبار شده، ميز كارمندان وسط راهرو گذاشته پرونده

حد ديگر گذاشته شده و البته شده، اتاقها درهم و برهم، ميز كارمند يك واحد در اتاق وا

كدام از اين دو واحد نيست و در طبقه پائين مشغول به كار است. خود وي اصاًل در هيچ

ها سالها است كه تميز نشده و مشخص است كه ديوارها كثيف، چراغها سوخته، تاقچه

ي هائتر از خود ميزها تر شده است. كف زمين را لكهروي ميزها صبح با دستمالي كثيف

سال قبل( پركرده و ... . مشاهده اين  10كردن ساختمان در از رنگ )مربوط به رنگ

تراژدي متاسفانه براي ما عادي شده است. براستي تفاوت اين دو سازمان در چيست. شايد 

توانم مثالهائي را از بگوئيد سازمان دوم اصاًل داراي سيستم درستي نبوده است. اما مي

كنم كه سيستم آنها، زماني همانند سيستم سازمان اول، دقيق و  چنين سازمانهائي ذكر
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تر و سيستم سازمان دوم جديدتر منظم و كامل بوده است. حتي سيستم سازمان اول قديمي

باري در آمده سازي شده است. پس چرا اين اتومبيل نسبتًا نو به چنين وضع فالكتپياده

 ؟و آن اتومبيل قديمي چنان سرحال و سالم است

كنيد كه اين سازمان اگر فيلم حيات آن سازمان دوم را عقب ببريد، مشاهده مي 

هم روزي مانند آن سازمان اول بوده است. و اگر اين فيلم را از آن چند سال قبل تا امروز 

دوند، كنيد كه افراد اينطرف و آنطرف ميبصورت تند و سريع نمايش دهيد، مشاهده مي

كنيد كه اين پرونده گذارد و تا انتهاي فيلم مشاهده ميشه اتاق مياي را در گويكي پرونده

گردند. از جايش تكان نخواهد خورد. در اتاقي ديگر همه، تمام كشوها و فايلها را مي

ولي دستان خود را به پيرمرد عصابدستي كه با صورت درهم كشيده و خسته به آنها نگاه 

اندازند )كه آقا پرونده نيست كه د و شانه را باال ميكننكند به طرفين رو به باال باز ميمي

كند. اين دهد و در اتاق جابجا مينيست!(. در اين ميان يكي ميز خود را تند و تند هل مي

شود. ميزها از اين اتاق به آن اتاق در جابجائي ميزها در كل فيلم مكررًا مشاهده مي

هاي قديمي هنوز همچنان كند اما فرمميهاي جديد چاپ حركتند. اتاق تكثير دائمًا فرم

شوند. گاهي شود. كاغذها اينطرف و آنطرف پخش و پال ميدر اتاقها ديده و استفاده مي

كند. آيد و بر سر همه كاركنان داد و بيداد مياوقات شخص چاقي از اتاق خود بيرون مي

كنند و ه ميهاي پخش شديكدفعه همه شروع به جمع و جور كردن كاغذها و پرونده

كنند. پس از چند بار تكرار اين كار، را بدون نظم بر روي هم در گوشه اتاق انبار ميهمه

شود. يكدفعه سه چهار نفر جمع و آمد ميهاي انبارشده مانع رفتها و برگهپرونده

دهند و داخل اتاق را تميز هاي گوشه اتاق را به داخل راهرو انتقال ميشوند و پروندهمي

نفر دوان دوان وارد اتاق آن شود. يككنند و دوباه همين ماجرا تكرار ميمرتب ميو 

شود و بعد از آن، آقاي چاق چمدان بدست و گريان اتاق خود را ترك آقاي چاق مي

شود و همه كاركنان كارشان را رها كند. چند لحظه بعد آقاي الغري وارد آنجا ميمي

بيند. يكدفعه در تمام شند و وي از آنها سان ميككرده و جلو درب اتاق وي صف مي

كند و همه به جنب و دهد. آقاي الغر بر سرهمه داد و بيداد ميسازمان تغييري رخ مي

هائي كه تازه خريداري شده كنند و در داخل قفسهها را جمع ميافتند. پروندهجوش مي

زند و همه ميز و زمين ميا را رنگآيد و اتاقهكنند. نقاش ميچپانند. اتاقها را جارو ميمي



 ۵3۰مبانی تحلیل و طراحی سیستم ها / 

 

شود. جنب و جوش رود. باز هم حركت شروع ميكند و ميميها را هم رنگيو پرونده

كنند و هر كدام يك طرف آنرا گرفته به سمت خود از نو، دو نفر سر يك ميز دعوا مي

 شود. جواني كه عكس همان پيرمرد عصابدست اول فيلم راكشد تا يكي برنده ميمي

رود، بدست گرفته، هي به اين كارمند و آن كارمند مراجعه و از اين ميز به آن ميز مي

ها را بدون هدف و ها و قفسهسوزد و داخل پروندهيكي دو تا از كارمندها دلشان مي

شود و با كارمندان گردند اما پرونده نيست كه نيست. آخر سر جوان عصباني مينامنظم مي

كنند. باز همان ماجرا و پس از چند دقيقه را از اداره به بيرون پرت ميشود. او گالويز مي

ها درهم و برهم و اتاقها به هم ريخته و هر يك از اين ماجراها چندين بار دوباره پرونده

 شود ...تكرار مي

اين فيلم واقعيتي است از صدها سازمان موجود كه هر روزه آنها را مشاهده  

شانه عدم نگهداري سيستم است )البته اگر نشانه ضعف سيستم اوليه كنيد. همه اينها نمي

دهد كنترل شده و به شكل شود تغييراتي كه در سيستم رخ مينباشد(. نگهداري باعث مي

مناسب انجام شود. نگهداري از به هم ريختگي و از هم پاشيدگي سيستم جلوگيري 

كند. ساختار اصلي يك سيستم و ميكند. نگهداري، سيستم را در برابر تغييرات حفظ مي

خصوصيات محوري آن است كه آنرا سرپا نگه داشته، و نگهداري تالشي است براي 

بندي تعريف زير را از اينكه تغييرات، باعث از بين رفتن اين ساختار نشود. در يك جمع

 كنيم :نگهداري بيان مي

يستم، شود ساي از فعاليتها است كه باعث مي"نگهداري مجموعه 

ساختار اصلي و خصوصيات محوري خود را در مقابل تغييراتي كه ضرورتًا 

 شود حفظ كند و كارائي سيستم كاهش پيدا نكند."انجام مي

شود. آن اتومبيل نسبتًا نو عمر بسيار نگهداري منجر به افزايش عمر سيستم مي 

آن اتومبيل قديمي. شود تا تري خواهد داشت و زودتر به دست اوراقچي سپرده ميكوتاه

زيرا تا زماني يك سيستم زنده است كه، ساختار اصلي و خصوصيات محوري خود را در 

مقابل تغييرات ضروري حفظ كند. اگر تغييرات آنقدر زياد شد كه اين ساختار و 

خصوصيات محوري از هم پاشيده شود، سيستم هم از هم پاشيده شده و عمر آن به سر 

 (.1-8كند )شكل اين كار جلوگيري مي آيد. و نگهداري ازمي
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كند، بايد به اين نكته مهم توجه كرد كه نگهداري از تغييرات جلوگيري نمي 

دهد. تغييرات اجتناب ناپذيرند. براي جلوگيري كردن از تغييرات، بلكه به آنها جهت مي

كنيم )كه ميتنها راه مفيد آنست كه اصاًل اتومبيل حركت نكند. وقتي از اتومبيل استفاده 

ايم(، قطعات آن نياز به تعمير قطعًا هم بايد بكنيم و اصواًل اتومبيل را براي استفاده ساخته

شود و بحثي در آن نيست. بحث كند. سيستم حتمًا دچار تغييرات ميو نگهداري پيدا مي

بر سر آن است كه اين تغييرات به نحو مطلوب و مناسب بايد صورت گيرد. صاحب آن 

شود، پيچ ديگري را كه دقيقًا همان يل قديمي وقتي يك پيچ از بدنه موتور خراب مياتومب

كند و ممكن است براي پيدا خصوصيات را دارد و استاندارد است، جايگزين آن مي

كردن اين پيچ در بازار وقت و هزينه زيادي را صرف كند. اما آن صاحب اتومبيل شلخته، 

كند و دهد و همانطور از اتومبيل استفاده ميين پيچ نمييا اصاًل اهميتي به خراب شدن ا

هم با چكش و كند و كمييا يك تكه آهن يا پيچ غير استاندارد را به جاي آن فرو مي

افتد تا در جاي خود محكم شود. پس از چند بار تكرار اين كار، چسب به جان آن مي

تعمير اساسي آن است. در  شود كه مجبور بهموتور اتومبيل اين شخص چنان معيوب مي

تواند بخشهائي از هاي نامناسب، نمياين ميان تعميركار نيز با توجه به آن تعويض پيچ

بيند صاحب اتومبيل چندان اهميتي براي كار قائل نيست، موتور را باز كند و او هم كه مي

ري، كند. نگهداتر شدن وضع كمك ميدهد و در خرابتعمير را سرهم بندي انجام مي

كند كه در هنگام تغييرات، چگونه بايد با تغييرات برخورد شود، نه آنكه اصاًل مشخص مي

 تغيير انجام نشود.

در آن سازماني كه به شكل مناسب نگهداري شده بود هم تغييرات رخ داده  

است. منتهي تغييرات زير نظر واحدي كه اين كار را بر عهده دارد )واحد سيستمها( انجام 

واحد سيستمها نظارت الزم را براي انجام صحيح تغييرات انجام داده است. به شده و 

عبارت ديگر تغييرات در اين سازمان همانند توسعه سيستم، حساب شده و با برنامه انجام 

شده و سيستمي كه در ابتداي فعاليت خود و بالفاصله پس از تجزيه و تحليل و توسعه و 

يد بوده است، پس از انجام هر تغيير نيز كارا و مفيد و نصب يك سيستم منظم، كارا و مف

هاي منظم باقي مانده است. اگر فرمي تغيير كرده، اين تغيير با بررسي جوانب و ارزيابي

الزم انجام شده، اگر روال بايگاني تغيير كرده، تصميمات الزم براي اين تغيير به نحو 
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يا اتاقها تغيير كرده، جوانب امر سنجيده  مناسب اتخاذ شده، و اگر محل كارمندان در اتاق

 شده است.

 هر سيستم زنده و فعال براي ادامه حيات به نگهداري نياز دارد. 

 

 "ما قرآن را نازل كرديم و ما بطور قطع نگهدار آنيم."

 و 

   

دارد تا از نظام خود خداوند، آسمانها و زمين را نگه مي"محققا  

 منحرف نشوند."

خداوند كريم براي هدايت انسانها، پس از آنكه سيستم و راه و رسم زندگي   

را در تورات براي انسانها فرستاد، آن را رها نكرده و پيامبران بعدي را نيز براي تكامل و 

 ده بود فرستاد :هدايت و نگهداري از آنچه قباًل فرستا

 

"ما به موسي كتاب داديم و بعد از او پيامبراني را پشت سرهم 

 فرستاديم."

تنها ايجاد اوليه سيستم كافي نيست، و سيستم بايد دائمًا مورد نگهداري قرار 

 داشته باشد.

ر سازماني كه با سيستم دقيق و توجه به اين نكته بسيار ضروري است كه د 

بيني شود و شود، حتمًا بايد تدابيري براي تغييرات پيشحساب شده و كاملي اداره مي

بخشي از سيستم به اين موضوع اختصاص داده شود. به عبارت ديگر واحدي كه فعاليت 

ده دهد، كه واحد نگهداري كننده سيستم يا "واحد سيستمها" نامينگهداري را انجام مي

كاري مشخصي داشته باشد و عمليات شود، خود بخشي از سيستم بوده و روالها و برنامهمي

                                                 
 ۹حجر  - 23۵
 41فاطر  - 236

 
  ۸۷بقره - 23۷
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هاي نگهداري ها و قواعد خاصي باشد. طراح يك سيستم بايد رويهآن طبق مكانيزم

 سيستم را در خود سيستم ملحوظ كرده و اهميت كافي براي آن قائل شود.

 

توجه به اينكه شناخت كافي نسبت به ماهيت نگهداري و ضرورت و حال با  

انساني  -جايگاه آن در سازمان پيدا كرديم، بايد بدانيم نگهداري در سيستمهاي سازماني 

 شود.چگونه انجام مي

همانطور كه در صفحات قبل، صاحب آن اتومبيل قديمي، راز موفقيت خود  

ي آن سازمان موفق نيز، موارد زير را به عنوان را در مواردي بيان كرد، واحد نگهدار

 كند :"عمليات كليدي نگهداري سيستم" بيان مي

 .كنترل دائمي سازمان و مشاهده هر گونه اختالل در فعاليتها 

  كنترل برآورده كردن احتياجات عمومي سازمان از تامين اطالعات گرفته

 تا تامين ابزارها و تجهيزات و شرايط محيطي مناسب.

 هاي معيوب و دچار مشكل.غيير و اصالح رويهت 

 .بررسي ادوات و تجهيزات و تعيين كارائي آنها و لزوم اصالح يا تعمير آنها 

  كنترل انجام فعاليتهاي هر يك از واحدها براي حصول اطمينان از فعاليت

 مفيد آنان.

  كنترل در استفاده از لوازم مصرفي مرغوب و كارا براي افزايش كارائي

 ان.سازم

 .هدايت كليه تغييرات و اصالحات در جهت افزايش كارائي سيستم 

  كنترل شرايط محيطي و اعمال اصالحات الزم در سيستم براي تطابق با آن

 شرايط.

  تشخيص نيازهاي جديد سازمان و انجام اصالحات و اضافات بر سازمان به

 نحوي كه نيازهاي جديد را برآورده كند.

 هاي مناسب.حلفساد در سازمان و اتخاذ راه ها وكنترل بروز آلودگي 
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 ها و اعمال نظرات شخصي در سيستم، و جلوگيري از اعمال سليقه

 ها.جلوگيري از تغيير سيستم طبق اين نظرات و سليقه

 شود از مجراي يك عنصر هدايت كل تغييراتي كه در سازمان انجام مي

كارمند، و واحد )واحد سيستمها( حتي در حد تغيير محل ميز يك 

سازماندهي تغييرات و تعيين خصوصيات تغييرات، به نحوي كه ساختار 

 سيستم بهبود پيدا كند.

اي كه در اينجا بايد به آن توجه شود، تفاوت فعاليت نگهداري سيستم با نكته 

بازرسي است. واحد نگهدارنده سيستم يا واحد سيستمها، فعاليت متفاوتي با بازرسان انجام 

كنند. اين افراد اشكاالت و مسائل را در ارتباط با سيستم مشاهده و اصالح ميدهند. مي

دهند. اگر در يك نقطه در حاليكه بازرسان اشكاالت كار افراد را مورد بررسي قرار مي

گيرد، بازرسان در پي پيداكردن فردي هستند كه اختالس كرده و اختالس صورت مي

سيستمها به دنبال اين است كه پيدا كند در چه سعي در مجازات وي دارند. اما واحد 

اي از سيستم، اشكالي وجود داشته تا كسي بتواند اختالس را انجام دهد و سعي در نقطه

 اصالح اين نقطه از سيستم دارد. واحد سيستمها به عملكرد اشخاص كاري ندارد.

شود م ميبا توجه به موارد ذكر شده، دو نوع فعاليت توسط واحد سيستمها انجا 

: 

 كنترل دائمي -الف  

 هدايت و انجام اصالحات -ب  

واحد سيستمها فعاليتهاي ذكر شده را ازطريق انجام كارهاي زير صورت  

 دهند :مي

 ها و روالهااصالح رويه 

 هااصالح فرم 

 اصالح اتاقها 

 افزار(سخت -افزار اصالح سيستم كامپيوتري )نرم 

 هاي كنترلياصالح مكانيزم 

 ارتباطات بين واحدها اصالح 
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 .و كاًل هر اصالحي كه باعث تغيير ساختار سيستم نشود ... 

 شود :انساني در سه نوع انجام مي -نگهداري سيستمهاي سازماني  

 

  

طراحي انجام شده توسط تيم تحليلگر در پروژه توسعه  

هاي بشر سيستم، معمواًل خالي از اشكال نيست، همانطور كه اغلب ساخته

سازي سيستم، در دو مرحله نيز چنين است. پس از طراحي و پس از پياده

گيرد و اشكاالت، كشف و سيستم مورد وارسي و ارزيابي قرار مي

گردد، اما با وجود اين دو مرحله وارسي، اشكاالتي در برطرف مي

ماند. اين اشكاالت معمواًل پس از گذشت طراحي و سيستم باقي مي

كند، كه رفع آنها جزء فعاليت فعاليت سيستم، خود را نمايان ميمدتي از 

 شود.نگهداري محسوب مي

 

  

همانطور كه قباًل هم بيان شد، تغييرات محيطي باعث نياز به  

شود. اين تغييرات براي تطابق با شرايط اعمال تغييراتي در سيستم مي

نظير تغيير قوانين، تغيير جديد محيطي الزم و ضروري است. تغييراتي 

ابزارها، تغيير محصوالت و.... همه جزء تغييرات محيطي محسوب 

شوند و نگهداري سيستم در تطبيق با اين تغييرات، نگهداري تطبيقي مي

 شود.ناميده مي

شود عبارتند برخي از تغييرات محيطي كه باعث نياز به نگهداري تطبيقي مي 

 از :

 دولتي و اجتماعي.ها و سياستهاي خط مشي 

 .تغيير قوانين و مقررات دولتي 

 .شرايط اقتصادي 

 .واكنشهاي موسسات تجاري براي توان رقابت با ساير موسسات 

 .تغيير تكنولوژي و ورود تكنولوژي جديد 
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 ... 

 

 نگهداري تكاملي 

با پيشرفت و تحول تكنولوژي و سطح انتظارات جامعه،  

رده كنند. سرويسهاي جديدي را سيستمها بايد انتظارات جديدي را برآو

ارائه كنند و سرعت فعاليت و پاسخگوئي خود را افزايش دهند. افزايش 

گردد كه بتواند توقعات از سيستم، منجر به اعمال تغييراتي در سيستم مي

به اين توقعات پاسخ دهد. اعمال اين تغييرات طي نگهداري تكاملي 

 شود.انجام مي

 داري تكاملي عبارتند از :هائي از موارد نگهنمونه 

 .نياز به ارائه گزارشهاي آماري به مديريت، كه قباًل مورد نياز نبود 

 .لزوم سرعت بيشتر پاسخگوئي به مشتريان 

  لزوم انجام عمليات مكانيزه و به هم پيوسته شعبات مختلف يك

 بانك.

 روزي به مشتريان.ارائه سرويس يك بانك به صورت شبانه 

 ... 

 

چرخه حيات سيستم )نه چرخه حيات توسعه سيستم( مطرح شده در فصل سوم  

هم ترين دورهرا به ياد بياوريد. پس از دوره فعاليت سيستم در چرخه حيات كه طوالني

اي تحت عنوان شدن و بروز مشكالت و پس از آن دورهاي تحت عنوان متروكبود، دوره

(. سئوال ما در اينجا اين است كه اگر 2-8ستم جديد وجود داشت )شكل تقاضاي سي

اي فرا خواهد رسيد كه سيستم سيستمي مورد نگهداري قرار گيرد، آيا اصاًل چنين دوره

متروك شده و نياز به سيستم جديدي بوجود بيايد؟ پاسخ مثبت است. هر چقدر هم كه 

رسد اي فرا ميقبت و نگهداري كند، دورهصاحب آن اتومبيل قديمي، از اتومبيل خود مرا

كه آن اتومبيل براي صاحب آن مشكل ايجاد خواهد كرد. ممكن است بدنه آن دچار 

پوسيدگي شديد شود يا موتور آن ديگر تحمل تعمير را نداشته باشد، قطعات اتومبيل 
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، نتواند دچار خستگي و خوردگي شده باشد و از همه اينها مهمتر اينكه آن اتومبيل قديمي

نيازهاي امروز شخص را برآورده كند. مثاًل سرعت آن در حد مطلوب و مناسب با 

هاي جديد )مثاًل آزادراههاي موجود و جديد نباشد، يا اينكه امكان استفاده از سوخت

بنزين بدون سرب( را نداشته باشد و يا مصرف سوخت آن نسبت به اتومبيلهاي جديد 

كارخانه سازنده ديگر از آن پشتيباني نكند. همه اينها ممكن است  بسيار باال باشد و يا آنكه

باعث شود روزي صاحب اتومبيل، آن را كنار گذاشته و اتومبيل جديدي براي خود تهيه 

انساني نيز بايد با نيازهاي جديد و شرايط محيطي تطابق داشته  -كند. يك سيستم سازماني 

تارًا، امكان تطابق با شرايط جديد را نداشته باشد و ممكن است يك سيستم اساسًا و ساخ

باشد. مثاًل سيستم قديمي يك بانك نتواند پاسخگوي نيازهاي جديد سيستمهاي مكانيزه 

 و گسترده بانكي باشد.

پايان پس ركود سيستم دير يا زود رخ خواهد داد و عمر يك سيستم باالخره به 

 .238رسددر زماني مشخص فرا ميخواهد رسيد. هر سيستم داراي عمر مشخصي است كه 

 

"ما آسمانها و زمين و آنچه در ميان اين دو است، جز به حق و براي سر آمد معيني 

 شوند رويگردانند."نيافريديم، اما كافران از آنچه بيم داده مي

بحث نگهداري بر سر آن است كه فرارسيدن پايان عمر و دوره ركود را به  

 تري را براي سيستم فراهم كنيم.عقب بيندازيم و دوره عمر طوالني

 

 

اي است تالش براي طوالني كردن طول عمر سيستم، استفاده بيشتر از هزينه 

 .240وري اين هزينه استكه صرف توسعه سيستم شده و افزايش بهره

                                                 
زال، ذات رسد و تنها موجوديت الييبه سر م يعمر جهان خلقت و كهكشانها هم محدود است و زمان يحت - 238

 است.    ياقدس اله
 2۹همچنین ببینید : لقمان  - 3احقاف  - 23۹
 یگفت حاال که قرار است عمر سیستم پايان پذيرد، پس چرا هزينه و توان خود را صرف نگهداریم یشخص  - 24۰

بله. گفتم پس چرا در شما خواهید مرد؟ گفت  یکند. از او سئوال کردم آيا روزیم یزودتر چه فرق یديرتر يا کم یآن کنیم، کم
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كند، توجه به همين موضوع است كه هنگامي كه مشكلي در سازمان بروز مي با

بالفاصله به سراغ تعويض سيستم نخواهيم رفت. چه آنكه تغيير سيستم بسيار گران، 

كند كه زا است. واحد سيستمها با مشاهده مشكل در سازمان، بررسي ميپرهزينه و مشكل

توان اتومبيل ع است؟ به عبارت ديگر آيا ميآيا مشكل بوسيله فعاليت نگهداري قابل رف

 را تعمير كرد؟ اگر چنين است، كه معمواًل نيز چنين است، 

فعاليت تعميرات و اصالحات و رفع مشكالت، انجام شده و سيستم به كار خود  

دهد. در غير اينصورت و زماني كه مشكل به حدي بزرگ و زياد است كه بوسيله ادامه مي

(. در 3-8فع نيست، بايد به فكر سيستم جديدي براي سازمان بود)شكل نگهداري قابل ر

حل دوم يعني توسعه سيستم جديد اتخاذ شود، فعاليتهائي كه در فصول صورتي كه راه

شود. اما در صورتي كه پنجم تا هشتم مطرح شد آغاز شده و سيستم جديد ايجاد مي

حل، تعيين و ا بررسي شده و راهسيستم قابل نگهداري باشد، مشكل توسط واحد سيستمه

شود. اين فعاليت در واقع فعاليت مختصر و كوچكي از همان توسعه سيستم اعمال مي

است. به عبارت ديگر همان فعاليتهاي توسعه سيستم كه در فصول گذشته مطرح شد، در 

شود. در فصل پنجم و ششم به ياد هر بار نگهداري سيستم با محدوده كوچكتر انجام مي

داريم كه مكررًا از محدوده سيستم مورد مطالعه صحبت كرديم. در عمل توسعه سيستم، 

اگر محدوده سيستم مورد مطالعه، به يكي از فعاليتهاي كوچك سيستم كل سازمان 

شود. پس عمليات نگهداري، خيلي با عمليات محصور شود، عمل نگهداري انجام مي

 توسعه سيستم متفاوت نيست.

سازمان با تغيير يكي از قوانين، الزم است تا اصالحاتي در روال مثاًل در يك  

خريد خارجي )با ارز( رخ دهد. از ديد واحد سيستمها اين اصالحات يك نگهداري است 

كنند. ممكن است براي كند بلكه بخشي از روالها تغيير ميچون كل سيستم تغيير نمي

را انجام دهيد. اين براي شما يك پروژه  انجام اين عمليات از شما خواسته شود تا اين كار

صحبت كرديم، محدود به  اتوسعه سيستم خواهد بود. با تمام خصوصياتي كه قباًل از آنه

                                                 
کند امروز بمیريد يا چند سال ديگر؟! البته یم یخود داريد؟ چه فرق یدر رفع بیمار یکنید و سعیبه پزشک مراجعه م یهنگام بیمار

 نظیر اين شخص داشته و دارند. یجوانمرگ، استدالل یاز صاحبان شلخته اتومبیلها یبسیار
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يك فعاليت كوچك سازمان. البته تفاوتهائي هم بين نگهداري با توسعه سيستم وجود 

 دارد كه اين تفاوتها در ادامه اين فصل مورد بحث قرار خواهد گرفت.

كن است فعاليت نگهداري )يا همان تجزيه و تحليل و طراحي در يك مم 

 4-8بخش كوچك از سيستم( در طي مدت فعاليت سيستم چندين بار رخ دهد. شكل 

دهد كه در چرخه حيات سيستم، طي فعاليت سيستم، چندين چرخه كوچك نشان مي

ك از آن دهد و همه اينها بخشي از چرخه اصلي است. هر يتوسعه سيستم رخ مي

هاي كوچك نيز مدل بسيار كوچكي از چرخه حيات توسعه سيستم است كه در چرخه

 فصل سوم مورد بحث قرار گرفت.

اين اصالحات تا كجا بايد ادامه پيدا كند؟ كي بايد سيستم موجود را كنار  

گذاشت و دست از نگهداري آن كشيد و سيستم جديدي را بنا كرد؟ اين سئوالي است 

ستمها و مديريت سازمان با تعقل و سنجيدن جوانب، بايد به آن پاسخ دهند. كه واحد سي

وقتي فعاليت نگهداري سيستم و موارد نگهداري، بارها و بارها انجام شد، بتدريج سيستم 

آيد. در طي حيات سيستم، بارها و شود و نياز به تغيير آن پديد ميدچار فرسودگي مي

آيد كه بايد اصالحاتي در سيستم انجام شود. اگر يبارها موارد كوچك و بزرگي پيش م

كنيد تا خانه جديدي را بنا خانه شما دچار تركيدگي لوله بشود، كل خانه را خراب نمي

كنيد. اين كار ممكن است براي اتصالي كردن كنيد. بلكه مورد اشكال را برطرف مي

ممكن است پس از  كردن سقف، تعويض درب خانه و.... انجام شود. حتيسيمها، چكه

كشي و چند سال، به تعمير اساسي منزل خود بپردازيد و مثاًل تمام لوله كشي و سيم

كاري و رنگ ديوارها را عوض كنيد. اما هنوز خانه همان خانه قبلي است. اين كار تا گچ

كند كه اين خانه جوابگوي نيازهاي شما نباشد و يا ديگر تعمير آن به زماني ادامه پيدا مي

كنيد و خانه صرفه و صالح نبوده و اقتصادي نباشد. در اينجا شما خانه را خراب مي

كنيد. آيا وقتي اتومبيل شما دچار نقص فني در موتور شد، جديدي را بر روي آن بنا مي

سپاريد؟ قطعًا سالمت عقل كسي كه چنين كاري را انجام دهد قابل آنرا به اوراقچي مي

 بحث خواهد بود.

هاي مطرح شده عملي قات اساسًا نگهداري سيستم با توجه به خواستهبرخي او 

وبيش با آن سروكار داشته و نيست. مثاًل در سيستم قديمي و دستي بانكي كه همه كم
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داريم، بخواهيم اين امكان را فراهم كنيم كه صاحب حساب، در هر شهر و هر شعبه از 

له، از حساب خود در يك بانك خاص هر بانكي بتواند بدون هيچگونه معطلي و بالفاص

اي از يك شهر ديگر پول برداشت كند. اينكار با نگهداري و اعمال تغييرات در در شعبه

پذير نيست. بلكه بايد سيستم مكانيزه و جديدي را طراحي و نصب سيستم موجود امكان

ز طريق نمود. اما در صورتي كه سيستم، هم از طريق نگهداري قابل اصالح باشد و هم ا

توسعه سيستم جديد. در چنين مواردي تصميم درمورد اينكه سيستم بايد مورد نگهداري 

قرار گيرد و يا اينكه سيستم جديدي جايگزين آن شود، با در نظر گرفتن دو عامل انجام 

 شود :مي

 
ا و برآورده كردن نيازها توسط سيستم نشان دهنده فاصله بين نيازه 5-8شكل  

گذرد سطح نيازها و انتظارات از سيستم افزايش پيدا كرده و شرايط است. هر چه زمان مي

كند )به منحني يك تكه باالئي توجه كنيد(. اگر سيستم مورد محيطي نيز تغيير بيشتري مي

محيطي آن ثابت  كند و شرايطنگهداري قرار نگيرد، نيازهائي كه سيستم برآورده مي

كند و خواهد بود. يعني سيستم به همان شكل كه روز اول نصب شده، فعاليت مي

پاسخگوي همان شرايط و نيازها خواهد بود )به دو خط افقي سيستم قبلي و سيستم موجود 

توجه كنيد(. توجه داشته باشيد كه در ابتداي توسعه و نصب سيستم، ميزان نيازها و 

كردن اين نيازها و شرايط يكسان است، زيرا سيستم جديدًا ن برآوردهانتظارات، با ميزا

 شود.گذرد فاصله بين اين دو زيادتر ميطراحي و نصب شده است. اما هر چه زمان مي

اگر سيستم مورد نگهداري قرار گيرد، سطح برآورده كردن نيازها و شرايط،  

تكه منحني مياني توجه كنيد(. ولي آيد. )به دو از سطح سيستم اوليه نصب شده باالتر مي

اين ميزان افزايش، به اندازه سطح نياز و شرايط مورد انتظار نيست و هر لحظه فاصله بين 

يابد. اين فاصله اجتناب ناپذير است و دور نيازها و ميزان برآورده كردن نيازها افزايش مي

كه اين فاصله از فاصله از انتظار هم نيست، اما تا چه وقت قابل قبول است؟ تا زماني 

اي است كه انتظارات اجتماعي و بحراني بيشتر نشود. فاصله بحراني در اينجا فاصله

كند. زماني كه تفاوت بين سطح نيازها و شرايط محيطي، اقتصادي و دولتي آنرا تعيين مي

با سطح برآورده كردن آن توسط سيستم به حد بيش از فاصله بحراني رسيد، بايد سيستم 

ورد تغيير و توسعه قرار گيرد و سيستم جديدي جايگزين آن شود. اما تا قبل از اين زمان، م
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تواند ادامه پيدا كند. به عبارت ديگر عمر سيستم زماني به سر فعاليت نگهداري هنوز مي

 رسد كه نتواند درصد قابل قبولي از انتظارات را برآورده كند.مي

 

هاي توسعه و گيري مستقيمًا با تعيين هزينهاوقات اين تصميمدر بسياري از  

شود. هزينه توسعه سيستم جديد رقم ثابتي نگهداري و افزايش كارائي سيستم مشخص مي

دهد كه البته هر سال ديرتر انجام شود، بنا به تورم با شيب نسبتًا ماليمي را تشكيل مي

هداري ساالنه سيستم دائمًا در حال افزايش (. اما هزينه نگ6-8افزايش خواهد يافت )شكل 

اندازد، زيرا قسمتهاي تان هر روز خرج بيشتري را بر گردن شما مياست. اتومبيل قديمي

شود. فعاليت نگهداري سيستمهاي سازمانها نيز دائمًا بيشتري از آن كهنه و فرسوده مي

سالهائي كه سيستم در آن  كند. زيرا فاصلهبيشتر و هزينه الزم براي آن افزايش پيدا مي

شود و بالطبع نيازهائي كه امروزه مطرح خواهد بود و شرايط سالها طراحي شده دورتر مي

محيطي امروز، با نيازها و شرايط محيطي زماني كه سيستم در آن طراحي و پياده شده 

ه (. زمانيكه هزينه ساالنه نگهداري سيستم ب5-8تفاوت بيشتري خواهد يافت )همان شكل 

طور نسبي )و نه مطلق( بيش از هزينه روز توسعه سيستم جديد باشد، نقطه پايان عمر 

(. نسبي بودن هزينه 6-8سيستم موجود و زمان توسعه سيستم جديد فرا رسيده است )شكل 

نگهداري سيستم با توجه به ميزان افزايش كارائي سيستم، در صورت توسعه سيستم جديد 

هاي سيستم گهداري سيستم موجود، تا حد مشخصي توانائياست. زيرا صرف هزينه بر ن

دهد و هرچه بيشتر در نگهداري سيستم هزينه كنيم، توانائي آن موجود را افزايش مي

(. اما صرف هزينه بر توسعه سيستم جديد بسيار بيشتر 7-8يابد )شكل افزايش نمي

هاي بيشتري نيز ، توانائيدهد و هر چه هزينه بيشتري صرف كنيمها را افزايش ميتوانائي

براي سيستم فراهم خواهد شد. اين مانند آن است كه اگر بر اتومبيل قديمي خود ميليونها 

كيلومتر در ساعت تجاوز نخواهد كرد. اما  120تومان هزينه كنيد باز هم سرعت آن از 

شتر اگر اين هزينه را صرف ساخت اتومبيل جديد و پرسرعتي كنيد، با سرمايه گذاري بي

 توانيد اتومبيل سريعتري را بسازيد.مي

البته در اين ميان هزينه نگهداري سيستم موجود در هنگام توسعه سيستم جديد  

گيريد، عالوه را نبايد از نظر دور داشت. در زماني كه تصميم به توسعه سيستم جديد مي

هاي سيستم هزينهبر هزينه نگهداري سيستم موجود، هزينه توسعه نيز به صورت يكباره بر 
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برداري قرار گيرد ادامه شود و اين تا زمانيكه سيستم جديد نصب و مورد بهرهاضافه مي

كند. پس از آن شيب افزايش هزينه نگهداري، كاهش چشمگيري پيدا كرده و تا پيدا مي

اين موضوع نشان داده  8-8كند. در شكل مدتها ثابت بوده و گاه حتي كاهش نيز پيدا مي

ها نسبت ست. در اين شكل به دو نكته بايد توجه كنيد. نكته اول آنكه محور هزينهشده ا

به روز در نظر گرفته شده، يعني با اين فرض كه تورم وجود ندارد شكل كشيده شده تا 

تر باشد. و نكته دوم آنكه پس از پياده سازي و نصب سيستم جديد، درك آن راحت

و شيب آن بستگي به شرايط سيستم جديد دارد. در منحني هزينه نگهداري و نقطه شروع 

ابتداي فعاليت سيستم، هزينه نگهداري تصحيحي در ابتدا زياد بوده و سپس كاهش 

كند و پس از آن هزينه نگهداري تطبيقي و تكاملي بتدريج افزايش بسياري پيدا مي

در طي زمان  گانه نگهدارينشان دهنده نسبت تغيير هزينه انواع سه 9-8يابد. شكل مي

 است. 

ها نسبي است زيرا با در اين هزينه 8-8نكته قابل توجه آن است كه مانند شكل 

نظر گرفتن مدت چند يا چندين ساله عمر يك سيستم، منظور كردن نرخ تورم در منحني، 

كند. نگهداري تكاملي معمواًل ديرتر از نگهداري تطبيقي صعود آنها را غير قابل فهم مي

 گيرد.كند، اما پس از مدتي معمواًل از نگهداري تطبيقي پيشي مياز ميخود را آغ

نكته بسيار مهمي كه در صرف هزينه در نگهداري بايد به آن توجه شود، ميزان  

كارائي طراحي سيستم مورد بحث است. هر چه كارائي سيستم باالتر باشد و سيستم از 

يستم مستلزم هزينه كمتري خواهد بود پذيري بيشتري برخوردار باشد، نگهداري سانعطاف

پذيري و كارائي سيستم كمتر باشد، نگهداري هزينه بيشتري را و بالعكس، هرچه انعطاف

 . 241(10-8كند )شكل طلب مي

هاي نگهداري نسبت به كنند، هزينهبرخالف آنچه كه اغلب افراد تصور مي

برعكس است. گاه بر سيستمي  هزينه اوليه توسعه سيستم ناچيز و كم نيست. بلكه در واقع

كه هزار تومان صرف ساخت آن شده، در طي سالها استفاده و براي نگهداري آن، صدها 

يخي تشبيه  توان به يك كوههاي يك سيستم را ميشود. هزينههزارتومان هزينه صرف مي

                                                 
 یاند و تنها براو دقیق رسم نشده یواقع یهابصورت منطبق بر داده ۹-1۰تا  ۹-۵ یموجود در شکلها یهایمنحن - 241

 اند.  درك بهتر مفاهیم مورد استفاده قرار گرفته
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(. ما تنها قسمت 11-8شود )شكل كرد كه بخش اعظم آن زير آب است و مشاهده نمي

كنيم. صاحب آن اتومبيل قديمي ني آنرا مشاهده كرده و به قسمت زيرين توجه نميبيرو

اگر حسابها و موارد پرداختهاي خود را بر آن اتومبيل در دفتري ثبت كرده باشد، خواهد 

ديد كه در طي عمر آن اتومبيل، چندين برابر هزينه خريد، بر نگهداري آن هزينه كرده 

نظر نگرفته و ارقام با بصورت نسبي محاسبه كند(. همين  است)حتي اگر تورم را هم در

تر از سيستمي تر ولي كارآمدتر، در مجموع ارزانشود تا سيستمي گراننكته باعث مي

تر ولي پردردسر و غيركار آمد باشد. طراح سيستم بايد سيستمي را طراحي كند كه ارزان

نه توسعه سيستم اندكي افزايش پيدا هزينه نگهداري آن كم باشد، هرچند كه با اينكار هزي

كند. در چنين مواردي، تحليلگر بايد با استدالل دقيق، مديريت را براي اين افزايش هزينه 

سيلندر در مقايسه با يك قانع كند. مثاًل محاسبه بنزين و قطعات يدكي يك اتومبيل هشت

ي قانع كردن سال، مقايسه خوبي برا 10اتومبيل چهار سيلندر و كم مصرف طي مدت 

خريدار، به خريد اتومبيل كم مصرف است. اين هزينه و منفعت، جداي منفعتي است كه 

تر خواهد داشت و سودي كه از اين كارائي در مدت عمر خود كارائي سيستم گران

 شود.سازمان نصيب آن مي

 

سيستم  واحد سيستمها يكي از بخشهاي سازمان است كه وظيفه نگهداري از

موجود در سازمان را بر عهده دارد. داليل نياز به اين واحد، همان داليل نياز به نگهداري 

 باشد. نظير :سيستم مي

 .تغيير و تحول دائمي در محيط خارجي و داخلي سازمان 

  ظاهر شدن و پديد آمدن مشكالت و نمود آنها به مرور زمان در

 سازمان.

 جاري بدليل سالئق و... توسط در سيستم ميل به اعمال تغييرات

 كاركنان و مديران.

 .لزوم جلوگيري از اعمال سليقه مديريت و كاركنان 

 .لزوم حفظ و كنترل سيستم موجود 
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 .لزوم نظارت دائمي بر فعاليت يك سيستم و ارزيابي كارائي آن 

 ... 

 با توجه به اين موارد، واحدي در سازمان مورد نياز است تا بر فعاليتهاي مرتبط 

 با سيستم، نظارت كند و تغييرات مربوطه و الزم را اعمال نمايد.

واحد سيستمها در سازمانهاي مختلف بنا به حجم سازمان، اشكال گوناگوني  

دارد. در سازمانهاي بسيار بزرگ، بخش بزرگي به اين كار اختصاص داده شده و در 

دار ا مشاور عهدهسازمانهاي كوچك ممكن است يك نفر، آنهم به صورت نيمه وقت ي

توان بندي كلي، انواع واحد سيستم )از نظر حجم( را مياين وظيفه باشد. در يك تقسيم

 در پنج دسته زير تقسيم نمود :

 نفره( 6-5هاي كوچك دار اين وظيفه باشد. )در شركتخود مدير عهده -1 

 يا سازمان كوچك(مشاور يا كارشناس سيستم. )در اداره -2 

 ستمها و روشها يا دفتر تشكيالت و روشها يا... )در يك سازمان(واحد سي -3 

 سازمان سيستمها يا اداره سيستمها و روشها. )در يك وزارتخانه( -4 

نظير سازمان امور اداري و  -سازمان عالي امور سيستمها. )در دولت  -5 

 استخدامي كشور(

ايف تقريبًا مشابهي اي كه باشد، وظدر هر صورت، واحد سيستمها در هر اندازه 

 را در سازمان بر عهده دارد. اين وظايف عبارتند از :

 .)سازماندهي وظايف سازمان )طراحي اوليه سيستم سازمان 

 .ارزيابي فعاليتها و روشها به طور دائم 

 .تهيه دستورالعملها و روشها به صورت مدون 

 .تهيه و كنترل فرمها 

 ها.پرونده نظارت بر سيستم بايگاني اسناد و مدارك و 

 .هماهنگي بين فعاليتها 

 .ارزيابي مديريت 

 .دريافت، تنظيم و بايگاني گزارشهاي كليه واحدها و حتي مدير 
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 ها( ارزيابي نيروي انساني )نه از ديد شخص، بلكه از ديد كار و شغل

 و تقسيم كار و شرح وظايف.

 گيري كار.اندازه 

  رها ديوارنگ -انتخاب محيط )وسائل دفتري، محل كار- 

 ....(.-تجهيزات

 كارهاي غير الزم.حذف 

 .تشخيص مشكالت و نيازهاي جديد به طور دائم 

  تجزيه و تحليل و پياده كردن سيستمهاي جديد و رفع نواقص

 سيستمهاي موجود يا نظارت بر تجزيه و تحليل.

 .تعيين روشهاي تامين اطالعات مورد نياز در سازمان 

 تها.كردن فعالياستاندارد و يكنواخت 

 ريزي فعاليتها.برنامه 

 .سازماندهي بودجه و تخصيص منابع 

اي كه بايد به آن توجه كرد آنست كه واحد سيستمها يك واحد ستادي نكته 

است ولي با ساير واحدهاي ستادي در اين جنبه تفاوت دارد كه، واحدهاي ستادي معمواًل 

اما واحد سيستمها چنين نيست. كنند، كاماًل با اعمال نظرات مستقيم مديريت فعاليت مي

به عبارت ديگر واحد سيستمها تا حدي بايد نسبت به سازمان مستقل باشد و مديريت 

تسلط محدودي روي آن داشته باشد. البته واحد سيستمها زير نظر مديريت فعاليت 

كند، اما مدير قدرت تغيير رويه و اعمال سليقه يا حذف اين بخش را ندارد. زيرا يكي مي

ز داليل نياز به واحد سيستمها، جلوگيري از اعمال سليقه مديران و كاركنان بوده است. ا

هاي غير رسمي و از هم پاشيده شدن سيستم در سازمانها، شايد مهمترين عامل ايجاد رويه

اعمال نظرات مديريت و كاركنان و انجام تغيير در سيستم بر طبق سالئق شخصي است. 

كند. در حالي كه ها طبق سالئق وي تغيير ميمدير جديد، رويهبدين صورت با ورود هر 

 سيستم بايد ثبات داشته باشد و وابسته به شخص نباشد. 

شخص مدير نبايد سالئق و نظرات شخصي خود را در سيستم اعمال كند. در 

صورتي كه واحد سيستمها كاماًل در تسلط مدير باشد، قائدتا اغلب مديران يا آنرا حذف 
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دهند كه نتواند با اعمال نظرات شخص وي ند و يا چنان ساختار آنرا تغيير ميكنمي

مخالفت نمايد. براي همين منظور، ضمن اينكه واحد سيستمها به عنوان يك واحد ستادي 

كند، اين واحد داراي ارتباط مستقيم با سازمان يا زير نظر مديريت سازمان عمل مي

تعيين اختيارات مسئول اين واحد توسط سازمان  مديريت باالتر بوده و عزل و نصب و

(. در واقع كليه واحدهاي سيستمهاي سازمانها به همديگر 12-9شود )شكل باالتر انجام مي

متصل بوده و مسئولين واحد سيستمهاي سازمانهاي تحت پوشش هر سازمان، توسط 

درخت نهادها  شود. بدين ترتيب موازي بامسئول واحد سيستمهاي آن سازمان تعيين مي

و سازمانهاي دولتي )يا يك سازمان خصوصي( از باال به پائين، درخت مشابهي واحدهاي 

(. تنها در چنين صورتي است كه 13-8كند )شكل سيستمها را به يكديگر متصل مي

 توان سالمت سيستمها را در سلسله مراتب سازمانها حفظ نمود.مي

 

 د ذكر شده، واحد سيستمها داراي خصوصيات زير است :عالوه بر موار 

 شود.فعاليت واحد سيستمها دائمي است و به مقطع خاصي محدود نمي 

 .عملكرد سيستمها بايد مستقل از سازمان باشد 

  تحليلگر نبايد در همان سازمان، مسئوليت يا فعاليت اجرائي داشته باشد. اصواًل بهتر

سازمان نيز فعاليت اجرائي نداشته باشد. فعاليت است تحليلگر حتي در خارج از 

شود، تحليلگر، با همان ديدي به مسائل نگاه كند كه مديران و اجرائي باعث مي

كنند. و اين ديد، ديد جامعي نخواهد بود، زيرا تنها از نظرگاه فرد كاركنان نگاه مي

و ديدگاه پرسنل كند. ديد تحليلگر بايد وراي بعد عمل كننده، مسئله را تبيين مي

باشد و جوانب مختلف سيستم را مورد مشاهده قرار دهد. )منظور از تحليلگر، 

 كند(.تحليلگري است كه در واحد سيستمها خدمت مي

 بگير همان سازمان نباشد و حقوق وي از طريق سازمان باالتر حتي االمكان، حقوق

زمان باشد" و نبايد تابع پرداخت شود. بعبارت ديگر "تحليلگر نبايد كارمند همان سا

سلسله مراتب سازمان باشد. زيرا اين موضوع باعث خواهد شد، وي مقتضيات 

شخصي و شغلي خود را در سيستم ملحوظ كند. بعبارت ديگر وي نبايد نفعي از 

تغيير ابعاد سيستم ببرد. مثاًل در صورتي كه تحليلگر كارمند سازمان باشد، ممكن 
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يت كاركنان را تضعيف كرده و يا به نحوي تغيير دهد كه هاي كنترل فعالاست رويه

 امكان كنترل فعاليت وي وجود نداشته باشد. مثالهائي از اين دست بسيارند.

  بهتر است، اعضاء واحد سيستمها، بيش از چند سال در يك سازمان باقي نمانند و

ر به تغيير ها و عالئق عاطفي، منجبين سازمانهاي مختلف جابجا شوند. تا وابستگي

 روش كار آنها نشود.

 واحدهاي اين واحد يك واحد ستادي است و براي فراهم كردن تسهيالت فعاليت

 كند.اجرائي، فعاليت مي

  در سيستمهاي صنعتي و كارخانجات، واحد سيستمهاي موجود در بخش مديريت

ه توليد، وظايف ديگري دارد كه نبايد آنرا با واحد سيستمهاي كل سازمان اشتبا

گرفت. به عبارت ديگر، در بخش توليد، واحد سيستمها ارزيابي خط توليد را بر 

عهده دارد و اين فعاليت بيشتر در مقوله علم مهندسي صنايع است. ولي واحد 

سيستمهاي كل سازمان يا كارخانه، كليه سيستمهاي اداري، مالي، توليد )از ديدگاه 

 سازماني( و.... را مد نظر دارد.

 تمها بايد به كليه فعاليتهاي سازمان نظارت داشته باشد، حتي بر فعاليت واحد سيس

 مديريت.

 اي براي واحد سيستمها "محرمانه" نيست.هيچ چيز محرمانه 

 شود.كنترل فعاليت واحد سيستمها توسط واحد سيستمهاي سازمان باالتر انجام مي 

 ول مدير سازمان و كند، اواحد سيستمها گزارش كارخود را به دو مرجع ارائه مي

 دوم واحد سيستمهاي سازمان باالتر.

 

نگهداري سيستم، فعاليتهاي متعددي را در بر دارد. برخي از اين فعاليتها  

 عبارتند از :

 هاي انجام فعاليتها.اصالح روالها و رويه 

 .اصالح مكان فيزيكي و محيط داخلي سازمان 
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 ستندات. كليه اصالحات بر كليه فعاليتها و جوانب سيستم بايد به همراه اصالح م

اصالح مستندات انجام شود. هرگونه اصالحاتي بايد در مستندات ثبت شود و 

هاي مستندات سيستم، با اين اصالحات به روز در آيد. به ياد بياوريم كه ايجاد رويه

م انجام شود و در مستندات غير رسمي يعني آنكه تغييرات بدون ضابطه در سيست

هائي كه عمل هائي كه در مستندات وجود دارد با رويهثبت نشود. بدين ترتيب رويه

هاي شود متفاوت خواهد بود. واحد سيستمها با نگهداري سيستم، از بروز رويهمي

كند و اين يعني مستندسازي تغييرات. اين اصالحات بايد غير رسمي جلوگيري مي

مستنداتي كه در سازمان وجود دارد اعمال شود. )به همين دليل بهتر در كليه نسخ 

است مستندات بصورت كالسور صحافي شود و براي تايپ مستندات از 

 پردازهاي كامپيوتري استفاده شود(.واژه

  نگهداري مستندات. عالوه بر تغيير و اصالح متن مستندات، شكل فيزيكي مستنداتي

گيرد بايد نگهداري شده و هر چندوقت ه قرار ميكه توسط پرسنل مورد استفاد

شده و كثيف و معيوب تعويض و يا تعمير شود. بخصوص در يكبار، مستندات پاره

 هاي مراجعه سريع اين كار بايد دائمًا انجام شود.مورد كارت

 شوند و در فصول گذشته از آنها صحبت كرديم نمودارهائي كه بر ديوارها نصب مي

يكبار بايد بازسازي و اصالح شوند. اين نمودارها نيز همواره جزء  نيز هر چندوقت

شوند. ممكن است پس از گذشت مدتي، يك نمودار خاص، مستندات محسوب مي

خاص كه در ابتداي نصب سيستم در سازمان به دليل  فرايندمثاًل نمودار انجام يك 

 مفهوم و عادي شده لزوم تسلط پرسنل بر آن بر ديوار نصب شده، براي پرسنل كاماًل

و نيازي به نصب مجدد آن وجود نداشته باشد. و يا الزم باشد تا نمودار انجام يك 

 ديگر و يا نكات ديگر سيستم بر ديوار نصب شود. فرايند

 .در اصالح مستندات و نمودارها، به زيبائي و نظافت توجه كافي شود 

 يستم مورد استفاده در هاي آموزشي و باز آموزي براي پرسنل در زمينه سدوره

ها و دانش خود سازمان، هر از چندگاه و در موارد لزوم انجام شود تا پرسنل توانائي

هاي جديد و سيستمهاي جديدي كه را در اين زمينه از دست ندهند و نيز با جنبه

 شوند و تغييرات در سيستم، آشنا شوند.نصب مي
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مطالعه سيستم موجود، تحليلگر به دنبال يافتن مشكل و  همانطور كه در 

هاي آن در سازمان بود، در مرحله نگهداري نيز تحليلگر و واحد سيستمها، بدنبال ريشه

يافتن مشكل در سازمان است. تحليلگر كليه تغييرات را در سازمان تحت نظر داشته و 

د يافته و در رفع آن تالش آيكند و مشكالتي را كه در سازمان بوجود ميهدايت مي

كند. تحليلگر و واحد سيستمها موظفند، قبل از همه به وجود مشكل پي ببرند و به رفع مي

دوانده و آن اقدام كنند. به عبارت ديگر تحليلگر نبايد بگذارد تا مشكل در سازمان ريشه

و رفع مشكل كاماًل گريبانگير سازمان شود و سپس در پي راه چاره بر آيد. بلكه اصالح 

هاي آن صورت گيرد و الزمه اين موضوع، يافتن اولين بايد بالفاصله پس از اولين جوانه

هاي آن است. اين كار عملي نيست مگر با كنترل دقيق و هاي مشكل و اولين جوانهروزنه

 دائمي فعاليتها و سازمان.

 تواند به وجود مشكل پي ببرد :تحليلگراز دو طريق مي 

 ازمان )كارمندان، مديريت، واحدهاي مختلف و.....(داخل س -1 

رجوع، مشاوران مديريت، خارج سازمان )ارباب -2 

 خارجي، رقيبان و ...(.بازديدكنندگان

 

كند، يكي از مهمترين ابزارهائي كه به تحليلگر براي يافتن مشكل كمك مي 

ختلف پرسنل سازمان، از پرسنل جزء گرفته تا گزارش است. گزارش، توسط سطوح م

شود، گزارش تنها شود. به خالف آنچه كه اغلب تصور ميمدير ارشد سازمان، تنظيم مي

شود. مهمترين گزارش، به نوع مقطعي آن و پس از انجام يك ماموريت محدود نمي

يا هفتگي گزارش روزمره و ادواري است. كليه پرسنل و واحدها موظفند بصورت روزانه 

)بستگي به تراكم و تنوع فعاليتها(، گزارشي از فعاليتهاي انجام شده را در طي اين مدت 

تنظيم و ارائه كنند. در اين گزارشها، حجم كارهاي انجام شده، تعدد فعاليتهاي انجام شده 

شود. و نوع آنها و مشكالت و موارد خاصي كه در طي اين مدت بروز كرده است ذكر مي

شود و از اين طريق مديران به ي كليه پرسنل به مديران مستقيم خود ارائه ميگزارشها
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برند. هر مدير نيز عالوه بر فعاليتهائي كه خود فعاليتهاي كاركنان زير دست خود پي مي

بندي گزارشها و فعاليتهاي انجام شده و مسائل واحد خود را دهد، جمعشخصا انجام مي

كند. اين مربوطه تنظيم و به مدير باالتر خود ارائه مي در گزارش خود يا گزارش واحد

شود و حتي خود مدير سازمان نيز چنين كار تا باالترين سطح مديريت سازمان انجام مي

كند. حتي اگر مدير سازمان، مدير گزارشي را از فعاليتهاي خود و سازمان خود تنظيم مي

يست و مدير، باالترين مقام يك موسسه خصوصي باشد كه جوابگوي سازمان ديگري ن

شود، نوشتن اين گزارشها الزم است. اين گزارشها تنها به منظور اطالع مقام محسوب مي

شود. بلكه مروري است بر فعاليتهاي انجام شده. در حالت كلي ثبت باالتر انجام نمي

 گزارش داراي مزاياي زير است :

يك كار در چه زماني در بسياري از مواقع، الزم است مشخص شود كه  -1 

انجام شده، يا يك دستور چه موقع صادر شده است. اين گزارشها به اين موضوع كمك 

 افتد.كند. بخصوص براي مديران اين موضوع زياد اتفاق ميمي

وقتي يك نفر گزارش فعاليتهاي خود را ثبت كند، در واقع كار خود را  -2 

كند. و نواقص كار خود را مشاهده ميدهد و اشكاالت شخصا مورد ارزيابي قرار مي

دهد توجه تر به فعاليتهائي كه انجام ميشود، شخص دقيقهمچنين تنظيم گزارش منجر مي

تر، كنند، فعاليتها منظمكند. در سازمانهائي كه افراد آن چنين گزارشهائي را تنظيم مي

 اي را دارد.ان نقش عمدهكار در افزايش كارائي سازمشود و اينتر و كاراتر انجام ميدقيق

گزارشها براي ارزيابي فعاليت پرسنل در تعيين درجه شغلي و مزايا بسيار  -3 

 ارزشمند است.

گزارشها براي ارزيابي سازمان و سيستم توسط واحد سيستمها نقش  -4 

اي را دارد و واحد سيستمها از طريق مطالعه اين گزارشها به وضعيت موجود سازمان عمده

 برد.پي مي

مديريت هر واحد از طريق اين گزارشها به فعاليتهائي كه كاركنان واحد  -5 

 برد.دهند پي ميانجام مي

ها از اين طريق قابل مشاهده و روند پيشرفت كارها، بخصوص در پروژه -6 

 ارزيابي است.
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شود از اين طريق در سازمان ثبت سوابق فعاليتهائي كه در سازمان انجام مي -7 

 ود.شمي

هاي تهيه ها و مكانيزمتحليلگر بايد در طراحي يك سيستم سازماني، گزارش 

هاي سازمان به واحد بيني كند. يك نسخه از كليه گزارشو بررسي و بايگاني آنرا پيش

شود. يكي از موارد كاربرد سيستمها ارجاع و در آنجا پس از بررسي ثبت و بايگاني مي

 بررسي وضعيت سيستم در واحد سيستمها است. گزارش مديريت سازمان نيز جهت

هائي تحت عنوان "گزارش مشاهده عالوه بر گزارش كارهاي ادواري، فرم 

كارمندان و حتي ارباب رجوع قرار داشته، تا آنها در زماني كه  242مشكل" بايد در اختيار

 مشكلي را در سازمان

را ذكر كرده و آنرا ها موضوع مشكل و ابعاد آن كنند، در اين فرممشاهده مي 

 به واحد سيستمها ارائه كنند. مشخصات تكميل كننده فرم بايد بر روي آن ثبت گردد.

ها مطرح است، تفاوت آن با شيوه دريافت اي كه در استفاده از اينگونه فرمنكته 

اطالعات توسط صندوق پيشنهادات و انتقادات است كه معمواًل در همه سازمانها نصب 

م "گزارش مشاهده مشكل" يك فرم رسمي و سازماني است كه افراد را در شده است. فر

كند. در اين فرم سئواالت عمومي به شكلي مطرح چگونگي معرفي مشكل هدايت مي

شده كه شخص تكميل كننده بتواند نكات مورد نظر خود را به نحو مطلوب بر آن ثبت 

شود آنها مراقب فعاليتها و سيستم يها نزد كليه كاركنان، خود باعث مكند. وجود اين فرم

باشند و هرگونه مشكلي را گزارش كنند. بدين ترتيب مشكل به صورت نهفته در بخشها 

شود. اين فرم يك برگه انتقاد ماند و به سرعت براي واحد سيستمها آشكار ميباقي نمي

رم مشكالتي يا پيشنهاد نيست، كه هيچ معياري براي كنترل آن وجود نداشته باشد. اين ف

دهد و به همين را كه شخص با آن دست به گريبان است )مشكالت سيستمي( نشان مي

دليل است كه مشخصات تكميل كننده فرم بايد بر روي آن ثبت شود تا امكان پيگيري 

ها جزء موضوع وجود داشته باشد. در حالي كه انتقاد و پيشنهاد چنين نيست. اين فرم

شوند. حتي در برخي موارد، تعداد هم سازمان محسوب ميهاي رسمي و بسيار مفرم

ها داراي شماره سريال است و شماره هاي چاپ شده مشخص بوده و هر يك از فرمفرم

                                                 
242 -  Problem Reporting Matching 
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شود. با تكميل هر فرم، گيرد، ثبت مياي از فرم كه در اختيار هر پرسنل قرار مينسخه

ر شخص تكميل كننده قرار واحد سيستمها يك برگ خالي ديگر از اين فرم را در اختيا

شود تا در صورتي كه هاي موجود نزد پرسنل، كنترل ميدهد. در انتهاي هر سال فرممي

ها پس از تكميل در داخل سازمان مفقود شده باشد، مشخص شود. تكميل هر يك از فرم

شود و كنندگان بايد اطمينان داشته باشند كه فرم تنها توسط واحد سيستمها مشاهده مي

ها حتي براي مدير سازمان قابل مشاهده نخواهد بود. شايد طالعات موجود در اين فرما

يكي از داليلي كه واحد سيستمها بايد مستقل از سازمان باشد همين موضوع است. عاملي 

كه باعث فشار به فرد تكميل كننده فرم گردد، به هيچ عنوان نبايد وجود داشته باشد. 

هائي در ها، نشان دهنده مشكالت و ضعفمندرج در اين فرم بسياري از موارد و مطالب

سيستم است و برخي از پرسنل و حتي مديران سازمان، از اين مشكالت سوء استفاده 

كنند و در صورت اطالع اين افراد از آن، تكميل كننده را دچار مشكالتي خواهند مي

 ساخت.

 

همانطور كه قبالً هم در همين فصل اشاره شد، فعاليت واحد سيستمها با فعاليت  

دهد و واحد بازرسي متفاوت است. بازرسي افراد را مورد وارسي و كنترل قرار مي

دهد. واحد سيستمها بايد اين ها و سيستم را مورد وارسي و كنترل قرار ميسيستمها رويه

فراد و پرسنل سازمان، ميانه خوبي با بازرسان و فعاليت موضوع را به خوبي درك كنند كه ا

بازرسي ندارند. چه اين فعاليت براي كنترل آنان است. واحد سيستمها بايد اين موضوع را 

براي پرسنل تفهيم كند كه اين واحد هيچ نقشي در ارزيابي و بازرسي پرسنل ندارد. حتي 

شد كه اين واحد قصد نظارت و يك برخورد نامناسب ممكن است تداعي كننده آن با

ارزيابي بر كار افراد را دارد. در چنين صورتي پرسنل اعتماد خود را به اين واحد از دست 

تواند وي را در خواهند داد. بدين ترتيب واحد سيستمها مهمترين عاملي را كه مي

تمها دهد. واحد سيسنگهداري سيستم سازمان ياري كند، يعني اعتماد پرسنل از دست مي

تواند انجام دهد. كسب اطالعات از سازمان و بدون اعتماد پرسنل، هيچ فعاليتي را نمي

شود و در طي فصول گذشته در انجام اصالحات، تنها به واسطه همكاري پرسنل ميسر مي

موارد متعدد از آن صحبت كرديم. در نگهداري سيستم نيز بايد اين اعتماد همچنان حفظ 
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متوجه اين موضوع كرد كه اين واحد تنها به ارزيابي و اصالح  شود. پرسنل را بايد

 پردازد، نه به ارزيابي پرسنل.ها ميهاي كار و رويهروش

حتي در مواقع نياز، همكاري واحد سيستمها با واحدهاي بازرسي بايد بصورتي  

 كاماًل حساب شده و ارزيابي شده انجام شود كه باعث ابهام در ذهن پرسنل نگردد.

 

تواند از يكي از روشهائي كه واحد سيستمها براي كسب وضعيت سيستم مي 

هاي ادواري است. واحد سيستمها در پريودهاي مشخص )مثاًل آن استفاده كند، ارزيابي

ا پردازد و نتايج آنرهاي سازمان ميماهه يا يكساله( به ارزيابي فعاليتها و رويهماهه، ششسه

ها بستگي به سيستم مورد نظر دارد، اما برخي كند. موارد اين ارزيابيدر سازمان منتشر مي

 از موارد عمومي عبارتند از :

 .ميزان ساعت كار مفيد هر كارمند در روز 

 .تعداد متوسط مراجعين در روز 

 .زمانهاي پيك كاري در روز، هفته، ماه و سال 

 .سرعت متوسط انجام كار مشتريان 

 د ساعت از وقت پرسنل كه صرف هر مورد مراجعه مشتري تعدا

 شود.مي

 دهي سازمان.ميزان رضايت مشتريان از سرويس 

 ... 

تواند واحد سيستمها با استفاده از روشهاي مختلفي از جمله روشهاي زير مي 

 ها را انجام دهد :اين ارزيابي

 ثبت گيري و مشاهده مستقيم و مشاهده مستقيم. تحليلگر با نمونه

 موارد اين نتايج را استخراج كند.

 گيري از برخي پرسنل يا كل پرسشنامه يا مصاحبه با پرسنل با نمونه

 پرسنل.

 گيري از مراجعات يا پرسشنامه يا مصاحبه با ارباب رجوع با نمونه

 كل مراجعات.
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 هاي پرسنل.استخراج از گزارش 

 .)روشهاي ديگر بستگي به شرايط( ... 

عالوه بر آنكه توسط خود واحد سيستمها مورد تجزيه و تحليل ها اين ارزيابي 

توانند اطالعات مفيدي را كنند، ميقرار گرفته و وضعيت عملكرد سازمان را مشخص مي

به پرسنل داده تا از وضعيت فعاليت خود و نتايج تالش خود باخبر شده و احيانًا در اصالح 

ها در گزارشي كه واحد سيستمها به بيفعاليت خود بكوشند. از طرفي ديگر اين ارزيا

كند، درج شده و وضعيت مديريت سازمان و واحدسيستمهاي سازمان باالتر ارائه مي

 كند.سازمان را از ديدگاه سيستمي به همراه نقطه نظرات يا لزوم اصالحات منعكس مي

 

هائي ببرد، نشانهكند تا به مشكل پييلگر كمك مييكي از راههائي كه به تحل 

كند. تحليلگر و واحد سيستمها بايد است كه معمواًل در هنگام وجود مشكل بروز مي

 هائي، وجود مشكل را بررسي كنند :گوش به زنگ باشند تا در صورت بروز چنين نشانه

 .جابجائي فضاي كاري 

 .نصب و استفاده از تجهيزات جديد 

  از سيستمهاي جديد.استفاده 

 .تغيير محصوالت موسسه 

 هاي كارمندان و مشتريان.العملعكس 

 .روحيه بد كاركنان 

 .بودجه بندي 

 ... 

 

هاي اداري و دفاتري است يكي از روشهاي ارزيابي سيستم، بررسي برخي فرم 

زيابي تعبيه شده است. مثاًل يكي از كه در هنگام طراحي سيستم، اصواًل براي كنترل و ار

هاي تعمير و نگهداري تجهيزات آنست كه مشخص شود هر دستگاه كاربردهاي دفترچه

تا چه حد هزينه نگهداري را به خود مصروف داشته و چقدر خراب شده است. واحد 
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سيستمها بايد در پريودهاي مشخص كه در برنامه ساالنه واحد ثبت شده است به بررسي 

ها پرداخته و وضعيت تجهيزات را مورد ارزيابي قرار دهد. همچنين اين واحد دفترچه اين

بايد كنترل كند كه آيا واحد مربوطه )مثاًل واحد فني( تعميرات انجام شده را به دقت در 

 كند يا خير.اين دفاتر ثبت مي

 

مها در سال يك يا دو بار با توجه به اينكه بسياري از فعاليتهاي واحد سيست 

گردند، همچنين به دليل شوند و برخي فعاليتها تنها هر چند سال يكبار انجام ميانجام مي

تعدد فعاليتهائي كه واحد سيستمها بايد انجام دهد، به خاطر داشتن اين فعاليتها براي افراد 

ه همين دليل واحد واحد سيستمها مشكل بوده و امكان فراموش شدن فعاليتها وجود دارد. ب

دهد، در يك برنامه ثبت كند و سيستمها بايد فعاليتهائي را كه طي سال يا ساليان انجام مي

در اين برنامه زمان و جزئيات كارهائي كه بايد انجام دهد مشخص باشد. مثاًل مشخص 

ز باشد كه فالن آمارگيري در فالن ماه بايد انجام شود. كليه فعاليتهاي واحد سيستمها ا

 روي اين برنامه بايد انجام شود.

 

شوند كه هزينه نگهداري يك سيستم افزايش يا كاهش چه عواملي باعث مي 

پيدا كند؟ پاسخ به اين سئوال اهميت بسياري را براي سازمان در بر دارد. هر چه بتوانيم 

ايم. برخي از اين عوامل ازمان را افزايش دادههزينه نگهداري را كاهش دهيم، منفعت س

 عبارتند از :

  طراحي سيستم قابل نگهداري. اولين شرط براي نگهداري يك

سيستم آن است كه سيستم اصواًل قابل نگهداري باشد. ممكن است 

اي را به قيمت ارزان خريداري كنيد و از اين براي منزل خود وسيله

وقتي كه پس از بروز اولين اشكال  خريد بسيار خوشحال باشيد. اما

و مراجعه به تعميركار، وي به شما بگويد كه اين وسيله قابل تعمير 

نيست و مثاًل بدنه آن به نوعي پرچ شده است و در صورت بازكردن 
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توان آنرا مجددًا سرهم كرد، حال شما چگونه و تعمير هم نمي

 خواهد بود؟

 ير، به صورتي كه سيستم پذطراحي سيستم به صورت پويا و انعطاف

 قابليت پذيرش تغييرات را داشته باشد.

  در نظر گرفتن تغييراتي كه در آينده ممكن است سيستم دچار آن

 شود در هنگام طراحي سيستم.

 .توجه و تاكيد بر نگهداري و اهميت آن در سازمان 

 .فعال بودن واحد سيستمها 

 تغييرات توسط انجام تغييرات فقط توسط واحد سيستمها انجام شود .

هاي غير رسمي غير اين واحد، موجب هرج و مرج و بروز رويه

 گردد.مي

  وجود استاندارد در مورد فعاليتها در سازمان. استانداردهاي كار به

 كنند.انجام تغييرات كمك مي

 .مستندات كافي و به روز شده وجود داشته باشد 

 .توجيه كافي پرسنل بر فعاليت واحد سيستمها 

 عمليات نگهداري، بالفاصله پس از نصب انجام شده و هيچ  آغاز

 اي در انجام آن صورت نگيرد.وقفه

 سازي سيستم، انتقال سيستم به واحد نگهداري در زمان نصب و پياده

 به شكل مناسب انجام شده باشد.

  به عمر مفيد سيستم توجه انجام شود. بر سيستم مرده هزينه صرف

 نشود.

 االمكان كمتر باشد.حيط حتيوابستگي سيستم به م 

 .از سيستمهاي مكانيزه، به نحو مطلوب و كارآمد استفاده شود 

 سازي و نصب انجام شود.آزمايش و وارسي صحيح در زمان پياده 

  به اين نكته توجه شود كه تهيه سيستم گران قيمت ولي با نگهداري

 است. تر از تهيه سيستم ارزان ولي با نگهداري گرانارزان، اقتصادي
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بسياري از اوقات سازمانها تحمل يك پروژه توسعه سيستم را ندارند و وقتي از 

كشند و هيچ تمايلي شود، همه از جمله مديران خود را عقب مياصالح سيستم صحبت مي

مدون  به انجام اينكار ندارند. برخي اوقات وجود واحد سيستمها بدون آنكه اصاًل سيستم

تواند كمك كننده باشد. در چنين شرايطي ممكن اي وجود داشته باشد، ميشدهو حساب

ها و فعاليتها بپردازد. اينكار است واحد سيستمها تشكيل شده و بتدريج به اصالح رويه

حل مطلوب نيست. زيرا مطالعه و طراحي سيستم يك كار كوچك نيست كه با يك راه

فر انجام شود. حداقل طراحي مفهومي سازمان بايد به صورت فعاليت ذره ذره يكي دو ن

يكپارچه انجام شود و انجام اين فعاليتها به صورت تكه تكه در اغلب موارد عملي نيست. 

اينكار ممكن است چند سال طول بكشد و زماني كه قسمتهاي نهائي سيستم مورد طراحي 

و از چند سال قبل انجام شده ديگر تكه اي كه تكهگيرد، مطالعهسازي قرار ميو پياده

سازي سيستم به چنين روشي نيز اعتبار ندارد، زيرا محيط دائمًا در حال تغيير است. پياده

بسيار مشكل است، مگر آنكه سيستم جديد با سيستم موجود چندان تفاوتي از نظر 

اشته ساختاري نداشته باشد و به عبارت ديگر سيستم موجود عيب ساختاري و اساسي ند

 باشد.

الوصف و با تمام اين مشكالت، برخي اوقات اين راه، تنها راه ممكن است مع 

ديگري پذيرش اصالحات را ندارد. در چنين مواردي، تحليلگر و سازمان به هيچ شيوه

شده حركت كند. چنين سازمانهائي بايد با دقت و صبر و حوصله كافي و بسيار حساب

اند كه اند و بعضًا دچار فساد شدهمعمواًل چنان پوسيده كه تحمل اصالحات را ندارند،

ممكن است تحليلگر را نيز در خود گرفتار كنند. تحليلگر بايد توجه داشته باشد كه صبر 

در مورد مطالعه سيستم هميشه راهگشا نيست. بسيار ديده شده كه تحليلگراني كه با ديد 

خود در گرداب ركود و رخوت موجود  اند، پس از مدتياصالح وارد چنين سازماني شده

 اند.در سازمان گرفتار شده و به كاركنان ناكارآمدي تبديل شده

اين روش يك روش علمي نيست. يك شبه روش است كه ممكن است از  

طرف مديران سازمان پيشنهاد شود. تحليلگر بايد در پشتيباني مديران )كه معمواًل ابتداي 

شود( تفكر كند و سپس به قبول چنين كاري مبادرت ورزد. كار ابراز شده اما عملي نمي
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حل ممكن و گاه به عنوان شود، اما به عنوان راهاين روش از طرف نويسنده پيشنهاد نمي

حل ممكن مطرح است. البته لزومي ندارد كه انسان هميشه تنها راه حل ممكن را تنها راه

 هاي ممكن خواهد بود.حلز راهبپذيرد. برخي اوقات عدم انجام هيچ عملي، يكي ا

 

نفر پرسنل، پس از توسعه سيستم، براي   200يك سازمان خدمات فني، با  

نگهداري سيستم داراي واحد سيستمها با سه نفر كارشناس تجزيه و تحليل سيستم كه 

مها فعاليت كند. واحد سيستيكي از آنها به عنوان مسئول واحد انتخاب شده، فعاليت مي

ريزي كه در ابتداي دهد. در اين برنامهريزي جامع انجام ميخود را بر محور يك برنامه

شود، زمان كليه فعاليتهاي نظارتي و كنترلي هر سال براي كليه فعاليتهاي آن سال انجام مي

ريزي فعاليتها و مشخص شده و در يك تقويم زماني ثبت شده است. همچنين زمان برنامه

اد تقويم سال آينده نيز در اواخر هر سال تعيين شده است. در اين برنامه، فعاليتهاي ايج

 شود، از جمله : ادواري مختلفي ثبت مي

 .ارزيابي كارائي هر يك از واحدها و بخشهاي سازمان 

 هاي عملياتي هر يك از واحدها و بخشهاي سازمان و تعيين مشاهده و ارزيابي رويه

 هاي عملياتي.ايجاد شده و يا لزوم نياز به تغيير در رويههاي غير رسمي رويه

 ها و مستندات موجود و اينكه هر يك تا چه حد مورد استفاده قرار ارزيابي فرم

گيرند و كارائي آنها چقدر است و آيا قابل حذف هستند يا نياز به اصالحاتي مي

 دارند؟.

 .ارزيابي فضاي فيزيكي سازمان 

 هيزات مورد استفاده و ميزان كارائي آنها.ارزيابي ابزارها و تج 

 .ارزيابي سيستمهاي كامپيوتري موجود و ميزان استفاده و كارائي آنها 

 هاي جديد و امكان بكارگيري آنها در سازمان براي ارزيابي وضعيت تكنولوژي

 افزايش كارائي.

 يت سازمان هاي ادواري از فعاليتهاي واحد سيستمها، براي ارائه به مديرتنظيم گزارش

 و اداره سيستمها و روشهاي وزارتخانه مربوطه.
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 ... 

ها كه به صورت ادواري در مورد تك تك بخشها و هر يك از اين ارزيابي

شود، داراي دستورالعمل و رويه مشخصي است. به عبارت واحدهاي سازمان انجام مي

ص همان نوع ديگر براي هر نوع ارزيابي هر بخش بخصوص از سازمان، دستورالعمل خا

 گردد: ارزيابي و همان بخش وجود دارد. اين دستورالعمل شامل موارد زير مي

 .روالي كه براي ارزيابي بايد طي شود 

 .سئواالتي كه تحليلگر بايد از پرسنل يا مشتريان آن بخش بكند 

 هاي مشاهده وضعيت عمليات آن بخش كه تحليلگر بايد تكميل كند.فرم 

 پرسنل آن بخش بايد تكميل كنند.هاي پرسشنامه كه فرم 

 هاي پرسشنامه كه مشتريان آن بخش بايد تكميل كنند.فرم 

 هاي مربوطه.رويه استخراج نتايج ارزيابي از فرم 

 ... 

هاي مربوطه، براي هر يك از بخشها ها و رويهشود كه سئواالت و فرمتاكيد مي 

 نيستند. ها و سئواالت، عموميبه صورت جداگانه وجود دارد و فرم

عمليات وارسي و ارزيابي هر يك از بخشها به صورت بخش به بخش انجام  

شود، و برنامه زماني به صورتي تنظيم شده است كه كليه واحدهاي سازمان در سال مي

 گيرند.حداقل يكبار مورد بازبيني و ارزيابي اختصاصي توسط واحد سيستمها قرار مي

ي هر يك از بخشها، كه به صورت ادواري عالوه بر اين ارزيابي خاص كارائ 

اي نيز دارد. كارهاي روزمره شامل مواردي شود، واحد سيستمها كارهاي روزمرهانجام مي

 شود :نظير اينها مي

  مطالعه گزارش كار كليه واحدها و بخشهاي سازمان براي مشاهده روال فعاليت

ر هفته گزارش كار خود سيستم و سازمان )كليه پرسنل، واحدها و بخشها موظفند ه

شود كه يك نسخه را تنظيم و به مديريت ارائه كنند. هر گزارش شامل سه نسخه مي

نزد گزارش دهنده، نسخه ديگر نزد مدير يا مخاطب گزارش و نسخه سوم نزد واحد 

 شود(.سيستمها بايگاني مي
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 لين هاي گزارش مشكل، تنظيم شده توسط پرسنل، مشتريان و يا مسئومطالعه فرم

ها از قبل تنظيم و در دسترس كليه افراد قرار دارد. هريك از پرسنل واحدها. اين فرم

اي ثبت شده. به محض تكميل اين داراي يك نسخه از اين فرم است كه با شماره

فرم توسط فرد ذكر شده و ارائه آن به واحد سيستمها، واحد سيستمها يك فرم سفيد 

توانند از وجود . مشتريان و ارباب رجوع نيز ميدهدجديد در اختيار وي قرار مي

چنين فرمي، از طريق تابلوهائي كه در چند نقطه سازمان نصب شده است، با خبر 

 شوند و فرم را از واحد سيستمها دريافت و تكميل كنند.

  توجيه و آموزش پرسنل جديد براي تصدي وظايف خود و انجام فعاليتها بر طبق

 يل مستندات و فرم گزارش مشكل به آنان.هاي سيستم و تحورويه

 

سيستمها دائمًا در معرض تغيير قرار دارند. مهمترين عامل ايجاد تغييرات در  

كند سيستم، تغييرات محيطي است. شرايط محيطي و محيط يك سازمان، دائمًا تغيير مي

قوانين، شيوه انجام كار، شوند. تغيير و عناصر موجود در محيط نيز دائمًا دچار تغييرات مي

شود تا سيستم افزايش انتظارات جامعه و حتي تغيير كاربرد و اهداف سازمان، باعث مي

شود تا سيستم بتواند با تغييرات نياز به نگهداري داشته باشد. نگهداري سيستم باعث مي

باعث محيطي جديد تطبيق پيدا كرده و به حيات خود به نحو مطلوبي ادامه دهد.نگهداري 

شود اي از فعاليتها است كه باعث ميشود."نگهداري مجموعهافزايش عمر سيستم مي

سيستم ساختار اصلي و خصوصيات محوري خود را در مقابل تغييراتي كه ضرورتًا انجام 

كند كه در شود حفظ كند و كارائي سيستم كاهش پيدا نكند." نگهداري مشخص ميمي

تغييرات برخورد شود، نه آنكه اصاًل تغيير انجام نشود. تنها هنگام تغييرات چگونه بايد با 

 ايجاد اوليه سيستم كافي نيست، و سيستم بايد دائمًا مورد نگهداري قرار داشته باشد.

نگهداري سيستم شامل عملياتي از جمله كنترل دائمي سازمان و مشاهده هر  

عمومي سازمان از تامين گونه اختالل در فعاليتها، كنترل برآورده كردن احتياجات 

اطالعات گرفته تا تامين ابزارها و تجهيزات و شرايط محيطي مناسب، تغيير و اصالح 

هاي معيوب و دچار مشكل، بررسي ادوات و تجهيزات و تعيين كارائي آنها و لزوم رويه
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اصالح يا تعمير آنها، كنترل انجام فعاليتهاي هر يك از واحدها براي حصول اطمينان از 

عاليت مفيد آنان، كنترل در استفاده از لوازم مصرفي مرغوب و كارا براي افزايش كارائي ف

شود. براي انجام اين كار دو نوع فعاليت توسط واحد سيستمها سازمان و نظاير آن مي

شود. اول كنترل دائمي و دوم هدايت و انجام اصالحات. واحد سيستمها از طريق انجام مي

افزار( و امثال سخت -افزار ها، اتاقها، سيستم كامپيوتري )نرمالها، فرمها و رواصالح رويه

انساني در سه نوع تصحيحي،  -دهد. نگهداري سيستمهاي سازماني آن، اينكار را انجام مي

 شود.تطبيقي و تكاملي انجام مي

اي از فعاليت و هر سيستم داراي عمر مشخص و معيني است و پس از دوره 

رسد و نگهداري آن پس از پايان عمر، صرف هزينه ر سيستم به پايان مينگهداري، عم

كند و كارائي كمي را در بر خواهد داشت. پس از اين دوران، بايد زيادي را طلب مي

سيستم مجددًا مورد تجزيه و تحليل و توسعه قرار گيرد و سيستم جديدي، جايگزين 

انداختن پايان عمر سيستم. دو عامل  سيستم قبلي شود. نگهداري، تالشي است براي عقب

مهم در تعيين اينكه آيا عمر سيستم به پايان رسيده است يا خير، نقش دارند، توان 

 كردن نيازها توسط نگهداري و هزينه.برآورده

وظيفه نگهداري از سيستم موجود در سازمان بر عهده واحد سيستمها است.  

هاي گوناگوني است. وظايف اشكال و اندازهواحد سيستمها بنا به حجم سازمان، داراي 

واحد سيستمها شامل سازماندهي وظايف سازمان )طراحي اوليه سيستم سازمان(، ارزيابي 

فعاليتها و روشها به طور دائم، تهيه دستورالعملها و روشها به صورت مدون، تهيه و كنترل 

هماهنگي بين فعاليتها، ها، فرمها، نظارت بر سيستم بايگاني اسناد و مدارك و پرونده

ارزيابي مديريت، دريافت، تنظيم و بايگاني گزارشهاي كليه واحدها و حتي مدير، 

شود.فعاليت واحد سيستمها دائمي است و به مقطع خاصي گيري كار و نظاير آن مياندازه

شود.واحد سيستمها شود. عملكرد واحد سيستمها مستقل از سازمان انجام ميمحدود نمي

برد. مطالعه گزارش كارهاي داخل و هم از خارج سازمان، به وجود مشكل پي مي هم از

 اي را دارا است.واحدهاي مختلف در اين ميان نقش عمده

شوند. برخي از عوامل باعث افزايش يا كاهش  هزينه نگهداري يك سيستم مي 

فعال بودن  از جمله طراحي سيستم، توجه و تاكيد بر نگهداري و اهميت آن در سازمان،
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واحد سيستمها، وجود استاندارد در مورد فعاليتها در سازمان، وجود مستندات كافي و به 

 روز شده و نظاير آن.

بسياري از اوقات كه سازمان تحمل يك پروژه توسعه سيستم را ندارد، توسعه  

گيرد. در انجام چنين سيستم به صورت تدريجي و در كنار نگهداري سيستم صورت مي

 ي بايد دقت فراواني صورت گيرد.كار

 

   تغييرات 

 محيط 

   نگهداري 

 واحد سيستمها 

   نگهداري تطبيقي 

   نگهداري تصحيحي 

 نگهداري تكاملي 

 چرخه حيات سيستم 

   عمر سيستم 

 گزارش 

  فرم گزارش مشكل 

 هاي مشكلنشانه 

   نيازها 

  روشهاي ارزيابي 

    بازرسي 

 برنامه نگهداري 

 د سيستم   جايگاه واح 

 هزينه 
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شود نام ببريد و در عواملي را كه باعث افزايش طول عمر يك سيستم مي -1 

 باره داليل هر يك از اين عوامل بحث كنيد.

اي انجام هاي عمليات واحد سيستمها در چه مرحلهتشكيل و تعيين رويه -2 

 شود ؟مي

 يد.نقش مستندات در نگهداري سيستم را تشريح كن -3 

توان به ارزيابي محيط خارجي سيستم و سازمان از چه روشهائي مي -4 

 پرداخت ؟

روش نگهداري و توسعه تدريجي داراي چه مزايا، معايب و مشكالتي  -5 

 است ؟

 در عوامل موثر بر هزينه نگهداري سيستم بحث كنيد. -6 

 

كه داراي واحد سيستمهاي فعالي  از واحد سيستمهاي برخي از سازمانها -1 

هستند بازديد به عمل آوريد و روشهاي نگهداري سيستم آنها را مورد بازديد 

قرار دهيد. سعي كنيد سازمانهاي مورد بازديد داراي تنوع كاربرد و 

خصوصيات باشند. مثاًل يك فرودگاه، يك موسسه تجاري، يك كارخانه و 

 نظاير آن.

هاي نگهداري سيستم اراي سيستم مناسبي است، رويهبراي يك سازمان كه د -2 

 را مطابق مطالبي كه در فصل بيان شد مشخص كنيد.

با بررسي سيستمهاي چند سازمان، مشخص كنيد كه به كداميك از انواع  -3 

شود. گانه نگهداري، در هر يك از سازمانهاي مورد نظر، بيشتر احتياج ميسه

 ع دخالت دارند مشخص كنيد.عوامل محيطي را كه در اين موضو
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 ها واژه

    

 آزمايش 

كشف خطاها و اشكاالت سيستم بوسيله فعال كردن  ياست برا يفرايند 

 سيستم.

 ابزار 

انجام دادن يك كار مشخص  ياست كه برا ييا غير فيزيك يوسيله فيزيك 

 كند.يگيرد و انجام آن كار را ممكن و يا ساده ميمورد استفاده قرار م

 ندارداستا 

بين  يسازگار يبرقرار يها است كه برافرضاز مقررات و پيش يامجموعه 

 شود.يمشخص ايجاد م يعناصر مختلف و تامين سطح كيف

 ياستراتژ 

كه شرايط  يامنابع به گونه يبه كارگير يمنابع و چگونگ يهنر سازمانده 

 حل يك مشكل يا مشكالت خاص ايجاد كند. يرا برا يخاص

 ياناشتراك زم 

 يكه دو استفاده كننده بخواهند از يك منبع مشترك، در زمان يكسان يزمان 

 شود.يايجاد م ياستفاده كنند، مفهوم اشتراك زمان

 الگوريتم 

 به گام و دقيق.طريقه انجام يك فعاليت به صورت مراحل گام 

 يامكان سنج 

، يو مال يادانجام يك طرح از ابعاد گوناگون اقتص يپذيرتعيين ميزان امكان 

 .يو عوامل انسان ي، عملياتي، فنيريزبرنامه

 امنيت 

غير مجاز يا تخريب توسط  يدرجه حفاظت از سيستم در مقابل دستياب 

 است. يعناصرخارج

 يايمن 
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سيستم، با توجه به  يدرجه تضمين عملكرد صحيح و مطمئن عناصر داخل 

 ئيها را دچار آسيب نكند.كه افراد يا دارا ياست، به نحو يشرايط و عناصر محيط

 پروژه 

مشخص و  ياز فعاليتها است كه بايد با هزينه مشخص و در زمان يامجموعه 

، كنترل يمعلوم و تعيين شده، انجام شود و قابل برنامه ريز ياز پيش تعيين شده، با كيفيت

 و مديريت باشد.

 تاكتيك 

 رفع مشكل. يهنر استفاده از منابع و شرايط موجود برا 

 تجزيه و تحليل سيستم 

بر  يحل آنها را مبتناست كه مشكالت و راه يبر روش علم يمبتن يامطالعه 

سيستم و موارد اصالحات  ياهداف بلند مدت و كوتاه مدت سازمان، يافته و نيازها

در جهت بهبود فعاليت ها  يگيرسازمان را به صورت نقاط تصميم يدرتركيب و روشها

 كند.يسازمان ارائه م يمان و در جهت بقاساز يو كيفيت و كارائ

 تجزيه و تحليل منفعت 

سيستم جديد و مقايسه آنها با يكديگر  يهامطالعه و تعيين ميزان سود و هزينه 

 تعيين منفعت توسعه سيستم. يبرا

 تحليلگر سيستم 

و تفكر  ي، تحقيق علميكاربرد ياست كه از نقطه نظر تكنيكها يكس 

مشكالت  يهادهد تا ريشهيو مطالعه قرار م يائل را مورد بررسخالقه، مشكالت و مس

و  يفن يرفع مشكل بيابد و با توجه به اين، و با جذب همكاريها يبرا يحلرا يافته و راه

 كند.يم يسازمان طراح يمديريت و هدايت فعاليت ها يرا برا ي، سيستميتخصص

 يسازتصميم 

 يد و احتمااًل ايجاد حاالتشرايط و مشخص كردن حاالت موجو يبررس 

 ميسر خواهد شد. يجديد كه بواسطه تمهيدات

 يگيرتصميم 

 انتخاب و تصويب يك حالت از بين حاالت موجود و ممكن. 
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 يتكنولوژ 

دانش، ابزار، دانش استفاده و  يمتشكل از چهار عنصر اساس يامجموعه 

 ت.انجام يك فعاليت خاص اس يسيستم و فرهنگ استفاده، برا

 فن -تكنيك  

 انجام يك فعاليت خاص. يهنر استفاده از ابزار برا 

 جدول كنترل برنامه 

 يزمان كنترل، نوع كنترل، مكان و خصوصيات كنترل يكه حاو يجدول 

است كه بايد انجام شود، و عمليات نظارت توسط مدير پروژه، بر طبق اين جدول انجام 

 شود.يم

 جلسه مرور 

افراد  ياست كه با حضور طراح و برخ يطراح يوارس كنترل و يبرا يروش 

دهد و يافراد ديگر شرح م يانجام شده را برا يگيرد و طراح، طراحيديگر صورت م

 گيرد.ينواقص آن مورد بحث قرار م

 چرخه حيات توسعه سيستم 

توسعه سيستم بايد گذرانده شود، هر  ياست كه برا يزمان يهامراحل و برهه 

است. چرخه حيات توسعه  يشرايط و خصوصيات خاص يهر مرحله دارا و يبرهه زمان

موجود سازمان ايجاد  يشود تا سيستم مطابق نيازها ياست كه بايد ط يسيستم مراحل

 آماده شود. يسازپياده يشود و برا

 چرخه حيات سيستم 

كه يك سيستم در طول مدت فعاليت خود از  يو مراحل يزمان يهابه برهه 

گذراند چرخه يز اوليه به سيستم تا فعاليت ودرنهايت متروك شدن سيستم ماحساس نيا

 حيات يا چرخه عمر سيستم گوئيم.

 سيستم يهاخواسته 

 است كه سيستم بايد برآورده كند. يانتظارات كاربران از سيستم و نيازهائ 

 دسته رويه 
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داوم هستند ارتباط فعال و م يها است كه با يكديگر دارااز رويه  يامجموعه 

 گذارند.يو بر يكديگر به صورت مشخص اثر م

 دقت 

 يا انجام كار. يكمتر در عوامل اطالعات يخطا 

 هاداده يديكشنر 

شود و يها استفاده مثبت و مشخص كردن هويت و خصوصيات داده يبرا 

در سيستم وجود دارند، نامشان چيست و اجزاء و  يهائكند كه چه دادهيمشخص م

 آنها چيست. ساختمان

 توسعه سيستم يراهكار اختصاص 

است، كه يك  يو مدل توسعه سيستم خاص يحيات ، متدولوژچرخه 

تحليلگر با توجه به خصوصيات سيستم مورد مطالعه ايجاد كرده، و تنها در هنگام كار بر 

 كند.يآن سيستم، از آن استفاده م

 توسعه سيستم يراهكار شخص 

است كه يك تحليلگر  يمدل توسعه سيستم خاص و يحيات ، متدولوژچرخه 

كه اغلب با آنها سروكار دارد، و همينطور  يبا توجه به تجربيات، محيط كار و سيستمهائ

 كند.يسالئق و عادات و ...، ايجاد كرده و در هنگام كار از آن استفاده م

 رخداد 

ت يا آن است كه باعث ايجاد فعالي يدر سيستم يا شرايط محيط يتغييرات 

 شود.يواكنش سيستم م

 رويه -روال  

طريقه انجام يك فعاليت يا كار مشخص، متشكل از مراحل و حاالت  

 مختلف.

 روش 

 انجام يك فعاليت. يدر مورد چگونگ يها و كلياتبيان كننده ايده 

 روش برخط 
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يك  يانجام شده برا ياست كه كليه فعاليتها يانجام عمليات به شكل 

كند، يكه درخواست كننده، درخواست خود را اعالم م ياان لحظهدرخواست، در هم

 شود.يانجام م

 ياروش دسته 

ها در يك جا دسته شده و هر چند كه درخواست يانجام عمليات به شكل 

 شود تا كارها را انجام دهد.يوقت يكبار، دسته كارها به انجام دهنده داده م

 يرسم يهارويه 

شده و آنچه در مستندات سيستم  ير طبق سيستم طراحهستند كه ب يهائرويه 

 شود.يمنظور شده عمل م

 يغير رسم يهارويه 

است كه در  يخالف چيز يشود، ولياست كه در عمل انجام م يهائرويه 

 مكتوب تعيين شده است. يهامستندات و رويه

 يزمان پاسخگوئ 

م آن كار و است كه از وصول يك درخواست انجام كار، تا انجا يزمان 

 انجامد.يطول محصول نتيجه، به

 زمان انتظار 

 زمان واكنش پاسخ. 

 زمان واكنش پاسخ 

كه از لحظه درخواست انجام يك عمل توسط درخواست  يمدت زمان 

 كشد. زمان انتظار.يكننده، تا لحظه آغاز فعاليت بر آن عمل در سيستم طول م

 زمان پردازش 

سيستم را  ييا ماشين يانسان ي، وقت نيرواست كه يك فعاليت خاص يزمان 

 دهد. زمان عمليات.يپردازش به خود اختصاص م يبرا

 زمان تعليق 

 ي، يك كار در حالت معلق باقيگيراست كه به علت عدم تصميم يزمان 

 ماند.يم
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 زمان خالص عمليات 

گذارند. اين يانجام يك كار وقت م ياست كه پرسنل مستقيمًا برا يزمان 

ميز افراد و نيز  يانتظار و تلف شده و زمان معطل شدن كار بر رو يشامل زمانها زمان

 شود.يزمان حمل و نقل نم

 زمان عمليات 

 زمان پردازش. 

 زير سيستم 

را بر عهده دارد و خود، تمام  ياز سيستم بزرگتر است كه عمل خاص يبخش 

 خصوصيات يك سيستم را دارا است.

 زير سيستم كنترل 

ها وعناصر از رويه يا(، مجموعهيبزرگتر )اصلاز يك سيستم يان بخشبه عنو 

تحقق  ي، براياست كه در ارتباط با هم و ساير عناصر سيستم اصل ييا غيرفيزيك يفيزيك

كند( ياين شرايط را مشخص م ي)كه اهداف و سازمان سيستم اصل يشرايط خاص

 كند.يفعاليت م

 يسازمانده 

 يگاه هر عنصر و خصوصيات آن و چگونگمشخص كردن  عناصر، جاي 

 رساندن سيستم به اهداف آن. يارتباط عناصر با يكديگر در يك سيستم، برا

 سناريو 

از  يو رفتارهائ يخروج -يورود يهاها و كنترلاز جريان داده يامجموعه 

 سيستم است كه بر اثر بروز يك رخداد بايد انجام شود.

  
  
 سيستم 

" ييا غير فيزيك يها، وظايف و عناصر فيزيكز "رويها ياسيستم مجموعه 

معين در تقابل با محيط در  يو اثرمتقابل" با ويژگ ي"ارتباط يا وابستگ ياست كه دارا

 رسيدن به هدف مشخص هستند . يمحدوده معين برا
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 سيستم توزيع شده 

كه اطالعات و عمليات در نقاط مختلف به صورت  مستقل قرار  يسيستم 

به اطالعات و يا انجام عمليات از نقاط ديگر  يكه امكان دستياب يباشد، به صورتداشته 

 بر يك نقطه مشخص وجود داشته باشد.

 سيستم متمركز 

 دهد.يكه اطالعات و عمليات را در يك نقطه تمركز م يسيستم 

 بالدرنگ يسيستمها 

، در مهلت كه كار به آنها ارجاع شود يهستند كه بايد در هر زمان يسيستمهائ 

 كار را به پايان برسانند. يمشخص

 شبيه ساز يسيستمها 

را تقليد  ي، رفتار سيستم واقعيمجاز يهستند كه در محيط يسيستمهائ 

 كنند. يم

 CASE يسيستمها 

 يتجزيه و تحليل سيستم به كمك كامپيوتر و سيستمها يسيستمها 

رها است كه انجام عمليات از ابزا ياافزار به كمك كامپيوتر. مجموعهنرميمهندس

 كند.يافزار را تسهيل مها و توليد نرممطالعه و تجزيه و تحليل سيستم و تعيين خواسته

 شبكه 

خاص و قواعد  ياز عناصر است كه از طريق يك مكانيزم ارتباط يامجموعه 

، ارتباط از يدست يكنند. در سيستمهايمشخص با يكديگر ارتباط برقرار م يارتباط

 يگيرد. اما در سيستمهايمكاتبات يا مراجعات مستقيم و يا تلفن صورت م طريق

 گيرد.يصورت م يها و تجهيزات الكترونيك، ارتباط از طريق كابليكامپيوتر

 يشبيه ساز 

از سيستم  يبواسطه ايجاد يك مدل مجاز يتقليد رفتار يك سيستم واقع 

 رفتار سيستم مورد بحث. يبررس يمورد نظر، برا

 يايط امنيتشر 
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است كه بايد ايجاد شود تا امنيت سيستم در يك  يمجموعه شرايط و حاالت 

 سطح قابل قبول قرار گيرد.

 يشرايط ايمن 

در يك سطح  ياست كه بايد ايجاد شود تا ايمن يمجموعه شرايط و حاالت 

 قابل قبول قرار گيرد.

 طراح 

 دهد.يرا انجام م يطراح فراينداست كه  يشخص 

 يطراح 

ها در جهت فرايندو تعيين عناصر سيستم و روابط آنها، منابع و  يسازمانده 

به اهداف  ييابها از وروديها، در تقابل با محيط، در جهت دستياستحصال خروج

 سيستم، با توجه به ساليق، ديدگاهها، تفكر، خالقيت و هنر طراح.

 گرافعاليت يطراح 

شود، و سپس با يام شود مشخص مكه بايد در سازمان انج ياول فعاليتهائ 

انجام كل  يبرا يشود كه چه پرسنل و واحدهائيمورد نظر تعيين م يتوجه به فعاليتها

 سازمان مورد نياز است. يفعاليتها

 يبر خروج يمبتن يطراح 

 گرا.فعاليت يرجوع كنيد به طراح 

 گراوظيفه يطراح 

يك از اين پرسنل وجود دارد و وظايف هر  يكند كه چه پرسنليمشخص م 

يا فعاليت  فرايندشود كه انجام يك يچيست. سپس با توجه به اين وظايف، مشخص م

 بايد توسط كداميك از پرسنل انجام شود.

 عدم قطعيت 

از سه جنبه عدم  ياطالعات در يك ياحتمال وجود خطا در موجوديتها 

 اطمينان، عدم دقت، عدم اعتماد.

 فاز 
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است كه در پروژه تجزيه و تحليل به عنوان يك  از فعاليت ها يامجموعه 

 شود.يو بودجه انجام م يبندگام قابل طرح از نظر زمان

 فرايند 

مشخص انجام شود تا يك  ياز فعاليتها است كه بايد با شكل يامجموعه 

 و مورد انتظار حاصل آيد. ينتيجه قابل شناسائ

  
  
 فعاليت 

ت كه در صورت انجام آن، يك كار اس-از يك گروه وظيفه يامجموعه 

 واحد قابل مشاهده و ملموس از عمليات تجزيه و تحليل پايان يابد.

 يكارائ 

 مصرف شده و منابع هزينه شده. ينسبت محصول به انرژ 

 كنترل 

ايجاد سطوح  يشود و برايماست كه بوسيله ماشين يا انسان انجام يتوابع 

 ود.ريمختلف مورد نياز كيفيت سيستم بكار م

 گزارش 

است از يك موضوع، با محدوده مشخص، كه  يارائه مطالب و اطالعات 

شود. مقام ي، تهيه مييا شفاه يمعمواًل به درخواست شخص مسئول، به صورت كتب

 شخص دريافت كننده گزارش، فوق شخص ارائه كننده است.

 يمتدولوژ 

تكميل  يمشخص برا يها و تاكتيك هاها،روش ها،رواليشامل استراتژ 

از مجموعه  يحيات توسعه سيستم است و ساختمانچرخه ياز فازها ييك يا تعداد

 كند.يم يشكافتن و حل مسئله راهنمائ يخطوط راهنما است كه تحليلگر را برا

 محيط يك سيستم 

 ياز عناصر، عوامل و شرايط يااست مشخص و محدود با مجموعه يفضائ 

ستم اثر گذاشته و يا فعاليت سيستم بر آنها اثر بر فعاليت سي يمشخص است كه به نحو

 گذارد.يم
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 مدل 

نمادين از اجزاء، عناصر و ارتباطات بين عناصر يك سيستم در  ينمايش 

 كند.ياز رفتار سيستم را تقليد م ياز شرايط، بخش يااست، كه در پاره يمجاز يفضائ

 مدل توسعه سيستم 

حيات توسعه سيستم با استفاده  انجام مراحل يك چرخه يبرا يعمل يالگوئ 

كمك به تحليليگر در انجام مراحل يك چرخه حيات  يخاص، برا ياز يك متدولوژ

 خاص. يتوسعه سيستم، با استفاده از يك متدولوژ

 يامدل داده 

و ايجاد ارتباط بين اين عناصر در يك بانك  ياعناصر داده يسازمانده يبرا 

 يرد.گيمورد استفاده قرار م ياطالعات

  
 يمدل فيزيك 

كه  يشود، با همان ترتيبيرا كه واقعا در سيستم انجام م يدر اين مدل، عمليات 

 شود.يشود، نشان داده ميانجام م

 يمدل منطق 

و ترتيب آن نشان داده  يدر اين مدل، فعاليت سيستم، بدون توجه به چگونگ 

رساند، نه ترتيب يسيستم را م دهد و مفاهيميشود. اين مدل، منطق عمليات را نشان ميم

 را. يو چگونگ

 مديريت پروژه 

، هدايت و كنترل منابع و عوامل انجام دهنده پروژه، ي، سازماندهيريزبرنامه 

 يو تنظيم مستندات و گزارشها يبه اهداف از پيش تعيين شده و ارزياب يدستياب يبرا

 مورد نياز.

 مستندات 

قابل  يمشخص يدر محدوده زمان هر مطلب مكتوب و ثبت شده است، كه 

را كه مد نظر نويسنده)گان( بوده است، به خواننده)گان( منتقل  ياستفاده باشد و اطالعات

 كند.

 مستندات سيستم و سازمان 
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ها، است كه "ساختار سيستم و سازمان، عناصر، اجزاء، روش يمستندات 

 يمحيط و محدوديتهاها، خصوصيات و ارتباطات بين اجزاء، هدف، ها، رويهوظيفه

 كند.يها را مشخص و تشريح مفرايندانجام  يسيستم و سازمان و چگونگ

 يمستند ساز 

كه بايد به اشخاص  يو تدوين يك موضوع اطالعات يتعيين، گردآور ييعن 

 منتقل شود. يديگر

 سيستم يارزياب يمعيارها 

ده را مورد ش يتوانيم سيستم طراحيكه بواسطه آنها م يپارامترها و عوامل 

شده است يا  يطراح يقرار داده و كنترل كنيم كه آيا سيستم خوب يو ارزياب يوارس

 خير.

 مكانيزم 

 انجام يك فعاليت. يعملكرد يك ساختار برا يچگونگ 

 منابع 

يك  يآنچه كه موجود است يا بايد موجود باشد تا با استفاده از آنها، نيازها 

 فعاليت يا يك سيستم برآورده شود.

  
  
  
 موجوديت استراتژيك 

 يرا در سازمانده يكه نقش كليد يو اساس يضرور يعنصر يا موجوديت 

كند و با اختالل در آن موجوديت، در ساير يم ييك سيستم )يا يك مشكل( باز

 شود.يآن سيستم )يا مشكل( نيز اختالل ايجاد م يفعاليت ها

 مجدد يمهندس 

مجدد قرار  ياء سيستم بايد مورد بررسبر آن، ارتباط اجز يكه مبتن يروش 

 شود. يسيستم با استفاده از اجزاء موجود دوباره طراح يگيرد و ساختار كل

 معكوس يمهندس 
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 ياجزاء و ارتباطات موجود و خصوصيات سيستم و ابزار موجود، برا يبررس 

مجدد،  يكه پس از آن از طريق مهندس يدر آن، به نحو يتشخيص اشكاالت طراح

 ر سيستم و اجزاء آن اصالح گردد.ساختا

 نقاط كنترل 

هستند كه كنترل عملكرد فعاليتها و عناصر موجود در سيستم در آن  ينقاط 

 نقاط قابل انجام است.

 ينقطه تصميم گير 

در سيستم است كه در آن يك فرد يا يك مكانيسم خودكار بايد به  يانقطه 

 نمايد. يگير، تصميميعنوان واكنش در مقابل اطالعات ورود

 يگيرتصميم ينقطه مركز 

اند و اثر يكديگر را شدهجمع يگيراست كه در آن چند نقطه تصميم يانقطه 

 كنند.يتشديد م

 ينگهدار 

و  يشود سيستم، ساختار اصلياز فعاليتها است كه باعث م يامجموعه 

حفظ كند و شود يكه ضرورتًا انجام م يخود را در مقابل تغييرات يخصوصيات محور

 سيستم كاهش پيدا نكند. يكارائ

 سيستم ينيازها 

است كه بايد فراهم گردد، تا  ياز عوامل و عناصر و شرايط يامجموعه 

 سيستم به اهداف خود برسد.

 واحد سيستمها 

از سيستم موجود در  يسازمان است كه وظيفه نگهدار ياز بخشها ييك 

 سازمان را بر عهده دارد.

  
 يوارس 

 يافتن خطاها و اشكاالت سيستم است. يو در سيستم براجستج 

 كار -وظيفه  
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كوتاه  يتواند توسط يك شخص در مدتياست كه م ييك واحد كار 

 )حداكثر يك هفته( انجام شود.

 هاوظيفه 

ها و عناصر، مانند پرسنل يا از موجوديت ياست كه يك يمجموعه كارهائ 

 ود بايد انجام دهد.فعاليت روزمره خ ياز واحدها در ط ييك

 هزينه در هر واحد 

بر هر واحد  يتكرار يكه بصورت مستقيم در توليد يا انجام فعاليتها ياهزينه 

 شود.يكاال يا فعاليت صرف م

 ماهانه-هزينه ساالنه 

 هزينه كل سيستم در يك سال يا يك ماه. 

 سيستم يهزينه نگهدار 

 شود.يتم صرف ميك سيس يو راهبر ينگهدار يكه برا ياهزينه 
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